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املقدمة
يف 9 أكتوبر/تشــرين األول اجلــاري شــنت تركيــا عمليتهــا العســكرية الثالثــة )نبــع الســام( يف 
منطقــة شــرق هنــر الفــرات مشــايل ســوراي، هبــدف إقامــة منطقــة آمنــة علــى حدودهــا اجلنوبيــة، داخــل 
الكرديــة. وقــد  الشــعب(  30 كيلومــراً، وإبعــاد )وحــدات محايــة  بعمــق حنــو  الســورية  األراضــي 
قوبلــت هــذه العمليــة مبعارضــة شــديدة مــن قبــل حلفــاء تركيــا يف حلــف الناتــو، ودول عربيــة، يف 

مقابــل تفهــم مشــروط ملخــاوف تركيــا مــن قبــل روســيا وإيــران.

األول  أكتوبر/تشــرين   17( املتحــدة  الــوالايت  مــع  اتفاقــن؛  توقيــع  مــن  تركيــا  متكنــت  وقــد 
إبعــاد  هلــا  تضمــن  حــدة،  علــى  2019(، كل  األول  أكتوبر/تشــرين   22( وروســيا   ،)2017

الوحــدات الكرديــة عــن حدودهــا، وســحب أســلحتها، وإقامــة منطقــة آمنــة، ال تــزال تواجههــا 
التفســر. ورمبــا  التطبيــق  حتــدايت 

يبحــث تقديــر املوقــف ديناميــات عمليــة نبــع الســام، وقيــاس مــدى حتقيــق أهدافهــا، والنظــر يف 
مســتقبل منطقــة شــرق الفــرات بعــد االتفاقــن األمريكــي الركــي مــن جهــة والروســي الركــي مــن 

جهــة اثنيــة. 

السياقات
بعــد أن يئســت أنقــرة مــن حصــول توافــق دويل )أورويب( إلقامــة منطقــة آمنــة علــى حدودهــا مــع 
ســوراي، ورغــم هتديــدات أمريكيــة بفــرض عقــوابت عليهــا يف حــال أقدمــت علــى عمــل عســكري 
ضــد حلفائهــا األكــراد، اختــذت تركيــا قــراراً جريئــاً وأطلقــت عمليتهــا العســكرية ابلتعــاون مــع اجليــش 
الوطــي الســوري )احملســوب علــى الثــورة( حتــت اســم عمليــة نبــع الســام؛ هبــدف إقامــة املنطقــة 

اآلمنــة بعمــق 30 كــم علــى طــول احلــدود الركيــة الســورية.

الكردســتاين(،  العمــال  فــروع )حــزب  أحــَد  الكرديــة  الشــعب(  تركيــا )وحــدات محايــة  تعتــر   
املصنــف ككيــان إرهــايب مــن قبــل الــوالايت املتحــدة وأعضــاء حلــف الناتــو، والــذي حيــارب احلكومــة 
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الركيــة منــذ عقــود، ولطاملــا رفضــت تركيــا دعــم الــوالايت املتحــدة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة )قســد(  
الــي تشــكل وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة الغالبيــة فيهــا.

تــرى تركيــا يف ســيطرة الوحــدات الكرديــة )اإلدارة الذاتيــة( علــى مشــال شــرق ســوراي كيــاانً مهــدداً 
لوحــدة أراضيهــا، وتبــدو تركيــا هــذه املــرة مصممــة علــى اســتكمال مــا بدأتــه يف عمليــي غصــن 
الزيتــون ودرع الفــرات، وحتقيــق أهدافهــا يف إقامــة منطقــة آمنــة رغــم الضغــوط الدوليــة الشــديدة، 
حيــث تعتمــد تركيــا علــى النهــج العســكري والدبلوماســي، وقــد حققــت اخراقــاً كبــراً، ســواء علــى 
مســتوى احلضــور علــى األرض أو علــى الصعيــد الدبلوماســي، يف حتقيــق أهــداف عمليــة نبــع 

الســام.

