
 املرحلة؟وما املطلوب من احلكومة الرتكية أن تفعله يف هذه  "؟ ملاذا تراجع زخم عملية " درع الفرات
 

 
 

 خاص ترك برس  –د. وسام الدين العكلة 
 

ابلرغم من أتكيد مجيع القادة األتراك على تصميم بالدهم على االستمرار بعملية "درع الفرات" مشال       
أهدافها يف ضمان أمن احلدود وإفشال خطط تقسيم سوراي إىل دويالت بذريعة سوراي حىت حتقيق كامل 

منطقة غرب الفرات من كافة التنظيمات اإلرهابية كامل وتطهري   ،الفيدرالية وغريها من املشاريع االنفصالية
وهي البقعة اجلغرافية  ،كم  ٤٠وبعمق يصل إىل  ،كم متتد من جرابلس شرقًا وحىت اعزاز غرابً   ٩٠بطول 

اليت تطمح أنقرة إىل حتويلها ملنطقة آمنة تساعد يف إيواء الالجئني اهلاربني من جحيم الرباميل املتفجرة 
، إال أن والقنابل العنقودية اليت تقذف محمها طائرات األسد وداعميه على اختالف أنواعهم وجنسياهتم

الكثري من التساؤالت بعض الغموض و ه توقفت، األمر الذي أاثر الكثري من املراقبني يرون أن هذه العملية شب
 هناكمنذ انطالق الثورة يف سوراي حول األسباب اليت أدت إىل تراجع هذه العملية العسكرية األوىل لرتكيا 

 قبل حوايل ست سنوات !
 



السياسية واإلعالمية من األمهية ما انلته خالل األايم األوىل من الناحية  عملية " درع الفرات"قد انلت ل
 هاانطالقوالعسكرية على الصعيدين اإلقليمي والدويل، لكن خالل األايم األخرية تراجع الزخم الذي رافق 

بطيئة أكثر  بدتلتحرير مدينة الباب اليت  هذه العملية اإلعالن عن بدأ املرحلة الثالثة منرغم بشكل كبري 
 تطوراً نوعياً على األرض لصاحل اجليش السوري احلرأي شهد ن، فمنذ إعالهنا قبل عدة أايم مل من سابقتيها

أن عناصر تنظيم الدولة أعلنوا استعادهتم عدد ، بل الذي يقود العملية ابلتنسيق مع القوات اخلاصة الرتكية
 فصائل إضافة إىل تعرض قرب من بلدة الراعي االسرتاتيجية،من القرى اليت سبق أن خسرها التنظيم ابل

الفوج ، أحرار الشرقيةبعد إعالن عدد من الفصائل املشاركة يف العملية ) إىل ما يشبه اهلزة اجليش احلر 
يف سري قوات أمريكية خاصة  تدخل تعليق أعماهلم يف املعركة احتجاجًا على ( صقور اجلبل، اخلامس

كية لعدة كمائن أدت خلسارهتا عدد من اجلنود تعرض القوات الرت جانب ، إىل العمليات العسكرية هناك
 واآلليات .

  

يف عاملنا املليء ابألحداث املتسارعة فأنه من الطبيعي تراجع االهتمام حبدث ما لصاحل أحداث أخرى وخري 
فقدت حيث اليت شنتها اململكة العربية السعودية قبل أكثر من سنة ونصف  "عاصفة احلزممثال على ذلك "

الزخم واالهتمام وتراجعت النتائج مع مرور الوقت رغم التأييد الكبري الذي حظيت به عند الكثري من 
االستمرار طوياًل قبل حتقيق كامل  "درع الفراتعملية " نريد للذلك ال  ،٢٠١٥انطالقها يف آذار /مارس 

من فيه  ه كما غرقالذي يتمىن أعدائها الغرق في "مستنقع الشرق األوسط"أهدافها حىت ال تنجر تركيا إىل 
 سبقها.

نرى أن على احلكومة الرتكية أن وحىت ال تنجر تركيا وجيشها إىل مرحلة استنزاف داخل األراضي السورية 
تعيد دراسة خياراهتا واملخاطر اليت سترتتب على التباطؤ يف إهناء هذه العملية ابلسرى القصوى لألسباب 

 التالية:
تركيا خاصة وأن عناصر تنظيم الدولة استمرار العملية لوقت طويل قد تكون له نتائج سلبية على  -

سينفذون عمليات ضد قواهتا املوجودة على األراضي السورية مستخدمني اخلالاي النائمة أو 
 حروبه.السيارات املفخخة وغريها من وسائل القتال غري التقليدية اليت يلجأ إليها التنظيم يف 



التماسك السياسي السائد حالياً الدعم الشعيب الرتكي للعملية و و االستفادة من الوضع الداخلي  -
الختاذ يوفر اجلو املناسب أفضل من أي وقت مضى بني بني احلزب احلاكم واألحزاب األخرى 

 من حدودها وتعزيز موقفها يف امللف السوري.أضمان ل ،خطوات جريئة جتاه القضية السورية

ن تفرض نفسها كطرف فاعل على الساحة السورية من خالل الوجود أعلى احلكومة الرتكية جيب  -
على األرض واحلفاظ على هذا الوجود من خالل اتباع اسرتاتيجية  -غري العسكري  -املباشر 

بقية الالعبني القائمة على القتل  اليت يتبعهاواضحة وفعالة ختتلف عن االسرتاتيجيات األخرى 
وقد يتمثل هذا الوجود املباشر . بىن التحتية واستهداف املدنيني وجتاهل احتياجاهتموتدمري ال

