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ومآالتها أهدافها /عملية نبع السالم  
 م2019/ 14/10 قفوتقدير م

السوري سيرز المركز  – د. حسين إبراهيم قطريب  

 

                      :أهدافهاوأهم  عملية المسرح 
م، بعد استكمال 9/10/2019  الموافقمساء يوم األربعاء  في  أمر الرئيس أردوغان ببدء عملية نبع السالم  

اللوجستية من قبل الجيشين التركي والوطني السوري، وتهيئة واإلجراءات  كافة االستعدادات العسكرية  

  .سورية منمنطقة شرق الفرات  في األجواء الداخلية والدولية لشن هذه العملية العسكرية

 بالتفاهم مع الرئيسين األمريكي دونالد ترامعد ب  أنها بدأت ةدبلوماسي من الناحية ال يلفت النظروأهم ما 

العبين وهما من أهم الوإقناعهما بالموافقة عليها من قبل الرئيس أردوغان،  والروسي فالديمير بوتن

في مجلس األمن   دولتيهمابتصريحات لهما، وبموقف    تهماوتأكدت موافق  ،مؤثرين على الساحة السوريةال

 .ثاني لبدء العمليةاليوم الاقتراح تقدمت به خمس دول أوربية في موجب إدانة العملية ب  ن رفضتاي اللت 

في منطقة مع سورية    التركي الشريط الحدودي  كامل  ويشمل مسرح األنشطة العسكرية لعملية نبع السالم  

من منطقة عين العرب في الغرب إلى كم  460حوالي د امتداو ( كم، 30بعمق حوالي )شرق الفرات 

وضمن هذا االمتداد نحو الشرق  ،رأس العينو تل أبيض  تيمروراً بمنطقفي الشرق، منطقة المالكية 

التي يشكلون والعمق نحو الجنوب يقع معظم إقليم انتشار األكراد في شمال شرق سورية، وأهم مناطقهم  

ومنطقة   ،عمودا والدرباسية  اوناحيت   ،منطقة عين العرب  :هيمن الغرب نحو الشرق    ا أغلبية سكانيةفيه

 ومنطقة المالكية.  ،القحطانية والجوادية اناحيت ثم  ،القامشلي

منطقتي تل أبيض ورأس ب شمال محافظة الرقة  في  لعملية  من االمرحلة األولى  المعارك اآلن في    تركزتو 

م تهجير ت ومكونات أخرى من التركمان وغيرهم، و  أغلبية عربيةا متسكنه تانالمنطق اتانالعين، وه

  .اإلرهابية (pkk & pyd)ها من قبل عصابات بالقوة بعد السيطرة علي  سكانهما معظم
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حسب التصريحات المتكررة للمسؤولين األتراك وفي مقدمتهم الرئيس رجب تهدف عملية نبع السالم و 

  طيب أردوغان إلى تحقيق أهداف عدة أهمها ما يلي: 

السورية من  –إنشاء منطقة آمنة للسوريين في شمال شرق سورية تمتد على الحدود التركية  -1

 كم. 460حوالي امتداد و كم  40 – 30نهر الفرات غرباً حتى المالكية شرقاً بعمق يتراوح بين 

الكردية اإلرهابية وأسمته باإلدارة  (pkk & pyd)إزالة الممر اإلرهاب الذي أنشأته عصابات  -2

 واستبداله بإدارة مدنية محلية من أبناء المنطقة من غير الموالين للعصابات اإلرهابية. ،الذاتية

إعمارها بعدد إعادة  تنمية المنطقة اآلمنة في مختلف المجاالت الخدمية والزراعية والصناعية، و  -3

من يرغب من الالجئين السوريين في  ليعود إليهامن المدن والقرى، وتحقيق االستقرار فيها، 

  تركيا للعيش فيها بأمن وأمان. 

تحرير جزء لح الشعب السوري في  امصمع    ةتركياللح  امصالتقاطع  ت هذه الرؤية االستراتيجية  وب -4

شارك الجيش ولهذا  ،تقسيم سوريةومنع  ،انفصاليةسورية سيطرت عليه عصابات إرهابية من 

 .نبع السالمالوطني السوري في عملية 
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 تلتغطية احتياجامالية الموارد ال وإن تحرير هذا الجزء العزيز من األرض السورية سيؤمن -5

 هوالحكومة المؤقتة وخدمات المناطق المحررة من مواردلثورة السورية والجيش الوطني ا

  .هالنفطية والزراعية المتوفرة في 

 

 : في منطقة شرق الفرات صف الواقعو

 وتسمى،  في الشرق  دجلةنهر  وفي الغرب  في شرق سورية ما بين نهر الفرات    منطقة شرق الفراتتقع  

القطن و   الحبوببزراعة  وخصبة  التربتها  ب منبسطة تتصف  سهلية  وتتكون من أراض    ،الجزيرة السوريةب 

