
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بعد ثالثة أيام على مكاملٍة هاتفية، 
األميركي،  الرئيس  خاللها  وافــق 
دونالد ترامب، على سحب قوات 
الواليات املتحدة من مناطق حدودية شمال 
التركي، رجــب طيب  الرئيس  أطلق  ســوريــة، 
أردوغان، املرحلة األولى من عملية عسكرية 
واسعة على الحدود مع سورية، على امتداد 
أبيض  تل  كيلومتًرا بني مدينتي  نحو 130 
ورأس العني، وبعمق يصل إلى 32 كيلومتًرا. 
وتـــهـــدف الــعــمــلــيــة إلــــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة آمــنــة 
إلعــــادة تــوطــني الــجــزء األكــبــر مــن الــالجــئــني 
الــســوريــني فــي تــركــيــا. وتــشــارك فــي العملية 
التي أطلق عليها اسم »نبع السالم« وحداٌت 
املعارضة  مــن  وفصائل  التركي  الجيش  مــن 
السورية، وتعّدها أنقرة استكمااًل لعمليتي 
درع الـــفـــرات، وغــصــن الــزيــتــون، شــمــال غــرب 
ســـوريـــة، فــي مــواجــهــة مــا تــعــتــبــره مــشــروًعــا 
انفصالًيا تقوده قوات سورية الديمقراطية 
املــكــّون  الــتــي يــغــلــب عــلــى تركيبتها  )قــســد( 

الكردي في الشمال السوري.

أهداف العملية التركية
تـــخـــتـــلـــف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة عــن 
عليهما  غلب  اللتني  السابقتني  العمليتني 
شـــعـــار مــحــاربــة تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة 
في الــعــراق والــشــام )داعـــش(، والتنسيق مع 
روسيا في شمال غرب سورية، في أن هدفها 
التنسيق  الرئيس هو مواجهة »قسد«، بعد 
مع الواليات املتحدة التي توجد قواتها على 
األرض فـــي شــمــال شـــرق ســـوريـــة مـــن خــالل 
التحالف الدولي ملواجهة »داعش«. وقد أعلن 
الجيش التركي عن هدفني رئيسني للعملية، 
هــمــا تــأمــني الــحــدود »بــعــد إبــعــاد العناصر 
اإلرهابية« عنها، وإنشاء منطقة آمنة بطول 
كــيــلــومــتــًرا   40  -  30 وعـــمـــق  كــيــلــومــتــًرا   460
التركية شرق   - السورية  الحدود  على طول 
نــهــر الـــفـــرات؛ لــتــوطــني نــحــو مــلــيــونــي الجــئ 
ــا إلــــــى »عــنــصــر  ــلـــهـ ســــــــوري فـــيـــهـــا، وتـــحـــويـ
 

ّ
استقرار في املنطقة وسورية عموًما«. ولكن

الهدفني يخفيان مجموعة أخــرى من  هذين 
األهداف غير املعلنة، أهمها:

1ـ ـ تخفيف الضغوط الداخلية على الحكومة 
الــتــركــيــة فــي مــوضــوع الــالجــئــني الــســوريــني 

املقيمني على أراضيها.
ــ تهيئة بيئة ديموغرافية صديقة لتركيا   2
السكان  غالبية  إن  إذ  الــســوري؛  الشمال  فــي 
سيكونون من املقيمني سابًقا على أراضيها.

ــ إنشاء حاجز ديموغرافي وجغرافي بني   3
تركيا واملنظمات الكردية املسلحة. 

4 ــ زيــادة تأثير تركيا ونفوذها في الصراع 
داخل سورية، ودورها في الحل السياسي.

