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 مدخل

األخير التوتر بين طرفين مهمين جدًا في الشــ ن الســوري  ما جدد التصــعيد العســكري الروســي 

الروس واألتراك، اللذان عقدا خالل الفترة الماضية عدة لقاءات ضمن مساري حل عسكري وسياسي 

لل الركياة األســـاســـية لتحركهما في الشـــ ن الســـوري  تبلور عنهما اتفاقان وعدة تفا مات شـــك 

 )اتفاق سوتشي واتفاق أستانة(.

يتجدد الخوف من تفجر األوضـا  من جديد والعودة بالمشـهد السـوري إلا ما قبل سـنتين أو اليوم 

ثالث عندما كان السـوريون يسـقنون بالعشـرات بل وبالم ات يوميًا وعندما كان ا الف يناحون أو 

 يلجؤون إلا دول الجوار يوميًا وسط ظروف إنسانية م ساوية وغياب أي أمل بحل قريب.

األحداث التي تجري في سوريا خاصة بسوريا والسوريين، إال أنها في الحقيقة ليسل  وبقدر ما تبدو

إال المظهر األبرز لحرب أكبر بين القوى اإلقليمية والدولية، التي تتبارز فيما بينها علا رســش شــكل 

 كل وفق رؤيته ومصالحه. -بما فيها سوريا-المننقة 

يا، وتناقش آخر التنورات التي تتضـــمن التصـــعيد تتناول  ذه الورقة ديناميات الصـــرا  في ســـور 

الروســي األخير، وقرار ترامب باالنســحاب وإعالن إســراطيل ســينرتها علا الجوالن، والقرار التركي 

بالبقاء في ســـوريا وتعايا وجود ا  ناك، وتحركات الميليشـــيات الكردية المدعومة من الواليات 

وحقيقة  -أو ما بقي منه-تي ووضــع النظام الســوري المتحدة، ومحاولة التحول إلا الشــكل الدوال

قدرته علا اإلمســــاك بامام األمور، والدور اإليراني في ســـوريا وحالة التنافو بينه وبين الروس 

والحلول المنروحة للمشــهد الســوري، تناقش  ذه الورقة تنورات  ذه الملفات وانعكاســاتها 

  ة.علا السيناريو ات المتوقعة لوضع سوريا والمننق
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 الالعبون الفاعلون: متنافسون ومتشاكسون

على مدار األعوام الثمانية الماضيييييية لك  امرو الاألم ألاألما راا مو الاوىيييييب  لى ملار ة مل ولة 

لرليهما  النسييييي ة للمليييييهد السيييييورإ العإ ليييييار ألخال   لا  الاواخال ألال     يو    اللو يو 

 الر يا يو.

خيو أعطى الفاىة لألطاا  اإلقليمية ألخصوىًا  ا يا أل  ااا الاماار الصاا   هعا اللرب  يو الطا

ألالييياا،يبل للدو  ألر أ ثا خاعلية أللرو ليف ألخال ددأل   قيلة ألأ ألار منيييمونةل أل الاالت ا سيييم  

 حا ييا هك  ييالا  ل ألالم ييالريية خت ر ف الفدييب خت  ثيا مو األدييياال ألمييا وا       ال ع وا 

على ضييماا مصييالحهك ألنفوو ك أللييل م األ  ماأد ف   ا  اإلقليميوا   وضييوا نوعًا مو الصيياا 

  فنت عملية الالرب الأد د للملهد السورإ ألالمنطلة  لى  خااجهك مو  ا،اف الا ثيا.

السيييييلور اإل اانت مثا  مهك على دالة الم الرة ألالاو ا الات  احار  ها أديانًا الفاعب اإلقليمت خت 

لحأز موقدها أل حا    ليييرب مرامال خاحابييي   اا يا ليييور ال خ تهاي   ااا  و اًا ألاليييادأاً  

ل  ما 1مسيياهدخًة الا ب العإ أرلييلاك  ا يا لا ليييف نلطة لمااق ة ا فاا خفع الاصييديد خت دلو

بيييار   خت المحاأللة الفابيييلة للاحار  األما رييو بييياا   ا الزألرل أل حابييي  ماارًا   لييياا،يب ع ا 

اف  خاااا  رألليييييا ألالو  اي -ددأل  ا. أل  نها  ا د أا  لو  ل ع يو الر ار  رلييييا  الطا،اف المسيييييا

أنها لد ها أقداٌم رال ة خت لور ا ألأنها ليس  خت مداض  ار مصالحها  نارل ألأنك  وا  -الماحدف

 ان   نار عملية  عا ف  ليييييرب أأل  رييا خت قواعد اللد ة خت المنطلة خ ا قواعد اللدو م  

  لاا،يب  ت ما لياريا.

يدة الحا  خ ا الاحار اإل اانت خت ليييور ا    اصيييا م م  أ ألار الفواعب المناأل،يو للنطام خلل أل ط 

أللرنك أ نييًا  حاب  لييرب  اقى للصييدام أديانًا م  الاألم الع و   وضييوا ما  ليي ك الحام ال ار ف م  

                                                
ق 1  2018 يناير  31" ، ترك   عسكري رتل استهداف بعد  حلب قرب توتر ، " األوسط الشر
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لييييور ا اإل اانييو على السيييييطاف على مااخال الدأللة السييييور ة ألاخاااقها  دد أا أىيييي   النطام خت 

 ما هنًا  لرب   يا للأهاي الداعمة لك.

ألخت مداض  عا الاناخف  ا ارى اإل اانيوا ألالاألم على الحصيييييو  على علو  طو لة األمد  ماد 

لدلييااي السيينيو إل ارف الموانس السييور ة ألالمطاراي ألطاا النلب ألالدد د مو اللطاعاي ال دميةل 

خت دالة اللطا  الدسيييييراإ ألاألمنت  و  حاأل   أل  خع  عا الا ارإ منحى أ ثا دسييييياليييييية أل دليداً 

الطاخاا الاحرك  مفاىيييييب الأيق ألاللوى األمنية أل حو لها  لى  ليييييري ي  ا دة لهعا الطا  أأل 

 وار.

داليًا  اي  ليييار ع نية لاليييري ي الأيق السيييورإ  حسيييو   دياها خيلا  الفاقة الاا دة الاا دة 

م ألاألما نفسيييك  النسييي ة للاليييري ي األمنيةل أل ل  األما لإل اانييو ألالفاقة ال امسييية الاا دة للاأل

 .2 لالك الن اط ألالروا ر الفاعلة خت  عه الم لساي أل حد د   دياها

 النسيي ة لاا يال خ ا أإ  ناو  خت لييور ا ليييدنت  ناوً  عو الدألر اإلقليمتل أل ت أىييً  خت ألضيي  دا  

الية ضييييمها ل  حا  األألرأل تل أل الاالت خ نها  دد  ااج  أ مية ار  اطها  حلف النا ول أل نيييياح  ادام

 واجك مدنيييلة دليلية خت  ث اي أدلياها  لدو  ألر  قليمت أل أللت خت المنطلة ألالدالكل أل مرن  

 ا يا  الفدب مو دأز موق  لها خت المنطلة اللييييمالية مو لييييور ا  ح  م ار دفا أمنها اللومتل 

اى خيها خطاًا أمنيًا عليهال ألال و  مو موجاي ألعدم رغ اها  وىيييو  نطام األليييد لحدأل  ا الات  

نزألح   يافل  انييمو ألىييو  أعدا  جد دف خصييوىييًا ألأا المنطلة اللييمالية  راا   عدا    ياف مو 

 م  يو نسمة. 3السراا  صب  لى أ ثا مو 

أما  ليييياا،يب خ نها  ديق دالة مو ىيييياا  المواونة  يو الدألر اإللييييااا يأت ألالارايرت خت لييييور ال 

إلضاخة  لى  مرانية  وجيهها ضا اي عسرا ة على قواخب دزم هللا أأل النلاط اإل اانية أأل م اوا خ ا
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األليييلحة الات  فااض أنها قد  سيييا دم ضيييد ا مو ق ب م الف األطاا  خت ليييور ال    أنها ألعلى 

