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   الُمحَتَملة والسيناريوهات...  عفرين

 التابعة البلدات بعض قصف وأيضا التصريحات خالل من التركي التصعيد بدأ 2017 نيسان شهر منذ

 مع( الفرات سيف) حملة عن إعالنه مع عفرين، اقتحام بإمكانية مستمرّة تهديدات مع لعفرين،

 االخر الطرف من بتهديدات قوبلت والتي لعفرين، الشرقية التخوم على( المعارضة) الكتائب بعض

 على توثر قد خطيرة مستقبلية لسيناريوهات مؤّشرات عّدة التصعيد هذا ويعطي( الذاتية اإلدارة)

 سوريا، في لألوضاع نتيجة المكونات بين فجوات وجود من باألساس يعاني الذي األهلي السلم

 . مؤثّرة متعّددة قوى وجود مع وخاصة

 التطوّرات ظلّّ في يحدث أن يمكن ما حول متصوَّرة سيناريوهات رسم الورقة هذه تحاول

 .األخيرة والعسكرية السياسية المستويات على المتسارعة

 

 :مقّدمة -أواّلاّ

 ولكن حلب محافظة من جزءّا تعتبر كان حيث ،المدنّالكورديةّفيّسوريا من واحدة عفرين

 فيدرالية كمقاطعة إعالنها تم ذلك وبعد. 2012 عام خالل عليها سيطرتها خسرت الحكومية القوات

 الشمال في الذاتية اإلدارة عليها تسيطر مقاطعات ثالث ضمن من وهي الذاتية اإلدارة قبل من

 :هي المناطق هذه. السوري

 . قامشلو وإقليم الحسكة إقليم وتضمّّ الجزيرة مقاطعة  -

 .أبيض تل وإقليم كوباني إقليم وتضمّّ الفرات مقاطعة -

 .الشهباء وإقليم عفرين إقليم تضمّّ التي عفرين ومقاطعة -

 واستمرّت ،2011 في بدأ الذي االجتماعي الحراك في انخرطت التي المناطق من عفرين تَُعدّّ

 وسيطرة المنطقة، على السوري النظام سيطرة انحسار تاريخ 2012 عام حتى فيه بالمشاركة

 .YPG الشعب حماية وحدات

 

 :عفرين منطقة بها مرّت التي األحداث أهمّّ -ثانيااّ

 تسيطر الذي عفرين محيط وبين عفرين على تسيطر التي الذاتية اإلدارة بين التوتّر تصاعد -

 من كتائب بقيام التوتّرات هذه تجلّت حيث تركيا، وأيضااّ العسكرية، المعارضة قوى عليه

 الغالبية ذات( جندو قسطل) قرية اعزاز جهة من عفرين على هجمات بشنّّ الحرّّ الجيش

 وقرى( سمعان قلعة) محور ومن ،(ديوا قرية) جنديرس ريف في( أطمة) ناحية ومن األيزيدية،
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 حزيران في عفرين على كامل حصار فرض شكل التوتّرات هذه أخذت كما وأسكان، الغزاوية
2013 . 

 السيطرة بإعادة الشعب حماية قوات مع بالتحالف الثوار جيش قوات قامت 2016 شباط في -

 ثم ومن ،2013 آب منذ الحرّّ الجيش فصائل عليه تسيطر كانت الذي العسكري منّغ مطار على

 جوي بدعم الذاتية اإلدارة وأيضااّ ،1األكراد وجبهة الثوار جيش سيطرة توسيع عملية بدأت

 (.الفيصل مطاحن شوارغة، دقنة، عين مرعناز، ديرجمال، رفعت، تل: )مناطق على روسي

 ريف في منبج إلى كوباني جهة من بالتقّدم الديمقراطية سوريا قوات قامت 2016 أيار وفي -

 مّما جرابلس باتجاه التقدم محاولة ثم ومن منها؛ داعش طرد بعد عليها والسيطرة حلب

 ،2016آب 24 بتاريخ الفرات درع بحملة يُعرف ما وتشكيل مباشر، تركي تدّخل استدعى

 التواصل قطع واستطاعت( اعزاز إلى وصوالاّ ودابق والراعي جرابلس) على والسيطرة

 تأسيس منع بهدف بينهما الواصل الطريق إغالق وبالتالي وعفرين كوباني بين الجغرافي

 تركيا تعتبره والذي( PYD) الديموقراطي االتحاد حزب سيطرة تحت المنطقة في كوردي كيان

 .اإلرهاب قوائم في تصنّفها التي( PKK) منظومة من جزءااّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هو تشكيل يضّم عناصر كردية وعربية يرفع علم الثورة ويعتبر نفسه من ضمن الجيش الحّر، وله عالقات جيدة : جبهة األكراد - 1

  .من وحدات حماية الشعب 
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 األخيرة قامت الحملة، أهداف تحقيق التركية الحكومة وإعالن الفرات درع حملة انتهاء بعد -

 تعتبر والتي 2017 شباط 24 بتاريخ" الفرات سيف" أسمتها جديدة بحملة البدء عن باإلعالن

 في عنه الحديث تمّّ ما بحسب الحملة هذه وتهدف الفرات درع عملية من الثانية المرحلة

 : إلى اإلعالم وسائل

 ونحو مارع نحو جنوبااّ التقّدم من ومنعها( YPG) قوات من محَتَمل تهديد أي على القضاء -1

 تحريضيااّ عامالاّ يشكّل ربما كوردي كيان لتأسيس احتماليّة أية على القضاء و شرقاا، الباب

 .بها االقتداء على تركيا لكورد ودافعااّ

 – جمال دير – رفعت تل – منّغ )مطار عفرين شرقي والبلدات القرى بقيّة على السيطرة -2

 حلب غربي شمال و شمال في نفوذها مناطق وتوسيع بها المحيطة والقرى(  دقنة عين

. 

