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  تمهيد
لت عملية درع الفرات ال بدأت   ّ ها اإلقليمية والدولية،  24/8/2016ش ة وتفاعال رًا  األزمة السور تحّوًال كب

لية ال كانت قد  ة، وقلبت أوراق المعادالت امل ركيا  األرا السور فقد مّثلت أّول تدخل عسكري مباشر ل

ن املجموعات الكردية وتنظيم داعش وقو  ن ع تكّرست ب ة لعام ات النظام  الشمال والشمال الشر لسور

دث السوري.  جان أحيانًا، إ دور الفاعل المباشر  ا   األقل، ونقلت تركيا من دور المتأثر، أو المؤّثر ا

اسًا لتجاذبھ دوليًا، فهو المشروع الذي عّطلتھ واشنطن ما استطاعت  ع ر امل لدرع الفرات ا ل التأث وش

ر -لسنوات، ومّر بتوافق تركي ي، وجاء  مرحلة وتوقيت خاص، حيث ت االنفراج الكب ر ر إيرا ، ع غ روس

ي باراك أوباما، والذي  س األمر رة من والية الرئ و وأنقرة، و األشهر األخ ن موس  العالقات المتجمدة ب

ركية ى-وصلت العالقات ال ها.  األمركية  آخر عهده إ أد ا   مستو

ذا التقرر حصاد الشهور الستة األو من عمر درع الفرات، والمسار الذي مّر فيھ، وما حققھ وما  ستعرض  و

  أخفق  تحقيقھ، وإ أين يمكن أن يصل  الشهور الستة التالية. 
   

  أوًال: المسار واإلنجاز
  الصعيد العسكري . 1

  المرحلة األو -

ركية بقصف 2016آب/ أغسطس عام  24الفرات العسكرة فجر عملية درع انطلقت  ، حيث بدأت المدفعية ال

ركية،  دودية وما حولها إ جانب قصف مركز من قبل المقاتالت ال مواقع لتنظيم داعش  مدينة جرابلس ا

ركية والدبابات إ جانب عدد من قوات فصائل المعارضة  اصة ال  إ داخلوتوغلت مجموعة من القوات ا

بكت مع تنظيم داعش  محيط مدينة جرابلس ة، واش دود السور   .ا

مزة، لواء 13فيلق الشام، الفرقة  :وكان من أبرز فصائل المعارضة ال انضمت لعملية درع الفرات ، فرقة ا

ي وبعض من عناصر حركة أحرار الشام، وقدرت  هة الشامية، حركة نور الدين زن ج م أعدادالسلطان مراد، ا

رة بـ  لت قبيل ال ُش و  ،عنصر، كما انضمت "غرفة عمليات حوار كلس" لعملية درع الفرات 1200 تلك الف

اضعة لسيطرة تنظيم الدولة.   هدف تحرر المناطق ا   اإلعالن عن عملية درع الفرات 

امل خالل  ركي السيطرة ع المدينة بال بًا من المعارك  24واستطاعت المعارضة إ جانب الدعم ال ساعة تقر

عززات من "دبابات  ركي، باإلضافة إ إرسال  ران ال عد قصف عنيف من قبل المدفعية والط مع التنظيم، 

دودية  مدينة غازي عنتاب". ما أدى إ  ومركبات مدرعة من مدينة كوجا شمال غربي تركيا، إ المناطق ا

امل عناصره من ا اب التنظيم ب ها  المرحلة ا لمدينة إ رف مدينة الباب. وبلغت المساحة المسيطر عل

ة. 2كم 400األو ما يقارب    داخل األرا السور
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  المرحلة الثانية -

ر مع بداية  تم ها وصل األرا ال  بدأت المرحلة الثانية من درع الفرات، 2016شهر أيلول/س وكان الهدف م

ها  سيطر عل .  المعارضة ُ ، إ مدينة اعزاز برف حلب الشما مدينة جرابلس برف حلب الشما الشر

سيطر  ،التوجھ إ جنوب مدينة جرابلسو  هر الفرات وال كانت  جهة الشرقية من  اذية ل ال سيما المناطق امل

عضها قوات  ةع    . الديمقراطية سور

ركي من المعارضة تمّكنت  ران ال لوانيةالسمدعومة بالط ي وا ر فوقا ي و"ب ر تحتا مها "ب  يطرة ع عدة قرى أ

جوز، وعرب عزة، والفرسان ومزارعها، وليلوة، ومزارع كنو، واألثرة،  ر، باإلضافة إ "رأس ا ر وتل شع م وا

هضة، والمثمنة".    وال

ذه المرحلة و  ت  هات بتم ر وأكما تطلب تدخل قوات برة تركعدة، مجهات  فتح عدة ج ل أك ش ر ية 

ن جرابلس واعزاز بمسافة  دود ب ن ا هت العملية بتأم باً كم  90فاعلية. وان . وبلغت المساحات المسيطر  )1(تقر