 المسياوى اإلليااا يأت  ا د أا  روا لها   ثيا مناليو خت ىيياغة مسيال ب ليور ا ألالمنطلةل ألخت

ليييي يب ولب علدي عدف للا اي م  الاألم  ك طاح خراف  بيييياار  ليييياا،يب خت الللا اي الات  دلد 

  صوص مسال ب لور ال  ما جاي عدف خطواي خت ل يب  نسيال الاحا اي الدسرا ة اإللاا،يلية 

خت ليييور ال أل لل  ألعو ًا مو الأانو الاألليييت  حد دًا   صيييوص  حييد الدألر اإل اانتل أللرو مدطك 

ل طواي ألخصيييوىيييًا منها الوعو   احييد اإل اانييو لك  اك المنيييت  ها  ما  أو أأل  ما  ا د  عه ا

 .3اإللاا،يليوا

اإللاا،يلت العإ  نلل  يو الفينة ألاألخاى خت دليلاك ما  و     -أل و ما  اج  أا الاصديد اإل اانت

ف ألألضيييييوح مو ال    محياأللية لاور ل ال ع يو الر يار أل خدهميا ل لورف أل طو ا مواقف أ ثا ديد  

اإل اانت اإلليييياا،يلتل خ ينما  سييييدى  ليييياا،يب لدخ  الو  اي الماحدف لمواجهة م ابيييياف م    ااا 

ألبمب الاحا اي الدسرا ة اإللاا،يلية خت لور ا ضمو لياا الحام األما رية على النفوو اإل اانت 

يا خت موقف ضيييييد دليف الو   اي الماحدف األ ك خت خت المنطلةل  اا و   ااا على  ور ل رأللييييي

 المنطلة.

أل   د مو اإلبييييارف  نا  لى الدد د مو المناليييي اي ألاألدداه الات بييييهدي  صييييديدًا  يو اإل اانييو 

ألاإللييييياا،يلييو أأل  يو األ اار ألالنطييام أث ايي  أا قيدرف الاألم ألاألما ريياا على خاض بيييييت  على 

أا ة   مةل ألأا اليييييا دالييييي فاعليو المحلييو ألاإلقليمييو ليسييييي   ا ثيا ال عه األطاا  اإلقليمية ل

أل وجهاي الفاعليو الدأللييو الر ار ألخططهك  ت الاأا ة م قاةل أل و ما  دنت أا ادامالية ألقو  

دام ألمواجهة ألاليدة  يو األطاا  اإلقليمية الماناوعة ليسي  مسياحيلة  وا ما اعالد  دع أأل أدد 

 .4الحك ألمراس ا ك خت خطا عه األطاا  أا المواجهة لاألو لك منفدة ماوقدة أأل أا مص
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لرو الحد ث عو مواجهاي ألالدة أأل دام  يو األطاا     دنت دا ًا  المدنى الحليلت العإ اعادنا 

عليك للحاألم؛ أل نما  دنت دا ًا مو بيييا لة الحاألم الات  حاأل   ب طا   صيييميمها ألخال ملاليييا ك 

االيةل خمثً   ميب   ااا  لى أا ألبييياألطكل  ما  اواخال ألقدرا كل أل اناليييو م  مزا اه الدسيييرا ة ألالل

 روا دا ها م   ليييياا،يب دا ًا  ا ة خت جنوم لييييور ال ديث الط يدة الأرااخية الم ،مة لإل اانييو 

ألط يدة الحاألم الات  النونهال أللعلب  حاص  لاا،يب خت  ب المنال اي على   دا    ااا عو  عه 

ألجو   لييياا،يلية ألألضييي  جهاي خاىيييلةل ما  الانيييار ف أل خدها للوجو   ديدا عو أإ ددأل  أأل نلاط

  من  نلوم دام  ا ة  يو الطاخيو. 

ل م  ضماا ىْم  5 ينما  اغو  لاا،يب خت خوض دام جو ة على ألام  نب أ دا  موضو  مس لاً 

رألليييا على األقبل ألالحصييو  على  عك لوجسييات أما رت أأل داى ملييار ة  الداا  ألالروا رل  حاأل  

ألجو  قا و لها مو  ليياا،يب  ما  سييم  لها  احو ب أإ دام  نليي  مدها  لى    ااا  اليياماار  ث ي 

 .6دام  ا ة ألليف خلل جو ة

ألخت خنيييك  ب  عه الفوضيييى ألالادليد  أد  لييياا،يب الفاىييية ليييانحة لاث ي  ألجو  ا خت مناطال 

النزا  ألخال ما   ،مها أل و ما قام   ك عندما أعلن   سيييييل لييييييطا ها على ما فداي الأو ال 

 نها جز ًا مو  لييييياا،يب  دعمها خت ولب اإل ارف األما رية الات  دا ا ا الحليف األ ك ألاألقام أل ع

 .7خت المنطلة

خت  ب األدوا  خ ا  ب األطاا   ميب خت الوق  الحالت لددم  دصييو  دام خت لييور ا لييوى  لب 

 سييا هال م ار الحام اللا،مة ضييد خصييا،ب المدارضييةل خالحام ضييد المدارضيية رغك  ب  دليدا ها ألم 

منالييو أل  يا لادخب األطاا ل ألخت نفف الوق  خ ا  ولييدها  لى أطاا  غيا المدارضيية السييور ةل 

                                                
ب إىل تلمح إرسائيل، " بلدي عنب 5    إيرانية” أهداف بنك“ ض 

 2017 سبتمب  (، خريطة) سوريا  ف 

ق حرب، "واشنطن معهد  6 ى األوسط الشر  2018 أغسطس 20"، 2019 عام الكب 
ف ترامب ـ القدس غرار  عىل، "األلمانية 7  2019 مارس / آذار  25"، الجوالن عىل إرسائيل بسيادة يعبر
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أأل قيام دام أخاى خت ليييور ا  يو األطاا  ليييي ثا  ليييرب   يا على مراسييي اي  ب طا  الحاليةل 

 ألر ما  من  مراس اي مسال لية أخاى.

 ي سورياالواليات المتحدة وسعيها لفرض رؤيتها للحل ف

خت قاار مفاجسل ألعلى  ثا مرالمة  ا فية  يو الا،يسيو األما رت  ألنالد  اامو ألالاا ت رجو طيو 

قااره  سحو اللواي األما رية مو لور ا  2018 انوا األأل /  سم ا  19أر ألغاال أعلو  اامو خت 

ألجو  ا  نارل ديث قا  لنواي مو  3جندإ  دد نحو  2000ألال ال  عد  ا خت ولب الوق   حدأل  

 اامو  ا السي و الوديد لوجو  اللواي األما رية خت ليور ا  و  ز مة  نطيك  اعق. أل و الهد  

 .8العإ  حلال خدً   حسو رأإ  اامو

 يياا مو المفااض أا  مثييب اللاار منييالييييي يية لدو ف الد قيياي  لى ط يداهييا  يو  ا يييا ألالو  يياي 

  ياًا خت ميزاا اللوى خت الملهد السورإل أل عا ف النطا خت الماحدفل أل و ما  اا ليلرب  حوً  

ط يديية ألعمال الد قيياي الاا ييية الاألليييييييية الات  احفا ال دع على اإلبييييييارف  ليهييا  مصيييييطل  

 .9"الاحالف" داى اليوم أل دا األنها ع قة م قاة قا،مة على المصال  الملاا ة  يو ال لد و

األما رييية أقنديي   اامييو  يي نييك  وا  يياا مصييييياًا على المنيييييت  لاار    أا جهيياي مو  اخييب اإل ارف 

ا نسيييييحام خيأو عليك  رييا تلية  نفيعهل  حيث  نيييييمو عدم  داض  ا يا للميليليييييياي الرا  ة 

ل ألأا على  ا يا 10المدعومة مو الو  اي الماحدف ألأا    روا للاار ا نسييحام   داي على  ليياا،يب

طية" خت   ارف المناطال الات ليييانسيييحو اللواي األما رية منها مليييار ة "قواي ليييور ا الد ملاا

