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بعد ثالثة أيام عىل مكامل ٍ
ة هاتفية ،وافق خاللها الرئيس األمرييك دونالد ترامب عىل سحب قوات الواليات
املتحدة من مناطق حدودية شامل سورية ،أطلق الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان املرحلة األوىل من
رتا بني مدينتي تل أبيض ورأس
عملية عسكرية واسعة عىل الحدود مع سورية ،عىل امتداد نحو  130كيلوم ً
العني وبعمق يصل اىل  32كيلومرتًا .وتهدف العملية إىل إنشاء منطقة آمنة إلعادة توطني الجزء األكرب من
الالجئني السوريني يف تركيا .وتشارك يف العملية التي أطلق عليها اسم «نبع السالم» وحدات من الجيش
الرتيك وفصائل من املعارضة السورية ،وتعدها أنقرة استكاملً لعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شامل
عا انفصال ًيا تقوده قوات سورية الدميقراطية «قسد» التي يغلب
غرب سورية يف مواجهة ما تعتربه مرشو ً
عىل تركيبتها املكون الكردي يف الشامل السوري.

أهداف العملية الرتكية
تختلف العملية الرتكية الحالية عن العمليتني السابقتني اللتني غلب عليهام شعار محاربة تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» والتنسيق مع روسيا يف شامل غرب سورية ،يف أن هدفها الرئيس
هو مواجهة «قسد» بعد التنسيق مع الواليات املتحدة ،التي توجد قواتها عىل األرض يف شامل رشق
سورية من خالل التحالف الدويل ملواجهة داعش(((.
وقد أعلن الجيش الرتيك عن هدفني رئيسني للعملية ،هام تأمني الحدود «بعد إبعاد العنارص اإلرهابية» عنها
رتا عىل طول الحدود السورية  -الرتكية رشق
رتا وعمق  40 - 30كيلوم ً
وإنشاء منطقة آمنة بطول  460كيلوم ً
نهر الفرات؛ لتوطني نحو مليوين الجئ سوري فيها وتحويلها إىل «عنرص استقرار يف املنطقة وسورية
ن هذين الهدفني يخفيان مجموعة أخرى من األهداف غري املعلنة ،أهمها:
ما»((( .لك ّ
عمو ً
•تخفيف الضغوط الداخلية عىل الحكومة الرتكية يف موضوع الالجئني السوريني املقيمني عىل أراضيها.
•تهيئة بيئة دميوغرافية صديقة لرتكيا يف الشامل السوري؛ إذ إن غالبية السكان سيكونون من املقيمني
سابقًا عىل أراضيها.
•إنشاء حاجز دميوغرايف وجغرايف بني تركيا واملنظامت الكردية املسلحة.
•زيادة تأثري تركيا ونفوذها يف الرصاع داخل سورية ،ودورها يف الحل السيايس.
•توسيع املنطقة الجغرافية التي تديرها املعارضة السورية املحسوبة عىل تركيا لتشمل مناطق أخرى
من الشامل السوري الغني باملوارد الطبيعية ومصادر الطاقة.
•انتزاع أو إضعاف ورقة الضغط «الكردية» التي يستخدمها خصوم تركيا ضدها ،وحل إحدى قضايا الخالف
الرئيسة مع واشنطن(((.
•القضاء نهائ ًيا عىل مرشوع إقامة كيان انفصايل كردي يف الشامل السوري.
•رفع شعبية الرئيس أردوغان والحكومة ،التي عانت يف الفرتة األخرية ،بفعل انتعاش املشاعر القومية،
وهو أمر مهم يف هذه املرحلة تحديدًا يف ظل األزمة االقتصادية وقرب اإلعالن عن قيام أحزاب سياسية
جديدة منشقة عن حزب العدالة والتنمية.
