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 من المسؤول عن عملية عفرين؟ 
 د. بشير موسى نافعبقلم 

بددت قوادداجلقوجلاددكيوجلبصحدد قوبتددن اوادداجلقولددروجل، عملدداوجلبةددامناقو عفكدداوح ددغرو ولريادداو  ددانرقو ددع و ددا و ددامنعقولردد و دد ع و
حددعنااوجلبينعيننرددعنافواددتلوجلب عفكدداقوق اددعطوريناددارقوجياددغو  ددانروني اجلماددعولددروجل،ةددفنكوجل،دداجلبكو دد  وجلب عددع وجلب ا  دد عيقووو20جلبةدد  و

نيل ةد اجلقوجلب ريكعددعقوجلبكةددعمناوجلبصحكدداوجلرييتددادقوجلبددًوني ددتقولددظلجلطوحللرددعطوود وليفدداوجل دد  فونيجاددا وجاحكددعو اوجلب عفكدداو دد ع توب ددتولبدد و
قونيجددد لكو2016حدددعاون دددصهوجياغادددعولدددروجلبةدددكياروجلب ا نددداو رردددعلو عفكددداو م/وجلب ددداجلققوجلبدددًو قفاددد و وحل ن  ةدددي وإىلولرددد اقوجلبدددًوو
وجلبصحكاو ا وجلب اجلقفو-الصجلطو فىوقا وجل تني وجلبةامناوحكفوو30لريااوب عقو

م دداقوجلبادداجلقوجل،ع دداقونيحل لو ف دد وجاحكددعوباددارو ةدد اناوح ددغروإىلو  ددانرقوجاددتموبدد حيناولددرو اددانرو ب ددعطولددروجلبادداجلقوجل عابدداونيجل،ت
قددعةارولددرو ددظ وو72حليتدانرولددروجل، عملدداوجلبةددامناقونيجلبدد نرو دد قو اوب  دداجلو نيمجلطومةكةددكعطو و عفكدداو م/وجلب دداجلقفوإلددعفاوإىلولبدد قو ددعمح و

جيددأو اوجينددغووادداروادد جلوجل  دد و «فو تددروجلب ن دداا»جلادداوجلبصحدد و وجلبكددا وجلريني ولددروجلب عفكدداقوجلبددًو قفددقو فكاددعقو و  بدداو و  ددىقوجل دد و
جل  دد ااجل ألورياو اددتجللوجلب عفكدداوبددروج ددااو ددافافوفدداىلو عنددأو ادداجلقوجلباددادوجلب ابكدداونيجلب ا ندداوجل، اابدداقون ددكيو ولتنردداو  ددانرو ددترو
لئددعقوجلف لولددروجلبةددامنكقو  فدد ا ولددروجلبةددامنكوجلب ددا قونيب ددروبكددرا وجلب ينددغولددروجلب ددا ونيجلبصحعددعاقونينةدد اولفعا دداولددروجل،اددع انرولددرو

ا وجلرييتددادقوحدد ب فوب مددأو ددع و نيوجادد كظونيددع وعددعفعوجلري ددتقوجل  دديقو  ددانرولردد وجلب ةدد كركعقولريادداون ددالوبف عددع ولرددعققوجل دد
وو عيقونيلاح وجتركتواع و،ةفنكهفجلب ا  

جلب ددع قوجل دد عاقو،دعوناددعم وجلبينظردداو دداامقو-إ د جل -نيبد جلقوفددااوحعندد و م/وجلب داجلققوجلبددًوجل دد اتف وني دا و جل دديو ولينفدد و دداجلبف 
ن ااواتوج يفدأونيا دعطو ونادأو درولبد فوبدروجادأو عفكداو تدروجلب ن دااوج اكدتجلطو درو م/وجلب داجلقألونيادتوج دااويتةدعةااعو حديقوفااو تروجلب و

جل فو اجللوبكوجلبااجلقوجل، نعمباقو نيوجل،تنككفونيجل  او اوا هوجل،اجل ااوا وبع، ىنوجلبةكع  وفاد ول احداوبدكوجلادكيوجلبصحد ونيجل،ةدفنكوجلريحداو
اجلقوجلاددكيوجلبصحدد و رددا جلطو جاجلحددعطوني ابددعطونيحددا جلطقوإلددعفاوإىلونيعددتجلقوجل، عملدداوجلبةددامناوجلب ابكدداقونادد و ولدداجل ا ا وبددع، ىنوجلينرددضقوجمدد وادد

فواد جلولةفنااو حاجل قوني ت ولدرولةدفن وجريكعدعقوجلبكةدعموجلبصحد قونيمضدعوب د وجلب دا وجل،رمدانرو ولدعونةدعىوباداجلقو دامنعوجلبت ااجلقكدا
وو تجل و اف ولااا وبعل كع ف

