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 مقدمة
ودور تركيا  ،التركية في التاريخ املعاصر، والدور التركي اإلقليمي في املنطقة -يةالعالقة السور  يتناول التقرير

دون الخوض في السياسة التركية الداخلية من في أثناء الثورة السورية، وعالقاتها مع أطراف الصراع، 

 جية حول سورية. وبالتحديد سياسة تركيا الخار  ،ما يخص منطقة الشرق األوسط ال فيإوالخارجية 

ل العسكري الرسمي التركي في يرصد التقرير مسار التدخل التركي في سورية على مدار الثورة، والتدخ

 نشائها قواعد ونقاط مراقبة عسكرية داخل األراض ي السورية. إسورية، و 

ول العالقات ار ملراكز أبحاث عربية ودولية، تتنابخيعتمد التقرير على عدد من التقارير والدراسات واأل 

 . 2011السورية والدور التركي في الثورة السورية  - التركية

، وما تالها، والقسم 2011ة ما قبل ثورة مرحلتنقسم الورقة إلى قسم يبحث في العالقة بين تركيا وسورية في 

 . 2011ثناء الثورة السورية بعد أخر هو موضوع الورقة القواعد العسكرية التركية في سورية في ال 
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ا

 2011التركية قبل الثورة  - السوريةالعالقات  :أوًل
ة د  ، ولكن قبل ذلك علينا املرور على املةالتركية املعاصر  - في تقريرنا على العالقة السوريةالضوء نسلط 

التي سبقت نشوء الدولة الحديثة، ونهاية اإلمبراطورية العثمانية وما رافقها من اتجاهين سائدين بين النخب 

ا تأثير (، وأيض  اترى في السلطنة مستعمر   إذقومي )اليديولوجي األ وهما التأثير ربية والسورية منها، الع

نظام امللل( التي )خطوط تقسيم و . 1يديولوجيا اإلسالمية السياسية )التي ترى الخالفة إسالمية شرعية(األ 

فرز أقومي.  -لى قاعدة مشروع إثنيمن أوروبا. ساهم في تشكل وعي سياس ي ع تيتقاطعت مع الوعي القومي ال

ة معاهدة وستفاليا نزل، تثبت من خالل قانون الدولي عبر نصوص معاهدة لوزان التي كانت بماعربي   اتركي   اصراع  

 للمشروع العربيشهدت نجاح   إذعربية،  - تركية
 

 . 2ا للمشروع التركي )الكمالي( وفشال

، فمع الوجود الفرنس ي 1918لعثمانية عام د انهيار الدولة االتركية ودية بع - ن العالقات السوريةلم تك

ا استمرت العالقة متوترة  بين حكومة االنتداب الفرنس ي في عدة برمت اتفاقيات حدودية وعسكرية إذ أأيض 

بين تركيا وفرنسا  1921أكتوبر  /تشرين األول  20اتفاقية "أنقرة" األولى في سورية وحكومة أنقرة التي بدأت ب

قبر "سليمان شاه" املوجود ضمن األراض ي السورية  ُعد  ى تركيا، و داب، منحت بموجبها منطقة "كيليكيا" إلاالنت

ا لتركيا وباستطاعتها إبقاء حرس فيها ورفع الراية التركية فوقها
 
بالتنازل عن  1939، وانتهت مع اتفاق عام ملك

نوا يتداولون الثقافة العثمانية، إال أنهم كان يالتركية. وعلى الرغم من أن السوري لدولةلسكندرون إسنجق 

ا لتركيا مع منتصف الخمسين . وقد مثل اعتراف تركيا بالكيان الصهيوني وتعيين أول 3اتيأصبحوا معادون جد 

ر الشرقي وانضمام ملعسكإلى ا، وقد عزز هذا الوضع مع انحياز سورية 4مواجهة مع العرب 1951قنصل لها عام 

ن حشدت القوات التركية على الحدود مع سورية تهدد إلى أ 1975عام  اصلت فيهو، درجة و حلف الناتإلى تركيا 

 بغزوها. 

استعمال السياسة املائية للضغط على سورية لتحقيق بعض املكاسب، في وكانت محاوالت الحكومة التركية 

لكي تحصل على مطالبها  ربط قضيتي املياه واألكراد، إلىنيات، ات والتسعييما دفع سورية في عقد الثمانين

( الذي كان يسعى PKKص حصة من مياه دجلة والفرات عمدت إلى دعم حزب العمال الكردستاني )بتخصي

إلى  1998بدوره لفرض وجهة نظره االستقاللية بالسالح ضد الدولة التركية، ووصلت األمور بين البلدين عام 

 . 19985ع اتفاق أضنه عام وساطة املصرية التي انتهت بتوقيإلى املواجهة العسكرية لوال ال متجهة حافة الهاوية،

