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ورداً عــى هــذه التطــورات، حملــت تركيــا الواليــات املتحــدة 
وروســيا مســؤولية وقــوع هــذه الهجــات، خاصــة أنهــا 
كانــت قــد أبرمــت اتفاقــات منفصلــة مــع واشــنطن وموســكو 
يف 2019 إلبعــاد عنــارص وحــدات حايــة الشــعب الســورية 
ــددت  ــة. ون ــن الحــدود الرتكي ــداً ع ــرتاً بعي ملســافة 30 كيلوم
أنقــرة باســتمرار واشــنطن يف تســليح وتدريــب وحــدات 
حايــة الشــعب الكرديــة. كــا هــددت أنقــرة بالتدخــل 
العســكري يف شــال رشق ســوريا ضــد األكــراد، وقامــت بعــدد 
ــورية  ــلحة الس ــل املس ــج الفصائ ــا دم ــركات أبرزه ــن التح م
ــم يف  ــة له ــات مكثف ــام بتدريب ــدة، والقي ــة واح ــت مظل تح

ــة األخــرة. اآلون

أبعاد التصعيد التركي
ــة  ــذ عملي ــابقة بتنفي ــام الس ــدار األي ــى م ــا ع ــددت تركي ه
ــراد، غــر  عســكرية واســعة يف شــال رشق ســوريا ضــد األك
أنــه مــن الواضــح أن هــذه اإلعالنــات كانــت مجــرد تهديدات، 

حيــث اقتــرت التحــركات الرتكيــة الفعليــة عــى مــا يــي:

ــب  ــرتيك رج ــس ال ــد الرئي ــة: توع ــة لفظي ــدات تركي 1- تهدي
طيــب أردوغــان وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة بالتصعيــد 
العســكري، للقضــاء عــى تهديداتهــا، كــا توعــد وزيــر 
الخارجيــة الــرتيك يف 13 أكتوبــر الجــاري، بطــرد اإلرهابيــن، يف 
إشــارة إىل وحــدات الشــعب وأن بــالده ســتفعل كل مــا يلــزم 

مــن أجــل تطهــر املناطــق يف شــال ســوريا منهــا.

ــرار  ــر، بق ــرتيك يف 9 أكتوب ــة ال ــر الخارجي ــدد وزي ــا ن ك
الرئيــس األمريــي بتمديــد حالة الطــوارئ يف ســوريا، وتوجيهه 
انتقــادات إىل أنقــرة، حيــث دعــا الواليــات املتحــدة للتخــي 
عــن سياســاتها الخاطئــة، حيــث أعلــن أن هــدف األمريكيــن 
يف ســوريا، ليــس مكافحــة داعــش كــا هــو معلــن؛ بــل تقديم 

الدعــم الكبــر لوحــدات حايــة الشــعب الكرديــة.

وأعلــن وزيــر الدفــاع الــرتيك يف 14 أكتوبــر، خــالل افتتاحــه 
ــالده  ــام ب ــة اســطنبول، قي ــي يف مدين ــاع الوطن ــة الدف لجامع
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أســفر انفجــار عــدة قذائــف فــي 11 أكتوبــر الجــاري عــن مقتــل شــرطيين تركييــن وســقوط نحــو 40 مدنيــًا بين 
قتيــل وجريــح فــي منطقتيــن فــي كركاميــش بمحافظــة غــازي عنتــاب الجنوبيــة، وانطلقــت هــذه القذائــف 
ــا  ــي تصنفهــا تركي ــًا، والت ــة المدعومــة أمريكي ــة الشــعب الكردي مــن منطقــة تســيطر عليهــا وحــدات حماي
كجماعــة إرهابيــة. وتأتــي هــذه التطــورات بعــد يــوم واحــد مــن تعــرض الشــرطة التركيــة فــي منطقــة أعــزاز 

بشــمال ســوريا لهجــوم صاروخــي. واتهمــت أنقــرة وحــدات حمايــة الشــعب الســورية بشــن الهجــوم.