التي تديرها  الجغرافية  املنطقة  ــ توسيع   5
املــعــارضــة الــســوريــة املــحــســوبــة عــلــى تركيا، 
السوري  الشمال  مــن  أخــرى  مناطق  لتشمل 

الغني باملوارد الطبيعية ومصادر الطاقة. 
الـــضـــغـــط  أو إضـــــعـــــاف ورقـــــــــة  انــــــتــــــزاع  ـــــــ   6
تركيا  خصوم  يستخدمها  التي  »الــكــرديــة« 
ضدها، وحل إحدى قضايا الخالف الرئيسة 

مع واشنطن.
ــ القضاء نهائًيا على مشروع إقامة كيان   7

انفصالي كردي في الشمال السوري.
8 ــ رفع شعبية الرئيس أردوغان والحكومة، 
الــــتــــي عــــانــــت، فــــي الـــفـــتـــرة األخـــــيـــــرة، بــفــعــل 
انــتــعــاش املــشــاعــر الــقــومــيــة، وهـــو أمـــر مهم 
ــة  ــ ــــذه املـــرحـــلـــة تـــحـــديـــًدا فــــي ظــــل األزمـ فــــي هـ
االقتصادية، وقــرب اإلعــالن عن قيام أحزاب 
العدالة  حــزب  عــن  منشقة  جــديــدة  سياسية 

والتنمية.

العقبات والتحديات
أطلقت تركيا عمليتها بعد تجديد الرئيس 
األمـــيـــركـــي رغـــبـــة بـــــالده فـــي ســحــب قــواتــهــا 
مــن ســوريــة، ونــشــره الحــًقــا تــغــريــداٍت أوحــت 
بــالــتــخــلــي عـــن »قـــســـد«، بــعــد ســحــب الــقــوات 
األميركية من بعض النقاط الحدودية، وهو 
ــم فـــكـــرة حـــصـــول تــفــاهــم ضــمــنــي بني  مـــا دعــ
ترامب وأردوغان إلطالق العملية. وقد بدأت 
العملية في 9 تشرين األول/ أكتوبر الجاري، 
وانتقلت  تمهيدي،  ومدفعي  جــوي  بقصف 
بـــعـــده مـــبـــاشـــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل 
املعارضة السورية املشاركة في العملية إلى 
الهجوم البري؛ ما يوحي بأن تركيا حريصة 
على سرعة تحقيق األهداف، وأن ثّمة سهولة 
نسبية في التقدم. ومع ذلك، تواجه العملية 
العسكرية التركية عقبات وتحديات كبيرة، 

أهمها:
أواًل، التحديات امليدانية: وتتمثل في اتساع 
الرقعة الجغرافية ملناطق شرق الفرات، والتي 
يسكنها  ســوريــة،  ثلث مساحة  بنحو  تــقــدر 
بني  عون 

ّ
يتوز إنسان  مليوني  من  يقرب  ما 

الــعــرب. وهناك  إثــنــيــات، غالبيتهم مــن  عــدة 

عدد كبير لقوات سورية الديمقراطية، يقدر 
بنحو 60 ألف مقاتٍل مسلٍح بسالح أميركي 
حــديــث. ولــدى هــذه الــقــوات رصيد كبير من 
ــــش«  الـــتـــدريـــب والـــخـــبـــرة فـــي مـــواجـــهـــة »داعـ
على مدى سنوات، فضاًل عن أهمية املنطقة 
اقـــتـــصـــادًيـــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا. وإضــــافــــة إلــى 
تضم  واملــائــيــة،  الطبيعية  بــالــثــروات  غناها 
املــنــطــقــة نــحــو %90 مـــن الــنــفــط فـــي ســوريــة 
و%45 من إنتاج الغاز السوري. وثّمة قواعد 
ونـــقـــاط عــســكــريــة أمــيــركــيــة، وأخـــــرى تــابــعــة 
يسّيرها  التي  والــدوريــات  الدولي  للتحالف 
الـــطـــرفـــان فـــي املــنــطــقــة، مـــا يــمــكــن أن ينتج 
احتكاكات غير مقصودة، كما حصل في عني 
املدفعية  )كــوبــانــي(، عندما أصــابــت  الــعــرب 
الــتــركــيــة نــقــطــة مـــراقـــبـــة أمــيــركــيــة، مـــن دون 
أن تــحــدث إصــابــات. وثــّمــة صــعــوبــات أيًضا 
تواجه القاذفات التركية بعد وقف التحالف 
الدولي تنسيقه الجوي واالستخباراتي مع 

