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 ملخص

 2011رجحتتتل القوميتتتة التركمتتتانيتتتة الوقوا مع ال ورذ الستتتتتتتتتتتتتوريتتتة منتتت  ان الق هتتتا ا و   في  ذار  متتتار  

ا ل   التستتتتتال والعم، الستتتتتياحتتتتتيا، بتتستتتتتيستتتتتهم أحزاب ستتتتتياستتتتتية تم ،  بالتظاهرات الستتتتتلمية وم ت ولها  حقى

ا،  ا وخارجيى وتشتتتتكيالت عستتتتكرية لت رير مناطا التركمان وستتتتورية عامة من قوات النظا ، التركمان داخليى

وتنظيم الدولة اإلستتتتتتتتتتتتتالمية اداعشك، وا حزاب الكردية ا نئهتتتتتتتتتتتتتالية، ولنشتتتتتتتتتتتتتا هم  تتتتتتتتتتتتت كة من الت الئات، 

 ووضعهم ووابل ورؤى ملستق ، التركمان وسورية.

 

 مقدمة 

نقلة في مناطا  ستتتتتتتيا الوستتتتتتت  ، وهم أ تتتتتتتحاب يعود التركمان في أصتتتتتتتولهم ل   منموعة من الق ا ، املت

ا في تركيتتتا وتركمتتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتان 24العرق التركي لجتتتدهم أ وا هتتتان وأحئتتتاد  ا ا، التتت ين استتتتتتتتتتتتتتقروا  حقتتتى ك حئيتتتدى

وأفغانستتتتتتتتتتتتتتان وأذروينان وليران والعراق وستتتتتتتتتتتتتورية وفلستتتتتتتتتتتتت ين ول نان وا ردن ولي يا. أما تركمان ستتتتتتتتتتتتتورية 

ا  صولهم ل   قسمين: ترك مان القرى، وهم خليط عشا ر تركمانية، تعود ل   ق ا ، ا  وا، فينقسمون ت عى

ستتتتتتتتتتكنوا ا ريااا وتركمان املدن، وهم ال ين تعود ج ورهم ل   العا الت التركية ال ا وجدت في ستتتتتتتتتتورية في 

مدذ حكم الستتتتتتتتتتتتتالجقة واملمالي، والع مانيين، وأصتتتتتتتتتتتتتولها تعود ل   التتر أو ا يغور أو ا واو،. يرى الدكتور 

ق ستتتتتتتتومر في كتاب: اا  وا: التركمانك تارييهم، تنظيمات عشتتتتتتتتا رهم وأستتتتتتتتاطيرهمك أن استتتتتتتتم التركمان فارو 

 .ك1اكلهم تراكا ترافا مع ق ا ، ا  وا ل ل،   ينب لطالق ه   الهئة عل  

ا  حزاب ستتتتياستتتتية تركمانية   توجد لحهتتتتادات دقيقة لعدد   قدر وفقى التركمان في ستتتتورية، فعددهم ي 

مليون تركمتتتاني، يتواعون في عتتتدد من املتتتدن بم تتت، حلتتتب وريئهتتتا، والالذقيتتتة وريئهتتتا، وحم   3,5و 3بين 

ا ينقستتتتتتتتتتتتتم التركمتتان من حيتت  ت لمهم لغ هم االتركمتتانيتتةك ل    وريئهتتا، ودمشتتتتتتتتتتتتتا، والجو ن. ووتاملقتتابت، أيضتتتتتتتتتتتتتتى

القرى ال ين حافظوا عل  لغ هم، وستتتتتتتتتتتتت تان املدن ال ين اندمنوا وأدمنوا باملجتمعتات قستتتتتتتتتتتتتمين: ستتتتتتتتتتتتت تان 

 املحي ة بهم، ا مر ال ي ساعد في نسيانهم لغ هم ا  . 