خيــارات محــدودة: فــرص أنقــرة فــي تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد األكــراد فــي شــمال ســوريا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1376، 24 
أكتوبــر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ومصالحهــا  حقوقهــا  لحايــة  الالزمــة  اإلجــراءات  بــكل 
والحفــاظ عليهــا يف كل مــكان وزمــان تحــت قيــادة أردوغــان. 
كــا أعلــن عــن متابعــة الحكومــة الرتكيــة لجميــع التطــورات 
يف شــال العــراق وســوريا وبحــر إيجــة ورشق البحر املتوســط 
وقــرص، يف تريحــات موجهــة باألســاس لالســتهالك املحــي، 
وتهــدف إىل التغطيــة عــى إخفاقهــا يف تنفيــذ تهديداتهــا 

املرســلة حتــى اآلن. 

2- القيــام بتحــركات عســكرية رمزيــة: تبنــت فصائــل الجيش 
الوطنــي الســوري املــوايل لرتكيــا، يف 13 أكتوبــر، عمليــة 
إســقاط طائــرة اســتطالع روســية بــن جبهتــي مــارع وعبلــة، 
ضمــن مناطــق نفــوذ القــوات الرتكيــة والفصائــل املواليــة لهــا، 
ــن  ــة شــيخ عيــى يف عفري ــا بقصــف قري ــك بعــد قيامه وذل
ــن  ــالً ع ــرة، فض ــة مس ــرة تركي ــايل بطائ ــب الش ــف حل بري
قيــام القــوات الرتكيــة بإنشــاء نقطــة عســكرية جديــدة لهــا 
يف قريــة بينــن يف جبــل الزاويــة بجنــوب إدلــب، والتــي تعــد 

ــة التــي أسســتها يف أســبوع واحــد. النقطــة الثالث

وتزامنــت هــذه التحــركات مــع قصــف املدفعيــة الرتكيــة 
ــب الشــايل  ــة يف ريفــي حل مناطــق انتشــار القــوات الكردي
ــج العســكري  ــداً محيــط مطــار من والشــايل الغــريب، وتحدي
ــت وزارة  ــا أعلن ــن. ك ــف عفري ــت وري ــل رفع ــراف ت وأط
 16 حيــدت  قواتهــا  أن  أكتوبــر،   14 يف  الرتكيــة،  الدفــاع 
إرهابيــاً مــن تنظيــم “وحــدات حايــة الشــعب / حــزب 
العــال الكردســتاين” يف إشــارة إىل تعمــد أنقــرة الخلــط بــن 
التنظيمــن، إىل جانــب تحييــد 13 إرهابيــاً يف منطقــة عمليــة 
ــع الســالم،  ــة نب ــة عملي ــن يف منطق ــرات، و3 إرهابي درع الف

ــكرية. ــات عس ــر 3 عملي ــك ع وذل

مواقف أمريكية – روسية رافضة 
يف مواجهــة التريحــات الرتكيــة، والتحــركات العســكرية 
ــة  ــركات التالي ــكو بالتح ــنطن وموس ــت واش ــدودة، اكتف املح

ــايل:  ــه يف الت ــن توضيح ــا ميك ــو م ــرة، وه ــردع أنق ل

1- رفــض موســكو العمليــة العســكرية الرتكيــة: وجهــت 
موســكو تهديــداً ألنقــرة عــى لســان، ســرجي فرشــينن، 
ــة  ــة املحتمل ــات الرتكي ــر خارجيتهــا، بشــأن العملي نائــب وزي
يف ســوريا، حيــث شــددت موســكو عــى رضورة احــرتام تركيــا 
ســيادة ســوريا وحايــة أراضيهــا مــن أي هجــات محتملــة.

ــي الســوري  ــش الوطن ويالحــظ أن املتحــدث باســم الجي
املعــارض، الرائــد يوســف حمــود، املدعــوم مــن تركيــا، زعــم 
ــل  ــن قب ــي م ــوي واملدفع ــف الج ــن القص ــاط ب ــود ارتب وج
الجيــش الــرويس والحكومــة الســورية يف شــال غــرب ســوريا، 
ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا ق ــي تنفذه ــات الت ــن العملي وب

“قســد” يف ريــف حلــب، واعتــر ذلــك بأنــه رســالة مــن 
الطرفــن إىل أنقــرة. وميكــن القــول إن مضمــون هــذه الرســالة 
ــإن  ــراد، ف ــة هجــوم األخــرة عــى األك ــه يف حال ــل يف أن يتمث

روســيا قــد تتجــه لدعمهــم. 