                                                             
  .36(، ص2012ركز العربي، مجموعة من املؤلفين، العرب وتركيا، )د.م: امل1
  . 75 -72ص السابق، ملرجعا2

3SAMI MOUBAYED:Turkish-Syrian Relations: The Erdoğan Legacy, SETA Foundation for Political, Economic, and Social Research October 2008, No: 25 
 . (جامعة القادسية /التربيةكلية )، 1954 -1949الواقع والطموح  التركية بين -السوريةالعالقات  مسار الزيادي، حنيور محمد صالح 4
دية قسم االقتصاد والعالقات االقتصا االقتصاد،كلية  حلب،جامعة رسالة دكتوراه، )، 2011 -2000التركية وانعكاساتها على املشاريع املطروحة للمنطقة  -السوريةلعالقات أثر املتغير القيادي على ا سليمان،رائد حاج  5

 (.2014 الدولية،
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، من "حافة الحرب" إلى وضع 1998التركية بعد أزمة تشرين األول/ أكتوبر  - انتقلت العالقات السورية

ا" في السياسة اإلقليمية والدولية
 
 . 6مختلف، وهو ما شكل "حدث

، وتدرجت العالقة اير  ثقات سورية مع تركيا كالعقد األول من القرن الحادي والعشرين، تحسنت عال في

ازدهرت العالقات ف ،بينهما من "التقارب الحذر" إلى السياسات االنتقالية، ثم الدخول في نسق متسارع

مشكلة توزيع املياه العالقة، عززت العالقات العسكرية واألمنية، وحتى و االقتصادية وتوسع التعاون الحكومي، 

لطرفان في "عالقات استراتيجية"، توجت بإنشاء "مجلس التعاون االستراتيجي" سنة خل ا. ود7بدت ممكنة الحل

2009 . 

 

 2011التركية بعد اندًلع الثورة عام  - العالقات السورية :اثانيا 
كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا  تتمتع تركيا بموقع جيوسياس ي استراتيجي من حيث الدور الذي تقوم به

العربي كانت السياسية التركية تتوجه  تي تملكها مع سورية، ومع ظهور الثورات في العالموالحدود الطويلة ال

 . 8بحسب تعبير مهندس سياستها، أحمد داود أوغلو، "صفر مشكالت"

اهرات في وقت كانت تركيا تنتهج ا، فقد اندلعت التظلم تتأخر ردة فعل تركيا تجاه االنتفاضة السورية كثير  

القيام بإقناع األسد  2011ب/ أغسطس لرئيس السوري بشار األسد، وقد حاولت تركيا حتى آسياسة تقارب مع ا

تركيا كانت تصرح بأن أزمة سورية هي "شأن داخلي"، فزمة ودعم استقرار سورية، بإصالحات سياسية لتجاوز األ 

 إذن، يخوان املسلمظام في سورية، نحو دعم املعارضة وبصورة خاصة اإل اتجهت في اتباع الضغط على الن وقد

كان النموذج اإلسالمي التركي يحظى بالتأييد في الشرق األوسط وقد فازت تيارات إسالمية في االنتخابات املغربية 

 .9والتونسية واملصرية

بأن على  (حالي رجب طيب أردوغانالرئيس ال)حينها في ، صرح رئيس الوزراء 2011في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 بدأت الثورة السورية تتجه نحو العسكرة. ن، حي10ن السلطةن يتنحى عأاألسد 

حشد تأييد دولي ضد النظام، بعد رفضه وساطة تركية، وبدأت بتقديم الدعم للمعارضة لسعت تركيا 

ا،  ا وسياسي   . 11على إيواء الالجئينرأت أن العمل املسلح قد يسقط النظام السوري، وعملت  إذعسكري 

                                                             
 .(2011يناير  /الثانيكانون  ،العربيدراسات مركز )الدوحة:  والرهانات،التركية التحوالت -السورية العالقات ،محفوض عقيل6
 305ص ،الغموض عن سورية كشف 7
 https://goo.gl/f9GQJf 2018مارس  /آذار 14 املعاصرة،ت للدراسا حرمون مركز ، "سياسات حزب العدالة والتنمية التركي: تنميط براغماتي أم مبدئي؟" ،سلمي جالل8
 93، ص 2015نوفمبر  /الثانيتشرين  17العدد  ،عربيةمجلة سياسات  ،"سوريةاملفاعيل الدولية والداخلية للسياسة التركية في " ماركو، جان 9