ها     .)2(2كلم 680ذه المرحلة حوا هاية عل

  المرحلة الثالثة  -

راتيجية، 16/9/2016بدأت المرحلة الثالثة   و السيطرة ع مدينة الباب االس ها  ، وكان الهدف األساس م

و الهدف الذي تحقق   ر من الشهر السادس لدرع الفرات. 23/2/2017و   ، أي  اليوم األخ

ذه المرحلة  نانطلقت  ي االنطالق من و األول  :من محور مدينة جرابلس باتجاه مدينة منبج جنوبًا، والثا

بًا سيعمالن ع وصل التوجھ مدينة ال ن تقر ن المتواز ور ذه امل را إ مدينة الباب جنوبًا أيضًا، حيث إن 

ذه المرحلة  ؛ لذلك كانت  ل متتا ش هما  ها بي ظة من ال تزال ح الو جنوبًا ووصل المناطق المسيطر عل

ها عملية درع الفرات.    أصعب المراحل ال دخل

هاء المرحلة الثانية حوا تقدمت فصائل المع عد ان ا  عداد ر من  15ارضة ال بلغ  ألف مقاتل بدعم تركي كب

سيطر مع الساعات األو من انطالق المرحلة ع قرى  ، واستطاعت أن  جرابلس إ رف مدينة منبج الشما

عد معارك  رات  محيط بلدة الغندورة شمال غربي منبج  م ن وا جان وجماع  تر مع التنظيم"؛ كما سيط"طو

"   . )3(ع قرى صندي واأليوبية والروضة وأم الهوى شر ناحية الرا

انية وطرحت  ذلك الوقت نقاشات إعالمية حول  عد أن تمكنت قوات نحو درع الفرات امتداد إم مدينة منبج 

عد  س ببعيد، لكن ما أشارت إليھ املجرات فيما  ها قبل وقت ل ة الديمقراطية من السيطرة عل دف إفسور ن 

عد السيطرة ع عدد من القرى  المرحلة الثالثة المتعلق بالسيطرة ع منبج قد توقف العمل عليھ إ حد ما، 

هر الفر  ها بمحاذاة  يطة  ذا الهدف تم تحقيقھ عمليًا إذ امل ب إ أن  عود الس ها، وقد  ات  شمال منبج وغر

بدو أن األتراك رأوا أن  غربھ، و هر الفرات  ة الديمقراطية قادرة ع وصل مناطق شرق  عد قوات سور لم 

ور ا ر بالتوجھ  امل يح لهم فاعلية أك ة الديمقراطية قد ي هات مع قوات سور ج ي التجميد ا منطلق من لثا
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عد السيطرة  ونان الوجهة القادمة لدرع الفرات  الرا باتجاه مدينة الباب. وقد أعلنت تركيا أن منبج والرقة ست

رك موضوع السيطرة ع منبج مفتوحًا  األيام المقبلة. )4(البابع    ، ما ي

ش -محور الراوع  ها مع الباب، تمكنت المعارضة من التوغل  العمق  عد معارك عنيفة خاض ر  ل كب

رين"  عد السيطرة ع منطق "تركمان بارح" و"أخ تنظيم داعش، واستطاعت الوصول إ رف مدينة الباب 

ر ذات رمز أيديولو  عت رة  ذه األخ ا و ر بت عناصره إ مدينة الباب وتحصنوا  )5(للتنظيمو"دابق" وغ ، وا

م منطقة عد أ ة بمدينة  ها، ال  ، وال تصلھ بمناطقھ  شرق سور راتيجية لھ  رف حلب الشر اس

ة. س  سور ها إ الرقة معقلھ الرئ   الطبقة وم

جوم ينطلق من مدينة مارع باتجاه غرب مدينة الباب، ، من جانب آخر، أضيف للمرحلة الثالثة محور آخر لل

ر ثالث جوم ع هدف  ةليصبح بذلك ال ت عناصر التنظيم، محاور، و شت هات القتال ل ذا األمر إ توسيع ج

ر خالل مدة زمنية أقل، وعليھ فقد تمكنت المعارضة بالدعم  ولكسب العامل الزم  السيطرة ع مناطق أك

ن أقرب نقطة من مناطق سيطرة درع الفرات إ مدينة  ركي من التقدم باتجاه الباب وأصبحت المسافة ب ال

ر كم  بداية  10عد حوا الباب تب ي/نوفم شرن الثا ، وخاضت المعارضة معارك عنيفة ضد 2016شهر 

ة الديمقراطية،  ر الهوى وتمكنت من السيطرة التنظيم وقوات سور مها "دو ن قع -شدود  -ع عدة قرى أ ركلب

نة  -ثلثانة  -عمان  - رة  -ثالث باط س –جب العاص  -المضيق  - قراج شر -قراج غربي  -طوس  -اكسار -الب وس

ذه القرى لكن المعارضة  –قديران  – عض  الشيخ علوان)، مع العلم أن التنظيم استطاع استعادة التقدم  

ها.  ستو عل   عادت مجددًا ل

. و منتصف الشهر 2كم 1350، بلغت مساحة السيطرة  عملية درع الفرات ما يقارب 1/11/2016وح تارخ 

عد  ذاتھ رازي،  2أصبحت المعارضة ع  مها "جب ال عد أن تقدمت  عدة مناطق أ كم عن مدينة الباب. 