" 1باالنفوغراف  ..خريطة القواعد العسكرية األمريكية يف سوريا" ،موقع آفاق ،2018/12/20 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/2Mzm82B :
" 2بعد انطالقها ..تعرف إىل أهداف عملية ’نبع السالم‘ الرتكية بشامل سوريا" ،الجزيرة نت ،2019/10/9 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/3264QRa :
 3سعيد الحاج" ،إقالة تيلرسون والعالقات الرتكية – األمريكية" ،املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،2018/3/23 ،شوهد يف  ،2019/10/12يف:
https://bit.ly/32bs3ln
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العقبات والتحديات
أطلقت تركيا عمليتها بعد تجديد الرئيس األمرييك رغبة بالده يف سحب قواتها من سورية ،ونرشه الحقًا
تغريدات أوحت بالتخيل عن «قسد» ،بعد سحب القوات األمريكية من بعض النقاط الحدودية((( ،وهو ما دعم
فكرة حصول تفاهم ضمني بني ترامب وأردوغان إلطالق العملية .وقد بدأت العملية يف  9ترشين األول /أكتوبر
الجاري ،بقصف جوي ومدفعي متهيدي ،وانتقلت بعده مبارشة القوات الرتكية وفصائل املعارضة السورية
املشاركة يف العملية إىل الهجوم الربي؛ ما يوحي بأن تركيا حريصة عىل رسعة تحقيق األهداف ،وأن مثة
سهولة نسبية يف التقدم .ومع ذلك ،تواجه العملية العسكرية الرتكية عقبات وتحديات كبرية ،أهمها:
أول ،التحديات امليدانية :وتتمثل يف اتساع الرقعة الجغرافية ملناطق رشق الفرات والتي تقدر بنحو ثلث
ً
مساحة سورية يسكنها ما يقرب من مليوين إنسان يتوزعون بني عدة إثنيات ،غالبيتهم من العرب .وهناك عدد
ح بسالح أمرييك حديث .ولدى هذه القوات
كبري لقوات سورية الدميقراطية يقدر بنحو  60ألف مقاتلٍ ((( مسل ٍ
فضل عن أهمية املنطقة اقتصاديًا
ً
رصيد كبري من التدريب والخربة يف مواجهة داعش عىل مدى سنوات،
بالنسبة إليها .وإضافة اىل غناها بالرثوات الطبيعية واملائية ،تضم املنطقة نحو  90يف املئة من النفط
يف سورية و 45يف املئة من إنتاج الغاز السوري((( .ومثة عدد من القواعد والنقاط العسكرية األمريكية
يسيها الطرفان يف املنطقة ،ما ميكن أن ينتج احتكاكات
وتلك التابعة للتحالف الدويل والدوريات التي
ّ
غري مقصودة ،كام حصل يف عني العرب /كوباين ،عندما أصابت املدفعية الرتكية نقطة مراقبة أمريكية ،من
دون أن تحدث إصابات .ومثة صعوبات أيضً ا تواجه القاذفات الرتكية بعد وقف التحالف الدويل تنسيقه الجوي
واالستخبارايت مع تركيا(((.
ثانيًا ،الضغوط الدولية واإلقليمية :منذ البداية واجهت العملية العسكرية الرتكية موجة واسعة من اإلدانات
واملواقف الرافضة ،أطلقها مختلف القوى اإلقليمية والدولية ،وعىل رأسها االتحاد األورويب((( ،وجامعة

الدول العربية((( ،فيام فرضت أملانيا وهولندا وفرنسا عقوبات عىل تركيا( .((1ومل يؤيد العملية الرتكية إال
جهة لرتكيا حول املخاوف من
عدد قليل من الدول أهمها قطر وباكستان وأذربيجان( .((1وترتكز الضغوط املو ّ
انعكاسات العملية سلبيًا عىل محاربة داعش والتعامل مع معتقليها يف سورية ،واحتامل سقوط ضحايا بني
املدنيني ،ومخاوف من حصول تغيري دميوغرايف طويل األمد يف املنطقة ،وهي ضغوط مرشحة لالستمرار
مق التوغل الرتيك.
والتزايد مبرور الوقت وتع ّ
ثالثًا ،املوقف األمرييك :يعد املوقف األمرييك ،وبدرجة أقل الرويس ،األكرث أهمية من وجهة النظر الرتكية
ملا لواشنطن من تأثري ،ووجود عسكري عىل األرض يف رشق الفرات ،وكذلك باعتبارها الداعم األكرب لقسد.
