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 مقدمة

ي سوريا منذ العام 
 
 الذي ،ةالكرديالقضية ملف  منها عدة، قليمية إملفات ، 2011أثار الرصاع ف

ي  ترفضو  وتركيا، ،وسوريا  ،وإيران ،: العراقوهي  ،دول إقليمية تتقاسمه أرب  ع
 
 استقالل األكراد ف

ى تجمع أكراد الدول األرب  ع أو أٍي منها،   . الوصول إىل دولة قومية كبر

ي هذا السياق
 
كيةب ،ف  عملية "غصن الزيتون" 20/1/2018بتاري    خ  دأت القوات المسلحة البر

ي منطقة عفرين السورية العسكرية
 
"، ف ي

 (PKK) الموجهة لتصفية "حزب العمال الكردستان 

لفرعه  الجناح المسلح (YPG) المتمثل ب  "وحدات حماية الشعب" وامتداده ،1جنوب تركيا

ي (PYD) "الكردي "حزب االتحاد الديمقراطي  السوري
 
، أول وأقوى تنظيم سياسي كردي ف

ي دمشق سوريا، الرافض
 
ي العامل و  ،للحكم السلطوي ف

 
ي سوريا ف

 
عىل طول  أماكن تواجد األكراد ف

كية  3. إجهاض أي كيان مستقبىلي لألكراد فيها بهدف ذلك و ، 2الحدود البر

وع الفيدرالية الكردية جرىوهل  ،حققت العملية أهدافها هل   حباط المساعي إو  ،إفشال مشر

ي تزايدت بعد األزمة السورية إلقامة دولة كردية جنوب تركيا 
 ؟التر

 

 

 

                                                           
 6E4https://goo.gl/Rao .10/2/2018 ،نون بوست .. ما لها وما عليها، عملية غصن الزيتون أحمد الصوراني،  1
 idN9https://goo.gl/Bx .1820، مركز كارنيغي للشرق األوسط "حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني، 2
 ابق.مصدر سالصوراني،  3
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اتيجيةاإل  األهمية : عفرين  ستر

جم وفق "داغ كرد ")عفرين  سورية مدينة  4(لعربية جبل الكردة لالتسمية العثمانية والمبر

 من أكب   كانتعندما  ف ،5تع بنوع من االستقاللية اإلداريةتتمو ، تسكنها غالبية كردية ،مختلطة

، 2012بداية العام  "سالمية "داعشاإل  تنظيم الدولة جماعات سيطرة تحت سوريا  من٪ 50

بسحب جميع المسؤوليي   العسكريي   والحكوميي    بشار األسد السوري الرئيس  حكومة تامق

ي الذين يعيشون هناك،  ألكراد واأليزيديي   ا ىلإمن المناطق الكردية شمال سوريا، وتسلميها 
 
ف

" الديمقراطي  االتحاد  حزب" أبرزها السورية و  المعارضة الكرديةجماعات لتحييد   منها محاولة  

ي  العمال حزب "ل المواىلي 
" أعلنو  6. (PYD) "الكردستان   اإلدارة الذاتية "حزب االتحاد الديمقراطي

" ، عي   العربالجزيرةضمت اإلدارة ثالث مناطق: و مع قوى سياسية أخرى،  فيها  ي
، "كوبان 

 7عفرين. 

ي و  ،امربع   ا كيلو مبر    2720منطقة جبلية تبلغ مساحتها حواىلي  عفرين، مدينة ا جغرافي  
 
تقع ف

ي تبعد 
ي سوريا، تحدها من الغرب مدينة إعزاز، ومن الجنوب مدينة حلب التر أقىص شمال غرنر

كية من ، ا كيلو مبر    60عنها حواىلي  ي مدينة إدلب، بينما ترتبط بالحدود البر ومن الجنوب الغرنر