 ما دمرته احلربابلشركات واملنظمات املدنية اليت تساهم يف مساعدة املدنيني على إعادة إعمار 
 مبوازاة استمرار تقدمي الدعم العسكري النوعي لفصائل اجليش احلر. هلموتقدمي اخلدمات األساسية 

 زمام املبادرة وحترير املزيد من األراضي ألخذجتهيز اجليش السوري احلر ابألسلحة الثقيلة الالزمة  -
درع "عملية اليت علقت مشاركتها يف فصائل الاقناع و حتريره، ومحاية ما مت ابجتاه العمق السوري 

 يها ابلسرعة القصوى.ابلعودة إل" الفرات 
 املواطنني واحلفاظ على أمن املناطق اليت يتم حتريرها.أتهيل جهاز للشرطة قادر على محاية  -
للمواطنني ابلتنسيق األساسية حملررة وتوفري اخلدمات دعم اجملالس احمللية إلعادة نشاطها يف املناطق ا -

 .وبقية الداعمني مع احلكومة السورية املؤقتة
خاصة من مدينة الرقة يف حال يف املناطق احملررة اختاذ االحتياطات الالزمة الستقبال النازحني اجلدد  -

شن عملية عسكرية لطرد عناصر التنظيم منها وضمان عدم تدفقهم إىل داخل األراضي الرتكية مما 
يسهم يف هناية األمر بتخفيض أعداد الالجئني وختفيف العبء الثقيل الذي يشكلونه على احلكومة 

 الرتكية حاليًا.
قوات سوراي الدميقراطية يف غرب الفرات سواء بقوة السالح أو  د مليليشيااإلسراع إبهناء أي وجو  -

من خالل الضغط على الوالايت املتحدة لتنفيذ وعودها السابقة ألنقرة بعودة هذه القوات إىل 
 .مدينة منبجشرق النهر بعد االنتهاء من طرد عناصر تنظيم الدولة من 

إذا ما تعاملت مع الظروف واألحداث عمليتها العسكرية  تركيا الكثري من مقومات جناحمتتلك  -
املعرفة التامة بتضاريس األراضي هذه املقومات  مومن أه الوقت.حبكمة وهدوء وحزم يف نفس 



تسهل السورية وتركيبتها الدميغرافية خاصة يف املناطق احلدودية، وامتالك معلومات استخباراتية كافية 
واألهم جناحها يف اختيار شركائها من الفصائل الثورية من أبناء تلك املناطق يف  قواهتا مهام من

 عمليات حتريرها.
امتالكها اسرتاتيجية واضحة إلدارة هذه املناطق من قبل أبنائها بعد حتريرها من خالل تقدمي الدعم  -

تركية إبعادة واخلدمات اللوجستية هلم كما حدث يف جرابلس، حيث ابشرت على الفور شركات 
الدويل الذي تقوده  خدمات املاء والكهرابء واالتصاالت وغريها، يف حني تقوم اسرتاتيجية التحالف

على تدمري البىن التحتية بشكل كبري يف املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم الدولة الوالايت املتحدة 
راح ضحية عملياته عشرات و  حبجة إضعافه وهو ما ولد حالة من الكره والعدائية جتاه التحالف

 .املدنيني األبرايء
للمضي تركيا يشجع دون خسائر كبرية بنجاح  "درع الفرات"عملية  مناملرحلتني األوليتني  انتهاءن إ -

املرحلة الثالثة إىل حترير مدينة الباب اليت تعد أكرب معاقل  هتدفحيث  قدمًا حىت انتهاء العملية،
تنظيم الدولة غرب هنر الفرات، لتليها الحقاً املرحلة األخرية ببسط السيطرة الكاملة على منبج وما 

الكردية غرب هنر الفرات قد يشكل خطراً احلماية قوات هناء أي وجود لتنظيم الدولة أو حوهلا وإ
 الرتكي. على األمن القومي

قوات محاية الشعب جناح عملية " درع الفرات " حىت اآلن كشف زيف االدعاءات األمريكية أبن  -
، وتشويه قادرة على دحرهالوأهنا هي وحدها  ،الدولةهي القوة الوحيدة اليت تقاتل تنظيم الكردية 

على وجه و تضليل الرأي العام العاملي ذات التوجه اإلسالمي لالثورية خاصة  صورة بقية الفصائل
 .الرأي العام الغريب اخلصوص

األطراف الدولية الفاعلة يف امللف السوري مبشروعية وحق تركيا يف عملية درع جنحت أنقرة إبقناع  -
الفرات وأبن أي حل سياسي أو عسكري يف سوراي البد وأن مير عرب أنقرة أو حيظى مبوافقتها على 

ملسؤولني السياسيني والعسكريني للطرفني الدوليني الفاعلني يف سوراي )الوالايت األقل، لذلك نرى ا
أعلى مستوى  علىاملتحدة، روسيا( يتسابقون إىل أنقرة ويعرضون تعزيز التنسيق العسكري معها 

" مع املسؤولني االتراك ومن  ممكن، وهو ما حبثه مؤخراً رئيس األركان الروسي "فالريي غرياسيموف
 قبله رئيس هيئة األركان األمريكية "جوزيف دانفورد".



جزء أساسي وفاعل فيما يسمى بــ "احلرب على اإلرهاب" بل وأصبحت القوات تركيا أصبحت   -
الرتكية رأس احلربة يف احلرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية والتنظيمات األخرى اليت تصنفها أنقرة 

عملية درع الفرات ستفتح الطريق أمام أنقرة للمشاركة يف العمليتني جناح و  إرهابية.كمنظمات 
 .العسكريتني الكبريتني اللتني ستستهدفان إخراج تنظيم الدولة من الرقة يف سوراي واملوصل يف العراق

 لالطالع على الرابط األصلي للمقالة : -
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