وكان الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب قــرر ســحب قــوات بــاده املنتشــرة يف مشــال شــرق ســوراي، 
يف ظــل معارضــة كثــر مــن أعضــاء الكونغــرس واملطالبــة إبلغــاء قــرار االنســحاب. وقــد قاومــت تركيــا 
العقــوابت األمريكيــة الــي فرضهــا الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، الــذي أعلــن اســتعداده لتدمــر 
اقتصــاد تركيــا، لكنــه عــاد وأرســل انئبــه، مايــك بنــس، إىل تركيــا وبرفقتــه وزيــر اخلارجيــة، بومبيــو، 
مــن أجــل التفــاوض والضغــط علــى أنقــرة لوقــف العمليــات العســكرية يف مشــال شــرق ســوراي، وقــد 

متكنــا مــن التوصــل إىل اتفاقيــة مرضيــة للطرفــن.

دوافع تركيا
اســتبقت أنقرة أي تفســرات أخرى ألهداف عمليتها العســكرية بنشــر حدود العملية وأهدافها 
األمنيــة والسياســية وحــى اإلنســانية، والــي تــرى تركيــا )رغــم املعارضــة الدوليــة الشــديدة( أن ال أحــد 
يســتطيع نقدهــا خبصوصهــا؛ لكوهنــا تســتند إىل معاهــدات وقوانــن دوليــة؛ بدايــة مــن اتفاقيــة أضنــة، 

وصــواًل إىل تصنيــف األمــم املتحــدة لفصائــل كرديــة علــى أهنــا مجاعــات إرهابيــة.

ولركيــا دوافــع جوهريــة يف إقامــة املنطقــة اآلمنــة مشــال شــرق ســوراي، تتمثــل يف إفشــال إقامــة كيــان 
كــردي علــى حدودهــا اجلنوبيــة يشــكل مصــدر هتديــد سياســي وعســكري، وحــى ال يكــون ملهمــاً 
لانفصاليــن فيهــا، إضافــة إىل أن الدعــم الغــريب للوحــدات الكرديــة جتــاوز حماربــة تنظيــم داعــش 
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وحتــول إىل هتديــد ألمنهــا القومــي. وهتــدف تركيــا أيضــاً إىل إعــادة مــا بــن مليــون ومليــوين الجــئ 
فيهــا إىل املنطقــة اآلمنــة، كمــا أن للحكومــة الركيــة أهدافــاً داخليــة تتمثــل يف تعزيــز حضورهــا 

الشــعيب، مــن خــال التقليــل مــن أعــداد الاجئــن فيهــا، واحلــد مــن التهديــدات األمنيــة.

ويف حماولــة إلزالــة املخــاوف مــن العمليــة العســكرية، أورد الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
يف خطابه أمام الرملان الركي يف الـ16 من أكتوبر/تشرين األول اجلاري، نقاطاً رئيسية يف عملية 
نبــع الســام، مــن ضمنهــا: أن تركيــا يف ســوراي ال تســتهدف األكــراد أو العــرب، وحتــرم ســيادة 
ووحــدة ســوراي، وال هتــدف إىل احتــال املنطقــة، بــل إىل أتمينهــا مــن اإلرهــاب، وليســت ضــد 
الشــعب الســوري، وإمنــا هــي ضــد الظاملــن، وال تتفــاوض مــع اإلرهابيــن، وال تبحــث عــن وســطاء.

موقف قوات سوراي الدميقراطية
أصيبت قيادات الوحدات الكردية )قوات ســوراي الدميقراطية(، الي تســيطر على شــرق الفرات، 
بصدمــة مــن ســحب القــوات األمريكيــة وموقــف الــوالايت املتحــدة مــن العمليــة الركيــة، بعــد الدعــم 
الكبــر الــذي تلقتــه خــال الســنوات املاضيــة، واعتقادهــا بتأســيس نــواة دولــة هلــا، وهــو مــا دفعهــا 
إىل عقــد اتفــاق مــع نظــام بشــار األســد، برعايــة روســيا، لنشــر قواتــه علــى احلــدود مــع تركيــا. وقــال 
مظلــوم كــوابين، القائــد العســكري بقــوات ســوراي الدميقراطيــة، إن الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب 
مل يعــرض علــى اتفــاق أبرمتــه القــوات الــي يقودهــا األكــراد مــع احلكومــة الســورية حلمايــة ســوراي 

مــن اهلجــوم الركــي.