فالقومية التركمانية في سورية حالها ك ال باقي امل ونات السورية ا خرى، تعرضل ل   ضغط النظا ، 

نيةك، وتنريم النشر والكتابة بها، ومنع ترخي  الجمعيات ال قافية بمنعها من تعلم لغ ها الخاصة االتركما

املعنيتتة بتت لتت،، احيتت  جرت م تتاو ت عتتدذ من  عل المتتتتتتتتتتتتتخهتتتتتتتتتتتتتيتتات التركمتتانيتتة إلقتتامتتة جمعيتتات وقتتافيتتة 
                                                           

 : 2011 4 19التركي ة الس انية في سورية، الجزيرذ نل،  ك1ا

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/4/19  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/4/19/
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تركمتتتانيتتتة اهتم بتتتالترا  ال قتتتافي واللغوي للتركمتتتان، ولكن النظتتتا  كتتتان ينهل تلتتت، املحتتتاو ت، ميتتتافتتتة أن 

مانية ل   ورقة ضتتتتتتتتتتتتتغط بيد تركيا ضتتتتتتتتتتتتتد ، من م ، م اولة عدد من م قئي حلب بم ، تت ول الورقة الترك

ا له ا  ال اتب فاروق مهتتتتتتتتتتت ئ  والرستتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتتريل م ر  والعماد حستتتتتتتتتتتن تركماني، عل  الر م من كون: ابنى

النظتتا  ل  أن النظتتا  لم يوافا عل  طل تت: بتتعقتتامتتة جمعيتتة للتركمتتان، ومن الجمعيتتات التركمتتانيتتة ال ا لم تر 

نور  ستت ب منع حهتتولها عل  املوافقة ا منية، جمعية تركمان ستتورية لل قافة والترا  في حلب بين عامي ال

دمتتتل طل تتتات عتتتدذ ل   النظتتتا   2005، فئي عتتتا  2002و 2001
 
قتتتامتتتة متتتدار  تعليميتتتة بتتتاللغتتتة التركيتتتة، إلقتتت

ة في جامعة حلب افتتح قستتتتتتتتتتتتتم اللغة التركي 2005وودعم من جمعيات تركية، لكن النظا  لم يوافا، وفي 

ر  ة من النظا  في لرضتتتتتاد تركيا أكهر منها ر  ة في لرضتتتتتاد التركمان، وك ل، ال اتب أحمد حمدي من كتاب 

التركمتتتان في حلتتتب التتت ي عتتتان  مالحقتتتة النظتتتا  لتتت:، نتينتتتة م تتتاولتتتت: النهو  بتتتال قتتتافتتتة التركمتتتانيتتتة، وعلي 

اطهم ال قافي التركماني في مدينة حلب أواتمركان ومهتت ئ  قاستتم وحستتين ليواا ال ين اعتقلوا  ستت ب نشتت

، لضتتتتتتتتافة ل   الستتتتتتتتياستتتتتتتتات ا قتهتتتتتتتتادية ال ا أهملل مناطا التركمان في  ك2او يرهم ك يرون هرووا ل   تركياك

الالذقية وريل حلب والجو ن، لدفعهم ل   الهجرذ ب ريقة أ تتتتتتتتت :  عملية تغيير ديمو رافي منظم مارستتتتتتتتتتها 

 النظا  ب قهم.

كل:، دفعا التركمان ل   املشتتتتاركة في ال ورذ الستتتتورية من  ان الق ها ا و   في  ذار  ذل، ال هميش والقمع 

، بمشتتتارك ها في التظاهرات الستتتلمية وم تستتتليح ال ورذ وعستتتكراها بعنشتتتاد كتا ب عستتتكرية، وفي 2011مار  

ا ومنالس سياسية تم ، التركمان.  الجانب السياحيا بتتسيسها أحزابى

 

: القوى السياسية ا
ا

 لتركمانيةأوًل

 تتارك التركمان في الحياذ الستتياستتية الستتورية  عد ا ستتتقالل، وكان من أبرا المتتخهتتيات الستتياستتية 

م 
 
التركمانية في مرحلة الخمستتتتتينيات أديب الشتتتتتيشتتتتتكلي و تتتتتكري القوتلي، لكن بهتتتتتعود املد القومي، وتستتتتتل

ات عوا ستتتتتياستتتتتة ا نكئاد ال ع  للستتتتتل ة في ستتتتتورية، عزا التركمان عن املشتتتتتاركة في الحياذ الستتتتتياستتتتتية، و 

والعزلة  ستتتتتتت ب اإلجرادات القمعية والتعستتتتتتتئية ال ا ات عها ال ع  ب ا امل ونات الستتتتتتتورية، وكان للتركمان 

