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 الدوافع والتحديات والسيناريوهات :عملية عفرين
 سعيد الحاج .د

 ملخص
 30إثر الكشففففففط عن تحة التحالط الدولف لمكافحة انديل الدولة قوشففففففاو  وت ور  ودود اتكو  من 

الديمقراطية التف اتشكل فف معدمها من وودات وماية الشعب، الذراع العسكرية ألفًا من  وات سوريا 
لحزب االاحاد الديمقراطف، وضففعت ارايا تحتها خرتراج الحزب من منحقة عفرين اففماب سرب سففوريا 

وأاد الرئيس التراف خأ  العملية العسفففكرية خاات وافففيكة ودًا، وأعلن مملس ا من  .على سفففكة التفعيل
اأسفففففففيس ممر إرهاخف وويي إرهاخف على مقرخة من "تراف عن اداخير سفففففففتتخذها ارايا لمنع القومف ال
، ولل اتو ط التعزيزات العسففكرية التراية وحو الحدود مع سففوريا، خما أووى خأ  سففاعة ال فففر "ودودها

 .للعملية العسكرية المراقبة فف عفرين  د ا ترخت اثيراً 
للعملية المفترضة، وأهدافها، والتحديات الماثلة أمامها، وموا ط ابحث هذه الور ة فف الدوافع التراية 

 .ا طراف الفاعلة فف القضية السورية منها، والسيناريوهات المحتملة لها
 

 :المشروع الكردي فف سوريا :أوالً 
خقرار من المؤامر ا وب لمملس اردسفففففففتا  للحرية  2003عام  PYDاأسفففففففس وزب االاحاد الديمقراطف 

، واسففتفاد من احورات الثورت السففورية التف امنب الندام فف خدايااها مواوهت  1KADEKطية والديمقرا
خسففا الحزب وفو ه على معدل مد  محافدة الحسففكة ومنحقتف  .عسففكريًا على وسففاب أولويات أتر 

ف فف محافدة ولب إثر اوسففحاب الميي منها، اما م ت هيتات ومؤسففسففات اوخاو/عفرين وعين العرب
مدوية مختلفة ادور فف فلك  أو مقّرخة من  الفراغ الذي ارات  المؤسففففففسففففففات الرسففففففمية السففففففورية التف 

 .اوسحبت أيضًا من مختلط المد 

                                  
1 PKK/KCK terrorist organization’s extension in Syria: PYD-YPG, Turkish İnternal Affairs Ministry, May 2017: 
https://goo.gl/obES4j  
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السففففياسففففية  أعلن الحزب خمشففففاراة عدد من الهيتات والمؤسففففسففففات والقو  2014يناير /فف ااوو  الثاوف
فف المناطق التف يسيحر عليها من تالب  راع  العسكرية  وات  "اقدارت الذااية الديمقراطية"مشروع 

 -و دم الحزب وفسففففففف  اقوت سفففففففورية محلية  ادرت على مواوهة انديل الدولة  .2YPGوماية الشفففففففعب 
  مشفففففروعية ، ما أاسفففففب2014اوخاوف فف الن فففففط الثاوف من /داعي، وتاض ضفففففدها معراة عين العرب

دولية ووضع  فف  لب الرؤية ا مريكية للقضية السورية، ويث اعتمدت علي  اقدارت ا مريكية خشكل 
  .رئيس فف معراة الر ة وما خعدها

اليوم، يملك الحزب إمكاوات إعال  دولة أو إ ليل يديره، إ  يتحكل فف مناطق وغرافية واسففففففعة وسنية 
راعًا عسففففكرية خاات أاففففب  خميي ودامف يعد خعشففففرات ا الف ولدي  خالثروات والمواد ا ولية ويملك  

 .تبرت عدت سنوات فف إدارت الك المناطق، فضالً عن الغحاو ا مريكف سياسيًا وعسكرياً 
لكن  .و د وسفففففمت ارايا عال ات ويدت مع الحزب وول رئيسففففف  ضفففففالي مسفففففلل ضفففففيفًا عليها عدت مرات

يا، واأثير  لك المباار على الملط الكردي الداتلف فف اسارع تحى مشروع  السياسف فف اماب سور
وسففاهمت احورات ا ةمة السففورية وامرخة وزب االاحاد الديمقراطف اففماب  .ارايا سيرا مو فها وذرياً 

