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م، والتعرف 2018وحتى  2011التدخل التركي في سوريا منذ العام شدة م)، حول تطور 2018- 2011(

هذا التدخل على األمن القومي السوري، وقد جاءت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي:  على أثر
  م)؟2018- 2011سوريا على األمن القومي السوري في ( ثّر التدخّل التركي فيأإلى أي مدى 

إلى في مقدمتها المنهج الوصفي التحليلي،  وكانواعتمد الباحث على عدد من المناهج البحثية، 
  منهج تحليل النظم، وأخيرا نظرية الدور والمكانة. جانب

اول الفصل األول: تنوالخاتمة والتوصيات، حيث  إلىضافة باإلجاءت الرسالة في أربعة فصول 
 في الفترةاإلطار المنهجي للدراسة، في حين استعرض الفصل الثاني تطور العالقات التركية السورية 

. م2018- 2011صيغ التدخل التركي في سوريا  تحليلالفصل الثالث  واستعرض. م2011- 1946
السورية في  -  تركيةلعالقة الا مستقبللى سيناريوهات عالتعرف فقد هدف إلى الفصل الرابع أما 

  .ضوء تطورات الحراك السوري

عن الموروث التاريخي  فضالً - أبرزها أن تجاور البلدين :نتائج عدةإلى وقد توصلت الدراسة 
وائل الدول التي وثقت عالقاتها أكانت سوريا من  فقدأسهم في تمتين العالقة، بينهما  - والثقافي

كما ان موقف تركيا من . وية عالقتها بسوريا بشكل كبيرا على تق، كما حرصت تركيا أيضتركياب
، بل وحيد ولم يتجه مباشرة صوب العمل العسكري كخيارٍ ،األحداث السورية لم يكن متهوراً
قبل أن تبدأ على لسان قادتها  ،صالحاتبمطالبة سوريا ببعض اإلاستهلت تركيا موقفها من األزمة 

 تسببت بتفاقم األزمة بين البلدين. ،لنظرائهم السوريين مرحلة جديدة اتخذت شكل تهديدات وجهت
األزمة النظام السوري ت ت المشكلة نتيجة رفض دمشق االستجابة لمطالب تركيا، واستغلتطوروقد 

واألكراد، فاضطرت تركيا  "داعش" القوى التي تعادي أنقرة مثل تنظيم الدولة بعضإلى ليتقرب 
  األزمة. العسكري لحلالتوجه إلى أخيراً  

 ودافعاً وبجانب ما سبق ذكره؛ أوصت الدراسة أن يكون ماضي العالقات الجيدة بين البلدين منطلقاً
وقف أن تعن  تتجدد عبره العالقة بين البلدين، بما يزيل التوتر الذي شاب العالقة خالل األزمة، فضالً

لعدم ف عن تبريراتها المتواصلة ن تتوقأو ،تدخالتها العسكرية الممتدة منذ سنوات داخل سوريا تركيا
  .وأال تستغل هذا التدخل من أجل تحقيق مصالحها وتطلعاتها ،بحجة حماية أمنها وقفه
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Turkey intervention in Syria and its effect on the Syrian national security 
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Supervisor: Prof. Waleed Hasan Al-Modallal 
 
Abstract: 

This study discusses the subject of "Turkey intervention in Syria and its effect on the 
Syrian national security during the period of (2011-2018)". The study problem sheds light 
on the progress of the level of Turkish intervention in Syria since 2011 until 2018. In 
addition, it identifies the effect of this intervention on the Syrian national security. The 
study problem tries to answer the main following question: to what extent the Turkish 
intervention affects the Syrian national security in (2011-2018)? 

The researcher depends on a number of research approaches, and the first one of these 
methods is the descriptive analytical approach, in addition to regime analysis approach, 
and finally the theory of role and status. 

The study contains of four chapters in addition to the conclusion. The results and the 
recommendations. The first chapter contains the methodological framework of the study. 
While the second chapter reviews the Turkish and Syrian mutual relationships between 
1946 - 2011. The third chapter deeply discusses the forms of Turkish intervention in Syria 
since 2011- 2018. Finally, the fourth chapter tries to discuss the future scenarios of Turkish 
and Syrian relationship in view of the progress of Syrian movement. 