ا لتركيا والدولة الع مانية، ومهتتتدر اهديد دا م ينب مواجهت:، ا مر  نهتتتيب ك ير منها، فقد  عدهم امتدادى

خوان املستتلمين، لضتتافة ل   عوام، أخرى، وغي ا ياب وجود ال ي دفع التركمان ل   تتييد تتستتيس حركة اإل 

حركتتتة قوميتتتة متمتتتايزذ، فتتتا يتتتديولوجيتتتات الستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتة امل روحتتتة   تال مهم، وكتتت لتتت، يعتتتد التركمتتتان من 

املحافظين، فهم يشبهون س ان املناطا الشمالية ال ا كانل الحاضن الر يس لإلخوان، فالقسم التركماني 

                                                           
 .2017 2 26 ستاذ ناصر تركماني، كاتب وواح  تركماني مستق،، في مقابلة أجراها ال اح  بالهاتل مع ا ك2ا
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ا ال ي انضتتتتتتتتتتتم ل   حركة اإلخ وان املستتتتتتتتتتتلمين كان من الريل التركماني املندم  مع م ي :، وكان ي لل جزدى

من ديمغرافيتتتا املن قتتتة، وليس من القستتتتتتتتتتتتتم املنعزل املنغلا عل  نئستتتتتتتتتتتتتتت:، وكتتت لتتت، ارت تتتا  مقولتتتة التتتدولتتتة 

اإلستتالمية بموضتتوت استتتعادذ الخالفة اإلستتالمية، فالدولة الع مانية نشتتتت عل  مئهو  استتتعادذ الخالفة، 

ة اإلخوان املستتتتتتتلمين تنظر ل   تركيا نظرذ لينابية، بوصتتتتتتتل الع مانيين  خر رموا الخالفة اإلستتتتتتتالمية وحرك

ا منها، فه   اإلينابية الشتتتديدذ عند اإلخوان تنا  الع مانيين، والراب ان  ا أستتتاستتتى ال ا ي لل التركمان جزدى

ستتتتتتتتتتتتتاندذ وتتييد اإلخوان املستتتتتتتتتتتتتلمين ال قافي والتاريخي الخاصتتتتتتتتتتتتتان بهم كانا عاملي دفع قويين عند التركمان مل

ا منتتت: ، هتتت   العوامتتت، كلهتتتا ك3االتتت ين يكنون ا حترا  والتقتتتدير للتتتتاريي الع متتتاني التتت ي ي لل التركمتتتان جزدى

منتمعتتة دفعتتل التركمتتان ل   تتتتييتتد حركتتة اإلخوان املستتتتتتتتتتتتتلمين، وا نضتتتتتتتتتتتتتمتتا  لل هتتا كعتتا لتتة الخوجتتة في ج تت، 

حلب الشتتتتتتتتتتتتتما ي، تركمان بارئ و يرها، وعا لة الدرويي والدا تي في التركمان في الالذقية وقرى وولدات ريل 

حم ، تالها حواد  التستتتتتتعينيات ال ا تم لل باعتقال متات التركمان بدعوى ارت اطهم بتركيا، ولع ا هم 

ك في ج ال الالذقية الحليل للنظا ،  PKKمعلومات لها عن أماكن تدريب قوات احزب العمال الكردستاني 

 لتركيا، وقهل تركيا ه   املراكز، ا مر ال ي كان ل:  وار سل ية في التركمان.واملعادي 

ا في لعادذ لنتا  القوى » ا ك يرى فممارستتات اإلقهتتاد وا ستتتق اب واإلدما  ال ا ات عها النظا  لع ل دورى

ت الستتتتتتلمية ال ا ت لورت في مشتتتتتتاركة التركمان في التظاهرا ك4ا«املجتمعية وفي تتستتتتتتيس فاعلي ها الستتتتتتياستتتتتتية

ا  عوداهم ل   الحياذ الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية،  من  ان الق ها ا و  ، ومن وم تتستتتتتتتتتيس أحزاب وحركات ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية لي انى

وا  تالا الوطيا لقوى  2011ومشتتتتتتتتارك هم في تتستتتتتتتتيس املجلس الوطيا الستتتتتتتتوري في تشتتتتتتتترين ا ول  أكتوور 

 ة التركمانية ك يرذ ا همية:، ومن القوى السياسي2012ال ورذ واملعارضة في تشرين ال اني  نوفمبر 