ي الشمال والغرب. 
 8جهتر

                                                           
 .9، 2009، جبل الكرد )عفرين(: دراسة جغرافيةمحمد عبدو علي،  4
 .18/2/2018، مركز حرمون للدراسات المعاصرة العملية العسكرية في عفرين: الدالالت والمخاطر والخيارات، 5

https://goo.gl/dYQvsP 
6 “A Mountain River Has Many Bends: The History and Context of the Rojava Revolution,” Strangers In 
A Tangled Wilderness, Producers of Radical Culture, 13/3/2015. https://goo.gl/ZJrtLS 
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ي سوريا
 
وع الكردي ف  المشر

وذلك بالتطلع إىل الفرصة  بدء الرصاع داخل سوريا، بدأ الخطاب السياسي الكردي بالتغب  مع

ي الكردي التاريخية للحصول عىل حقوق إضافية من خالل تأكيد 
الذي ، 9""المجلس الوطت 

ي 
 
ينتأسس ف ي  2011 األول تشر

 
 األحزاب عن ممثلي    من مؤلفة يئة، وهو هالقامشىلي  مدينة ف

ي  مجتمع منظمات من أعضاءو  ،السورية رديةالك السياسية
 عىل؛ 10مستقلة وشخصيات المدن 

ورة حصول األكراد عىل الف   11. دراليةيض 

  لنفسه "الديمقراطي  االتحاد  حزب" اتخذ و 
 
 الثورية والقوىالسوري  لنظامل ا مغاير   ا طريق

ي تضم أغلبية كردية( له المعارضة
، إذ 12)الجيش السوري الحر، وقوات سوريا الديمقراطية التر

ي  رأى
 
، التاريخية مظلومية األكراد  إنهاءو  لتنفيذ أهدافه فرصة عىل الساحة السورية تطوراتال ف

ي نهاية العام  غرب كردستان"ن "مجلس علأف
 
ل المجلسوهو ، 2011ف

ّ
 سوريا  أكراد  من الُمشك

ي الكردي،  وإدارته، 13"كردستان  غرب" إقليم إلعداد 
لتحقيق  منه ا سعي   كمنافس للمجلس الوطت 

وعال  14درالية. يمثل بإعالن الفالكردي المت سياسي ال مشر

بعد انضمام مجلس "غرب كردستان" إىل "حركة  2012العام  تشكلت "الهيئة الكردية العليا"

ي الكردي"، إال أنه 
" وتفاوضها مع "المجلس الوطت  مع الخالفات بسبب المجتمع الديمقراطي

                                                           
 https://goo.gl/cVPVdq .19/11/2017، 300، عدد الجريدة السورية )عنب بلدي(.. إلى أين؟،"  فدرالية الكرد في سوريا 9

 eneva.org/?page_id=49&lang=arg-http://knc. 2018 ،برلين – المجلس الوطني الكردي جنيف 10
 ، مصدر سابق. لية الكرد في سوريافدرا 11
 https://goo.gl/YLra1i. 8/3/2016، نت الجزيرة تركيا الحمراء، المشروع الكردي في سوريا وخطوطسعيد الحاج،  12
 87https://goo.gl/aQcC .20/7/2013 ،الحدث نيوز الحكم الذاتي القادمة لألكراد؟، دولة "غرب كردستان"ما هي  13
 ، مصدر سابق.فدرالية الكرد في سوريا 14
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ي 
"" قامحول مفهوم الفيدرالية  المجلس الوطت  ي ذاتية الدارة اإل  بإعالن االتحاد الديمقراطي

 
ف

 15. 11/11/2012بتاري    خ  من طرف واحد  الشمال السوريمناطق 

وع الف ي سوريا العديد من التحديات، منها: تراجع رئيس إقليم يواجه مشر
 
درالية الكردي ف

ي عن إعالن اال 
ين  فصالنكردستان العراق مسعود بارزان  ي تشر

 
ي الف

الرفض ا أدى إىل ، م2017 ثان 

ي و ، االستقاللأي شكل  من أشكال قليمي لمنح األكراد اإل
 
غرب دعم روسيا للنظام السوري ف

ص إمكانية توسع النفوذ الكردي، الفرات، 
ّ
ي إضافة إىل األمر الذي قل

 
ي  عفرين،تحركات تركيا ف

التر

ي الشمال السوري و أدت إىل قطع أوصال مناطق 
 
 16. فصل فيما بينها الاإلدارة الذاتية ف

 