10Turkish Premier Urges Assad to Quit in Syriahttps://www.nytimes.com/2011/11/23/world/middleeast/turkish-leader-says-syrian-president-should-quit.html  
: "رغم الهجوم األخير... الوسط؛ صحيفة 82صات ياس، املركز العربي للدراسات الس2014نوفمبر  /الثاني، تشرين 11العدد  عربية،مجلة سياسات  ،"الجوارتركيا ومسألة تدخلها العسكري في " قدورة،يوسف  عماد11

  http://www.alwasatnews.com/news/706521.html: 2012أكتوبر  /األول  تشرين 4تركيا ال ترغب في التورط بالحرب الدائرة بسورية" 

https://goo.gl/f9GQJf
http://www.alwasatnews.com/news/706521.html
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، محاربة التنظيمات الجهادية وباألخص داعش، لك استراتيجية تتمحور حول وقد وضعت تركيا في سبيل ذ

 . 12الستقالل كردياتغيير النظام، منع احتمال 

 امتالكهاا على املحتملة، اعتماد   اومكاسبه احسب مصالحهب (اقتراب – ابتعاد)لقد أظهرت تركيا دينامية 

 ة الراهنة. مز مجموعة من األوراق القوية والتي تؤثر في اتجاهات األ 

 

 
ا
 الوجود التركي في سورية :اثالث

االحتجاجات في سورية، في ظل تنامي التخوفات من تأجج  تجاهاألمنية على املواقف التركية  عاييرسيطرت امل

ا في ظل اتساع حدود تمتد على نحوو  ،املشكلة الكردية تكرار لكلم، وفي ظل سعي الكرد في سورية  900 خصوص 

ا من تدفق أعداد هائلة من الالجئين السوريين إلى األراض ي التركية، تان العراق. تخوفت تركيتجربة إقليم كردس

ا قلق تركيا من تداعيات هذه األزمة على الوضع الداخلي في تركيا إذا ما خرج الوضع األمني عن  إذ بدا واضح 

 . 13سيطرتها

 تأسيس مناطق آمنة في سورية لتكون مصدر  
 
تحقيق  من ثمو لحماية أمنها القومي،  اوقد حاولت تركيا جاهدة

الهيمنة التركية الكاملة على هذه املناطق المنة، بحيث تكون محميات تركية وراء الحدود، وقد تستغل 

ع هذه املناطق تغيراتالسياسة التركية بعض امل  . 14املقبلة وتوس 

ا انضمامها إلى التحالف الدولي2015صف عام في منت رهاب بقيادة الواليات املناهض لل  ، أعلنت تركيا رسمي 

ت املدفعية التركية والطائرات الحربية مواقع على طول الحدود ضد مواقع لـ "داعش" في فقصإذ املتحدة، 

 . 15سورية

  

                                                             
 السابق.  املرجع 12
 . 86ص والدولية،العالقات السياسية التركية السورية في ضوء املتغيرات اإلقليمية  تطور  ،يوسف القدرةمحمود خليل 13
 gl/3jzS5foohttps://g.  2017مارس  /آذار 16 ،املعاصرةللدراسات  حرمون مركز  ،"سياس ي تحليل ،املناطق المنة ولعبة األمم على الجغرافيا السورية"14
 .17ص  ،2017 تركيا،شبكات الدولة اإلسالمية في  الديمقراطية،مؤسسة الدفاع عن   15

https://goo.gl/3jzS5f
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 القواعد العسكرية التركية املوجودة في سورية :ارابعا 
، 16اسم "درع الفرات"بلسورية ، مدعومة من تحالف لقوات املعارضة ا2016عام  اد التركي فعلي  بدأ الوجو 

دلب، ضمن إثم مع عملية "غصن الزيتون" في عفرين، إضافة إلى انتشار قواتها في نقاط مراقبة في محافظة 

 .إيرانبين تركيا وروسيا و  آستانةاتفاق وقف التصعيد املوقع في 

ان انطالق عملية الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في اجتماع مع كبار ضباط الجيش إبوقد نقل عن 

ا أو سينتهي بها املطاف مقسمة كغيرها من "درع الفرات" قوله إن تركيا تقف أمام احتمالين: إ ما أن تتوسع جنوب 

 . 17دول املنطقة

 

 القواعد العسكرية التركية املنتشرة في مناطق درع الفرات   

مات االنتحارية في تركيا، كذلك ت الهجتزايد إذاألمنية،  عاييرانت عملية درع الفرات، نتيجة مجموعة من املك

استهداف )داعش( للنقاط الحدودية التركية والبلدات املتاخمة للحدود، حيث كانت تسيطر )داعش( على 

قوات حماية الشعب الكردية في منطقة السورية، إضافة إلى توسع مقاتلي  - كلم من الحدود التركية 100مسافة 

علن للتدخل العسكري املباشر في سورية، قبل . 18منبجغرب الفرات وسيطرتهم على مدينة 
ُ
الهدف التركي امل

علن كان هو الهدف األهم واألسمى  من جرابلس،” تنظيم الدولة اإلسالمية“انطالقه، هو طرد 
ُ
لكن الهدف غير امل

