
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

صن الزيتون" عن تلك التي  سمي بعملية "غ ضمن ما  سكري التركي في عفرين  تختلف الظروف المحيطة بالتدخل الع

سلحين 6102درع الفرات" في عام أحاطت بعملية  " ضمنت في أهدافها منع الم سابقة كانت قد ت ، فرغم أن العملية ال

ضمن الجهود الدولية لمحاربة  سيطرتهم في حوض الفرات، إال أنها  اندرجت  صل مناطق عفرين بمناطق  األكراد من و

قف التركي كونها تسههتهدف وحدات تنظيم "داعش"، في حين أن العملية الحالية في عفرين شهههدت تطور ا في المو

ية  عا الكرد ية الشهه ما لاراع  YPGح ية، وهي ا حدة في الحرب السههور يات المت مة دولي ا والحليف األبرز للوال مدعو ال

العسههكري لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي الاي تصههنفك تركيا "إرهابي ا" و تعتارت امتداد ا لحزب العماك الكردسههتاني 

PKK. 

بيان لها عن بدء عملية عسكرية  في 6102كانون الثاني/يناير  61ألركان التركية قد أعلنت مساء السات وكانت رئاسة ا

بين القوات العسكرية التركية ووحدات من الجيش  " بالتعاونفي عفرين السورية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون

ستهدف مواقع الو صف المدفعي ا سوري الحر، وذلك بعد أيام من الق حدات الكردية في تلك المنطقة، وقاك الايان: ال

ضاء على إرهابيي ستقرار على حدودنا وفي المنطقة والق ساء األمن واال  PKK\PYD\YPG "إنَّ العملية تهدف إلر

 .0في عفرين وإنقاذ شعا المنطقة من قمع وظلم اإلرهابيين" وداعش

وجاء القرار التركي الدقيق والمدفوع بحماية المصههالا القومية التركية في وقت تشهههد فيك المنطقة تحوالت عدة 

شتعلة قرب عفرين في إدلا  سها معارك م سورية نف ساحة ال شهد فيك ال تمس النظام اإلقليمي والدولي، وفي وقت ت

جهود دولية لاناء خطوات في التسوية السياسية، والتي تعتار تركيا أحد أهم رعاتها، وهو ومحيطها، باإلضافة لوجود 

سايل تحييد  سكرية على األرض، في  سية ال تقل أهميتها عن العمليات الع شطة دبلوما ستوجا قيام أنقرة بأن ما ا

 المواقف الدولية قايل وبعد بدء العمليات العسكرية.

 أهداف العملية ودوافع تركيا

سمية التركية عن عملية  ساط الر ضي في األو ّضرت تركيا للتدخل في عفرين منا فترة، وازداد الحديث العام الما تح

 وطرد مسلحيعسكرية في عفرين قد تحمل اسم "سيف الفرات"، وسعت تركيا إبان عملية درع الفرات إلى دخوك مناج 

شرق الفرات،  سورية الديمقراطية  ستمرار الوحدات الكردية وقوات  سي واألمريكي آنااك حاال دون ا لكن الموقفين الرو

                                                           
 . https://goo.gl/eSMCGB ،1.1.12..1األناضول،  1
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وساهمت الحالة السياسية الداخلية التي تعيشها تركيا نفسها، وتعّقد المشهد السوري  العمليات العسكرية التركية.

 بشكل عام في تأخير العملية التركية التي ُرسمت مالمحها سابًقا. 

لمؤسسات العسكرية والسياسية التركية أكثر انسجام ا مع ميل واضا للتقارب ا بدت 6102وبعد فشل محاولة االنقالب 

سوري  ساحل ال شعرت تركيا خطر نوايا الواليات المتحدة بالهجوم على إدلا والتوجك نحو ال ست سيا وإيران، وا مع رو

قوات سههورية مظلة "بحجة مكافحة "جاهة النصههرة" باالعتماد على ذراعها وحدات "حماية الشههعا الكردية" تحت 

 الديمقراطية".

