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الصراع األميركي ـ الروسي على تركيا
ومشروع املنطقة اآلمنة في شمال سوريا

يسود لغط حول االتفاق بني تركيا والواليات املتحدة يف شأن املنطقة الحدودية اآلمنة يف شامل سوريا .مل يعرف ما اذا كان
االتفاق حصل ،ام انه محصور بآلية امنية ومبمر آمن ،او بهدف تجميد العملية العسكرية التي هددت بها تركيا يف رشق
الفرات .مل يعرف بعد موقع االكراد يف هذا االتفاق وكيف سيتعاملون معه؟
من الواضح ان تجاذبا او رصاعا روسيا ـ امريكيا
باردا يدور حول تركيا .يف مقابل املنطقة
اآلمنة ،تعرض روسيا عىل تركيا اتفاق اضنة
الذي يسمح للجيش الرتيك بالتوغل ملالحقة
حزب العامل الكردستاين .من الواضح ايضا ان
مستقبل ادلب مرتبط مبستقبل رشق الفرات
واملنطقة اآلمنة.
اعرتضت الواليات املتحدة عىل العملية
العسكرية التي هددت ولوحت بها تركيا يف
رشق الفرات (املناطق الكردية) ،لكنها وافقت
عىل املنطقة اآلمنة التي تطالب بها تركيا منذ
سنوات .اتفق الجانبان الرتيك واالمرييك خالل
املباحثات العسكرية التي اجريت عىل مدى
 3ايام يف انقرة مطلع آب املايض ،عىل انشاء
مركز عمليات مشرتك يف انقرة ،يف اقرب وقت
ممكن ،النشاء منطقة امنية يف شامل سوريا
وتنسيقها وادارتها.
جولة املباحثات الجارية يف انقرة حول
املنطقة االمنية ،هي الثانية بعد جولة اجريت
خالل زيارة املبعوث االمرييك الخاص اىل سوريا
جيمس جيفري اىل انقرة ،عىل رأس وفد يف 23
متوز املايض ،وفشلت بسبب تباين املواقف
يف شأن عمق املنطقة وابعادها ،والجهة
التي تسيطر عليها (تريد تركيا ان تكون هي
وحدها املسيطرة هناك) وسحب وحدات
الحامية الكردية وكذلك اسلحتها الثقيلة .اعلن
جيفري عقب املباحثات ان تركيا "تبنت موقفا
متصلبا جدا .االتراك يريدون منطقة اعمق
من املنطقة التي نعتقد انها منطقية علام ان
واشنطن اقرتحت منطقة امنية بعمق خمسة
كيلومرتات متثل رشيطا منزوع السالح ،يدعمه
رشيط ثان بعمق تسعة كيلومرتات يخلو من
االسلحة الثقيلة ،اي انها متتد اىل مسافة تقل
عن نصف املسافة التي تطالب بها تركيا ،وهي

 32كيلومرتا .فيام ترغب الواليات املتحدة يف
ان يكون هناك وجود عسكري من حلفاء
اوروبيني يف التحالف الدويل للحرب عىل
داعش لحفظ االمن يف املنطقة االمنية ،لكنها
مل تتلق ردا ايجابيا عىل عرضها من جانب كل
من املانيا وبريطانيا وفرنسا .لذا اعتربت تركيا
انه ال بد من ان تكون هي الدولة الوحيدة
صاحبة السيطرة عىل املنطقة ،وانها مؤهلة
لذلك ،لكن الواليات املتحدة ال تزال تعارض
هذا االمر.
وزير الخارجية الرتكية مولود جاويش اوغلو،
كرر ان بالده لن تسمح بتكرار ما حصل يف
منبج ،ويقول "االمر لن يكون مثل منبج
ولن نسمح ابدا باملامطلة ،الن هذه مسألة
امنية غاية يف االهمية بالنسبة الينا" .واكد ان
تركيا مستعدة التخاذ جميع التدابري ،محذرا
الجانب االمرييك بالقول "اما ان نعمل عىل

