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سباق في شرق الفرات
بني الحرب التركية والصفقة الروسية

قرار االنسحاب االمرييك من االرايض السورية الذي اعلنه الرئيس دونالد ترامب يف نهاية العام 2018، زاد يف تعقيدات الوضع 
يف سوريا واملنطقة، يف ظل الغموض املحيط بآليات تطبيق هذا االنسحاب، وعدم وجود جدول زمني له

يف  الفرات  منطقة رشق  ادخل  القرار  هذا 
والتسويات،  املعارك  بني  محموم  سباق 
للسيطرة  الرتيك  املرشوع  مرشوعني:  وبني 
عسكريا عىل هذه املنطقة واسقاط الكيان 
واملرشوع  اشكاله،  بكل  الحدودي  الكردي 
الرويس لتمكني النظام السوري من استعادة 
بني  وحوارات  تفاهامت  عرب  سوريا  رشق 
موسكو،  وتديرها  ترعاها  واالكراد  دمشق 

مع مراعاة املصالح الرتكية.
ترامب  دونالد  الرئيس  باغت  عندما 
"شامال  امريكيا  انسحابا  باعالنه  الجميع 
االعالن  هذا  احدث  سوريا،  من  ورسيعا" 
املتحدة  الواليات  داخل  واسعة  بلبلة 
يف  وخصومها  حلفائها  ولدى  وخارجها، 
البنتاغون  يف  املسؤولني  كبار  شعر  آن. 
عىل  املرتتبة  التداعيات  بحجم  والخارجية 
لروسيا  انتصارا  يعطي  الذي  القرار  هذا 
وايران والنظام السوري وداعش، وينعكس 
التي  املتحدة  الواليات  صدقية  عىل  سلبا 
حني  اىل  سوريا  يف  البقاء  التزمت  كانت 
اىل  والتوصل  داعش،  عىل  النهايئ  القضاء 
حل سيايس ينهي الحرب، وتعهدت حامية 
االمرييك  االنسحاب  فيام  االكراد،  حلفائها 
ضدهم.  تركية  هجامت  لخطر  يعرضهم 
ثقة  بفقدان  تخاطر  امريكا  االجامل،  يف 
الدرجة  يف  االكراد  املنطقة،  يف  حلفائها 
االوىل، والخليجيني يف الدرجة الثانية الذين 
يرون ان املجال صار مفتوحا اليران وتركيا 
واالوروبيني  سوريا،  يف  نفوذهام  لزيادة 
ايضا الذين ساءهم االنسحاب االمرييك غري 
رؤيتهم  مع  املنسجم  وغري  معهم  املنسق 
ملستقبل سوريا، واالرسائيليني كذلك الذين 
مع  يتعارض  االمرييك  االنسحاب  ان  راوا 
احتواء  اىل  الهادفة  وخططهم  مصالحهم 

االمريكية من  القوات  زمنيا لسحب  جدول 
املتحدة  الواليات  وان  سوريا،  رشق  شامل 
تترضر ارسائيل وسائر  ان ال  ستحرص عىل 
االكراد(  املسلحني  اىل  اشارة  )يف  حلفائها 
من  االمريكية  القوات  انسحاب  قرار  من 
الجيش  انسحاب  ان  موضحا  سوريا، 
مرشوط  سوريا  رشق  شامل  من  االمرييك 
تركيا  وضامن  داعش،  تنظيم  فلول  بهزمية 
مع  املتحالفني  االكراد  املقاتلني  سالمة 

الواليات املتحدة.
اجواء  يف  تركيا  اىل  بولتون  زيارة  جاءت 
يف  امريكية  ترصيحات  خلفية  عىل  متوترة، 
شأن رضورة تقديم انقرة ضامنات لحامية 
انقرة  وابدت  سوريا.  يف  االكراد  الحلفاء 
فيها  بولتون، ورهن  غضبها من ترصيحات 
بالتوصل  سوريا  من  االمرييك  االنسحاب 
وعدم  االكراد  لحامية  تركيا،  مع  اتفاق  اىل 
قيامها باي عملية عسكرية يف شامل سوريا 
من دون تنسيق مع الواليات املتحدة. كام 
بتدمري  االمرييك  الرئيس  تهديد  اغضبها 
اقتصادها اذا هاجمت الوحدات الكردية.