  .سوريةالوآبار النفط الغاز والخضراوات، ويوجد فيها معظم حقول 

دير الزور والرقة، و الحسكة  اتمحافظفي ات من مساح  منطقة شرق الفرات في سوريةوتتكون 

م حرضت فرنسا األكراد 1936في عام  و منطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب.  مساحة  باإلضافة إلى  

وكذلك  ه،على ذلك، وحالت دون قيامالشقيقة آشوري، فاعترضت تركيا  –كردي على إقامة كيان فيها 

في محاولة منها  فعلت فرنسا مع العلويين في إقليم الساحل السوري، ومع الدروز في جبل العرب،

مع قوى أخرى لذلك ، وهي تطمح اليوم لتقسيم سورية إلى دويالت طائفية على أساس أثني ومذهبي

وبعض الدول (  pkk & pydالكردية اإلرهابية )  المليشيات  دعمتمتحدة األمريكية التي  منها الواليات ال

 .في السابق على ذلكحالياً كما اعترضت وتعترض تركيا الشقيقة ، األوربية والعربية مع األسف

 تقسيم سوريةعلى حدودها الجنوبية مع سورية يعني رفضها  كردي كيانقيام ل ا اليومإّن رفض تّركي و 

تعلم جّيداً أّن أّي تغيير في الحدود السياسية   هاألن .  أو سنية  أو درزيةعلوية    أية كيانات أخرى فيها،قيام  و 

في شرفاء ال ندعو ي و ويثقون به هاموقفيؤيدون حرار األسوريين وكل ال، سيهدد أمنها القومي لسورية

  العالم لتأييده من أجل أن تبقى سورية دولة موحدة.

ودير الزور والرقة  الحسكة اتسكان محافظمعظم من  شرق الفرات في سوريةمنطقة يتكون سكان و 

( مليون نسمة في 4,566)  البالغ عددهمو سكان منطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب،  باإلضافة إلى  

ة المحافظات مساح  تبلغ%( من مجموع سكان سورية، فيما 18,6ما يعادل حوالي )أي م، 2011عام 

%( من المساحة الكلية 73ما يعادل حوالي )أي  ،  2ألف ك م(  69)حوالي    الثالث مع منطقة عين العرب

 ال حظ الجدول. 2( ألف ك م185البالغة حوالي ) لسورية
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 م2011عام /المنطقة الشرقية محافظات ومساحات جدول سكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبتها   تصل  ،ةي سن مسلمة    يةبشكل عام من أغلبية سكانية عرب  المنطقة الشرقة ويتركب سكان محافظات  

% من 36وحوالي  ،  ها% من سكان 15حوالي  ، فيما يشكل األكراد  المنطقة% من مجموع سكان  78إلى  

ويشكل ، (% من مجموع السكان10-8 حوالي وهم يشكلون في عموم سورية)سكان محافظة الحسكة 

محافظة دير الزور
6,9% محافظة الحسكة

6,5%

محافظة 
الرقة
4,1%

باقي المحافظات
81,4%

منطقة عين العرب
%1,1

ية شكل نسبة سكان محافظات المنطقة الشرق
م 2011إلى سكان سورية في عام 

محافظة دير الزور
13,6%

محافظة الحسكة
12,5%

محافظة 
الرقة
9,5%

باقي المحافظات
62,7%

منطقة عين العرب
1,7%

ة شكل نسبة مساحة محافظات المنطقة الشرقي
إلى مساحة سورية الكلية

 المساحة 2011 السنوات <

 % 2ألف كم % آالف  المحافظات

 13,6 25,152 6,9 1692 محافظة دير الزور 
 12,5 23,169 6,5 1604 محافظة الحسكة 

 9,5 17,627 4,1 1008 محافظة الرقة 
 1,7 3,068 1,1 262 منطقة عين العرب 

 37.3 69,016 18,6 4566 المجموع  

 62,7 116 81,4 19938 سكان المحافظات األخرى 

 100 185 100 24504 مجموع سكان سورية 
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% لباقي المكونات من التركمان والشركس والشيعة 2%، و 5المسيحيون )األرمن والسريان( نسبة 

 هو وجود حديث. هاوالعلويين، علما بأن الوجود الشيعي والعلوي في

الحسكة  ةمحافظ، اثنتان منها في فقط سوريةمن ربع مناطق إدارية أويشكل الكرد أغلبية سكانية في 

وهي عين العرب وعفرين، هما: منطقتا ، حلبفي محافظة  ، واثنتان: منطقتا القامشلي والمالكيةماه

ً لها بما يشكل ، اً نقي  اً عرقي  اً وال إقليم متصالً  اً جغرافي  اً حيز وال تشكلمتباعدة جغرافية مناطق    أساسا