)بييييياا الفاايول أل و ما  قى اعاااضيييييًا   ياًا مو الأانو الاا ت ألدو   اللاار  لى محطة جد دف مو 

محطاي الاو ا  يو الو  اي الماحدف أل ا يال أل خ   اا يا للمنيييييت قدمًا خت ا  ادا  عو الو  اي 

                                                
 2018 ديسمب   19"، اإلسالمية الدولة" تنظيم" هزيمة" هدف تحقيق بعد  سوريا  من األمريكية القوات بسحب يأمر  ترامب، "24فرانس8

كية العالقات، "صباح دايىل   9 كة والمصالح اإلقليمية الظروف تفرضهما  وتباعد  تقارب.. الروسية البر  2019 يناير  23"، المشبر
 2019 يناير  01"، إرسائيل مع التعاون يغب   لن: وبومبيو  أشهر  4 يمدد  ترامب.. سوريا  من أمريكا  انسحاب، "الغد  قناة 10

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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المنطلة ألالاداألا أ ثا م  رألليييال  مثب ولب خت منييت  ا يا  لاار بيياا   الماحدف ألليييالييا ها خت

 .11S400منطومة 

الد قة م   ا يا ليسييي   ت خلل ما   ثا  فدب اللاار ألتلية  ط يلكل أللرو ألضييي  اللواي األما رية 

خت لييييور ا الات  ك  لليد عد  ا  د  مو انسييييحا ها ما جدلها عاضيييية ل طا الهأوم مو  اعق أأل 

ا مو المأموعاي المسيييييلحة الموجو ف على األرض السيييييور ة ألالمدا  ة للو  اي الماحدف  ما غيا 

 خيها  دع المأموعاي الما  طة    ااا.

 ما أا الوضيييي  الما  ب للد قة  يو الو  اي الماحدف أل ا يا ألالاا   األما رت خت ا نسييييحام مو 

 ف  ا يو الصيييفو ل أل نييي  األطاا  ليييور ا  الليييرب الصيييحي ل  وخا الفاىييية لدناىيييا  اعقل إلعا

الم الفة  ما خيها الطا  الاا ت أمام خيار ا نفااح على النطام خت لور ا أ ثا مو أإ ألق  منىل 

ألخت نفف الوق   دطت الفاىييييية لاأللييييييا أل  ااا لدعك مصيييييالحهما أل نفيع رح اهما دو  ليييييور ا 

 ألاللاا األأللل.

ا عو اللاار ليسيي  مصييدر اإلر ار الوديدل أللرو خراف لعلب  مرو اللو  أا الطا لة المفاجئة لإلع 

ا نسيييييحام  حد وا ها ألاالية الات  ك خيها ا نسيييييحام خاح  ال ام على مصيييييااعيك على مأموعة 

  ياف مو األلئلةل ألأثاري الاوجف مو م الف األطاا  ألللط  النو  على دليلة الدألر األما رت 

 خت المس لة السور ة  رب.

جندإ نها ة  500ل ثك ما ل ث أا او ا  ليصيييب  لى 2015األما رت خت ليييور ا أألاخا   دأ ألجو  اللواي
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جندإ أما رت خت  400و قا   اامو  نك عد   خطة ا نسيييحام ألقار اإل لا  على 2019بييي اط/خ اا ا 

 تخا و خت المنطلة قام قاعدف الانف. 200منهك خت باا الفااي أل 200لور ا 

الات - ا األ دا  األلياليية إلليااا يأية الاحالف خت ليور ا أل حسيو ما  او " ا   ما رورر"ل خ

 ال د  من  عو ف  اعقل ألمااق يية طموديياي  ا يييال  - دييد اللواي األما رييية عمو  ييا الفلاإ

ألاداوا  الوجو  اإل اانتل ألر    هد دا ها إللييياا،يبل ألاليييا دام الد لوماليييية لزراعة " ليييفيو"  يو 

 .12على  سو ة منال ة طهااا ألمولرول ألالافاألض م  رألليا

أللرو ألم  مرا رف اللواي األما رية لسيييور ال  ك  لليد  عه األ دا  األلييياليييية  لى "من   اعق 

مو الطهور مأد ًا"ل أل"من    ااا مو  قامة ألجو  عسيييراإ محصيييو  هد  مصيييال  الو  اي الماحدف 

 ألدلفا،ها ) لاا،يبو".

 يفية الليام  ا نسيحام  ألا أا  روا لك أثا  اا الاحدإ الحليلت أمام الم ليسياي األما رية  و 

على أ دا  ألمصيييال  الو  اي الماحدف خت المنطلةل أإ  يف  مرو أا  نسيييحو الو  اي الماحدف 

 عسرا ًا  ألا أا  ندرف ولب على قدر ها على الا ثيا على مأا اي األمور خت لور ا.

مو أا  حب قواي  ا دة ألعنيييييا  أدد ال ياراي الات  ان  مطاألدة خت ولب الوق  ألماوال   انييييي

"الاحالف ضيييد  اعق" مو الدأل  األألرأل ية محب اللواي األما رية المنسيييح ةل أللرو ولب لك  حده 

 أل    دأل أنك ليحده.

 النسييي ة لاا يا  اا  عا  دنت أا الو  اي الماحدف لك  دد خت مداض الصيييدام م   ا يا أل ضيييدا  

 عليها الاداألا م   ا يا ألالاناو  للاألطها.  ألر ا خت المنطلةل أل دً  مو ولب ليروا

                                                
  هذا المنصب من قبل أوباما rkBrett McGu -بريت ماكغورك  12

، كان المبعوث الرئاس  الخاص للتحالف العالم  لمواجهة داعش. تم تعيينه ف 

  
 ، واستمر فيه مع ترامب واستقال لدى اتخاذ ترامب قرار االنسحاب. 2015أكتوبر  23ف 
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أما  النسيي ة لاألليييا خ ا ا نسييحام  مثب ا ر ياح مو ألرقة ضييرل لصييال  الو  اي الماحدف  اا مو 

الممرو أا  دطت أخنيييييلية مدينة للو  اي الماحدف أمام الاألم لدى الافاألض على  سيييييو ة دو  

 وو األما رية.المصيا النها،ت لألراضت الواقدة خت منطلة النف

ا لييييياددا  لمفاألضييييياي مرثفة م  الاألم على  2018 دأ الد لومالييييييوا األما راا خت خا ف 

"مسيييار جنيف" ألالعإ  ان  ألابييينطو   مب مو خ لك أا  لوم الاألم   ج ار النطام  األأل مسيييار و: 

 السورإ على الاداألا لانفيع ملاراي  عا المسار ألالات  دعمها األمك الماحدف.

خلد  اا  انييمو  فاألضييًا م ابيياًا م  الاألم للاولييل خت ىييفلة  يو قواي لييور ا  الثانتأما المسييار 

الد ملااطية )قسيييدو ألالنطام السيييورإ  انيييمو عو ف النطام  ليييرب جز،ت للمناطال الواقدة  ح  

ليييطاف "قسييد" خت ملا ب من  دال اللاار السيييالييت األلييالييت للسييد. أل و ما اعا اه المسيي أللوا 

يوا "عو ف الدأللةل ألليف عو ف النطام". م  الا  يد على أا أإ ا فاا  أو أا  انمو ما مو األما ر

بيي نك أا  سييم  للو  اي الماحدف  الوىييو   لى المأا  الأوإ ألالمنلييري الدسييرا ة الصييرياف خت 

  عه المنطلة )باا الفاايو مو أجب الاماار النرل على  اعق ألمن  الانطيك مو الدو ف.

ب ضيييا ة قاضيييية لهعه ال طل ألاإلليييااا يأياي  خت ال دا ة اعالد الرثياألا أا قاار ا نسيييحام بييير 

ها  ما خي مدا ا   خع  ا  مام م ططاي أل ليييييااا يأياي األطاا  األخاى ل األما رية ألخا  المأا  أ

المدا  ة للو  اي الماحدف الات مو الماوق  أا  سيييييافيد مو انسيييييحام الو  اي الماحدف لاحاأل  

لفااغ مثب   ااا أل اعقل  و األما العإ  دهدي  ا يا  من  ددألثك ألضيييييماا عدم الامد  ألليييييد ا

دصيييولكل أللرو اللاار  حو   ليييرب  راما يرت مو خاىييية للاداألا ألدلحلة الملف السيييورإ أل عا ف 

 الووا للفاعب الاا ت  لى محطة لل    أل و ا الد قة  يو ال لد و.

