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غان، يف و رجب طيب أرد كي،تسارعت التطورات يف جمرايت األزمة السورية بصورة مفاجئة منذ أعلن الرئيس الت 
دية يليشيات الكر ، عن محلة عسكرية وشيكة شرق الفرات على مواقع امل2018ديسمرب/كانون األول  12

ك يف جدية إعالن أردوغان، . ومل يكن هناك ش2015السورية املتحالفة مع القوات األمريكية يف املنطقة منذ 
قارب الثالثني يداد ما استعو الذي تلته تقارير صحفية تفيد بوصول حشود عسكرية كثيفة إىل احلدود مع سوراي، 

، 2018ديسمرب/ كانون األول  15يف العملية. يف ألًفا من اجلنود األتراك وعناصر اجليش السوري احلر للمشاركة 
رية التكية ة العسكحلملاأجرى الرئيس األمريكي، دوانلد ترامب، مكاملة هاتفية مع أردوغان، متحورت حول 

 تكية.ملية الالع املتوقعة. وقد تسرب بعد هذه املكاملة ما يفيد أبن ترامب أقنع أردوغان بتأجيل
 

فحته صرئيس األمريكي على ديسمرب/كانون األول، عندما غرَّد ال 20بيد أن املفاجأة وقعت يف وقت مبكر من 
 ل مئة يوم. وقدراي خالن سو مبوقع التواصل االجتماعي، تويت، معلًنا قراره ابالنسحاب األمريكي العسكري م

رات،  لتكية شرق الفسكرية االع تأجيل العمليةشاع، سواء يف واشنطن أم أنقرة، أن أردوغان عوًضا عن االقتناع ب
ن الرئيس أا اتضح ان مكان هو من أقنع ترامب بسحب القوات األمريكية من سوراي. ومهما كان األمر، سرع

لة عن ملركزية املسؤو القيادة اباط األمريكي اختذ قراره دون مشاورات كافية مع وزارة الدفاع األمريكية أو كبار ض
يًبا، كي. ومل يكن غر األمري  نغرسوراي، أو جلان العالقات اخلارجية واألمن والدفاع يف جملسي الكو العمليات يف س

ن مع الرئيس، وأ  الرأييفالف ابلتايل، أن يتقدم وزير الدفاع، اجلنرال جيمس ماتيس، ابستقالته من منصبه، خل
لسي جمأعضاء  بارالشجب من كيتعرض قرار ترامب املفاجئ ابالنسحاب من سوراي لعاصفة من االعتاض و 

 الشيوخ والنواب، ودوائر األمن والدفاع يف العاصمة األمريكية.
 

 القوات األمريكية كانت تعمل على دعم وحدات حماية الشعب الكردية ـ رويترز
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ن، وأردوغا يلة بني ترامب، وبعد مكاملة هاتفية اثنية يف غضون أايم قل2018ديسمرب/كانون األول  21مساء 
ما الذي يعنيه دود". فحم أكدت أنقرة ابلفعل أتجيل العملية العسكرية شرق الفرات، ولكن "ليس إىل أجل غري

ية؟  الساحة السور اتيجي يفست قرار االنسحاب من سوراي؟ وإىل أية درجة سيؤثر هذا القرار على ميزان القوى اال
نب السوري من لى اجلاعراد وهل يصب القرار األمريكي لصاحل اجلهود التكية للتعامل مع خطر املسلحني األك

و ؟ وما اجلهة، أالقرار ن هذايعود على تركيا ودورها يف الساحة السورية ماحلدود؟ وما حجم املردود الذي قد 
 يفلدور األمريكي ا إطار ار يفاجلهات املتضررة واجلهات املستفيدة من القرار األمريكي؟ وكيف يُفهم هذا القر 

 ؟رامبتالشرق األوسط، ويف سياق سياسة مواجهة إيران يف اإلقليم، اليت تتبناها إدارة 
 

 ود العسكري األمريكي يف سورايالوج
 

اصة م من القوات اخل، أغلبهوراييُعتقد أن هناك ما يزيد على ألفني من اجلنود األمريكيني يف شرق ومشايل شرق س
عد  ذلك ثالث قوا، مبا يفلعربواملدربني العسكريني، موزعني على عدة مواقع يف جوار احلسكة والقامشلي وعني ا