 

 الحركة الديمقراطية التركمانية -1

حركة ستتتتتتياستتتتتتية تضتتتتتتم امل ون التركماني، ورفعل  تتتتتتعار  2012 ذار  مار   21أعلن عن تتستتتتتتيستتتتتتها في 

ابناد اإلنستتتتتتتتتتان، ن يا الوطنك، يتركز نشتتتتتتتتتتاطها وأعضتتتتتتتتتتاؤها معظمهم في م افظة حلب، ومن أبرا أعضتتتتتتتتتتا ها 

لحستتتتتتتتتتتتتن، علي ال شتتتتتتتتتتتتتير، يوستتتتتتتتتتتتتل م لي و خرونك، وطال ل ب ناد دولة ديمقراطيتة اياد ا اع د الكريم   ا،

ل تتراك التركمان في صتتوت دستتتور جديد لل الد، وا عتراا بالحقوق  الستت ي ل  تعددية. ومن أهدافها أيضتتا 

                                                           
 عبر السياحيا، اإلسال  وحركات الجهادية الجماعات في الخ ير الحا  الرحمن ع د الدكتور  مع ال اح  أجراها مقابلة ك3ا

 .2017 2 25 بتاريي املاسننر
اا سالم الحا  جهاد مقارني، منظور  من ودمشا القاهرذ: العروية ال ورات في الحضر التا عون  جمي،، سلوى  ك4ا  ،كمترجمى

 :للمزيد 2016 نوفمبر  ال اني تشرين 18 للدراسات، العالم معهد

http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/431-2016-11-18-11-53-37 
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  ا ان 2014 ذار  مار   2ال قافية وا جتماعية للقومية التركمانية في اإلطارين الدستتوري والقانوني. وفي 

منها حزب جديد ستتتتتتتتتتتتتةا احزب الحركة الوطنية التركمانيةك، ترأستتتتتتتتتتتتتها الدكتور وجي: جمعة ال ي أعلن في 

م تمر  التتستتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتيا اأن تشتتتتتتتتتتتتتكي، الحزب جاد تل ية لت لعات التركمان الستتتتتتتتتتتتتوريين والحئا  عل  هوي هم 

ي استتتت ن ول وأنقرذ ، وضتتتتم أ لب أعضتتتتاد الحركة الديمقراطية وت يا أهدافها. لاحزب م اتب ف ك5اووقاف همك

 وأامير و ااي عنتاب ومالطيا وأورفا، ومم لية في أن اكيا.

 

 الكتلة الوطنية التركمانية -2

ا ترأستتتتها يوستتتتل املال في لستتتت ن ول  تتتت ا   فبراير  ا ستتتتياستتتتيمل وجاد في بيانها  ،2012أستتتتستتتتل الكتلة حزوى

ا والس ي لت قيا أ هدافهم بتوحيد صل التركمان التتسي يا أن هدفها هو اتم ي، تركمان سورية سياسيى

ا في ال ورذ الستتتتتتتتوريةك ا أستتتتتتتتاستتتتتتتتى ، يتستتتتتتتت هدا نشتتتتتتتتاطها  ك6افي املغترب لتشتتتتتتتتكي، نواذ قوذ ستتتتتتتتياستتتتتتتتية تلعب دورى

ا عل  نئستتتتتتتتتتها ل   قستتتتتتتتتتمين:  قستتتتتتتتتتم وأعضتتتتتتتتتتاؤها معظمهم تركمان م افظة الالذقية، انقستتتتتتتتتتمل الكتلة  حقى

وقستتتم  خر بر استتتة عدنان ا  تتتقر ال ي بقي تور اي ال ي انضتتتم ل   املجلس التركماني الستتتوري،  بر استتتة

.
ى
 مستقال

 

 حزب النهضة التركماني -3

ا حستتتتتتن  تتتتتتما ي هو ر يس 2013أستتتتتتس الحزب في تشتتتتتترين ال اني  نوفمبر  ، بر استتتتتتة عمر عي تتتتتتيا، وحاليى

ستتياحتتيا نهضتتوي يضتتم كافة م ونات التركمان حزب  تتع ا اجتما ي »الحزب، وجاد في بيان: التتستتي تتيا أن: 