ا ف األمور  لى نصييا ها ع ا خا  قنواي دوار م ابييا داألل   ا يا  ليياى الولييا،ب  صييحي  المسييار أل ع

اا،   لك ن مو  مرو أا  روا  مو ألأر ألغاال ديث  دالد األ اار أا الحوار الم ابيييييا م   اا  يو  اا

  أا ية على اعا ار أا  نار خاا  يو الحد ث م   اامو ألالحد ث م  رجا   اامول مسييييياند و  لى 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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ى الح د ث الم ابا خيها  يو الا،يسيو  لى  طور   أا ت مو نو   دع اللوا د ألالمنال اي الات أ  

ه الا،يف أر ألغاا  لى ولب أديانًا مثب الاصيييا   العإ قا  خيك: " مرننا الحصيييو  على نايأة  مال ألنو 

مو المحا ثاي م  السيد  اامول أل عا ما لك  رو مااًدا خت السا ال"ل  ما  عا الا،يف أر ألغاا  اامو 

 لز ارف أنلاف.

دم   ا يا عدف م ا راي اعا ا ها خطواي  لأي  مو ق لها للدخ   الو  اي الماحدف للمنت  ما ق

خت الاداألا مدها ألالل و   لييييياألطهال ال ا رف األأللى  مثل     دا  الييييياددا  ا للييييياا  منطومة 

الاأللييةل ألالثانية:  دهد  ا يا ألالياددا  ا  S400 ا ا وي األما ريةل  د  المنيت  لياا  منطومة 

حار ة أإ تهور لانطيك  اعق خت لييييور ا ألمن  عو  ك مو جد دل  عا عدا عو م ا راي أخاى على لم

 الصديد الاأارإ  انمو رخ  الاداألا الاأارإ  يو ال لد و.

   الم ا ر يو لك  لليا ا  امام الراخت مو الو  اي الماحدف أللك  لييييير    اخدًا خدليًا للاداألا م  

د  الميليليا الرا  ةل أل دً  مو ولب الاماي الو  اي الماحدف خت ليالة  ا يا ألا عاما  عليها  

 .13ا عاما  على الميليلياي الرا  ة خت لور ا لمحار ة  اعق ألما وال   مد ا  الدعك ألالس ح

أل الاالت عا ي  ا يا للالو    م اطاف عدم الانسييييييال مدها أل أاألو ال أل   د على أا  أاألو  ا يا 

سييور ة  دنت  ألرًا أ  ا لاألليييا أل و ما قد  فنييت  لى ألقو  اللييما  السييورإ أل اقت خت المسيي لة ال

 مواق  المدارضة  يد النطام خت لور ا أل  ااا.

ل ألعا ي لافديب S400 نايأة لهعا المسييييار ث ا   ا يا ىييييفلة بيييياا  منطومة الدخا  الصييييارألخت 

ت العإ مو المفااض أنك  طلال مسيييار ألييياانة رغك الأو ي األخياف الفابيييلة ألرغك الاصيييديد الاأللييي

 رىاىة الادمة على  عا المسار الافاألضت.

                                                
كية العالقة تفاعالت، "للدراسات الجزيرة 13 كية البر  2019, مارس 24"، سوريا من االنسحاب قرار  بعد  األمب 
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أل لوح  ا يا  يو الفينة ألاألخاى   يار الحملة الدسيييييرا ة ألادامالية قيامها  اجاياح ألالييييي  على 

الحدأل  الأنو ية الاا يةل أللرو ألرغك أا الاواجد الميدانت األما رت خت المنطلة قليب نسيييي يًال لرو 

 ا يا    مرنها الم اطاف  حدأله ىييدام عسييراإ مو أإ نو  م  اللواي األما ريةل  مو الواضيي  أا

ب عا،لًا أمام الليام   إ عملياي عسرا ة  ا ية خت المنطلة أل للب  ثياًا مو ادامالية  أل و ما  لر 

 المنت  هعا ال يار على األقب ضمو المدطياي الحالية للوض  خت لور ا أل ا يا.

مهك العإ  أو  ناأللك خت لييييياا ا نسييييحام األما رت الدسييييراإ مو بيييياا الاحار األما رت ال

سورإل  دد أا داى  على  لما  ال لور ال  و عو ف الو  اي الماحدف للادخب مو جد د خت ملف ال

 ث ي  ألاق  ألجو  الميليلييييا الرا  ة أل عماها  ليييرب غيا م ابيييا خت محاأل ي  حولها  لى بيييرب 

 خت المنطلة الات  نالا خيها.مو اإل ارف المحلية الوالدة 

ب الو  اي الماحدف خت ملف اللما  السورإ  دد الاصديد الدسراإ الاأللت األخيا  دنت أا   دخ 

الو  اي الماحدف  لدو  اللام أ ثا مو  اقت األطاا ل ألأنها  و  أا  دوض خاص الا ثيا الات ر ما 

الافاعب م  األدداه م  منطلة   روا قد خسيييا ها  ا نسيييحام مو بيييما  بييياا ليييور ال مو خ  

اللييما  السييورإ ديث ا دارار الم ابييا م  الوجو  الاا ت ألالاأللييت ألالمدارضيية السييور ة الات 

  واجك دم ي النطام ألالميللياي اإل اانية.

ب الادخب األما رت  الماا دة الم ابييياف للاحا اي خت المنطلة  لى جانو  ا يا أل عطا  النيييو    مث 

المدارضة  لا دام أللحة نوعية منا ف للدرأل  لك  رو مو المسموح اما  هك أأل األخنا لفصا،ب 

اليييا دامهك لها خت السيييا ال  دعوى  مرانية اليييا دامها ضيييد أطاا  دليفة للو  اي الماحدف أأل 

 ييدعوى ال و  مو  سيييييا هييا لأهيياي مدييا  يية مثييب  نطيك " اعق"ل أل دييدى األما ولييب للالو   

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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فصا،ب  الحصو  على منا اي طيااا  لا دامها خت دا هك ضد الاألم   مرانية السماح لهعه ال

 .14ألالنطامل أل و ما ليلرب  ريياًا   ياًا خت ميزاا اللوى لصال  خصا،ب المدارضة السور ة

 عا الدألر الأد د العإ  احار  ك الو  اي الماحدف لييييييدطيها قدرف على الا ثيا خت أإ مسيييييار 

طاا  األخاى ألليييمن  الطا  الاأللييت  العاي مو  أاألو الاغ اي مسييال لت خت لييور ا  لى جانو األ

األما رييية أللييييييدطت الو  يياي الماحييدف  ألرًا أ  ا خت ليييييديهييا لفاض رح اهييا للحييب خت 

  لور ا.

                                                
 2019 مايو  29" تركيا من جديدا  نوعيا  عتادا  لمتتس الثوار  فصائل، "العبدهللا هادي مدونة 14
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https://hadiabdullah.net/2019/05/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85/
https://hadiabdullah.net/2019/05/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85/
https://hadiabdullah.net/2019/05/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85/
https://hadiabdullah.net/2019/05/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85/
https://hadiabdullah.net/2019/05/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85/
https://hadiabdullah.net/2019/05/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85/
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 الدور الكردي: حراك منفصل وإدارة ذاتية

 لى  يار و  حاأل  أ ي  فاع ي األدداه الداخلية ألاإلقليمية خت لييور ا ألالمنطلة  لى  لسيييك الرا  

الايار األأل    نت ا  أاه الوطنت أل مثلك  لى دد   يا المألف الوطنت الرا إل  ينما  ا نى الثانت 

ألقواي ليييييور ا الد ملااطية ألاألور  الما  طة  ك 15ا  أاه اللومت أل مثلك دزم ا  حا  الد ملااطت

 مثب مألف لور ا الد ملااطية ألاإل ارف العا ية.