تعترب انقرة ان االنسحاب االمرييك ال يعني 
او  االنفصايل  للمرشوع  تلقائيا  تقويضا 
الفيديرايل يف الشامل السوري، فاالنسحاب 
عن  فضال  والتأثري،  الدور  انتفاء  يعني  ال 
املوجودة  الدويل  التحالف  قوات  دور 
النظام،  مع  التفاهم  وسيناريوهات 
اىل  امليليشيات  تلك  عودة  وامكانات 
حقيقية  تركية  مثة خشية  الرويس.  الحضن 
فراغ  ملء  وحلفاؤه  النظام  يحاول  ان  من 
واشنطن يف مناطق رشق الفرات مبفردهم 

وتركها خارج املعادلة. 
توحي  التي  واملؤرشات  املواقف  كل  رغم 
االمرييك  الفراغ  مللء  متحفزة  تركيا  بان 

ايران وانهاء وجودها العسكري يف سوريا.
دفع  واالعرتاض،  البلبلة  من  املناخ  هذا 
مطمئنة  مواقف  اصدار  اىل  ترامب  ادارة 
يف شأن قرار االنسحاب، واىل القيام بحركة 
الرشق  اتجاه  يف  مكثفة  ديبلوماسية 
ورشحه  القرار  هذا  لتسويق  االوسط 
وتضمينه التطمينات والتوضيحات الالزمة. 
يف هذا االطار جاءت جولة وزير الخارجية 
هدفت  والتي  املنطقة،  يف  بومبيو  مايك 
بانها  واشنطن  حلفاء  طأمنة  اىل  خصوصا 
التحالف  وبأن  منخرطة يف سوريا،  تزال  ال 
وسيستمر  فعاال  زال  ما  ايران  مواجهة  يف 
يف اطار اسرتاتيجيا امريكية تعطي االولوية 
ملواجهة مرشوع ايران االقليمي انطالقا من 

سوريا.
زيارة  جاءت  بومبيو،  جولة  موازاة  يف 
اىل  بولتون  جون  القومي  االمن  مستشار 
ارسائيل وتركيا، حيث حرص يف االوىل عىل 
ال  ان  اىل  االرسائيليني  املسؤولني  تطمني 

مع  التسوية  خيار  عليها  وغلبت  النرصة 
تركيا )اتفاق سوتيش(، هي يف صدد ايقاف 
العملية الرتكية ضد مناطق االكراد وتغلب 
النظام  ملصلحة  التسوية  خيار  عليها 
املصالح  االعتبار  يف  االخذ  مع  السوري، 

الرتكية. االمنية 
اما االسباب التي تدفع موسكو اىل تغليب 
"خيار  عىل  الصفقة"  ـ  "التسوية  مسار 

الحسم العسكري الرتيك"، فهي:
مصري  بني  موسكو  تقيمه  الذي  الربط   1-
رشق الفرات ومصري ادلب لدفع انقرة اىل 
تنفيذ تعهداتها يف اتفاق سوتيش، خصوصا 
باقامة املنطقة االمنة بعمق 15  ما يتعلق 
ـ 20 كلم، وعزل االرهابيني واعادة طريق 
حلب ـ الالذقية وحلب ـ حامه اىل دمشق.

غري  ودمشق،  طهران  ومعها  موسكو، 
مع  اردوغان  تعاطي  طريقة  عن  راضية 
االتفاق الخاص بادلب بكثري من املراوغة، 
الحرارة  عودة  بعد  املناورة  سقف  ورفع 
جهة  من  الرتكية.  ـ  االمريكية  العالقات  اىل 
للمناطق  احتالله  اطالة  اردوغان  يحاول 
عرب  سوريا  شامل  يف  عليها  يسيطر  التي 
اللغة  تعليم  فرض  مثل  اجراءات  جملة 
الرتكية.  باللرية  التداول  وفرض  الرتكية 
ومن جهة ثانية ال توجد رغبة فعلية لديه 
باستمرار  بدافع  وامنا  االتفاق  تنفيذ  يف 
املسلحة،  املجموعات  سيطرة  ابقاء  عن 
عىل  السيطرة  هذه  ترسخ  يف  ويساهم 
هناك  ثالثة  جهة  ومن  ادلب.  محافظة 
من  التحذير  يف  مربر  غري  تريك  متاد 
الرتيك  القومي  االمن  عىل  الكردي  الخطر 
الحزام  وتوسيع  العسكري  الدخول  لتربير 
استمرار  ان  تركيا  تبليغ  تم  ولذلك  االمني، 
ادلب  حول  االتفاق  تنفيذ  يف  مامطلتها 
سيضطر الجيش السوري اىل القيام بعملية 

