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 نبع السالم واإلرث األمريكي يف سوريا
 براءة الحمدو

 تمهيد:
ه بقي نحو 2018ديسمبر  19في 

ّ
 1000، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات األمريكية من سوريا، إال أن

أمريكي في مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية )قسد( التي تقودها وحدات الحماية الشعب الكردية، جندي 

من أجل املساعدة في استقرار املناطق التي تّم انتزاعها من سيطرة تنظيم داعش، وضمان عدم عودة داعش، وذلك 

( باملنظمة اإلرهابية كونها فرع لحزب pkkوفق األهداف املعلنة للسياسة األمريكية، إال أّن تركيا تصنف )قسد 

العمال الكردستاني في جبال قنديل، وفي األشهر األخيرة هدد الرئيس أردوغان بشن عملية عسكرية على طول 

الشريط الحدودي لتطهير الحدود من تنظيم قسد االنفصالي، وإنشاء "منطقة آمنة" بهدف توطين أكثر من مليون 

 ى املنطقة اآلمنة التي ستنشئها تركيا هناك.الجئ سوري كخطوة أولى إل

وفي غضون األشهر املاضية حاول مسؤولون )دبلوماسيون وعسكريون( أمريكيون تخفيف التوتر بين تركيا وقسد، 

حيث تّم "االتفاق" على إدارة املنطقة الحدودية بصورة مشتركة، من خالل تسيير دوريات وطلعات استطالع مشتركة 

ودية، وكذلك إجبار/ دفع "قسد" لسحب قواتها من تلك املناطق، إال أن األتراك لم يرضوا بتلك في املناطق الحد

الترتيبات أو باألحرى لم يكتفوا بما جاء في االتفاق، مما جعل الرئيس التركي يعلن عن عمل عسكري في شمال شرقي 

ات املتحدة ال تدعم التدخل التركي في سوريا (، وعلى الرغم من إعالن الرئيس ترامب أّن الوالي2019أكتوبر    5سوريا )

 عن أّن االنسحاب 
ً
عُتِبر قرار انسحاب القوات األمريكية "الكامل" ضوًء أخضر لتركيا، فضال

ُ
وأنها لن تتدخل، لكن ا

 يزيح عن األتراك أحد أهم العقبات التي كان من املمكن أن تعرقل تدخلهم العسكري.

 إعالن 
ً
لكن العملية التركية )نبع السالم( في شرق الفرات خلطت جميع األوراق في امللف السوري، وزاد األمر صعوبة

 من سورية في 
ً
الواليات املتحدة األميركية االنسحاب من سورية، وكذلك إعالن بريطانيا أنها ستسحب قواتها أيضا

يكون بتقاسم تركة، تركة األمريكي التي تتوجه األنظار إليها وتثير حال تّم االنسحاب األمريكي، ويبدو األمر أشبه ما 

، النظام السوري، pkkحفيظة العديد من األطراف الدولّية لوضع اليد عليها )تركيا، املعارضة السورية، تنظيم 

ئيل، روسيا، روسيا وإيران(. فالجيش األمريكي أحد أهم الجيوش املوجودة على األراض ي السورية )بجانب كل من إسرا
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، وحزب هللا اللبناني، امليليشيات العراقّية، والجيش الوطني pydوفروعه السورية  pkkإيران، فرنسا، بريطانيا، 

 السوري والقوات التركية(.

 املنطقة اآلمنة يف الجزيرة السورية )شرق نهر الفرات(:
 ال بّد من التعريف بمنطقة شرق الفرات، حتى نتتبع سير العمل

ً
ية العسكرية التركية "نبع السالم" بعين بداية

 الشمولية والّدقة. 