تطهري املنطقة سويا ،او سنقوم نحن بذلك
لوحدنا ،متاما مثلام جرى يف عفرين ودرع
الفرات".
املوقف الرتيك الراغب يف ابقاء الضغط عىل
واشنطن ،مدفوع بقلق من تكرار املامطلة يف
تنفيذ االتفاق الخاص مبنطقة رشق الفرات.
ويلخص املوقف الجرنال الرتيك املتقاعد اردال
شنار الذي كان احد قادة القوات الخاصة
التي شاركت يف عمليتي غصن الزيتون ودرع
الفرات ،يف حديث اىل صحيفة "جمهورييت"،
ان الواليات املتحدة ال تريد القضاء عىل
الوحدات الكردية .وهي متكنت االن من
وقف عملية عسكرية للجيش الرتيك يف
رشق الفرات .ورأى ان موافقة واشنطن عىل
تشكيل مركز مشرتك هي محاولة المتصاص
الضغط الرتيك ،وان الجانب االمرييك انطلق من
مصلحته املرحلية يف توقيعه االتفاق.

بحسب جرنال تريك متقاعد فإن الواليات املتحدة ال تريد القضاء عىل الوحدات الكردية.

يف الواقع ،حصلت نقاشات امريكية عدة
وتساؤالت وصل بعضها اىل حد التشكيك يف
حصول االتفاق من اساسه ،عىل خلفية موقف
البنتاغون امللتبس منه .يف ظل امتناع الطرفني
عن نرش تفاصيل االتفاق ،اعترب محللون ان
البنتاغون ليس راضيا عنه ،يف ظل ما ينقل
عن رفضه تسمية املنطقة باآلمنة او بالرشيط
العازل او حتى تحديد طبيعة ما تم االتفاق
عليه ،وما اذا كان يشكل حقيقة نزعا لفتيل
التوتر بني اكرب جيشني يف حلف الناتو .لكن
اعرتاض البنتاغون قد ال يكون هو الدليل عىل
ما اذا كانت تركيا قد حصلت عىل تنازالت
امريكية واعرتاف لها بدور يف سوريا.
اعرتاضات البنتاغون امليدانية قد تكون
مفهومة عسكريا ،وقد تكون استمرارا للموقف
الذي ادى اىل استقالة وزير الدفاع االمرييك
السابق جيم ماتيس .فحامية االنجاز ضد
داعش يتطلب الحفاظ عىل الطرف الذي توىل
تنفيذ تلك املهمة ودفع غالبية التضحيات،
وهم االكراد .لكن مام ال شك فيه ،ان
الضغط الرتيك االخري والجدي والتهديد بعمل
عسكري ضد مناطق رشق سوريا ،استفاد
من عوامل سياسية واقليمية عدة .عىل رأس
تلك العوامل ،موقف الرئيس االمرييك دونالد
ترامب نفسه الذي تقول اوساط امريكية انه ال
يزال يحافظ عىل وعوده للرئيس الرتيك رجب
طيب اردوغان ،بالنسبة اىل اقامة املنطقة
اآلمنة ،وحاميته لرتكيا من العقوبات التي
يهدد الكونغرس االمرييك بفرضها جراء صفقة
الصواريخ  S 400الروسية ،التي متكنت انقرة
من متريرها عمليا بشكل سلس ،وذلك لحاجة
واشنطن اىل دعم تركيا يف مواجهة معركتها
مع ايران .يف املقابل حققت صفقة الصواريخ
الروسية النقرة مكسبا سياسيا ،جعل موسكو
غري قادرة عىل رفض حصتها يف سوريا ،يف ظل
معرفتها بأن تجاوز مصالح تركيا التي تشرتك
يف اطول حدود مع سوريا امر متعذر ،فضال
عن مشكالتها املتنامية مع ايران التي بات
دورها يف هذا البلد موضع تشكيك حقيقي يف
ظل القرار االمرييك االسرتاتيجي بانهائه ،سواء
يف سوريا او يف املنطقة ،ما مل تتحول اىل بلد
طبيعي.
املفاوضات بني االمريكيني واالتراك حول

ال تزال وعود ترامب الردوغان سارية اليجاد املنطقة اآلمنة.

