
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 
  

 



 
 

 

 تقديرات سياسية       1    8012يناير    24

 

 أميركا ـ تركيا إلى أين؟ :ما بعد عفرين
 محمد أبو سعده

 تمهيد
للتركي أادوغان وطموحاته، وكذلك عةى  شـــــــمة  لسومي للبـــــــوايي عى اخ كىيرلخ عةى شـــــــ   للر ي 

فقد تاثرت .1 (ليجابا وســةىا )للعالقات للدوليي لتركيا ســولع عةى للمبــتوق لمقةيمي أو للمبــتوق للدولي 
 .2مريميي للتركيي سةىا، بعد أن شهدت للعالقات شدلخ وجذباخ بدأت سياسياخ وتطوات عبمرياخ للعالقات لم

فالوميات للمتحدة لممريميي تتدخل في لسومي للبــــوايي عىر دعمها للى للقولت للمرديي للمتولجدة في 
تمثل في تصنيف للشمال للبواي وللقريىي من للحدود للتركيي، دون مرلعاة للموقف للتركي للرسمي للم

  .أالضيه وسالمي للتركي للقومي لسمن تهدد للتى لةم اطر أو – باإلاهابيي –للجماعات للمبةحي للمرديي 
وقد ولدت حدة لل الفات للتركيي لسمريميي، عقب إعالن لسخيرة شـــــروعها في تشـــــميل قوة عبـــــمريي 

للبـــــــوايي عةى مدلا عدد من عبـــــــمري من للقولت للمرديي للمتولجدة عةى لسالضـــــــي  30000قولمها 
وقد جاع للرد  .عةى أن تمون مهمتها تأمين للحدود للبـــــــوايي للتركيي، وللبـــــــوايي للعرلقيي .للبـــــــنولت

، عىر تصـــــرح للر ي  للتركي اجب طيب لادوغان  بأنه ســـــيدمر هذه "للتركي عةى هذه للمقترح ســـــريعاخ
مؤكدلخ عةى أنه غير مب ول  .دولي للتركييولصفا للقوة للمزمع تشميةها تبتهدف لل .للقوة قىل أن تتشمل

  .3"عن للعولقب غير للمرغوب فيها
وقد تزلمن مع هذل للتصـــريع تعزيزلت عبـــمريي لةوحدلت للتركيي للمتمركزة عةى للحدود وللتى ضـــم  

ووفقا لةمعطيات للبـــابقي، هل نبـــتطيع  .4دبابات وناقالت جنود مداعي، باإلضـــافي إلى عدد من للجنود
 عبــــــمري تصــــــاد  للى تصــــــل وهل - للحرجي –للعالقات للتركيي لممريميي قد دخة  للمرحةي  للقول أن

                                  
م، 2018-1-17م، تاريخ االطالع 2011-8-28يات األزمة السورية على الشارع التركي"، تاريخ النشر ، " تداع مجلة السياسة الدولية،يوسف الشريف ،  1

 الرابط.
 الرابط.م، 2018-1-18الزيارة  م، تاريخ2018-1-18اوروبا نيور ، " العالقات التركية األمريكية.. من السيئ إلى األسوأ"، تاريخ النشر ،  2

3 Samuel Osborne, Chris Stevenson ,independent, "Recep Tayyip Erdogan vows to 'drown' Syrian Kurdish force set up 
by US "date of publication .17-1-2018مLink 

م، 2018-1-16م، تاريخ االطالع 2017-1-16وكالة االناضول ، " تعزيزات عسكرية في طريقها للوحدات التركية على الحدود السورية"، تاريخ النشر،  4
 الرابط.