 .بالكردمعتبراً في الجغرافية السياسية إلنشاء كيان خاص 

  المنطقة الشرقيةجدول المكونات الديمغرافية في محافظات 

 ألف نسمة /الرقة -الحسكة -دير الزور 

 

 
 
 
 

 
بعد  الجغرافية والسكان والفكر السياسيحقائق من حيث  بات مزوراً كل شيء في شرق الفرات إن 

 :ويمكن قول ما يلي، ى المنطقةعل( pkk & pyd) العصابات االرهابية االنفصاليةسيطرة 

العرب السنة
78%

األكراد
15%

(األرمن والسريان)المسيحيون
5%

باقي المكونات
2%

رقية شكل نسب المكونات الديمغرافية في محافظات المنطقة الش
الرقة-الحسكة -دير الزور 

األرمن   الشركس  التركمان  األكراد  الشيعة  العلويون  السنة العرب  المحافظة 
 والسريان 

 المجموع 

6021 دير الزور   3   *  10  *  20 5 12 40 1692 

798 الحسكة    5   *  - 735  15 6 612  1604 

948 الرقة   5   *  3   *  60 20 1 52  1008 

 4302 191 19 40 653 13 13 3375 المجموع 

م 1970تواجد حديث بعد عام   *  
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تمثل الشعب  ال سورية الديمقراطية )قسد(باسم قوات رهابية اإل( pkk & pyd)إن عصابات  (1

كما مارستهما ، االضطهاد واالقصاء ى مكوناته السياسيةعلمارست  فهيالكردي في سورية، 

 .األخرى من العرب والتركمان وغيرهماالسورية االثنية  المكونات على

% سكان 19على حوالي  بقوة السالح المفروضة قسراً الذاتية الكردية  باإلدارةما يسمى  وإن (2

 ها% من سكان15قل من  ألفي المنطقة  تنتسب  وهي    ،% من مساحة سورية37وحوالي  سورية،  

التي تنسبها لنفسها الشرعية نوع  يدعونا للسؤال عن ،سورية%من سكان 10وأقل من  ،سورية

 لسورية. االقتصادية واردالم% من 64 بمقدراته التي تقدر بـ صرفالت ؟ و بإدارة هذا االقليم

ً   فكراً   تتبنىالتي  (  pkk & pyd) الـ  عصاباتوإن   (3 ً   شيوعيا % 90أكثر من  وتفرضه على  ،  الحاديا

االلحادي  فكرهاينبذون وهم مسلمون  الذين والكرد والتركمانمن سكان المنطقة من العرب 

 .المتطرفالدخيل و 

 اً جغرافي   اً حيز  يملكونال  هم  فوهم ليسوا كذلك،    ،يؤيدون اإلدارة الذاتيةاألخوة الكرد  بفرض أن  و  (4

 ،سوى في ثالث مناطق إداريةشرق الفرات  فيغلبية سكانية أيشكلون  وال ، خاصاً بهممتصالً 

ثلث مساحة سورية   فيذاتية  ة  عين العرب والقامشلي والمالكية، فكيف يحق لهم فرض إدار   :هي

ً نظامفهذه اإلدارة ليست إال  ؟وعلى حوالي خمس سكانها ً أسدي  ا ً أقلوي  ا  د.بلبوس جدي  ا

( المعروفة بقوات سورية الديمقراطية )قسد( pkk & pyd)العصابات اإلرهابية الـ  تقامو  (5

في المناطق التي واألكراد القسري لعدد كبير من السكان العرب والتركمان تهجير العمليات ب 

، وكردي  وتركماني  فهجرت بموجب تقارير لمنظمة العفو الدولية أكثر من مليون عربياحتلتها،  

حيز  إيجادو  لمنطقةسكان ابهدف تغيير التركيب الّديمغرافي لواستبدلتهم بموالين لها من الكرد 

 .مشروعهم االنفصالي في شمال شرق سوريةلجغرافي متصل 
وقام بتغيير معظم أسماء تدريس اللغة العربية    الكردي االرهابي  ألغى حزب االتحاد الديمقراطيو  (6

، وبدأ على السكان حتلها، وفرض التجنيد االجباريالتي في المناطق االعربية والبلدات المدن 

 واستولى على الدوائر الرسمية للدولة. ،كلغة رسمية في جميع المناطقبتدريس اللغة الكردية 

األخرى يريد الذهاب إلى منطقة شرق الفرات يحتاج إلى من المحافظات السورية  عربيأي و  (7

    . من يكفله من الكرد كي يسمح له بالدخول

بالعصابات اإلرهابية العنصرية (  pkk & pyd) نبالغ أبدا إذا ما وصفنا عصابات الـ  ال  لذلك كله   (8

تسعى لتقسيم سورية هي  و واعتبرناها قوى احتاللية لمنطقة شرق الفرات في سورية،    ،االنفصالية
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وحاولت اقناع الدروز في جنوب سورية للتماهي مع مشروعها االنفصالي بلبوس الفيدرالية، 