فف وكوص  3البرلماوية 2015يوويو /سففففوريا، إضففففافة لتراوع وزب العدالة والتنمية فف اوتخاخات وزيرا 
، 20154يوليو /عن عملية التسففففوية واسففففتتناف  العمل العسففففكري فف اموة KPKوزب العماب الكردسففففتاوف 

وخدأ والة مواوهة مع الدولة التراية ما ةالت مسفففففففتمرت وتى اليوم، وفف المقاخل ضفففففففنفت أوقرت وزب 
، ثل 5االاحاد الديمقراطف امندمة إرهاخية لعال ت  العضفففففففوية المباافففففففرت مع وزب العماب الكردسفففففففتاوف

يط خحق ضففالي مسففلل إثر ااهام الحزب خالضففلوع فف إود  العمليات التفميرية فف أضففدرت مذارت او 
 .6ارايا

                                  
 5https://goo.gl/mjnvY: 2013كانون األول/ديسمبر  5، قناة العالممناطق سورية،  3اإلعالن عن اإلدارة الذاتية المؤقتة في   2
رلمانية بالبرلمانية في الحصول على أغلبية  2015والتنمية في تركيا في انتخابات حزيران/يونيو  ، فشل حزب العدالة2002ألول مرة منذ توليه الحكم عام   3

كان في  ، وهو ماتمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا، ما ادخل البالد في حالة من الغموض السياسي في ظل حسابات الحكومات االئتالفية أو إعادة االنتخابات
 س العام.تشرين الثاني/نوفمبر من نف

 https://goo.gl/mLzNvr: 2015تموز/يوليو  25، الجزيرة نتحزب العمال: الهدنة مع تركيا فقدت معناها،   4
 9 ،بالعربي CNNأنقرة تستدعي السفير األمريكي بعد تصريحات للخارجية األمريكية اعتبرت حزب االتحاد الديمقراطي الكردي "تنظيمًا غير إرهابي"،   5

 https://goo.gl/Uq9zo5: 2015شباط/فبراير 
 https://goo.gl/HetNmC: 2016تشرين الثاني/نوفمبر  22، الخليج أون الينتركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق صالح مسلم زعيم "ب.ي.د."،   6
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ثة لقد ابدب المو ط التراف من ا ةمة السفففففففورية على مد  السفففففففنوات السفففففففاخقة مرارًا اعتمادًا على ثال
 عوامل، هف التحورات الميداوية فف سفففففففوريا والمقارخة الدولية  ةمتها ومد  اماسفففففففك و وت المشفففففففهد

لداتلف ية السفففففففورية ثالثًا، و ط القتاب امهيدًا ل .التراف ا لحل اليوم، ابدو أولويات ارايا فف القضففففففف
 السياسف وافاديًا الستمرار االستنزاف ووودت ا راضف السورية ومنع إوشاو دويلة على أسا  عر ف

  .على ودودها المنوخية (اردي)
وشفففففاو دويلة أو وكل  ااف على ودودها المنوخية وار  ارايا أ  مشفففففروع وزب االاحاد الديمقراطف خر

 :تحرًا على أمنها القومف، لالعتبارات التالية
أ  الكيا  السياسف المفترض سيكو  واوزًا وغرافيًا وسياسيًا خين ارايا من وهة وسوريا والعالل ــــــــ 1

 .العرخف من وهة أتر 
 .أو  سيكو  فف ا سلب معاديًا لترايا فف سياساا  الخارويةـ 2
أو  سيفّعل سيناريوهات التقسيل فف المنحقة والتف يمكن أ  ا ل اأثيرااها على المد  البعيد لترايا ـ 3

 .وفسها
ــــــــ 4 أو   د يتحوب، خفعل العال ة خين وزب االاحاد الديمقراطف ووزب العماب الكردسففتاوف، إلى منحقة ـ

 .ل تير ضد ارايا، اما و ل فف اماب العراق خعد ورب الخليج الثاويةادريب ومن ة إطالق عمليات 
ــــــــ 5 أ  احورًا اهذا سففيكو  ل  اوعكاسففات سففلبية على الملط الكردي داتل ارايا، على ضففعيد رفع سففقط ـ