صعيد" في  ضمن تطايق اتفاق "خفض الت ضي  شر تركيا لثالث نقاط مراقاة جنوب عفرين نهاية العام الما ومع ن

سلحي حزب  سكري بدا قريا ا لطرد م ضير التركي لعمل ع ستانة"، ازداد التح سار "أ المنطقة الرابعة والمتمخض عن م

 االتحاد الديمقراطي من عفرين.

شاء كيان كردي على حدودها الجنوبية، يقودت ويتمّث شروع إن شاك م ل أهم األهداف المعلنة لتركيا من العملية في إف

حزب االتحاد الديمقراطي الاي تعتارت أنقرة امتداد ا لحزب العماك الكردسههتاني، أو على األقل تقويض وجود مثل هاا 

ه "فدرالية روج آفا" أو "فدرالية غرب كردستان"الكيان. حيث ُتعتار عفرين أحد المناطق الثالث لما يعر ، ما يقلل 6ف ب

 بالتالي من فرص قيام أركان هاا الكيان، ومنع فرص تحقيق تواصل جغرافي بين مناطقك.

عة  ية، بعكس الطاي كة في العمل هام القوات المشههار عا من م ية ُتصهه قة عفرين الجغراف عة منط ومع أن طاي

شرق الفرات، إ سية الجغرافية لمناطق  سيا ال أن اختيار عفرين كمرحلة أولى في التدخل التركي يرتكز على اعتاارات 

ستراتيجي  سكرية في آن مع ا، تتعلق بالوجود األمريكي ومواقف القوى الفاعلة، وافتقار الوحدات الكردية للعمق اال وع

 الاي تملكك شرق النهر.

وإعادة  ،PYD /PKKمسههلحي : "أن تركيا تسههعى لطرد وقد درج المسههؤولون األتراك منا بدء العملية على اإلعالن

السلطة لسكان عفرين األصليين، وتأمين منطقة آمنة لعودة الالجئين السوريين المتواجدين في تركيا، وأن العملية 

 ستمتد الحًقا لتشمل مناج وكافة الحدود التركية مع سوريا".

صن الزيتون" تتع شماك وبالطاع فإن األهداف التركية من "غ دى مواجهة التهديد الكردي، حيث تنظر تركيا لمناطق ال

السوري على أنها مناطق نفوذ استراتيجي بالنساة لها، وبات لها دور أساسي في أي ترتياات مستقالية لسوريا نظر ا لما 

سعى بالتالي من خ سكرية، وت سية والع سيا سورية ال ضة ال الك تملكك من هيمنة على قرار قوى كايرة في المعار

                                                           
 https://goo.gl/hhHVgx ،2.1.13..51للمزيد عن مشروع "روج آفا" أو غرب كردستان انظر: "قطعة من سورية: ماذا تعرف عن روج افا، أورينت نيوز،  1
. 

https://goo.gl/hhHVgx


 

 

 

 

 

 

 

العملية إلى توسيع مناطق سيطرة المعارضة السورية والتي تشكل امتداد ا ألمنها القومي وتديرها بشكل غير مااشر 

شرة، في  صالا التركية الماا ضمن مجاك الم سوريا والتي تمتد من مناطق "درع الفرات" نحو ريف إدلا، لتكون  شماك 

 أكثر من دولة.وقت تشهد فيك سوريا تقسيم ا غير مااشر تحت نفوذ 

الظروف  بها، لتهيئةكما تسههعى أنقرة لتكملة ما بدأتك في مناطق درع الفرات وإحداث منطقة آمنة لطالما طالات  

سوريين المتواجدين في تركيا وفي المخيمات الحدودية والتخفيف من العاء  سم من الالجئين ال ساة لعودة ق المنا

 الاي يشكلونك.

