بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
ما وراء عملية "غصن الزيتون" الرتكية يف الشمال السوري؟
السؤال :لقد لوحظ أن حتركات أردوغان يف سوراي قد هدأت نسبيا بعد عمليات درع الفرات وتفريط أردوغان حبلب
وتسهيل سيطرة النظام على حلب ،ولكنه عاد فنشط من جديد يف مسمى عملية غصن الزيتون حنو عفرين منذ السبت
2018/01/20م عرب قصف مدفعي وجوي كما جاء يف بيان أصدرته رائسة األركان الرتكية يوم األحد 2018/01/21م
قالت فيه (إن عملية غصن الزيتون اليت انطلقت أمس السبت مستمرة حسب اخلطة املرسومة هلا ،وأن العملية الربية بدأت صباح
األحد .ترك برس 2018/01/21م) وما زالت مستمرة ،فما وراء عملية غصن الزيتون هذه؟ وجزاكم هللا خريا.
اجلواب:
 -1قبل البدء بتحليل ما جرى جيب أن نلفت النظر إىل أمر مهم جدا يشكل احملور الذي تدور عليه السياسة الرتكية
احلالية فتفهم على ضوئها حتركات أردوغان وأعماله وتصرحياته ،إذ إن تركيا أردوغان موالية ألمريكا بشكل واضح ،فهو يفعل
ذلك مقابل أن تدعمه أمريكا للبقاء يف احلكم كما أوصلته إليه ،وما يدل على ذلك ما ذكرته جريدة الصباح املؤيدة للحكومة
الرتكية يوم " 2017/4/18أن الرئيس األمريكي اتصل ابلرئيس الرتكي أردوغان تلفونيا يف الليلة املاضية فبارك له بنتائج
وسري محلة جيدة لذلك ،وأنه اتبع
االستفتاء يوم  16نيسان حول اإلصالحات الدستورية ونظام الرائسة ،وذكر له أنه "قام ّ
احلملة شخصيا عن قرب" .وقال ألردوغان" :أعطي اهتماما لصداقتنا وإنه توجد هناك أشياء مهمة جدا سنقوم هبا معا".
وهكذا فإن سياسة أردوغان يف سوراي كانت فعليا مناصرة ملخططات أمريكا بتثبيت أركان النظام والضغط على الفصائل
لالنسحاب من املناطق احليوية للنظام ،وأمر التفريط يف حلب ومتكني النظام منها ليس ببعيد فقد قام ابفتعال قضااي بسحب
الفصائل للقتال فيها بدل أن يقاتلوا يف مناطقهم ملنع النظام من دخوهلا ،وذلك حبجة معركة درع الفرات يف الوقت الذي كان
النظام يتوجه فيه إىل حلب ويركز هجومه هناك ،علما أبن معركة درع الفرات قد متت أصال مبباركة أمريكية ،فقد دخلت تركيا
إىل منطقة جرابلس عام  2016إبيعاز من أمريكا عندما جاء انئب الرئيس األمريكي السابق جوزيف ابيدن إىل أنقرة وأعلن من
هناك أتييده الصريح لدخول اجليش الرتكي يوم  2016/8/24وطلب من قوات وحدات محاية الشعب الكردية االنسحاب من
أمام القوات الرتكية حتت مسمى درع الفرات .وقد ذكران يف جواب سؤال بتاريخ  2016/9/25ما يلي" :ومن أجل إجناح
اخلطط األمريكية اليت ابتت تركز على حلب كان ال بد من إعادة فرض احلصار عليها ،وهنا عملت أمريكا على حمورين إلعادة
احلصار على حلب :األول :إدخال اجليش الرتكي إىل مشال سوراي ،بدءا مبنطقة جرابلس فيما أعلنت عنه تركيا بعمليات "درع
الفرات" ،واستدعاء الثوار "املوالني لرتكيا" من جنوب حلب لقتال تنظيم الدولة ،أي إضعاف جبهات القتال احلقيقية يف حلب
وخلق جبهات جديدة لالقتتال الداخلي ،ودفع ما أمكن من الثوار بعيدا عن جبهة القتال يف حلب! ...إخل" .وهكذا فإن
أردوغان سحب الفصائل املوالية له لتقاتل يف مناطق الباب وترك حلب شبه فارغة من املقاومة إال من قلة مؤمنة ثبتت هناك
وخرجت معظم الفصائل استجابة لنداء أردوغان لدرع الفرات وهو يكرر هذه اخليانة مرة أخرى...
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 -2وما زالت هذه التحركات قائمة وآخرها وليست األخرية متكني النظام السوري من السيطرة على مناطق مهمة يف إدلب
ومن مث صرف الفصائل املقاتلة اليت تنصاع ألوامر تركيا لرتكز على عفرين وتنسى موطنها إدلب الذي يزحف حنوه النظام
اإلجرامي يف تنسيق مع أمريكا ،وإاثرة زوبعة يف فنجان ،كأن هناك توترا بني تركيا وبني أمريكا ملنع جتهيز قوات جديدة اتبعة
ألمريكا! علما أن أمريكا تنطلق من تركيا حنو سوراي وتسلح التنظيمات العميلة هلا ومنها وحدات محاية الشعب الكردية اليت هلا
األغلبية داخل قوات سوراي الدميقراطية التابعة ألمريكا ،حيث فتح أردوغان هلا قاعدة إجنرليك ...وهكذا فإن أردوغان يكرر
موضوع درع الفرات لتسهيل دخول النظام إىل حلب ،فقد افتعل غصن الزيتون لتسهيل دخول النظام إىل إدلب ،فإن النظام
السوري وهو يتقدم حنو إدلب ويطوق مطار أبو الضهور قام أردوغان بتحريك القتال حنو عفرين! ويشرتك فيه حنو  25ألفا من
املعارضة كما أكد القيادي العسكري يف "فيلق الشام" ،ايسر عبد الرحيم( ،أن حنو  25ألف مسلح من "اجليش السوري احلر"
يشاركون يف العملية العسكرية الرتكية يف عفرين ...روسيا اليوم2018/01/23 :م) ،وكان ذلك بعلم أمريكا وموافقتها فقد
صرح وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو أنه "حبث األزمة السورية ومسألة الوحدات األمنية احلدودية مع وزير الدفاع
األمريكي جيمس ماتيس مساء االثنني ( )2018/1/15يف كندا ،وذكر أنه اجتمع مع وزير خارجية أمريكا تيلرسون أيضا
مساء يوم الثالاثء ( )2018/1/16على هامش أعمال "االجتماع الوزاري الدويل حول األمن واالستقرار يف شبه اجلزيرة
الكورية" يف مدينة فانكوفر الكندية .وقال جاووش أوغلو إن وزير الدفاع األمريكي ماتيس "طلب منا عدم تصديق األخبار اليت
تنشر (خبصوص تكوين جيش جديد مشال سوراي)" .وشدد على أنه "يتابع األمر بنفسه وسيبقى على اتصال معنا" ...وكالة
األانضول )2018/1/17
 -3ويؤكد ذلك ما تردد يف اليومني املاضيني من تصرحيات أمريكية يفهم منها أن غصن الزيتون وموضوع عفرين وحتركات
اجليش الرتكي واجليش احلر كله برضا اتم من أمريكا ومن روسيا اليت دخلت سوراي بتنسيق مع أمريكا ،ومن هذه التصرحيات:
 (بدا أمس اجلمعة كأن احلملة العسكرية الرتكية يف عفرين بدأت ابلفعل وإن مبراحلها األوىل ،عرب تكثيف القصفملناطق معينة يف عفرين ،بوترية مرتفعة منذ ليل اخلميس-اجلمعة ،مع بدء انسحاب قوات الشرطة العسكرية الروسية من عفرين
وحميطها ،وهو ما اعتربه وزير الدفاع الرتكي نور الدين كانيكلي مبثابة "بداية اهلجوم على أرض الواقع" ،وفق قناة "اجلزيرة"...
وعلمت "العريب اجلديد" من مصدر تركي مطلع" ،مت تقدمي عرض آخر ،ابلسيطرة على املدينة مقابل التوافق بني أنقرة وموسكو
على طريقة إدارهتا ،وتك ّفل احلكومة الرتكية بنسبة كبرية من إعادة اإلعمار على طريقة مناطق درع الفرات ،وإجناح مؤمتر سوتشي