http://www.siyassa.org.eg/News/1736.aspx
http://arabic.euronews.com/2017/10/18/us-turkey-relations
http://arabic.euronews.com/2017/10/18/us-turkey-relations
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/recep-tayyip-erdogan-syria-kurdish-force-drown-turkey-us-sdp-ypg-pkk-a8160111.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/recep-tayyip-erdogan-syria-kurdish-force-drown-turkey-us-sdp-ypg-pkk-a8160111.html
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1032211
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مىاشر مع  غير أو ،"منىج" منطقي في للمتولجدة لممريميي للقولت مع مىاشر بشمل سولع أمريمي تركي
أ  إنها وما هي حدودها ؛  "للقولت للمرديي "وكالع للوميات للمتحدة لممريميي في لمالضـــــي للبـــــوايي 

 مجرد أومي يممن وصفها بالحادة فقط؟ 
 

 للتقديرلت للتركيي 
بات من للولضــع أن للدولي للتركيي تشــعر بأن هناي تتيرلت ميدلنيي عةى للبــاحي للبــوايي، وم ططات 

  :وتحركات دوليي تشمل خطرل عةى للدولي بشمل مىاشر، ومن أهم هذه للتقديرلت 
 

 :باحي للبواييللتتيرلت للميدلنيي في لل -أومخ 
 ، عندما 2012 ، من تحقيق أفضــل إنجاولت ميدلنيي منذ للعا   2017تممن للنظا  للبــواي خالل للعا   

بعد أن تممن للنظا  في للعا   .خبر للبيطرة آنذلي عةى أكثر من ثةثي لساض للبوايي لصالع للمعااضي
في  %53.4 ، إلى  2017بدليي عا  من لساض للبوايي في  %21.15  من ويادة نبىي سيطرته من 2017

عةما أن معظم للمناطق للتى ســــــيطرت عةيها قولت للنظا  كان  خاضــــــعي  .ديبــــــمىر/نهايي كانون لسول
  :كما هو مىين في للجدول أسفل  (دلعش )لتنظيم 

 

 للمنطقي للتاايخ
 .سيطر عةى كامل للريف للجنوبي لمديني للىاب شهر فىرلير

 شهر مااس
إضافي للى للبيطرة عةى  .طر عةى بةدة لل فبي لمسترلتيجيي ودير حافرسي

 .مديني تدمر لسثريي

 شهر مايو
كم عن مديني حةب باتجاه  60سيطر عةى مطاا للجرلح للعبمري للذي يىعد قرلبي 

 .للشرق

 شهر يونيو
كما  .سيطر عةى مديني مبمني، آخر معاقل تنظيم دلعش في ايف حةب للشرقي

 ةى مديني للرصافي في ايف للرقي للجنوبيسيطر ع

 شهر يوليو
سيطر عةى كامل ايف حةب للجنوبي للشرقي بعد أابعي أعول  من سيطرة تنظيم 

 .دلعش
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كما سيطر عةى بةدة للبى ي  .سيطر عةى كامل للطريق للولصل بين أثريا وللرصافي
 .في ايف للرقي للجنوبي

شهر 
 أغبط 

عي لتنظيم دلعش في للقةمون للتربي عةى سيطر عةى كامل للمنطقي لل اض
 .للحدود للبوايي للةىنانيي

شهر 
 سىتمىر

سيطر بشمل كامل عةى للجيب للولقع بين للب ني وللبى ي، وهو عىااة عن 
 ".جىل للضاحك"منطقي صحرلويي تحتوي عةى عدد من للجىال للحاكمي، أهمها 

 137ديني دير للزوا وللةولع كما لستطاع للنظا  للوصول إلى قولته للمتولجدة في م
 .سنولت من فرض تنظيم دلعش حصاالخ مطىقاخ عةيها 3بعد 

 شهر لكتوبر
سيطر عةى كامل ناحيي عقيربات؛ كما سيطر عةى مديني للميادين لمسترلتيجيي 

 .في للريف للشرقي لدير للزوا

 شهر نوفمىر
لىوكمال سيطر عةى مديني دير للزوا بشمل كامل، كما سيطر عةى مديني ل

 .للحدوديي مع للعرلق بشمل كامل
 

وإلى جانب لإلنجاولت للميدلنيي لقولت للنظا  للبـــواي عةى حبـــاب تنظيم دلعش، وللتي حقق  للتتير 
لسكىر في نبــىي للبــيطرة عةى لساض، تمملن للنظا  أيضــا من للبــيطرة عةى مناطق أخرق كان  ت ضــع 