موقف النظام السوري
كان للنظــام الســوري موقفــان مزدوجــان مــن عمليــة نبــع الســام؛ األول شــعبوي رافــض للعمليــة، 
والثــاين غــر معلــن ويبــدو أنــه متفائــل مــن نتائــج العمليــة الــي توفــر لــه الســيطرة اجملانيــة علــى مناطــق 
)قــوات ســوراي الدميقراطيــة( الكرديــة، وهــو مــا مت ابلفعــل، ولذلــك رفــض النظــام يف بدايــة العمليــة 
احلــوار مــع قيــادات ســوراي الدميقراطيــة، حيــث قــال إنــه ال حــوار مــع اخلونــة، يف حماولــة لرفــع أوراقــه 

التفاوضيــة معهــم، والحقــاً توصــا إىل اتفــاق برعايــة روســيا.
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وقــد وجــد النظــام يف العمليــة الركيــة مصلحــة يف إضعــاف القــوات الكرديــة، وتقــوم روســيا بــدور 
حمــوري- بعــد تراجــع األمريــكان- يف التقريــب بــن األكــراد ونظــام بشــار األســد مــن جهــة وبــن 
تركيــا ونظــام بشــار مــن جهــة أخــرى. وقــد نقلــت وســائل اإلعــام أخبــاراً عــن اتصــال الرئيــس 
الروســي فادميــر بوتــن ببشــار األســد يف أثنــاء مباحثاتــه مــع الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
الــي توصلــت إىل اتفــاق بســحب القــوات الكرديــة 30 كــم وتنظيــم دورايت مشــركة حبــدود 10 

كــم.

املواقف العربية
تباينــت املواقــف العربيــة مــن التدخــل الركــي )عمليــة نبــع الســام( يف مشــال شــرق ســوراي؛ إذ 
أصــدرت بعــض الــدول بيــاانت مســتقلة نــددت ابلعمليــة وعدهتــا غــزواً، وهــي مصــر والســعودية 
واإلمــارات، يف حــن تفهمــت بعــض الــدول موقــف تركيــا، ومهــا دولتــا قطــر واملغــرب. وقــد دعــت 
مصــر إىل اجتمــاع طــارئ يف مقــر جامعــة الــدول العربيــة ابلقاهــرة، علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة، 
وقــد صــدر عــن االجتمــاع بيــان ختامــي أدان مــا أمســاه العــدوان الركــي علــى ســوراي، وأكــد البيــان 
أن »كل جهــد ســوري للتصــدي هلــذا العــدوان والدفــاع عــن األراضــي الســورية هــو تطبيــق للحــق 
األصيــل ملبــدأ الدفــاع الشــرعي عــن النفــس وفقــاً للمــادة 51 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة«، وقــد 

حتفظــت علــى البيــان كلٌّ مــن قطــر والصومــال.

علــى املســتوى الشــعيب، ورغــم حالــة االنقســام بــن املتفهمــن للعمليــة الركيــة والرافضــن هلــا، فقــد 
ســاد االســتهجان الشــعيب مــن املواقــف العربيــة الرمسيــة الــي تعالــت جتــاه تركيــا ومل تســتنكر بنفــس 
بينهــا اإليرانيــة والروســية واألمريكيــة  العســكرية يف ســوراي؛ ومــن  التدخــات األجنبيــة  املســتوى 
والفرنســية والريطانيــة، وال حــى عمليــات التهجــر واالعتــداءات الــي مارســتها الوحــدات الكرديــة 

جتــاه أهــايل تلــك املناطــق.

وبعــد االتفاقــات الــي وقعتهــا تركيــا مــع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وروســيا التزمــت الــدول العربيــة 
الصمــت، ومل تصــدر بيــاانت حتــدد مواقفهــا منها. 
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املوقف اإليراين
وشــرق  مشــال  مــن  األمريكيــة  القــوات  إخــراج  رغبتهــا يف  بــن  بــدت حائــرة  اإليرانيــة  املواقــف 
ســوراي مــن خــال التدخــل الركــي العســكري، وبــن اخلشــية مــن توســيع تركيــا لنفوذهــا العســكري 
والسياســي علــى حســاب اســراتيجياهتا يف ســوراي، ووجــدت إيــران ذاهتــا بعيــدة عــن اتفــاق تركيــا 
وروســيا حــول ســوراي. وبــدت إيــران، الــي تعــاين مــن عقــوابت اقتصاديــة شــديدة، حريصــة علــى 

املواءمــة بــن عاقتهــا مــع تركيــا ومصاحلهــا مــع نظــام بشــار األســد. 

