
  جتياح القوات التركية لمعراقإ

     د.غصون كريم الربيعي
 وحدة البحوث  والدراسات اإلستراتيجية

       
لى  حثىث انقىرة دىن دور لنى  بنى ا حرىد ا خي  ى ت  ى  إ نمى  يرىودإلى  الرىرا  إن دخول القوات التركية إ   

يمينىىى  الىىى  ترييىىىي الىىىدور   ىىى  و ىىىت ددىىى  مركىىىي دراسىىى ت امريكىىى  , سىىىيم   ىىى  سىىىوري ,الخ رجيىىىة  سي سىىىتن 
مىىن جنىىة اخىىر  سىىم ت ال ىىثت  ,ة منىىج جىىر ثمىىت النىى تو الىى  المرركىىةا مريكىى   ىى  سىىوري  تثىىت ثجىى

ا جنحية الضوء دم  توسيج ر رة تنديىد دادىم مثى رة مىن الخ ىر الى ه تذىكمل بى ة الجم دىة  ى  من قىة 
 جنوب ذر  اسي  . 

 دىد  ( The New Yorkerرت  ى  مجمىة  ( مق لىة نذى Dexter Filkinsومىن جنتىل كتىب ال ىثي     
تمق بى   ين  ان  رار تركي  ادخ ل  وات دسكرية لن  ال  ا راض  الررا ية يى ت  دمى  خمييىة النكسى ت التى  

 الرئيس رجب  يب اردوغ ن .

سىىر  ج بىىدا لة  ثىىة ح  سىىد  إ  ,ان اردوغىى ن  ذىىل حذىىكل كحيىىر  ىى  رب ن تىىل حسىىوري  (Dexter و ىى ل   
حنىى ا الذىىكل مىىن  ان دادىىم نمىىتا   ,وسىى ند الجم دىى ت ا كطىىر ت ر ىى  مطىىل دادىىم لتثقيىى  بىى ا ال ىىر  

 ل ا ىو  ممى  كى ن دميى أ ىح ا سىد  ناا  بى ة المسى د  التركيىة  انل مج كم  اض ت  ,دون مس ددة تركي 
الىىى  ان النق ىىىة المركييىىىة  ىىى  مث رحىىىة دادىىىم  ىىى  الرىىىرا  بىىى  مدينىىىة كمىىى  ليىىىت   ,م ضىىىية ىىى  السىىىنوات ال

مددومىىة ح لضىىرح ت الجويىىة ا مريكيىىة حق ىىج  ,لقىىوات الكرديىىة   مىىت الذىىنر الي ئىىتان ا و ىى ل   المو ىىل 
كرديىىة لق ىىج مىى  تحقىى  مىىن   وتثىىدث دىىن مسىى د ,يىىرح  المو ىىل حمقىىر دادىىم  ىى  سىىوري  ال ريىى  الىى ه

   . تو ج ان يتم ديل دن  ر دادم    سوري  حو ت  ريب جدا لدميو ,خل المو لخ و  ا مداد ال  دا

خرجىىت نيسىىن  مىىن ا ىى ر أوان تركيىى  التىى   ,الك تىىب ان ث ىى ر المو ىىل  ىىد حىىدا  يىىر حنىى ءا دمىى   لىىا     
ودميىىل يىىر  ان سىىحب دخىىول القىىوات  ,تريىىد ان تكىىون جىىيءا ممىى  سيث ىىل  ىى  الرىىرا   ,الثىىل  ىى  سىىوري  

 .حرد  ذل سي ستل    سوري   دور لل حثث اردوغ ن دن  التركية ال  الررا  يرود ال 

ت تركي  اولى  ميرداتنى   أالت  حدن دممية ال يو التركية الكحيرة أكم  نذرت الواذن ن حوست مؤخرا حذ     
ان سثب حمد اخر داخل دوامة الررا  ضرحة خ يرة الى  الث لىة السي سىية غيىر المسىتقرة ويضىج     و  لت



 نىىى توالو يىىى ت المتثىىىدة  ىىى  وضىىىج غيىىىر مسىىىتقر ومت حىىى ب حىىىين ثمييىىىين مىىىؤايرين وبمىىى    ا تىىىراا ثميىىى ء ال
NATO رك ء القريحين    الررا  لواذن نمنظمة ثمت ذم ل ا  مس  والكرد الذ.    

