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اإلفـتتــاحيــــة

عملية عسكرية تركية يف شمال سوريا :التوقيت واألهداف
من جديد عاد احلديث عن عملية عسكرية تركية حمتملة يف شامل سوريا.املسألة بدأت
بعدمـا رصح الرئيـس الرتكي رجب طيب إردوغـان ان اجليش الرتكي سـوف يقوم
بعمليـة عسكرية تستهدف املناطق "الناقصة" من عملية "نبع السالم" التي جرت يف
ترشين األول  /أكتوبـر  2019واحتلت خالهلا تركـيا املنطقة الـواقعة بني تل أبيض
ورأس العـني ،بعمق متفاوت يصل أحيانـا اىل  30كيلومرتا.لكن تركـيا كانت فيام بعد
هتدد من وقـت آلخر باحتالل مناطق توجد فيهـا عنارص قوات احلامية الكردية وتقع
اىل الغـرب من هنر الفـرات مثل تل رفعت ومـنبج واىل الرشق مـنه مثل عني عيـسى
وصوال اىل القامشل واحلدود العراقية.
ذريعة تركـيا كانت عىل الدوام اهنا لن تسمح لقـوات احلامية الكردية أن تشكل"ممرا
لإلرهاب" يف شامل سوريـا عىل احلدود الرتكية ،خصوصـا اهنا تعترب قوات احلامية
الكردية امتدادا حلزب العامل الكردستاين.
وعىل هذا األساس قامت تـركيا منذ العام  2016حتـى اآلن بأربع عمليات كبرية هي
"درع الفـرات" عام  2016واحتلت املنطقة الواقعة يف مثلث جرابلس–أعزاز –الباب.
والثانيـة"غصن الزيتون"يف مـطلع  2018واحتلت كل منطقة عفـرين املحاذية للواء
االسكندرون والثالثـة "نبع السالم"واحتلت يف اكتـوبر  2020مناطق واسعة رشق
الفرات بني تل األبيض ورأس العني .أما الرابعة فهي"درع الصحراء"وهي أقل حجام
من سابقاهتـا واستهدفت مـواقع للجيش الـسوري واشتبكـت مع القوات والطريان
الروسية وانتهت باتفاقية  5مارس التي مل ينفذ منها يشء.
كانت حجة تـركيا دائام هي تنظيف كل هذه املناطق من العنارص الكردية .لذا فالتحرك
اآلن يستهدف وفقاً للمعلومات الرتكية املناطق التي بقيت خارج منطقة نبع السالم من
منبج وتل رفعـت اىل عني العرب/كـوباين وعني عيـسى والقـامشل عىل ان يرتاجع
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األكراد اىل عمق الفرات يف الرقة وصوال اىل دير الزور.
لكن اليوم يضاف عامل آخر تقف وراءه تركيا وهو إقامة منطقة آمنة داخل سوريا عىل
امـتداد احلـدود مع تركـيا بعـرض ال يقل عن  430كيلـومرتا وعـمق يصل اىل 30
كيلومرتا.وذلك من أجل إسكان اكثر من مليون ونصف املليون الجئ سوري يف تركيا.
وتقول تركيا ان نصف مليون الجئ قد عادوا فعالً حتى اآلن اىل املنطقة اآلمنة يف مثلث
درع الفـرات حيث بنيت هلم املساكن اجلـاهزة من الباطون/االسـمنت .وتزمع تركيا
توسيع مناطق البيوت اجلاهزة لتتسع هلؤالء الالجئني.
ويبدو أن إردوغان قد أحـس بمخاطر اللجوء السـوري يف تركيا عىل سلطته اذ اهتمته
املعارضة بأنه جيـنس السوريني لكي يقرتعـون له يف االنتخابات الرئـاسية بعد عام.
فضالً عام يثريه اللجوء السوري من توترات اجتامعية واقتصادية مع املجتمع الرتكي
أثرت سلـباً عىل شعبية حزب العدالة والتنـمية احلاكم .فأراد اردوغان أن يسحب هذه
الورقة جزئياً من يد املعارضة.
لكن السـؤال يبقى دائامً ملـاذا التوقيت اآلن لـشنيّ هذه العـملية يف وقت ال تـوجد أية
هتديدات كردية لرتكيا من سوريا؟.
تتعدد أسباب التوقيت:
 انشغال الـعامل باألزمة األوكرانية وال سيام روسـيا التي قد تكون سحبت جزءامن قـواهتا من سوريـا فشعر إردوغان ان الفـرصة مؤاتيـة لرتكيا من دون اعرتاض
رويس حقيقي .وهـي التي حالت قـبل حوايل السنـة دون ان ينفذ إردوغـان هتديدات
مشاهبة ال سيام ان املناطق املستهدفة بغالبيتها تقع ضمن املراقبة الروسية ونفوذها.
 استغالل تـركيا طلب السويد وفنـلندا االنضامم اىل حلف شامل األطليس البتزازاحللف وعدم اسـتخدام الفيتـو ضد السـويد وفنلـندا مقابل عـدة مطالب مـنها عدم
اعرتاض الواليـات املتحدة عىل الغزو الرتكي اجلديـد ،ال سيام يف حال مل تتقدم القوات
الرتكية اىل املناطق التي توجد فيها قوات أمريكية.
 لكن مـا يستثري الـتساؤل هـو انه اذا كانت تـركيا تـريد حالً ملشـكلة الالجئنيالـسوريني بإقـامة منطقـة آمنة وتريـد التخلص من قوات احلاميـة الكردية فلامذا ال
تنسق مع دمشق وتفتح حواراً معها حلل مجيع مشكالت سوريا املتصلة برتكيا؟.
برأيي إن اجلواب احلاسم يكمن يف أطامع تارخييـة لرتكيا التي تريد استكامل احتالل
كل املـنطقة الواقعة يف شامل سـوريا والتي كانت تقع ضمن خـريطة امليثاق املليّ التي
وضعها الربملـان الرتكي يف  28ينايـر 1920وتشمل كل املنطقـة من االسكندرون اىل
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حلب والرقة ودير الزور وشامل العـراق وصوال اىل احلدود اإليرانية .ومن أجل ذلك
عملت تركيا اىل تغـيري البنية الديمـوغرافية يف كل هذه املـناطق وعملت عىل ترتيكها يف
قطاع الـتعليم واالقتصـاد والدين والفـنون وغري ذلك .وال عالقـة لكل هذا بـمشكلة
الالجئني وال باملـنطقة اآلمنة وال بقوات احلامية الكردية وال أي يشء آخر .عندها يمكن
إلردوغان أن خيرج عىل الـداخل الرتكي ممسكا بورقة"فاتح امليثاق املليّ"ظناً منه أهنا
ستحمله من جديـد اىل رئاسة اجلمهوريـة يف انتخابات يونيـو من العام املقبل .ليبقى
التسـاؤل هل سيقوم إردوغان بالعـملية؟ وهل ستمر من دون عقـبات وتداعيات غري
حمـسوبة؟ وهل اذا نـجح يف كل ذلك ستطابق حـساباته الـسورية بيـدر االنتخابات
الرئاسية؟.
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