 رية. حتتفظ هذهاء السو لصحر ملواقع على اجلانب السوري من احلدود مع األردن ويف اجوية. وكذلك يف عدد من ا
كراد يف حني األملسلاالقوات بسالح ثقيل، ويدعمها غطاء جوي نشط وكثيف، وتعمل ابلتعاون مع آالف من 

  د.وب البال جنمشال شرقي سوراي، أو جمموعات صغرية من املسلحني السوريني املعارضني للنظام يف
نظام لوليس قوات ا ولة،يعود الوجود العسكري األمريكي يف سوراي، الذي استهدف بصورة أساسية تنظيم الد

نظيم الدولة السريع لعدد من ت. فقد أجرب اجتياح 2015السوري أو امليليشيات الشيعية املؤيدة له، إىل العام 
رية دة العسكأوابما على العو  يف سوراي، إدارة، وتوسع نطاق سيطرة التنظيم 2014احملافظات العراقية، يف صيف 

، ع تنظيم الدولةمواجهة  امليفإىل الشرق األوسط. ولكن األمريكيني اختاروا، هذه املرة، جتنب لعب دور مباشر 
 للوجسيت والدعمالدعم او طيط واالعتماد على حلفاء حمليني، على أن يقتصر الدور األمريكي على التدريب والتخ

 خل العسكري عند الضرورة القصوى. اجلوي والتد
 

وراي فقد وجد ما يف سأيب، يف العراق، يتمثل حلفاء القوات األمريكية يف اجليش العراقي وقوات احلشد الشع
د أن اسًبا، سيما بعيًفا من حلاألمريكيون يف قوات محاية الشعب الكردية التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين

. 2015لعرب يف صيف انة عني مدي انتباه األمريكيني خالل املعركة مع تنظيم الدولة يف لفتت امليليشيات الكردية
وري ليس سوى فرع س يا أبنهترك املشكلة، أن احلزب الدميقراطي الكردستاين، وكافة املنظمات التابعة له، تتهمه

رن ف مثانينات القنذ منتصمية كحلزب العمال الكردستاين، املصنف إرهابيًّا، والذي خيوض معركة مع الدولة الت 
توتر يف و ر خالف مصد العشرين. ولذا، فسرعان ما أصبحت العالقة األمريكية مع الدميقراطي الكردستاين

 دعوة انوين أممي، والقن غطاء ، دو التكية. إضافة إىل ذلك، أاثر نشر قوات أمريكية يف سوراي-العالقات األمريكية
ة يًّا يف املسأل أساسفاعاًل  يف دمشق ويف موسكو، سيما بعد أن أصبحت األخريةمن احلكومة السورية، اعتاضات 

 .2015السورية منذ بداية التدخل الروسي العسكري املباشر يف هناية سبتمرب/أيلول 
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لت  سوراي، بل عملروسي يفادخل احلقيقة، أن إدارة أوابما مل ختطط ال إلسقاط النظام السوري، وال ملوازنة الت

ر يف اإلدارة أت دوائض، ر على مواجهة تنظيم الدولة وحسب. ولكن، بتويل ترامب مقاليد البيت األبي ابلفعل
جية خلدمة استاتي لة مهمةوسي األمريكية، سيما يف وزاريت الدفاع واخلارجية، يف وجود قوات أمريكية يف سوراي

،  الشرق األوسطيفيراين ذ اإلحتجيم النفو مواجهة إيران. فقد تبىن ترامب منذ تسلمه مقاليد البيت األبيض هدف 
ني ع إيران من أتمعلى من تعملو وهو ما جعل قيادات يف إدارته تنظر إىل سوراي ابعتبارها ساحة صراع مع إيران، 

األمريكية يف  لقياداتذه اخطط إمداد آمن من كرمنشاه، عرب العراق، وصواًل إىل سوراي ولبنان. وقد أخذت ه
 امبمل يُبِد تر  ملقابل،ا. يف الربط بني االنسحاب األمريكي وإخالء إيراين عسكري من سورايالتحدث بصراحة عن 

بية، محلته االنتخا د، خاللد وعمحاًسا ملحوظًا الستمرار الوجود األمريكي العسكري يف سوراي، خاصة وأنه كان ق
رامب لألمور، ت رؤية يف، فسوراي يف انسجام مع أولوايته القومية الضيقة، ابالنسحاب من أفغانستان وسوراي.