وقــد تباينــت املواقــف اإليرانيــة يف حــدة تعليقهــا علــى عمليــة نبــع الســام الركيــة، وهــو مــا دفــع 
الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان إىل الطلــب مــن نظــره اإليــراين إســكات األصــوات اإليرانيــة 
املنــددة ابلعمليــة. وكان املتحــدث ابســم احلكومــة اإليرانيــة، علــي ربيعــي، قــال إن بــاده تــدرك قلــق 
تركيــا بشــأن أتمــن حدودهــا اجلنوبيــة، لكنهــا ال تــرى أن العمليــات العســكرية هــي احلــل، معــرابً عــن 

قلــق بــاده بشــأن أمــن األكــراد يف مشــال ســوراي.

املواقف األوروبية
املواقــف األوروبيــة كانــت شــديدة جتــاه العمليــة العســكرية الركيــة، حيــث تصدرهتــا فرنســا وأملانيــا 
وبريطانيــا الــي أدانــت العمليــة، وحاولــت إصــدار قــرار مــن جملــس األمــن يديــن العمليــة الركيــة 
ويبحــث يف العقــوابت الــي ميكــن أن تفــرض علــى تركيــا، وعلــى الرغــم مــن اإلخفــاق مرتــن يف 
أروقــة جملــس األمــن، فقــد دعــت فرنســا التحالــف الــدويل ملكافحــة اإلرهــاب إىل عقــد اجتمــاع، كما 
دعــت أملانيــا إىل إقامــة منطقــة آمنــة حبمايــة دوليــة، وهــو مطلــب قــد يلتقــي مــع مطالــب الوحــدات 
الكرديــة يف تقييــد حتــركات تركيــا مشــال ســوراي، وقــد تســببت املواقــف األوروبيــة يف توتــر عاقتهــا مــع 

تركيــا الــي رأت أن املوقــف األورويب كيــدي وغــر مؤثــر يف موقفهــا.

دبلوماسية حماربة
ســجلت الدبلوماســية الركيــة حضــوراً فاعــًا يف التهيئــة للعمليــة وإدارهتــا والتعامــل مــع االنتقــادات 
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الدوليــة هلــا، وقــد متكنــت مــن مقاومــة الضغــوط والعقــوابت الغربيــة، وعقــد اتفاقيــات مهمــة مــع 
الــوالايت املتحــدة وروســيا، متكنهــا مــن تصديــع عاقــات الوحــدات الكرديــة مــع الــدول الغربيــة 
وإبعادهــا عــن أغلــب مناطــق حدودهــا، يف حــال تطبيــق االتفاقيــات كمــا يرغــب األتــراك، وقــد 

أعــادت هــذه االتفاقيــات األفضليــة إىل تركيــا يف عاقتهــا اخلارجيــة. 

وســوف تشــرف روســيا علــى إبعــاد الوحــدات الكرديــة عــن احلــدود الركيــة حــى عمــق 30 كــم، 
يف  10 كــم  بعمــق   )2019 األول  أكتوبر/تشــرين   23( مــن  ابتــداء  مشــركة  دورايت  وتســير 
مناطــق مشــال ســوراي ابســتثناء القامشــلي الســورية، الــي أُبقيــت خــارج العمليــة لتفــادي االشــتباكات 

مــع قــوات النظــام الســوري، وفقــاً لوزيــر اخلارجيــة الركــي تشــاويش أوغلــو. 

ومــن خــال بنــود االتفاقيــات تبــدو املطالــب الركيــة قــد تضمنتهــا، أبقــل الكلــف البشــرية واملاديــة 
والزمنيــة، حيــث تضمنــت كلتــا االتفاقيتــن مقتضيــات محايــة األمــن القومــي الركــي، مــن خــال 
املنطقــة اآلمنــة، والــي حــدد تطبيقهــا بــن 120 ســاعة مبوجــب االتفاقيــة الركيــة األمريكيــة، و150 
ســاعة مبوجــب االتفاقيــة الركيــة الروســية، ومبوجبهــا أوقفــت تركيــا عمليــة )نبــع الســام( مــن أجــل 