تبـــــةبـــــل ومني يوضـــــع آليي للتقد  عةى حبـــــاب هذه  لنفوذ فصـــــا ل للمعااضـــــي للمبـــــةحي، وفيما يةي
 :لسخيرة

 

 للمنطقي للتاايخ
 .سيطر عةى منطقي ولدي بردق شمال للعاصمي دمشق يناير

 مايو
كما سيطر عةى كامل حي تشرين في للعاصمي للبوايي  .سيطر عةى حي للقابون

 .دمشق

 يوليو
ي للقةمون للتربي شمال للعاصمي سيطر عةى كامل للحدود للبوايي للةىنانيي من جه

 .دمشق
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 لكتوبر
سيطر عةى كامل للشريط للحدودي مع لسادن في للىاديي للممتدة بين ايفي 

 .2للبويدلع ودمشق، وهي مباحي تقدا بـ خمبي آمف كم
 .سيطر عةى بي  جن وللمزلاع للمحيطي بها في غوطي دمشق للتربيي ديبمىر

 
بعد للنظا ، كان  قولت ســـــــوايي  للميدلنيي عةى للبـــــــاحي للبـــــــوايي للمبـــــــتفيد للثاني من للتتيرلت

ة  في مطةع للعا  (قبد)للديموقرلطيي  في  %17.8 ، نبىي سيطرة وصة  للى  2017للمرديي، فقد سجل
، ومن أهم للمناطق للتى ســـــيطرت عةيها %26.3 ، إلى  2017حين وصـــــة  نبـــــىي ســـــيطرتها في نهايي 

 5لتنظيم دلعش في سواييمديني للرقي للمعقل للر يبي 
 ، مزيدلخ من نفوذها للعبمري ومباحي سيطرتها، 2017بينما خبرت فصا ل للمعااضي للمبةحي في عا  

ومع أن هذه لل بـــــــا ر م تقاان مع ما فقده تنظيم دلعش، إم أن ذلك أثر بشـــــــمل ولضـــــــع عةى نبـــــــىي 
ر إلى تتير نبىي سيطرتها منذ بدليي وُيممن مالحظي ذلك حين للنظ .سيطرتها للمةيي أما  للقوق لسخرق

ة  في مطةع  في حين وصــــة  نبــــىي ســــيطرتها في  %16.8 ، نبــــىي 2017للعا  حتى نهايته، فقد ســــجل
.6%13.3 ، إلى  2017نهايي    

 ، توســـيع نطاق نفوذها، من خالل عدة عمةيات 2017ومع أن فصـــا ل للمعااضـــي حاول  في نهايي للعا  
لىالد، إمل أن ذلك لم يؤثر بشمل فعةي عةى نبىي سيطرتها للمةيي، مقااني عبمريي شنتها جنوب وشمال ل

مع نتا ج للمعااي للتي خاضــــتها، خاصــــي وأنها لم تدخل للمعركي ضــــد تنظيم دلعش، وبالتالي لم تتممن 
 7.من للحصول عةى أي نبىي من تركته

 

 :أثر هذه للتحومت عةى تركيا
إيرلني، في للبــيطرة للميدلنيي للمىيرة لي  بالوضــع -اوســي نجاحات للنظا  للبــواي، للمدعو  بتحالف

لسولي ؛ قوة للعالقات للتركيي للروسيي، وللتركيي لميرلنيي للقاداة  .للبئ بالنبىي لتركيا، وفقا لعده نقاط

                                  
 .الرابطم، 2018-1-17م، تاريخ االطالع 2018-1-12"، تاريخ النشر ، 2017مركز جسور للدراسات ، " خريطة النفوذ العسكري في سورية  5
-1-17م، تاريخ االطالع 2017-12-31.....كيف تغّيرت خارطة السيطرة"، تاريخ النشر، 2017مركز جسور للدراسات ، " تموضعات الفاعلين في عام  6