The study founds several results which are: the geographic nature and the mutual historic 
and cultural heritage between Turkey and Syria have their significant role in creating the 
past relationship between both of them, where Syria is considered as one of the first 
between Arab countries that made strategic relationships with Republic of Turkey. 
Moreover, Turkey gives more attention to strengthen the relationships with Syria, and its 
attitude regarding the Syrian crisis is not limited to the military intervention to deal with it. 
Turkey called Syria to make reforms and because of the rejection to the Turkish 
intervention, the Turkish officials threatened their Syrian counterparts to respond to the 
claims otherwise they will escalate the crisis between both countries. Then, this crisis is 
increased because Syrian regime refused the Turkish claims, in addition to the strong 
relations between the Syrian regime and some hostile forces to Turkish regime such as 
Kurdish movements, ISIS, and other forces. This situation leads Turkey to start military 
intervention. 



 ه 

In addition to the abovementioned, the study recommended that the historic and cultural 
heritage and the long relations between Turkey and Syria should be a strong motivation for 
both of them to start new life and return the relations between them especially amid the 
tension relations. Also, Turkey ought to stop violence in Syria which has continued for 
long years and it should not exploit this hard situation to achieve its agendas and visions, 
but it should adopt an active movement and play an effective role without using it as a 
pressure tool and procrastination in ending it. 
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  اإلطار المنهجي للدراسةالفصل األول: 
  الفصل األول

  
  

  اإلطار المنهجي للدراسة
  

 مقدمة 1.1

ونهب ثرواتها منذ عقود  ،لكثير من الدول االستعمارية الطامعة باستغاللها بعد أن كانت سوريا هدفا
موطئاً حقيقياً م 2011مارس /في آذاريها إلأضحت مع اشتعال الربيع العربي وانتقال الثورة ، مضت

 الواليات المتحدةتدخلت فيها كل من روسيا وبريطانيا و قدفلالستعمار الغربي والشرقي مجدداً 
  .ت مسرحاً لصراع المصالح والمكاسبأصبحو ،سا وغيرهانوفر

عبر دعم الثورة  مع انطالق شرارة األزمة الصراع السوري أحداثدأبت تركيا على االنخراط في 
خاصة في مناطقها الحدودية حيث  ،الالجئين إيواءعن تصدرها مشهد  فضالً، شروثوارها بشكل مبا

وبررت بذلك تواجدها في ، لها القوميعلى المصلحة واألمن  قت تركيا موقفها بأنه يأتي حفاظاًسو
والغربية  اإلقليمية األطماعتالقت  وقد .تركيسوريا لذلك حظيت الثورة السورية بمتابعة واهتمام 

كما تدخلت ايران التي  ،التي تسيطر على هضبة الجوالن إسرائيلحيث تدخلت  ،سوريا سويا في
تدخل حزب اهللا اللبناني الذي  كما ،من امتداد فكرها وتوجهاتها الدينية اعتبرت نظام األسد جزء

 يرى فهوعبر انخراط قواته مع الجيش السوري دفاعاً عن نظام األسد  حداثشكل قوة مؤثرة في األ
م)2016(الحاج، رة على تواجد الحزب في لبنان يرحيله سيتسبب بانعكاسات خط أن.  
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تفكك  إلى ستؤدي حداثهذه األأن باعتبار  ،دفع تمدد الثورة السورية تركيا للتعبير عن مخاوفها
إلى ل الفرص للوصول وقضيتهم من جديد، ودأبت تركيا على استغال كرادوصعود األ سورياوتقسيم 

حلول مرضية ومعقولة، لكنها منيت بالفشل فتوجهت لدعم المعارضة السورية وفصائلها المسلحة، 
حيث اعتبر  ،اضطراريا الستخدام القوة في أوقات كثيرة على حدودها مع سوريا ودفعتها مخاوفها 
قبل البعيد، وهو ما جعل هذا من مساعي تركيا االستباقية لحماية بالدها في المست اهذا التدخل جزء

  .م)2016(مركز برق للدراسات المستقبلية،  هاحدوديتكرر بين الحين واآلخر لحماية التدخل 

