
 
 

 

 

 

 

 

 

م2018/01/23
  



 

 2عربيـــتشــــؤون 

 

 املحتـــىيـــاث

هيهزدوجحلغح:إَراىهع”اإلًفتاح”عياألردىتراجعصثةعيهرجألولالُىمرأٌتكشفهصر

ووثائقُاعقائدَا”تتدرب“الثىرٌالحرسوهجوىعح”الثُتآل”تـَرحةالضُاصٍالوضتىي..طهراى

 3....................................”وخطُرجخصندولح”ضويالهاشوُحالوولكحتصٌُفعلًوتالفارصُح

 5.......................................................................................................!تٌشهعالولكلقاء

 7.....................................................................................................صىرَاتدهُراصتورار

 

  



 

 3عربيـــتشــــؤون 

 

وجت من مع إًران: لغت مزد” إلاهفتاح”شر جكشفه رأي اليىم ألول مرة عن شبب جراجع ألاردن عن

عقائدًا ووثائقيا  ” جتدرب“ومجمىعت الحرس الثىري ” آل البيت”طهران..املصتىي الصياس ي ًرحب بـ

 ”دولت خصم وخطيرة” وبالفارشيت على جصنيف اململكت الهاشميت ضمن 

 3112\1\32  خاص –راي اليوم  -بيروت
ة واالدبيىات الدالميىة كشف مصدر  سياسي  مطمع جدا النقاب عن عدم حصول اي تطور عمى  صىديد الم ى

تحديىىىدا مىىىي مؤسسىىىات الحىىىرر ال ىىىوري االيرانىىىي عنىىىدما يتدمىىىع االمىىىر بتصىىىنيف االردن  ىىىمن عقيىىىدة الحىىىرر 
 ال وري وو ائع وادبيات ملتصة مي الجوار .

واعتبىىر المصىىدر بىىان ادبيىىات مؤسسىىات الحىىرر ال ىىوري االيرانىىي التىىدال مداديىىة جىىدا لىى ردن ولمدولىىة االردنيىىة 
السىىمطات االردنيىىة تدىىرف دلىىع جيىىدا وعمىى  ان  ىىدا  ىىو السىىبب الحقيقىىي والوحيىىد واالساسىىي مصىىرا عمىى  ان 

 الدي يمنع االردن من االنفتاح بصورة كبيرة عم  الدالقات مع ايران .
ويشىىىير  ىىىدا الحىىىديث الىىى  مجمىىىل تصىىىنيفات وو ىىىائع مرجديىىىة يودعوىىىا الحىىىرر ال ىىىوري االيرانىىىي وعبىىىر جوىىىاد  

دالمي والتدبئة الطائفية الدينية ويشمل التوديع  نىا جميىع كىوادر الحىرر ال ىوري الملتص بالتوجيه المدنوي ال
 لصوصا  االقسام الملتصة بالموام والواجبات مي اللارج ومي االقميم .

ويصىىىر المصىىىدر االردنىىىي  نىىىا عمىىى  ان المممكىىىة االردنيىىىة الواشىىىمية التىىىدال مىىىي تصىىىنيفات الحىىىرر ال ىىىوري  
و ىىىي قائمىىىة ت ىىىم المممكىىىة الدربيىىىة السىىىدودية ومصىىىر ”  للصىىىمة واللطيىىىرة الىىىدول ا” االيرانىىىي  ىىىمن قائمىىىة 

 وحدب البدث االشتراكي الدراقي ومممكة البحرين بصفة حصرية .
” الدىدو اخلطىر ” و دا النمط من التصنيف يحل مي المرتبة ال انية مي ادبيىات الحىرر ال ىوري  بدىد مرتبىة  

 والتي ت م اسرائيل والواليات المتحدة.
بط االردنيىىين مىىا بىىين تصىىنيف بمىىد م عمىى   ىىدا النحىىو مىىي رسىىائل ووسىىائل التدبئىىة بالم ىىة الفارسىىية التىىي  ويىىر 