جليًا  يو الايار و المع ور و خت عدف مناليييي اي ألمحطايل ألم خاًا   دأل أا اللسييييك  تها ا نلسييييام

الثانت )قواي لور ا الد ملااطيةو نأ   لى دد   يا خت الهيمنة على الملهد الرا إل أل سدى مو 

خ   ع قا ك الدأللية أل حالفك م  الو  اي الماحدف أل ألره خت محار ة اإلر ام ) اعقول  لى  لورف 

مو ا عااا  اللييييياعت  ك أل  ورعك اإل ار ة ألاألمنية  ممثب عو أ اا  ليييييور ال ألاإلقاار  نموو   نو 

اإل ارف العا ية العإ أعلنك ق ب أعوام أل دأ م خاًا  فاضيييييك   ما ألاق  على المناطال الواقدة  ح  

 ليطا ك خت لور ا.

صيييييب داا هك عو  ياقت  ا ز جهيد النطيام  يالنسييييي ية لأل اا ل خت مادلية الثورف على  حيييد ك ألخ

المروناي السيييييور ة مو خ     دا  ماألنة   ياف  أاه نلييييياطاي األ اا  السيييييلمية ألنليييييطا،هكل 

ألمنحهك ميزاي مدينة مو جهةل ألالانسييييييال م  دزم ا  حا  الد ملااطت مو جهة أخاى   عطا،ك 

م  الانييييال النييو  األخنييا للاصييا  خت المناطال الرا  ة السييور ة الات  نسييحو منها النطامل ليلو

على المطا ااي الات  ان    ا  ضيييييد النطام مو ق ب المأموعاي اللييييي ا يةل أل مليييييار ة  دع 

 األدزام السيالية.

                                                
، الُمدرج والمصنف  2003هو حزب سياس  كردي سوري أسسه قوميون أكراد عام  15  

  شمال سوريا، يتبع الحزب حزب العمال الكردستاب 
ف 

 كمنظمة إرهابية. 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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أ نييًا داص النطام منع األ ام األأللى ل داأاجاي على  ث  عا ة  حعر خيها مو الم اماف أأل الا و ف 

نة  اع يا  حاار األ اا  لييييي و م  الرزأل األما رت للدااا ألما المازام 2004مو أ دا  األ اا  ألال

  دك مو أدداه ألبييداراي ألمطال اي لألما راا  الادخب إلقامة خيدرالية لأل اا  خت لييور ا ألغيا ا 

 مو أدداه الصدام  يو المروا الدا ت ألالرا إ خت لور ا.

دار مو أ او ال طواي الات ا  ع ا النطام خت لييديك  لييااضييا  األ اا   ان  ال طوف المادللة   ىيي

م ألاللاضيييت  من  الأنسيييية الدا ية 2011نيسييياا/أ ا ب لسييينة  7خت  49الماليييوم الاليييا دت رقك 

 السور ة للمسأليو خت لأ ي أجانو محاخطة الحسرةل أإ "األ اا  المحاألموا مو الأنسية".

 ا ألخت لياا عملية الااضا  األ اا  أ نًال  ك  ط ا عد  مو السأنا  األ اا  خت  لا و األأل /أ او

ب  ليها النطام خت لور ا م  دزم ا  حا  الد ملااطت الرا لاانتل 2011 ل ألولب ضمو ا فاقية  وى 

د قيا ف الحزم  ددم السماح  الملار ة خت الاطا ااي.  ألولب ملا ب  ده 

 ليييييا و األأل /أ او ا  26 لي  األدزام الرا  ة على دالة الاا   خت ا ن ااط  ا داأاجايل داى 

 ليييييرب المألف الوطنت الرا إ  اعا ة أل عك مسيييييدو   اوانت ر،يف درومة  قليك عندما  2011

 .16ب صية  ا  ة م اارف 250 ا لااا الدااا خت ولب الوق ل أل حنور أ ثا مو 

ألمو مااجديية ملاراي ألطاألديياي المألف الوطنت الرا إ ألاألدزام الملييييييار يية خيييك  انييييي  أا 

 لى ال ندا المناألئ لنطام األلد جا   الاواوإ م   ملار ة األدزام الرا  ة خت الحاار ألاننمامها

أجندف خاىييييية ألجملة مو المطالو اللومية األدا  ة الأانول أل ان   لب  بيييييارف م راف  لى أا قاار 

الملار ة  الحاار الثورإ  النس ة لهعه األدزامل  اا ضمو  صوراي مس لة  دالدألا أنها  أو أا 

  فنت  لى طاح مطالو قومية مدينة.

                                                
   المجلس عىل تعرف، "الجزيرة 16

 " الكردي الوطن 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/6/22/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
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ى األرض  اا دزم ا  حا  الد ملااطت  احار  لرب نللل ليلوم  اخاااا المطا ااي  لداراي عل

م ييالفيية لليييييديياراي الثورف الماواخال عليهييا  يو الدام ألالرا ل ألعمييد  لى رخ  أع م ألرا يياي دزم 

ى ديث تها  ىييياار عل 2011 موو/ وليو  29ا  حا  الد ملااطتل ألىيييور ع د هللا أألج ال ا اداً  مو 

رخ  را اي ألبيييداراي  ا  ةل  عر دة    يد الهو ة الرا  ةل ألرخ  بيييداراي أل خااي  طالو  دلييياور 

جد د أللييور ا   ملااطية أل"  ارف وا ية لرا ت  ا لييااا"ل ألبيييئًا خليييئًا  ك عز  اللييار  الرا إ عو 

  اقت المروناي ألالاا يز على الطاألداي اللومية لأل اا .

و الات  صاعد نلاطها اللمدت ألاألمنت  يو عامت YPGا ة اللد ية )ألم  الوق  تهاي قواي الحم

مما  سييي و  صيييداماي  ينها أل يو السيييراا خت عدف مناطال عا ية أل ا  ة خت بييياا  2014أل 2013

 .17لور ا

عندما أعلو دزم ا  حا  الد ملااطت خت  2013تم/أغسيييييطف  13   ولب  ع ا اإل ارف العا ية خت 

مليييلت عو اناها  المادلة األأللى لملييياأل  اإل ارف العا يةل أل د  المادلة م  ما ىيييحفت  مد نة اللا

 الثانية ع ا  لريب  يئة  لا دية مرلفة  الريب الهيئة اإل ار ة ا نالالية للمنطلة.

ل أل الازامو م   ع ا المدارضية السيور ة عو  ليريب الحرومة 2013 ليا و الثانت/نوخم ا  12ألخت 

يةل أعلو  لال ية  PYDا نا لال ية ا نا ماه: "اإل ارف المدن ما ألييييي لد ملااطتو  عو  ليييييريب  )ا  حا  ا

 لور ا"ل أل لريب مألف عام "لإل ارف العا ية". -لمناطال غام  ا لااا 

أل الازامو م  انط ا م  ما الا اض العإ علد ألضييييك ألأل  ماف  2015 /  سييييم ا ثك خت  انوا األأل

أطاا  المدارضييية السيييور ة الم الفة  ما خيها مدارضييية الداخب المامثلة  هيئة الانسييييال الوطنية 

ول قام دزم ا  حا  الد ملااطت PYDللوى الارييا الد ملااطتل ألالاثنى دزم ا  حا  الد ملااطت )

(PYD  بدار "مدًا نحو  نا  لور ا داف أل  ملااطية"  انطيك م  ما خت  لدف المالرية الاا دة و أل ح

                                                
 ، "الوصل زمان 17

 
  ةالحماي   وحدات   ميليشيات قبلُ مست

 
 2012 ديسمب   20" الكاطع مهند .. YPG ةردي  الك
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https://www.facebook.com/alestiklal
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لمحاخطة الحسرة  ح  الك "م  ما قوى المدارضة السور ة" )  ا بول  اعا ة اإل ارف العا يةل أعلو 

 خت نها ة أعمالكل عو أل  ف جسك ليالت دمب الك  "مألف لور ا الد ملااطية" )مسدو.