 رها في العمليةقوات المعارضة السورية ودو

صن الزيتون" جناُا إلى جنا مع  صائل درع الفرات" في عملية "غ سوري الحر وتحديد ا "ف صائل الجيش ال شارك ف ت

صلحة القومية التركية، إال أن مفعوك  العملية هوالقوات التركية، ومع أن قرار  سي بالم سا شكل أ قرار تركي يتعلق ب

 د السوري بشكل عام.العملية سيؤثر على قوى المعارضة والمشه

سيطرتها لتمتد من ريف حلا  سيع مناطق  ستفادة من العملية عار تو سلحة لال ضة الم صائل المعار سعى ف حيث ت

الشمالي في مناطق "درع الفرات" ووصلها بريف حلا الغربي وإدلا، وبالتالي اكتساب مناطق جغرافية إضافية في ظل 

النظام السوري في إدلا وريفي حمات وحلا، باإلضافة للعمل على وضع ميداني صعا تتراجع فيك سيطرتها لحساب 

عودة النازحين في ريف حلا الشمالي إلى القرى التي سيطرت عليها "قسد" في مثلث "منغ تل رفعت الشيخ عيسى" 

 في حاك حققت العملية أهدافها.

تتحرك ضمن إطار التفاهمات الدولية بين  فقد باتتوال تملك قوات المعارضة مجاًلا لصنع القرار في األحداث الجارية، 

روسيا وتركيا، وخسرت المعارضة مناطق واسعة في إدلا تكاد تضاهي ما يمكن أن تكساك من عملية عفرين في حاك 

ضات  ساعد ا في وجك قوات النظام وفي مفاو سيطر عليها عامًلا م شكل أي مناطق جديدة ت نجاحها، وبالتالي قد ال ت

 ن أي تقدم سيرتاط بالدور التركي عسكري ا في الميدان وسياسي ا في ساحات التفاوض.الحرب السورية، أل

 

 ردود الفعل والمواقف الدولية

 موقف الواليات المتحدة

بالعالقات األمريكية التركية إلى التدهور خالك العامين الماضههيين، حيث لم تجد  المقدم لألكراددفع الدعم األمريكي 

الحكومة األمريكية بشأن المخاوف األمنية التركية من تمدد تلك الوحدات وزيادة  مقنعة لدىاررات أنقرة على ما يادو م



 

 

 

 

 

 

 

تسلحها، وهي التي أمست تسيطر على ربع مساحة سوريا ومعظم خط الحدود اإلدارية مع تركيا، في الوقت الاي كانت 

معظم األسلحة سيتم استعادتها عند انقضاء الواليات المتحدة تؤكد فيك أن الدعم يهدف فقط لمحاربة "داعش" وأن 

 .3المهمة

سورية  سحاب قوات  سد-الديمقراطيةولم تتحقق الوعود األمريكية لتركيا بان شعا  ق شكل وحدات حماية ال والتي ت

الكردية المكون الرئيسي فيها من مناطق غرب الفرات، ومن القرى العربية التي سيطرت عليها في ريف حلا الشمالي، 

 ن توقفت عملية " درع الفرات" العام الماضي عند أطراف مناج بفعل الرفض األمريكي الروسي المشترك.بعد أ

تقودت  الدولي الايكانون الثاني/يناير، أعلن التحالف  01وقال أيام من بدء عملية " غصههن الزيتون" وتحديدُا يوم 

ألف عنصر بقيادة "قسد"، وسيكون نصف مقاتليها الواليات المتحدة، تشكيل وتدريا قوة حدودية مؤلفة من ثالثين 

ستمرار دور تلك الوحدات  سوريا مع تركيا والعراق، وهو ما أكد المخاوف التركية من ا شر عند حدود  ستنت من األكراد، و

 بعد االنتهاء من " داعش"، وهو ما أثار حفيظة أنقرة.

ضاط  سي ا ومخفًفا إلى حد بعيد، ودعا إلى " سكرية التركية في عفرين، جاء الرد األمريكي دبلوما ومع بدء العملية الع

سم الايت  سا المتحدثة با صالا تركيا األمنية، ح سون"، مع إبداء التفهم لم سان وزير الخارجية "تيلر النفس" على ل

 األبيض.

 ع التركي بعدة اعتاارات:ويندفع الموقف األمريكي الحتواء االندفا

ال تشههكل عفرين منطلًقا ألي معارك في عمليات التحالف الدولي على ما تاقى من مناطق سههيطرة "داعش"،  -

سلحي  سم التحالف مع بدء العملية، وبالتالي فإن وجود م في عفرين لم يعد  PYDوهاا ما أكدت المتحدث با

 مارر ا، وهو ما يشكل تهديد حقيقي لألمن التركي.