باكات مع تنظيم داعش.  عد اش رة، وبرات وبرشايا وجب الدم"    ودو

ن والواقعة شمال مدينة الباب  بالمقابل وبالرغم من التقدم السرع لفصائل المعارضة، إال أن مدينة قباس

جهة الشمالية والشرقية للباب، ولذلك لم  شكالن خط الدفاع األول للتنظيم من ا ومدينة بزاعة  شرقها، 

ن، واستطاع الت ن المنطقت ات ها ع  يت سيطر هما وتستطيع المعارضة تث يالء عل يت تمركزاتھ نظيم االس ث

جهة الغربية للباب وتمكنت من كسر دفاعات التنظيم  جومها من ا ا كثفت  هما، لكن المعارضة بدور ف

سية  المشفى الوط وجبل الشيخ عقيل الذي يطل ع المدينة، ثم تقدمت المعارضة إ داخل أحياء  الرئ

ن األحياء،  المدينة وتحولت المعركة إ حرب ب دوران القتال ب س امل لتتم السيطرة ع المدينة بالشوارع 

  .23/2/2017يوم 

ها من قبل درع الفرات بلغت  ذا التقرر، فإن مساحة األرا المسيطر عل بًا.  2كم 1925وح تارخ صدور  تقر

ادة مساحة السيطرة عن المرحلة الثانية بحوا    .2كم 1250أي أن المرحلة الثالثة تمكنت من ز
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ي. 2 دما   الصعيد ا

دافها  جعل اً حققت عملية درع الفرات جزء ها ضمن العملية مناطق آمنة  من أ سيطر عل المناطق ال 

ركية بدعم العديد من القطاعات  جمعيات اإلغاثية ال ركية وبعض ا ومة ال ان إ حد ما، وقامت ا للس

م العوائق ال  م تلك اإلنجازات وأ ها من قبل المعارضة، وكان من أ دمية  المدن والقرى المسيطر عل ا

  : تواجهها ما ي

ركية، بافتتاح مشفى مدينة جرابلس بالتعاون مع املجلس امل :  املجال الص - ة ال قامت وزارة ال

فها، وتم تجه المشفى  ن الموجودين  مدينة جرابلس ور دمات الطبية للمدني غية تقديم ا  40ـ بللمدينة، 

رًا   .طبية وثمانية أقسامسر

دمي - ي وا ًا آليًا إلنتاج ا : املجال اإلغا ركية مخ رية ال جمعيات ا حاجات غطي  افتتحت إحدى ا

فها لمادة ا بطاقة إنتاجية تصل إ  ان  مدينة جرابلس ور . "كما يقوم مخ  )6(يومياً ألف رغيف  70الس

ركية آخر  ش ال ومية، بإنتاج ، مدينة قرقم ركية "أفاد" ا وارث والطوارئ ال  10يخضع إلشراف رئاسة ال

  . )7(يومياً آالف رغيف 

ل شبھ مستمر و  ش ن  تاج عها ع امل لية أيضًا، بتوز ركية واألممية وامل جمعيات ال تقوم العديد من ا

لية للمدن والقرى    . )8(بالتعاون مع املجالس امل

ية  - ركية: التحتية مجال الب ومة ال ركية بالتعاون مع ا اصة ال يد  ع عملت إحدى الشركات ا ش

ركية المتاخمة لمدينة جرابلس، وتم تمديد أسالك أرضية إليصال  ش ال محطات نقل كهربائية  مدينة قرقم

سعة تقدر بـ  فها،    . كيلوواط من الكهرباء 31.5الكهرباء إ المدينة ور

تاب حاليًا كما تقوم تر  كيا بدعم مشارع حفر اآلبار  مناطق سيطرة درع الفرات، حيث تقوم بلدية غازي عي

  . )9(بإعداد دراسة للكشف عن مصادر المياه ال سيما  مدينة جرابلس

-  : ركية  املجال التعلي ومة ال من المدارس إلعادة استكمال العملية التعليمية ال  اً عددافتتحت ا

ها تنظيم داعش سيطر عل يلو  .كانت شبھ متوقفة  المناطق ال كان  مدراس  تم العمل حاليًا ع ترميم وتأ

ن عن الدراسة والتعلم.  يعاب الطالب المنقطع   أخرى الس

ركية بفتح باب الت : املجال األم - ومة ال ركقامت ا دود ال شرة ع ا جوء المن ية طوع  مخيمات ال