قال  رأللييييييا " نها لو  مان  خراف  نليييييا  جمهور ة خيدرالية خت  2016بييييي اط/خ اا ا  ألخت نها ة

ليييور ا"ل ألعلى أثاه قام  عدف قوى ألمأموعاي  ا  ة مدطمها ماهمة  ا ر  اط أأل الا دية لحزم 

ل  دلد اجاما  خت  لدف الامي ا الاا دة لمحاخطة PYDالدما  الرا لييييياانت ألخت ملدماها دزم 

بما   –ل ألأعلنوا قيام ما ألموه "الفيدرالية الد ملااطية لاألجرخا 2016توار/ مارم  17الحسرة خت 

 لور ا".

 عه ال طواي عمليًا  ت  ليب ليف مأا  داار ماما ز عو الحاار السيييييورإ الدام أللرنها خطواي 

 و. 2011عملية لحاار ألطموح منفصب  الرامب عو السياا الدام للثورف السور ة )

 قة م  الو  اي الماحدف  النسي ة أل اا  ليور ا  العاي خ ا الد قة تهاي ما خاف ألخيما   د الد

 اا  ا،ما ما  ما مو خ   أ اا  الدااا أأل  2011ألا الادامب م  أ اا  ليييييور ا طوا  الفااف ما ق ب 

 حصب مو خ   النطام أأل مو خ   الانطيماي الرا  ة خت الدأل  األخاى مثب  ا يال ألنا رًا ما  ان  

 للا اي أل دام ي مو ق ب الو  اي الماحدف م  أ اا  لور ا  لرب م ابا.

ل َتَهَا الاحالف األما رت ييييييي الرا إ  لييرب رلييمت  دد  أوم " اعق" 2011 دد ثورف توار/مارم 

ل ألداص قيا ف أ اا  ليييييور يا على   ااوه  مأا   لياط  2014على "عيو الدام" ) و يانتو خت عيام 

 يلة أا الو  اي الماحدف  ان  طاخًا مهيمنًا خت  عا الاحالف ألماحرمًا خيك.للمصال ل لرو الحل

ي مو  يو ال ياراي الات  لاعاا ما أى ح  الميليلياي الرا  ة  ت ال يار المفنب للو  اي الماحدف 

 ان  ماادة تنعار ييييييي خت دا ها ضييد  نطيك " اعق"ل ألالييافا ي  ثياًا  عه الميليلييياي ألأورعها 

اإل ار ة على المسيييياوى السيييييالييييت ألالدسييييراإ ألالما إ على الصييييديد المحلت أل علب األمنية أل

 اإلقليمت ألالدأللت مو  عا الاحالف.
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الاماي الد قة  يو الو  اي الماحدف ألالميليلياي الرا  ة  الاطور ألىوً   لى  ع ا ا ناصار على 

 دد ا الميليليييا الرا  ة  اعق خت لييور ا علو مدا ة ال اغوو الات بييرل  نلطة مفصييلية  دأي 

 االييييييج الوجو  الرا إ خت مناطال لييييييطا ها  ليييييرب مو أبيييييرا  اإل ارف المحلية الواليييييدة 

 الص دياي.

 نييمن   جاا اي  اليييج الوجو ل   ارف م يك الهو  للناوديو العإ ضييك عوا،ب  نطيك  اعقل أل  ارف 

ا جنسيا هال أل فديب  ألر اإل ارف ملف عوا،ب عناىا  اعق األجانول ألعو  هك  لى الدأل  الات  حملو

العا ية ألليييييطا ها على الملفاي المدنية  الحياف اليومية للمواطنيول ألاإلع ا عو ملييييار   مدنية 

ألاإلمسيييييار  زمام المااخال اإل ار ة الم الفة خت المنطلةل ألمفاألضييييية األطاا  الم الفة )النطام 

ي لعا  دا ك خت أل ا يا ألاألألر يوا ألغيا او ل عااا   اإل ارف ا مب مدها  رياا بييييياعت  ة ألالادا

المناطال الات  وجد خيهال ألخا  مدا د  دليمية للرة الرا  ة ألماا ز  أنيد أل  صيييييد الميزانياي 

النييي مة للييياا  المحاىييييب الزراعية مو الف ديو أل  ارف عملية اليييا اا  أل ي  النفل ال ام ألالراول 

ا الد ملااطت "مسييد"و لم اط ة أأل ملا لة ألالاحار السيييالييت ع ا العرا  السيييالييت )مألف لييور 

 جهاي  أللية م الفة ألمناقلة مسال ب المنطلة ألالوض  خت لور ا.

اىييطدم  عملية  سييل النفوو  عه ألالاحو   لى بييرب الدأللة  ددف أمور أ مها: اليياماار  ●

عملياي  اعق خت المنطلة أل نفيع ا  أماي  لييرب  ومت على أ دا   ا دة لالييري ي 

 ا ية الرا  ة أأل ما  ا  ل  ها.اإل ارف الع

ىييدو ة   ياف خت  سييو رضييا المروا الدلييا،اإ الدا ت خت المنطلة )بيياا ألبييما  بيياا  ●

 لور او أل صاعد الاو ا  يو الميليلياي الرا  ة ألالدلا،ا دد ا با ار  ا للحة.

المأند و نلد الروا ر ال ليييا ة ال ومة لليييرب المناىيييو ألالمسييي أللياي الم الفة ألنلد  ●

ا الليييييا حة  ال وميو ل نا  األجهزف األمنية ألالدسيييييرا ة أل دأام المروا الدا ت العإ  رو 

 األألل  خت المنطلة عو الدمب ألالملار ة خت الم لساي ألالالري ي الرا  ة.
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الفليييب خت الحصيييو  على اعااا  النطام أأل الوىيييو   لى  سيييو ة مدك  سييي و رخع النطام  ●

الصييي دياي الواليييدة الات  ا د ا الميليلييييا الرا  ة ألالات  انيييمو لم دأ اإل ارف العا ية أل

 نوعا مو الامثيب السيالت الماميز عو النطام.

الفليييييب خت الوىيييييو   لى ا فاا م   ا يا الات قام  الميليلييييييا الرا  ة  مهاجماها خت  ●

و  م الف المنال اي ألأعلن  عداأل ها  الاواوإ م  خطا اي  عاها للوىو   لى ا فاا مو ن

 ما.

نايأة  ب ما ليي ال   لور ملييهد مدلد جدًا خت منطلة بيياا ألبييما  بيياا لييور ا  انييمو دالة مو 

الاداخب ألالصيياا  على النفوو أل سييل السيييطاف ألالموار   لييرب غيا مسيي وال ديث  لييهد المنطلة 

طًا لانطيك  اعقل ألجو ًا أما ريًا أل ا  اا محدأل ًال  عًا  يو المروا الرا إ ألالدا ت ألنليييييا ىييييياا

ألبروى  ا ية مساماف مو  هد د ألمنها اللومت  س و الدناىا الرا  ة الما  طة  حزم الدما  

 الات  نلل خت المنطلة.
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 "النظام في سوريا والسعي لفرض "الشرعية

ار األلييييد خت األلييييام الدنف أللييييلطة األقلية الطا،فية للحفا  على درمكل   سييييا دم نطام  ليييي 

ف م  الطاأل   زف خت أ دإ خياري  الأد دف دسيييييو ما  لزم م  الحفا  على السيييييلطة الحليلية ما ا

عا،لاكل أما دزم ال دث العإ  مثب الحزم الحا ك خت ليييور ا خلد   بيييى  لا  ًال  ينما خلدي اللوف 

الدسيييييرا ة  ألر ا خت الا ثيا  لااراي   ارف الدأللة  ليييييرب   يا أل دً  منها ألمو دزم ال دثل  ا ز 

  لو ة نو  مو المنطومة الاألمالية ألأجهزف الم ا اايل ألالسأوا.النطام على 

 دامد تلية   ارف نطام األلد لل    على الافا   الحرك ألا لائثار  الموار  ألاللنا  على المناخسيو 

أل لرا  ألجو  كل أل الاالت خ  مأا  ل وض أإ بييياا اي مو أإ نو  خت السيييلطةل أل عا ما   ار دالة 