ابلضغط على املعارضة السورية للحضور ،بينما أصر الروس على تسليم املدينة بعد السيطرة عليها للنظام السوري وعدم بقاء أي
قوات للمعارضة فيها وكذلك السماح للنظام ابملزيد من التق ّدم يف حمافظة إدلب ...يف غضون ذلك ،أكد وزير الدفاع الرتكي،

نور الدين كانيكلي ،خالل مقابلة تلفزيونية أمس" ...نعلم أن روسيا تدعم النظام بشكل كبري "...أما عن التوقعات الرتكية
للعملية ،فقال املصدر الرتكي لـ"العريب اجلديد" ،إنه "من املتوقع أن تستمر العملية حبد أقصى مخسة إىل ستة أشهر ...وأشار
املصدر إىل أن "القنوات الدبلوماسية مل تنقطع مع واشنطن "..العريب اجلديد2018/01/20 :م)
 وقالت وزارة اخلارجية الروسية يف بيان ("يف العشرين من كانون الثاين/يناير ،جلأت تركيا إىل قواهتا املسلحة قرب عفرينيف مشال غرب سوراي ...إن موسكو قلقة حيال هذه املعلومات" ،الفتة إىل أهنا "تتابع من كثب تطور الوضع" .وأضافت الوزارة
4/2