 (2كم 185,180باملئة من مساحة سوريا )مساحة سوريا الكلّية  40مساحة شرق الفرات 

 باملئة من إجمالي الثروات السورية 70ثروات منطقة شرق الفرات بحدود 

مليون نسمة(،   25رية كان عدد سكان سوريا قرابة  باملئة )قبل الثورة السو   20عدد السكان في شرق الفرات أقل من  

والّسكان )شرق الفرات( عبارة عن خليط من )العرب، الكرد، السريان، اآلشوريين، األرمن، التركمان والشركس(، 

 فالقومية العربية أكبر قومية فيها ويبلغ تعدادهم:

 عرب %100دير الزور 

 عرب %90الرقة 

 عرب %75الحسكة 

لون نحو )وبشكل عام، الع
ّ
وباقي  %20%( من السكان ونسبة الكرد فيها أقل من  80 _70رب في "شرق الفرات" يشك

، كما يتواجد األكراد بشكل متناثر في قرى وبلدات ضمن الجزيرة السورية )شرق الفرات(، %10القوميات أقل من 

يجند   pydوفرعه السورّي    pkkتنظيم  ولكن الغالبية الساحقة من هذه القومية متواجدة على الحدود التركية، وإّن  

 فقر وعوز األشقاء الكرد، وهذا ما يجعل 
ً
ويحشد املكون الكردي في نشاطاته العابرة للحدود التركية، مستغال

 العملية العسكرية التركية تركز على الحدود واملناطق القريبة.

ما  
ّ
 في القانون الدولي، إن

ً
يوجد "مناطق محايدة" و "مناطق منزوعة السالح" إّن مصطلح "املناطق اآلمنة" ليس موجودا

، ففي تسعينات القرن املاض ي 
ً
 ما تتم بقرار األمم املتحدة، فاملصطلح ليس جديدا

ً
بين دولتين متحاربتين، وغالبا

تعرض العراق لحظر جوي دام سنوات قبل غزوه، وحينها ذكرت مصطلحات   1991وعقب حرب الخليج الثانية عام  

 نية، املالذات اآلمنة، والهدف "حماية املدنيين" في املناطق التي تشهد نزاعات وحروب.املمرات اإلنسا
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تنظر تركيا إلى "املنطقة اآلمنة" أو "العازلة" بوصفها تنطوي على إبعاد قوات "قسد" العسكرية عن الحدود التركية 

نطقة اآلمنة" على جزء كبير من وتقطيع أوصال مشروع اإلدارة الذاتية لتنظيم قسد، لذلك يستحوذ موضوع "امل

والعمل على تطويرها،  19981التفاهمات "الروسية التركية"، حيث تدعو موسكو إلى إحياء اتفاقية أضنة عام 

 لتمددها في شمال سوريا شريطة أن يتم ذلك بالتفاهم بين الحكومتين التركية والسورية، 
ً
إلعطاء تركيا غطاًء قانونيا

 لتركيا   28ير الخارجية الروس ي "سيرغي الفروف" في  وقد قال وز 
ً
ه من املمكن تماما

ّ
كانون الثاني/ املاض ي "نحن نعتبر أن

وسورية استخدام اتفاق أضنة لتوفير األمن على الحدود املشتركة"، وما قاله الوزير الروس ي يشبه ما أعلنته "ماريا 

الروسية، أثناء ردها على سؤال بشأن خطة املنطقة اآلمنة )في زاخاروفا" املتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية 

شباط/ املاض ي(  "إّن مسألة وجود قوة عسكرية  تعمل بتعليمات من بلد آخر على  13األخيرة بتاريخ  2قمة سوتش ي

 أرض دولة ذات سيادة يجب أن تحسمها دمشق مباشرة"، وهذا يؤكد بأّن كال الطرفين جزء مهم في إقامة املنطقة

اآلمنة، وعليه املباحثات واالتفاقات الدولّية فيما يخص الحدود وحمايتها مستمرة _عبر الوسطاء_ بين دمشق 

وتركيا، فنظام بشار األسد يولي أهمية قصوى ملنطقة شرق الفرات، بسبب مخزونها النفطي والزراعي والحيواني، 

ه عم
ّ
 ال يملك نقاط قوة كافية في ظل الفيتو "األمريكي فهو يتحرى أّية فرصة آلخذها، ويطمع في تسليمها له ألن

ً
لّيا

الروس ي"، فلم يبق أمامه سوى انتظار عملية االستالم والتسليم، من قبل "تنظيم قسد" حال تقدم/ دخول األتراك، 