لاعددعوحعندد وجل ن اددع جلقوبفيانادداوجلبددًو  جلمقوفكاددعو نادداروجلري لدداوجلبةددامناقو ووو ددروادد هوجلب عفكدداقوني ددرو اجلا اددع ني وف ددظطوفعددروجل،ةدد و
 راجلهتعوجلبة ظقوفع، حتو اوجاحكعوملون دتو لعلادعولدرويتكدعمفون  ادتوعد  وجلب عدع وجلب ا  د عيوعابدعطولدتوجاحكدعوني د  اعقوضدعو ولبد وحدأولدرو

فونيبدعبا  ولدرو اوع الدعقوجلب تجلبداونيجلب رعكداوجل،  عا داوج رد ولاعمبداو تندتروبفعةد باوجلب ا نداقو1984كقولرد وخي ف ول دهولدروجلب دا وجلريجداجل
فو2015قوحعاوجلب عع وجلب ا   عيوااولروجلن ا ونياد وإقدظاوجلبردعمو و دك و2013ني او عفكاو فعكاو أو علأو قفا وبعب  أو و

 اوجلب عددع وجلب ا  دد عيوحددعاون دد  ونيخيددع /ووجلح ادد  لددتوجلينماددع وجل،ةددف قووني رددتلعوبددت قوجلري ادد روجلريلركدداوجلبصحكدداودف اددعولددرو تنددت
قاجل وفصروجلب عفكاوجلبةفعكاألونيبت طولرو نأوجلبةظ ونيجل،ةفنكولروجلب ظ قوجل  اأوجل   وفصروجلهلتنيلوب  دتن وجل،   داجلقونيناداوجل،ظندعو
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او و ردا و داا وجاحكدعقونيف  د وجلب اداجلقولدرويتظندعهفووجل،ةفنافويتظ وجلب علكوجل،علدككقوا لد وجلن  علداوجلب عدع وجلب ا  د عيوجل،ةدفن
ووحعددددددعو يت ددددددقوجل دددددد  قويتددددددظ وفددددددصروجل لددددددياجل وجلبددددددًو  ا دددددد و دددددد ا و جل دددددديقو وج  ددددددك ولااددددددظو ددددددفأوبددددددهو وحا  دددددد عاوجلب دددددداجلاف
نيىلو و ددامنعقوحعندد وعيددااوجلب عدددع وجلب ا  دد عيقونيفاني ددهقو فمددأفوج عنينددد وجلل ددتجل جلقوجل دد  وجلبةددامناولدددظوجلبريددع و و ددراجلقوجلبيندددامروجلري

ب احكددتو ددكياهتعو و  ددانروني ددع و دداا و ددامناقولر ا دداو كع دداوفع ددكاو   ينددعسوحددأوجلباددادوجل، عملدداقو ددكععوجفدد وجل،رمدداناو وجل فدد و
قونيلددظوجلب ددا/وجلبةداموو دد  وجلب عددع وجلب ا  دد عيو2015و–و2014حابددعيو ووو–جلبداقضوجلب ددا وفونيلردد وبتجلنداو عفكدداوواندداو ددكوجلب دا و

أوادد هوجلبا عندداقوجةددفع وجلباعددتجلقوجلب ا ندداو ادداجلقو ددنرعقوجلبةددظ وجلريلان كدداقو دداجللو دديوليددعمجلقو ددامناوودد وم عندداو لان كددافوب مدد
 اغرقو كياو فكادعوجلريلان كدااقو نيو ديو دع وجلب داجلافوملونتدأوجلبةدظ وجلريلان د وبفاعدتجلقوجلبدًوجاعجدأو جل ديونيعةدأقوبدأونيإىلوحعفداو

 عاولدعوبدت وجلبةدظ وجلريلان د و وجلب ةدا وإىلو جليتدأوجاحكدعون ةداعقوب ةد  تلهولرعققوجاجل توجل،ةفنكوجلريحاجل قوضدعو ولبد و  دانرفوني داو
يتظنعوع  وجلب عع و وا ععهتعوجلينماعبكداولدتوجلبتنيبداونيجلباد أوجلبصحكدكفوإلدعفاوإىلولبد قوادع وجلريلان كدااقوعدروجلفاقوب دتمنأوجلف لو

بةدامناوجل،ةدفناقو فدظوجلريلان كدااواداجلهت و نيومف داجلو  ظلاد وب دافغولروجلريحاجل و فىوجلبا ع فو وب  وجل،اجلاظوجل،ات رولروجاحكعو نيوجل، عملداوجل
ووبفاعتجلقوجلب ا نافواجلبمانيمنجل ععناو

نيلرو نياع وجلباارقوجلبًونيفاهتعوجل ععناونيجلينلتجل جلقوجلريلان كداقولمدىوجلبدت ااجلق وجلب ا  د عيوجلبةدامووني لم دهوجل،ةدفناقوب ا كدهول ع داو
أقوحناوإاعلاولريااوع  ولجليتوحا ناقومت تولدروعدتني وجلب داجلاوإىلو دععأوجل، ا د قو فدىوقدا ولرواع روجلب عع وجلب ا   عيو و  ع وارتن