ة، الذي يناط ب ، لاللتحاق بجهاز الشرطة السور عض المناطق  رف حلب الشما والشر  ھوكذلك  

عة "ضبط األمن،  جنايات، ومتا ة وإلقاء القبض ع و ا اب، التعامل مع األطراف المس افحة اإلر م

ن".  مناطق درع   الفرات.  السارق
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ركية.  ن ال رس ن  مدينة م شاء مراكز تدرب خاصة للمتطوع ركية بإ ومة ال از الشرطة بدء جهو وقامت ا

ا  س للشرطة، عد شق "عبد الرزاق أصالن" كرئ ن العميد الم عي فها، حيث تم  مهامھ  مدينة جرابلس ور

ل مباشر،وتم تجه العناصر بـ "المعدات الالزمة للعمل من قبل و  ش بع لها  ركية ال ي تاب ال  الية غازي عي

جهاز  ا ضمن ا عمل  الوقت ا ة. و شمل سيارات خاصة وأس   .)10(عنصرًا" 440وال 
  

  ثانيًا: المواقف وردود الفعل
  

ا للعملية،  عض الدول الفاعلة عن تأييد ّرت  ن ع ت ردود الفعل الدولية ع عملية درع الفرات، ففي ح تباي

ة عن دول فاعلة  الملف  ن التأييد والتحّفظ، فيما لم تصدر مواقف وا ترّددت دوٌل أخرى  مواقفها، ب

  السوري منذ بدء العملية وح اليوم. 

  ردود الفعل الدولية. 1

ها " ر ّرت الواليات المتحدة، ع األقل  التصرحات المعلنة، عن دعمها للعملية، واعت ة حول آخر األمثلع

افحة داعش جهود م   .)11("الدعم المهم الذي تقدمھ أنقرة 

عيد و  اب، بالمشاركة  عملية درع الفرات،  افحة اإلر قامت الواليات المتحدة تحت مظلة التحالف الدو لم

هدفت حيث  ،القهاانط ارجية اس ر ا ذه المشاركة توقفت بحسب ما كشفھ وز مواقع لتنظيم داعش، لكن 

ركي جاوش أوغلو سيق مع أنقرة بتارخ ، لتعاود ال  . )12(18/1/2017شن أربع غارات  محيط مدينة الباب، بالت

ن صدر تصرح من  ر عن أي موقف وا مع بداية العملية، وبعد أسبوع أما روسيا، فقد امتنعت عن التعب

ارجية الروسية  ةوزارة ا ركي  األرا السور عرب فيھ عن قلق روسيا البالغ من التوغل ال ن أالبيان ر ، وذكُ

ة ا سيق مع السلطات السور ذه العمليات العسكرة تجري بال ت لشرعية وبدون تفوض من مجلس األمن "

رت موقف دمشق  ها  خانة الشك". واعت ة ووحدة أراض ة العربية السور جمهور ، وبذلك ُتوضع سيادة ا الدو

" ررا من وجهة نظر القانون الدو ة، عادال وم ركية  األرا السور   .13الرافض للعمليات العسكرة ال

ذا الموقف الذي عكسھ الب يان لم يتكرر  تصرحات أو مواقف أخرى، وأظهرت الوقائع الميدانية أن لكن 

ركية بالدخول يوميًا إ األجواء  امل ع مجرات درع الفرات، حيث تقوم الطائرات ال و موافقة بال موس

ن الطرف سيقًا مسبقًا وحتميًا ب عكس ت امل، بما  ران الروس بال ها الط سيطر عل ُ ة ال  . ال بل أن نالسور

شّن غارات مساندة لقوات درع الفرات، الطائرات الروسية  هداف قامت  ها ع محيط الباب باس ت أو غار وش

 .)14(30/12/2016ثالث مواقع لتنظيم داعش  

ّرت عن قلقها  رت أن أما إيران فقد ع ركي، واعت ة أمر من النيل "من التدخل ال السيادة السياسية لسور

عد مبدأ ثابتا ومهما  و مرفوض.  اب والس لتعزز األمن واالستقرار  المنطقة  افحة اإلر رغم أن م

ررا  ون م ذا الموضوع ال يمكن وال يجب أن ي بة للسالم  المنطقة إال أن  ارجية للدول امل السياسة ا
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عمليات عسكرة  أرا بلد آخر دو  هاك سيادة البلدان األخرى والقيام  ومة المر الن سيق مع ا كزة ن الت

ق السيادة الوطنية لذلك البلد راث    .)15("وعدم االك

لية2   . ردود الفعل امل

ا " ر ةرفض النظام السوري عملية درع الفرات، واعت اب ع األراو"، "خرقًا للسيادة السور  أن محاربة اإلر