تركيا.
ثــانــًيــا، الــضــغــوط الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة: منذ 
التركية  العسكرية  العملية  واجهت  البداية 
ــــة واســـــعـــــة مـــــن اإلدانـــــــــــــات واملـــــواقـــــف  ــــوجـ مـ
اإلقليمية  الــقــوى  أطلقها مختلف  الــرافــضــة، 
والــدولــيــة، وعلى رأســهــا االتــحــاد األوروبـــي، 
وجامعة الدول العربية، فيما فرضت أملانيا 
ولم  تركيا.  على  عقوبات  وفرنسا  وهولندا 
يـــؤيـــد الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة إال عــــدد قــلــيــل من 
وأذربــيــجــان.  وباكستان  قطر  أهمها  الـــدول، 
وتـــتـــركـــز الـــضـــغـــوط املـــوّجـــهـــة لــتــركــيــا حــول 
املخاوف من انعكاسات العملية سلبًيا على 
مــحــاربــة »داعــــــش« والــتــعــامــل مـــع معتقلي 
ــال ســقــوط  ــمــ ــتــ ــة، واحــ ــ ــوريـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي سـ

ضحايا بني املدنيني، ومخاوف من حصول 
املنطقة،  تغيير ديموغرافي طويل األمد في 
والتزايد  لالستمرار  مرشحٌة  ضغوٌط  وهــي 

بمرور الوقت وتعّمق التوغل التركي. 
ــي: يـــعـــد املـــوقـــف  ثــــالــــًثــــا، املـــــوقـــــف األمـــــيـــــركـــ
ــة أقــــل الــــروســــي، األكــثــر  األمـــيـــركـــي، وبــــدرجــ
أهمية من وجهة النظر التركية، ملا لواشنطن 
من تأثير، ووجــود عسكري على األرض في 
شرق الفرات، وكذلك باعتبارها الداعم األكبر 
ل »قسد«. وعلى الرغم من التفاهمات التركية 
- األميركية التي أفضت إلى انسحاب أميركي 
من تل أبيض ورأس العني، إفساًحا للطريق 
أمــام القوات التركية؛ ما فهم على أنه ضوء 
أخضر للعملية، إضافة إلى املوقف األميركي 
- الروسي الذي عرقل بيان إدانة للعملية في 
مجلس األمن، تبّنته دول أوروبية، فإن أنقرة 
تتوجس من احتماالت تغير موقف الرئيس 
ترامب من العملية، بسبب الضغوط الهائلة 
املتحدة،  الــواليــات  داخــل  لها  يتعّرض  التي 
ــا والــخــلــيــج  ــ ومـــن جــانــب حــلــفــائــه فـــي أوروبــ
يــزال يبدي  البنتاغون ال  أن  وإسرائيل. كما 
الكونغرس  يــهــّدد  فيما  للعملية،  مــعــارضــة 

بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
رابـــًعـــا، املــوقــفــان الـــروســـي واإليـــرانـــي: يبدو 
واضًحا من ردود الفعل الروسية واإليرانية 
املتفهمة »مــخــاوف تــركــيــا األمــنــيــة«، وجــود 
نوع من التنسيق التركي مع الطرفني. وهو 
عكس ما كانت عليه مواقفهما سابًقا، والتي 
في  تركية  أي عملية عسكرية  ترفض  كانت 
شــمــال ســوريــة أو إقــامــة منطقة آمــنــة فيها. 
ويمكن تفسير التغير في املوقفني، الروسي 
واإليـــــرانـــــي، بـــحـــرص الــبــلــديــن عــلــى إخــــراج 
أن يتم  عــلــى  أواًل،  املــنــطــقــة  مـــن  األمــيــركــيــني 
التعامل مع تركيا في مرحلٍة تالية. كما يدل 
هذان املوقفان على رفض النزعة االنفصالية 
الكردية، وعلى أن العملية التركية تفيد في 
الــواليــات  األكـــراد على تحالفهم مــع  معاقبة 
املـــتـــحـــدة، وتـــبـــني عــقــم االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا في 
هــذان  يتغّير  قــد  لحلفائها.  الحماية  توفير 
املوقفان في حال خــروج األميركيني نهائًيا 
ــرات، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــفـ ــ ــرق الـ ــ مــــن مـــنـــاطـــق شـ
ظــل إصــــرار الــطــرفــني عــلــى اســتــعــادة النظام 
أضنة  اتفاق  وإحياء  املناطق،  هذه  السوري 
في  وتركيا  العالقة بني سورية  ينظم  الــذي 

قضايا الحدود واألمن. 
خامًسا، تكلفة العملية: نظًرا إلى التعقيدات 
الــذكــر، ينتظر أن تتسبب  آنــفــة  والــتــحــّديــات 
العملية العسكرية التركية بخسائر بشرية، 
مــدنــيــة وعــســكــريــة، أكــبــر مـــن ســابــقــتــيــهــا، ال 
ســيــمــا إذا مــا طــالــت زمــنــًيــا. كــمــا يــتــوقــع أن 
تكون لها ارتداداتها على االقتصاد التركي، 
إذا استمرت الضغوط الدولية وتطورت إلى 

عقوبات، وهذا أقل احتمااًل. 

سادًسا، املنطقة اآلمنة: تحتاج فكرة املنطقة 
ــا فــي  ــاءهــ اآلمــــنــــة الــــتــــي تــــنــــوي تـــركـــيـــا إنــــشــ
إلــى موافقة أطــراف مهمة،  الــســوري  الشمال 
مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة وروســـيـــا واالتــحــاد 
األوروبــــــــي واألمــــــم املـــتـــحـــدة وتـــعـــاونـــهـــا في 
ــمـــويـــل والـــدعـــم  ــتـ الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــفـــيـــذ والـ

اللوجستي، األمر الذي يبدو متعّذًرا حالًيا.

مستقبل العملية التركية
املاثلة والضغوط  التحديات  الرغم من  على 
الـــتـــي تــتــعــّرض لـــهـــا، تـــبـــدو تــركــيــا مــصــمــمــًة 
عــلــى إكـــمـــال املــرحــلــة األولـــــى املــعــلــنــة، وهــي 
السيطرة على املنطقة الحدودية املمتدة بني 
تل أبيض ورأس العني بطول 130 كيلومتًرا 
وعــمــق 32 كــيــلــومــتــًرا، ال ســيــمــا أن املــواقــف 
املتحفظة من القوى الرئيسة لم تتحّول إلى 
عقباٍت ميدانيٍة حقيقية بعد، حيث انسحبت 
إلـــى عــمــق 30 كيلومتًرا،  األمــيــركــيــة  الــقــوات 
لم  بينما  الــتــركــيــة،  العمليات  منطقة  وهـــي 
تتحّرك روسيا وإيــران للقيام بأي تعقيدات 
ميدانية أو تصعيد في إدلب، أو في مناطق 
أخرى، يفهم منها محاولة ملواجهة الجهود 