تقع عفرين ضمن مناطق النفوذ الروسي وال يتواجد فيها قواعد عسكرية أمريكية كما الحاك في باقي مناطق  -

سيطرة الوحدات الكردية، وبالتالي ال تشكل أهمية استراتيجية للواليات المتحدة بالسيطرة على مناطق النفط 

 لمتواجدين في سوريا.والغاز، وال تشكل العملية خطر ا مااشر ا على الجنود األمريكيين ا

                                                           
مب على خطة األمريكي تراستبق القمة بين الرئيسين التركي واألمريكي في واشنطن في منتصف أيار /مايو العام الماضي بأيام، إعالن البنتاغون عن موافقة الرئيس  5

http://www.bbc.com/arabic/middleeast- انظر:داعش" في الرقة، وهو ما أثار حفيظة تركيا، للمزيد لتسليح المقاتلين األكراد لدعم مواجهة تنظيم "

39859102 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39859102
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39859102
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39859102


 

 

 

 

 

 

 

يدرك المسههؤولون األمريكيون أن تطور العالقات الروسههية التركية يشههكل خطر ا على المصههالا األمريكية  -

سارت ردود الفعل  سين العالقات المتوترة مع تركيا، وقد  سايل تح ستقاًلا، وبالتالي ال بد من خطوة في  م

 اليات المتحدة.الكردية إلى تحميل روسيا المسؤولية األكار وليس الو

حاك اسههتمرار العمليات العسههكرية التركية لفترة طويلة،  األمريكي فيلكن من الصههعوبة التيّقن من ثاات الموقف 

سع إلى  ستتو شاك يومية بأن العملية لن تقف عند عفرين بل  سمية ال صريحات الر ضافة إلى النوايا التركية والت باإل

صدام مرتق شر في حاك مناج، ما ينار باحتماك وجود  ا بين تركيا والواليات المتحدة في مناطق النفوذ األمريكي الماا

 أصرت أنقرة على االستمرار.

 بالفعل؟في قراءة الموقف الروسي، هل هناك صفقة 

سوري، فقد  سي التركي في الملف ال شكل أعلى درجات التفاهم الرو صن الزيتون" ت ٌيجمع المراقاون على أن عملية "غ

الماضيان تطور ا ملحوًظا في العالقات الروسية التركية، في الجاناين العسكري والسياسي برزت مالمحك شهد العامان 

سورية وما نتج عنها من  ضات ال ستانة" للمفاو سار "أ بداية في عملية " درع الفرات" ومن ثم في رعاية الدولتين لم

صفقة توريد منظومة الدفا ضافة لتوقيع  صعيد"، إ ضير S400)  ع الجوياتفاقات "خفض الت صوًلا للتح ( لتركيا، و

لمؤتمر "سههوتشههي" وليس انتهاءم بعملية "غصههن الزيتون"، حيث تشههير التطورات لتوجك الدولتان لاناء عالقات 

 استراتيجية في المنطقة.

كار" ومدير المخابرات التركية "حاق العملية قامفقال يومين فقط من  ان كل من رئيس األركان التركي "خلوصههي أ

شويغو" سيرغي  سي " سيا التقيا خاللها وزير الدفاع الرو سات 1فيدان" بزيارة لرو ضع اللم صفت الزيارة بأنها لو ، وو

 األخيرة قال بدء العملية التركية.