عادية اإلفصاح عنه بعد بدء التدخل، وهو وقف الجماعات الكردية السورية امل جرى بالنسبة إلى تركيا، وقد 

تفرض على الصعيد االستراتيجي، فإن تركيا بتدخلها،  ،19ألنقرة وصاحبة مشروع الفدرالية واإلدارة الذاتية

 .20سورية فيبين أصحاب الشأن في الحرب  امهم   النفسها دور  

أخذت تدعم بقوتها ، 21تركية تتقدم قرب الحدود السورية وتخترقهاآب/ أغسطس، بدأت الدبابات ال 24في 

، واستطاع مدينة جرابلس)داعش( من ” تنظيم الدولة اإلسالمية“لحة بهدف طرد ية فصائل املعارضة املسالنار 

ساعة، بفضل الدعم البري والجوي  24السيطرة على املدينة وتمشيطها، في أقل من ” املعارضة السورية“مقاتلو 

                                                             
 .السابق املصدر 16
  https://goo.gl/soA8Nj 2017فبراير  /شباط 9 املعاصرة،للدراسات  حرمون ، مركز "بيكو، فرضيات تقسيم سورية والعراق -فوض ى الخرائط بعد قرن على سايكس" ،جلبي سلطان 17
 .15 -14ص ، 2017 سيتامركز  ،"املستفادةالتنفيذ والدروس  الفرات،درع  عملية" 18

19 SYRIA SITUATION REPORT: AUGUST 25 - SEPTEMBER 1, 2016:  

http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-august-25-september-1-2016  
  https://goo.gl/eBxbEH 2016سبتمبر  /أيلول  11 املعاصرة،للدراسات  حرمون مركز  س ي،سيا تحليل "،تدخل تركي سهل، وسيناريوهات مقبلة صعبة"20

21 Turkish Special Forces: From stopping a coup to the frontline of the ISIL fight: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-special-forces-from-stopping-a-coup-to-the-frontline-of-the-isil-

fight-103178  

https://goo.gl/soA8Nj
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-august-25-september-1-2016
https://goo.gl/eBxbEH
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-special-forces-from-stopping-a-coup-to-the-frontline-of-the-isil-fight-103178
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-special-forces-from-stopping-a-coup-to-the-frontline-of-the-isil-fight-103178
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أوباما، وهي تأمين منطقة مشتركة في شمال ، العملية بحسب املصادر التركية كانت نتيجة االتفاق مع إدارة لتركيا

 . 22سورية

املشاركة بين بت العملية جر االندماج مع الحلفاء املحليين، ف إلىكانت قوة العملية مبنية على أساس الحاجة 

ي الحر". تتألف عناصر الجيش التركي من الوحدات القوات العسكرية التركية ومكونات "الجيش السور 

فيلق تشكلت عناصر "الجيش السوري الحر" من و قوات البرية وكتيبة من القوات الخاصة، التقليدية لقيادة ال

، جيش التحرير، الشام، وفرقة السلطان مراد، وحركة نور الدين زنكي، والجبهة الشامية، وحركة أحرار الشام

عملية  د شارك فيقو . "الجيش السوري الحر" فيوغيرها من الفصائل املنضوية رقة الحمزة، كتيبة املعتصم وف

 .23من عناصر الجيش السوري الحر 7000جندي من القوات املسلحة التركية و 4000 ىحوال درع الفرات

ا من  2017آذار/ مارس  30أشهر، أعلنت تركيا في  7وقد استمرت العملية  عملية )درع الفرات( االنتهاء رسمي 

ا عن الحدود، شكلت حاجز   املناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية  ينب احيث أبعدت عناصر داعش تمام 

كلم مربع،  200كلم في العمق( على مساحة  40كلم طول و 90الشعب بين منبج وعفرين. وأعلنت منطقة آمنة )

 . 24اعزازو الباب  وبلداتها تضم مدن جرابلس

يل املرافق الخدمية ات التركية منذ انتهاء العملية العسكرية في أواخر مارس )آذار( املاض ي بتأهقامت السلط

ا على هذه املناطق وربطها بتركيا ما يشير إلى بسط سلطتها فعلي   جرابلس الباب في -عزاز اواملدارس على محور 

بالتوازي مع إدماج أبناء الالجئين السوريين  وإدخال اللغة التركية في العملية التعليمية إلى جانب اللغة العربية

 .25لتعليمي وإلحاقهم باملدارس الرسميةفي الداخل التركي في النظام ا

شبكة طرقات جديدة بتستثمر تركيا  حيثالتركية فيها،  روعاتاملشبواملالحظ أن منطقة درع الفرات ترتبط 

الشبكة هذه و  .26جاورة لهما، ومنها إلى الداخل التركيتربط مدينة الباب بمعبري باب السالمة والراعي وبالقرى امل