في ستتتتتورية بهدا ا رتقاد باملجتمع الستتتتتوري التركماني للوصتتتتتول ل   الدولة املدنية التعددية البرملانية الحرذ 

، يركز نشتتتتتتتا  الحزب  ك7ا«حي  ت ون الشتتتتتتترالعة اإلستتتتتتتالمية أهم مهتتتتتتتدر للتشتتتتتتترالع مع مراعاذ بقية الشتتتتتتترا ع

 ئ الحزب غي الحرية والنهضة والعدالة.وأعضاؤ  عل  تركمان حم ، وم اد

                                                           
ا يش لون  تركمان سوريون » يوسل،  يي م مد ك5ا ا حزوى ا سياسيى   2014 3 2 ،«لس ن ول  في جديدى

http://ar.haberler.com/arabic-news-386658 
 لس ن ول، حيا، يي يي ،«لس ن ول  في السورية التركمانية الوطنية الكتلة تشكي، لعالن» سن ي، الناصر ع د ك6ا

  :للمزيد 2012 2 16

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/02/120216_syria_turky_opposition_group.shtml 
 :للمزيد 2016 يوليو   تموا 12 التركماني، السوري النهضة حزب دستور  ك7ا
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 املجلس التركماني السوري -4

تعود ج ور املجلس التركماني الستتتتتتتتتتتتتوري ل   جمعية تركمان ستتتتتتتتتتتتتورية ال ا أستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتل في كانون ال اني  

ا في املستتتتويين املحلي والخاراي، واقتهتتترت الجمعية 2012ديستتتمبر  ، بهدا تم ي، تركمان ستتتورية ستتتياستتتيى

ا في في عضوي ها عل  امل  2013 ذار  مار   30ستقلين، وهم تركمان مغتربون معظمهم، وم تغير اسمها  حقى

ل   املجلس التركماني الستتتتتوري،  عد انضتتتتتما  الحركة الديمقراطية التركمانية، والكتلة الوطنية التركمانية 

 لل ها، فتضحل تضم املستقلين وا حزاب السياسية.

التركمان، لي ونوا أكهر فاعلية في مشتتتتتتتتاركة امل ونات ا خرى بناد أعلن املجلس هدف:، وهو تنظيم أمور 

ا، ك 42يتتلل املجلس من أمانة عامة ومكتب تنئي ي، وعدد أعضتتتتتتتتتاد املجلس ا ستتتتتتتتتورية املستتتتتتتتتتق ،. عضتتتتتتتتتوى

ك، ومن ضتتتتتمنهم 14جميعهم ا مانة العامة ال ا تيتار بدورها أعضتتتتتاد املكتب التنئي ي، وعددهم ا ي لئون 

ك من ا حزاب. %30ك من املستتتتتقلين، وا%70التم ي، في املجلس يستتتتتند ل   أستتتتا  نستتتت ا ار يس املجلس، و 

ا عل  أستتتتتا  نستتتتت ا: ف زب الحركة الوطنية يرأستتتتت: وجي:  م ، ا حزاب الستتتتتياستتتتتية في ا مانة العامة أيضتتتتتى
 
ت

ة حسن أعضاد، أما حزب النهضة بر اس 6أعضاد، والكتلة الوطنية التركمانية قسم تور اي  6جمعة، ول: 

أعضتتتاد، وواملقاب، أيضتتتا تم ي، ا حزاب في املكتب التنئي ي ي ون بتستتتا  نستتت اا عضتتتوان من  3 تتتما ي ل: 

 حزب الحركة الوطنية، وعضوان من الكتلة الوطنية التركمانية وعضو من حزب النهضة.

لهم عل  أما تم ي، املستتتتتتتتتتتتقلين في املجلس، فينري عل  أستتتتتتتتتتتا  مناطقي، فئي ا مانة العامة ي ون تم ي

أعضتتتاد، الجو ن عضتتتوان، دمشتتتا  6أعضتتتاد، حم  وحماذ  7أعضتتتاد، الالذقية  10الهتتتورذ اةتية: حلب 

. يعقد املجلس التركماني م تمر  ك، ستتتنتين، والر يس الحا ي لاحزب هو ك8اعضتتتو واحد والرقة عضتتتو واحد

 أمين بو  أو الن من تركمان الالذقية اال اير بوجاقك.