كية  الحسابات التر

عن المناطق ذات الغالبية الكردية عىل طول  ا جغرافي  عىل الرغم من أن مدينة عفرين منفصلة 

ي "ي   العرب ع) الحدود مع تركيا 
ي البالد "كوبان 

ر
ف وع "من  ا إال أنها تعتبر جزء  ، (والجزيرة شر المشر

"  "الفيدراىلي  ي العام المطروح من قبل "حزب االتحاد الديمقراطي
 
ة 2012ف ، وذات أهمية كبب 

وع نظر    17غرافية. لطبيعتها الجغرافية والديم ا لهذا المشر

                                                           
 المرجع السابق. 15
 المرجع السابق. 16
 https://goo.gl/XriX9y. 20/1/2018، عربي BBC ،تركية لغارات تتعرض التي السورية عفرين منطقة عن لمحة 17
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الذين لألكراد، والدفاع عنها مسألة وجودية بالنسبة  عىل مدينة عفرينالمحافظة  تعتبر و 

ي التوا، وتحقيق األخرى وصلها بالمناطق الكردية ىلإيطمحون 
 
  فيما  صل الجغراف

 
 بينها، وصوال

 18. ، وبالتاىلي التمكن من التواصل مع أكراد تركيا إىل البحر المتوسط

وع الكردي سىعت تمدد "وحدات حماية الشعب الكردية" والحد من  تركيا إلفشال المشر

ه الذي  االنفصالية،  تعتبر
 
اب السوري، واألمن القومي  ا تهديد كيةلوحدة البر ، للجمهورية البر

ي المنطقة، 
 
بعملية "غصن  ها قيام تركيا  بررتوبذلك والتأكيد عىل دورها كقوة إقليمية ف

 
 
اتيجياإل  األهداف لهذه ا الزيتون" تأمين   19. ةسبر

ي مدينة عفرين عمليتها هدفت تركيا من كما 
 
، ا كيلو مبر    30إىل تشكيل منطقة آمنة بعمق  ف

  20السورية. منطقة نفوذ تركية داخل الحدود ك

ي تركيا  واجهت
 
حيث  : ا ميداني   . تحديات ومعيقات ميدانية وسياسية عملية "غصن الزيتون"ف

الذي من  ،السالح النوعي الذي تمتلكه وحدات حماية الشعبتضاريس المنطقة الجبلية، و 

ية.  يسببالممكن أن    واجهت : ا سياسي  و  21خسائر بشر
 
من  عليها مورست خارجية  ا ضغوط

ي المنطقة. عدة أطراف فاعلة 
 
 22ف

 

                                                           
 شباط، اساتمركز جسور للدر  التداعيات، - التطورات – شهر على انطالق عملية غصن الزيتون: األهدافعبد الوهاب عاصي،  18

2018. 
 https://goo.gl/kFhHTy .21/3/2018 ،ترك برس .. الفرق بين الدولة والميليشيا، تحرير عفرين وتحرير الرقةمحمود عثمان،  19
  عبد الوهاب عاصي، مصدر سابق.20
 https://goo.gl/PBkquk. 5/3/2018، 21موقع عربي  ستراتيجية تركيا في عملية غصن الزيتون،إسعيد الحاج،  21
  سابق.المصدر  22
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 ؟كيف بدأت عملية "غصن الزيتون"

ي  انتهاء تركيا من عملية "درع الفرات" بعد 
 
ي قامت العملية العسكرية وهي ، 29/3/2017 ف

التر

م ن أج ل الجي ش الس وري الح ر بالتنس يق م ع ق وات التحال ف الدول ي لتوفي ر الدع م لفصائل بها 