سيق مع  ة من أي طرف كان يجب أن تتم من خالل الت ش العربي السوريالسور ج ة وا ومة السور ، "ا

ر أن ما تقوم بھ عملية درع الفرات " اب آخر واعت و إحالل إلر اب كما تزعم تركيا بل  س محاربة لإلر ل

انھ  ).16"(م

ها  محيط مدينة و  ، توسيع نطاق سيطر ا تحاول قوات النظام السوري منذ بدايات الشهر األول من العام ا

مها عران الباب، حيث  تخوض معارك مع تنظيم داعش أدت إ سيطرة النظام السوري ع العديد من القرى أ

بًا.  1.5وأبو طلطل وتل أبو جبار، لتصبح ع مشارف مدينة تادف ال تبعد عن مدينة الباب بمسافة  كم تقر

سية للنظام  مطاري كورس العسكري، ومطار حلب الد ن شرق مديوكان محاور االنطالق الرئ نة و الواقع

  حلب. 

ن قوات النظام وفصائل المعارضة المشاركة  عملية درع الفرات،  قر و  و األول من نوعھ ب باك  وقع اش

عدما  ها  تلك المنطقة  الغوز وأبو الزندين غرب مدينة الباب، حيث أرادت قوات النظام توسيع نطاق سيطر

جوم النظام، تقدمت  قر ديرقاق والشماو  ت  صد  ة عقب معارك مع تنظيم داعش، لكن المعارضة ن

باك ما أدى إ سقوط  هداف منطقة االش ران الروس باس ركية المشاركة   3كما قام الط قت من القوات ال

. وقد 2017-2-9قت من صفوف المعارضة. وحدث ذلك   4آخرن، إ جانب سقوط  11درع الفرات وجرح 

ركي  ره ال ھ لنظ ن بتعاز ر بوت س الروس فالديم طأ وتقدم الرئ هداف قد وقع با ذا االس و أن  أعلنت موس

ب ما  س   . )17(حصلرجب طيب أردوغان 

هة فتح الشام آنذاك عملية درع  د. فقد رفضت ج ن رافض ومتحفظ ومؤ ة ب واختلف موقف الفصائل المس

عد شهر كامل من العملية أفتت الفرات، و  "بحرمة القتال  رف حلب الشما تحت أي طرف  بيان أصدرتھ 

س استعانة، ولعدم  ال ل سيق معھ، ألن واقع ا ، ال ع جهة االستعانة وال من باب الت إقلي أو تحالف دو

الة".   ذه ا   توّفر الشروط الشرعية الالزمة  

ش متأخرًا أيضًا، أحرار الشام بيانًا  أصدر املجلس الشر  حركةو  ج سيق مع ا ركة بجواز الت أف فيھ ل

ن،  ها مصا الطرف ركي واالستعانة بھ  تحرر المناطق ال تتقاطع ف ة دفمن باب "ال ن مص ر الضرر ع أك

ن ر المفسدت ركة للعملية، إال أودرء أك جملة  ن البيان أّدى إ. ورغم اللغة المتحفظة للبيان، وعدم تأييد ا

ها ، هاالصراعات داخلمن  ن، فيما استقال م ن وعسكر ذه الصراعات بفصل شرعي ركة بناء  وقامت ا

  .آخرون
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ل العلم  الشام، والقرب من حرك أحرار الشام وفتح الشام، بيانًا  كما  أف  22/9/2016أصدر تجمع أ

ان وأذن سيق مع األمر ة عدوة للثورة". ووصف فيھ بحرمة "الت ذه القوات قوات احتالل غاز هم، واعتبار  ا

تاغون". ها "فصائل الب   البيان الفصائل المشاركة  العملية بأ

ر فيھ درع  ر حزب االتحاد الديموقراطي عن موقف مشابھ، واعت ّ وإ جانب النظام والفصائل اإلسالمية، ع

  الفرات احتالًال تركيًا مرفوضًا.

مها: املجلس  دة لدرع الفرات، أ ية وسياسية وعسكرة، مواقف مؤ وبالمقابل أصدرت جهات أخرى، دي

ن.  واالئتالفاإلسالمي السوري، واملجلس الشر  محافظة حلب،  ، وجماعة اإلخوان المسلم   الوط
  

  ثالثًا: سيناريوهات المستقبل لدرع الفرات
  

لت  ركية  عدد من القضايا وال ش ومة ال راتيجية ا رًا  اس عملية االنقالب الفاشلة  تركيا منعطفًا كب
ركية من قبل عن سيما الملف السوري،  ة، بنية تركيا فرغم حديث القيادة ال شاء مناطق آمنة  سور إّن فإ

ر من  ساؤالت الكث انية تحقيق ذلك، ال سيمكانت تثار ال ل حول إم ش عمل  ركي  ش ال ج ا وأن مؤسسة ا
ركية.    مستقل إ حد ما عن مؤسسة الرئاسة ال