 أزمة تلك لتورط يفايف  ليست منطقة نفوذ أمريكي، ومهما حدث هناك فهو شأن قوى اجلوار السوري ومن يرغب
 املنطقة.

 
يم مل أن التنظلدولة انتهت، و ا(، أعرب ترامب عن اعتقاده أبن املعركة مع تنظيم 2018يف أبريل/نيسان املاضي )

وراي. ولكن سكية من مري لى األمن القومي األمريكي، مشريًا إىل عزمه سحب القوات األيعد يشكِ ل خطرًا ع
ن دد، متعللة أبحمجل غري ىل أضغوطًا من أركان إدارته، سيما يف وزارة الدفاع، أقنعته بضرورة أتجيل قراره إ

يليشيات مان إيران واملتطلب حر تاين العمليات ضد تنظيم الدولة مل تزل مستمرة وأن استاتيجية مواجهة النفوذ اإلير 
دون أن يسبق  النسحابارار قالشيعية املرتبطة هبا من السيطرة على شرق سوراي. اآلن، يبدو أن الرئيس أعلن 

ل القرار، أن مث ل اختاذ، قبهذا اإلعالن مشاورات كافية مع أطراف إدارته األخرى. ويبدو أن ترامب كان يعرف
طوة االنسحاب. خن تؤيد صة، لاختاذ القرار، نظرًا ألن وزارة الدفاع، بصورة خاهذه املشاورات لن تساعده يف 

رار يف س، ومعارضة القال ماتيجلنر افالطبيعة املفاجئة والشخصية البحتة للقرار، كانتا السبب الرئيس خلف استقالة 
ر قراكما أاثر ال  اكغورك.رت مالكونغرس على نطاق واسع، واستقالة املبعوث األمريكي ملواجهة تنظيم الدولة، ب

ني يف م مع األمريكيقوات هل واجداستغراب ودهشة حلفاء الوالايت املتحدة األوروبيني، سيما الفرنسيني، الذين تت
ار ترامب، قر  امتعاًضا من سوراي،  يفسوراي. وال تَِقلُّ إسرائيل، اليت ختشى تعزيز النفوذ اإليراين ونفوذ حزب هللا

 هو خافًتا.ج نتنياحتجا تقدمه إدارة ترامب إلسرائيل يف جماالت عدة خمتلفة جعل ا ولكن حجم الدعم الذي
سكري يف كي العألمري امن جهة أخرى، وجد القرار ترحيًبا من موسكو، اليت أبدت معارضة متكررة للوجود 

فسح جماال سي ن سورايكي مسوراي، واعتربته دائًما وجوًدا غري شرعي. وليس مثة شك يف أن االنسحاب األمري 
سي للتوصل إىل ناخ سيالق مأوسع للجهود الروسية الساعية إىل إعادة تعزيز سيطرة نظام دمشق على البالد وخ

 حل هنائي لألزمة السورية. 
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 اخلطط التكية حاب علىالنساالسؤال األهم، يف املدى القصري، يتعلق بطبيعة االنسحاب األمريكي وأتثري هذا 
 امليليشيات الكردية املتسعة يف شرق الفرات. للتعامل مع منطقة نفوذ

 
 العملية الرتكية شرق الفرات

 
لوية تركيا، بعد فقد كانت أو  .2016وبداايت  2015تعرضت األولوايت التكية يف سوراي لتغيري كبري منذ هناية 