عسكرية لتحرير ادلب. 
-2 سعي روسيا اىل ان تكون ضامنة للحل 
لعب  واىل  املستقبلية،  والرتتيبات  السوري 
مقبولة  ترتيبات  اىل  للوصول  الحكم  دور 
مصلحة  يف  وتصب  واالكراد  االتراك  من 
ترتيبات  خالل  من  وذلك  السوري،  النظام 
الحدود  تسليم  بينها  وادارية  عسكرية 

السورية اىل دمشق لقطع الطريق عىل 

عسكرية  لعملية  العدة  وُتعد  سوريا،  يف 
االنسحاب  امتام  فور  الفرات  رشق  واسعة 
لسيطرة  الخاضعة  املناطق  من  االمرييك 
الطريق  ان  يبدو  ال  الكردية.  الوحدات 
تركيا  وان  العملية،  مثل هذه  اىل  مفتوحة 
االنسحاب  من  االوىل  املستفيدة  ستكون 
تبديه  الذي  الرتيث  فان  ولذلك  االمرييك. 
والتوجس،  الرتقب  اىل  اقرب  هو  انقرة 
العملية  تأجيل  عن  الجاري  والحديث 
العملية  هذه  ان  واقع  يعكس  الرتكية 
التسوية  تقدم  موازاة  يف  عقبات،  دونها 
وتضع  تديرها  التي  السياسية  الصفقة  او 

روسيا. ترتيباتها 
يواجه  سوريا  يف  الطموح  الرتيك  املرشوع 

ضغوطا من دول عربية وغربية ال ترغب يف 
رؤية متدد وتعاظم النفوذ الرتيك يف سوريا، 
التي  املتحدة  الواليات  من  اعاقة  ويواجه 
عىل  بحصولها  انسحابها  قرار  تنفيذ  ترهن 
سالمة  شأن  يف  تركية  وتعهدات  ضامنات 
وحامية االكراد. لكن العقبة االساسية تأيت 
من جهة روسيا التي ال تعطي تركيا الضوء 
دون  ومن  الفرات.  ملهاجمة رشق  االخرض 
تشن  ان  لرتكيا  ميكن  ال  الروسية  املوافقة 
اىل  تحتاج  النها  العسكري  الحسم  عملية 
سالح الطريان، واىل ان تفتح روسيا املجال 
كام  روسيا،  لكن  امامها.  الجوي  السوري 
السوري  للجيش  عسكرية  عملية  اوقفت 
وجبهة  ادلب  ضد  ايران  من  مدعوما 

االكراد بني احضان االسد وانياب اردوغان.

تركيا يف حاجة اىل موافقة موسكو وفتح املجال الجوي السوري امامها.

الحركة االميركية نحو 
الشرق االوسط لتطمني 

الحلفاء وتفعيل 
املواجهة مع ايران

تركيا تخشى قيام
النظام السوري مدعوما

من روسيا بملء الفراغ 
االميركي
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رشيط  عىل  الحصول  تحاول  التي  تركيا 
امني حدودي بعمق 20 ـ 30 كيلومرتا، وال 
تريد عودة التعاون بني دمشق واالكراد اىل 
منتصف  اضنة  اتفاق  توقيع  قبل  كان  ما 
الروسية  الرتتيبات  تتضمن   .1998 العام 
عىل  تركيا  حصول  االمريكيني  مع  املنسقة 
رمزيا  ووجودا  حدودية،  امنية  ضامنات 
من  ونوعا  الحدود،  عىل  السورية  للدولة 
لالكراد،  املحلية  الذاتية  االدارة  انواع 
)نفط  الطبيعية  الرثوات  عىل  ومحاصصة 
امريكيا  وقبوال  وسدود(،  وزراعة  وغاز 
الدستورية  اللجنة  لرتكيبة  روسيا  لتصور 

