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–

  

   باستثناء تسيير الدوريات العسكرية املشتركة بين القوات الروسية والتركية، فإن االتفاق 
م
بين أنقرة    م بر  امل

  وموسكو
من الشريط الحدودي، والذي جرى    ( قسدقراطية )مقوات سورية الديإبعاد مقاتلي    ن ، واملتضم 

، لم يشهد أي تطورات على  خالل قمة رئاسية في "سوتش ي"  2019توقيعه في تشرين األول/ أكتوبر من عام  

 .صعيد التنفيذ

 عن الحدود التركية   30على إبعاد مقاتلي "قسد" بعمق  االتفاق نص  
ً
السورية، مع موافقة أنقرة   –كيلومترا

 .(1) املناطق التي أخلتها القوات األمريكية فيالسوري  على انتشار قوات النظام

التركي   التفاهم  إبرام  في    –التطور االستثنائي الوحيد الالفت منذ  الروس ي حول املنطقة الحدودية، تمثل 

تسيير أطول دورية مشتركة في مطلع أيار/ مايو من العام الجاري، وامتدت على أطراف محافظة الحسكة  

 .(2) كيلومتر 010بطول 

وعلى عكس املأمول من طرف تركيا، فإن روسيا بدت وكأنها تراعي مصالح "قسد" وحساسيتها، وذلك من  

 أجل التوصل إلى تفاهم 
 
 م بينها وبين النظام السوري يعظ

م
ق بين الطرفين  م املكاسب الروسية، لكن أي تواف

دود، وهذه املرة تحت غطاء مباشر  اته خطر استمرار انتشار العناصر املناوئة ألنقرة على الحيحمل في طي  

 األمن القومي التركي. من النظام السوري، مع احتمالية استغالل تلك املجموعات ضد  

 

 
 :2019تشرين األول/ أكتوبر  22التركية، وكالة رويترز،   –اتفاق روسيا وتركيا على إبعاد المقاتلين األكراد من الحدود السورية  (1)

https://reut.rs/2XMhA20   
   : 2021أيار/ مايو  1 اليوم،روسيا ، دورية تركية روسية عسكرية فريدة من نوعها شمال شرق سورية  (2)

https://bit.ly/3894X3b   

https://reut.rs/2XMhA20
https://bit.ly/3894X3b
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 تركي    شهدت الفترة منذ منتصف آب/ 
ً
 تجاه مناطق سيطرة  أغسطس وحتى صدور هذا التقرير تصعيدا

ً
ا

حمل   بما  عسكريةقسد،  عملية  إطالق  احتمالية  على  تدل  هذا    مؤشرات  مالمح  أبرز  كانت  وقد  تركية. 

 التصعيد على النحو التالي: 

 قيادات عسكرية بارزة في قسد  اغتياالت ضد  -1

دات  شنت طائرات بدون طيار تركية حملة اغتياالت ضد قيا  2021  منذ التاسع عشر من آب/ أغسطس

حزب   كوادر  ومن  الجنسية  إيراني  وهو  روج"،  "ريناس  مقتل  إلى  أدت  "قسد"،  تنظيم  في  بارزة  عسكرية 

بريف    "عامودا"و   "القامشلي"  ي  العمال الكردستاني، حيث جرى استهدافه على الطريق الواصل بين مدينت  

لعامة لتنظيم "قسد"، الحسكة، تال هذه العملية استهداف اجتماع لقادة عسكريين في مكتب العالقات ا

تمر" "تل  في   
ً
منعقدا أربعكان  ملقتل  أدى  في    ،  القيادة  مجلس  عضوة  بيرهات"،  "سوسن  أبرزهم  قيادات 

 " املكون األبرز في "قسد"، وإحدى أقدم الكوادر العسكرية في التنظيم.ypgوحدات حماية الشعب "

 
م
لـ "قسد" بجراح، بعد  وأ  تعر  صيب القيادي "ذيب األسود" التابع 

م
ت  ض حافلة كانت 

 
ه مع قياديين آخرين  قل

 .(3) ر التركي، بالقرب من "دار الجرحى" في مدينة "عين العرب"إلى استهداف من الطيران املسي  

  و ،  "قسد "هذه الهجمات التي ركزت على الخبرات امليدانية املهمة في  
 بأنها مقد 

ً
مة لعمليات  أعطت انطباعا

مع   تزامنت  وأنها  خاصة  األ برية،  الحاجز  من  جزء  ومناطق  إزالة  التركية  األراض ي  بين  الفاصل  سمنتي 

 سيطرة التنظيم بريف الحسكة.