ركية من إجهاض محاولة لكن  ومِة ال ن المؤسسساعد  االنقالب الفاشلة، َتَمّكَن ا ل العالقة ب ر ش ة غ
ركية ومة والرئاسة ال ها العسكرة وا ومة من تنفيذ خط دو ، ومّكن ا ركية من خطرماية ا  د ال

ن.  شاء منطقة آمنة للسور هر الفرات، وإ م إ غرب  اب ولمنع القوات الكردية من تجاوز نفوذ   اإلر

مية عملية درع الفرات، ع الرغم من المعارضة المستمرة خارجيًا إقناع استطاعت أنقرة و  املجتمع الدو بأ
ي بارك أوباما سا س األمر ة، لواشنطن بإدارة الرئ شاء مناطق آمنة أو حدوث أي تدخل بري دو  سور بقًا إ

ركيةأعطت لكن  دًا من الزخم -عودة العالقات ال ركية الروسية إ الفاعلية مز ومة ال ا  تحقيقهل
ها  الملف السوري، كما أن اإلدارة  شاء مناطق آمنة ترغب  األخرى ببقيادة ترمب األمركية لمصا  إ

ة . ما يدع املجال أمام أنقرة مفتوحًا للمزد من البحث عن خيارات جديدة تضاف إ مصا السياسية سور
ركية تجاه الملف السوري.    ال

ة سياسيًا، إذ تقوم  وروسيا حاليًا بدور  ها  القضية السور ادة فاعلي من جانب آخر، تمكنت تركيا من ز
ة إ األمام، حيث قامت تركيا بتوقيع اتفاق وقف إطالق النار مع روسيا  فاعل  دفع العملية السياسية  سور

عد. وأشرفت أيضًا إ جانب إيران  ة، وقام مجلس األمن بالمصادقة عليھ فيما  الذي شمل كافة األرا السور
ة،  إطار تث ن عن النظام السوري والمعارضة السور ت وقف يوروسيا ع مفاوضات أستانا ال جمعت ممثل

ا  وقت    .  )18(قربإطالق النار والوصول إ أرضية إيجابية للبدء بمفاوضات جنيف المزمع عقد

ركي رجب طيب أعلن  ،الصعيد العسكري وع  س ال و إقامة منطقة آمنة مرارًا أردوغان الرئ دف تركيا  أن 
ة، وأن عملية درع الفرات ستمتد إ محافظة الرقة المعقل  5000ع مساحة  ر مربع شما سور كيلوم



  

  
 

10

 www.jusoor.co تقرير تحليلي

  درع الفرات حصاد ستة أشهر                                                                         

ةاألساس لتنظيم داعش   ها  درع الفرات لم تتجاوز  )19(سور ظة فإن المساحات المسيطر عل ، لكن إ ال
شمل كم مربع، ومن الصعب توس 2000الـ  أخرى، حيث إن ذلك سيقت  2كم 3000يع رقعة العمليات ل

ة الديمقراطية وتنظيم داعش.  هات عديدة مع قوات سور هر الفرات والقتال ع ج   التحرك إ مناطق شرق 

و  ومة  2كم 5000لكن تأكيدات أنقرة المستمرة ع أن الهدف  ر العديد من التكهنات حول ضمان ا يث
ركية تحق اطر والعقبات ال قد تواجهها سواء من املجتمع الدو أو المعارضة ايق ذلك، رغم ال لعديد من امل

ا شرك  العمليات العسكرة بدرع الفرات ر عت ة ال    . المس

ات التالية  نارو مكن توقع الس   :خالل الشهور الستة القادمةو

  2كم 5000الوصول إ -1

ها 2كم 5000إ توسيع رقعة درع الفرات إذا أرادت تركيا الم   ب عل االمتداد باتجاه محافظة  حتماً ، في

ها  حدود المنطقة اآلمنة من مدينة اعزاز  رف حلب الشما إ مدينة الرقة ثم إ شمالها ستمتد الرقة، وحي

ع . ما  شمل مدينة تل أبيض  رف الرقة الشما ة الديمقراطمع معارك بالضرورة وقوف  ل    .يةقوات سور

ب  ُ كما ي نارو درع الفرات قوات سيطر أن  ذا الس ة شمال المنطقة الواقعع وكذلك  ،ع مدينة منبج 

ذه المناطق بما يقارب قّد مدينة الطبقة غربي الرقة. وتُ    . 2كم 3000ر مساحة 

ب أن تحصل نارو ي ذا الس روع ، ألّنھ يصطدم مباشرة بالمشاإلدارة األمركيةأنقرة ع موافقة  ولتحقيق 

ناك، والقائم ع دعم  ي  المنطقة  ة الديمقراطية. األمر   قوات سور

ع ن اإلدارة  تا ة، وما إذا كانت س جديدة من الوضع  سور ال يت إ اليوم موقف اإلدارة األمركية ا