أولى" قيد اإلنشاء في الباب، هدفها توفير فرص عمل للسكان والالجئين على صناعية "بمنطقة  امرتبطة أيض  

توافر اليد العاملة الرخيصة إلى  االستثمار في هذه املنطقة الصناعية، نظر  إلى احد سواء. تتجه الشركات التركية 

بتركيا، لجهة رأس املال  اوي  ارنة بالداخل التركي. واألرجح أن ترتبط هذه املنطقة، مثل شبكة الطرقات، عضمق

 شبكة تصريف املنتجات.  اوإدارة اإلنتاج، وأيض  

إلى  مدن 5مكاتب البريد التركي متوافرة في أنحاء املنطقة )باتت تعليمي وخدماتي.  اواالرتباط العضوي أيض  

قد
ُ
طالب املنطقة،  وبعدما كانت جامعة حلب مقصد ،ام للزبائن خدمات التحويل املالي والشحن أيض  الن(، وت

                                                             
  kpress.co/node/25349https://www.tur: 2016أغسطس  /آب 26"أهداف عملية درع الفرات وتداعياتها"  ،برس ترك 22
  https://goo.gl/Npm4qa: 2016أغسطس  /بآ 25: "الحملة العسكرية التركية "درع الفرات".. الدوافع واملسوغات" ونالينأ)مرجع سابق(؛ الخليج  سيتامركز  املستفادة،التنفيذ والدروس  الفرات،درع  عملية 23
 )مرجع سابق(. سيتا" مركز املستفادةالتنفيذ والدروس  الفرات،درع  "عملية 24
ا« درع الفرات»تركيا تلحق مناطق  األوسط، الشرق  25 ا ولغوي    https://goo.gl/9Vt3fE 2017سبتمبر  /أيلول  29 ،جغرافي 

26http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Afrin%20Map.pdf  

https://www.turkpress.co/node/25349
https://goo.gl/Npm4qa
https://goo.gl/9Vt3fE
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Afrin%20Map.pdf
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مقرها في )جامعة حران الحكومية التركية، افتتحت هذا الدور فيها. تؤدي تركية  مؤسسة تعليم عال  أصبحت 

 .الستقبال الطالب الها في الباب أيض   افرع   (والية "شانلي أوروفا" جنوب تركيا

 

 
 27القواعد التركية املوجودة في منطقة درع الفرات

ونقاط  28اعد بمعناها العسكري ولكنه معسكرات  تدريبركي في املنطقة ليس قو إن الوجود العسكري الت

السابق ذكرها في منطقة درع الفرات، وكذلك لتثبيت وجود  روعات، لترتيب املش29تمركز ومراقبة عسكرية

وباألخص كل -عسكري لها في املنطقة من أجل السيطرة على املنطقة والضغط على األطراف األخرى في سورية 

لتحكم ل التقدم في املنطقة التي تسعىملنعهم من  -الديمقراطية وقوات النظام السوري وحلفائه ايمن قوات سور 

مت بنشر عدد من القواعد العسكرية في املنطقة، ويمكن فرزها بين تلك النقاط املقابلة ملناطق سيطرة فيها، قا

 نظام:الديمقراطية والنقاط املقابلة ملناطق سيطرة ال اقوات سوري

                                                             
27https://twitter.com/abdullahawez/status/1020591313417375745  

28 Post Conflict Stabilization: Turkey and the End of Operation Euphrates Shield: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/post-conflict-stabilization-turkey-and-the-end-of-operation-

euphrates-shield  
29 Youtube: Turkish army convoy in al-Bab (Syria): https://www.youtube.com/watch?v=no9VXsTfQo8  

https://twitter.com/abdullahawez/status/1020591313417375745
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/post-conflict-stabilization-turkey-and-the-end-of-operation-euphrates-shield
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/post-conflict-stabilization-turkey-and-the-end-of-operation-euphrates-shield
https://www.youtube.com/watch?v=no9VXsTfQo8
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 توزع تقريبي للنقاط العسكرية في شمال سورية. إلى  النقاط الحمراء تشيرتشير 
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 : 30الحجر غرب مدينة جرابلس معسكر في منطقة جبل مرمى -1

ثناء في أبدأ العمل على هذه النقطة بعيد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة، بحيث تكون قاعدة دعم 

 وهي تقع في غرب مدينة جرابلس. التوسع في املنطقة املخطط لها. 