 سورية. تقسيم مها فيتدعوعربية  وهناك قوى عالميةوقدمت لهم مغريات الدعم من النفط، 

 المواقف الدولية من العملية:

ً اتسعت دائرة الرفض واالدانة لعملية نبع السالم   اتساع دائرة ولكن  ،  فور اإلعالن عن بدئها  إقليمياً ودوليا

 هاوإن تحليل منطلقات   .وتأثيرهاقيمتها ووزنها  وال يزيد من  السلبية  عظم من شأن المواقف  ي ال  الرفض لها  

سوى أنه عبر   ،ال قيمة له  يجعل معظمها كزوبعة في فنجانال يضعها في مقام واحد، و الواهية    هاوذرائع

 الرأي العام السوري والعربي والتركي حتماً.أمام  مرهاوصغ مصاحبه وحقدهأعن خفة 

مجموعات  فيعلى هذا األساس  هاويمكن تصنيفوذرائعها ليست واحدة، جميعها إن منطلقات المواقف 

 :كما يليمن المواقف اإليجابية المؤيدة والمتفهمة والمعارضة والكيدية، عدة 

وينطلق أصحابها من رؤية استراتيجية تقاطعت فيها مصالحهم مع مجموعة المواقف المؤيدة:  -1

وعلى رأس هذه المجموعة ويملكون االعتبار الشرعي والثقل الميداني  مصالح األشقاء في تركية،  

 ، وباكستان الشقيقةالوطني، ودولة قطر الشقيقة هجيشوقواه الثورية و الحر سوري الشعب ال

 .ودول أخرى

المهدد وتنطلق من تفهم حذر لهواجس تركيا على أمنها القومي  مجموعة المواقف المتفهمة: -2

 هامن خطر اإلرهاب عبر الحدود البرية الطويلة مع سورية، كما تنطلق من مراعاة مصالح 

، وعلى رأس هذه المجموعة روسيا واإلدارة األمريكية اللتان هااالقتصادية والسياسية المتبادلة مع

ا موقفهما برفض المقترح المقدم من قبل خمس دول أوربية إلدانة العملية في مجلس األمن ت ترجم

ارة األمريكية م، علماً بأن اإلد10/10/2019بجلسته المغلقة في اليوم الثاني لبدء العملية الخميس  

حملت تركيا مسؤولية حماية األقليات وهروب أي مقاتل محتجز من داعش في المنطقة، وقال 

وسيدمر االقتصاد  ،وأنه يراقب الوضع عن كسب ،الرئيس األمريكي إن العملية فكرة سيئة

أعضاء في الكونغرس إلى فرض عقوبات على يسعى التركي إذا تجاوزت تركيا الخطوط، و

ويجب أخذه بحذر، وكذلك  ،هذا فإن الموقف األمريكي ال يمكن االطمئنان له بالمطلقتركيا، ل

 بالنسبة لروسيا التي ال تحترم مواقفها وال تثبت عليها.
تجدر اإلشارة إلى ما أعلنه مسؤول في وزارة الدفاع األمريكية قبل بدء عملية نبع السالم لكن و 

تلقت من إدارة الرئيس ترامب أوامر باالنسحاب الكامل م، أن الوزارة 6/10/2019بيومين في 

، وقد يكون هذا األمر هو المعبر الحقيقي عن الموقف من سورية وفقاً لجدول زمني قصير للغاية

  .ا وخارجهالالستهالك اإلعالمي في داخل أمريك يهمن تصريحات األمريكي، وما دونه 
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ينطلق أصحابها من رؤية استراتيجية و  :ةالمعارضة ذات األجندة المعاديمجموعة المواقف  -3

ضعيفة منطقة لمنطقة العربية واإلسالمية ا يرغبون فيها بإبقاءو لشعوب المنطقة، باتت معروفة 

في ون  وير  ،إلرادتهم وسياساتهممستنزفة القدرات، وتابعة    ،عدم االستقرارتعاني من اإلرهاب و

كل من  تهمفي مقدمتحقيق رؤيتهم االستراتيجية، ويقف ل اً جيداً الفصائل الكردية اإلرهابية خيار

األخرى، والكيان الصهيوني،  دول االتحاد األوربيالعديد من و فرنسا وبريطانيا وألمانيا 

 تماهت قليال مع ثمبالمال والسالح  المليشيا الكرديةوالواليات المتحدة األمريكية التي دعمت 

 .على تنفيذ العملية اإلصرار التركي

في توسع النفوذ التركي في  ممن عدم رغبتهأصحابها طلق ن وي وعة المواقف المنافسة:مجم -4

اتساعاً كمياً ونوعياً للمساحات التي ، ويرون في سيطرة تركيا على منطقة شرق الفرات سورية