شيات السابقة  دعم قوات سور . ومن المؤّكد أن الموقف من الميل راتي ة الديموقراطية كحليف اس

جديد  ها مدير االستخبارات المركزة األمركية ا ارة ال قام  الكردية ومن درع الفرات قد كان ع أجندة الز

راير  مايك بومبيو عد توليھ لمنصب2017إ أنقرة  بداية شهر شباط/ف ارة لھ  ارة لم ،  أول ز ھ. ورغم أن الز

ا، وال  عد ر  ل كب ش ركية  سارع العمليات ال ي، إال أن  ركي واألمر ن ال ن الطرف تتمّخض عن اتفاق معلن ب

هت بالسيطرة ع مدينة الباب   عطي مؤشرًا عن التوصل إ اتفاق ما.  23/2/2017ان ُ   يمكن أن 

و، وال ترد ضمان مصا النظام وإضافة إ اإلدارة األمركية، فإّن نجاح  نارو يتطّلب موافقة موس ذا الس

انية التمدد إ مناطق داعش   ها  حال منح النظام إم راء الالذي تدعمھ. حيث يمكن أن تمنح موافق

ة ومدينة تدمر تحديدًا، وكذلك شرق مدينة الباب  رف حلب الشما بمنطقة دير حافر ومسكنة وم  االسور

سبة للتنظيم، مع العلم أن سيطرة  راتيجية بال حولهما، ومن ثم االنطالق للسيطرة ع مدينة الطبقة االس

ها ستم  المنطقة  راض لن تؤثر ع تقدم عملية درع الفرات باتجاه الرقة أل ذا االف النظام السوري وفق 

  الشمالية من مدينة الطبقة. 
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  2كم 2000البقاء  نطاق -2

ل جزئي باتجاه   ش عمل ع التوسع  ها ح اآلن، وقد  نارو تبقى أنقرة  نطاق المساحة ال وصل ذا الس

ر من  ستخدم مساحة 2كم2500الرقة، دون أن تصل إ أك كورقة سياسية  2آالف كم 5. وتبقى  نفس الوقت 

ر  صول ع ضمانات أك ة. ع األطراف الدولية واإلقليمية من أجل ا ركية  سور   للمصا ال

يجة للتقارب  ها ع مشروع درع الفرات، ن و عن موافق ر  حال تراجع موس نارو أك ذا الس تعّزز  س

ي ركية-األمر ون ع حساب العالقة ال و تقارب سي جديدة، و عد وصول اإلدارة األمركية ا ركي السرع  -ال

ر موقفها من غ جوانب. وستعمل روسيا  حالة  درع الفرات ع دعم قوات النظام،  الروسية  عدد من ا

هم للسيطرة ع مناطق تنظيم داعش   شيات الكردية أيضًا، لتحقيق إنجازات ميدانية  معرك وربما الميل

ف حلب.    الرقة ودير الزور ور

رقة و الشرقية، بما ُينه -كما قد ال ترغب اإلدارة األمركية بمنح أنقرة كامل السيطرة ع المنطقة الشمالية

الة بتكثيف  ذه ا عمل واشنطن ع دعمها منذ عّدة سنوات. وتقوم واشنطن   شيات الكردية ال  الميل

ة الديموقراطية  وظ ع  ضمن عملية "غضب الفرات"دعمها لقوات سور ها من إحراز تقّدم م من أجل تمكي

ر صعوبة وحساسية. األرض، وبالتا فإّن دخول القوات المدعومة تركيًا إ المدينة  ون أك   سي

ون الرقة  ها ست ة، وحي ن يمكن أن يتمكن تنظيم داعش من السيطرة ع مدينة دير الزور شرق سور  ح

ها، ولتعوض خسائر نفوذه  حصن الدفاع األول للتنظيم، وقد يتمكن من التقدم  محيط محافظة الرقة لتأمي

  ة ع مدينة الباب.  رف حلب الشر خصوصًا إذا تمت السيطر 

  المتعددةاالنضمام إ المناطق اآلمنة -3

ة، وبال يتحّول درع  نارو يتم تطبيق مشروع المناطق اآلمنة المتعددة  عدد من المناطق السور ذا الس  

ل السيطرة ع مناطقھ.  رات ع ش عض التغ ذه المناطق، وربما تجري    الفرات إ جزء من 

ذ شمل  ذه وقد  ون السيطرة ع  جنوب، ومنطقتان  الشمال، وربما ت ا المشروع منطقة آمنة  ا

  المناطق خاضعة لدول إقليمية (تركيا واألردن) أو لتحالفات إقليمية ودولية. 