توجىىىىه لدناصىىىىر الحىىىىرر ال ىىىىوري وبىىىىين رم ىىىىوم لكىىىىل الدىىىىروض والم ريىىىىات السياسىىىىية التىىىىي يقىىىىدموا المسىىىىتو  
 يت .السياسي تحت عنوان التداون واالست مار المشترع واالنفتاح والترحيب المفظي بآل الب

واعتبىىر المسىىؤول الىىدي تحىىدث ب سىىواب عىىن  ىىد  النقطىىة ان لتدامىىل بارتيىىاح وبسىىقف مفتىىوح مىىع الجمووريىىة  
االيرانيىىة شىىبه مسىىتحيل مىىي ظىىل اسىىتمرار م ىىل  ىىد  التصىىنيفات التدبويىىة حيىىث يىىتم توجيىىه كتائىىب ومجموعىىات 
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ومىىىادام  ىىىدا التصىىىنيف  الحىىىرر ال ىىىوري والحشىىىد الشىىىيدي باعتبىىىار االردن  لصىىىم وعىىىدو مىىىن الدرجىىىة ال انيىىىة 
 متواصال من الصدب بناء  قة مع االيرانيين .

ويبدو ان  د  اللمفية التي ال يدرموا ك يرون خسباب الحدر االردني مىن ايىران  ىي التىي دمدىت االردن ومىي 
قائمىىىىة تصىىىىنيفه الرسىىىىمي لمميىىىىدان السىىىىوري العتبىىىىار مجموعىىىىات الحشىىىىد الشىىىىدبي والحىىىىرر ال ىىىىوري االيرانىىىىي 

 ابية ومقا لمىا ورد مىي و يقىة اردنيىة ارسىمت رسىميا ل مىم المتحىدة ول رمىة الدمميىات الروسىية مىع مجموعات ار 
 .6102بدايات عام 

وكىىان االردن قىىد اتمىىع تمامىىا بقىىرار عسىىكري حىىدود  مىىع جنىىوب سىىورية قبىىل عىىامين وبدىىد نمىىو دور الحىىرر  
 ال وري مي المنطقة .

وحىىىرص االردن اي ىىىا  ىىىمن ترتيبىىىات لفىىىض التىىىوتر جنىىىوب سىىىورية عمىىى  مطالبىىىة روسىىىيا ببقىىىاء الميميشىىىيات 
”  ميميشىىىيات طائفيىىىة ” االيرانيىىة والتىىىي اطمىىىع عميوىىىا وديىىىر اللارجيىىىة ايمىىىن الصىىفدي عمنىىىا وعىىىدة مىىىرات وصىىىف

 كيموا مترا عن اقرب نقطة لمحدود مع االردن . 01عم  بدد نحو 
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 لقاء امللك مع بنض!

 3112\1\32  الغد االردنية  محمد ابو مان
ميركىىيم مايىىع بىىنرم جولتىىه الحاليىة إلىى  المنطقىىة كبدىىد ديارتىىه لكىىل مىىن مصىىر واخردن ينوىي نائىىب الىىرئير اخ

سرائيل(م مع شكوع ميما إدا كانت بالفدل أ دامه تحققت ب مكانية احتواء ردود الفدل لد  اخطىراف الدربيىة  وا 
 تجا  قرار الرئير اخميركيم دونالد ترامبم ب عالن القدر عاصمة إلسرائيل.

الممىع أعىاد بىنر التدكيىد عمى  الموقىف اخميركىي ووصىف قىرار ترامىب بىى"التاريلي"م ومىي الوقىت لالل لقائه ب
اخميركيىىةم وعىىدل ممىىف القىىدر عىىن بىىاقي الممفىىات  -نفسىىه حىىاول "تىىرميم ال قىىة" مىىي الدالقىىات ال نائيىىة اخردنيىىة

جوىة اإلر ىابم والمصىال  اإلقميميةم وحت  عن التسوية السىممية نفسىوام مىدكبر بالتحىالف بىين الىدولتين مىي موا
المشىىتركة مىىي المنطقىىةم ومىىي الوقىىت نفسىىه أبىىرد مو ىىوع "النفىىود اإليرانىىي" مىىي سىىوريةم بوصىىفه تحىىديبا  إقميميىىا  

 مشتركا  خميركا والدول الدربية.
الجواب اخردنيم كان وا ىحا م مالممىع أكبىد عمى  أ ميىة القىدر  ىمن حدمىة الحىل النوىائي لمتسىوية السىمميةم 

مى  أنبوىىا جىىدء مىىن االسىىتقرار اإلقميمىىي مىىي المنطقىىة بدسىىر ام وال يمكىىن الحىىديث عىىن تدىىاون إقميمىىي مىىع أوال م وع
 تجا ل المو وع الفمسطينيم  انيا .