 الرابط.م، 2018
 "، مرجع سبق ذكره.2017لعسكري في سورية مركز جسور للدراسات ، " خريطة النفوذ ا 7

http://jusoor.co/details/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%202017/356/ar
http://jusoor.co/details/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017.....%D9%83%D9%8A%D9%81%20%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/350/ar
http://jusoor.co/details/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017.....%D9%83%D9%8A%D9%81%20%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/350/ar


 
 

 

 تقديرات سياسية       5    8012يناير    24

 

للثاني ؛  .عةى للتأثير عةى تحركات للنظا  للبواي بعيدلخ عن تولجد للفصا ل للمعااضي للقريىي من تركيا
لم أن هذه للنقاط  .مع تركيا في أن تدعم ليرلن قولت للنظا  من لجل مولجهي خطر للقولت للمردييتط

م ت فى ت وف تركيا من تعزيز وشـــــرعني مماني للنظا  للبـــــواي بالشـــــمل للذي يهدد للقولت للبـــــوايي 
 .للمبةحي للمدعومي من تركيا

من للحدود للتركيي  %90عةى ما يقااب  بينما ســـــــيطرة للقولت للمرديي في ســـــــوايا للمدعومي أمريميا
وذلك  .من للحدود للعرلقيي للبـــــوايي، يعد في غايي لل طواة وفقا لةتقديرلت للتركيي %50للبـــــوايي،و 

مما  .يرجع ل شـــــيي تركيا من للتولصـــــل للجترلفي بين للجماعات للمبـــــةحي للمرديي في ســـــوايا وتركيا
وكذلك عزل تركيا جترلفيا عن لسالضي للبوايي مما  .ةيعرض تركيا لم اطر أمنيي يممن وصفها بالمىير

ســــــيؤثر ســــــةىا عةى للدوا للتركي في لسومي للبــــــوايي في حال أحمم  للمةيشــــــيات للمرديي من فرض 
كما ت شـــــى تركيا أن تتأثر عالقاتها لمقتصـــــاديي مع  .ســـــيطرتها للمامةي عةى للحدود للبـــــوايي للتركيي

  ".للمعرقل"للعرلق سةىا نتيجي لةدوا للمردي 
 

 :م اوف للتركييلل –ثانيا 
، للتــالىيــي للعظمي منهــا معطةــي، (7816 )وللىحريــي  (كم2949)تىةغ مجموع طول للحــدود للىريــي لتركيــا 
منها تقريىا تح   %90كم للحدود للىريي لسطول لتركيا، 911فالحدود للتركيي للبـــــــوايي للىالغ طولها 

بينما للعالقات للتركيي للىةتاايي وللتى تربطهم حدودها ، اســـــــيطرة للقولت للمرديي للمدعومي أمريمي
كم، وللعالقــات للتركيــي 328كم، وللعالقــات للتركيــي لمامينيــي وللتى تربطهم حــدود طولهــا 269طولهــا 

كم، ليب  بالعالقات للتااي يي وللبياسيي للجيدة إن لم تمن 203لليونانيي وللتى تربطهما حدود طولها 
كم تح  ســـــيطرة ســـــةطي لقةيم كردســـــتان، وللحدود 384ود للعرلقيي للتركيي للىالتي بينما للحد .ســـــي ي

بينما طول للحدود  .كم تشـــــــتعل بالقرب منها للمظاهرلت لإليرلنيي لسخيرة560لميرلنيي للتركيي للىالتي 
 )، وللىحر لمســـــــود (4763)إضـــــــافي للى للىحر للمتوســـــــط وبحر إيجي  .كم 18للتركيي لمذابيجانيي فقط 

  .8(1275 )بينما بحر مرمرة  (1778 ()للحىي  تقريىا

                                  
8 Devlet su işleri Ganal,” müdürlüğü Toprak su kaynakları”, Ziyaret tarihi. 18-1-2018. bağlantı 

http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari
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 (1شكل رقم ) 

 
 