 التمهيد املدفعي  -2

تل   في كل من:  التركية قصفها على مواقع تنظيم "قسد"  ركزت وحدات املدفعية املتمركزة داخل الحدود 

 من منتصف شهر    –تمر  
ً
آب/ أغسطس من العام الجاري، وتوسعت  أبو راسين بريف الحسكة، اعتبارا

الرابع   حلول  مع  الرقة  بريف  عيس ى"  "عين  وأطراف  حلب،  شرق  "منبج"  إلى  لتصل  املدفعية  الضربات 

 .(4) والعشرين من الشهر ذاته

 

 
 :2021آب/ أغسطس  24تنظيم قسد، مركز جسور للدراسات،  د من ضرباتها األمنية ضد  صع   تركيا ت   (3)

https://bit.ly/3gwJENg  
 : 2021آب/ أغسطس   25 شمال منبج، وكالة "هاوار" التابعة لـ "قسد"،   قصف تركي (4)

https://bit.ly/2UQ8kce  

https://bit.ly/3gwJENg
https://bit.ly/2UQ8kce
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 ترتيبات عسكرية -3

الوطني الجيش  لفصائل  االنتشار  بتنظيم  تتعلق  ترتيبات  إجراء  على  التركية  العسكرية  القيادة   أشرفت 

التماس   خط  طول  على  حلب،    السوري  شمال  عفرين  من  واملمتدة  "قسد"،  تنظيم  سيطرة  مناطق  مع 

 إلى الباب وجرابلس شرق املحافظة. 
ً
 وصوال

عسكرية   كتائب  تأسيس  املعارضةوجرى  فصائل   بحيث  ،  من 
 
خط حراسة  كتيبة  كل  مع    تتولى  محدد، 

يم  بمهام  تقديم دعم عسكري  القيام  للمقاتلين  إمكانية ص  هم،  تيح  الفصائل ض  ه  ودراسة  تلك  لواء  ر    ن  ي  من 

 ملعلومات خاصة حصل عليها فريق اإلعدادن  عسكريي  
ً
 .، وفقا

 

الهجمات   عملية جديدة في سورية، ويبدو أن  أوحت املؤشرات العسكرية املتعددة إلى أن تركيا تتجه لشن  

 من الشك لدى "قسد"، خاصة مع غموض املوقف  بالطائرات املسيرة والقص
ً
ف املدفعي قد أحدث نوعا

 
 
وت أفغانستان  من  واشنطن  انسحاب  إثر   ،

ً
عموما املنطقة  في  حلفار  األمريكي  أمام  ئك  ينهارون  األفغان  ها 

 حركة "طالبان".

  
 رض تركيا، وتعرقل إطالقها عملية عسكرية وهي:  تقات الحقيقية التي قد تعباملقابل فال يمكن إغفال املعو 

 املوقف األمريكي  -1

قاعدة ونقطة عسكرية شمال شرق سورية، على الرغم    14تحتفظ الواليات املتحدة األمريكية بأكثر من  

 .2019واخر عام أمن إعادة االنتشار التي تمت في عهد إدارة "ترامب"، 

مات حول  د تفاهم ق  لى املدى القريب واملتوسط، دون ع  ومن الصعب ترجيح فرضية االنسحاب األمريكي ع

السوري  أي    ؛امللف  غير    انسحاب مفاجئ سيصب    ألن  ويبدو هذا  إيران وروسيا،  بصالح  املطاف  نهاية  في 

 ب به لدى واشنطن. رح  مم 

 احتمالية الصدام مع روسيا -2

في تشرين األول/   االنتشار األمريكي  العديد من    إنشاء، وقامت ب2019أكتوبر  استفادت روسيا من إعادة 

 م مع تنظيم "قسد". النقاط العسكرية شمال شرق سورية، عن طريق التفاهم 
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تمر   )تل  التركي  املدفعي  للقصف   
ً
التي تعرضت مؤخرا املواقع  في جميع  الروسية  القواعد  عين   –وتتمركز 

 (5) منبج(. –عيس ى 

 
م
ت أن  املرجح  غير  تر واف  ومن  "عينق روسيا على سيطرة  كل من  و"  كيا على  منبج"، ألن هذا سيتيح  عيس ى" 

