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 التدخل التركي واالستعداد لممواجهة

       د.أثير ناظم الجاسور                                                           
 قسم العالقات الدولية      

تكدددت  تكددد م مةتلم دددت  تدددم  اودددج  تتطمددد  تجددد  ات ت دددتت   الصددد مة مةتمددد  تبددد       
بم دت ودةف  دل الدم  عمد  قد و  سدت  ت تمتتتقو   ستج  الصماع تت سع  االتت تكدتت 

االقتصدددت   لتب ددد  االمض مةموددد   دددل كددد  لجظددد   و  ،الةسدددكم  وسددد ال الستتسدددل  
ا  ات الصدماع متتمةد  عدم السدتب   متعدتت  م لم وو مم  ذا التتظتو  تمد  ال  لد ، 

 متعددتت ل ددت الكممدد  الةمتددت  ،تتم دد  عددم سددمط  ال ددتت تتم الدد اتمل و المجمددل   الدد  لل
 ددل مددم تجدد  م، مةتمدد ة عمدد  مددت تجصدد  عمتددم مددم  عددو  تم تدد  مددم الدد    الم ددت مة 
ل ذم الستج  لمج  الذ  سدت ةم ت متتردمة بطمت د  ال تسدتطم عمت دت جتد  الد    الكبدم  

عتمدد  اسددتممامت  الدد عو  التم تدد  التددل  تردد ت ت بسددبب تمدد   ت مددم  تتددب  اسددتت ام ت 
 ددل جتلدد  متعددتت تةمدد   برددك  مسددتمم عمدد  ات ددت  الدد اعو ال ددتت   ل ددت م  ددذم ال إ دد

 .   اتم مم المص م المئتس
 دل   و الستتسدل الدذ  كدتم السدبب الدمئتستةو الةما  تةتتل مدم سد ل اال امة  التتظدت   

ال اعرددددت   التم دددد  االقتصددددت   الددددذ  بتتددددت   مددددت ال  مدددد ات تددددتم الم سسدددد  الةسددددكمت  
 تردظللمال  مة عم  إ امة الصماع تتت   تةتتل ستتست م مم ع و  كذل مالمجم الت و، 

سددددتس المرددددتمك   ددددل اال امة  صددددتع ال ددددمام   وددددةف الةمدددد  ال مددددتعل المبتددددل عمدددد  
 مردددتك  ك تدددمة ام  دددت ال  لددد   دددل كددد  تةتصدددتم ت،  مدددت لم ودددع االقمتمدددل  الددد  لل مدددم 

االسددت مام التددل تدد  تم بددتلى عمدد  الدد ات  الةماقددل الددذ  اصددبل تجمدد  كدد  ع امدد  عدد و 
امعبددت ال دد ام الةمبددل   تددم الةمبددل  الجدد تث عددم الت سددتو  الةت مالتدد   ددل الةددما  قدد  
تةطل ارتمات لممك تتت ال  مت   المذ بت   ل  ذم ال    مم السةل مم ا د  تتد  مدت 

 تستطتع الجص   عمتم  ل   ل ت.
ل   د ام الةدما     دةماقدل المم د   جد  االسدبتب المئتسدق  تك م ال وع الستتسدل ال   

    د  كد   سدتئمم  ا  اتدم  دل الم ا  د ،  ةمد  سدبت  الم دت مل تبتم لكم  ذا ال تةتل  تد
 دل المتدتط  التدل تسدتطم عمت دت تتظدتو  اعدش  تج ت ا  التمكل  ات  الةما    م ال    
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تت  التمكتد  مدم االم تبل مستل  م تمة لمر   ل ظم ف تكتتة ت الغم ض  تمت تتص ال
ت تد ع الةالقد  بدتم تمكتدت   اعدش مد ،جد   الذ  ت ةمتدت تطدمح سد اال     لمستل   ذا ا

  ل ددذم ال متعددتت عممددت  ام ال متددع عمدد  ت ددتم مددم قتددتو تمكتددت بت دد تو الدد عو  التم تدد ؟
لتد متب قد ات عماقتد  لمجتمبد   اعدش قد  تكد م    د  ةت دت م م ج د  إالمتطم   لذل   د

ذا عد تت إلد  إت تم  ذا التتظتو االم تبل،  اج    تم م تة   متت ت  لمت   تت التمكت  
ب اتتت االزم  متذ االتتو اال ل  مم اجتال  المتتط  الغمبتد   الغمبتد  الردمتلت  لمةدما  
 قص  ال تصمت  التمكت   الم ظةتم االتدما  الدذتم اتدذ و  اعدش كم دتئم  كتدف قتمدت 