وبعد ساعات من إعالن األركان التركية عن بدء العملية، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيان ا أعلنت فيك سحا عناصر 

عملياتية لمركز المصهالحة وعناصهر الشهرطة العسهكرية الروسهية من محيط عفرين، كما حّمل الايان المجموعة ال

 .5الواليات المتحدة المسؤولية عما آلت إليك األمور، بساا تسليا األكراد ودفعهم نحو خطوات انفصالية

سيا "ب ضا القادة األكراد، وهو ما دفعهم إلى اتهام رو سي غ الخيانة" مع بدء العملية التركية، ولقد أثار الموقف الرو

 .2وأكدوا أن العملية التركية ما كانت لتتم لوال "التواطؤ الروسي"

                                                           
 . https://goo.gl/vZGPZY، 11.1.1.11"شويغو يلتقي رئيسي األركان واالستخبارات التركيين"، روسيا اليوم،  4
 . https://goo.gl/mH7zto، 1.1.11..1انظر: "الدفاع الروسية تعلن سحب عسكريين من محيط عفرين"، سبوتنيك عربي،   3
 . https://goo.gl/S8ZUUW، 1.11.115.انظر: "أكراد سوريا يتهمون موسكو بالخيانة"، سكاي نيوز عربية،  6

https://goo.gl/vZGPZY
https://goo.gl/mH7zto
https://goo.gl/S8ZUUW


 

 

 

 

 

 

 

وأثناء أزمة  6105وكانت الوحدات الكردية قد تلقت دعم ا روسههيا مع بداية التدخل العسههكري الروسههي في أواخر العام 

سيا مكاتَا لحزب االتحاد الد ضد الطائرة مع تركيا، وافتتحت رو سلحيك في عملياتهم  سكو ودعمت م يمقراطي في مو

 المعارضة السورية شماك حلا.

سليم مناطق عفرين  ضية وحتى بعد بدء العملية إلقناع قادة الوحدات الكردية بت شهر الما سكو في األ سعت مو ولقد 

ما توقعك الكثير من المحل لين، لكن الوحدات لقوات النظام السههوري تجنا ا لعملية عسههكرية تركية محتملة، وهو 

 .7أجزاء مشروع "روج آفا" وكونها أهمالكردية رفضت المقترح الروسي لما تشكلك عفرين من أهمية في الضمير الكردي 

 ما عالقة عملية عفرين بما يجري في إدلا؟ 

ار تندرج مناطق إدلا ومحيطها ضههمن المنطقة الرابعة التي أقرتها اتفاقيات "خفض التصههعيد" الناتجة عن مسهه

ستطاع النظام من  ضة، ا شهرين معارك بين النظام وقوى المعار شهد منا أكثر من  ستانة"، وهي المناطق التي ت "أ

خاللها الوصوك إلى مطار أبو الظهور العسكري واقترب من مدينة "سراقا"، ورغم أن المناطق التي سيطر عليها النظام 

شام" )هتش سيطرة "هيئة تحرير ال سريع كانت في معظمها تحت  شكل  سقوط المتتالي للقرى والالدات وب (، إال أن ال

فتا المجاك للتشههكيك بما يجري، في ظل موقف تركي متراجع وخجوك  أدى لفتا الااب أمام التحليالت التي تربط ما 

 جرى في إدلا بالتحضيرات التي ساقت عملية عفرين، ما أظهر مالما صفقة روسية تركية. 

ملزمة  6107التفاق خفض التصههعيد الخاص بالمنطقة الرابعة الموقع في أيلوك/سههاتمار فقد كانت تركيا وتطايًقا

شر  شرت  06بن نقاط مراقاة فقط في إدلا وجميعها تقع  3نقطة مراقاة في إدلا ومحيطها، لكن القوات التركية ن

شرت النقطة الرابعة في وقت الحق بعد بدء عملية ع فرين في منطقة تل في محيط عفرين من الجهة الجنوبية، ون

مطار "تفتناز" العسكري كقاعدة للقوات  جديدة فيالعيس جنوب حلا، باإلضافة لألنااء الواردة عن نيتها نشر نقطة 

 التركية. 

المتابعين من أن "هتش" هي من منعت القوات التركية من نشههر نقاط  الماضههية بينورغم الحديث في الشهههور 

ستطاعتإال أن الاعض رأى أن المراقاة في المنطقة الرابعة،  شر نقاط في محيط  تركيا ا سيق مع "هتش" في ن التن

عفرين، وكانت قادرة على نشههر باقي النقاط لتمنع قوات النظام وحلفائك من التقدم في عمق إدلا، إال أن الترتياات 

ج لوك "هتش" العسكري يندرالتركية الروسية رتات ألن تكون مناطق شرق السكة تحت النفوذ الروسي، وبالتالي فإن س

 ضمن تلك التفاهمات. 