و النطام ألإ مليياأل    ثا على ليييطا ك أل فا ه  الحرك  ما خت ولب الحاار العإ الاخع اللييد د م

ألالعإ لك  طالو خت  دا اك  ارييا نطام الحركل أل نما خلل    خا   ىييي داي على  2011انطلال خت 

الملهد السيالت ألاألمنت خت لور ا  أدب مو لور ا  أللة أ ثا عصا ة أل لار يةل  اا ولب  فيً  

 ام األلد ألاددف مو أعنف دم ي اللم  خت الاار ج الحد ث.  ا  لو نط

 ما خيها الحب  -عدا المليييياأل  اإل اانت-اليوم جمي  الحلو  المطاألدة لل األ  مو األومة خت لييييور ا 

الاأللييت  انييمو  ىيي دًا مو نو  ما خت تلية الحرك  عه مثب  دد ب ىيي دياي الا،يف أأل الييا دا  

ا مو  عدف أبييي اص أأل خصيييب   دية األجهزف األمنية ألالدسيييرا ة عنك منصييي ك  مألف ر،اليييت مرو 

ألغيا يا مو الحلو  الات  حميب خت منيييييمونهيا ميا  لليب مو ديالية الافا   يالسيييييلطية خت ليييييور ا 

 ألما ز اها.

الاخع اللييد د للنطام ألإ مليياأل  قد  فنييت لحالة مو الالييارر خت السييلطةل  لا لك رغ ة ألداجة 

و اليوم الع و  ك مو المسيييلميو الدام السييينةل لك  دد مو الوار    ياف لللييياعيةل خ غل ية السيييور ي

ل أللعلب  سيييدى األليييد ليفاض 2011ق ولهك  حرك األليييد أأل  دو ف ليييور ا  لى ما  ان  عليك ق ب 
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ألجو ه ألبيييياعياك   ما ألاق  ع ا المحاأل ي الحثيثة  لييييادا ف السيييييطاف على األراضييييت الات خلد 

المدارضيييية أأل ليييييطاف الميليليييييا الرا  ة المدعومة مو ليييييطا ك عليها ألأىيييي ح   ح  ليييييطاف 

ة أأل خطل  عا ف اإلعمار المسيييييال لية خت  الو  اي الماحدفل  ألا أخع المطالك ا قاصيييييا  ة المحلي 

الحس اال  ما  حاأل    طيا الوجو  الاأللت ألاإل اانت مو خ   ا فاقياي رلمية  لاعو  عا الوجو  

فيييية الييييايييي ييييدييييييييية ألا ر ييييهيييياا ألطيييياا  ىيييييييي -أللييييو بييييييييرييييلييييييييياً -أل يييينييييز  عييييو اليييينييييطييييام 

  خارجية.
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 مشاريع الحل

ل تهاي الدييد يد مو 2011خ   الفااف الميياضيييييييية مو ا داأيياجياي خت ليييييور يا الات انطلليي  خت 

الم ا راي لحب األومة الماصييياعدف خت ليييور ال  د ًا  الم ا رف الدا ية ثك م ا راي األمك الماحدف الات 

ألالعإ  نيييمو مأموعة مو الللا اي الدأللية ألاللااراي الات  مثل  خت ما  اي  دا   مسيييار جنيفل 

 ىدري مو ق ب األمك الماحدف أل نمن  خا طة خنفاضة للحب خت لور ا.

لاانة العإ  مثب دصيلة  لو لت/أ ى   مسارًا مواو ا لأنيف  و مسار  المسار ااخا العإ   لور ألأ

 و مو المفااض أا  فنيا  لرب ما جهد  ا ت رأللت   اانت للوىو   لى دب خت لور ا.    المسار 

  لى "لور ا جد دف"  دد  ة أل  ملااطية.

مسار جنيف  دثا ألألىب  لى طا ال مسدأل  عندما لك  امرو األمك الماحدف مو خاض رح ة ألخطواي 

محد ف لحب األومة خت لور ال ألا اف   وض  خطوط عا نة لم ا ئ دب ملااح  ك  لور ها خت اللاار 

أل نيييييمو  د  محا ثاي  2015 انوا األأل /  سيييييم ا  18ألمك الماحدف خت العإ ىيييييدر عو ا 2254

السيي م ألأ د أا اللييدو السييورإ  و مو  لار مسييال ب ال     عا لالييريب درومة انالالية أل جاا  

 .18انا ا اي  اعا ة أممية مطال ا  وقف أإ  أماي ضد المدنييو  لرب خورإ

نو  مو   لا  النار خت مناطال مدينة مو لور ا ألخلال أما مسار لو لت ألألاانة خنأ  خت  حليال 

ما  ددف الصييييياا  خت مناطال أخاى أل و  ما عا   مناطال خفع الاصيييييديدل  ينما  ك الا فيف مو 

اعا ا ك الدأل  الااعية لهعا المسار ألخصوىًا  ا يا ألرألليا نأادًا غيا مس وال لرو  عا المسار ألرغك 

ك  امرو مو ا نالا   لى ال طوف الاالية المفااضة أل ت عملية الادو ب الر يا للدأل  الااعية عليكل ل

 ليييريب اللأنة الدلييياور ة الات مو المفااض أا  لوم على  اا ة  لييياور ليييورإ جد د  فنيييت  لى 

 عملية ليالية مل ولة مو م الف األطاا   نا  عنها ملهد لورإ جد د.

                                                
 ؟"تحقق ماذا .. 8 إىل 1 جنيف من، "الجزيرة 18
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الدلاور ة الات خلب خت المنت  ها خت أل دً  مو أا  الدم مسار ألاانة نحو خطوف  لريب اللأنة 

لاانة  ساا/أ ا ب 12الأولة األخياف )أ ل  دأي األمور  دو  لما ق ب  وقي  2019و الات علدي أألاخا ني

ا  فاا عندما  دأ النطام مدعومًا  الاألم ألاإل اانييو  حملة  صيييييديد عسيييييراإ على منطلة خفع 

ليييلحة  ما خيها اللنا ب الدنلو  ة ألالرلور الاصيييديد الاا دةل  نيييمن  قصيييف المنطلة  م الف األ

 اإلضيييياخة  لى قصييييف نلاط المااق ة الاا ية المناليييياف خت  19ألغيا ا مو األلييييلحة المحامة  أللياً 

المنطلة ما أ ى  لى ملاب جنو  أ اار أل و ما  اا  اوق  أا  روا ليييي  ًا ل     ا ت رأللييييت قد 

اي الحييب الات  اعييا ييا الطاخيياا    إ  لى خييب الاحييالف الاا ت الاألليييييت ألانهيييار مسيييييييار

 .20)لو لت/ألاانةو

ل  حاأل  2019أل  وض الد لومالييية الاا ية  حا اي ألالييدة منع  د  الاصييديد أألاخا نيسيياا/أ ا ب 

 16مو خ لها ا لا  الاصديد أل خ  الاألم لمن  النطام مو الليام  مز د مو الهأماي ألالاااج  عو 

 ملة الاصديد األخياف أل و ما لك  واخال عليك رألليا  دد.قا ة قام النطام  السيطاف عليها خ   د

رغك الصورف الم لاأل ة الات ناأ  عو الاصديد الدسراإ األخيا للنطام ألالات  نمن  للوط ت   

النيييحا ا خ    نيييدة أليييا ي  عدا عو مئاي األلو  مو الناوديو ألالمصيييا يول    أنها أتهاي أما و 

 و الأهاي:مهميو لك  رونا  حس اا الرثيا م

ي األأل  الات  ك نلا ال  12: أا األ اار ليسوا خت مداض ا نسحام مو لور ا أأل  ار نلاط المااق ة ال

نا اي الات ألجهها النطام  ليهك  مز د مو الادز زاي الدسرا ة خت  ألعلى الدرف ألاجك األ اار ال

ت دا   راري عملياي لييور ا أل حلييو    ياف على الحدأل  م  لييور ال  ضيياخة  لى  هد د  ا   قام خ 

 النطام ضد النلاط الاا ية.
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: الانطيك ألدالة الصمو  الات  ميزي  ها خصا،ب المدارضة السور ة ملارنة  ما  ان  عليك ق ب الثانت

لة الهأمة الات ألاجهاها  عه الفصا،ب أل ثاخة الراراي الأو ة  باا لاانةل رغك  لو لت ألأ ا فاا 

مواقدها أل مرن  مو الدخا  عو مدطك النلاط الات أرا ي    أنها  مرن  مو الحفا  على مدطك 

ال لا  خيهال  ما اليياطاع  الييااجا   دع المواق  الات خسييا هال ألأألقد  خسييا،ا   ياف جدا خت 

ىييييفو  النطام العإ و   م الف  لييييري  ك الدسييييرا ة مدعومة  الميليلييييياي اإل اانية خت  عه 

 المدا ة.