   نأالتوضىىي  الىى ه  ىىدر دىىن الىىرئيس التركىى  رجىىب  يىىب اردوغىى ن حىىدمىى  ال ىىثيية  كمىى  ذىىددت    
ا ني ىى ليين الكىىرد  داخىىل تركيىى   حىىل ان تيكىىر حرمميىىة تركيىى  يجىىب او  ان تقىىوم حرمميىى ت ضىىد ا ربىى حيين  

 .ا ني  ليين    ذم ل الررا   ئ  مخ حالنجوم الذ مل دم

مرا حىىىون ان دخىىىول القىىىوات التركيىىىة الىىى  اراضىىى   ىىى  ا ىىىرات  دىىىد  و ىىى  تيسىىىير وتثميىىىل بىىى ا الثىىىدث       
  ان الجىىىيم التركىىى  يثىىى ول ان يخىىىو  مرركىىىة مىىىج ثىىىيب الرمىىى ل الكردسىىىت ن  دمىىى   المو ىىىلمث  ظىىىة 
    سنج ر . لل ورا واضث حرد تسجيل ا خير ثض ,  الررا يةا راض

ن ة دمى  درايىة حنذىر تركيى  مئى ت مىويؤكد ب ا التوجل م    لل مسؤولون    واذىن ن ان الو يى ت المتثىد  
 لت الىى ه تقىىودة الو يىى ت ولكىىن الخ ىىوة ليسىىت جىىيءا مىىن انذىى ة التثىى ,الجنىىود ا تىىراا  ىى  ذىىم ل الرىىرا 

جىىى ء لكسىىىر ال ىىىو  الىىى ه  ىىىر  دمىىى   موثىىى ت او  ىىىد يكىىىون بىىى ا التىىىدخل  ىىى  ذىىىم ل الرىىىرا   ,المتثىىىدة
لتثىرا داخىل سىوري  اراا سى د ت د ىيحة  ى  اردوغ ن    سوري   من  اسىق   ال ى ئرة الروسىية يواجىل ا تى

 دن الرقوح ت ا  ت  دية الت  اتخ تن  موسكو . خو   من رد روس   ضةا 

والتىىىدخل  ىىى  الرىىىرا  دمميىىى   ىىى  مث ولىىىة لمرىىىب دور  ىىى  مجىىى ل ج را ىىى  اخىىىر   يىىىدخل ضىىىمن النيىىىو      
التى   , ى  المو ىل يثظى  حىحر  الذىردية  وبىو  ى  الو ىت نيسىل يىدورأن ومنسى  مىج ارحيىل  ,الروس  

يىران( دمىى  إ ضىة دىن بىى ا بىم متر ذىون لمن  سىة ال ىىريم التقميىده   ,يرابى  ا تىراا جىيءا مىىن ممتمكى تنم 
 تق سم النيو     المن قة .

تركيى  تسىر  إلى  إحقى ء  وضى  د رمىة  ى  المنى    المث  يىة لنى    ى ن ,رديىدةالتثمىيةت  استن داا إلى و     
تمنيىىداا لترييىىي المحىىررات التىى  تجرىىل مىىن حقىى ء القىىوات التركيىىة  ىى  ا راضىى   , ىى  كىىل مىىن الرىىرا  وسىىوري 

حق ءبىىى  حيىىىد  ىىىوات تركيىىىة, أو  ىىىوات درا يىىىة  الررا يىىىة والتركيىىىة أمىىىراا مذىىىرود , وح لتىىى ل  تثريىىىر المو ىىىل, واة
 .يقودب  سي سيون مقرحون  نقرة, تمنيدا لضم المو ل إل  تركي  ح دتح رب , و ية تركية

مىىن مخم يىى ت يمىىن مضىى , انتنىىت  ىىةثيتل, تقىىود تث ليىى  مىىج دول خميجيىىة   ا تركيىى  اليىىوم ثمييىىح تىىت      
حقىىى ء  وضىىى  د رمىىىة  ىىى  المنىىى    المث  يىىىة لنىىى , والسىىىي رة دمىىى   جىىىياء مىىىن الرىىىرا  اإلضىىىر ت الرىىىرا  واة



وسوري  و ر  مر دلة ج را ية وسي سىية جديىدة, مسىت مة دادىم  ى  تنييى  بى ا المخ ى , مسىترينة حىأموال 
 .الخميج, وذراسة الجم د ت اإلرب حية

   

 

 