درع "جاءت عملية  ،بعد سنوات من التردد والخوف من التدخل في الصراع الدائر في سورياو
صبر تركيا تجاه  لنهايةترجمة عملية  ،في الشمال السوريالتي أطلقتها تركيا ، "الفرات العسكرية

تركيا  ليصل إلىوالتي دفعت بالصراع وناره  ؛ واستراتيجيتها الفاشلة هناك الواليات المتحدةسياسة 
 استمرارذاتها. وفي نهاية المطاف وجدت تركيا نفسها في وسط معضالت جيوستراتيجية بسبب 

  .م)2016(أبو إرشيد، من األطراف  من أي طرف كانالصراع دون حل أو قدرة على حسمه 

ن تركيا اختارت أسيما  ،ظهر الحقاً تطورات بين البلدين على صعيد العالقات بينهمات أنويمكن 
وخصوصا سوريا من أجل  ،السياسية في دول عربية مختلفة حداثلنفسها مكاناً مع تصاعد وتيرة األ

 مصالحها في المنطقة العربية. تحقيق

  وتساؤالتها الدراسة مشكلة 2.1

وتبادل الزيارات وفتح صفحة جديدة في تاريخ  ،رغم االنفتاح في العالقات التركية السورية
األمر الذي ، وبدأت تتدخل في الشأن السوري ،نقلبت على هذه التفاهماتا إال أن تركيا، العالقات

قضايا خالفية أدت إلى حالة  يولّدالصراع  أوبد، دتها إلى نقطة الصفرأدى إلى توتر العالقات وعو
وحتى  م2011تدور مشكلة الدراسة حول تطور مرحلة التدخل التركي في سوريا منذ عام و .عدائية
القومي السوري، كتهديد األمن القومي السوري، وبروز  األمنهذا التدخّل على  ونتائجم، 2018

 حداثلحدود، وتزايد أعداد الالجئين في هذه المناطق، وهو ما جعل هذه األعلى ا كرادمشكلة األ
  جديرة بالبحث.

 في التركي التدخّل ثّرأ مدى أي إلى: اآلتي الرئيس التساؤل في الدراسة مشكلة صياغة ويمكن
  ؟)م2018-2011(الفترة  في السوري القومي األمن على سوريا



3 

  :اآلتية الفرعية تالتساؤال الرئيس التساؤل عن ويتفرع

 م؟2011–1946ا من السورية سياسي –العالقات التركية ترتطو كيف -1

 التركي؟ المنظور من لسوريا االستراتيجية ما األهمية -2

 ما أهداف ودواعي ومظاهر ومخاطر التدخّل التركي في سوريا؟ -3

 السوري؟ الحراك تطورات ضوء في سوريا في التركي التدخّل مستقبل ما -4

  راسةالد يةأهم 3.1

  الدراسة في أنها: أهمية تكمن

وما والدولية،  اإلقليمية ،نوتأثيرها في البيئتي الداخليةلتحليل التفاعالت  مدخالًالدراسة  تعتبر -1
 قضايا راهنة في النظام الدولي.من  يتصل بها

ا دور تركيا المتصاعد في ظّل حكم حزب العدالة والتنمية، الذي يعد صعودا واضح تتابع -2
 ية.سالمالذي بدأ يظهر في المنطقة العربية واإل ،السياسي المعتدل سالملإل

قراءة تحليلية ألبرز التفاعالت اإلقليمية بين تركيا وسوريا من ناحية، وما يرتبط بها من  تقدم -3
 األدوار التي يمارسها النظام الدولي تجاه هذه التفاعالت من ناحية أخرى.

ة للباحثين في مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية، من خالل آفاق جديد تعمل على فتح - 4
 تسليطها الضوء على تحوالت جديدة ومهمة بين البلدين، وتتبع الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا

 ومنطقة الشرق األوسط عموما. خصوصاً 

  راسةالد أهداف 4.1

  تحديد أهداف الدراسة على النحو اآلتي: يمكن

 .م2011–1946ا من السورية سياسي –ر العالقات التركيةتطو راضاستع -1

 .التركي المنظور من لسوريا اإلستراتيجية هميةاأل إبراز -2

 استعراض أهداف ومظاهر ومخاطر التدخّل التركي في سوريا. -3

 .السوري الحراك تطورات ضوء في سوريا في التركي التدخّل مستقبل استشراف -4
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5.1 راسةمنهج الد  