 .المحالب وضعوخة العودت لعملية التسوية واعقيد مسارها فف واب العودت إليها
ى التدتل العسكري المباار فف سوريا خعد سنوات من التحفظ عبر و د دفعت هذه االعتبارات ارايا إل

، أي خعد افهر فقا من المحاولة االوقالخية الفاافلة وما وملت  2016أسسفحس /عملية درع الفرات فف آب
  .من اوعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية التراية

داعي ووماية الحدود التراية  - و د وضفففففففعت أوقرت للعملية ثالثة أهداف، هف مكافحة انديل الدولة
والمحافدة على وودت ا راضفففففف السفففففورية، ا مر الذي يعنف خشفففففكل سير مباافففففر منع اأسفففففيس الدويلة 

و د ومحت العملية فعالً فف منع التواضفففففل المغرافف خين الكاوتووات الشفففففر ية والغرخية التف  .الكردية
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سر  "يشفففففففير ل  الرئيس التراف دائمًا خعبارت يسفففففففيحر عليها وزب االاحاد وأ رع  العسفففففففكرية، وهو ما 
 .7المشروع "تنمر فف  لب

 

 :ا هداف والمراول :ثاوياً 
، أعلن رئيس الوةراو التراف خن علف يلففدرم عن وهففايففة عمليففة درع الفرات، 2017مففار  /فف وهففايففة آ ار

 .ودودها للخحرمحتفدًا لبالده خحق القيام خعمليات عسفففكرية مشفففاخهة فف واب اعرض أمنها القومف أو 
وعلى مد  ا اففففهر القليلة الماضففففية، احدثت وسففففائل اقعالم التراية أاثر من مرت عن عملية عسففففكرية 

 .8"سيط الفرات"وايكة فف عفرين على سرار درع الفرات، أطلق عليها اسل 
 العرا ية اتكو  -إعال  التحالط الدولف عن ويت  اشففكيل  وت ور  ودود على طوب الحدود السففورية 

التف اتكو  سالبيتها العدمى من وودات الحماية  DSFألفًا من  وات سوريا الديمقراطية  30من ووالف 
الكردية استثار ردت فعل وادت من أوقرت واستملب اهديدات خسحق الوودات الكردية واحذير الواليات 

 .9فف مواوهة اريكها االستراايمف "دعل مندمة إرهاخية"المتحدت من 
حات الساسة ا اراك ووب  رب عملية عسكرية فف عفرين، واحديد إطارها الزمنف خأيام اواارت ا ري

معدودت، وأرسففلت ارايا اعزيزات عسففكرية ابيرت خشففكل يومف إلى الحدود، ما أووى خأ  سففاعة ال فففر 
ها يناير الماري أعلنت ارايا على لسفففا  رئيسففف/وفف العشفففرين من ااوو  الثاوف .للعملية  د ا ترخت اثيراً 

، اما  ار رئيس الوةراو خن علف يلدرم "س فففففففن الزيتو "اردوسا  خدو العملية التف أطلقت عليها اسفففففففل 
 .10ال 30خأوها اتكو  من أرخع مراول واهدف قوشاو منحقة آمنة خعمق 

 :لترايا من العملية المفترضة عدت أهداف، اسعى إلى احقيقها أو احقيق خعضها، أهمها

 .إوهاو سيحرت وودات الحماية الكردية على منحقة عفرين خالكامل ا وب،

 .إ ا لل يمكن  لك فتقليص مساوة وفو ها وو رها فف وحاق وغرافف أضيق الثاوف،

                                  
 o.gl/GnSrCehttps://go: 2017آب/أغسطس  5، الجزيرة نتاردوغان: تركيا ستوسع قريبًا عملية درع الفرات،   7
 2017حزيران/يونيو  30، العربي الجديدآالف من القوات الخاصة،  7عملية "سيف الفرات" التركية على األبواب: حشد   8
 2018كانون الثاني/يناير  15، وسيا اليومر أنقرة تحذر واشنطن من "اللعب بالنار" على الحدود السورية،   9