الســماح بســحب وحــدات محايــة الشــعب مــن املنطقــة اآلمنــة.
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وتوضح الصورة خمطط السيطرة مبوجب مضمون اتفاق تركيا وروسيا: 

املنطقــة الوســطى ابللــون األزرق الفاتــح منطقــة عمليــة )نبــع الســام(، واللــون األزرق الغامــق 
منطقــة الــدورايت املشــركة، واللــون البــي مناطــق مــن دون الوحــدات الكرديــة، واللــون األصفــر 
مناطــق الوحــدات الكرديــة، واألزرق الفاتــح أقصــى اليســار مناطــق غصــن الزيتــون ودرع الفــرات مــع 

املعارضــة الســورية، واللــون الرمــادي قــوات النظــام.

نصوص اتفاَقي تركيا مع روسيا وأمريكا

نص االتفاق الرتكي – األمريكينص االتفاق الرتكي - الروسيم

وراي
 س

حدة
علــى و ابحلفــاظ  التزامهمــا  اجلانبــان  جيــدد 

الوحــدة السياســية لســوراي وســامة أراضيهــا 
ومحايــة األمــن القومــي لركيــا.

السياســية  التزامهمــا بوحــدة ســوراي  البلــدان  يؤكــد 
تقودهــا  الــي  السياســية  والعمليــة  أراضيهــا  ووحــدة 
األمــم املتحــدة، والــي هتــدف إىل إهنــاء النــزاع الســوري 

وفقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2254.

اب
إلره

حة ا
كاف

م
مكافحــة  علــى  عزمهمــا  اجلانبــان  يؤكــد 
أشــكاله وصــوره، وختريــب  بــكل  اإلرهــاب 
األجنــدات االنفصاليــة يف األرض الســورية.

أنشــطة  مبحاربــة  املتحــدة  والــوالايت  تركيــا  تلتــزم 
ذلــك  وسيشــمل  ســوراي،  شــرق  مشــال  يف  داعــش 
التنســيق بشــأن مرافــق االحتجــاز واملشــردين داخليــاً 
قبــل  داعــش  عليهــا  يســيطر  الــي كان  املناطــق  مــن 

الوضــع. يقتضيــه  مــا  حســب  ذلــك، 

اإلجــراءات  ســيتخذان  اجلانبــن  كا 
إرهابيــة. عناصــر  تســلل  ملنــع  الازمــة 

تتفــق تركيــا والــوالايت املتحــدة علــى أن عمليــات 
مكافحــة اإلرهــاب جيــب أن تســتهدف اإلرهابيــن 
واألســلحة  ومواقعهــم  ومآويهــم  وخمابئهــم  وحدهــم 

واملعــدات. واملركبــات 
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منية
 الز

ملدة
ة وا

ظم
 املن

ات
آللي

ة وا
آلمن

قة ا
ملنط

ود ا
حد

يف إطــار العمــل هــذا، ســيتم اإلبقــاء علــى 
تشــملها  الــي  املنطقــة  يف  القائــم  الوضــع 
عمليــة )نبــع الســام( بعمــق 32 كــم، الــي 

العــن. أبيــض ورأس  تــل  تتضمــن 

ابتــداًء مــن الســاعة 12.00 ظهــراً يــوم 23 
أكتوبر/تشــرين األول عام 2019، ســتدخل 
الشــرطة العســكرية الروســية وحــرس احلــدود 
احلــدود  مــن  الســوري  اجلانــب  الســوري 
الركيــة الســورية، خــارج منطقــة عمليــة نبــع 
الســام، لتســهيل إخــراج عناصــر وحــدات 
 30 عمــق  إىل  وأســلحتها  الشــعب  محايــة 
الــذي  الركيــة،  الســورية  احلــدود  مــن  كــم 
ينبغــي االنتهــاء منــه يف غضــون 150 ســاعة.

انطــاق  ســيبدأ  الوقــت،  ذلــك  ويف 
غــرب  يف  مشــركة  تركيــة  روســية  دورايت 
وشــرق منطقــة عمليــة نبــع الســام بعمــق 10 

القامشــلي. مدينــة  ابســتثناء  كــم، 

املتحــدة وتركيــا أتكيــد عاقتهمــا  الــوالايت  تعيــد 
املتحــدة  الــوالايت  وتتفهــم  الناتــو،  يف  كحليفــن 
حدودهــا  علــى  لركيــا  املشــروعة  األمنيــة  املخــاوف 

اجلنوبيــة.