ح زب   "من ع الق وات الكردي ة التابع ة لو إنه اء س يطرة تنظي م الدول ة "داع ش" ف ي ش مال س وريا، 

ي  "نتون ات الكردي ةاالك"م ن وص ل  "تحاد الديمقراطي اال 
 ا هدأت نسبي   23،بي   عفرين وكوبان 

كي رجب طيب تحركات الرئيس
ي سوريا، ثم عادت ونشطت من جديد  البر

 
ي عملية أردوغان ف

 
ف

ي  "غصن الزيتون"
 
 . عفرينف

  02/1/1820 ي    خر تاب العملية انطلقت
ّ
نسحاب ابعد  24وحدات حماية الشعب الكرديةضد

هاألمر عفرين ومحيطها، مدينة الروسية من  لعسكريةاقوات ال  ،نور الدين كانيكىلي  الذي اعتبر

كي 
لة ب، وزير الدفاع البر  ضد  شن العملية عىل األتراك ض أ، إذ "بداية الهجوم عىل أرض الواقع"ب  

ي  لعمالحزب ال" السوري الجناح)" الديمقراطي  االتحاد " حزب
ي  ("الكردستان 

 
بسبب  عفرين، ف

 25 تريده تركيا. ال ما وهذا  ،"هذا الحزبل  واشنطن استمرار دعم

 

 

                                                           
 .2016 ولاألتشرين ، جسور للدراساتقف، تقدير مو  عملية درع الفرات: زخم إضافي لخيارات السياسة التركية، 23

https://goo.gl/QDMSqf  
 https://goo.gl/bVppzi .21/1/2018، ترك برس تركيا تعلن بدء العملية العسكرية البرية في عملية "غصن الزيتون"، 24
. 20/2/2018، العربي الجديد عفرين: كيف ترد أمريكا وإيران؟، االنسحاب الروسي يطلق حربباسم دّباغ،  25

https://goo.gl/JcNBaF 
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 السوريموقف النظام 

 ب النظام السوريأدان 
 
كية  عمليةلاة خارجالوزارة ممثال  عفرين، واعتبر عىل البر

 
" اشم  غا ا ها "عدوان

 26. المجتمع الدوىلي باتخاذ اإلجراءات الواجبة لوقفها  ا عىل السيادة السورية، مطالب  

ي 
 
عىل و  27. يويعارض إقامة إقليم كردي سور  ،تحجيم القوة الكرديةل يسىع النظام ،الوقت ذاتهف

كي العمليةوقف  منالمصلحة الكردية والحكومية  التقاءمن رغم ال  قياداتإن فعىل عفرين،  ةالبر

ي الروسي ين بالقرار  مقّيدةالالنظام 
 التحركاتعىل حماية عفرين من  ةقادر ليست ، واإليران 

كي كي ض أو خو  ،ةالبر
 28. مواجهة مع الجيش البر

 

 مواقف الفاعلير  

كيةاأل  ةحدلمتا تايول لا  متر

ة واشنطن أي ممانعة  لم تظهر  يحاء واشنطن إ منها  ،يحمل دالالت ، مما لهذه العمليةمباشر

الروسية  السيناريوهاتال سّيما  ،، وتقليص دور العبي   آخرينها وافعدو  رةنقأ وفخام تفهمب

ي سوريا. 
 