 و،   دذا تةكدس طدال  صدماجاعتتصم التتظتو االم تبل مم   د  تمكتت بتلتةت ض مع 
م   عم  الةالق  بتم الطم تم تص صت    م طمب ال ت    االتةت  ع   مع مجدت ظ 
تتتد   الم ددت    ددذا تةكددس مدد   اطمئتددتم تمكتددت مدم  ددذم المتط دد  عمدد  الددم و مددم  ت ددت 

 المدددد تمم   ددددل السددددتت  ذاتددددم  ةددددلمةمودددد   ددددل  تدددد  لجظدددد  لمتطددددم مددددم قبدددد   اعش،
/ 4 دل   سد متت  دل ال تتلتد  اال وتع ج   لم ست ا ال  تع  زامة ع  تم الذ  الصجةل

 ع ددد ت تمكتدددت  م" اتط تددد ف اتدددتت لل"  الم سدددل الددد  تع  زتدددم تتئدددب بدددتم 3122/ 23
 الدد ات  إلدد  بصدد تمت   سدد متت الةددما  مددم الددتةط ت دد  تددال  مددم  اعددش مددع صددة تت
 متدد مطتم اسددمتم ا ددما  مددم  عدد  " ام   ددتم طتددب م ددب"  التمكددل الددمئتس   م التمكددل،

 بتلتددتلل السدد قل، إطددتمم  تددتمج لمددتةط رددمعل  تددم بتددع تددال  مددم الصددة تت  ددذم  ددل
  تدددال  سددد متت  ددل الدددتةط اسدددتتماج م اقددع اسدددت  اف مدددم الم سددت  ال  تددد  ال ددد ة قتمددت

 22و     تتةطتددد تم مةددد 43و  الم سدددت  ال  تددد  ال ددد ة  مدددمت قددد  المتودددتتم الرددد متم
 ممددددت  مرددددت تتم الددددتةط لت دددد   صدددد مت  2101و     موددددت  34و     تتةطتدددد تمصددددتة
 التددل المدد ام  م ددإ الم سددت  الت تتمددتت  جسددب االسددتتماج، عممتددتت تةددض  ددل سددت و
 اتتةودت  قد   ت متدت     الم مالتدتم 4و بدددد ت  م المتلت   اعش تتظتمتت عمت ت تجص 

 تجصد   دذم التتظتمدتت تدزا مدت  لكدم ،   الم ممت م 2،2و  إل  ال  ت  الومبتت بة 
بتلتددتلل عمدد  الةددما   م تتبددع المتط دد ،       تمكتددت مددم  التسددمتل  التم تدد  الدد عو عمدد 

م م عددد  مدددم التطددد ات السدددمتة  التدددل تسدددتع م عمددد  االقددد  بتلودددغط عمددد  ا    لددد  
 تجت   تم  ستت تم    الت ت   ل ر  تم ال اتمت .
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م الت دد و الجتصدد  عمدد  االمض الددذ  ج  تددم ال دد ات المسددمج  إمددم التتجتدد  الةسددكمت   دد
 السددتمتالةماقتدد   الجردد  الرددةبل  الةرددتئم  ددل مجددت م عدد ة عدد  ت تجددت  مت طددع التظتددم 

ت دد   م الت ا دد  التمكددل  متتمتددع ب ددت ال دد ات الةماقتدد ،  عمتددبتإلمكتتتددتت المجدد   ة التددل 
ةماقتد  المت  مد  مكتدز ال د ات ال ل  ذا ال قدت بتلتج تد   د  قد  تكد م مجت لد  لتردتتت ت

عس   م تةطدل  سدج  لم متعدتت المتطم د  مدم  تدذ تةدس عمتد   عم ال  ف المئتس
عددت ة مسددو تطددط   تدد ة  تكتتكددتت تسددتع  و عمدد  إ امة المةمكدد    ك ددم  قدد   ب سددتئ  ا 

بة   م اتكرةت ك  استماتت تتت و  متو ال  ات الةماقت  المت  مد ،   تدت عمد  الةدما   م 
 ددد  اتودددت  بتلةمددد  عمددد  مجدددت م عددد ة بددد م تسدددتمم ق اتدددم بتلت ددد و  دددل مجت م دددت تت  دددم 

ال تتلت   تم مكتم   بمت تج ث عم  االمض ألم الممجم  ال ت م  ستر   تمت   تمكدل 
 ددل متددتط  اتددم  تجددت   مددم تددال   ددذم التطدد ات مددم كسددب ال قددت ل ددت  لجمةتئ ددت 