يم عمليات "نبع السالم" و "د  ي  االتصال بين منطقت     رع الفرات"، وبالتالي 
ل هذا  قاب  ز النفوذ التركي، وفي مم عز 

 في محافظة إدلب.  M4ن على طريق آم   ملطالب موسكو الخاصة بإنشاء ممر   ب  فإن أنقرة لم تستج  

 روسيا تعمل على د  ومن الواضح أن  
 
  "قسد "ع كل من  ف

 
ر فيما  ، والنظام السوري إلى استكمال الحوار املتعث

تسعى الحتواء   وبذلك     " قسد"بينهما، 
 
الثقة معهاد  ق بزعزعة  تفكر  أنها  يبدو  اإلمكان، وال  قد    ؛ر  ذلك  ألن 

   يقوض املساعي  
 
   الروسية

 
 يفقد موسكو ورقة  ل إلى العب فاعل في شمال شرق سورية، وأللتحو    الهادفة

ً
يضا

 .(6) ضغط مهمة على تركيا دون مكاسب مهمة

 

م   سيكون  التركي  الجانب  به  يقوم  الذي  التصعيد  أن  يبدو  الراهنة،  املعطيات  ظل  واحدفي   آله 
ً
من    ا

 للهدف منه:  
ً
 السيناريوهات التالية، وذلك تبعا

 دئةالته -1

م   يكون  كانقد  حال  في  وذلك  الكاملة،  التهدئة  الحالي  التصعيد  م  تآل  الضغط  منه  األساسية  ن  الغاية 

التفاهم  تنفيذ  مسألة  تحريك  أجل  من  روسيا  على  تركيا  بإبعاد  جانب  املتعلقة  وموسكو،  أنقرة  بين  مات 

مناطق    "قسد"مقاتلي   لتشمل  املشتركة  الدوريات  توسيع  تقدير  أقل  على  أو  الحدودي،  الشريط  عن 

 إضافية إستراتيجية جديدة في ريف الحسكة.

ح   حال  مجد  ق  وفي  التصعيد  انخفاض  نشهد  فقد  السياق  هذا  في  املكاسب  بعض  التركي  الجانب    ق 
ً
دا

 حالة التهدئة.  إلى ةوالعود

 عملية عسكرية محدودة  -2

 عملية عسكرية تركية محدودة قائمة، وال يمكن استبعادها.  تبقى احتمالية شن  

 
 :2021كانون الثاني/ يناير  6خريطة قواعد ونقاط القوى الخارجية في سورية، مركز جسور للدراسات،  (5)

https://bit.ly/3BcJouV  
 :2021تموز/ يوليو  2الفروف: على أكراد سورية إبداء استقالليتهم واهتمامهم بالحوار مع دمشق، روسيا اليوم،  (6)

https://bit.ly/38cwLnl 

https://bit.ly/3BcJouV
https://bit.ly/38cwLnl
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هي املنطقة املمتدة بين "تل رفعت" و"منغ"، شمال محافظة  كهذا سيناريو حة ملثل املرش   البقعة الجغرافية

مناطق   باألصل  ألنها  وذلك      يقطنهاحلب، 
تنظيم  املكو  من  واستعادتها  العربي،  لتركيا  تس  "قسد"ن  حقق 

قرابة   توطين  إعادة  أهمها  املهج    300مكاسب عديدة  نسمة من  العرب ألف  الشريط    رين  املنتشرين على 

عفرين، وإبعاد شبح الهجمات والتفجيرات    –مارع    –املأهولة بالسكان مثل: أعزاز    ، وتأمين املدني الحدود

 عنها.

نفوذ   خارج  أنها  اعتبار  على  األمريكي،  االعتراض  تثير  لن  األرجح  على  املنطقة  هذه  في  العسكرية  العملية 

عنها تتغاض ى  قد  روسيا  أن  كما  الفرات"،  "غرب  وتقع  اإليرا  ؛واشنطن  للنفوذ  أقرب  النفوذ  ألنها  من  ني 

   الروس ي،
م
 عتب  وت

 
بمثابة خط     ر 

إيراني متقد  املدعومة  للميليشيات  وم  "نبل"  املسيطرة على   
ً
"الزهراء" شمال  ا