من خالل عقد الروس ي )حليف األسد( صفقة مشروطة مع قوات قسد، تحقق رغبة نظام األسد باالستيالء على 

ي اإلدارة األمريكية عن "قوات قسد" أعلنت األخيرة عن خيارات ثالثة   منطقة شرق 
ّ
ه بعد تخل

ّ
الفرات، ومن املعلوم أن

 الخروج من مأزق الوحدة والّتوحد(:
ً
 )محاولة

ه ال يمكن أن يعود إلى ما قبل سنة 
ّ
 منهم بأن

ً
 2011األول: متابعة املفاوضات مع نظام بشار األسد اقتناعا

 الدعوة إلى إنشاء منطقة آمنة، شريطة أال تكون تحت سيطرة تركيا.الثاني: الترحيب ب

 1الثالث: حل وسط مع تركيا، تحت إشراف أمريكي وهذا الخيار أعلنته الهيئة التنفيذية من واشنطن بتاريخ )

 شباط/ املاض ي(.

 

 كم شمالي سوريا( 5ة املوقعة بين دمشق وتركيا )تسمح بمالحقة تنظيم العمال الكردستاني بعمق اتفاقية أضن 1

 قمة سوتش ي جمعت الدول الثالثة )تركيا، إيران وروسيا( والتي غدت سلسلة اجتماعات في عواصم الدول املذكورة 2
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 حدود العملية العسكرية التركية "نبع السالم":
 دقيقة 

ً
 من ال شك في أن تركيا تواجه ظروفا

ً
وبالتعبير األصح معقدة، تدفعها إلعادة صوغ دورها اإلقليمي، انطالقا

 عن مصالحها القومية العليا، -شمال سوريا، لذلك تحاول اللعب على حبال التناقض "األمريكي 
ً
الروس ي" باحثة

لعمل مع الروسية" بشأن مستقبل سورية، وكذلك حرص الطرفين ا –وتحاول معرفة حدود التفاهمات "األمريكية 

 في سورية، ومن هنا يمكن الحديث عن حل وسط حول 
ً
 أساسيا

ً
تركيا، والحصول على موافقتها بعد أن أضحت العبا

ه ليس بإمكانها لوحدها إقامة هذه املنطقة، وأّن من مصلحتها 
ّ
إدارة املنطقة اآلمنة، ومدى عمقها، إذ تدرك تركيا أن

ر املنطقة اآلمنة بسالسة، وأن التصادم مع أّي منهما سوف يخلق التوافق مع الطرفين، إذا أرادت أن تسير أمو 

صعوبات أمام تحقيق أهدافها، ويبدو أّن األمر يعتمد على مستوى قدرة الدبلوماسية التركية بين قوتين لدولتين 

 مؤثرتين في امللف السوري.

، حيث سيطرت تركيا على  2019بر أكتو  9بدأت العملية العسكرية التركية "نبع السالم" في شمال سوريا بتاريخ 

الذي يمتد من مدينة الالذقية إلى حلب، ثم منبج، ثم يقطع الجزيرة السورية )شرق  M4أجزاء من الطريق السريع 

 إلى القامشلي، ثم مدينة املوصل، إلى أربيل في كردستان العراق حيث يبعد عن الحدود التركية في 
ً
الفرات( وصوال

 ق
ً
كم ويتفاوت بعد هذا الطريق الدولي من الحدود التركية من منطقة ألخرى، في حين  30رابة منطقة تل أبيض مثال

كم أي الحدود السورية العراقية، والعمق كما  444صّرح الرئيس التركي أردوغان: أّن املنطقة اآلمنة ستكون بطول 

 
ً
 كم. 32علم سابقا

 كم تبدأ من: 910طول الحدود السورية التركية َنحو 

  
ً
 بعد بدء عملية "نبع السالم" أصبح    300حدود محافظة "الحسكة" مع تركيا تقريبا

ً
كم تحت سيطرة   100كم وحاليا

 3الجيش الوطني والتركي بمنطقة رأس العين

 