 /49GLr4https://goo.gl:  2018كانون الثاني/يناير  21، أورينترئيس الوزراء التركي يكشف عن مراحل عملية "غصن الزيتون"،   10

https://goo.gl/ZK7AiS
https://goo.gl/ZK7AiS
https://goo.gl/KnsHTP
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وأد فكرت التواضفففففففل المغرافف خين ااوتووات المزيرت وعين العرب فف الشفففففففرق وعفرين فف  الثالث،

 .الغرب خشكل وهائف

خالتالف وضففوب مناطق النفو  الكردي فف سففوريا إلى البحر المتوسففا مسففتقبالً، وإوهاو إمكاوية  الراخع،

 ا عيب فكرت إعال  ايا  سياسف يحكم  وزب االاحاد الديمقراطف أو خالحد ا دوى اضحراره لعال ات
 .ويدت مع ارايا لضما  التمارت والت دير والتواضل مع العالل الخاروف عبرها

 .المسلحة من عفرين إلى ارايا عبر البحر المتوسا ضبا اهريب العناضر الخامس،

وخدأت القوات المسلحة التراية المراول التمهيدية للعملية العسكرية فف عفرين، أوالً عبر اوتشارها فف 
محافدة إدلب إثر اافاق تفض الت فففففعيد فيها ما سفففففمي لها خح فففففار عفرين من المنوب وضفففففبا طرق 

، ثل عبر الق فففط المدفعف المسفففتمر خشفففكل افففب  يومف مؤترًا 11اهريب المسفففلحين للمتوسفففا إلى ود ما
وحو مقرات وودات الحماية فف عفرين خذريعة اسفففففتفزاةها للقوات التراية وعناضفففففر الميي السفففففوري 

 .الحر
لكن القرار التراف ال يرابا فقا خا هداف الموضففففففوعة والتفاضففففففيل الميداوية، خل يتأثر أيضففففففًا خموا ط 

لقضفففففففية السفففففففورية عمومًا والملط الكردي على وو  الخ فففففففوص، وفف مقدمتها ا طراف المؤثرت فف ا
 .الواليات المتحدت ا مريكية وروسيا

 

 المو ط ا مريكف :ثالثاً 
سفففمل الدور ا مريكف فف القضفففية السفففورية اراوعًا ملحودًا على مد  السفففنوات القليلة الماضفففية أمام 

وسحاب المتدرج من الشرق ا وسا ل الي االهتمام اراوع أمكن رخح  خاستراايمية اال .الدور الروسف
، ولكن أيضًا خرضى أمريكف عن الدور الروسف الذي يتكفل خا هداف الكبر  التف وضعتها 12خالباسيفيك

                                  
  Yshttps://goo.gl/HKFt: 2017تشرين األول/أكتوبر  13، الوطن أوالا تركيا تفصل حلب عن إدلب وتحاصر عفرين،   11
: 2015ديسمبر /كانون األول 18، مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجيةآسيا أواًل: التوازن من الخارج: لماذا تنسحب أمريكا من الشرق األوسط،   12

http://rawabetcenter.com/archives/16641 
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وضبا الوضع الميداوف  "اقرهاخية"واانحن وفف مقدمتها منع سيناريو الفوضى ومواوهة التنديمات 
 .13امهيدًا لعملية سياسية

نحن عال ة تاضفففففة مع الف فففففائل الكردية المسفففففلحة فف سفففففوريا، خاعتبارها الحليط الميداوف خنت وااففففف
عن إوشففففاو  2015أاتوخر /داعي، وأعلنت فف اشففففرين ا وب -للتحالط الدولف فف مواوهة انديل الدولة 

من  وات سوريا الديمقراطية خرضافة عناضر من ا  ليات االتر  فف الشماب السوري ل سلبية المكووة 
 .المقاالين ا اراد، لمني الوودات ارعية إضافية وامنب التحفدات التراية

 دمت الواليات المتحدت ا مريكية لترايا اعهدات سفففففاخقة خخروج  وات سفففففوريا الديمقراطية من منبج 
اما اررت  .خعد إتراج انديل الدولة منها لكن  لك لل يح فففففففل، خل خقيت القوات فيها خحماية أمريكية

من مرت خأ  اعاووها مع الف فففففففائل الكردية فف سفففففففوريا مؤ ت ومحدد فقا خمواوهة داعي، لكنها أاثر 
 .14استمرت فف اسليحها وادريبها وتى خاات أاب  خميي ودامف واعد خعشرات ا الف