  :وهي ،عدة مناهج ىالدراسة عل تتمدعا

 :المنهج الوصفي التحليلي 

 ،، بهدف تشخيصهاالواقعهو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر، كما هي قائمة في و
أو بينها وبين ظواهر أخرى. والمنهج الوصفي  ،وتحديد العالقات بين عناصرها ،وكشف جوانبها

 تلك تبصرم بقصد الوصول إلى التقييمات ذات المعنى، بقصد يحلّل ويفسر ويقارن ويقيالتحليلي 
من الحاضر إلى الماضي لكي  ينفذالظاهرة. والمنهج الوصفي ال يقتصر على التنبؤ بالمستقبل بل 

  .)م2008(العزاوي،  زداد تبصرا بالحاضري

العوامل التي دفعت من خالل تحليل  ،أما الدراسة فمن المقرر أن تستخدم المنهج الوصفي التحليلي
؟ ومن اأنها يمكن أن تصيبه ادعي تركيتتركيا للتدخل المباشر في سوريا، وما هي التهديدات التي 

  ثم الكشف عن تأثير هذا التدخّل على األمن القومي السوري، من خالل تحليل خطورة هذا التدخّل.

 :منهج تحليل النظم  

تفسير طبيعة  إلى، ستون ومايكل بريتشر وآخرونوديفيد ا "كابلن"ـمنهج تحليل النظم ليستند 
وتحديد الظروف والعالقات الموجودة بين  ،الدولوتحليل النظم في العالقات بين  ،القائمة األنظمة

راتالمتغي، راسة تفسير البيانات واستخالص النتائج منها إلىى التحليل وهو يتعدلقد قامت الد .
وتركيا، والعوامل التي  سوريار طبيعة النظام القائم في كل من باستخدام هذا المنهج من خالل تفسي

التدخّل في الى  تركياالتي دفعت  الضرورية يتم من خاللها تفاعل هذه األنظمة، ثم توضيح العوامل
 مع مثيالتها اإلقليمية والدولية. اسوريتركيا وسوريا، ومدى االرتباط والعالقة التي توجد بين 

 نظريمكانة:ور والة الد  

على فهم وتحليل دوافع الدور التركي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية،  تقوم هذه النظرية
حتى لو  حماية حدودهاب تهتمعلى إثبات أن تركيا  وستعمل الدراسة، وبحثه عن دور إقليمي فاعل

ها، وذلك العسكري، واستخدام القوة في سبيل حماية حدودها ونفس إلى الحل اضطرها ذلك للجوء
  .ببروز قوي جديد في المنطقةبعضها  تكاد تفقدالتي  حدودها للحفاظ على
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  حدود الدراسة 6.1
  
1- الزماني الحد: اندلع فيها الحراك وهي الفترة التي  م،2011عام  من مطلعراسة تبدأ الد

ً السوري، والذي أثّر على العالقات السورية مع تركيا، وال زال التأثير  فترة  وهي ،مستمرا
مة زمنيم، وخالل هذا 2018وتنتهي الدراسة عام . السورية - ة في تاريخ العالقات التركيةهم

ت فيه العالقة "صفرية"، أصبحالذي  إلى الحدالعام تراجعت فيه العالقات بوتيرة متسارعة جدا، 
خل التركي في بمعنى آخر، حدوث انقالب حاد جدا في مسيرة هذه العالقات، وزيادة وتيرة التد

 حماية أمنها القومي. مدعيةً األراضي السورية 

2 - األوسطمنطقة الشرق  إطارسوريا" ضمن  تركيا،حدود الدراسة المكانية هي " :المكاني الحد. 