3  )
ً
 وغربا

ً
 رأس العين )بلدة رأس العين والقرى املحيطة بها شرقا
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كم للجيش الوطني  100كم، ذهب منها بحدود  150حدود محافظة "الرقة" )السورية( مع الحدود التركية تبلغ 

 4والتركي أثناء العملية العسكرية، بمنطقة تل أبيض

كم تحت سيطرة املعارضة السورية والقوات التركية،   200كم صار قرابة    250طول حدود محافظة "حلب" مع تركيا  

كوباني(  كم في منطقة عين العرب )يسميها الكرد 50بمناطق جرابلس واعزاز وعفرين )هي مناطق درع الفرات( وبقي 

 أّن عين العرب مالصقة الحدود 
ً
وال يعرف هل ستصبح عين العرب تحت سيطرة عملية "نبع السالم"، خصوصا

 التركية.

 وال يوجد فيها املكون الكردي. 150أّما محافظة "إدلب" تتشارك مع تركيا الحدود بطول 

 تتشارك مع تركيا الحدود بطول  
ً
على البحر ليس فيها املكون الكردي، وجزء كم املطلة    60محافظة "الالذقية" أيضا

 من هذه الحدود تحت سيطرة النظام السوري حيث يتشاركان بمعبر كسب الحدودي.

 االنسحاب األمريكي وتداعياته ىلع شرق الفرات:
 ملستشاريه، ويبدو أن األمر ينطبق كذلك على 

ً
جاء قرار ترامب في االنسحاب من الحدود السورية التركية مخالفا

 حثتا 
ً
حلفاء الواليات املتحدة، فبريطانيا وفرنسا اللتان تحتفظان بأعداد صغيرة من قواتهما في املنطقة، أصدرتا بيانا

فيه تركيا على عدم التدخل، في حين أعلن السيناتور الجمهوري غراهام، عن نيته العمل على فرض عقوبات على 

 ق عضويتها في حلف الشمال األطلس ي. تركيا حال غزوها سوريا، ولم يكتف بل دعا إلى تعلي

تمتع بحرية الحركة في العمق السوري، والدفاع عن أمنها تحيث ترغب تركيا في االستفادة من االنسحاب األمريكي ل

القومي، كما ستحصل تركيا على ورقة إضافية في املفاوضات الدائرة حول تحديد مستقبل سوريا. مع العلم بأّن 

محتجزي تنظيم داعش، ومخيم "الهول" الذي يشهد ظروف سيئة جراء العمليات تركيا ستتحمل مسؤولية 

 العسكرية، وفي ذلك ستواجه تركيا تمردين: قوات قسد وخاليا داعش. 

 

 كانت "تل أبيض وآجا قلعة" منطقة واحدة في تركيا إلى حين تقسيمات سايكس بيكو ومعاهدة لوزان(تل  4
ً
 أبيض )قديما
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تتخّوف إسرائيل من أن يؤثر االنسحاب األمريكي على أمنها القومي، فإّن كل ما يهمها هو بقاء التفاهمات األمريكية 

، التي تركز على حماية أمن ومصالح إسرائيل، من خالل غض 2018هلسنكي في تموز/ يوليو  الروسية، التي تمت في

طرف موسكو عن الضربات اإلسرائيلية ضّد املصالح اإليرانية، ومنع إيران من الوصول إلى شواطئ البحر األبيض 

 املتوسط عبر العراق وسورية.

ا، لكنها تتوجس من تفاهمات )أمريكية روسية تركية( وإسرائيلية أّما إيران ترى في االنسحاب األمريكي ورقة رابحة له

على حسابها، خاصة بعد البدء في العملية العسكرية التركية والحديث عن املنطقة اآلمنة، وما تنطوي عليه من 

 اقتسام للنفوذ في منطقة شمال شرقي سوريا، وبالتالي الحيلولة دون توسع الهالل الشيعي.