  

                                                           

http://alnhdaparti.com/ 
 الوطنية الحركة حزب في الخارجية العالقات مس ول الظاهر، الحميد ع د املحامي مع ال اح  أجراها مقابلة ك8ا

 .2016 11 26 في الس ايب عبر التركمانية
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 القوى العسكرية التركمانية  -ثانيا

بت ول ال ورذ ل   العم، املستتتتال نتينة لعنل النظا  املت؛ايدا الت ا التركمان بهتتتتئوا الجيش الحر، 

ا للقوذ العستتتتتتتتتتتكرية التركمانية املوجودذ ف ها: مناطا  حي  يمكن تقستتتتتتتتتتتيم مناطا التركمان ل   قستتتتتتتتتتتمين ت عى

مناطا لم ت ستتتتتتتس ف ها كتا ب تركمانية خاصتتتتتتتة، لنما انضتتتتتتتم أستتتتتتتستتتتتتتل ف ها كتا ب ذات أ ل ية تركمانية، و 

التركمان ل   تشتتتتتتكيالت موجودذ، وغي خليط من ستتتتتت ان املناطا، فاملن قتان اللتان أستتتتتتستتتتتتل ف هما كتا ب 

 ذات أ ل ية تركمانية هما حلب والالذقية.

 

 التشكيالت العسكرية التركمانية املهمة في حلب -1

 لواء السلطان محمد الفاتح -أ

ستتتتتتتتتتتل كتي ة الستتتتتتتتتتتل ان م مد الئاتح في منتهتتتتتتتتتتتل عا  أ ل
في بلدذ الغندورذ بالريل الشتتتتتتتتتتتما ي  2012ستتتتتتتتتتت 

ت ولل  2013الشتتتتتتتتتترقي لحلب، وانضتتتتتتتتتتمل ل   لواد التوحيد في أوناد اقت ام: حلب، وفي كانون ال اني  يناير 

أعلن  2015بر كانون ا ول  ديستتتتتتتتم 8ل   لواد الستتتتتتتتل ان م مد الئاتح بقيادذ ع مان صتتتتتتتتالل أبو كمال، وفي 

لواد الستتتتتتتتتتتتتل تتان م متتد الئتتاتح انضتتتتتتتتتتتتتمتتامتت: ل   فرقتتة الستتتتتتتتتتتتتل تتان مراد، وذلتت، ملواجهتتة تقتتد  قوات النظتتا  

 السوري، وتنظيم الدولة اإلسالمية اداعشك.

 

 فرقة السلطان مراد -ب

في  2012تعود فرقة الستتتتتتل ان مراد في بداي ها ل   كتي ة الستتتتتتل ان مراد ال ا أستتتتتتستتتتتتل في منتهتتتتتتل عا  

ذ الرا ي، لذ  تتتتتتتتتتتتتتاركتتل في ت رير بلتتدذ الرا ي والقرى املحي تتة، وم بتتدخول الجيش الحر ل   متتدينتتة قرى بلتتد

حلب، وت رر أحياد التركمان انضتتتتتتتم لل ها عدد ك ير، مما ستتتتتتتاعد في ت ولها ل   لواد الستتتتتتتل ان مراد في  ذار  

ك وستتتتتتتتتتي رت: عل  بقيادذ العقيد أحمد ع مان، ومع صتتتتتتتتتتعود تنظيم الدولة اإلستتتتتتتتتتالمية اداعش 2013مار  

مناطا التركمان في ريل حلب الشتتتما ي الشتتترقيا ت ول لواد الستتتل ان مراد ل   فرقة الستتتل ان مراد، وذل، 

 عد انضتتتتتتتتتتتما  والوة ألوية للي:، وغي الواد الستتتتتتتتتتتل ان م مد الئاتح، ولواد   2015في كانون ا ول  ديستتتتتتتتتتتمبر 

رقة هو مواجهة نظا  ا ستتتتد، وتنظيم الدولة الشتتتتهيد اكي تركماني، ولواد أ تتتت ال العقيدذك، وكان هدا الئ

اإلستتالمية اداعشك. للئرقة جبهات عدذ في مدينة حلب ضتتد قوات النظا  وامليلشتتيات الكردية في حندارات 