أن "روسيا تبقى ملتزمة موقفها يف ما يتعلق ابلسعي إىل حلول للنزاع يف سوراي ،استنادا إىل احلفاظ على وحدة أراضي هذا البلد
واحرتام سيادته" ...روودوا2018/01/20 :م)
 (وتريد الوالايت املتحدة أن تبقى العملية العسكرية الرتكية حمدودة املدة والنطاق ،وحثت على "ضبط النفس" حفاظاعلى حياة املدنيني ...وقالت املتحدثة ابسم وزارة اخلارجية األمريكية هيذر انورت "حنث تركيا على التحلي بضبط النفس
وضمان بقاء عملياهتا العسكرية حمدودة يف نطاقها ومدهتا واحلرص على جتنب حدوث خسائر يف صفوف املدنيني" .وكان وزير
الدفاع األمريكي جيم ماتيس أكد األحد أن تركيا أبلغت الوالايت املتحدة قبل حتركها ،مشريا إىل أن واشنطن تتواصل مع أنقرة
بشأن تطورات األوضاع ...وقالت إن وزير اخلارجية ،سريغي الفروف ،ونظريه األمريكي ،ريكس تيلرسون ،قد حبثا "إجراءات
هبدف ضمان حفظ االستقرار مشايل البالد" ...وحبث وزير اخلارجية الرتكي العملية العسكرية مع نظريه األمريكي ،لكن مل
يكشف حىت اآلن عما دار بني الطرفني ...يب يب سي عريب2018/01/22 :م)
( -قال وزير اخلارجية األمريكية ريكس تيلرسون ،إ ّن بالده أتمل يف العمل مع تركيا من أجل إنشاء منطقة آمنة يف مشال

غريب سوراي ،لتلبية احتياجات أنقرة األمنية ...رئيس القيادة املركزية يف اجليش األمريكي اجلنرال جوزيف فوتيل ،يؤكد أن تركيا
أطلعت بالده على عمليتها العسكرية يف عفرين ،مشريا إىل أن املدينة ال تقع يف نطاق العمليات العسكرية ألمريكا ...وزارة
الدفاع األمريكية تدعو إىل "عدم تصعيد التوتر" ،مشرية إىل تفهمها خماوف تركيا األمنية يف املنطقة ...روسيا اليوم:
2018/01/23م)
 (قالت القيادة املركزية ابجليش األمريكي ،إن تركيا أطلعتهم على العملية العسكرية مبدينة "عفرين" السورية ،مؤكدا يفالوقت ذاته أن املدينة ال تقع بنطاق العمليات العسكرية األمريكية .وأضاف اجلنرال جوزيف فوتيل ،قائد القيادة املركزية ،يف
تصريح صحفي ،اليوم األحد ،أن بالده ال تويل اهتماما خاصا ملنطقة العمليات الرتكية ...قدس برس2018/01/21 :م)
( -قال وزير اخلارجية األمريكية ،ريكس تيلرسون ،إ ّن بالده أتمل يف العمل مع تركيا من أجل إنشاء منطقة آمنة يف مشال

غريب سوراي ،لتلبية احتياجات تركيا األمنية ،وذلك يف اليوم الثالث لعملية "غصن الزيتون" اليت أطلقتها القوات املسلحة الرتكية
واجليش السوري احلر يف منطقة "عفرين" السورية .وأضاف وزير اخلارجية األمريكي" :نبحث مع املسؤولني األتراك وبعض القوى
العاملة على األرض أيضا ،كيفية هتدئة الوضع واالستجابة ملخاوف أنقرة األمنية املشروعة" ...ترك برس)2018/01/23 :
 (وعن تصرحيات وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون حول إعالن بالده نيتها تشكيل جيش من  30ألف مقاتلمهمته "حراسة احلدود" والذي أاثر حفيظة أنقرة وجعل تيلرسون يعلق عليه ابلقول للصحفيني على منت طائرة حكومية أمريكية
"إن بالده ال تعتزم إنشاء أي قوة حدودية يف سوراي" ،وأضاف حبسب األانضول أن بالده مدينة بتوضيحات لرتكيا حول ما
تناقلته وكاالت أنباء عن اعتزام الوالايت املتحدة إنشاء قوة أمنية حدودية يف سوراي .ويف هذا اإلطار ،أضافت انورت "تقامسنا
مع األتراك األفكار حول اهلدف من التعاون مع العناصر احمللية ،وأن العناصر احمللية توفر األمن للمناطق اليت مت انتزاعها من
التنظيم" ...أورينت نت2018/01/19 :م)
( -وكان الثالاثء املاضي ،قد قال املتحدث ابسم وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون" ،إريك ابهون ،إ ّن بالده تتفهم خماوف