روري لقوى الثورة  الدعم الض، توفري2011تبين جملس األمن القومي التكي هدف اإلطاحة بنظام األسد يف هناية 
احتضان  ايت املتحدة حنو، وابلرغم من أن أنقرة مل تكن سعيدة بتوجه الوال2015السورية. يف هناية العام 

لقومي ألن اًما على أمنها رًا جسيه خطامليليشيات الكردية التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين، إال أهنا مل تعترب 
ن أوقت، سيما بعد رور ال. ومبالكردية يف سوراي ستكون حمدودة ومؤقتة-كيةتقديرات األتراك أن العالقة األمري 

كزية عن خطط دة املر لقياأخذت إمدادات السالح األمريكي للميليشيات الكردية يف االزدايد، وأعلن ضباط ا
م نطقة حكمأتسيس   عنلتدريب عشرات اآلالف من املسلحني األكراد، وأعلن احلزب الدميقراطي الكردستاين

ما خالل إدارة أوابإيعترب  رمباو ذايت مشايل سوراي، استشعرت أنقرة خطر ما جيري على اجلانب السوري من احلدود. 
م الدولة، يف رة تنظيسيط ابالتفاق مع تركيا على االنسحاب الكردي من منبج، غرب الفرات، بعد حتريرها من

 األمريكي يف سوراي. -، بداية الصدام التكي2016صيف 
 

زب رها امتداًدا حلابعتبا لشعبامثة شك يف أن تركيا تنظر إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين ووحدات محاية  ليس
، نفذت تركيا 2016في صيف فكي. العمال الكردستاين، وأهنا ابلتايل متثل خطرًا مباشرًا على األمن القومي الت 

 من احلدود غرب السوري انبلشيات الكردية يف اجلعملية درع الفرات، اليت استهدفت قوات تنظيم الدولة واملي
  الكردية خراج امليلشيات، نفذت تركيا عملية غصن الزيتون، اليت استهدفت إ2018الفرات. ويف مطلع العام 

 كلية من منطقة عفرين، أقصى غرب الشمال السوري. 
 

الغطاء وفري احلماية و ت، هبدف نبجمنطقة لقد جتنبت تركيا صداًما عسكرايًّ مع القوات األمريكية، اليت انتشرت يف م
عقد وادة، وانتهى بهمر بال است للميليشيات الكردية يف املدينة وحميطها، إال أن الضغط التكي على األمريكيني

ن لكن، وابلرغم ماهنا. و ن سكاتفاق بني الطرفني على خروج القوات الكردية من منبج وتسليمها إلدارة حملية م
ول ثاقل واضح للوصطاهم بتون خق حول منبج قطع شوطًا ملموًسا، إال أن األمريكيني ظلوا جيرُّ أن تنفيذ االتفا

الكردية،  ليح امليليشياتعلى تس تتبابالتفاق إىل هنايته. هذا التلكؤ األمريكي ترافق معه ارتفاع مستوى اخلطر امل
وري، سواء يف شرق السال دولة من معظمواتساع دائرة سيطرة تلك امليليشيات شرق الفرات، بعد طرد تنظيم ال

 مناطق تواجد األكراد السوريني أو املناطق السكانية العربية.
 



 6 

لذي أُجري بعد ادوغان، وأر  ما تسرب عرب مصادر صحفية تركية وأمريكية أن االتصال اهلاتفي األول بني ترامب
ي من سوراي. ب أمريكسحامًّا عن انإعالن أنقرة عزمها القيام حبملة عسكرية شرق الفرات، تضمن حديثًا عا

ريكي عسكري سحاب أم انواألرجح أن ما كان يقصده أردوغان من حديثه للرئيس األمريكي مل يكن الدعوة إىل
الذي مل  ولكن ترامب، شامل، بل االنسحاب من العالقة مع الدميقراطي الكردستاين ووحدات محاية الشعب.

ا تبقى من ما ميكنها تعهد ن تركيعة أبوراي، عسكرايًّ وسياسيًّا، توصل إىل قناخيف يوًما رغبته يف اخلروج كلية من س
 تنظيم الدولة يف شرق الفرات. 