ويستتتتتتتتتتتتتتان ال ا تتتتتتتتتتتتتا والشتتتتتتتتتتتتتيي ننار وكر  ال راب وفي ريل حلب ضتتتتتتتتتتتتتد تنظيم الدولة اإلستتتتتتتتتتتتتالمية اداعشك، 
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لت رير املن قة  2016 ب  أ ستتتتتتت س  24ان لقل في »من تركيا باملشتتتتتتتاركة في عملية درت الئرات املدعومة 

ا، وذل، ب رد تنظيم  ا، وال اب ومن   جنووى ا ح ا لعزاا  روى
ى
الواقعة  ريي الئرات، املمتدذ من جرابلس  رق

التدولتة اإلستتتتتتتتتتتتتالميتة اداعش ك، ومنع اقوات ستتتتتتتتتتتتتوريتة التديمقراطيتةك من الستتتتتتتتتتتتتي رذ عل  متدينتة ال تاب  عيتد 

 ملشتتتتتتروعها في وصتتتتتت، املناطا ااملقاطعاتك الكردية ال ال  االجزيرذ وكوواني ستتتتتتي راها عل  من 
ى
 ، استتتتتتتكما 

بمنتتتتاطا التركمتتتتان واملنتتتتاطا العرويتتتتة، ومتتتتا يترتتتتتب عل  ذلتتتت، من عمليتتتتات تهجير   ك9ا«عين العرب وعئرين 

عدد عناصتتتتتتتتتتتتتر وتغيير ديمغرافي ب ا التركمان وامل ونات الستتتتتتتتتتتتتورية ا خرى املوجودذ في ه   املن قة. يقدر 

ا في عملية درت  1000فرقة السل ان مراد بتتتتتتتتتتتتتت  ا تركيمل ا جويى عنهر، يمل ون أساحة خئيئة ومتوس ة، ودعمى

 الئرات.

 

 أهم التشكيالت العسكرية التركمانية في الالذقية -2

 الفرقة الساحلية الثانية -

د في من قتتتة ج تتت، التركمتتتان، أستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتل في بتتتدايتتتة عتتتا   دد من ا لويتتتة ب ريقتتتة انتتتدمتتتا  عتتت 2015توجتتتف

والكتا ب، أبراها لواد يلدر  بياايد، ولواد الستتتتتتتتتتتتتاح، ا ول، والرا ع، ولواد الستتتتتتتتتتتتتل ان ع د الحميد، يقدر 

عنهر، يرأسها  شار منال، لضافة لل ها يوجد عدد من الكتا ب التركمانية لكن عدد  500عددها بتكهر من 

ا في ا وعستتتتتتتتتتتكريى  استتتتتتتتتتتتراتينيى
ى
املعارك ومنها: لواد ج ، التركمان، ولواد ستتتتتتتتتتتليم  عناصتتتتتتتتتتترها قلي،، و  تمل، وقال

ا ول، ولواد ممدوئ جو  ، ولواد صتتتتتتتتقور التركمان، وكتي ة املنتهتتتتتتتتر باا، وكتا ب أنوار الحا التركمانية، 

 وكتا ب السل ان م مد.

ا من امل ونات جميعها، بم ، حم  
ى
أما املناطا ال ا لم ي ستتس ف ها كتا ب تركمانية فقد ضتتمل خلي 

ا.و   حماذ وم يط العاصمة دمشا والجو ن والرقة سابقى

 

  

                                                           
 :للمزيد 2016 9 23 الئضا ية، الجزيرذ قناذ ع مان، أحمد العقيد: اليو  لقاد برنام  ك9ا

https://www.youtube.com/watch?v=NHFdA_9hokg 
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 ثوابت التركمان وتحالفاتهم  -ثالثا

 ين لا التركمان في تشكيالاهم السياسية والعسكرية من نقط عدذ ت لل ووابل لهم، وغي: 

لستتتتقا  النظا  الستتتتوري، وأركان: جميعها، ووناد دولة مدنية تعددية ديمقراطية قا مة عل  أستتتتا   -1

 اطنة، تسودها قيم العدالة واملساواذ.املو 

التتكيد عل  وحدذ ا راضيا السورية، ورفل امشروعات الئيدرالية والتقسيمك واسورية املئيدذك،  -2

ملا له   املشتتتتتتروعات من انع ا  ستتتتتتل ا مزدو ، يتم ، في وجود التركمان في ستتتتتتورية، وذل، لتوات التركمان 