                                                           
 . https://goo.gl/PjZiDp، 11.1.1.11انظر: "األكراد السوريين يرفضون تسليم مناطقهم للنظام"، الخليج الجديد،  2

https://goo.gl/PjZiDp


 

 

 

 

 

 

 

، فإن الحقيقة الظاهرة أم الوسواء كان التقدم الاي حققتك قوات النظام في إدلا تم نتيجة تفاهمات تركيا مع روسيا 

سية فقط دون تحركا سم بالتردد واإلدانة الدبلوما سيا في إدلا قد ات  تهي أن الموقف التركي تجات تحركات النظام ورو

فعلية لوقف االختراقات التفاق "خفض التصههعيد"، حيث لم تكن تركيا في وارد التفريط بتفاهماتها مع شههريكيها 

 .وإيرانروسيا 

 الموقف اإليراني:

سورية"، حيث أكدت  سيادة ال ساس بال سمت الردود اإليرانية على العملية بالطابع التقليدي والاي يحار من "الم ات

سورية  الخارجية اإليرانية على ضي ال ضرورة الحفاظ على وحدة األرا سمي" على " سمها "بهرام قا سان المتحدث با ل

سوريين األبرياء" سانية والحفاظ على أرواح ال صعيد األزمة االن سيادة الوطنية لهاا الالد واالمتناع عن ت . 2واحترام ال

عمليتها العسههكرية في عفرين محارة من  وقف الحالي إلىشههااط/ فاراير  5يوم كما دعت الخارجية اإليرانية تركيا 

 .9عودة "عدم االستقرار"

وتشههترك إيران وتركيا باعتاار التحركات القومية للقوى الكردية في المنطقة مهدد ا لكليهما، وتجسههّد ذلك بالتعاون 

ستفتاء إقليمأثناء أزمة  ستا ا سار "أ شريكتان في رعاية م ضي. كما أن الدولتين  ستان العام الما ضات كرد نة" للمفاو

السورية، ولم يكن التنسيق التركي عالي المستوى مع روسيا ليمنع تركيا من أن تتحرك بعيد ا عن التنسيق مع إيران، 

 .01حيث أجرى رئيس األركان التركي اتصاًلا هاتفي ا بنظيرت اإليراني في اليوم الثاني من بدء العملية

صُا أن  صو سعى إيران لتحقيقها في المنطقة، خ ستراتيجية التي ت شكل تهديد ا لال سوريا ي شماك  إال أن الوجود التركي 

تحجيم النفوذ اإليراني ُيشكل هدًفا مشترًكا لروسيا وتركيا.  لكن إيران التي حظيت بموقف تركي داعم أثناء االحتجاجات 

تادو على األقل في الفترة القرياة القادمة، غير قادرة على الوقوف في  التي اندلعت في إيران نهاية العام الماضههي،

فيك القرار الروسههي في سههوريا هو األسههاس، وبالتالي فإن اسههتعداد إيران للقيام  وقت باتوجك الخطط التركية في 

سوية سم ت سيا لر سعى فيك رو سي في وقت ت سية ال بخطوات مواجهة للنفوذ التركي ترتاط بمحورية الدور الرو  سيا

 يمكن أن تتم دون وجود تركيا.

وفي نفس اإلطار يندرج الموقف الرسمي للنظام السوري، الاي تمرغت سيادتك أكثر من السابق بعد أن أطلق تهديدات 

باستهداف القوات التركية دون أي فعل، ولم ياِد أي تحرك بعد أن أصدرت الوحدات الكردية بيان ا طالاتك فيك بالتدخل 

 هجوم الكردي. لصد ال

                                                           
 . https://goo.gl/NgZeAy، 11.1.1.11التركية في عفرين"، سي إن إن عربية، "موقف إيران من العملية العسكرية  1
 . https://goo.gl/crN1RM، 3.1.1.11"إيران تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في عفرين"، روسيا اليوم،  9