 
حلذر رحيب أردوغان اغم من تبالر الواضح أن إعالن ترامب انسحااًب شاماًل وسريًعا كان مفاجًئا ألنقرة أيًضا. ف

خُيف دهشته من القرار،  ، مل2018رب/كانون األول ديسم 21بقرار ترامب، إال أن الرئيس التكي، يف خطاب 
 سه،يف الوقت نف ردوغان،ألكن و وأن القيادة التكية مل يتسن هلا ما يكفي من الوقت لبحث دالالته وتداعياته. 

 األمريكي. النسحابمل ااستجاب لطلب ترامب أتجيل العملية العسكرية التكية شرق الفرات، رمبا حىت يكت
ترامب  سأم أن الرئي اًل،ك هو معرفة ما إذا كان االنسحاب األمريكي العسكري من سوراي شامما يهم األترا

يقومون، قبل كيون سألمري سيخضع يف النهاية للضغوط، ويوافق على جمرد انسحاب جزئي. ومعرفة ما إذا كان ا
ان معرفة ما إذا كقبل. و  نا مانسحاهبم، ابستعادة السالح الذي قاموا بتسليمه للميليشيات الكردية، كما وعدو 

لك احلفاظ على ا يف ذمبم، األمريكيون ميلكون تصورًا ملنع اندالع حالة من الفوضي شرق الفرات بعد انسحاهب
شيات يف أسر امليلي يت وقعت، الأمن األغلبية العربية يف املنطقة، وحتديد مصري اآلالف من عناصر تنظيم الدولة

وات نسيق خطلى تيواجه أنقرة هو التوصل إىل اتفاق مع واشنطن ع الكردية. لذلك فإن التحدي الذي
 ملية التكيةعلوضمان بدء ا االنسحاب األمريكي مع القوات التكية احملتشدة على اجلانب التكي من احلدود،

 العسكرية يف الوقت املناسب.
 

هد تقوم أنقرة جب  هو أنثايني العموًما، وحىت إن مضت األمور مع واشنطن مبا يرضي اجلانب التكي، فإن التحد
ي ملنع  اجلهد الضرور ىت يبذالت، حدبلوماسي حثيث إلقناع روسيا وإيران ابملوافقة على العملية التكية شرق الفرا

ليس التعقيد  لكن هذاو ي. سور -نظام األسد من التعرض للقوات التكية وحتويل العملية إىل صدام عسكري تركي
ت عالقة نظام األسد كانستاين و لكرداية التكية املتقبة، فالعالقة بني احلزب الدميقراطي الوحيد الذي حيف ابلعمل

 ملتبسة منذ سيطر مسلحو احلزب على مشال شرق سوراي. 
 

وقد جتنَّب مسلحو احلزب الصدام مع قوات النظام، الذي ظلت أجهزته األمنية متارس عملها يف احلسكة 
يليشيات الكردية عليها. وحىت وقت قريب، كان ممثلو احلزب يلتقون مسؤويل والقامشلي، ابلرغم من سيطرة امل

النظام يف دمشق ملناقشة العالقة بني الطرفني وحدود اإلدارة الذاتية اليت يعمل احلزب على أتسيسها يف مناطق 
ق سيطرهتا سيطرته. وليس من املستبعد، يف حال االنسحاب األمريكي، أن تقوم ميليشيات احلزب بتسليم مناط
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لنظام األسد، سيما تلك اليت تقع يف العمق السوري، بعيًدا عن الشريط احلدودي، وهو ما من شأنه أن يضع 
 القوات التكية يف مواجهة املسلحني األكراد وقوات النظام مًعا.

 
 الدالالت األوسع لقرار االنسحاب األمريكي وتداعياته

 
 صدام مع القواتاطر الون خمدتراك ابلعملية العسكرية شرق الفرات يفسح االنسحاب األمريكي اجملال لقيام األ

 قليلة املاضية.نوات الالس األمريكية، اليت ربطتها ابملسلحني األكراد شراكة عميقة ومتعددة اجلوانب خالل
كيني األمري  رافق خروجيوقع أن املتو فاالنسحاب، هبذا املعىن، سيجعل اإلدارة العسكرية للعملية أسهل وأكثر يسرًا. 