ــاً:  ــوم تركي ــاب املدع ــة اإلره ــنطن يف مكافح ــي واش 2- م
ــاً يف  ــل قيادي ــه قت ــر أن ــي يف 23 أكتوب ــش األمري ــن الجي أعل
ــارة شــّنتها  ــد املطــر بغ ــد الحمي ــم القاعــدة يدعــى عب تنظي
طائــرة أمريكيــة مســرة، يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل 
ســورية معارضــة مدعومــة مــن الجيــش الــرتيك يف ريــف 

ــة.  الرق

ــادة  ــم القي ــدث باس ــبي املتح ــون ريغس ــاف ج ــا أض ك
املركزيــة للجيــش األمريــي “ســنتكوم” يف بيــان أن القاعــدة ال 
تــزال تشــكل تهديــداً للواليات املتحــدة وحلفائنا، إذ تســتخدم 
ســوريا كمــالذ آمــن إلعــادة تشــكيل نفســها والتنســيق مــع 

األفــرع خارجيــة والتخطيــط لعمليــات يف الخــارج.

وال شــك أن تنفيــذ هــذه العمليــة يف هــذا التوقيــت يعــد 
رســالة ألنقــرة بــأن اســتمرار تحالفهــا مــع القاعــدة لــن يثنــي 
ــة إلضعــاف هــذه  ــا يف محاول ــة قياداته واشــنطن عــن تصفي
التنظيــات، كــا أنــه ميثــل رســالة كذلــك بــأن واشــنطن لــن 
تقبــل مســاواة القاعــدة بوحــدات حايــة الشــعب الســورية، 
ــدات  ــاف وح ــة بإضع ــب الرتكي ــن املطال ــا ل ــم، فإنه ــن ث وم
ــذي تعتمــد  ــة الشــعب الســورية، خاصــة يف الوقــت ال حاي
عليهــا واشــنطن يف محاربــة التنظيــات اإلرهابيــة املدعومــة 

مــن تركيــا. 

تفسير تحركات أنقرة:
ميكــن تفســر التحــركات العســكرية الرتكيــة يف ســوريا بأنهــا 
جــاءت كــرد فعــل للسياســات التاليــة، ومحاولــة أنقــرة للتأثر 

عليهــا، وهــو مــا يتضــح عــى النحــو التــايل: 

1- غضــب تركيــا مــن الواليــات املتحــدة: أعلــن الرئيــس 
ــلطات  ــد س ــر 2021، متدي ــدن يف 7 أكتوب ــو باي ــي ج األمري
الطــوارئ الوطنيــة يف التعامــل مــع ســوريا ملــدة عــام آخــر، 
والتــي تعتــر الوضــع يف ســوريا يشــكل تهديــداً لألمــن 
القومــي األمريــي. ومــن ثــم يتطلــب انخراطــاً ووجــوداً 
عســكرياً أمريكيــاً يف املنطقــة لدعــم األكــراد يف مواجهــة 
تنظيــم داعــش، وذلــك رداً عــى محاولــة أنقــرة شــن هجــوم 
ــن  ــد أعل ــوريا. فق ــال رشق س ــراد يف ش ــى األك ــكري ع عس
ــتعدادات  ــأن االس ــة ب ــدن رصاح ــو باي ــي ج ــس األمري الرئي
العســكرية الرتكيــة تقــوض “حملــة هزميــة داعــش يف شــال 

رشق ســوريا”.

2- اســتباق الضغــوط الروســية: أشــار املرصــد الســوري 
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لحقــوق اإلنســان يف 7 أكتوبــر الحــايل، إىل أن الطــران الحــريب 
الــرويس قــد اســتهدف محيــط القاعــدة العســكرية الرتكيــة يف 
منطقــة التويــس مبنطقــة مــارع يف ريــف حلــب الشــايل، من 
خــالل شــن 3 غــارات جويــة، يف رســالة تحذيــر مــن موســكو 
ألنقــرة بــأن األوىل ســوف متــي قدمــاً يف التصعيــد العســكري 
يف أدلــب وحلــب، مــا مل تنفذ أنقــرة االتفاقات التي ســبق وأن 
أبرمتهــا تركيــا مــع روســيا، ولكنهــا ماطلــت يف تنفيذهــا، حتــى 
اآلن، خاصــة فيــا يتعلــق بســحب التنظيــات اإلرهابيــة مــن 

أدلــب، واالبتعــاد عــن الطريــق الــدويل “أم 4”.