جل ددتني ولددظوجاحكددعفوب ناكددقوادد جلوجلهلددتلقوج اددتقونيعددتجلقودعندداوجلبادد أوجلب ا ندداودفدداوجياددغو اادد وبف ددا ونيجلبصحعددعاقوقعبدد و ادداجلقو
وجلب ا ناوجل،ةفنافجلباادوجلب ابكاونيجلبصحععنكاو وحعفاوجل،رعققوجلبًونيا  وو وجلبةكيارو

بكتو اوجل،ة نيبكاو وجاظوفا و فىوحعاأوجلب عع وجلب ا   عيفوجلبا نعقوجل، نترولة نيباو نمعطفوبك ومثاول عبظوبا نياوجل،ادااقوحا ندعطوو
قوحدددعاو نيو دددغولبددد قو ون دددالوجلب ظاددداوجلب مددداناوبدددكوجلب عدددع وجلب ا  ددد عيقوجلبصحددد قونيجلبدددت ااجلق وجلب ا  ددد عيو و دددامنعقوب عفددداوجل،ةدددعكع

نيجل،ريععقوجلب عب اوبهفوجلريلان كااقوجلب نرونتر ااوجلب عع وجلب ا   عيولريعاوإماعبكاقونيجابيا وبصحكعو ظقووعب وجعمخيكاقونيعدتا ولدرو
ندت  و اوجلب ريكعددعقوجلبةدامناولةدد افاو دروجلب عددع وجلب ا  د عيفونيرياوجاحكددعو  د ن ولددروجلبادارو كدد ونتد أوإيتمددع اعوينمجل رونيجل ددريرقو

وجلريحاجل وجلبةامنكو  جلرولرع  اوب ناكدقو ادتجلفا و وجل،ريادافونةد ىوجلريلان كدااوب   دك وني دا وب كدتوجل،دتدو و دامنعقوني توجلريلان كااو 
نةدد رتوإىلوعف ددعلوقك ددكقوندد لروهلدد و دداجلحاوحللردداو وجااندداولتددغو ددامنعفوحعددعون عفددااو فددىوايددظوقانددقوجلب اجل ددأوجلينندداجليوحندداوجل، ا دد قو

ينافددك فولرددظو جل دديولددروجلب ددا رويناعلدداولريادداون ددالوحللردداقوبددعقو وجل اكادداواددتفعطورعنانددعطفونيب ناكددقوادد هونيجافددكنون ددالوإندداجلاونيعف عةاددعو وجل
وجلطوب لروجاحكعقوني وباعترو امنعفجلرياتجللقو ون صسوجلريلان كااوحينغو

نيونةدكعنه وجلري دتويتف وحأوا  لقومثاولة ني و نييلو روا هوجلب الىوجلبتلاناوجلبًوجاااو دامنعوني د  اعقوجيدأو او وجيداووجتعافدهو 
نيعف دددعاهوجلينناجلنكددداافوجلري دددتونيعف دددعاهو وقاددداجلاواددد ولدددروادددامولاجل اددداوعددداجلكوجلباددد أوجلبةدددامووجلبةدددفع ونيليعب دددهوجل، اجللددد او وجلين دددظ و
بعبةظ وني   وجلبتلعلفونيا ولرو فظورامروجلبا أولدرو  دأوجل انداونيجلب تجلبداوإىلواداروجل دا وجلريافكداألونياد ولدروجلن ادأوبدعبينامرولدرولةد ادو

ووجلبتجليتفكاوإىلوجل دا وجلينافكعكدافونيب دتو او  د نيجلو دروا  داوجلباد أونياداجلهقوملون دعباجلوب ندا وجلري لداوإىلوند جل/و نييلقول  دت وجلريقداجللفجلري لاو
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  مياو نااروب اتو  اعقونيجاتميوجرع  قو كع كاقوباني كعو نيو غاعقوينجنع و اتجلفاعولدرو عفكداو  دانرونيلرد افونيبدك ولدروجل،ةد   تو او
طو لان كاقو نيوعرو ن اع و لان  فونيب روجل، حدتو اوجلبادعع وجلبةدامووبدرونتد  و نيبداوحا نداقو وود و دكياروجلب عدع وج  اهوجاحكعوبمااو

جلب ا   عيوني وجلبةكياروجلريلان كافوملونر دهو تداوجدتيتظقوجلبدتني وجلب ديدقونيب دروجلن ادىوبعب  حكدتوجلب تداوجلبد ووجاداموفكدهوجلبادادوجلري ر كداو
وفكاو  انرولرو  باقوفا و او امنعوملوج  وب كترو روماناوجلبمالو وحليتاوجلبر قفلتغوجل،اااوني  ابهفونيإاوحعاوب ع

و٭وحعجأونيبعع و ا و وجلب عمنخوجل تن 

 