مساحة منطقة درع الفرات في و  2( ألف كم15) بحدودحيث المنطقة اآلمنة نفوذها، ل ستخضع

أكثر   مساحته  ما يصبح مجموع  ،الشمالي وغصن الزيتون في عفرين ومحافظة ادلبريف حلب  

في  ابالرغم من وجود مصلحة لهمن العملية  يهذا الموقف السلب  ، فاتخذت2( ألف ك م25من )

 .في دمشقالنظام العراق و كإيران و ، في سوريةاالنفصالي القضاء على المشروع الكردي 

على لتركيا والتشويش  أصحابها من منطلق العداء والكيدينطلق و  :الكيديةمجموعة المواقف  -5

حتى لو كانت في صالح و، طبيعة العملية ومآالتهادورها في المنطقة العربية، بغض النظر عن 

والبحرين كموقف مصر والسعودية واالمارات ، إيران والنظامالشعب السوري وضد مصالح 

 .في الجامعة العربيةلها  توابعية البقوولبنان والعراق والجزائر، 
من عملية نبع السالم عبرت عن خفة أصاحبها وحقدهم السلبية وإن مواقف الدول العربية 

مصلحة الشعب وتجاوزت  لم تنطلق من رؤية استراتيجية مبررة،  ألنها  وصغارهم كرجال دول،  

، كمصر أكبر دولة عربية يقع على عاتقها الدفاع الدول االعتبارات الرمزية لبعضالسوري و 

عن قضايا الشعوب العربية، والسعودية ذات الرمزية اإلسالمية والمستهدفة بالمشروع اإليراني 

أكثر من نفخ   تأثيرهاعدو  يمواقفها ليست ذات وزن في السياسة الدولية، وال   مع أنفي المنطقة،  

 ، إال إذا أصبحت متكأً للمغرضين. إلبراهيم عليه السالم  أبو بريص في النار التي أوقدها النمرود

للجرحى، العاجل  والخلود لشهدائها وشهداء الثورة السورية، والشفاء  تحية وألف سالم لعملية نبع السالم،  

أهلنا في جميع  وحفظ هللا تركيا من كل مكروه، وفرج عن  الكريمة لمن تشرد من أبنائها،  اآلمنة  والعودة  

 .صحاب الكيدأللصغار واوالعار خزي ، والسورية
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 موقف االعالم العربي:

الجزيرة والقنوات  كقناةاإلعالمية، ببعض القنوات ينحصر االعالم العربي الفاعل في الساحة العربية 

في (، وأهمها وأكثرها فاعلية  عربية  المدعومة من االمارات )الحدث، والعربية، وسكاي نيوزاإلعالمية  

 ألنها، جداً  السلبي جداً الدور قناة الحدث التي تبث من دبي، ويمكننا تقييم دورها ب هي تغطية العملية 

مراسليها في الميدان وضيوف برامجها ونشراتها إلى تركيا بالتعاون    ةتكذب وتكثف كل جهودها لإلساء

 لرحمن مدير ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق االنسان. مع المدعو رامي عبد ااالخبارية المرتزقة، و

بينما تقوم قناة الجزيرة بدور إيجابي محدود تجاه العملية ال يكافئ الدور السلبي لقنوات العربية والحدث، 

مع موقفها المعادي   الموضوعإلى دور سلبي أو حيادي من العملية إذا ما تعارض    هاوأحيانا يتحول دور

 الموقف األمريكي من العملية. يح، وخاصة في مجال توضالتحليل للمواربة هاشدي للسعودية ف

مخاطبة حكومة قطر  ، من خاللعملية باللغة العربيةلالنقص في التغطية اإلعالمية لتدارك  ال بد من  إذاً  

وبإجراء المقابالت مع شخصيات سورية معروفة كرئيس  ،تفعيل دور قناة الجزيرة أكثرالشقيقة ل

 لجيش الوطنيلدفاع الورئيس الحكومة المؤقتة، ووزير  ،ورئيس هيئة التفاوض ،االئتالف الوطني

 .وشخصيات مهمة أخرى

 موقف المعارضة السورية:

بيانات ر الاصداعلى من قبل المعارضة السورية مقتصرة عملية نبع السالم المؤيدة ل المواقف تمازال

قناة الحدث إبراز بعض األصوات المعارضة )منصة  استطاعتمع األسف في حين ، وأصواتها خافتة

 .على لسان الخالدي من أوربا والمحاميد من مصر بشكل واضح ضد العمليةواستغلتها القاهرة( 

عصابات كردية إرهابية قبل أن إن عملية نبع السالم هي عملية تحرير ألراضي سورية من احتالل و 

لي خمسة عشرة ألف مقاتل، وهناك واتكون عملية تركية، والجيش الوطني السوري مشارك فيها بح 