لىىير دلىىع مقىىطم إد طمىىب الممىىع مىىن بىىنر كومىىع مصىىادر مطبمدىىة ومو وقىىة( بىىدن ينتوىىي االسىىتفداد اإلسىىرائيمي 
وبت ييىر طريقىة التدامىل تيىر اإلنسىانية مىع الفمسىطينيينم  لمفمسىطينيينم وأن يو ىع حىدب لمو ىوع االسىتيطانم

مىىن قبىىل جنىىود االحىىتالل. كمىىا طالىىب الممىىع بىىنر بال ىى ط عمىى  الحكومىىة اإلسىىرائيمية إلطىىالع سىىراح الفتىىاة 
 المدتقمة عود التميميم التي أد  اعتقالوا إل  ردود مدل سالطة وتا بة شديدة. 

ير المصىىري عبىىدالفتاح السيسىىيم وأحسىىب أنب نائىىب الىىرئير جىىواب الممىىع عمىى  بىىنر سىىمده اخليىىر مىىن الىىرئ
اخميركي لم يكن يتوقع أن يسمع كالما  آلر تير دلعم لكنبه سد  إلى  ترطيىب اخجىواء مىع اخردن ومصىرم 

 والحدب من اللالمات حول القدر عم  عالقة الواليات المتحدة بالطرمين.
بىىدنب أميركىىا ممتدمىىة بىىاحترام دور اخردن ووصىىايته  ألطىىر مىىا مىىي كىىالم بىىنرم مىىي ظنىىيم محاولىىة تمريىىر مكىىرة

عمىى  المقدسىىات اإلسىىالمية مىىي القىىدرم ومىىي  ىىدا التصىىري  تشىىويه حقيقىىي لمىىدور اخردنىىيم مىىدور الواشىىميين 
واخردن مي رعاية المقدسات مرتبط بتصوبر استراتيجي ورمديم وال يمكن لىدلع أن يتىداوج مىع اعتىراف اإلدارة 

 إلسرائيل.  الحالية بالقدر عاصمة
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 موقف اخردن يتجاود اتجا ين ا نين؛ 
م وتم بىىىل الق ىىىية الفمسىىىطينية 0اخول و ىىو موقىىىف بدىىىض الىىدول الدربيىىىةم التىىىي تدتبىىر "اللطىىىر اإليرانىىىي" رقىىم 

 وممف القدر أمرا   انويا  لوام ما يدني واقديا  تمرير القرار اخميركي بال كمفة سياسية.
د بت مىي التصىديد مىع اخميىركيين إلى  أقصى  حىدبم م ىل إيىران وتركيىام لكىن  واالتجا  ال اني  و دول إقميمية

عم  الصديد اللطابيم والم ويم بينما عم  أرض الواقع مى نب مطىبا القىرار مىي عمبىان يىدرع تمامىا  أن الىدول 
تتحىىىربع ومىىىع مصىىىىالحوا واعتبىىىارات اخمىىىىن الىىىوطني لوىىىىام واخردن والفمسىىىطينيون  ىىىىم الوحيىىىدون المت ىىىىررون 

 اشرة  وبصورة حقيقية من قرار اإلدارة اخميركيةم لكن عميوم تقدير الموقف بصورة دقيقة.مب
مي اخ ناء اعتبرت السمطة نائب الرئير اخميركىي تيىر مرحىب بىهم وكىان الىرئير محمىود عبىار مىي أوروبىا 

كىىىىي مىىىىي محاولىىىىة خلىىىىد قىىىىرار أوروبىىىىي مىىىىي مو ىىىىوع القىىىىدرم و ىىىىي محاولىىىىة جيبىىىىدة لمواجوىىىىة الحصىىىىار اخمير 
واالنكشىىىاف االسىىىتراتيجي الدربىىىي والفمسىىىطينيم لكىىىن السىىىؤالذ مىىىادا سىىىيترتب عمىىى  دلىىىع عمميىىىا  ومىىىي مدادلىىىة 