حدات و تشكِ ل عمادها قودها و تليت انشقاق العناصر العربية املسلحة املنضوية يف إطار قوات سوراي الدميقراطية، ا
ة عارضني للسيطر ربية املالع محاية الشعب الكردية. كما أن االنسحاب األمريكي سيعزز معنوايت أبناء العشائر

 قة.الت وثيصراك ايل شرق سوراي، الذين تربطهم ابألتالكردية يف مدن األغلبية العربية، شرق ومش
 

، ن روسيا وإيرانحل كل ملصا من زاوية النظر االستاتيجية األوسع، يصب االنسحاب األمريكي الشامل من سوراي
 سد، اليتادية لنظام األدة املعلوحيالقوتني األساسيتني خلف نظام األسد. فبخروج األمريكيني، تصبح تركيا الدولة ا

ان الناجم يف ميز  ل اخلللجيع حتتفظ بقوات هلا يف سوراي وتسيطر على أراض سورية. ولذا، فليس من املستبعد أن
ية، أكثر ة السور ألزماالقوى التفاوض بني تركيا، من جهة، وإيران وروسيا، من جهة أخرى، حول مسار حل 

ات لبة خبروج القو  املطاط، يفلقصري واملتوسصعوبة. كما سيجعل نظام األسد وحلفاءه أكثر جرأة، على املديني ا
، ى موافقة روسيةحصل عل ، إنالتكية من األراضي السورية. ورمبا ستكون خطوة النظام األوىل يف هذا االجتاه

حملافظة كية يف حميط اقبة الت ملرااحماولة إخراج املعارضني املسلحني من حمافظ إدلب، بغضِ  النظر عن وجود مراكز 
 السورية.

 
 تاين واملنظماتالكردس راطيالدرس األكثر داللة لالنسحاب األمريكي خيص القوميني األكراد يف احلزب الدميق
 راطي الكردستاينالدميق حلزباملتفرعة عنه، ومن خلف هؤالء احلزب األم، حزب العمال الكردستاين. فقد تبىن ا

سواء  يطرته املتسعة،سمناطق  ة يفكيني، سياسة قمعيخالل السنوات القليلة املاضية، يف ظل الشراكة والدعم األمري 
الف من شرات اآلعجري ضد القوى الكردية املخالفة أم ضد السكان العرب. ومل يتورع مسلحو احلزب عن هت
فية يف منطقة دميغرا رديةكالسكان العرب من قراهم ومدهنم، سواء لتحقيق أمن استاتيجي، أو صناعة أغلبية  

 تصورة.احلكم الذايت امل
 

سد و قوات نظام األأن جهة، مكية اآلن، يدير األمريكيون ظهرهم لشركائهم األكراد، ويتكوهنم عزاًل للقوات الت 
ية يف منتصف العراق رديةمن جهة أخرى. وكما ختلى األمريكيون، ونظام شاه إيران، عن احلركة القومية الك

 يف سوراي.  سبعينات القرن املاضي، يتخلى األمريكيون عن نظرائهم
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 عودية واخلليج،يف الس لعربعلى املستوى اإلقليمي، يرسل االنسحاب األمريكي رسالة ال تقل داللة للحلفاء ا

رد جموراي، دون حىت سحاب من النسالذين عوَّلوا كثريًا على إدارة ترامب يف املواجهة مع إيران. فقرار ترامب اب
ر ستبعد أن يقر ملاومل يعد من  ائلة يف استاتيجية حماصرة إيران.تشاور شكلي مع الرايض وأبوظيب، يتك فجوة ه

لوجود موًسا يف حجم افًضا ملخقل ترامب يف املستقبل القريب انسحااًب مماثاًل من أفغانستان والعراق، أو على األ
سًبا يوفر ك ورايسالعسكري يف البلدين. ولكن، وحىت دون ذلك، فمن املؤكد أن االنسحاب الشامل من 

 استاتيجيًّا إليران ولنفوذها املتسع يف العراق وسوراي ولبنان.