ياسة رؤيتها فف  هايتها دفع الواليات المتحدت قعادت ضففففففف ويبدو أ  ا تراب المواوهة مع داعي من و
خااماه البقاو طويل ا مد على ا راضفففف السفففورية خالتعاو  مع  وات سفففوريا  -عال  عنها أو اق -سفففوريا 

الديمقراطية لمنع عودت داعي وسفففففففيحرت ا سففففففففد وإيرا  على سفففففففوريا وفق ما أعلن وةير الخاروية 
 .، إضافة قعال  التحالط الدولف عن  وت ور  الحدود15ا مريكف

مشففهد السففوري من ةاوية عدم افرد روسففيا خالميدا  ومسففار الحل، اقعال  ا مريكف تلا ا وراق فف ال
يساعد واانحن على  لك  .وأعاد واانحن إلى  لب عملية ااخا  القرار خخ وص سوريا خشكل واضي
، وأهمية منحقة ارق الفرات 16امتالاها لعدت  واعد عسكرية فف مناطق وفو   وات سوريا الديمقراطية

سففففتقبلها من ويث المسففففاوة المغرافية وعدد السففففكا  والثورات الحبيعية خالنسففففبة للدولة السففففورية وم
ولذلك فقد عارض تحوت إوشاو  وت ور  الحدود إضافة لترايا ال من  .ومواد الحا ة والثروت المائية
  .، خدعو  اهديدها وودت ا راضف السورية17الندام السوري وإيرا  وروسيا

                                  
 .2015تشرين األول/أكتوبر  6، الجزيرة نتإبراهيم فريحات، التدخل الروسي في سوريا هل يقلق أمريكا،   13
 https://goo.gl/XBDAJY: 2015آذار/مارس  12، الجزيرة نتوحدات حماية الشعب،   14
 2018كانون الثاني/يناير  18، العربية BBCتيلرسون: الواليات المتحدة "ستحافظ على وجودها العسكري" في سوريا،   15
 2017تموز/يوليو  19، روسيا اليومقواعد أمريكية في سوريا )بالخارطة(،  10تركيا تكشف معلومات سرية عن   16
: 2018كانون الثاني/يناير  16، العربي الجديدو "مجلس دير الزور العسكري" لالنضمام، إيران ترفض القوة الحدودية شمال سورية..والتحالف يدع  17

https://goo.gl/jtQ4hU 

https://goo.gl/JnDmNR
https://goo.gl/JnDmNR
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42727561
https://goo.gl/4KQ8Wt
https://goo.gl/4KQ8Wt
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ف وتحففة التحففالط خشفففففففففأ   وت ور  الحففدود، خمففا افففففففمففل ردت الفعففل الترايففة على المو ط ا مريك
الت ففريحات والتعزيزات العسففكرية والق ففط، والحديث عن اماوة الرد التراف عفرين إلى منبج واففرق 

، 19، أعقبها اراوع أمريكف على مسففففتو  الت ففففريحات، أوالً خنفف اهتمام التحالط خمنحقة عفرين18الفرات
 :ا مريكف أود ثالثة افسيرات "التراوع"يحمل هذا  .20دوثاويًا خالتراوع عن فكرت ور  الحدو

التن ففل من وودات الحماية وتذالوها، اما و ففل مع البارةاوف فف اسففتفتاو اردسففتا  العراق،  ا وب،

لكن  لك اوتماب ضعيط وال اواهد وقيقية علي ، ت وضًا ا  الواليات المتحدت سير متواودت عسكريًا 
 .شا فيها وودات الحماية وليس  وات سوريا الديمقراطيةخشكل فعلف فف عفرين التف ان

 .سحب الذرائع من ارايا لمحاولة ثنيها عن العملية العسكرية فف عفرين، وهو المروي الثاوف،

خووود ضوو أتضر أمريكف للعملية لتفاوأ الوقًا، إما سيناريو اوريا ارايا من تالب إيهامها  الثالث،

خموا ط سفففففففياسفففففففية أمريكية مختلفة، أو مقاومة سير متو عة من وودات الحماية فف عفرين فف دل 
، أو خالت ادم مع روسيا المتواودت ميداويًا 21اقارير احدثت عن مضادات للحائرات وضلتها من واانحن