التركية. 
الــتــركــيــة بسرعة  الـــقـــوات  تــتــقــدم  حــتــى اآلن، 
ــة بــالــعــمــلــيــتــني  ــارنــ ــقــ ــة نـــســـبـــيـــة، مــ ــولــ ــهــ وســ
السابقتني، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية 
السيطرة على مدينة رأس العني، والوصول 
إلى الطريق الدولي M4 الرابط بني مدينتي 
ــيــــوم الــــرابــــع مــن  مــنــبــج والـــقـــامـــشـــلـــي فــــي الــ
العمليات. ويبدو أن تركيا تستعجل تحقيق 
أهــــداف الــعــمــلــيــة، قــبــل أن تــتــزايــد الــضــغــوط 
في  تعقيدات  لحصول  استباًقا  أو  لوقفها، 
املــيــدان تبطئ مــن زخـــم تــقــّدمــهــا. كــمــا يبدو 
أن الـــرئـــيـــس أردوغــــــــان يــســتــعــجــل االنــتــهــاء 
املليشيات  مــن  املــذكــورة  املنطقة  مــن تطهير 
الــكــرديــة وبــســط الــســيــطــرة عليها قــبــل لقاء 
األميركي  الرئيس  وبــني  بينه  املرتقب  القمة 
في واشنطن في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 

املقبل.
مع ذلك، ال يزال من املبكر تأكيد قدرة أنقرة 
على تحقيق أهدافها في املرحلة األولــى من 
دون تــعــقــيــداٍت كــبــيــرة، فــضــاًل عـــن احــتــمــال 
منطقة شــرق  كــامــل  عــلــى  للسيطرة  الــتــمــدد 
الواليات  انسحاب  الفرات، في حال حصول 
املتحدة كليا. وفي كل األحوال، سيكون على 
تــركــيــا أن تـــقـــّدم تــطــمــيــنــاٍت مــقــنــعــة ملختلف 
مواجهة  هــي  الحقيقية  غايتها  أن  األطـــراف 
املــشــروع االنــفــصــالــي فــي الــشــمــال الــســوري، 
وحــمــايــة حـــدودهـــا وأمــنــهــا الــقــومــي، وعـــدم 
رغبتها البقاء طويال في األراضي السورية، 
ديــمــوغــرافــيــة عميقة،  تــغــيــيــرات  إحـــــداث  أو 
تــزرع بــذور عــدم االســتــقــرار لسنوات طويلة 

قادمة في سورية وعموم املنطقة.

نطاقها وأهدافها ورّدات الفعل عليها

العملية العسكرية التركية 
في شمال سورية

هدف العملية بحسب 
الجيش التركي تأمين 

الحدود »بعد إبعاد 
العناصر اإلرهابية« 

عنها، وإنشاء منطقة 
آمنة بطول 460 

كيلومترًا وعمق 30 - 
40 كيلومترًا 

أطلقت تركيا عمليتها 
بعد تجديد ترامب 

رغبة بالده في سحب 
قواتها من سورية، 

ونشره الحقًا تغريداٍت 
أوحت بالتخلي عن 

»قسد« 

تختلف العملية التركية الحالية في شــمال ســورية عن عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، اللتين غلب عليهما شــعار محاربة 
تنظيم داعش، والتنسيق مع روسيا، في أن هدفها هو مواجهة »قسد«، بعد التنسيق مع الواليات المتحدة. هنا، قراءة في 

نظاق العملية وأهدافها، وردود األفعال عليها

أتراك مؤيدون لعملية »نبع السالم« التركية في شرق الفرات أمام البيت األبيض في واشنطن في 2019/10/13 )األناضول(

العسكرية  السالم«  »نبع  عملية  بشأن  واإليرانية  الروسية  الفعل  ردود 
من  نوع  وهنالك  األمنية«،  تركيا  لـ»مخاوف  متفهمة  تبدو  التركية 
أي  ترفضان  الدولتان  كانت  أن  بعد  الطرفين،  مع  التركي  التنسيق 
آمنة  منطقة  إقامة  أو  سورية،  شمال  في  تركية  عسكرية  عملية 
فيها. ويمكن تفسير التغير في الموقفين بحرص البلدين على إخراج 
األميركيين من المنطقة أولًا، على أن يتم التعامل مع تركيا في مرحلٍة 
تالية. كما يدل هذان الموقفان على رفض النزعة االنفصالية الكردية، 
وعلى أن العملية التركية تفيد في معاقبة األكراد على تحالفهم مع 

الواليات المتحدة.

الموقف الروسي اإليراني
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