تعتبر الواليات املتحدة األمريكية الخاسر الوحيد إثر انسحابها من سوريا، واالنسحاب الكامل لكن في الحقيقة 

حتمّي، فمن دون وجود عسكري على األرض لن يكون بمقدور الواليات املتحدة تحقيق أهدافها الثالثة املعلنة في 

ده مركز "راند" التابع لوزارة سوريا: إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وإخراج إيران وحلفائها من سوريا )وه
ّ
و ما أك

 الدفاع "البنتاغون" في ترتيب ملء الفراغ ومنع إيران من التمدد(، وتحقيق انتقال سياس ي

 على الضغوط االقتصادية املتمثلة في: زيادة العقوبات، ومنع 
ً
وعليه سيتقلص النفوذ األمريكي ليصبح مقتصرا

يد روسيا وإيران من الوضع الجديد، إذ سيقوض االنسحاب قدرة واشنطن تمويل إعادة اإلعمار. وفي املقابل ستستف

على العمل مع األطراف غير الحكومية في املنطقة، ألّن االنسحاب يعتبر خيانة لقوات قسد االنفصالية، وسيرسل 

 يضعوا ثقتهم في الواليات املتحدة كي ال يواجهوا مصير "قسد". 
ّ

 بالتالي رسالة تحذير لآلخرين بأال

ومع ذلك يمكن إلدارة ترامب التراجع عن هذا القرار كما فعلت من قبل، فعلى الرغم من أّن النواب األمريكي ال يدعم 

الوجود العسكري طويل األمد في سوريا، إال أّن هناك رأي في الكونغرس يدعو للدفاع عن األكراد االنفصاليين الذين 

دعم العمليات األمريكية في املنطقة، وقد قرر "وفد أميركي" مؤلف في مواجهة داعش، وفي    5قتيل  11000قدموا نحو  

من وزير الخارجية "مايك بومبيو" ونائب الرئيس "مايك بنس" زيارة أنقرة ملقابلة الرئيس أردوغان، ودعوته إلى وقف 

 

 الرقم أكبر من حجم العملية نفسها في قتال داعش، لكن صدر عن مراكز دراسّية. 5
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ة لحزب العدالة إطالق النار في شرق الفرات وإلى تسوية سياسية، لكن الرئيس التركي في اجتماع الكتلة البرملاني

، أكد أّن العملية العسكرية "نبع السالم" مستمرة ولن تتوقف، رغم زخم التهديدات 2019-10-16والتنمية 

 بالعقوبات األميركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب ضد تركيا، وضد عدد من املسؤولين األتراك.

 خاتمة:
اس ي" الذي أحدثه األمريكان عقب انسحابهم، لقد جعل على ضوء ما سبق، تبقى اإلشكالية هي الفراغ "الجيو سي

كّل األطراف تلعب على عامل الزمن وتسابقه، ألجل محاولة ملء الفراغ األمريكي، وأصبح الوضع امليداني والسياس ي 

، وهذا ما يشجع النظام السوري وغيره من القوى مللئه، وأول الخالفات هي حول خارطة منبج، فمنطقة "منبج" 
ً
مربكا

 بعد، وهل منبج من نصيب 
ً
هي األشد خطورة، حيث املعارك مازالت مشتعلة هناك، ومصيرها ليس محسوما

 املعارضة السورية والجيش التركي؟ أم كفة النظام السوري ستقبض على منبج؟

عاملية، النقطة األخرى، هي "عين العرب/ كوباني" املنطقة ذات الرمزية البطولّية كما ظهرت على وسائل اإلعالم ال

 وجاءت رمزيتها بما قدمته من تضحيات في قتال داعش واالنتصار عليهم.

فمصير املنطقتين "منبج وعين العرب" بين فكي كّماشة "داعش وقسد" وال يمكن الحسم ألي منهما سيؤول مصيرها، 

العمق( في ظل وهنا يكون السؤال األهم، هل العملية العسكرية التركية ستحقق ما خططت له )من حيث الطول و 

 كثرة املنافسين املحليين واإلقليميين والدوليين، وفي ظل العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة على تركيا؟ 

األمر في الحالتين يتوقف على املعطيات العملية على األرض، وقدرة تركيا وحلفائها الوطنيين السوريين على الحسم 

 . 6 في أرض املعركة

 

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات. 6
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