اتفــق اجلانبــان علــى اســتمرار أمهيــة إنشــاء منطقــة 
القومــي  األمــن  شــواغل  »معاجلــة  ووظيفتهــا  آمنــة 
لركيــا«، ومــن ذلــك إعــادة مجــع األســلحة الثقيلــة مــن 
وحــدات محايــة الشــعب، وتعطيــل حتصيناهتــم ومجيــع 

مواقــع القتــال األخــرى.

جيــدد اجلانبــان أتكيــد أمهيــة اتفــاق أضنــة، 
وروســيا ســوف تســهل تطبيــق االتفــاق يف 

الظــروف احلاليــة.
وتركيــا  ســوراي  بــن  ُوقِّــع  أضنــة  )اتفــاق 
عــام 1998، ويعطــي أنقــرة حــق “ماحقــة 
حــى  الســوري  الداخــل  يف  اإلرهابيــن” 
عمــق 5 كــم، واختــاذ التدابــر األمنيــة الازمــة 

للخطــر(. القومــي  أمنهــا  تعــّرض  إذا 

الســام(  )نبــع  عمليــة  الركــي  اجلانــب  ســيوقف 
مــن أجــل الســماح بســحب وحــدات محايــة الشــعب 
ســيتم  ســاعة،   120 خــال  اآلمنــة  املنطقــة  مــن 
إيقــاف عمليــة )نبــع الســام( عنــد االنتهــاء مــن هــذا 

االنســحاب.

ســيجري إخــراج مجيــع عناصــر الوحــدات 
الكرديــة وأســلحتهم مــن منبــج، وتــل رفعــت 

)غــرب الفــرات(.

ســتنفذ القــوات املســلحة الركيــة املنطقــة اآلمنــة يف 
مجيــع  يف  تعاوهنمــا  اجلانبــان  وســيزيد  األول،  املقــام 

تنفيذهــا. أبعــاد 
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للرصــد  مشــركة  آليــة  تشــكيل  ســيجري 
والتحقــق ملراقبــة وتنســيق تنفيــذ هــذه املذكرة.

توافــق تركيــا والــوالايت املتحــدة علــى أن الظــروف 
علــى األرض، وال ســيما مشــال شــرق ســوراي، تتطلــب 

تنســيقاً أوثــق علــى أســاس املصــاحل املشــركة.

ضاع
ألو

ع ا
طبي

 وت
ئن

اج
ة ال

عود

عــودة  لتســهيل  مشــركة  جهــود  ســتبدأ 
وطوعيــة. آمنــة  بطريقــة  الاجئــن 

اإلنســانية  احليــاة  بدعــم  التزامهمــا  البلــدان  يؤكــد 
وحقــوق اإلنســان ومحايــة اجملتمعــات الدينيــة والعرقيــة.

أعــرب اجلانــب الركــي عــن التزامــه بضمــان ســامة 
ورفاهيــة ســكان مجيــع املراكــز الســكانية يف املنطقــة 
اآلمنــة الــي تســيطر عليهــا القــوات الركيــة )املنطقــة 
اآلمنــة(، والتأكيــد مــن جديــد علــى ممارســة أقصــى 
درجــات احلــرص حــى ال تقــع أي أضــرار للمدنيــن، 

والبــى التحتيــة املدنيــة.

دين
البل

ن 
ة ب

نائي
 الث

ات
اق

والع
راي 

سو
ي ب

ياس
الس

حلل 
ا

إجيــاد  علــى  العمــل  اجلانبــان  ســيواصل 
حــل سياســي دائــم للنــزاع الســوري يف إطــار 
اللجنــة  نشــاط  وســيدعمان  أســتانة،  آليــة 

الدســتورية.

حبمايــة  ملتزمتــن  املتحــدة  والــوالايت  تركيــا  تظــل 
مناطــق الناتــو وســكان الناتــو مــن مجيــع التهديــدات 

بفهــم متــن لـ”واحــد للجميــع واجلميــع لواحــد”.