حا للطريق
ورغم التفاهامت الرتكية  -األمريكية التي أفضت إىل انسحاب أمرييك من تل أبيض ورأس العني إفسا ً
أمام القوات الرتكية؛ ما فهم عىل أنه ضوء أخرض للعملية ،إضافة اىل املوقف األمرييك  -الرويس الذي
عرقل بيان إدانة للعملية يف مجلس األمن تبنته دول أوروبية ،فإن أنقرة تتوجس من احتامالت تغري موقف
" 4ترامب :حان وقت لخروجنا من الحروب السخيفة ..األكراد :طعنة يف الظهر" ،املدن ،2019/10/7 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/2MbaLid :
 5عدنان أحمد "دعم أمرييك مستمر لـ’قسد‘ ملواجهة التحديات املقبلة" ،العريب الجديد ،2019/4/6 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفttps://bit.ly/32eft4k :
" 6الرثوات املوجودة يف مناطق سيطرة األكراد رشق سوريا ،2019/10/7 ،":شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bbc.in/2nENbkw :
" 7البنتاغون يعلن إخراج تركيا من ’ترتيب املهام الجوية‘ بسوريا :املتحدثة باسم وزارة الدفاع األمريكية كارال غليسون قالت إن مركز العمليات الجوية املشرتكة
أوقف تزويد تركيا مبعلومات مراقبة واستكشاف" ،األناضول ،2019/10/7 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/31bZIK6 :
" 8املجر تعرقل االتحاد األورويب يف إصدار بيان يدعو تركيا لوقف عملية نبع السالم" ،ترك برس ،2019/10/11 ،شوهد يف  ،2019/10/12يف:
https://bit.ly/2MbTiX0
" 9الجامعة العربية ..إدانات لـ’الغزو‘ الرتيك ومطالب بعودة سوريا" ،دويتشه فيله ( ،2019/10/DW)، 13شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/2M95GXG :
" 10فرنسا تنضم لقامئة دول توقف تصدير السالح إىل تركيا" ،الحرة ،2019/10/12 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://arbne.ws/35riLDq :
11 “Işte Barış Pınarı harekatına destek veren ve vermeyen ülkeler,” Haber 7, 11/10/2019, accessed on 12/10/2019, at: https://bit.ly/31aoEl9
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الرئيس ترامب من العملية ،بسبب الضغوط الهائلة التي يتعرض لها داخل الواليات املتحدة ،ومن جانب حلفائه
يف أوروبا والخليج وإرسائيل .كام أن البنتاغون ال يزال يبدي معارضة للعملية( ،((1فيام يهدد الكونغرس بفرض
عقوبات اقتصادية عىل تركيا(.((1
حا من ردود الفعل الروسية واإليرانية املتفهمة «ملخاوف تركيا
راب ً
عا ،املوقفان الرويس واإليراين :يبدو واض ً
األمنية» ،وجود نوع من التنسيق الرتيك مع الطرفني .وهو عكس ما كانت عليه مواقفهام سابقًا والتي كانت
ترفض أي عملية عسكرية تركية يف شامل سورية أو إقامة منطقة آمنة فيها .وميكن تفسري التغري يف
أول ،عىل أن يتم التعامل مع
املوقفني الرويس واإليراين ،بحرص البلدين عىل إخراج األمريكيني من املنطقة ً
تركيا يف مرحلة تالية .كام يدل هذان املوقفان عىل رفض النزعة االنفصالية الكردية ،وعىل أن العملية الرتكية
تفيد يف معاقبة األكراد عىل تحالفهم مع الواليات املتحدة وتبني عقم االعتامد عليها يف توفري الحامية
لحلفائها .قد يتغري هذان املوقفان يف حال خروج األمريكيني نهائ ًيا من مناطق رشق الفرات ،خاصة يف ظل
إرصار الطرفني عىل استعادة النظام السوري لهذه املناطق ،وإحياء اتفاق أضنة الذي ينظم العالقة بني
سورية وتركيا يف قضايا الحدود واألمن.
خامسا ،تكلفة العملية :نظ ًرا إىل التعقيدات والتحديات آنفة الذكر ،ينتظر أن تتسبب العملية العسكرية الرتكية
ً
بخسائر برشية  -مدنية وعسكرية  -أكرب من سابقتيها ،ال سيام إذا ما طالت زمنيًا .كام يتوقع أن تكون لها
ارتداداتها عىل االقتصاد الرتيك إذا استمرت الضغوط الدولية وتطورت إىل عقوبات ،وهذا أقل احتاملً .