 
  

                                                             
30SYRIA SITUATION REPORT: NOVEMBER 3 - 11, 2016: http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-november-3-11-2016  

http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-november-3-11-2016
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راقبة لخط التماس وهي قاعدة م معسكر في قرية أم روثا في شمال مدينة منبج والغرب من نهر الفرات: -2

ا امع قوات سوري  . 31الديمقراطية وكذلك لتيسير دوريات، كما حصل مؤخر 

 
 

 
  

                                                             
  https://twitter.com/obretix/status/1016383796269277184ع العسكري في سورية: تابع الوضي تويتر،على موقع  حساب31

https://twitter.com/obretix/status/1016383796269277184
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 32جابلس عند قرية الدادات - بجنقطة عسكرية مشتركة مع فصائل قوات درع الفرات على طريق من -3

 
 

 
 

                                                             
32https://twitter.com/obretix/status/980563423061823488 ; https://twitter.com/obretix/status/1008817811806998528 ; https://twitter.com/obretix/status/1025519325069959168  

https://twitter.com/obretix/status/980563423061823488
https://twitter.com/obretix/status/1008817811806998528
https://twitter.com/obretix/status/1025519325069959168
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منبج، وهناك كلم شمال  18، نقطة عسكرية بالقرب من قرية الحضارة في ريف منبج الشمالي -4

 33نامعسكر 

 
 

 
 

                                                             
33 https://twitter.com/obretix/status/983001872993869825  

https://twitter.com/obretix/status/983001872993869825
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 نقطة عسكرية في الريف الشمالي ملدينة منبج  -5
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 القرب من قرية تل علي في الريف الشمالي ملدينة منبجبو معسكر أنقطة  -6

 
 

 نقطة عسكرية بالقرب من قرية زلف في الريف الغربي ملنبج -7
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 نقطة عسكرية بالقرب من قرية سويحة في غرب منبج  -8
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: هذه 201634في تشرين الثاني/ نوفمبر  نقطة عسكرية بالقرب من قرية الغندورة في غرب مدينة منبج، -9

 . 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  1 فقد هجرت في ،قتةو أن هذه املراكز م لىالنقطة مثال ع

 
 

 نقطة عسكرية بالقرب من قرية تل برشا في غرب منيج  -10

 
  

                                                             
34 https://twitter.com/obretix/status/983007030813364226  

https://twitter.com/obretix/status/983007030813364226
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 نقطة عسكرية بالقرب شرق قباسين  -11
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 نقطة عسكرية )ثالث نقاط( في جنوب شرق بلدة بزاعة شرق الباب -12

 
 

 الباب - موقع عسكري على طريق بزاعة -13
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 نة الباب في مكان جبل عقيل عسكري في مديستشفى الامل -14

 
 

 قاعدة عسكرية في غرب مدينة الباب  -15
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 تادف  - نقطة عسكرية على طريق الباب -16

 
 

 موقع عسكري بالقرب من قرية أبو زيدان -17
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 نقطة عسكرية بالقرب من قرية خوزان  -18
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 نقطة عسكرية في قرية كلجبرين  -19
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 عزازإنقطة عسكرية في جنوب  -20
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 نقطة في دابق -21
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 35القواعد العسكرية التركية املنتشرة في سورية في مناطق غصن الزيتون   

 كانون ثاني/ يناير املاض ي، باشرت تركيا معتمدة على قوات )درع الفرات( عملية "غصن الزيتون" في 20في 

لتي تتبع )حزب االتحاد الديمقراطي( منطقة عفرين التي تسيطر عليها ما تسمى )وحدات الحماية الشعبية( ا

بسرعة لم تكن  2018آذار/ مارس  17الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وأتمت السيطرة عليها في 

ا من املقاتلين و  ا كافي  ا من األسلحة الحديثة متوقعة، ذلك أن )وحدات الحماية( كانت تضم عدد  ا كبير  كم 

منطقة جبلية وعرة وواسعة تمتد على مساحة أكثر من ثالثة آالف كيلو  والنوعية، وتعتمد تحصينات قوية في

 متر مربع. 

                                                             
35 https://twitter.com/afrinoperasyon  

https://twitter.com/afrinoperasyon
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 .36املصدر

 

، ضبط الوضع األمني والسيطرة على عملية غصن الزيتون تركيا بعد  هالعل من التحديات املهمة التي تواجه

 .37ت التي مارستها )قوات درع الفرات(حالة االنفال 

. لقيادة ومراقبة الفصائل املسلحة 38كرات( وجود عسكري في هذه املنطقةقامت تركيا بإنشاء قواعد )معس

 السورية هناك. 

                                                             
36 Turkey’s Next Phase in Afrin, Syria http://iswresearch.blogspot.com/2018/01/turkeys-next-phase-in-afrin-syria.html  

 gl/dS1Xc1https://goo. . 2018أبريل  /نيسان 7 املعاصرة،للدراسات  حرمون الغوطة"، مركز : "أطراف الصراع في سورية أمام استحقاقات ما بعد عفرين و السياساتدراسة  وحدة سياس ي، تحليل37
38 https://twitter.com/AKMcKeever/status/1008870194335420419  

http://iswresearch.blogspot.com/2018/01/turkeys-next-phase-in-afrin-syria.html
https://goo.gl/dS1Xc1
https://twitter.com/AKMcKeever/status/1008870194335420419
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أن قوات من الجيش التركي تمركزت في مركز مدينة عفرين، وبلدات راجو، بلبل،  إلى وتشير املصادر املحلية

املوجودة في جنديرس، باب الحديد، ميدان إكبس، وهي مراكز إلدارة شؤون املنطقة والفصائل املسلحة 

 املنطقة. 