  
  السابقة الدراسات 7.1

  :أبرزها ومن الدراسة، بموضوع الصلة ذات الدراسات بعض إلى الدراسة استندت

   السورية زمةاأل في التركي الدور): م2017( منصور عالو الشربجي نور دراسة - 1

 العدالة حزب" حكومة طبيعة على األول المحور يركز محاور، وثالثة مقدمة من الدراسة تتألّف
 للتدخّل األولى الصور الثاني المحور ويستعرض المسلمين، اإلخوان بجماعة وعالقتها ،"والتنمية
 والسيطرة وتمويلها ،"السورية للقوى المعارضة"مؤتمرات  عقد عبر السورية، زمةاأل في التركي
 إضافة الدولي، اإلرهاب قائمة على المدرجة فيها بما ،المختلفة المسلحة الجماعات ودعم عليها،

 األحداث في لتدخّلها كذريعة السوريين - التركمان حماية ورقة استخدام الحكومة التركية لمحاولة
 الدور ويوضح اإلرهابي، داعش وتنظيم تركيا بين العالقة فيتناول ثالثال المحور أما ،ةالسوري
 إلى والقتال، اللوجستية المساعدات وتأمين ،مقاتليه وتدريب وتجنيد بالسالح تزويده في التركي
  . المعارك بعض في جانبه

 من توزاد عالنزا تأجج ،السورية زمةاأل في هداما دورا لعبت تركيا أن إلى الدراسة تخلصو
 ظهور تسهيل عبر ،السوري الشعب على مفتوحة حرب إلى السورية زمةاأل توحول حدته،

 _نفسه الوقت في الحكومة التركية_ ادعاء مع وقوتها، أعدادها بتزايد والسماح اإلرهابية، التنظيمات
 حلم لتحقيق يوالسع المنطقة، في مطامعها إخفاء محاولةو محنته، في السوري الشعب مع بوقوفها

  .ةالعثماني ةاإلمبراطوري
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  .م2017-2011 السورية زمةاأل حيال التركية السياسة): م2017( سلمي جالل دراسة - 2

 والثورة تركيا األول المحور تناول محاور، عدة إلى السورية بالثورة تركيا عالقة الباحث يقسم
 عام السورية الثورة من تركيا موقف أبرزف الثاني المحور أما ،م2011 العام خالل السورية

 ثم ،م2013 عام خالل السورية الثورة من تركيا موقفإلى  الثالث المحور تطرق ثم ،م2012
 الخامس المحور فيو ،م2014 عام السورية الثورة من تركيا موقف إلى الرابع المحور تطرق
 موقف السادس رالمحو استعرض وأخيرا ،م2015 عام السورية الثورة من تركيا موقف أوضح
 مرت التي المراحل السابع المحور في الباحث وضح وقد ،م2016 عام السورية الثورة من تركيا

  .السورية زمةاأل حيال التركية الخارجية السياسة بها

 عن يكشف الذي ،التحليلي الوصفي المنهج على المذكورة الفرضية استقراء في الدراسة اعتمدت
  .الصواب إلى األقرب التوقّعات استنباط ثم ومن به، المتعلّقة معلوماتال بسرد الموضوع فحوى

 شعار عن بعيدا القومية مصالحها حماية نحو تركيا تحرك سيناريو أن إلى الدراسة توصلت وقد
 األمريكية لإلدارة األساسي الهدف أن سيما ال الواقع، إلى األقرب هو" األسد نظام إسقاط يجب"

 الباحث توصل كما األسد، نظام إسقاط وليس ،”داعش“ على القضاء أنه على يصنّف زال ما الجديدة
 اإلقليميين الالعبين تزايد نتيجة سوريا في أوراقها تبعثرت روسيا أن منها: نتائج، عدةإلى 

  .سوريا في اللعبة قواعد تغيير يعني التركي التدخل وأن سوريا، في والدوليين

  الرئيس. التناقض سوريا الروسي.. التركي النزاع): م2016( نوفل ميشال دراسة - 3

 اخترقت أن بعد التركي الجو سالح من الروسية الطائرة إسقاط حادثة دراسته في الباحث يثير
 السقف الباحث تناولكما ، البلدين بين السياسية العالقات تأزمت وقد التركي، يالجو المجال

كما  ،تراكاأل لدى أمنيا هاجسا تمثّل روسيا أن خاصة الحادثة، هذه على الروسي للرد المحتمل
 استنتاجات عدة عن للحديث الباحث يذهب كما تاريخيا، لها الحقيقي العدو تركيا تعد روسيا أن

 العالقات تأزيم في سببا كانت التي الحادثة، هذه بعد األمور اإليه تؤول أن الممكن من مؤقّتة
  .البلدين بين