 الصراع؟!
إعىىىادة التفكيىىىر مىىىي الليىىىارات واخوراع بصىىىورة  -أردنيىىىا  وممسىىىطينيا   –بالنتيجىىىة المسىىىدلة ليسىىىت سىىىومةم وعمينىىىا 

لقىىو  ت ىىطرنا لمتدامىىل مىىع إدارة أميركيىىة لطىىرة واقديىىة وعقالنيىىة. ماالنكشىىاف االسىىتراتيجي الدربىىي ومىىوادين ا
تدمىىن انحياد ىىا المطمىىع إلسىىرائيلم وديىىارة بىىنر تكىىربر  ىىد  الحقيقىىةم وال ت يبر ىىام وتدىىدد القناعىىة بدنبنىىا أصىىبحنا 
سرائيميم يتنامسان محكومين بمنظور ديني متطرف لمق ية الفمسطينيةم ودلىع يقت ىي  أمام يمينين أميركي وا 

 ال بقموبنام مي إدارة المرحمة القادمة.أن نفكبر بدقولنا 
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 اشتمرار جدمير شىريا   

 3112\1\32   الجزيرة نت  عبد الستار قاسم
مىا موتمىة باالسىتقرار مىي سىوريام ولىم تدمىل بجىد مىن أجىل إيجىاد حمىول لم تكىن الواليىات المتحىدة اخميركيىة يو 

ل دمة تري  الشىدب السىوري؛ مدميركىا منىد البدايىة لىم تكىن مىع بقىاء النظىام السىوريم ولىم تكىن متحمسىة لتسىمم 
 مئات إسالمية الحكم.

ولىم تكىن مدنيىة موي أرادت أن تتلمص من النظام بسبب ما ي ده مىن عقبىات أمىام التسىوية مىع الصىواينةم 
تىىدمير  -عبىىر ملتمىىف لطواتوىىا وسياسىىاتوا-بحكىىم اإلسىىالميين خنوىىا ال تطمىىئن لوىىم. ولوىىدا التىىارت أميركىىا 

 سوريا.
م دا كانت البدائل تير مر ىيةم ماخم ىل إعىادة سىوريا عشىرات السىنوات إلى  الىوراءم حتى  ال يىتمكن النظىام 

توامع مع اخ داف اخميركية مي المنطقىة. و كىدا كىان؛ من اتباع سياسات ال ت -موما كان لون جمد -القادم 
 إد لحع بسوريا دمار  ائلم وتشرد الشدب السوري.

 سوريا لارج السيطرة
تطورت اخحىوال مىي سىوريا بطريقىة لىم تكىن الواليىات المتحىدة الالعىب اخول مىي إدارة دمىة أحىدا وا. مقىد تقىدم 

خميركي إل  الصفوف اللمفيةم سواء عم  المسىتو  الدسىكري الدور الروسي واإليراني بسرعة وتراجع الدور ا
أو السياسيم والسبب  و أن الىرؤيتين اإليرانيىة والروسىية كانتىا وا ىحتين عمى  عكىر الرؤيىة اخميركيىة التىي 

 بقيت مو وية.
لىىدعم لىم ت ىىب أميركىا عىىن المشىود السىىوريم لكىىن إدارة الدمىة لىىم تكىن بيىىد ا تمامىىا. اسىتمرت أميركىىا مىي تقىىديم ا

الدسكري والمىادي عبىر أصىدقائوا مىي المنطقىةم مىن أجىل ت ديىة الحىرب إلى  درجىة تمكنوىا مىن اتلىاد مقدىد ا 
 المناسب مي تسوية اخو اع مي سوريا.