 . https://goo.gl/nxWwSG، 11.1.1.11ركان التركي يهاتف نظير  ايإيراني"، روسيا اليوم، "رئيس األ .1
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 مواقف دولية أخرى

ضاط النفس والحفاظ على أرواح المدنيين مع ادانات محدودة، كما  شكل عام بالدعوة ل سمت ردود الفعل الدولية ب ات

ستيعابها والرد  ساعة لمواكاة ردود الفعل الدولية وا ساعة ب ضرة منا بدء العملية  سية التركية كانت حا أن الدبلوما

 عليها.

ضيا  سفراء وممثلي الدوك الكارى ودوك الجوار لتو ستدعاء  سارعت الخارجية التركية ال سكرية  ومع بدء العملية الع

ظروف العملية التي بدأتها، وقامت بحركة دبلوماسههية نشههطة في هاا المجاك، بما في ذلك إخطار حكومة النظام 

 السوري بالعملية.

صروفي حين نددت   سا الجتماع لمجلس األمن واإلمارات بالعملية وا م سورية"، دعت فرن سيادة ال عتارتها "انتهاًكا لل

شة العملية،  شل المجلس في مناق ضرورةلاحث العملية  لكن ف سية بيان ا أكدت فيك " شرت الخارجية الفرن  أن كما ن

 ."بسوريا بضاط النفس في وقت تتدهور فيك األوضاع اإلنسانية في عدة مناطق تركيا تتحلى

صن الزيتون" التركية في عفرين، سم متحدث قاك وفيما بدا تفهما من قال لندن لعملية "غ   :الاريطانية الخارجية با

  بشكل بالعمل ملتزمة بريطانيا أن وأضاف مصلحة مشروعة في ضمان أمن حدودها، الناتو في العضو تركيا لدى إنَّ"

00لوك في سوريا"ح إليجاد آخرين وحلفاء تركيا مع وثيق
. 

 مستقال العملية والسيناريوهات المحتملة

شكل المنطقة من  سكرية حيث تت سواء من الناحية الع سكرية التركية في عفرين،  صعوبة العملية الع ُيقر الخاراء ب

سليحية والقتالية التي تتمتع بها  ضافة للقدرات الت شيات الكرديةموانع جغرافية طايعية، باإل سالميلي سيا ي ا ، أو 

لجهة تقاطع المصالا االستراتيجية لعدة قوى فاعلة في المنطقة، رغم أن توازن القوى الميدانية في ساحة العملية 

 يميل لصالا القوات التركية وحلفائها من المعارضة السورية.

عليها  وضع ُيصعاألف عنصر من قوات المعارضة السورية في  61وتادو تركيا والتي تعتمد في العملية على أكثر من 

شرية  سائر الا ستؤديزج أعداد كايرة من القوات الارية في العملية، لتفادي الخ ضة  التي  النتقادات حادة من المعار

 والرأي العام التركي. 

                                                           
 . https://goo.gl/Cwz6eX، 11.1.1.11"مواقف دولية متباينة من العملية التركية"، الجزيرة نت،  11

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
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ثمار تدخلها دون إطالة أمد العملية عار الضههغط الدبلوماسههي والتهديدات المتكررة  تسههعى لقطفويادو أن تركيا 

انتظار تدخل دولي وسيط ينهي وجود الميليشيات المسلحة الكردية  مناج، فيمليات العسكرية إلى بتوسيع نطاق الع

 المعادية لتركيا في عفرين ومناج على األقل دون الحاجة الستمرار العملية.