وعملها ومرجعيتها لتنفيذ القرار 2254. 
بعدما  جديدة  بصدمة  االكراد  اصيب 
القوات  جانب  اىل  قتالهم  ان  اكتشفوا 
اوان  ان  عندما  لهم  يشفع  مل  االمريكية 
االستحقاقات الكربى بني الدول. اذ فضلت 
تحالفها  عىل  تركيا  مع  تحالفها  واشنطن 
مع االكراد. تاليا بدا العد العكيس لسقوط 
سوريا.  يف  الكردية  الفيديرالية  مرشوع 
تجربة  الخفاق  كان  املحلية،  الخيبات  اىل 
استقالل اقليم كردستان العراق تأثريه عىل 
املستقبل السيايس الكراد سوريا، اذ بدا ان 

املرشوع الكردي بكامله غري قابل للتحقيق 
عىل ارض الواقع يف املنطقة، نتيجة تشابك 
عن  فضال  واالقليمية.  الدولية  املصالح 
ذلك، بدا النظام السوري منذ ايلول 2015 
تلو  واحدة  خرسها  التي  املناطق  يستعيد 
مهمة  اجزاء  اىل  حلب  رشق  من  االخرى، 
الرشقية،  والغوطة  الزور  ودير  الرقة  من 
هذه  تضافرت  والرقة.  درعا  محافظتي  اىل 

ترجيح  مصلحة  يف  لتصب  كلها  التطورات 
النظام  مع  التفاوض  عملية  االكراد  دخول 
صدام  حالة  اىل  الوصول  تجنب  يف  امال 
عن  وبحثا  النظامي،  الجيش  مع  عسكري 
سوريا  يف  اوسع  دورا  لهم  تحفظ  صيغة 
يف  سيبدأ  البحث  ان  خصوصا  مستقبال، 
الجديد  الدستور  شأن  يف  العاجل  القريب 

يف رعاية روسية.

ان دمشق، من خالل محادثات جرت  بدا 
بني مسؤولني سوريني وقوى كردية برعاية 
هي:  حمر  خطوط  عن  تتحدث  روسية، 
مبا  الحدودية  املعابر  جميع  عىل  السيطرة 
سوريا  قوات  لسيطرة  الخاضعة  تلك  فيها 
الدميقراطية مع العراق وتركيا، ورفع العلم 
الحدودية  النقاط  جميع  عىل  الرسمي 
واملؤسسات العامة، وعدم قبول اي خطوة 

اىل  تستند  دمشق  ان  والواضح  انفصالية. 
والدعم  املحققة،  العسكرية  املكاسب 
واالنسحاب  برا،  وااليراين  جوا  الرويس 
عىل  القدرة  هو  خفي  رهان  مثة  االمرييك. 
نابعة  باخرتاقات  الرشقية  املنطقة  تطويع 
عربية  عشائر  مع  سابقة  تحالفات  من 
اقرتاح  جاء  هنا،  من  كردية.  تنظيامت  او 
التعاون  اخرتاق:  الحداث  جديد  كردي 

اي  وادلب،  عفرين  عىل  هجوم  لشن  معا 
اعادة عقارب الساعة اىل الوراء واستحضار 
التعاون السابق بني دمشق وحزب العامل 
ضد  اوجالن  الله  عبد  بزعامة  الكردستاين 

تركيا.
لرتكيا هاجس اسايس وهو االكراد. يف العام 
الكردية  القوات  بدات  وعندما   2015
املناطق  يف  بها  باقامة حزام سيطرة خاص 
الحدودية املالصقة لرتكيا، نفذت انقرة غزوا 
املناطق  تفكيك  بهدف  تركيا  من  الجزاء 
بني  تقاطع  مثة  االكراد.  لسيطرة  الخاضعة 
وال  يحجب  ال  االكراد  ضد  ودمشق  انقرة 
الذي  االرض  عىل  املصالح  اصطدام  يلغي 
والسوري  الرتيك  الجيشني  توجه  يف  يرتجم 
كل يف اتجاه: االتراك هدفهم رشق الفرات 
السوري  والنظام  االكراد،  يد  وانتزاعها من 
النرصة  يد  من  وانتزاعها  ادلب  هدفه 
عن  تركيا  تلكأت  مبا  والقيام  واالسالميني، 
نقطة  اىل  اردوغان  يصل  ورمبا  به.  القيام 
مناطق  عىل  دمشق  سيطرة  فيها  يفضل 
السيطرة عليها  ينجح هو يف  اذا مل  االكراد 
وتطويعها. يف وقت ترشح معلومات كثرية 
تتداولها اوساط املعارضة السورية تتحدث 
للتوسع  مثنا  روسية   - تركية  صفقة  عن 
وتتضمن  الفرات،  رشق  الجديد  الرتيك 
السامح للجيش السوري بالعودة اىل بعض 
املناطق التي ستتوسع فيها القوات الرتكية، 

عىل ان تكون القوات بقيادة روسية. 