واشنطن اعترضت على
العملية العسكرية التركية
شرق الفرات

الوضع يف الشامل السوري ،راقبتها موسكو
بدقة ،واعلنت اكرث من مرة عن قلق يف شأنها،
برز من خالل تركيز التعليقات الروسية عىل
فشل املحادثات الرتكية  -االمريكية حول
انشاء منطقة آمنة يف الشامل ،وتلويح انقرة
بعمل عسكري واسع جديد لفرض رؤيتها
للمنطقة العازلة .وقال ديبلومايس رويس
ان جهود موسكو السابقة القناع الرئيس
اردوغان بالرتاجع عن فكرته حول الوضع يف
املنطقة الحدودية واالنخراط مع موسكو يف
ترتيبات امنية يف املنطقة تنطلق من اتفاق
اضنة املوقع مع دمشق عام  ،1998قد باءت
بالفشل .مل يبد اردوغان حامسة لالقرتاحات
الروسية وااليرانية لفتح قنوات اتصال مبارشة
او غري مبارشة مع النظام السوري .اكرث من
ذلك ،بدا انه مييل اىل فرض امر واقع جديد
يف مناطق الشامل ،بهدف تكريسه ضمن اي

اتفاقات نهائية او تسوية سياسية يف سوريا.
املشكلة الروسية مع انقرة يف هذه املنطقة
تكمن يف نقطتني :تعارض موسكو سيطرة
تركية مطلقة ،مبعنى انها قد توافق يف مرحلة
ما عىل وجود تريك انشط ،وتسيري دوريات
مشرتكة اخرى او وضع آليات مشرتكة ملراقبة
املنطقة .النقطة الثانية ان موسكو ترى
رضورة قيام تنسيق من نوع ما مع السلطات
السورية مبعنى ان يكون بشكل مبارش او عرب
قنوات.
ويرى خرباء روس يف الشأن الرتيك ان اردوغان
ال يفضل سيناريو فتح االتصاالت مع دمشق،
النه ال يريد املغامرة بوضع مسألة الوجود
الرتيك يف سوريا عىل اجندة البحث مع دمشق،
كام انه يرغب يف تعزيز اوراقه التفاوضية قبل
انطالق قطار التسوية .لذلك ال يزال يراهن
عىل التوصل اىل تفاهامت مع واشنطن،
رغم اعالناته املتكررة عن نيته اطالق عملية
منفردة اذا فشلت مفاوضاته مع االمريكيني.
مل يكن توجه انقرة نحو املحور الرويس متوقعا.
لطاملا تدخلت روسيا تاريخيا يف الشؤون
الرتكية ،فاستعملت الحمالت الدعائية للتأثري
عىل االنتخابات املحلية .حتى ان بعض
التقارير يذكر انها اطلقت اعتداءات الكرتونية
ضد بنيتها التحتية وخططت الغتيال معارضني
روس يف تركيا .لكن حني بدات انقرة تبتعد
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هل يعيد االكراد النظر يف العالقة مع واشنطن والتواصل مع النظام السوري.

عن واشنطن ،زاد احتامل نشوء رشاكة
وثيقة مع موسكو.
ادركت انقرة انها مضطرة اىل التعاون مع
موسكو للسيطرة عىل تدفق الالجئني من
مناطق الرصاع ،فعمدت اىل اغالق الحدود
وبناء مخيامت داخل سوريا الستقبال الالجئني.
لكن زادت صعوبة التحكم باملشكلة بسبب
القتال املتواصل يف املناطق الحدودية .لذا
حسنت تركيا عالقتها مع روسيا للضغط عىل
الرئيس بشار االسد ودفعه اىل حرص العمليات
القتالية يف تلك املناطق .يف الوقت نفسه،
اصبحت روسيا اهم رشيكة عسكرية موثوق
بها لرتكيا ،فسمحت لها باستئناف عملياتها
القتالية املحدودة يف املناطق الحدودية
ملتابعة الضغط عىل االكراد من دون تهديد
حكم االسد .تستفيد روسيا من تلك العمليات
النها تزيد توتر العالقات االمريكية ـ الرتكية،
ما يعني تأجيج التوتر العاملي ايضا ،مبا ان
البلدين ينتميان اىل حلف شامل االطليس .عىل
صعيد اخر ،تعترب روسيا افضل وسيلة ميكن
ان تستعملها تركيا للتأثري عىل اي اتفاق سالم
محتمل ،او حتى الدستور السوري الجديد،
علام ان هذين العاملني يسمحان النقرة بكبح
طموحات االكراد املتعلقة بالحكم الذايت يف
شامل رشقي البالد.
ويقول الباحث يف معهد الرشق االوسط يف