إذا ما  ،والمؤازرةفيها عشرات اآلالف من المقاتلين في الجيش الوطني على أهبة االستعداد للمشاركة 

على يجب ف كبيرة لسورية في الحفاظ على وحدة أراضيها،مصلحة  العملية وفيطلب منها ذلك، 

ً جانب  وتضفي عليهاتتبناها أن المعارضة السورية  المشاركة بقى توال ينبغي أن  ،من الشرعية السورية ا

     قناة الحدث.  ذلك المواالة للشقيقة تركيا كما تصور صورةب السورية فيها 

 آالت العملية:م

ن األتراك وفي مقدمتهم مسؤوليال تصريحاتؤكده دائما ت ليس لتركيا أي أطماع في سورية وهذا ما 

يروج من قبل القنوات كما  في المنطقة تغيير ديمغرافي ، وليس لديها نوايا بأيالرئيس أردوغان
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منطلق فضال عن أن ، ذلكليست بحاجة لألنها في الواقع الحقيقي ، اإلعالمية العربية الكيدية المغرضة

 .الرئيس أردوغان منطلقاتو ،هو من أهم منطلقاتها للكرد والعرباألخوة اإلسالمية 

 عليها  ترغب بإعادة وضع المنطقة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة المليشيات الكردية اإلرهابية  إن تركياو 

أكثر من ، وهم اإلرهابية منها( pkk & pyd) هجرتهم مليشيات ين الذينالالجئبإعادة وذلك  ،ليس إال

  :هي مختلفةعدة جوانب من خالل  يةمآالت العمللويمكن أن ننظر  .وتركماني وكردي مليون عربي

وقدراته اللوجستية  للجيش التركيعلى معطيات اإلمكانات العسكرية الكبيرة  مبنيةرؤية متفائلة  -أوالا 

موافقة وعلى ، بها معطيات الجانب اآلخرة التي ال يمكن مقارن و مدعومة بالجيش الوطني السوري، ال

وهما الرئيسان الروسي فالديمير بوتن واألمريكي دونالد   ،أهم الالعبين في الساحة السورية على العملية

ً   عمليةال  وعلى األعذار الواهية لألطراف التي اتخذت منترامب،   ً موقفا لتعذر بانتهاك سيادة ، كا معارضا

محتلة من قبل عصابات إرهابية وال تخضع للسيادة السورية، منطقة أصال هي والمنطقة  ،سورية

 يةإرهاب عناصر والتعذر بأنها قد تؤدي إلى انفالت تحريرها، في ويشارك الجيش الوطني السوري 

وللرد على شبهات  .ووو شرات آالف العناصر بعحرب على إرهاب منفلت هي  العملية، و مسجونة

 األعذار يمكن وصف العملية بما يلي:

 إنها عملية تحرير لجزء كبير من األرض السورية محتل من قبل عصابات إرهابية انفصالية. -1

إنها عملية حرب على إرهاب عصابات كردية انفصالية تهدد وحدة األراضي السورية واألمن  -2

 واإلقليمي بشكل عام.القومي التركي 

 وهم منالعصابات اإلرهابية الكردية من قبل وا قسرا رج  إنها عملية إلعادة الجئين سوريين ه   -3

 العرب والكرد والتركمان والسريان. جميع المكونات، من 

 إنسانية وتنموية، وتهدف إلى تأمين األمن واالستقرار ،  إنها عملية تحمل في طياتها أبعاداً مختلفة -4

 .  واسمها نبع السالم ،طقةفي المن 

، العملية حتى اآلن ال مع وال ضدالذي يبدو  ،رؤية حذرة بناء على الموقف األمريكي الضبابي -ثانياا 

 همنشاطات و لمواقفهالكونغرس أعضاء من وانتقادات  ،والتصريحات المتناقضة للرئيس دونالد ترامب

الواسعة للعملية، والعربية الكونغرس، باإلضافة إلى حملة اإلدانة الدولية لعملية داخل للتركيا و المعادية 

 تركيا  اإلرهابية بهدف استنزاف  تالمليشيا  مبادرة بعض األطراف الدولية لدعم هذهاستغاللها ووإمكانية  

وبعض األعراب، لذلك   ، وفي مقدمة هذه الدول الكيان الصهيوني وفرنساوتعطيل عجلة نهضتها الحديثة

 .أو المدبرة المتوقعة العملية ارتدادات ومراقبةحسم ال بد من اإلسراع في ال
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إن ما يسمى بقوات سورية الديمقراطية )قسد( لن تستطيع الصمود كثيراً أمام الجيش التركي  -ثالثاا 

والجيش الوطني السوري، وستندحر نحو الجنوب لمسافة أكثر من ثالثين كم خالل أيام قليلة بإذن هللا، 

 ذلك بفعل عوامل عدة من أهمها ما يلي:و 

ً وراء قواته المسلحة، وتأييد معظم قوى الثورة والمعارضة  -1 وقوف الداخل التركي متماسكا