تركيا إزاء القوة األمنية احلدودية اليت ختطّط إلنشائها يف سوراي ،مشريا إىل حبث القضية مع املسؤولني األتراك .ويف إجابة
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على أسئلة ،أشار "ابهون" أ ّن بالده يف حالة اتصال منتظم ووثيق مع تركيا؛ شريكتها يف حلف مشال األطلسي "انتو" .وأفاد

مراسل األانضول ،أن ابهون استخدم خالل إجابته عبارة "القوة األمنية احلدودية املفرتضة" ...أما اليوم اخلميس فقد خرج
أي قوة حدودية يف سوراي ،يف معرض تعليقه
وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون ،ليعلن أ ّن الوالايت املتح ّدة ال تعتزم إنشاء ّ
على أنباء يف هذا اخلصوص .وأضاف يف تصرحيات صحفية" :هذا أمر مت تصويره وتعريفه أبسلوب خاطئ ،وبعض األشخاص

حتدثوا بطريقة خاطئة .ال ننشئ أي قوة حدودية" ...يين شفق العريب2018/01/17 :م)
يتبني من التصرحيات السابقة أن غصن الزيتون هو غصن حتمله تركيا بتنسيق مع أمريكا وروسيا ...وأن تصرحيات
أمريكا يف البداية إبنشاء قوة حدود قوامها  30ألفا هي فقط إلعطاء املربر لعملية عفرين مث بعد أن بدأت حورت أمريكا
التصريح إىل ما يشبه النفي الصريح ،حيث إن الغرض قد حتقق!
 -4ولذلك فإن التحركات الرتكية يف سوراي هي خلدمة املشاريع األمريكية بتثبيت النظام العلماين يف سوراي وما صراخ
التصرحيات من أردوغان إال من ابب خداع السذج من الناس ابألقوال والتصرحيات النارية اليت ال تتحول إىل أفعال مثلما قال
سابقا لن نسمح حبماة اثنية فارتكب النظام يف كل مدينة وبلدة أكثر من محاة ...وكذلك احلركات االصطناعية اليت ال تنتج
أعماال صادقة ...وهو خيدع الناس أبقوال مضللة تنطلي على السذج مثلما قال فيما يتعلق بقرار ترامب ابعرتافه ابلقدس عاصمة
لكيان يهود ،فقد هدد أردوغان أبنه من املمكن أن يقطع عالقته بكيان يهود إذا مت االعرتاف ابلقدس عاصمة هلذا الكيان من
قبل أمريكا ،ولكنه مل يقطعها ومل يقطع عالقته أبمريكا اليت اختذت هذا القرار واليت تدعم كيان يهود ومتده أبسباب القوة
والبقاء ،بل اندى حبل الدولتني األمريكي الذي يتضمن التنازل عن  %80من فلسطني لليهود ،واندى بـ(القدس الشرقية)
عاصمة لفلسطني متخليا عن غريب القدس ليهود .وقس على ذلك ما فعله وما زال يفعله يف سوراي ،بل وما ارتكبه من خياانت
عززت وجود األعداء الروس واألمريكان والنظام السوري ،سواء بتسليم حلب أو فتح القواعد ألمريكا للتدخل يف سوراي ،أو فتح
األجواء الرتكية للطريان الروسي ،أو ابجتماعات أستانة ،حيث عمل على إخضاع بعض قادة الفصائل املسلحة للقبول بقراراهتا
وإمخاد اجلبهات ضد النظام حتت مسمى وقف التصعيد واالنسحاب من مناطق وتسليمها للنظام ومن مث حماصرهتم يف إدلب
وغري ذلك كثري ...مث هذا الفصل اجلديد يف موضوع غصن الزيتون لتسهيل دخول النظام إىل إدلب!...
وأخريا فإننا نتوجه جلميع الفصائل أن ال ينخدعوا بتحركات أردوغان ،وال خُيلوا إدلب للنظام ...وأن ال ينسوا ما
أصاهبم يف حلب ،بل ليتذكروا احلديث الذي أخرجه البخاري َعن أَِب خهري رةَ ر ِ
ض َي َ
َب  أَنَهخ قَ َ
الَ« :ال يخل َدغخ
ََ َ
اّللخ َعنهخ َعن النِ ِِ
المؤِمن ِمن جحر و ِ
احد َم َرتَ ِ
سم َع
ك لَ ِذك َرى لِ َمن َكا َن لَهخ قَ لب أَو أَل َقى ال َ
ني» ،فكيف إذا كان مرات ومرات؟! ﴿إِ َن ِيف َذلِ َ
خ َ
خ خ
َو خه َو َش ِهيد﴾.
السابع من مجادى األوىل 1439ه
2018/01/24م
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