ــيات  ــن ميليش ــزءاً م ــة إىل أن ج ــادر إعالمي ــارت مص وأش
لــواء الباقــر املدعومــة مــن إيــران قــد تحركــت نحــو إدلــب، 
ــأن  ــرى ب ــر أخ ــه تقاري ــادت في ــذي أف ــت ال ــك يف الوق وذل
الجيــش الســوري دفــع بحشــود كبــرة معــززة بدبابــات 
ــل املعارضــة يف  ــة تجــاه خطــوط التــاس مــع فصائ ومدفعي
ــأن  ــذر ب ــا ين ــاور، مب ــب املج ــف حل ــب وري ــي إدل محافظت
معركــة عســكرية كبــرة يف إدلــب قــد تنطلــق يف أي لحظــة 
بدعــم روســيا لدمشــق، وهــو مــا أقلــق تركيــا، ودفعهــا 

ــراد.  ــد األك ــات ض ــن هج ــح بش للتلوي

إخفاق ضغوط أنقرة
ســعى أردوغــان أثنــاء زيارتــه إىل روســيا ومقابلتــه بوتــن يف 
29 ســبتمر التوصــل لتفاهــات معــه حــول ســوريا، حيــث 
ــذ  ــرة لتنفي ــودة أنق ــى ع ــاً ع ــاً مبدئي ــان اتفاق ــد الطرف عق
التزاماتهــا يف ســوريا، والتــي يــأيت يف مقدمتهــا إخــالء محافظــة 
ــن  ــان أم ــة إىل ض ــة، باإلضاف ــارص اإلرهابي ــن العن ــب م إدل
ــك يف  ــروف باســم “إم 4”، وذل ــدويل املع ــق ال ــي الطري جانب

ــل ضبــط موســكو ألكــراد ســوريا.  مقاب

ويبــدو أن أردوغــان هــدف مــن هــذه التوافقــات املبدئية 
ــر  ــك ع ــي، وذل ــف األمري ــى املوق ــع موســكو الضغــط ع م
ــرة يف  ــوط أنق ــنطن لضغ ــتجابة واش ــدم اس ــأن ع ــد ب التأكي
ــن  ــرة ع ــاد األخ ــه ابتع ــب علي ــوف يرتت ــوري س ــف الس املل
املواقــف األمريكيــة يف ســوريا، والتحالــف أكــر مــع موســكو، 
ومــن ورائهــا الحكومــة الســورية. ويبــدو أن هــذه السياســة 
مل تحقــق أي نتائــج بــارزة مــع واشــنطن، والتــي مل تتجــاوب 

بعــد مــع هــذه الضغــوط. 

ــن  ــه بش ــد تهديدات ــان إىل تصعي ــعى أردوغ ــك يس ولذل
املوقــف  عــى  للضغــط  األكــراد  عــى  هجــوم عســكري 
أي  أن  أنقــرة، خاصــة  مــع  للتجــاوب  األمريــي، ودفعــه 
تفاهــات روســية – تركيــة ســوف تصــب يف النهايــة يف دعــم 
الحكومــة الســورية، ومــن ثــم إفقــاد واشــنطن القــدرة عــى 

ــد.  ــام األس ــى نظ ــط ع الضغ

ــة  ــكرية الرتكي ــركات العس ــف كل التح ــام، تكش ويف الخت
األخــرة، والتحــركات املضــادة مــن جانــب روســيا والواليــات 
املتحــدة عــن تبلــور مواقــف مشــرتكة مــن الجانبــن رافضــة 
ــى يف  ــه حت ــي أن ــا يعن ــة، وهــو م ــة عســكرية تركي ألي عملي
حالــة اتجــاه أنقــرة لتنفيــذ تهديداتهــا بشــن عمليــة واســعة 
ضــد وحــدات حايــة الشــعب الســورية، فــإن األكــراد ســوف 
ــاً – روســياً مبــا يحــد مــن أي مكاســب  يجــدوا دعــاً أمريكي
ــة العســكرية، عــى نحــو  ــة مــن هــذه العملي ــة محتمل تركي

يثبــط أنقــرة يف النهايــة عــن تنفيــذ تهديداتهــا. 
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