مبجرد إيقاف عملية )نبع الســام( توافق الوالايت 
املتحــدة علــى عــدم مواصلــة فــرض العقــوابت مبوجــب 
األمر التنفيذي الصادر يف 14 أكتوبر/تشــرين األول 
2019، حبظــر املمتلــكات وتعليــق دخــول أشــخاص 

وســتعمل  ســوراي،  يف  الوضــع  يف  يســهمون  معينــن 
وتتشــاور مع الكونغرس لتأكيد التقدم احملرز لتحقيق 
الســام واألمــن يف ســوراي، وفقــاً لقــرار جملــس األمــن 

رقــم 2254.
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مبجــرد إيقــاف عمليــة )نبــع الســام( وفقــاً للفقــرة 
11، تُرفــع العقــوابت احلاليــة مبوجــب األمــر التنفيــذي 

املذكــور.

يلتــزم الطرفــان ابلعمــل معــاً لتنفيــذ مجيــع األهــداف 
احملــددة يف هــذا البيــان.

ياحظ من بنود االتفاقيتن املوقعتن بن تركيا وروســيا من جهة، وبن تركيا والوالايت املتحدة 
مــن جهــة أخــرى، أن األوىل تركــز علــى املنطقــة اآلمنــة يف مشــال شــرق ســوراي ومتعلقاهتــا، ومــن 
ضمنهــا عــودة الاجئــن ومكافحــة اإلرهــاب، إضافــة إىل احلــل السياســي، وخلوهــا مــن احلديــث 
عــن العاقــات الثنائيــة، يف املقابــل بــرزت- إضافــة إىل النقــاط املشــركة مــع االتفاقيــة األوىل- بنــود 
خاصــة يف االتفاقيــة الركيــة األمريكيــة خاصــة يف العاقــات الثنائيــة بــن الدولتــن، وهــي تنبــئ عــن 

حجــم التباينــات والضــرر يف رؤى الدولتــن وعاقاهتمــا خــال الســنوات األخــرة.

السيناريوهات
يرتبط مستقبل منطقة شرق الفرات بطبيعة التفامهات الركية الروسية وموقف الوالايت املتحدة 
األمريكيــة مــن هــذه التفامهــات، إضافــة إىل رؤيــة تركيــا لكيفيــة حتقيــق أهدافهــا االســراتيجية، ومــدى 

بقاء حمدودية الفعل على األرض.

-  السيناريو األول: متكن تركيا من إقامة املنطقة اآلمنة 

يتوقع هذا الســيناريو جناح تركيا يف إقامة املنطقة اآلمنة على طول حدودها اجلنوبية وبعمق 30 
كيلومــراً تقريبــاً، ســواء ابعتمادهــا علــى إمكانياهتــا الذاتيــة العســكرية، أو بواســطة االتفاقــات الــي 
وقعتهــا مــع الــوالايت املتحــدة وروســيا، الــي تقضــي إببعــاد الوحــدات مــن علــى الشــريط احلــدودي 

وابملســاحات الــي متكنهــا مــن محايــة أمنهــا القومــي وفــق األهــداف الركيــة.

تبعــات تدخلهــا يف ســوراي،  إثبــات تركيــا جديتهــا وقدرهتــا علــى حتمــل  الســيناريو  يعــزز هــذا 



تقدير موقف

12

عملية نبع الســـــالم
بين القوة والدبلوماسية

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ومقاومتهــا للضغــوط الدوليــة، مدعومــة إبمكانياهتــا العســكرية، واإلجنــازات الــي حققتهــا علــى 
األرض يف هــذه املرحلــة، وجتربتهــا يف العمليتــن الســابقتن؛ غصــن الزيتــون ودرع الفــرات، إضافــة 
إىل خضــوع الوحــدات الكرديــة بعــد اخلــذالن األمريكــي هلــا وقبوهلــا االنســحاب مــن احلــدود مبوجــب 

االتفاقيــات الــي وقعتهــا تركيــا مــع أمريــكا وروســيا.

يضعــف هــذا الســيناريو التعقيــدات السياســية والعســكرية الــي تواجــه تركيــا يف تنفيــذ إقامــة املنطقــة 
اآلمنــة، وحاجتهــا إىل وقــت طويــل إلجنــاز مهمتهــا، واحتمــاالت ضعــف قدرهتــا علــى حتمــل 

التداعيــات علــى املســتوى الداخلــي واخلارجــي.