 .لعمليةفي االسوري ومشاركة الجيش الوطني  ،السورية

قسد اختالل موازين القوى لصالح الجيشين التركي والوطني السوري اللذين يتفوقان على قوات   -2

 .بالعدد والعدة واصناف القوى البرية والجوية (pkk & pyd) اإلرهابية

لقوات سورية الديمقراطية )قسد( بسرعة، وانشقاق المكونة اإلرهابية  تامكانية تفكك المليشيا -3

العرب وعناصر التجنيد االجباري عنها، مما يضعف الروح المعنوية القتالية لعناصرها تدريجيا، 

 .اها األساسية نحو الجنوب بعيداً عن المناطق الكردية التي تشكل الحاضنة المعنوية لهبانزياح قوا

المعركة، وصعوبة ثبات العناصر اإلرهابية  في أرضسهولة التضاريس المنبسطة المكشوفة  -4

 .المتوفرة وكثافة النيران األرضيةالتركي في مواجهة سالح الجو 

ا  ا في المنطقة اآلمنة المزمع انشاؤها على امتداد الحدود في منطقة إن مجريات المعركة وميدانه -رابعا

كم يشمل معظم إقليم انتشار األكراد في المنطقة، وعليه يمكن   40  –  30شرق الفرات بعمق يتراوح بين  

 أن ينبئنا المستقبل القريب بما يلي:

اإلرهابية من إقليم حاضنتهم الشعبية  (pkk & pyd) اندحار عشرات اآلالف من عناصر مليشيا -1

 .باتجاه الجنوب نحو منطقة سكانها من العشائر العربية بالكاملفي الشمال الكردية 

جنوباً اإلرهابية  (pkk & pyd) نزوح مئات اآلالف من األكراد ممن تورطوا في تأييد مليشيا -2

ً  نحو منطقة العشائر العربية ً ، ومعهم آخرين قد يعودوا إلى اأيضا  .لمنطقة الحقا

ستحاول بعض الجهات المغرضة إعادة تجميع فلول تنظيم داعش وخالياه النائمة في منطقة  -3

عمداً، من سجونها  همتسريبب  نفسهااإلرهابية الكردية  تالمليشيا ومنهاالعشائر العربية نفسها، 

 وبعض عناصر التنظيم له امتدادات عشائرية.

ا  وحدوث موجات من  ،جنوبال اإلرهابية نحو الكردية واندحار المليشيات هاء العملية تبعد ان -خامسا

كم من منطقة شرق  30)وراء عمق النزوح لألكراد المؤيدين لها، سيتكون في جنوب المنطقة اآلمنة 

من جميع الجهات، بالقوى  محاصرة    ستكونو   ،بؤرة من األجندة المتصارعةتشكل  منطقة خطرة  الفرات(  
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اإليرانية من الغرب والجنوب،   تقوات النظام والمليشياب وطني السوري من الشمال، و الجيش التركي والب 

 عدد من الخصوم يمكن اجمالهم بما يلي: هذه المنطقة والعراق من الشرق، وسيجتمع في

  داعميها.لمواالتها و هابمختلف اتجاهات  العشائر العربية -أ

 .(pkk & pyd)الكردية اإلرهابية  تالمليشيافلول عشرات اآلالف من   -ب

 .(pkk & pyd)الكردية اإلرهابية  تمئات اآلالف من النازحين األكراد المؤيدين للمليشيا  -ت

 وخالياه النائمة. فلول داعش  -ث

 أصابع ألجندة الخفية وما أكثرها.  -ج

لسعودية إيران والنظام، وا :جهات عدةقبل بروز الرهان على العشائر العربية ودعمها من ويتوقع 

جميعاً أجندة هؤالء الداعمين  اختالف وتناقض  إن  و   وآخرون،واالمارات، والواليات المتحدة األمريكية،  

، وبين العشائر نفسها لعشائر العربيةمن التنافس والصراع بيت اوحالة  خلق واقعاً جديداً في المنطقةي س

ً أذلتها التي  اإلرهابية الكرديةالعربية والقوى  وتلك األيام نداولها بين )، بالقوة وأخضعتها إلرادتها سابقا

الكردية االرهابية، وسيحرك جميع  ت(، وبين األكراد والعرب، وبين فلول داعش وفلول المليشياالناس

 مختلفة. ةهذه الصراعات باتجاهاتها المختلفة أصابع خفية بأجند
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 توصيات: ال نتائج وال

بات مزوراً من حيث حقائق الجغرافية والسكان والفكر سورية ب شرق الفرات في كل شيء  (1

منبعاً  ت المنطقة، وأصبح (pkk & pyd) السياسي بعد سيطرة العصابات االرهابية االنفصالية