  29للحل ف

                                                           
  .20/1/8201، نداء سوريا ميليشيات الحماية الكردية تناشد،و  من عملية "غصن الزيتون"..ا النظام السوري يعلن موقفه رسمي   26

https://goo.gl/qS1cJf 
 https://goo.gl/ow6xMb .1/2/2017، لجمهوريةاموقع  هل يتحقق الحلم الكردي في سوريا فاضل الحمصي، 27
 المرجع السابق. 28
، اديةستراتيجية والسياسية واالقتصمركز أسبار للدراسات والبحوث اإل معركة "عفرين" وتناقضات المصالح اإلقليمية والدولية، 29
2/3/2018. https://goo.gl/1dJVYo 
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 التحادية ا سيرو 

ي  األبرز  الدور  له ،نفوذه ضمن عفرين منطقةكانت   يالذ الروسي  الالعب
 
كيا  ف السماح لبر

ي معها  تركيا  تعاون إىل روسيا وذلك لحاجة  العسكرية، بعمليتها 
 
 أوراق ها المتالك السورية األزمة ف

ي  مهمة ضغط
 
كية حدود طول ال عىل سورية، ف  الفصائل عىل القوي ا تركيلنفوذ و  السورية، - البر

 فض للنظام، المعارضة
 
، بي    اقتصادية مصالح جود و ن  عال ي  عالقاتو  الدولتي  

 
 الدفاع مجال ف

ق المتحدة الواليات معلتحالفها  الكردية الوحدات من االنتقامب روسيا  ورغبة، 30والتسليح  شر

ي ة معها متعاون كانتالوحدات   مع أن الفرات،
 
 31. وريفها  حلب ف

 نراإي

وع حول تركيا  مع عديدة تفاهمات لها  ي  ذلك اتضح وقد ، الكردي المشر
 
 استفتاء مواجهة ف

ي العام  العراق كردستان
 
وعىل الرغم من أن الشمال السوري ال يشكل أولوية لها  32. 2017ف

  ،لحساسية موقع عفرين وقرب  ها من حلبو النشغالها بمناطق أخرى، إال أنها 
 
ي  ا وتحديد

بلدنر

 من شأنهسوري قيام إقليم كردي  طهران عارضت 33لغالبية الشيعية،"النبل والزهراء" ذات ا

 34. تشجيع قيام "إقليم كردستان إيران"

 

                                                           
 .4/3/2018اللندنية،  الحياة ،اوتواطؤ   اصمت  أنقرة وّظفت تناقضات دولية في حملتها على عفرين فنالت بدر خان علي،  30

https://goo.gl/JWxLA9 
 المرجع السابق.  31
 DPvhttps://goo.gl/x8t. 5/4/2018، صالون سورية عفرين: األهداف التركية والدور الروسي والمقاومة المحلّية،بدر خان علي،  32
 السابق. صدر الم 33
 مصدر سابق.الحمصي، فاضل  34
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 نتائج المعركة

كي أردوغان
كي  دخول الجيش السوري الحر والجيش 18/3/2018خ ري    تاب أعلن الرئيس البر

البر

ونعمل عىل ...  ت السيطرة عىل مركز مدينة عفرينتم": إذ قال 35،مدينة عفرين فاتحي   لها 

ي 
 
ي  حتر  تتوقف لن تركيا " وأضاف: . "أقرب وقتتشكيل اإلدارة وضمان محيط آمن ف

 عىل تقىص 

ي  ا وخصوص   ،(الجنوبية) حدودها  طول عىل هجمات لشن يخططون الذين اإلرهابيي    تهديد 
 
 ف

ي إشارة  منه إىل عدم انتهاء تركيا من عملياتها عىل حدودها الجنوبية مع 36"منبج منطقة
 
، ف

 سوريا. 

كية  تمت السيطرةبدء عملية "غصن الزيتون"، عىل  ا يوم   58بعد  ، األمر عفرين كامل  عىلالبر

، آالف مئات نزوح الذي أدى إىل  من "الكردي الشعب حماية وحدات" وانسحاب المدنيي  

ي  الدفاع قواتمقاتىلي و  ها مقاتلي من عدد كبب  مقتل  بعد  المنطقة،
ي المقابل . الذانر

 
عدد  قتل، وف

كية القوات عناض  أقل من  37. المتحالفة مها  المقاتلة والفصائل البر

 

 

 