مدددم ال ب ددد  السددد مت   ا دددزل اردددغت  الةدددما  بددد ك م مدددم مردددكم  ألبةدددت م عدددم  م تكددد م 
مجت لدد  ب ددذم الجمكدد  مددم عددز  الددم س  السدد متتم  ددل  ب دد   الةددما   ددل  ب دد   تتتدد  
 كسدددم ا   كدددمة لمتجدددتلف بتدددت و  ممدددت تسدددتع  ال التدددتت المتجددد ة  جمةتئ دددت عمددد  تتةتدددذ 

 ستتستت و برك   ت ئ  ممم.
مكتددددت ال عمدددد  الةددددما  االسددددتة ا  لمممجمدددد  ال ت مدددد  مددددم تدددد ض م ا  دددد    تدددد ة مددددع ت 

 ت ددت اال  ات الةسددكمت ،  مددم ا  اتددم الوددت ط   مدد ال  اقتصددت تت  ج ددو الت ددتمة  تسددتةم 
ممتدتم   الم سدت تت    21بتم البم تم بتلتسب  لمبوتئع ال ت مد  مدم تمكتدت ت د م بجد    و 

 عمتددم  م تسددتت و  ددذا الددمقو ك مقدد  لموددغط  تمددت إذا تمددت ت تمكتددت  ددل ستتسددت ت  ددذم، 
ات اقتصددت ت   تددم  كمتددع السددتتج  لمةددماقتتم لتمكتددت  متددع الرددمكتت إلدد   تتددب ا ددمال

التمكت  مم مزا ل  اعمتل ت  ل الةما  سجب المرتمتع الكبتمة مم الرمكتت التمكت  مع 
 تذ تة توتت مت ت لت تتم ت  ل الةمد  عمد  اعتبدتم  تدت  ردمكتت تمكتد  ل دت سدت ات 

تم ممكم التم تل بتتتتذ قدمام متدع اتوت    ك  مال ا ،  ل تةم   ل مرتمتع لم تت ز
البوتئع التمكت  لم ت   لمةما  بة  ات ت  الب ت  عت ت  ذا ق  تج ث تد ع مدم الودغط 
عمدد  اعتبددتم الةددما  سدد قت  متمتددزا  بتلتسددب  لمبوددتئع التمكتدد ، قدد  ت دد و االتددما  بتلت  تدد  

 ب طع المتتم   ل تةمو  م  ذم ال مق   ةمت الةما   ل م قف جمج.
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ستتستت  عم  التتم ت  الةماقت  ام تب   بتلبجث عم  ستئ   التتت ت  ف ال صد        
بدددتلتةكتم التمكدددل الةمددد    ددد  الجددد  مدددم التطدددم الةماقدددل  عتددد مت تبددد   الجددد تث مصدددتم 
جزب الةمت  الكم ستتتل عم  اعتبتمم متظم  مت ا  ة  ات  الةما  ل دت مصدتلج ت  دل 

االوددط ت  الددذ  عددتت   مددم  ددمال  ق ددت لجصدد   عمدد  جاتجددت    ددل الدد ات  التمكددل   
متدددم االكدددما   دددل تمكتدددت مدددم ت مدددتش  تتكتددد  إلددد   تتدددب اال دددمالات وددد  و مدددم  دددمال 

جددزب الةمددت  م ة م مددم البدد ت ل  م تكدد م لإتددم  ددالستتسددتت المتطم دد   ددل تمكتددت،  عم
 دددذم الستتسدددتت التدددل تددد عم ت الةدددما  عمددد  اعتبدددتم  م الةدددما  تمدددم  عمددد  ةددد  كبتدددمة 
ت  ددل تتت دد  لستتسددتت تتطئدد  سددتب  ، ب ددذم الم  دد  مددم التطددتب تكدد م بممجمدد  كتتدد

الةما  مستة  مم التتجتد  التظمتد  لمم ا  د   الودغط الستتسدل عمد  تمكتدت لمدت تردكمم 
جزب الةمت  مدم تطدم عمد  التظدتو مدم    د  تظدم التظدتو الستتسدل  الم تمةدل  دل 

 دددل الةدددما  مدددم تدددال  تمكتدددت،   دددل التددد و تجدددت   ام تظ دددم تةسددد ت الجدددتمل ل كدددما  
مستع ت و  تةمو االكما  قب  ال متع  م تمكتت م مت بمى ب ت ال عد    دل تةمد  عمد   م 
تك م كم ستتم الةدما  التدط االسدتماتت ل الةدتز  بدتم تمكتدت  بدتم مدت تب د  مدم الةدما  
التتبع إلتدمام   د  التصد مات التمكتد   كدذل  ابةدت  كم سدتتم مدم الت اصد   كسدم  دذم 

 جت  تك م كم ستتم تجت الستطمة التمكت  المبترمة  تمت بة .الجم تت 
تكدد م مددع الوددتمم ال دد   لتمكتددت  الدد    ال اعمدد  لدد اعش  ددل  مددت الم ا  دد  ال تتتدد     