 

اقبة ضمن بوصفها القواعد العسكرية التركية املنتشرة في سورية   نقاط مر

  آستانةاتفاق 

د أطرافها، عالوة  ز املسألة السورية منذ البدايات هو سرعة حصول التدخالت اإلقليمية وتعدُّ لعل أهم ما مي 

ح واالكتفاء بمرا
 
، استعاد التدخل 2015ي خريف عام . ف39قبته وإدارتهعلى تأخر الضبط الدولي للصراع املسل

 عدة ملسلحة خالل أشهرالروس ي في سورية التوازن العسكري بين قوى النظام واملعارضة ا
 

قلبه إلى  ، وصوال

د إدارة الرئيس أوباما في ، ملصلحة النظام في الوقت الحاضر حدث ذلك في غياب موقف أميركي واضح، وترد 

بالحرب ضد  2014ر السياس ي في جنيف، وانشغال التحالف الدولي الذي تشكل عام السعي لتعزيز املسا

، تطور 2016لضغط على الدول اإلقليمية ذات الصلة. وفي منتصف عام اب)داعش( والحد  من تمويل اإلرهاب، 

علنة مع أهداف التحالف الدولي في الحرب إيران –تركي  –تحالف جديد، روس ي 
ُ
على ي، تداخلت أهدافه امل

وبعد انحسار املعارضة السورية املسلحة في منطقة  .40اإلرهاب أو ادعائها، وافترق التحالفان في قضايا أخرى 

ي نحوها، حيث تحركت قواته يراننظار النظام وحليفه اإل أال غرب سورية )محافظة إدلب(، اتجهت شم

وتنافر مصالح الدول اإلقليمية  في ظل تضارب مصالح الدول الكبرى في الشرق األوسط،العسكرية، إال أنه 

اوخ وصراعها، عد  إدل(، وملتاخمة املحافظة لتركيا، إيران)تركيا وروسيا و  صوص 
ُ
ب وشمال غرب سورية من أهم ت

إلى  هاوشمال غربسورية تركيا، بسبب القرب الجغرافي من جهة، ولرغبتها في تحويل شمال إلى  امللفات بالنسبة

 .منطقة نفوذ لها بال منازع

 2017تشرين األول/ أكتوبر  8محافظة إدلب في شمال غرب سورية في إلى  عبرت قوات تركية استطالعية

وتأتي خطوة تركيا في السياق األوسع للمبادرة التي ”. خفض التصعيد“ول من تحريك قوات لتتحرى الطور األ 

دة، كانت إدلب الرابعة بينها. تقودها روسيا لخفض تصعيد النزاع في سورية بالتركيز على مناطق جغرافية محد

لفرق العسكرية التركية محدودة من ا اتشرين األول/ أكتوبر، استخدمت أعداد   8في األيام التي تلت تحركات 

ا ريفية ضيقة لتأمين خطوط سيطرة رفيعة تغطي املساحة املمتدة بين بلدة أطمة على حدود إدلب باتجاه 
 
طرق

 
 

ا تتضمنان ما ال يقل عن عنإلى  الشرق عبر دارة عزة وصوال دان في ريف حلب الغربي. وعبرت قافلتان أكبر حجم 

                                                             
 2018السياسات التركية بعد انتخابات  39
 اإليراني في سورية –التركي  –التحالف الروس ي  40
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 جرى و  .41تشرين األول/ أكتوبر 24ول/ أكتوبر وفي وقت متأخر من تشرين األ  23خمسين عربة مدرعة في ليل 

 .نقطة مراقبة للشراف على الوضع امليداني في إدلب 12إنشاء 

 
 

 

 : 42يتل الالشكبوزعت نقاط املراقبة التركية 

  

                                                             
 مسألة هيئة تحرير الشام )فهم اللعبة طويلة األمد في سورية(التوغل التركي في إدلب و  41

42 Agreed demilitarization zone after technical negotiations of the Russian and Turkish delegations http://en.suriyegundemi.com/agreed-demilitarization-zone-after-technical-negotiations-of-

the-russian-and-turkish-delegations/  

http://en.suriyegundemi.com/agreed-demilitarization-zone-after-technical-negotiations-of-the-russian-and-turkish-delegations/
http://en.suriyegundemi.com/agreed-demilitarization-zone-after-technical-negotiations-of-the-russian-and-turkish-delegations/
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 . 2017تشرين األول/ أكتوبر  13في قرية سالفا بالقرب من بلدة دانا في  النقطة األولى:
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األول/ أكتوبر  تشرين 23في قرية سمعان )دير سمعان( بالقرب من بلدة دارة عزة في  النقطة الثانية:

201743 

 
 

 

                                                             
43 https://twitter.com/obretix/status/936982413883985920  

https://twitter.com/obretix/status/936982413883985920
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 201744ن الثاني/ نوفمبر تشري 19جبل عقل، بالقرب من بلدة دارة عزة في  النقطة الثالثة:

 
 

 

                                                             
44 https://twitter.com/op_shield/status/946695271727222784  

https://twitter.com/op_shield/status/946695271727222784
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 2018.45آذار/ مارس  17عندان )تل تاموره( في غرب مدينة حلب في  النقطة الرابعة:

 
 

 2018.46أيار/ مايو  9راشدين في غرب مدينة حلب في  النقطة الخامسة:

  
 

                                                             
45 https://twitter.com/obretix/status/974982877153722368 ; https://twitter.com/obretix/status/997029038207197184 
46 https://twitter.com/obretix/status/997029038207197184  

https://twitter.com/obretix/status/974982877153722368
https://twitter.com/obretix/status/997029038207197184
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 .201847شباط/ فبراير  5العيس، بالقرب من الحاضر في  النقطة السادسة:

 
 

 .482018شباط/ فبراير  9تل طوقان، بالقرب من مدينة سراقب في  النقطة السابعة:

 
 

  

                                                             
47 https://twitter.com/obretix/status/970024825770127360 ; https://twitter.com/obretix/status/966684022419214336 ; 

http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=35.600683&lon=36.859045&z=15&m=w ; https://twitter.com/obretix/status/972791856592490501  
48 https://twitter.com/MGhorab3/status/996650470071586816 ; https://twitter.com/obretix/status/1004325104237588481  

https://twitter.com/obretix/status/970024825770127360
https://twitter.com/obretix/status/966684022419214336
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=35.600683&lon=36.859045&z=15&m=w
https://twitter.com/obretix/status/972791856592490501
https://twitter.com/MGhorab3/status/996650470071586816
https://twitter.com/obretix/status/1004325104237588481


  الخاص مرصد حرمون 
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 . 492018شباط/ فبراير  15قرية سورمان، بالقرب من مدينة معرة النعمان في  النقطة الثامنة:

 
 

  2018.50بريل أنيسان/  7مورك )تل صوان( في ريف حماة في  النقطة التاسعة:

 
 

 

  

                                                             
49 https://twitter.com/MGhorab3/status/996665056090877952  
50 The TAF’s new observation post in Idlib: Morek: http://en.suriyegundemi.com/tafs-new-observation-post-idlib-morek/ ; https://twitter.com/obretix/status/986633545434136577 ; 

https://twitter.com/obretix/status/1025730581743718401  

https://twitter.com/MGhorab3/status/996665056090877952
http://en.suriyegundemi.com/tafs-new-observation-post-idlib-morek/
https://twitter.com/obretix/status/986633545434136577
https://twitter.com/obretix/status/1025730581743718401


  الخاص مرصد حرمون 
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 2018.51أيار/ مايو  14وبي إلدلب، في الزاوية في الريف الجن النقطة العاشرة:

 
 

 2018.52أيار/ مايو  16دلب في إاشتابراك في الريف الجنوبي الغربي ملحافظة  النقطة الحادية عشرة:

 
 

  

                                                             
51 Turkish Army Established its 10th Observation Post in Idlib: http://en.suriyegundemi.com/9632-2/ ; https://twitter.com/MGhorab3/status/995964809433796609  
52 Turkish Army Established its 11th Observation Post in İdlib: http://en.suriyegundemi.com/turkish-army-established-11th-observation-post-idlib/; 

https://twitter.com/obretix/status/1013736682473050112  

http://en.suriyegundemi.com/9632-2/
https://twitter.com/MGhorab3/status/995964809433796609
http://en.suriyegundemi.com/turkish-army-established-11th-observation-post-idlib/
https://twitter.com/obretix/status/1013736682473050112


  الخاص مرصد حرمون 
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 .201853بريل أنيسان/  3دلب في إزيتونة في جنوب غرب محافظة  النقطة الثانية عشرة:

 

 
 

                                                             
53 Turkish Army Established its 12th Observation Post in İdlib: http://en.suriyegundemi.com/turkish-army-established-12th-observation-post-idlib/; 

https://twitter.com/obretix/status/992417659588431872  

http://en.suriyegundemi.com/turkish-army-established-12th-observation-post-idlib/
https://twitter.com/obretix/status/992417659588431872
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