لمبحث عىن تسىوية سياسىيةم ولىم تكىن الموجىه اخساسىي  لم تكن أميركا الشريع الفاعل مي عاصمة كدالستان
 سياسية ومع الرؤ  اخميركية.لقو  المدار ة لتسيير الحوارات ال

ورتم دلعم لم ي ب الدور اخميركي عن المسرحم وبقي ماعال لمف الكوالير ومؤلرا من موع الطاولة؛ موىي 
 ال تقبل التوميشم لاصة أن الق ية السورية تمر مباشرة الكيان الصويوني ومستقبمه.
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منىىد بدايىىة نشىىر ا عمىى  اخرا ىىي السىىوريةم  تحىىدت الواليىىات المتحىىدة الصىىواريا الروسىىية الم ىىادة لمطىىائرات
ودلىىع لمنىىع احتكىىار الىىرور ل جىىواء السىىورية. وبىىدل أن يؤكىىد الىىرور تفىىوقوم مىىي الميىىدان الجىىويم د بىىوا إلىى  

 الموادنة والبحث عن تفا م مع اخميركيين لتجنب الصدام المباشر مي اخجواء السورية.
سىقاطوام وتىم اسىتوداف القاعىدتين الروسىيتين تىرب سىوريا قىد تىم إ -عمى  اخقىل-والمالحظ أن طىائرة روسىية 

بواسطة طائرات موجوة إلكترونيا م ولىم تسىقط أي طىائرة ل ميىركيين أو تيىر م مىن الحمفىاء. وقامىت الطىائرات 
الحربية اخميركية باستوداف الجيش السوري أك ر من مرة ولاصة مي ديىر الىدورم وقىدمت القىوات اخميركيىة 

 وتير المباشر لمتنظيمات المقاتمة.الدعم المباشر 
مىىىن الىىىوارد أن روسىىىيا لىىىم تشىىىد مواجوىىىة الطىىىائرات الحربيىىىة اخميركيىىىة بسىىىبب  ىىىدف سىىىالح الجىىىو الروسىىىي؛ 
مالطىىائرات الحربيىىة الروسىىية ليسىىت عمىى  كفىىاءة الطىىائرات الحربيىىة اخميركيىىةم وكىىدلع ملتمىىف أنىىواع السىىالح 

 فوع جدا تقنيا  عم  السالح التقميدي الروسي.التقميديم خن السالح التقميدي اخميركي مت
 ناع تكامؤ روسي أميركي مي اخسمحة النوويةم وربما تميل الكفىة قمىيال لصىال  روسىيام لكىن السىالح النىووي 
لىىىىير لالسىىىىتدمال إال مىىىىي حىىىىاالت اللطىىىىر المحىىىىدعم وال أظىىىىن أن  نىىىىاع نوايىىىىا السىىىىتدماله بسىىىىبب اخو ىىىىاع 

 السورية. 
لروسىىية ملصصىىة مقىىط لحمايىىة القىىوات الروسىىية مىىي سىىوريام دون أن تسىىبب تىىوترا مىىي وا ىى  أن الصىىواريا ا

الدالقات مع اخميركيين أو مع اختراع. قال الرور إنوم سيدممون عم  دعم سىوريا إلى  الدرجىة التىي تىتمكن 
مدوىىىا مىىىن حمايىىىة نفسىىىوا. وكىىىان تفسىىىير  ىىىدا القىىىول  ىىىو أن الصىىىواريا الروسىىىية ستو ىىىع تحىىىت إمىىىرة الجىىىيش 

 وريم لكن  دا لم يحصل حت  اآلن.الس
نون قواعىد م الدسىكرية مىي سىوريام واختىراع مسىتمرون مىي التقىدم دالىل اخرا ىي السىوريةم  اخميركيون يحصب
والقىوات السىىورية مىا دالىىت تدمىىل  ىمن المنىىاطع التىىي ال ت يىر أعصىىاب اخميىىركيين أو اختىراعم وبالتدكيىىد يىىتم 

 دلع بتنسيع مع روسيا.
 ماسية والمصال منطع الدبمو 

عم  المحامظة عم  كرامة بد ىوا بد ىا. وال تحىاول  -التي تممع قوة الردع لآللرين-تحرص الدول القوية 
أن تمحىع بد ىوا إ انىة  -وعم  اخلص الدول النووية الكبىر  م ىل أميركىا وروسىيا والصىين-الدول الدظم  