ال ب تددتم السدد مت   الةماقتدد  المتم مدد  بتل التددتت المتجدد ة  جمددف رددمت  االطمسددل،  ةمدد  
 د ات االمتتد  الةماقتد  إال  م الم و مم  م الجمف عمض ت متتم  تمت تتص تد متب ال

 دذا ال تمتددع مدم  م مددت تجد ث  ددل الةدما  الجمددف لدتس عمدد   ماتد   تددم تص صددت    م 
  مب     الجمف متوممة مم الةكم المتطمف الم ع و مم تمكتت   متست كتتدت عمد  
م عدد  مددع  ددذا تطبت ددتت عممتدد  ل ددذا الةكددم،  قدد  بددتم تدد اب البملمددتم اال م بددل التطددم 

السددة  ت   قطددم  كددذل  تمكتددت المتم دد  بدد عم و لم متعددتت االم تبتدد ، لددذل   ال ددت و مددم
عم  الةما   م تستغ   ذم الستتستت الردت ب  ل دذم ال متعدتت  مدم تد عم ت  تسدتغ  

تد متب ال د ات الةماقتد  الدذ  تةطدل  ا ةدت  لمةددما   برد معدمض جمدف ردمت  االطمسدل 
تم  م الجمدف  تدت سد ف تبدذ  مم التمتس مسدتع ة الجمدف  دل   اتدب عد ة عمد  اعتبد

ال    مدم   د  الجةدتظ عمد  ت مبتدم عمد  اقد  ت د تم مدم الةرد ،    تم د  الةدما  إلد   
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  كتمددد  الت  تددد  بتلبجدددث عدددم جمتدددف   تددد   تدددم ال التدددتت المتجددد ة تتتدددمط مةدددم بردددك
مة دددت  اعتبدددتم ال ب تدددتم السددد مت   الةماقتددد   اجددد ة   دددذا  الم دددتالت كت ددد  التةدددت م  دددل 

الجمتدددف  ددد  م سدددتت،  تودددت  الت  تددد  بت  تدددم ودددمبتت   تددد  لكددد  الت مةدددتت المت ا ددد ة 
 اتدد  الةددما   عمدد  الجدد    مددع سدد متت  اعتبددتم ا  متجددم  عمدد  االمض  تددم ال دد ات 

بددما    دد ا   ددل  ،الةماقتدد   دد   دد ف لسددالح ال دد  الةماقددل،  المطتلبدد  بدد عو م سددل كتمدد 
جددت  لددو تتدد ت  الجمددف  ددل المسددتع ة عمدد  ات ددتل االتت تكددتت عمدد  االماوددل الةماقتدد ، 
إلدد   تتددب االعددالم عددم  وددع جصدد  كبتددمة مددم الددتةط الةماقددل تجددت تصددمف م سددتت 
  دددتل ا دددت  اقتصدددت ت    تددد ة مدددع     اسدددت ت  كبددد ت  اقتصدددت   عدددم تمكتدددت  جمةتئ دددت، 

ممدد ا ال عمدد  اسددتس مددت لدد ت و مددم امكتتتددتت ألم  ددذا عمدد  الستتسددتتم الةددماقتتم  م تة
تةتدل اتةدد او الةمصدد  عمدد  المتددت مة  تج تدد  ال دد ف،  االعتمددت  عمدد  اسددتغال  الةددمص 

  تج ت  الم قع مم الصماع.   
م ال دددد   الكبددددم   ال دددد   المسددددتت ة ل ددددت ال تت ددددم لمم ا  دددد  إ لكددددم  بكدددد   اقةتدددد   دددد   

ك  التدل تمبط دت عمد  الدم و مدم الت تطةدتت إال  م المبترمة  تمت بتت ت لممصتلل المردتم 
م مت امتةع س ف الت  ت  بتستت او ال  ة مم  ذم ال د ة    تمد  جتد   ام جد ث اعتد ال 

تمددت كدد  المردد ددل ت ددتط مةتتدد  إ ممكددم  م تجدد  عمدد  طت لدد   تكالال  ت ددت ال تت ا ددم  ا 
م الددم تتم المةت وددتت  تب دد  الصددماع عمدد   ددذم المسدد ل     تمدد  ال وددت   دد  تدد ع مدد

  تددم  بدد ع   تجدد   التظددتو،  عمدد  الةددما   م تسددتة   مدد ةالدد  لل الددذ  تجدد ث بددتم 
تلةمددد  سددد ال  دددل لمم ا  ددد  مدددم تدددال  تجددد تث التتتدددم  اتبدددتع اسدددتلتب عممتددد   ددد تمة ب

 التتم ت . وستتستم ال اتمت   