ون قوات درع الفرات  ذا المشروع، فيمكن أن ت جزءًا من عملية تحرر الرقة ضمن و حالة تطبيق 

راتيجية التحا اب، اس افحة اإلر ة الديمقراطية و لف الدو لم ب قوات سور منبج  من مدينةبموجبھ ت

هة  ج شارك أنقرة وفصائل المعارضة  عملية تحرر الرقة، واستالم ا هر الفرات مقابل أن  وما حولها إ شرق 

هات الشمالية والشرق ة الديمقراطية ج سلم قوات سور     ية للرقة. الغربية للمدينة مقابل أن ت
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  لهوامشا

س بدعم 1( . 2016-8-28س إن إن،  ،تركي و"درع الفرات" يتمدد بوجھ داعش وقوى كردية")المعارضة تتقدم بجرا
https://goo.gl/IZZM2x   

جديد،       دود... والباب الوجهة المقبلة". العربي ا رب من تحرر ا    https://goo.gl/VfRKrP. 2016-8-29"درع الفرات تق
جزرة نت، 2( ن". ا ن تركي ر يتقدم برف الباب ومقتل جندي ش ا ج    https://goo.gl/ljCnKE. 2016-9-6) "ا
جزرة نت، 3( ة تبدأ المرحلة الثالثة لدرع الفرات". ا    https://goo.gl/IN1ahR. 2016-9-16) "المعارضة السور

جديد،      ". العربي ا ر برف حلب الشر هدد معقل "داعش" األخ    https://goo.gl/w9oVme. 2016-9-8"درع الفرات" 
   https://goo.gl/ScH5AF. 2016-10-27جزرة نت، ) "أنقرة: عملية درع الفرات ستمتد لمنبج والرقة". ا4(
جزرة نت، 5( ". ا ها برف حلب الشما    https://goo.gl/AuyKyI. 2016-10-4) "درع الفرات توسع سيطر
ًا  جرابلس ا6( ة بطاقة ) "جمعية تركية تفتتح مخ . 2016-12-25ألف رغيف يوميا". وكالة األناضول،  70لسور

https://goo.gl/0GI3nR    
ة". دي صباح،  10مخ تركي يرسل يوميًا ) "7(    https://goo.gl/aG4nfC. 2016-9-17آالف رغيف خ إ جرابلس السور
ة". وكالة األناضول، يئ) "8( سانية إ جرابلس السور    https://goo.gl/WnvifC. 2016-9-3ة إغاثة تركية ترسل مساعدات إ
ان". دي صباح، 9( شرف ع إيصال المياه للس ركية تتفقد جرابلس و سة بلدية غازي عنتاب ال . 2016-9-8) "رئ

https://goo.gl/iM1GGl   
ا". المدن، 10( غادر    https://goo.gl/Rzyjt5، 2017-1-25) "الشرطة تدخل جرابلس.. وفصائل درع الفرات 

The White House, Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest, 8/24/16: 11  https://goo.gl/oW8fiv 
ا". س إن إن، 12( ها بأكراد سور لدرم يطالب واشنطن بمراجعة عالق ساند تركيا  عملية "درع الفرات".. و ) "مقاتالت أمركية 

24-8-2016 .https://goo.gl/xNcCwN   
جوي لـ "درع الفرات      . 2016-12-29". وكالة األناضول، "جاوش أوغلو: التحالف الدو أوقف اإلسناد ا

https://goo.gl/nWz1Oc   
ة  خانة الشك، روسيا اليوم،   )13( و: عملية "درع الفرات" تضع وحدة األرا السور  :7/9/2016موس

https://goo.gl/G4lGJe  
ساند "درع الفرات"  معركة الباب". روسيا اليوم، 14( ران الروس     https://goo.gl/5LSHlu. 2016-12-30) "الط

ا". بلدي نيوز،       ساند عملية درع الفرات شمال سور ران الروس    https://goo.gl/JEFPDr. 2017-1-2"للمرة الثانية الط
عًا، وكالة سانا لألنباء،   )15( ة سر    https://goo.gl/KZekp8 :30/8/2016طهران تدعو أنقرة لوقف تدخلها  األرا السور
ن،   )16( رب ارجية والمغ ها، وزارة ا ركي السافر لسياد رق ال ة تدين ا ن: سور رب ارجية والمغ مصدر مسؤول  وزارة ا

24/8/2016: https://goo.gl/MPb6N1   
)17 ، ا". بي بي س    https://goo.gl/HMfWDD. 2017-2-9)"مقتل جنود أتراك  غارة روسية شما سور
ن وردود الفعل". مركز جسور للدراسات، 18( اصات والمضام . 2017-1-16) "اتفاق وقف إطالق النار اإلر

https://goo.gl/Mdrkm6   
ن 19( هدف لتأم ر مرب 5000) "درع الفرات  عد كيلوم ركي ع  ش ال ج ا وا را من  20ع شما سور وأردوغان … »الباب«كيلوم

يفة القدس العربي،     https://goo.gl/FUYyx0. 2016-10-19يؤكد: سنطهر منبج أيضًا". 
  
  
  
  

                                                            