مو مسييار أليياانةل أللييل  و ا   يا خت األجوا  ألاليياماار الحملة  13الأولة داليًا  اك الاحنيييا لدلد 

ايو  الدسييرا ة للنطام أل ىيياار على قصييف مواق  المدارضيية ألالنلاط الاا يةل  ما  اك الاحنيييا للم 

ل ألالثانية لانك ألمانيا 13أخا ايو خت  ا يال األأللى لانك  ا يا أل  ااا ألرألليا  راض  نأاح ألاانة 

 ا يا ألرألليييا  راض مناقليية أألضييا  المنطلة على المسيياوى األمنت  العاي ألالوضيي  خت ألخانسييا أل

 لور ا  حد دًا.

مو المفااض أا  نأ  الأهو   عه الماف ل  فاا على  لييييريب اللأنة الدليييياور ة الات  اا  ديال 

 ألييما  ملاادة لدنييو ة اللأنة أل ك دب ال      صييوىييها 6 لييريلها ال     يو األطاا  على 

 م خاًا.

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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الأولة مو المفاألضييييياي خمو الماوق  أا  اأك األمور  لى مز د مو الاصيييييديد خيما لو خليييييل   عه 

ألليييل  صييياعد مازا د ألعو ف للدألر األما رت أل فديب جد د لمسيييار جنيف العإ  ميب  لى  لورف دب 

  انالو أ ثا م  الاح ة األما رية .

 

 لجنة دستورية

 دستور

 صالحيات ال مركزية تعددية
 رئاسية محدودة

 انتخابات

 سوريا جديدة

 

  /أستانة
 سوتشر

 جنيف

 استمرار الوضع عىل ما هو عليه

 تصعيد وضحايا

 استمرار اللجوء

 استمرار المنافسة بي   
 الفاعلي    عىل النفوذ

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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 خالصات

-األطاا  الم الفة ألالفاعلة  ب الحلو  أأل المحد اي المطاألدة للحب خت ليييييور ا مو ق ب  -

 انييييمو  لييييرب ما عملية  رييا أأل  ىيييي ح مو نو  ما خت طا لة   ارف  -عدا الطا  اإل اانت

  ليييام ألإ دب  2011ألدرك ليييور ال  ينما  صيييا اإل اانيوا على عو ف ليييور ا  لى ما ق ب 

 لألومة السور ة.

)غصيييو الز اواو أأل   لو  الوجو  الاا ت خت ليييور ا ليييوا  خت منطلة  ر  الفااي أأل عفا و -

لك أا  ناهت خت األمد المنطور اللا ول  ًا أل   اوق   دد ألجو ًا  لييييي  لاط المااق ةول لك   )ن

ألعلى الدرف أتها األ اار  ىاارًا ألاضحًا على ال لا   ب ألالاددا ًا ل با ار الدسراإ  ا 

 لزم األما  خاعًا عو ألجو  ك خت   لو ألاللما  السورإ  لرب عام.

ة الفصيييا،لية خت ليييور ا قطد  بيييوطًا جيدًا خت عملية الانطيك ألالا لور  لى ما  لييي ك الحال -

مروناي ر،يسييية  نييك  ب الالييري ي المسييلحة  4الأيق المنطك ألأىيي ح   دمب ضييمو 

 المناأل،ة للنطام )الأيق الوطنتل جيق الدزفل  يئة  حا ا اللامل الأ هة اللاميةو.

ا ل  ًا لسلوط أعدا    ياف مو النحا ا أل لا د أعدا  الاصديد الدسراإ األخيا  لدر ما  ا -

ب أخا ارًا للدرف الفصيييا،ب على الصيييمو   وجك االة الدسيييرا ة للنطام    ياف أخاى    أنك مث 

ألدلفا،ك مو جهةل أللأد ة  ا يا خت لدو  ألر محورإ خت ليييييور ا ألالدخا  عو مراسييييي ا ها 

 ألمصالحها مو جهة أخاى.

الاأللييت ) ا ىيي  الاد ياو   دأل خت أضييدف دا  ك  سيي و ضييلو  رألليييا خت الاحالف الاا ت  -

الاصيييديد الدسيييراإ األخيال ألعدم الازام األخياف  أان ها مو ا فاا ليييو ليييت العإ  لنيييت 

 وقف  ط ا النار خت المناطال الات  ناليييييا خيها نلاط المااق ة الاا يةل أللرو  ا يا   ع  

لاو  عا الاح يًا  ليييييان نا، قاي الموقدة م  الاألم جهدًا الييييياث فا الف ألالحفا  على ا  

   صوص لور ا أل طو ال الاصديد األخيا.

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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الو  اي الماحدف مصيياف على  لا  الميليليييا الرا  ة  اللييرب الانطيمت خت بيياا ألبييما   -

بيييياا لييييور ا ألعدم  داض األ اار لهال أل    دأل أنها ليييياسييييم  خت المدى المنطور لاا يا 

المنطلةل على الدرف مو ولب خ ا الو  اي الماحدف مسيياماف  انفيع عملية عسييرا ة خت 

 خت  لد ك الدعك اللوجسات لهعه الميليلياي ألمد ا  ما  لزم لااليج ألجو  ا ألليطا ها.

  ااا   وض  ناخسيييًا م  الاألم على النفوو خت ليييور ا أل سيييل السييييطاف على الم ليييسييية  -

ور ة  ما ولب الموانت  ألالمطاراي الدسرا ة ألاألمنية ألغيا ا مو اللطاعاي خت الدأللة الس

ألبا اي ا  صا ي ألغيا ال ألخت نفف الوق   نار ىاا   لاا،يلت   اانت  اطور  الاماارل 

 انييمو قيام   ااا  نلييا نلاط عسييرا ة لها خت مناطال قا  ة مو ددأل  الوجو  اإلليياا،يلت 

ل  ينما  لوم لاصيي   قطداي أأل  أمداي  ليياا،يلية ضييمو نطاا اللصييف الصييارألخت اإل اانت

 ليياا،يب  انفيع  أماي ىييارألخية ألجو ة خت  ثيا مو األدياا على  عه النلاط خت محاأللة 

 لاحييد الدألر اإل اانت خت لور ا أل خ  ال طا عنها.

قاار  اامو  ا نسيييحام مو ليييور ا أدده  ر ا ًا   ياًا خت أأللييياط األ اا  ألألليييل األما راا  -

دف  دأي مسيييييارًا مواو ا خت الادخب خيما  أاإ خت أنفسيييييهكل لرو   دأل أا الو  اي الماح

قد  روا نا  عو  لعإ  ا ثيا ا ما  السيييييورإ  حاأل  مو خ لك الادو ع عو ضيييييدف ال اللييييي

 ا نسحام مو باا لور ا.

الميليليييييا الرا  ة المدعومة مو الو  اي الماحدف ألالات   سييييل ليييييطا ها على مناطال  -

ب دثيث الاحو   لى نو  مو اإل ارف م الفة خت بييياا ألبيييما  بييياا ليييور ال  حاأل   لييير

المحلية المساللة  ح  مسمى اإل ارف العا يةل أل انمو  عا المسدى أ نًا السدت للحصو  

على اعااا  مو النطام  لاعية "اإل ارف العا ية" خت ملا ب السماح لمطا ا النطام  الدو ف 

  لى مناطال ليطاف  عه الميليلياي.
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