ا موقع التركمان عل  في مناطا عدذ، ا مر ال ي سي دي ل   ت شت هم واوالهم في حال التقسيم، وك ل، أيضى

ا ي ول دون تنئي  املشتتروت ا نئهتتا ي الكردي ال ي  خ و  التما  ال ا ئية والقومية، فهم ي لئون ستتدى

يتم تتت، بوصتتتتتتتتتتتتتتت، املنتتتاطا ال ال  امقتتتاطعتتتات الجزيرذ وكووتتتاني  عين العرب ومقتتتاطعتتتة عئرينك بريل حلتتتب 

ا في وج: امشتتتتتتتتتتتتتروت  الشتتتتتتتتتتتتتما ي، حي  مناطا وجود التركمان، وك ل، تركمان الالذقية ال ين ي ونون عا قى

 سورية املئيدذك، لضافة ل   مناطا التركمان في حم  وحماذ.

ا عتراا الدستتتتتتتتتتتتتتوري بالقومية، وو قوقهم ال قافية وا جتماعية، ووتنهم جزد وم ون أصتتتتتتتتتتتتتي، من  -3

 م ونات الشعب السوري.

الدولة اإلسالمية اداعشك واملليشيات ا نئهالية الكردية، ولخرا  املقاتلين  ضرورذ م اروة تنظيم -4

 من سورية اميليشيات طا ئية  يعية وميلشيات داعش وامليلشيات الكرديةك.
ى
 ا جانب كافة

 تتكيد م دأ العدالة ا نتقالية، واملحاس ة، واحترا  حقوق اإلنسان. -5

ولت قيا رؤي هم وأهدافهم عم، التركمان عل  لنشتتتاد  تتت كة من الت الئات الستتتياستتتية، بمشتتتارك هم في 

تتستتتتتتتتيس املجلس الوطيا الستتتتتتتتوري، وا  تالا الوطيا لقوى ال ورذ واملعارضتتتتتتتتة، ل   جانب القومية العروية 

ة املتم لتتة واملجلس الوطيا الكردي، ويتوافقون معهم حول مستتتتتتتتتتتتتتق تت، ستتتتتتتتتتتتتوريتتة، ووتتالت تتالئتتات العستتتتتتتتتتتتتكريتت

بالت الل مع القومية العروية والكردية في ج ال الالذقية االئرقة الستاحلية ا و  ك ملواجهة قوات النظا ، 

والت الل مع القومية العروية في ريل حلب الشتتتتما ي في عملية درت الئرات، ل رد تنظيم الدولة اإلستتتتالمية 

 .من املن قة املمتدذ بين جرابلس ولعزاا ومن   وال اب
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 خاتمة 

 من م ونات الشتتتتتتعب الستتتتتتوري، ويمكن القول لنهم من امل ونات املتتخرذ في 
ى
ا أصتتتتتتيال يعد التركمان م ونى

ا، في  ا وعسكريى العم، السياحيا، نتينة ممارسات النظا  ب قهم. ولكن بان الق ال ورذ  اركوا ف ها سياسيى

ل، ح ا تستتتتلم ال ع  الستتتتل ة، ولتتكيد عادذ لحياد دورهم في ستتتتورية في مرحلة ما  عد ا ستتتتتقالإلم اولة 

ا ستتتتتياستتتتتية، وكتا ب عستتتتتكرية، ونهجهم  ا من املجتمع الستتتتتوري، وتشتتتتتكيلهم أحزابى حقوقهم، بوصتتتتتئهم جزدى

ا، بتغليبهم الهوية الوطنية عل  الهوية القومية، وت ن هم راية الجيش الستتوري الحر، ووناد  تت كة  ا وطنيى
ى
خ 

وصتتتول ل   الدولة املدنية التعددية القا مة عل  العدل واملستتتاواذ من الت الئات الستتتياستتتية والعستتتكرية، لل

واملواطنة، لكن يعاب عل  القومية التركمانية أن حالهم ك ال باقي امل ونات الستتتتتتتورية املعارضتتتتتتتة، لذ يوجد 

فهتتا  ما بين املعارضتتة الخارجية االستتياستتيةك واملعارضتتة الداخلية االعستتكريةك حول الدور ال ي ينب أن 

 التركمان في ال ورذ السورية، وطريقة تنئي  ا هداا. ي دي:
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