 ومن هنا يمكن طرح ثالث سيناريوهات محتملة:

سوية : أن تقف حدود العملية عند منطقة عفرين، األوك سلحين األكراد منها بالقوة أو بت صارها وإخراج الم تمهيد ا لح

كيلو متر من الحدود التركية، حيث تعتمد القوات  31عار وساطة ما، وإتمام إنشاء المنطقة اآلمنة في عمق يصل حتى 

فوف ي صالتركية على تكتيكات عسكرية حارة تحتاج لفترة زمنية ليست بالقصيرة، لتجنا سقوط خسائر بشرية ف

القوات التركية وفصائل المعارضة السورية، ومحاولة تجنا سقوط ضحايا مدنيين ممكن أن يؤدي لتأليا الرأي العام 

شك  الموقف التركي ويزيد من  سيقوي بال  سية من العملية  ضدها، ونجاح تركيا في تحقيق األهداف الرئي العالمي 

 نفوذت في ترتياات الحل السياسي  في سوريا. 

فهو أن تزج تركيا بالمزيد من القوات إلنهاء عملياتها في عفرين والتوجك بعد ذلك نحو مناج  الثاني:السههيناريو أما 

صالا مع الفاعلين اآلخرين في  ضارب الم ضًلا عن ت ستنزاف القوات التركية، ف سيؤدي ال شرق الفرات، وهاا  ومناطق 

 تلك المناطق خصوص ا الواليات المتحدة.

تزداد فرص تحققك، فهو أن تشههكل العملية مدخًلا إلعادة بناء التفاهمات بين القوى  والاي الثالث: أم السههيناريو

ضمانات المتعلقة بأمنها القومي في  صل تركيا على الحد األدنى من ال سوريا، بحيث تح صارعة على النفوذ في  المت

سوري على عفرين وم سيطرة قوات النظام ال ضي ل سيف سوري، وهو ما  شماك ال ضة ال حيطها، مع دخوك قوى المعار

سيطرتها على بعض القمم الجالية  سى وإبقاء تركيا ل شيخ عي سورية لقرى ريف حلا في مثلث منغ تل رفعت ال ال

 والمواقع التي وصلت إليها في أطراف عفرين.

 خاتمة

ستؤدي إلحداث أث صل إليها،  ست صرف النظر عن المراحل التي  صن الزيتون" وب شك أن عملية " غ ر مهم في الحرب ال 

ضي عنها، وهو ما أثار ردود فعل متااينة بين مختلف  ضافة لتداعيات اجتماعية ال يمكن التغا سورية القائمة، باإل ال

فعاليات المجتمع السوري والقوى األهلية بين مؤيد ومعارض ومتخّوف، في ظل حالة استقطاب اثني تشهدها مناطق 

دي، وتسرب أنااء عن انتهاكات لاعض العناصر من قوات المعارضة المشاركة شماك سوريا بين المكونين العربي والكر

 في العملية، والتي يراد لها أن تزيد من التوتر العرقي في الشماك السوري.



 

 

 

 

 

 

 

ومن المهم ذكرت أن الممارسات اإلقصائية والقمعية وجرائم التهجير القسري بحق السكان العرب من قال الميليشيات 

ة مكافحمناطق شماك وشرق سوريا بحجة  الماضية فيقسد"، والتي مورست بشكل ممنهج في الفترة الكردية وقوات "

داعش" للوصوك إلى إقامة الفدرالية المزعومة في مناطق شماك، والعاث المخطط لك إلحداث تغيير بنيوي في الكيان "

سورية وفي الايئة المجتمعي ساحة ال سوري، قد تركت آثار ا عميقة في ال شيات ال ضاء على الميلي ة، جعلت من الق

 الكردية وتقويض وجودها هدًفا مشترًكا لقوى النظام والمعارضة على حد سواء. 

صراعات القومية في المنطقة، وأن يكونوا  ساحة ال سوريين من أن يتم زجهم في  لكن رغم ذلك تزداد المخاوف لدى ال

شع شاريع نفوذ ال تحقق ما يطما إليك ال ستقالك، وهو ما رأس حربة في م سوري من قيم العدالة والحرية واال ا ال

سوريون لتخفيف آثار المحرقة التي  سعى فيك ال سوريا ألجياك قادمة، في وقت ي ضر بالعالقات المجتمعية في  سُي

 يتعرضون لها، والخشية من تحويل األنظار عن المجازر اليومية التي يقوم بها النظام وروسيا في الغوطة وإدلا والتي

 راح ضحيتها المئات من السوريين في األيام القليلة الماضية. 
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