-  السيناريو الثاين: جناح جزئي حيقق أهدافاً اسرتاتيجية 

يتوقع هذا الســيناريو أن تكتفي تركيا مبا حققته على األرض يف عملية نبع الســام، وانســحاب 
القــوات األمريكيــة والكرديــة مــن علــى حدودهــا اجلنوبيــة، ابعتبــار أهنــا حققــت هدفهــا االســراتيجي 

يف إفشــال إقامــة كيــان كــردي علــى حدودهــا اجلنوبيــة.

يعتمــد هــذا الســيناريو علــى حتقيقــه مصــاحل األطــراف مجيعــاً ابحلــدود املقبولــة لــكل منهــا، حيــث 
يعــد إخــراج األمريــكان وإضعــاف األكــراد مــن مصلحــة تركيــا روســيا وإيــران ونظــام بشــار األســد، 
حيــث ســيتعزز الــدور الروســي، وتتمكــن قــوات نظــام بشــار األســد مــن دخــول منطقــة مشــال شــرق 
ســوراي ألول مــرة منــذ عــام 2012، إضافــة إىل رغبــة تركيــا يف إثبــات عــدم وجــود مطامــع هلــا 
يف األراضــي الســورية، وحــى ال تتحــول إىل دولــة حمتلــة، وجتنــب العقــوابت االقتصاديــة وزعزعــة 

عاقاهتــا ابلــدول الفاعلــة.

اســراتيجية بتكلفــة  لتحقيقــه أهدافــاً  الوقــت احلاضــر؛ نظــراً  الســيناريو املرجــح يف  ويعــد هــذا 
الرغــم مــن عــدم حتقيــق هــدف عــودة الاجئــن وفــق  حمــدودة، وجتنــب خســائر فادحــة، علــى 

لــه. املخطــط 
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-  السيناريو الثالث: فشل إقامة املنطقة اآلمنة

يتوقع هذا الســيناريو احتمالية عرقلة تطبيق اتفاقيات تركيا مع روســيا وأمريكا، وعدم انســحاب 
لرتيــب  تكتيكيــة  الســابقة كانــت  موافقتهــم  وأن  عليهــا،  املتفــق  املناطــق  مــن  الكرديــة  القــوات 
أوضاعهــم، وهــو مــا قــد يتســبب بفشــل تركيــا يف حتقيــق أهدافهــا، وعــودة املواجهــات العســكرية، 

ويف مرحلــة الحقــة قــد تشــرك يف املواجهــة قــوات نظــام األســد ومليشــيا إيــران.

يعتمــد هــذا الســيناريو علــى فرضيــة أن القــوى الدوليــة تــرى يف حتــركات تركيــا إفشــااًل خلطــط 
تطويقهــا، وحماولــة مــن تركيــا لتوســيع نفوذهــا اإلقليمــي واســتعادة مكانتهــا الدوليــة، خاصــة يف ظــل 
وجــود مقرحــات تتبناهــا الــدول األوروبيــة تتعلــق إبقامــة منطقــة آمنــة حبمايــة دوليــة تكــون تركيــا جمــرد 
عضــو فيهــا، وتــرى تركيــا فيهــا محايــة للوحــدات الكرديــة، وليــس ألمنهــا القومــي، وتعّمــد الــوالايت 
املتحــدة ختريــب االتفــاق الركــي الروســي، حيــث نقلــت وكالــة إنرفاكــس عــن الكرملــن: »يبــدو أن 

واشــنطن تشــجع األكــراد علــى البقــاء قــرب حــدود تركيــا واالشــتباك مــع اجليــش الركــي«.

ويف هــذه احلالــة قــد تصــدر قــرارات دوليــة تديــن تركيــا وتضيــق خياراهتــا العســكرية والسياســية، 
ورمبــا تــؤدي إىل دخــول أطــراف دوليــة يف املواجهــات، ولــو عــر الــوكاء واملليشــيات.

يضعــف هــذا الســيناريو إمكانيــات تركيــا العســكرية، والتأييــد الشــعيب للعمليــة يف الداخــل الركــي، 
والضــرابت الــي تلقتهــا الوحــدات الكرديــة، واالســتقطاابت الدوليــة )أمريــكا ورســيا( لركيــا.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