لمســـــــترلتيجيي للتركيي في للتعامل مع لسومات يممن وضـــــــعها في وفي مولجهي هذل للولقع نجد أن 
 :مبتويات ثالث هي

 

 :نهايي فوايي لألومي  -لمسترلتيجيي لسولى 
لمبـــألي للبـــوايي، وللمتمثل في تأخر قوتها للعبـــمريي يىدو أن تركيا قد إســـتفادت من خطأ ســـابق، في ل

في تأمين حدودها مع ســوايا، مما ســمع لتمدد للجماعات للمبــةحي للمرديي وتوســعها لتصــىع مبــيطرة 
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وهو ما يتطةب من تركيا تحري عاجل وفواي لحل لسومي  .عةى جزع كىير من للحدود للتركيي للبـــــوايي
وللتحري للفواي إلنهاع لسومات للدوليي يأخذ  .ديد بشـــــمل مىاشـــــرلمي م تجد أمنها للقومي يتعرض لته

 :مبااين 

، لحل لومات :للمباا للدبةوماسيـ 1 ها ولمن في تفضل للدولي للتركيي لتىاع للطرق للدبةوماسيي أومخ

ا في مبعاها للهادف لتشميل جيش كردي ت للوميات للمتحدة لسمريميي عةى للمضي ُقدمخ  .حال أصرل

ويتمثل في إتىاع للوســـا ل للقاداة عةى ما يحفت لتركيا حقها في  :للقوة للمنضـــىطي مبـــااـــــــــــ 2

وهذل ما أكده للمتحدث باســــــم  .مولجهي هذه لل طوة، باعتىااها قضــــــيي أمن قومي مهمي بالنبــــــىي لها
إن صىر "بقوله  (لإلاهابي "ي ب ي /ي ب ي"ب صوص تبةيع ولشنطن لـــ )للحمومي للتركيي، بمر بوودلغ 

وكذلك لجتماع مجة   .9 "ده قد نفد، وإن تركيا مصــممي عةى لت اذ لل طولت للالومي في هذل للشــأنبال
لسمن للقومي للتركي بر اســـــــي للر ي  للتركي اجب طيب أادوغان، في للمجمع للر اســـــــي بالعاصـــــــمي 

 .10أنقرة
 

 :خة ةي للحصاا :لإلسترلتيجيي للثانيي
تهدف  دول للجولا، قد يمون للهدف منها تحبـــــــين  ، تحركات تركيي خااجيي لســـــــ2017شـــــــهد للعا  

عالقاتها مع دول للجولا، وذلك ك طوة من أجل لمفتماي من محاومت حصـــــــااها ؛ وذلك يتضـــــــع من 
 :خالل للتحركات لل ااجيي لسخيرة لةبياسي للتركيي، وللتى جاعت في أكثر من لمتجاه

  تحبناخ مةحوظاخ في للعالقات للعرلقيي للتركيي، بعد موقف تركيا للرلفض 2017شهد للعا   :للعرلق -1

مستفتاع أكرلد للعرلق، وللذي كان في محل ترحاب من للحمومي للعرلقيي للرسميي ؛ ومن مؤشرلت ذلك 
لك ويااة ا ي  وكذ .مةياا دوما 7.6 ، للى 2017ويادة للصادالت للتركيي لةعرلق وللتى وصة  في للعا  

ـــدلن عةى تطوير جميع 2017أكتوبر  25للووالع للعرلقي حيـــدا عىـــادي في    للى أنقرة، كمـــا لتفق للىة
 .11جولنب للعالقات للثنا يي ومن أجل للتعاون في ممافحي تنظيم حزب للعمال للمردستان

                                  
 الرابط.م، 2018-1-18م، تاريخ الزيارة 2018-1-18ي لـ"ب ي د" اإلرهابي"، تاريخ النشر ،يني شفق ،" الحكومة التركية: صبرنا نفد حيال التسليح األمريك 9