 .الروسية فف سوريا -اوعكاسات سلبية على التفهامات التراية فف عفرين وما  د يتراب على  لك من 
 

 :المو ط الروسف :راخعاً 
اثفففت أوقرت اواضفففففففلهففا واا ففففففففاالاهففا مع القيففادت الروسفففففففيففة، وأوفففدت رئيسفففففففف أراففا  الميي ووهففاة 

، دو  أ  ي در عن موسكو أي مو ط 22االستخبارات إلى موسكو للتفاهل ووهًا لوو  على عملية عفرين
 .ب الخحة الترايةرسمف وو

                                  
18 FM Çavuşoğlu says Syria operation can be expanded to Manbij, east of Euphrates River, Daily Sabah, 17 Jan 2018: 
https://goo.gl/ocwBrD 

 2018كانون الثاني/يناير  17، العربية نتالتحالف الدولي لمحاربة داعش: عفرين خارج نطاق عملياتنا،   19
20 Amid spat with Turkey, Tillerson denies Syria border force, The Washington Post, 17 Jan 2018 

: 2018كانون الثاني/يناير  16، القدس العربيواشنطن سلمت "وحدات حماية الشعب" الكردية في عفرين صواريخ مضادة للطائرات،  21
http://www.alquds.co.uk/?p=861840 

 2018كانون الثاني/يناير  18، العربية TRTرئيسا األركان واالستخبارات التركيين يتوجهان إلى روسيا،   22

https://goo.gl/TV54d4
https://goo.gl/TV54d4
https://goo.gl/kiwmHT
https://goo.gl/NjbpMN
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لكن من المفيد اقاففففففففارت إلى أ  موسفففففففكو ال اتفق مع أوقرت فف مو فها من الملط الكردي فف سفففففففوريا 
ت ففوضففًا والمنحقة عمومًا، إ  ال ا ففنط وزب العماب الكردسففتاوف على  وائل اقرهاب، وافتتحت مكتبًا 

فف مؤامر سففففواشففففف للحوار  لحزب االاحاد الديمقراطف على أراضففففيها، وما ةالت ا ففففر على مشففففارات 
اما أ  روسفففففيا ال ابدو متحمسفففففة  ي ووع من المواوهات العسفففففكرية فف  .الوطنف رسل معارضفففففة ارايا

سفففوريا، فف و ت اعمل هف في  على و ط إطالق وار افففامل فيها يمّهد لحل سفففياسفففف وار  فف العملية 
 .يرتالعسكرية فف عفرين اشويشًا على مؤامر سواشف الذي اولي  أهمية اب

الوضففع فف  (إضففافة لعفرين)الروسففية  -وعلي ، فمن المتو ع أ  اشففمل المحادثات ثل التفاهمات التراية 
إدلب ومشاراة وزب االاحاد الديمقراطف فف مؤامر سواشف ومممل مسار الحل فف سوريا، وسيحدد 

ما اسففففعى ل   .ضففففيعإةاو هذه الموا -ت ففففوضففففًا ارايا  -وتيمَتها مقداُر المرووة التف سففففيبديها ال طرف 
يا هو دور اراف أابر فف  الوضفففففففع فف إدلب، والموافقة على مشففففففففاراة وزب االاحاد  "ضفففففففبا"روسففففففف

الديمقراطف فف مؤامر سواشف ولو احت الفتة أتر  ومع ضماوات روسية خأال يؤدي  لك إلى مسارات 
 درت أوقرت على اوف ففففففففالية أو تحوات اهدد ا من القومف التراف، وهف محالب ال يمكن المزم خمد  

 .إخداو المرووة إةاوها
 

 احديات وعقبات :تامساً 
 :اقط أمام العملية التراية العسكرية فف عفرين احديات رئيسة، أهمها

سياب الغحاو الدولف اما اا  فف عملية درع الفرات التف رفعت اعار محارخة انديل الدولة، ويث ال  ــــ1
 .وودات وماية الشعب على  وائل اقرهاباتفق واانحن وال موسكو مع أوقرت فف ا نيط 

ـــــــــــــ2 اتتالف الحبيعة المغرافية واضفففففففاريس عفرين عن مناطق درع الفرات خما يتسفففففففبب خ فففففففعوخات  ـ
 .واحديات لووستية وميداوية