                                                           
  عثمان، مصدر سابق.محمود  35
بني  موقع ،طالق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السوريةانمنذ  اإرهابي   3698أردوغان يعلن تحييد : بعد عفرين هناك "منبج" 36
 https://goo.gl/ePFWYt. 21/3/2018تركي، ال قشف
ي ريف الين للنظام فمعارك عنيفة تندلع بين قوات عملية "غصن الزيتون" والمسلحين المو …  بعد السيطرة على كامل منطقة عفرين 37

 https://goo.gl/bgXQJ3. 21/3/2018، المرصد السوري لحقوق اإلنسان حلب الشمالي،
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 ""غصن الزيتونعملية عوامل نجاح 

كية، فإن   باالستفادة من المعلومات، أهدافها حققت العملية حسب وجهة النظر البر

، مة هماالستخبارية ال كي
ي البر

ي كان واستخدام المعدات الحديثة لجهاز االستخبارات الوطت 
التر

ي 
 
 38. سقوط الضحايا المدنيي    الحيلولة دون لها دور ف

ى أنه أما من وجهة النظر الكردية ما كان لهذه العملية أن تنجح لوال الصمت الدوىلي عما ، فبر

كيا  أن هذا الصمت،ون يجدو ، تقوم به تركيا  ي  . هو تقديم ورقة األكراد لبر
 
فالالعبان األساسيان ف

المتحدة تسىع الواليات  ،يتصارعان عىل كسب تركيا  (روسياالواليات المتحدة و ا )سوري

ي حلف األطلسي )الناتو(، وروسيا تعمل 
 
ي والقوي ف

لتحسي   عالقتها مع تركيا، الحليف التاريخ 

ي ضاعها مع الغرب والناتو ومن أجل أجند
 
ي سوريا. عىل كسبها ف

 
  39تها ف

 

 خاتمة

ما  دون تشكيلحالت ، ومن قبلها عملية "درع الفرات" ،"غصن الزيتون" ةعمليتركيا أن ترى 

" مع الحدود السوري تصفه تركيا  ي ة - ة"الحزام اإلرهانر كية الجنوبية بنسبة كبب 
ن ن أ، غب  البر

ُّ
تمك

ي عفرينتركيا من إضعاف وحدات حماية الشعب الكردية 
 
ي القضاء عليها  ،ف

،  ال يعت  ي
بشكل  نهان 

ة لها  ال تزال موجودةفهي  ي ظل وجود حاضنة شعبية كبب 
 
ي المنطقة ف

 
بل  ،وتمارس أنشطتها ف

                                                           
 https://goo.gl/6hHZWw. 21/3/2018، ترك برس عوامل أدت إلى نجاح "غصن الزيتون،هاكان جليك،  38
 //:goo.gl/reuhjfhttps .18/3/2018اللندنية،  الحياة الجميع يتفهم "حق" تركيا في قتل األكراد،بدرخان علي،  39

 



 

12 
 

" و"قوات سوريا الديمقراطية" عىل المستوى  ي إعادة حسابات "حزب االتحاد الديمقراطي
يعت 

 السياسي داخل سوريا. 

ي 
 
ى"إىل ما يشب  برامج األحزاب الكردية السورية  ال يوجد ف   ،"كردستان الكبر

 
عوامل منها لل ا إدراك

ي تواجهها،وال
ي حكم " بمنطقةلكنها تؤكد عىل حق األكراد  صعوبات التر

ي إطار سوريا  "ذانر
 
ف

ي عدم انتهاء تركيا من عمليات وهذا . "طية تعددية ال مركزيةدولة ديمقرا"وفيدرالية، 
ها عىل يعت 

ي  عملياتها  عن" الفرات درع" عملية بعد إذ أعلنت تركيا حدودها الجنوبية مع سوريا، 
 
القادمة ف

.  لهاتي    مسبق موعد  تحديد  دون "منبج"و ،"عفرين"  العمليتي  

 

 