 الرابط.م، 2018-1-18م، تاريخ الزيارة 2018-1-18يني شفق ، " بدء اجتماع مجلس األمن القومي التركي برئاسة أردوغان"، تاريخ النشر ،  10
11 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ," Türkiye - Irak Siyasi İlişkileri ", Ziyaret tarihi..2018-1-18  bağlantı 

https://www.yenisafak.com/ar/news/3010327
https://www.yenisafak.com/ar/news/3010327
https://www.yenisafak.com/ar/news/3000316
https://www.yenisafak.com/ar/news/3000316
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-irak-siyasi-iliskileri.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-irak-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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تاايا -2 عا   :بة هدت للعالقات للتركيي للىةتاايي توترل في بدليات لل  ، جرلع لتها  2017بعد أن شـــــــ

للحمومي للىةتاايي بوجود تدخالت تركيي لةتأثير في نتا ج لمنت ابات للىةتاايي للتى جرت في مااس 
، لزيااة لســـطنىول ولفتتاح "بويمو بوايبـــوف"، قام  تركيا بدعوة ا ي  للووالع للىةتااي 12 2017عا  

ي كىيرة لدق للمبــــيحيين لساثوذك  للىةتاايي وللتي تتمتع بأهميي تااي ي "ســــتيفى ســــتيفان"كنيبــــي 
وقد أعرب للر ي   .للىةتاا، وذلك بحضـــــــوا للر ي  اجب طيب لادوغان وا ي  للووالع بن عةى يةدا 

للىةتااي عن لســــتعدلده إلى بذل جهود حثيثي لتطىيع وتحبــــين للعالقات بين تركيا ولمتحاد لسواوبي، 
 أن عةينا“ :وأضاف .”وهي للجااة لسكىر بالنبىي سواوبادولي كىيرة  تركيا“ إن مؤكدل . 2018خالل للعا  

  .13”للىةدين بين لسمنيي وللعالقات وللتجااة لسعمال تحبين إلى نبعى

 فقد ،(جواجيا – تركيا – لذابيجان )تحرص تركيا عةى تعزيز للتحالف للعبمري، للثالثي  :جواجياـ 3

ل للتحالف، كما قا  ا ي  للووالع للتركي بن عةي حث ســـــــىل تفعيلى للثالث، لةدول للدفاع ووالع لجتمع
يةدايم عةى اأس وفد كىير ضـــــــم ووالع لل ااجيي، للعدل، للطاقي وللزالعي، إلى للعاصـــــــمي للجواجيي 

، كما ُتعد منظمي تيما للتركيي أيضـــــا من أكثر للمنظمات للتى تقد  مشـــــروعات في لمالضـــــي 14تىةيبـــــي
  .15للجواجيي 

يوجــد " ــااجيــي للتركي مولود جــاويش أوغةو، حول مظــاهرلت إيرلن، إنــه صـــــــرح ووير لل :إيرلن -4

شـــ صـــان يدعمان ما يجري في ليرلن هما للر ي  لسمريمي دونالد ترلمب وا ي  للووالع لإلســـرل يةي 
كما تأتي ويااة للر ي  للتركي اجب  .16"ترفض للتدخل لل ااجي"، وأضــــــاف أن بالده "بنيامين نتنياهو

                                  
 الرابط.م، 2018-1-18م، تاريخ االطالع ، 2017-3-26ترك برس ، " بلغاريا تمنع برلمانًيا ومسؤولين أتراك من دخول أراضيها"، تاريخ النشر ،  12
م، 2018-1-18م، تاريخ االطالع، 2018-1-8التركية األوروبية"، تاريخ النشر ، تركيا بوست ، " رئيس وزراء بلغاريا يدعو إلى تطبيع وتحسين العالقات  13

 الرابط.
 الرابط.م، 2018-1-18م، تاريخ االطالع ، 2017-5-28الجورجية أصبحت استراتيجية"، تاريخ النشر ، -روسيا اليوم ، " العالقات التركية 14