سادسا ،املنطقة اآلمنة :تحتاج فكرة املنطقة اآلمنة التي تنوي تركيا إنشاءها يف الشامل السوري إىل
ً
موافقة أطراف مهمة مثل الواليات املتحدة وروسيا واالتحاد األورويب واألمم املتحدة وتعاونها يف
التخطيط والتنفيذ والتمويل والدعم اللوجستي ،األمر الذي يبدو متعذ ًرا حاليًا.

مستقبل العملية الرتكية
رغم التحديات املاثلة والضغوط التي تتعرض لها ،تبدو تركيا مصممة عىل إكامل املرحلة األوىل املعلنة
رتا وعمق 32
وهي السيطرة عىل املنطقة الحدودية املمتدة بني تل أبيض ورأس العني بطول  130كيلوم ً
كيلومرتًا( ،((1ال سيام أن املواقف املتحفظة من القوى الرئيسة مل تتحول إىل عقبات ميدانية حقيقية بعد،
حيث انسحبت القوات األمريكية إىل عمق  30كيلومرتًا وهي منطقة العمليات الرتكية ،بينام مل تتحرك روسيا
وإيران للقيام بأي تعقيدات ميدانية أو تصعيد يف إدلب أو يف مناطق أخرى يفهم منها محاولة ملواجهة
الجهود الرتكية.
حتى اآلن تتقدم القوات الرتكية برسعة وسهولة نسبية ،مقارنة بالعمليتني السابقتني ،حيث أعلنت وزارة
الدفاع الرتكية السيطرة عىل مدينة رأس العني والوصول إىل الطريق الدويل  M4الرابط بني مدينتي منبج
والقامشيل يف اليوم الرابع من العمليات( .((1ويبدو أن تركيا تستعجل تحقيق أهداف العملية قبل أن تتزايد
الضغوط لوقفها أو استباقًا لحصول تعقيدات يف امليدان تبطئ من زخم تقدمها .كام يبدو أن الرئيس
أردوغان يستعجل االنتهاء من تطهري املنطقة املذكورة من امليليشيات الكردية وبسط السيطرة عليها قبل
لقاء القمة املرتقب بينه وبني الرئيس األمرييك يف واشنطن يف  13ترشين الثاين /نوفمرب املقبل.
" 12البنتاغون يحذر تركيا من ’عواقب وخيمة‘ بسبب ’نبع السالم‘" ،عريب  ،2019/10/11 ،21شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/2M8eBZv :
" 13مرشوع قانون يف الكونغرس األمرييك لفرض عقوبات عىل أردوغان ووزراء أتراك بسبب العملية العسكرية يف سوريا" ،روسيا اليوم ،2019/10/9 ،شوهد
يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/2oFAJBs :
" 14تركيا تعلن عن املساحة التي تريد السيطرة عليها يف سوريا" ،موقع قناة العامل ،2019/10/10 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/35uDhTL :
" 15بعد رأس العني ..الفصائل تسيطر عىل قرى جديدة يف ريف تل أبيض" ،أورينت نت ،2019/10/12 ،شوهد يف  ،2019/10/12يفhttps://bit.ly/2VMajuh :
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وس لامش يف ةيكرتلا ةيركسعلا ةيلمعلا :اهيلع لعفلا تاّدرو اهفادهأو اهقاطن

مع ذلك ،ال يزال من املبكر تأكيد قدرة أنقرة عىل تحقيق أهدافها يف املرحلة األوىل من دون تعقيدات
فضل عن احتامل التمدد للسيطرة عىل كامل منطقة رشق الفرات يف حال حصول انسحاب كيل من طرف
ً
كبرية،
الواليات املتحدة .ويف كل األحوال ،سيكون عىل تركيا أن تقدم تطمينات مقنعة ملختلف األطراف أن غايتها
الحقيقية هي مواجهة املرشوع االنفصايل يف الشامل السوري وحامية حدودها وأمنها القومي ،وعدم
طويل يف األرايض السورية أو إحداث تغيريات دميوغرافية عميقة تزرع بذور عدم االستقرار
ً
رغبتها البقاء
لسنوات طويلة قادمة يف سورية وعموم املنطقة.
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