 ستطالب موسكو بإحراز  كتس  مدينة حلب، لكن التساهل الروس ي ال يعني عدم البحث عن مم 
ً
بات، وغالبا

 .(7) حول إدلب 2020آذار/ مارس  5م في تنفيذ اتفاقية تقد  

 استمرار الضربات النوعية  -3

ضد   التركية  واملدفعية  الجوية  النوعية  الضربات  تستمر  أن  املحتمل  ومواقع    من  ألنها    "؛قسد"قيادات 

 
 
مل الروس ي  في حال عدم استجابة الجانب  طالب تنفيذ االتفاقيات املتعلقة  ستكون الخيار األنسب ألنقرة 

 
 
وتعذ الحدودي،  شن  بالشريط  عسكرية  ر     عمليات 

م
تواف تحقيق  عدم  الدولية  بسبب  األطراف  مع  قات 

 روسيا(.  –الفاعلة في شمال شرق سورية )الواليات املتحدة األمريكية 

ا حال  في  واالغتياالت  الضربات  العمال    ستمرارهاهذه  "حزب  كوادر  على  ستركز  األغلب  على  فإنها 

تنظيم   على  الهيمنة   من 
ً
نوعا يفرضون  الذين  الذاتية  "قسد "الكردستاني"،  لإلدارة  التابعة    ؛واملؤسسات 

 فكرة  سيم   ألن تصفية كوادر الحزب
ً
ساهم في جعل التنظيم أقرب إلى الحالة السورية، وبالتالي تقبله الحقا

 بها  تكون مرح  قد    هذه العملياتالتفاوض مع أنقرة، كما أن  
ً
بالنسبة لواشنطن ذاتها، التي ترعى منذ مدة  با

  
ً
  "حوارا

ً
   –كرديا

ً
 لتكون تنظيم  " قسد"، وتعمل على دفع  "كرديا

ً
 سوري    ا

ً
عرض لعرقلة من  ، وهذه املساعي تتا

 .(8)الجناح غير السوري داخل التنظيم

 

 
 : 2020آذار/ مارس   6.. آفاقه ومعوقاته، مركز أورسام، التركي  –االتفاق الروسي  (7)

https://bit.ly/3ymr28S  
 :2021آب/ أغسطس  10مراقبون: بي كي كي يجر غربي كردستان إلى كارثة حقيقية، موقع باسنيوز،  (8)

https://bit.ly/38jArDu   

https://bit.ly/3ymr28S
https://bit.ly/38jArDu
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املنطقة   أن  تبدو  السابقة،  املعطيات  ظل  ل معر  في  تركيا  ضة  أن  الواضح  ومن  السابقة،  االحتماالت  كل 

تبحث عن تحريك املياه الراكدة في منطقة شمال شرق سورية، ويجري استخدام التصعيد العسكري من  

 أجل د  
 
 ع  ف

 
طالب التركية، تحت ضغط التلويح بالخيار العسكري، لكن قد األطراف الضامنة للتفاعل مع امل

وهتتحو   لها،  السياسية  األجواء  بتهيئة  أنقرة  نجحت  حال  في  واقع  إلى  العسكرية  العملية  غير    ول  أمر 

يم ستبع  مم   د، وإال فإن الخيار البديل الذي 
 
  ؤ
ذ موسكو اللتزامها، وإبعاد  ن املصالح األمنية التركية هو تنفيم 

 من املناطق الحدودية. "قسد "

 
م
ت التي  والتصفيات  االغتياالت  استمرار  فإن  األحوال  أضعف    وفي 

الجو، نف  من  التركية  الطائرات  ذها 

أنقرة     رئيس ي في شمال شرق سورية، ويم كفاعل  سيفرض 
بين  سب  في العالقات  والفاعلين    "قسد"ب خلخلة 

 كات التركية. للتحر   نه سيزيد من حالة الشك حول قبول موسكو وواشنطن الضمني  إالدوليين اآلخرين، إذ 

املهم   التحر    ومن  أن  إلى  سيم اإلشارة  في شمال شرق سورية  التركي  و  ك  إدلب  تحويل  بعدم  إلى  ح  ساهم  دها 

ألنه بمثابة ضغط على األطراف الدولية األخرى، وتذكيرها بعدم تنفيذ التزاماتها    ؛مركز االهتمام والتركيز

 ض ي أفضل.حيال "التنظيمات اإلرهابية"، مما يجعل أنقرة في موقف تفاوم 
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