 . وت وعدد واسليي وودات الحماية الكردية ـ3
 . واعد عسكرية/الووود العسكري الروسف فف عفرين من تالب ضباط ووقاط ـ4
لتواضفففل المغرافف خين عفرين ومناطق سفففيحرت الندام فف المنوب الشفففر ف، ما يفتي الباب على ا ــــــــــ5

 .إمكاوية اسليل المنحقة للندام امنبًا للعملية التراية
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 .23عدم ضما  مو ط الندام السوري الذي هدد خرسقاط المقااالت التراية إ ا ما هاومت عفرين ـ6
لعسفففففففكرية ثل احقيقها  هدافها المرووت منوط خقدراها على إ ناع لكن ارايا ادرك أ  إطال ها للعملية ا

التواود العسففكري  األول، :روسففيا خذلك، وأوها احتاج للضففوو ا تضففر من موسففكو  بلها، ل سففباب التالية
سففيحراها خشففكل عام على الوضففع الميداوف والمماب الموي  الثاني، .الروسففف المبااففر فف منحقة عفرين

 الثالث، .مر ويوي خالنسففففبلة للحائرات التراية التف سففففتشففففارك فف العملية المفترضففففةفف سففففوريا، وهو أ
الروسفففففية فف  -التفاهمات التراية  الرابع، . دراها على التأثير على الندام السفففففوري وضفففففبا ردات فعل 

واوة ارايا للتعاو  مع روسففففففيا لمواةوة الدور  الخامس، .سففففففوريا وورص أوقرت على عدم اقضففففففرار خها
 .المو ط ا مريكيين فف سوريا، ا   وعلى المد  البعيدو
 

 السيناريوهات :سادساً 
وفق ما سفففففففبق اف فففففففيل  من دوافع وأهداف واحديات، وخعد إعال  أوقرت عن خدو العملية ثل إاباع  لك 
خبففدو العمليففة البريففة فف اليوم التففالف، وخففالندر لموا ط مختلط ا طراف، يمكن رضففففففففد سفففففففينففاريوهين 

 ":س ن الزيتو "لعملية رئيسين 
 

  :عملية محدودت :ا وب
اتضمن   فًا وويًا ومدفعيًا ومشاراة خعض القوات الخاضة واهدف خا سا  للسيحرت على محيا ال 
هايات عملية درع  لديمقراطف فف و رفعت ومحار منغ، أي المناطق التف سفففففففيحر عليها وزب االاحاد ا

وهو هدف مهل ويمكن احويره  .الفرات، والمهمة لترايا عسفففففففكريًا خسفففففففبب رخحها خين ريفف ولب وإدلب
 .الوقًا أو فف مراول أتر  ابنف علي  فف التضييق على وودات الحماية فف عفرين والضغا عليها

ية هذا الخيار الذي ورّوح  يمكن أ  يرضفففففففف مختلط ا طراف، فتكو  ارايا  د وفذت اهديدها خعمل
عسفففففففكريففة فف محيا عفرين وأرسمففت ووففدات الحمففايففة على االوسفففففففحففاب من منففاطق مهمففة، واكو  

                                  
 .2018كانون الثاني/يناير  18، 21عربي دمشق تهدد بإسقاط المقاتالت التركية إذا دخلت منطقة عفرين،   23

https://goo.gl/wrBVwr
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منحقة  -ومن تلف  روسفففيا  -الوودات  د امنبت مواوهة عسفففكرية افففاملة مع أوقرت، وال يخسفففر الندام 
 .عفرين ااملة ل الي ارايا، لكن  لك سيتحلب ضماوات روسية لترايا خخ وص المنحقة

عف لهذا السيناريو المرّوي  د يتل اللموو ل  وهو إوهاو العملية تالب و ت سريع و بل ثمة سيناريو فر
اوسلها عميقًا فف منحقة عفرين، وهو ما يتحاخق مع الرسبة التراية خعملية سفففففففريعة، والرسبة الروسفففففففية 

وب خعدم التشفففويي على مؤامر سفففواشفففف خما يووف خاوتماب اغييرها لمو فها الوقًا، وموا ط خعض الد
، والرسبة المشففتراة لكل من الندام 24المعارضففة للعملية وفف مقدمتها الواليات المتحدت وفروسففا وإيرا 