 د مدل قوي ينتوي إل  حرب مدمرة.ببدضم ودلع حرصا عم  المكانة الدولية لمدولةم ولشية حصول ر 
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أميركىىا حسىىبت لوىىدا اخمىىر إبىىان اخدمىىة الكوبيىىة مىىي القىىرن الدشىىرينم وأرلىىت الحبىىل أمىىام االتحىىاد السىىومياتي 
ليلىىرج مىىن اخدمىىة بمىىاء وجوىىه. لكىىن أميركىىا لىىم تحىىامظ عمىى  مىىاء وجىىه روسىىيا مىىي الدىىراع وليبيىىام والسىىبب أن 

 م تكن آنداع تشكل ردعا.روسيا انحدرت بقوتوا إل  درجة أنوا ل
أمىا اآلن مروسىىيا تشىىكل ردعىا قويىىام لكنىىه مىن الوا ىى  أنوىىا قىررت مىىت  الطريىىع أمىام اخميىىركيين كىىيال يلرجىىوا 
من اخدمة السورية بدون بدض المحىم. أميركىا أقامىت قواعىد عسىكرية مىي شىمال شىرع سىوريا عمى  مىرأ  مىن 

يىومم وكىدلع اخمىر بالنسىبة لقاعىدة التنىف جنىوب شىرع  روسيا وأقمار ا التي تجوب الف اء مئات المرات كىل
 والدراع. سوريا عم  الحدود مع اخردن

روسيا دعمت بقوة الجيش السوريم و ي تدتبر اآلن المحرع اخقو  لدممية البحث عن حىل سياسىي ل دمىةم 
ي. وبمىىا أن بينمىىا بقيىىت أميركىىا مىىي أتمىىب اخحيىىان عمىى  الوىىامشم اخمىىر الىىدي يلىىرج عىىن المىىدلوف اخميركىى

مىى ن روسىىيا تجىىد مىىي إر ىىائوا  -سىىواء كانىىت عسىىكرية أو سياسىىية-أميركىىا لىىديوا قىىدرة عمىى  تدطيىىل الحمىىول 
 ملرجا.

مىىع تركيىىا لىىدلول  -ولىىير بال ىىرورة إلىى  اتفاقيىىات-ومىىن الوا ىى  أي ىىا أن روسىىيا توصىىمت إلىى  تفا مىىات 
التفا مىىات  ىىي حصىىيمة المصىىالحة  اخرا ىىي السىىورية لمالحقىىة الكىىردم ولاصىىة تنظيمىىاتوم الدسىىكرية. و ىىد 

 التركية الروسية التي أعقبت إسقاط الطائرة الروسية.
وروسيا لديوا مصال  مع تركيا عم  رأسوا توسيع الشع الدي حصل وما دال قائما بين اخميىركيين واختىراع. 

تقىىىدم دعمىىىا  وأميركىىىا التىىىي -التىىىي تىىىرمض أي نىىىوع مىىىن االسىىىتقالل الكىىىردي-روسىىىيا مدنيىىىة بتىىىوتر بىىىين تركيىىىا 
 لمتنظيمات الكردية مي شمال سوريا وعم   فاف الفرات.

أميركىىا ال تسىىتطيع التلمىىي عىىن الكىىرد اآلن حتىى  ال تلىىرج مودومىىة مىىن سىىوريام وتركيىىا تىىر  أن أمنوىىا القىىومي 
مودد ِمن ِقبل الكرد وَمن يقدمون لوم الدعم. وتدمل روسيا أن تتطور عالقات إيجابية مىع تركيىا لمىا مىي دلىع 

ن مصال  اقتصادية وتقنية مومة جىدا. وربمىا تسىد  روسىيا إلى  اسىت الل اللىالف اخميركىي التركىي عسى  م
 أن يكون مي دلع ما يدمع تركيا إل   جران حمف شمال اخطمسي كالناتو(.