15 TIME YURK ," Türkiye-Gürcistan ilişkileri ". Yayın tarihi 2017-11-14 Ziyaret tarihi. 18-1-2018. bağlantı 
16Cnn   ، م، تاريخ االطالع 2018-1-3العربية ، " أردوغان يدعم "استقرار إيران.. ووزير خارجيته: ترامب ونتنياهو هما من يؤيد االحتجاجات"، تاريخ النشر
 الرابط.م، 18-1-2018، 

http://www.turkpress.co/node/32439
http://www.turkpress.co/node/32439
https://www.turkey-post.net/p-236894/
https://arabic.rt.com/press/880703-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/press/880703-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/
https://www.timeturk.com/turkiye-gurcistan-iliskileri/haber-777134
https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/03/turkey-iran-protests-erdogan
https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/03/turkey-iran-protests-erdogan
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  عاما ابما في هذل للمبــاا أيضــا، وإن لم تمن هناي نتا ج 65اي يي لةيونان بعد قطيعي طيب لادوغان للتا
 .17مةموسي في للوق  للحاضر، إم أنها خطوة مهمه دون شك

 

 :إعادة للثقي  -لمسترلتيجيي للثالثي
د ي للعالقات لممريميي للتركيي تىقى عالقي لســـترلتيجيي لمال للطرفين، لذلك قد يبـــعى للطرفين للى ته

وابما هذل ما قد يفبر للةقاع للذي جمع ا ي  لساكان للتركي خةوصي لكاا  .لسموا وطمأني للطرف لآلخر
 ، عةى هـــامش لجتمـــاع للةجنـــي 2018-1-16ونظيره لسمريمي جوويف دونفواد يو  للثالثـــاع للمولفق 

 .18.في للعاصمي للىةجيميي بروكبل "للناتو"للعبمريي لحةف شمال لسطةبي 
 

 اختام
Roberاوبرب نواث )لنطالقاخ مع ما جاع به  t  Nor t h) بقوله إن لسومي للدوليي هي عىااة عن تصــــــعيد ،

ا ما تبىق للحروب، ولمن  .حاد لةفعل واد للفعل تؤدي إلى إذكاع داجي للتهديد ولإلكرله وأن لسومات غالىخ
ليــي بين للوميــات للمتحــدة لــذل فمن للمرجع أن يمون مصـــــــير لسومــي للحــا .19م تؤدي كةهــا إلى للحروب

 "عفرين "بمنطقي  (منضــــىط )لممريميي وتركيا حول مبــــألي عفرين، يتمثل في تصــــعيد عبــــمري تركي 
وإن كان بشــــمل أكىر من للعمةيات للعبــــمريي للتركيي للبــــابقي؛ ويرجع لمنضــــىاط للتركي لنطالقا لتأخر 

ــــــــــ ووعواة عفرين  للجىةيي، وعد  لطم نان أنقرة لمولقف للتدخل للتركي في لسومي للبــــوايي عبــــمريا ـ
عةى أن تىقى  .وخشــيي تركيا من ســيناايو للتوايط ولمســتنزلف .موســمو وولشــنطن عةى للمدق للىعيد

 .(20) .جها من هذه لسومي بأقل لل با رتحركات تركيا لل ااجيي عةى قد  وساق بالشمل للذي ي ر
 

                                  
17 NIKI KITSANTONIS and CARLOTTA GALL, The New York Times, “Erdogan, on Landmark Visit to Greece, Sets 
Diplomacy Aside”, " Date of visit 17-1-2018م. Link 

-1-17م، تاريخ االطالع ، 2018-1-16وكالة االناضول ، " لقاء مرتقب الثالثاء بين رئيسي األركان التركي واألمريكي في بروكسل"، تاريخ النشر ،  18
 الرابط.م، 2018

 ابط.الر م، 2018-1-17كمال حماد ، " إدارة األزمات )اإلدارة األميركية واإلسرائيلية لألزمات نموذًجا(" ، تاريخ االطالع ،  19
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات20)

https://www.nytimes.com/2017/12/07/world/europe/erdogan-greece-turkey-visit.html
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84/1032104
http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84/1032104
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/317.htm