ويقضفففففففف هذه  .السفففففففوري ووودات الحماية خمنع سفففففففيحرت ارايا والميي السفففففففوري الحر على عفرين
مواوهة عسكرية السيناريو الفرعف المحتمل خ فقة ابرمها الوودات مع الندام لتسليم  المدينة، امنبًا ل

افففففففاملة مع أوقرت وسفففففففحبًا للذرائع منها، وهو ما يمكن أ  يلتقف ولو وزئيًا مع ا هداف التراية خروهاو 
   .سيحرت الوودات على عفرين

 

  :عملية موسعة :الثاوف
خمعنى عملية عسففففففكرية هدفها االوتثام التام لوودات الحماية من منحقة عفرين عبر عملية عسففففففكرية 

ل خالنسفففبة  .ددت المراول وا دوات، وفف دل اوافق مع موسفففكو عليهامتكاملة ومتع وهو الخيار، المفضفففّ
لترايا، ضفففففتيل الفرص فف دل مواةين القو  وموا ط ا طراف المختلفة، واووس أوقرت من سفففففيناريو 
التورط واالسففففتنزاف، وورص روسففففيا على الترايز على العملية السففففياسففففية، واوخفاض سففففقط المرووة 

خخ فففوص مشفففاراة وزب االاحاد فف مؤامر سفففواشفففف، فضفففالً عن التكلفة العسفففكرية والبشفففرية  التراية
 .واال ت ادية المرافعة لهذا الخيار

 تاامة
املك ارايا دوافع وقيقية لعملية عسفففففففكرية فف عفرين لتقويض سفففففففيحرت وزب االاحاد الديمقراطف 

و د أ دمت على  .منبج واففرق الفرات و راع  العسففكرية وودات وماية الشففعب عليها، وخأولوية ثاووية
عدت تحوات عمليااية اندرج فف إطار االستعدادات الميداوية واللووستية واقرهاضات الفعلية للعملية 

                                  
 .2018كانون الثاني/يناير  21، القدس العربيإيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد،   24

http://www.alquds.co.uk/?p=865029
http://www.alquds.co.uk/?p=865029
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العسفففففكرية من وهة والضفففففغا لتعديل المكاسفففففب واحسفففففين الشفففففروط واأمين اراوع فف موا ط خعض 
 .االطراف من وهة أتر 

عملية محدودت احقق إوماةات محددت ختكاليط خشفففففففرية وا ت ففففففففادية والمروي وفق المعحيات هو 
باب وفق التحورات الميداوية وابدب الموا ط على مراول أتر  افففففففبيهة  متدوية، ويمكن أ  افتي ال

أمففا منبج ومنحقففة افففففففرق الفرات، فال يبففدو أ   .خحففالففة التففدرج فف عمليففة درع الفرات، ا   أو الوقففاً 
ها التحرك عسفففكريًا وحوهما فف دل الووود ا مريكف العسفففكري هناك والغحاو اقمكاوات التراية اتيي ل

السففياسففف الممنو  من وااففنحن لقوات سففوريا الديمقراطية هناك، مع أفضففلية لم ففلحة منبج التف اقع 
سرب الفرات وسفففففففبق للواليات المتحدت أ  اعهدت خخروج  وات سفففففففوريا الديمقراطية منها، على عكس 

 .مناطق ارق الفرات
وخكل ا وواب، فر  إعال  الواليات المتحدت عن اسففففففتراايميتها خعيدت المد  فف سففففففوريا، خما يتضففففففمن 
ووودًا عسفففكريًا مسفففتدامًا يعتمد أسفففاسفففًا على فكرت التحالط مع الف فففائل الكردية المسفففلحة ودعمها،  د 

ما  د يسففففاهل فف  ارب خين موا ط ال من ارايا وروسففففيا وإيرا  والندام السففففوري إلى ود خعيد، وهو 
ارسفففيل التفاهمات خين ارايا وروسفففيا من وهة واثبيت اقطار الثالثف الذي يممعهما مع إيرا  من وهة 
ثاوية وإمكاوية احوب  لك على المد  البعيد إلى محور مواو  للواليات المتحدت فف سفففففففوريا والمنحقة 

 .(25)عموماً 
 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات25)