 ال  رات واستقرار سوريا
البحىىر مىىي المقابىىل؛ مىى ن روسىىيا مىىا دالىىت تصىىرب عمىى   ىىرورة ح ىىور الكىىرد مىىؤتمر سوتشىىي عمىى   ىىفاف 

اخسودم رتم المدار ة التركية لدلع. تركيا تممع أوراقا تمكنوىا مىن المسىا مة مىي إمشىال المىؤتمرم وال بىد أن 
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تجىىد روسىىيا ملرجىىا كىىيال تسىىتفد تركيىىا بالمديىىد. و ىىدا يدتمىىد مىىي النوايىىة عمىى  جىىدول أعمىىال المىىؤتمر ومكىىان 
 الكرد ميه.

 ىىىرورة لتمكىىىين التنظيمىىىات المسىىىمحة التىىىي تقاتىىىل الجىىىيش تىىىؤدي ال  ىىىرات اخمنيىىىة المقدمىىىة خميركىىىا ولتركيىىىا 
السىىىوري؛ مدميركىىىا وتركيىىىا تتبنيىىىان مصىىىائل وتنظيمىىىات لىىىديوا االسىىىتدداد لالسىىىتمرار مىىىي الحىىىرب. أميركىىىا مدنيىىىة 
باسىىتكمال تىىدمير سىىوريا خنوىىا لىىم تجىىد لنفسىىوا قيىىادات سىىورية مقبولىىة يمكىىن أن تسىىيطر عمىى  الدولىىةم وتركيىىا 

   ط ميما يتدمع بالمسدلة الكردية.تستدمل التنظيمات لم
استمرار القتال ي  ط عم  روسيام وبالتالي يمكن لمجانب الروسي أن يلصص دوريىن بسىقفين عىاليين لكىل 
مىىىن أميركىىىا وتركيىىىا. أميركىىىا ال تريىىىد أن يبقىىى  اخسىىىد مىىىي الحكىىىمم ولىىىم تكىىىن يومىىىا متحمسىىىة لحكىىىم اإلسىىىالميينم 

 ير سوريا.مالتارت الدمع نحو استمرار القتال لتدم
ما دالت بدض اخماكن سميمة مي سوريام واخميركيون مستمرون مىي الىدعم لمواصىمة الحىرب. وال ي يىب عىن 
اخمر دور بدض دول اللميج التي أنفقت أمىواال طائمىة مىي سىوريا. واللاسىر مىي النوايىة  ىو الشىدب السىوري 

 الدي عان  المر المرير من ويالت الحرب.
سوريا يدني أن التنظيمات المقاتمة تممع المقدرات واإلمكانات لمواصىمة الحىربم و ىي  الو ع القائم اآلن مي

لىىىن تستسىىىمم بسىىىوولة مومىىىا بم ىىىت القىىىوة الدسىىىكرية التىىىي تواجووىىىا. ومىىىن المحتمىىىل جىىىدا أن تك ىىىف التنظيمىىىات 
جوود ىىىا لتشىىىكيل لاليىىىا سىىىرية تنىىىام مىىىي أتمىىىب المنىىىاطع السىىىوريةم وتظوىىىر مىىىي الوقىىىت المناسىىىب عمىىى  شىىىكل 

 جيرات واتتياالت.تف
نمىىىا يشىىىكل مرصىىا إلعىىىادة ترتيىىىب اخو ىىىاع  أي أن الو ىىع القىىىائم ال يسىىىا م مىىي تحقيىىىع االسىىىتقرار بسىىوريام وا 

 اخمنية والدسكرية لمتنظيماتم التي يمكن أن تكون أشد ماعمية مي المستقبل.
ىىر جيىىدا لممرحمىىة القادمىىةم وال يبىىدو أن الجىىيش السىىوري اتلىىد  ومىىي المقابىىلم ال يبىىدو أن النظىىام السىىوري يح ب

 التدابير التي يمكن أن تحد من أنشطة اللاليا النائمة.
ولودا لير من السول أن يدمن النظام االنتصارم ولير من السول عمى  الشىدب السىوري المشىرد الدىودة إلى  

اخو ىاع  تجمداته السكانية و و ير  أن لطر االقتتال وسفع الدماء مىا دال قائمىا. ومىن المحتمىل أن تتفىاقم
 بالمديد إدا رأت تركيا أنه أصب  ب مكانوا تنفيد أطماعوا القديمة مي الشمال السوري.

 جم بحمد هللا