البنتاغون متحفظ عن
اتفاق املنطقة اآلمنة
ويربط بني االنجاز ضد داعش
والحفاظ على االكراد

واشنطن كريم هاس انه يف اعقاب االزمة
الرتكية ـ الروسية يف ترشين الثاين 2015
بعد اسقاط الطائرة الروسية ،بدأ التقارب
بني البلدين .ودخلت العالقات الثنائية
يف ما بعد فرتة جديدة وتصدرت خاللها
العالقات االقليمية ،خصوصا قضية سوريا،
جدول االعامل .اصبحت املشكالت االقليمية
املعقدة ،كاالرهاب والقضية الكردية ودولة
العراق الهشة ودور ايران املتنامي يف الرشق
االوسط وبرنامجها النووي والرصاع االرسائييل
 الفلسطيني واحتياطات الطاقة يف حوضرشق املتوسط ،كلها عوامل يف العالقة متعددة
البعد بني انقرة وموسكو .االهم من ذلك ان
قطاع االمن والدفاع الذي تم تجاهله طويال
بني البلدين ،برز مجاال رئيسيا للتعاون الثنايئ.
عىل الرغم من وجود اختالفات بينهام حول

مجمل القضايا تقريبا ،فان انقرة وموسكو
متكنتا من ادارة خالفاتهام ،وطورتا دينامية
منت الحقا بعدما قدم اردوغان تنازالت كبرية
لروسيا لضامن دعمها بعد محاولة االنقالب
الفاشلة يف  15متوز .2016
يرى محلل سيايس خبري يف الشؤون الكردية
والرتكية ان اتفاق املنطقة اآلمنة مهم جدا
وسط هذه الكباشات االقليمية والثنائية بني
انقرة وواشنطن:
 -1االتفاق االمرييك ـ الرتيك ،يف حال اكتامله،
خطوة متقدمة عىل طريق تطبيع العالقات
الرتكية ـ االمريكية .فللمرة االوىل تتفق الدولتان
عىل خطوة طاملا كانت موضع خالف بينهام.
كذلك فان توقيتها مهم لرأب الصدع ،السيام
بعد صفقة صواريخ  .S400ويظهر االتفاق ان
واشنطن قدمت تنازال مهام لرتكيا ،عىل امل
اعادتها اىل الحضن االمرييك من جديد يف اطار
الرصاع االمرييك مع روسيا وايران.
 -2االتفاق يقوي موقع تركيا يف االزمة
السورية ،ويضع يف يدها ورقة ضغط مهمة
عىل حلفائها الروس وااليرانيني ،ويوسع
هامش املناورة امامها .وبالتايل ،سيزيد من
تعنتها يف تطبيق اتفاق استانة يف شأن ادلب،
كام سيدخل مسارات الوضع يف سوريا يف
متاهات جديدة.
 3ـ االتفاق ،يف حال تطبيقه ،سيكون رضبة
قوية ملرشوع االدارة الذاتية يف منطقة روج
افا من كل النواحي الجغرافية واالجتامعية
والسياسية ،التي من اجلها كانت تفشل
املحادثات بني االكراد والدولة السورية.
فالكالم يف االتفاق عن عودة الالجئني
السوريني اىل املنطقة اآلمنة ،استهداف مبارش
لدميوغرافية املنطقة من جانب تركيا ،ملصلحة
فئات من اصول تركامنية او عربية موالية لها
عىل حساب الوجود الكردي ذي الغالبية يف
بعض اجزاء املنطقة اآلمنة.
السؤال مطروح عن االكراد وما اذا كانوا
سيعيدون النظر يف موقفهم من التعاون مع
امريكا ،وبالتايل هل يعاودون التواصل مع
دمشق؟
مثة سؤال اخر يتعلق بانعكاسات االتفاق
الرتيك ـ االمرييك عىل مسار استانة والعالقة
الروسية ـ الرتكية؟
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