 .وإيران روسيا مع تفاهم إنجاز بعد السوري السياسي الملفّّ في أكبر دور لعب -3

( السالمة باب) وجرابلس اعزاز في لها الموالية والقوات قواتها بين اتّصال ممرّّ إيجاد -4

 مع والشرقي الشمالي حلب ريَفي مناطق وربط( الهوى باب) إدلب محيط في وقواتها

 . إدلب محافظة

 أي في التواجد أو دور أي لعب من ومنعها وإشغالها وقسد( YPG) قوات وحصر إضعاف -5

 .إدلب على للسيطرة حملة

 

 

 :المستقبليّة السيناريوهات

 : األوّل السيناريو

 عفرين شرقي قرى على للسيطرة كبيرة عسكرية بحملة لها الموالية القوى مع تركيا قيام  

 .  المنطقة كامل على السيطرة محاولة في عفرين نحو والتقّدم

 لمنطقة الجبلية الطبيعة نتيجة بصعوبات سيواجه العسكري المستوى على السيناريو هذا

 للحاضن لها الموالية والكتائب تركيا افتقاد الى إضافة النظامية للجيوش القتال وصعوبة عفرين

 . عفرين في الشعبي

 عفرين منطقة في السكانية الكثافة العتبارات كبيرة ستكون السيناريو لهذا اإلنسانية والتكلفة

ز مركز تَُعدّّ كونها
ُّ
ر حيث الشمالي والريف حلب مدينة من النازحين للسكان ترك  الكلّي العدد ُيقدَّ

 على والسيطرة التركية القوات تقّدم أن كما. النازحين من ألف 300 منهم نسمة، ألف 800 للسكان

 السكان منه يتخوّف الذي وهو للمنطقة ديموغرافي تغيير في يسهم أن الممكن من المنطقة

 عرب من المتجاورين السكان بين الكراهية وموجة العداوات زيادة في يؤثّر أن الممكن ومن الكرد،

 . وكرد
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 :  الثاني السيناريو

 إلى أقرب السيناريو وهذا عليها السيطرة من تركيا لمنع السوري النظام إلى عفرين تسليم

 أخير كحلّّ الخيار هذا تعارض لن تركيا وحتى المتصارعة، القوى أغلب من والقبول العمليّّ التنفيذ

 .التمّدد عن الذاتية اإلدارة يبعد

 ُيبعد الذي الخيار لهذا سترضخ التي( YPJ)  قوات على وتضغط االتّجاه بهذا ستدفع روسيا

 سيطرة تعتبر والتي عفرين، لمدينة عسكري تهديد أي عن تركيا تقودها التي المعارضة فصائل

 إليران الموالية القوات أن كما ، الحسكة بمدينة شبيهة تفاهمات وضع ويمكن وطأة، أقل النظام

 .السيناريو هذا تطبيق إلى أيضااّ تسعى قد( والزهراء نبل) في عفرين من بالقرب المتواجدة

 

 :  الثالث السيناريو

 بلدات على والسيطرة بالتقّدم تدعمها التي المسلحة المعارضة وفصائل تركيا اكتفاء

 منّغ مطار دقنة، عين مرعناز، جمال، دير رفعت، تل) العربية الغالبية ذات القرى من عفرين شرقي

 .عفرين منطقة على حصار وفرض...( 

 الغربي والشمال الغرب جهة من بعفرين تحيط تركيا حدود كون تكلفة أقلّّ يعدّّ السيناريو هذا

 الغربي والجنوب( اعزاز) الشرق جهة من لها الموالية الكتائب وجود إلى إضافة الغربي والجنوب

 من بعفرين تحيط لها الموالية والقوى فتركيا(. سمعان وقلعة عزة دارة) الشرقي والجنوب( أطمة)

 تسيطر التي( نبل) بلدة خالل من الشرقي الجنوب جهة من ضيّق ممرّّ عن عدا تقريبااّ الجهات كافة

 .السوري النظام قوات عليها

 

 (: اإلجراءات)  التوصيات

 .والطائفية والكراهية العنف على يحرض الذي اإلعالمي الخطاب وقف  -1

 على االعتقاالت عن الكفّّ خالل من للضغط كوسائل المدنيين استخدام عن التوقّف  -2

 .   الطرق قطع أو الطرق

 الغذائية للمواد الحر والخروج بالدخول والسماح النزاع، عن والطرق المعابر تحييد -3

 .والوقود الطبية واإلمدادات

 وجلوس الذاتية واإلدارة المسلحة المعارضة فصائل بين فورااّ المتباَدل القصف إيقاف -4

 .مفاوضات طاولة على الطرفين

 حاجات إخضاع وعدم قيود دون بحرّية والعمل بالتواجد المدنية للمنظّمات السماح -5

 . وعسكرية سياسية ألهداف الناس

 .فورااّ المحتاجين على وتوزيعها اإلغاثية المساعدات بدخول السماح -6
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 معبر فتح على العمل أو وعفرين التركية الحدود بين القديمة المعابر أحد فتح إعادة -7

 .  عفرين مع

 من الطرق وبقيّة( حلب عفرين وطريق) -( عفرين اعزاز السالمة باب)  طريق إخراج -8

 . مشتركة لجنة إشراف تحت بوضعها السياسية الحسابات

 التصعيد، خفض بمناطق يسمى ما في بها المحيطة والمناطق عفرين منطقة إدراج -9

 . األطراف بين فصل قوة نشر وينبغي

 . األجنبية والميليشيات العناصر كافّة إخراج -10

 

 

 

 

 

 