 التركي. واإلقليميالسوري لإلرهاب والخطر على األمن القومي الوطني 

الرئيس أنها بدأت بعد تفاهم  من الناحية الدبلوماسيةفي عملية نبع السالم أهم ما يلفت النظر  (2

مع الرئيسين األمريكي دونالد ترامب والروسي فالديمير بوتن، وهما من أهم الالعبين أردوغان  

 الساحة السورية. فيالمؤثرين 

يشمل مسرح األنشطة العسكرية لعملية نبع السالم والمنطقة اآلمنة المزمع إنشاؤها معظم إقليم  (3

 شرق سورية.انتشار األكراد في شمال 

تمثل الشعب  ال سورية الديمقراطية )قسد(( باسم قوات pkk & pydرهابية )إن العصابات اإل (4

على جميع المكونات العربية والكردية  مارست االضطهاد واالقصاءو الكردي في سورية، 

 والتركمانية، والتغيير الديمغرافي في مناطق سيطرتها.

هي عصابات عنصرية انفصالية وقوى احتاللية  اإلرهابية( pkk & pyd)إن عصابات الـ  (5

 لمنطقة شرق الفرات في سورية، وتسعى لتقسيم سورية.

% سكان 19على حوالي  المفروضة قسرا بقوة السالحالذاتية الكردية  باإلدارةما يسمى وإن  (6

قل من في المنطقة أل  ينتمون  ألن أصحابها  ،ال شرعية لها  ،تها% من مساح 37وحوالي  سورية،  

 .سورية%من سكان 10وأقل من  ،هامن سكان 15%

ومنع تقسيم  ،(pkk & pyd)الكردية االرهابية  تإزالة الممر اإلرهابي الذي أنشأته المليشيا (7

سورية، وإنشاء منطقة آمنة للسوريين في شمال شرق سورية، وتنميتها في مختلف المجاالت، 

من أهم  ،الثورة السورية وخدمات المناطق المحررة تالموارد المالية لتغطية احتياجاوتأمين 

 ة.مشتركة بين تركيا وقوى الثورة السوري ومصالح أهداف  كلهاأهداف عملية نبع السالم، و

ليس لتركيا أية أطماع في سورية وهذا ما تؤكده دائما تصريحات جميع المسؤولين األتراك وفي  (8

مقدمتهم الرئيس أردوغان، وليس لديها نوايا بأي تغيير ديمغرافي في المنطقة كما يروج من قبل 

 القنوات اإلعالمية العربية الكيدية المغرضة.

لعملية نبع السالم إقليمياً ودولياً، ال يعظم من شأن المواقف السلبية إن اتساع دائرة الرفض واالدانة   (9

وال يزيد من قيمتها ووزنها وتأثيرها، وإن تحليل منطلقاتها الكيدية وذرائعها الواهية يجعل ها من

معظمها كزوبعة في فنجان ال قيمة له سوى أنه عبر عن خفة أصاحبه وحقدهم وصغارهم أمام 
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والعربي والتركي حتماً، وموقف الجامعة العربية المخزي الذي هو ضد  الرأي العام السوري

 يصب في دائرة المساعي لتقسيم سورية. مصلحة الشعب السوري

( دور سلبي عربية المدعومة من االمارات )الحدث، والعربية، وسكاي نيوزاإلعالمية للقنوات  (10

، ودور قناة الجزيرة اإليجابي من العملية بالكذب والتضليل جداً جداً في تغطية عملية نبع السالم

 ال بد من تدارك النقص في التغطية اإلعالمية باللغة العربية.لذلك ، الدور السلبي ال يكافئ ذلك

مازالت المواقف المؤيدة لعملية نبع السالم من قبل المعارضة السورية مقتصرة على اصدار  (11

تبني العملية وإضفاء جانب من الشرعية السورية عليها، يها ب علالبيانات وأصواتها خافتة، ويج 

ألن في العملية مصالح سورية كثيرة، منها تحرير جزء عزيز من األرض السورية، ومنع تقسيم 

 سورية، وإعادة قسم كبير من الالجئين السوريين للعيش في بلدهم بأمن وأمان.

وحدوث موجات من نزوح األكراد المؤيدين  ،وبجنال اندحار المليشيات الكردية اإلرهابية نحو  (12

ويتوقع بروز   ،بؤرة من األجندة المتصارعةو   منطقة خطرةلها، سيكون في جنوب المنطقة اآلمنة  

: متناقضة بأجندتها  دعمها من قبل جهات عدةمما يستوجب  لعشائر العربية  دور لالرهان فيها على  

ق واقعاً جديداً في المنطقة وحالة من التنافس وإن اختالف وتناقض أجندة هؤالء الداعمين سيخل

ً  مختلفةأصابع خفية بأجندة  هاحركتوالصراع بين عدد من المكونات المختلفة، وس  .أيضا

 
 

 
 
 
 

 