عندما اعلنت القيادة الرتكية قرارها ونيتها شن عملية عسكرية واسعة يف منطقة رشق الفرات، 
حددت لها هذه االسباب واملربرات:

1- اخراج امليلشيات الكردية من رشق الفرات النها ذراع محلية لحزب العامل الكردستاين - 
الرتيك االرهايب، كام تشكل تهديدا جديا لالمن القومي الرتيك.

2- منع التمدد الكردي عىل طول الحدود الجنوبية الرتكية مع سوريا، والذي يستهدف الوصول 
اىل املتوسط، وخلق اتصال بري جغرايف بني جميع املناطق.

3- احباط الهدف النهايئ الرامي اىل تأسيس كيان كردي يف شامل سوريا، سيؤدي اىل تقسيمها، 
حتى وان بدأ بخطوة الحكم الذايت او الالمركزية او اي تسمية اخرى.

التي  اىل مدنهم وقراهم  مليون مواطن عريب سوري  لعودة 1,7  املالمئة  الظروف  توفري   -4
واسعة خالل  عرقي  تطهري  عملية  يف  ودمرتها  تركيا،  اىل  الكردية  امليليشيات  منها  هجرتهم 

االعوام السابقة.

من   %15 نحو  سوريا  شامل  يف  رئييس  بشكل  املوجودون  االكراد  يشكل 
مجموع السكان. معظمهم من املسلمني السّنة مع نسبة ضئيلة من غري 
املسلمني. عندما نشب النزاع يف سوريا عام 2011، اتخذ معظم االكراد موقفا 
انسحبت  النظام. يف عام 2012،  محايدا ومل يخوضوا صدامات مع قوات 
قوات النظام السوري تدريجا من املناطق ذات الغالبية الكردية يف شامل 

سوريا وشامل رشقها، ما مكن االكراد من تعزيز موقعهم. 
الدميوقراطي  االتحاد  حزب  رأسهم  وعىل  االكراد،  اعلن   ،2013 عام  يف 
الكردي الذي تعد وحدات حامية الشعب جناحه العسكري، اقامة ادارة 
املناطق،  هذه  يف  املؤسسات  وتسلموا  االكراد.  سيطرة  مناطق  يف  ذاتية 
واعادوا احياء لغتهم وتراثهم. منذ عام 2014، تحولت الوحدات الكردية 
اىل ابرز القوى املحاربة لتنظيم الدولة االسالمية )داعش(، وبدأت تلقي 

الثاين  ترشين  املتحدة.  يف  الواليات  بقيادة  الدويل  التحالف  من  الدعم 
2015، انضمت اىل تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف الدويل 
اطلق عليه قوات سوريا الدميقراطية.  تعد وحدات حامية الشعب الكردية 
ضمن قوات سوريا الدميوقراطية )قسد( ثانية القوى املسيطرة عىل االرض 
بعد قوات النظام، وتشمل سيطرتها نحو 30% من مساحة البالد، تتضمن 

حقول غاز ونفط مهمة.  
التي  سيطرتهم  مناطق  يف  الفيديرايل  النظام  االكراد  اعلن   ،2016 اذار  يف 
قسموها ثالثة اقاليم هي الجزيرة )محافظة الحسكة يف شامل رشق سوريا( 
من  واخرى  حلب  محافظة  من  اجزاء  وتضم  الوسط  شامل  )يف  والفرات 
محافظة الرقة( وعفرين )يف الشامل الغريب وتقع يف محافظة حلب( التي 
خرسوها عام 2018 عىل وقع هجوم شنته تركيا وفصائل سورية موالية لها.

اكراد سوريااهداف العملية التركية

لرتكيا هم اسايس هو االكراد.ترامب اقرن قرار انسحاب الجيش االمرييك بتطمينات.


