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  مقدمة
ا في  لت تركيا عسكريا

ّ
لكن النتائج بعيدة  سهلة،انتصارات  "املعارضة السورية"مع ، وحققت سوريةتدخ

 ، وتبقى السيناريوهات غير محدودة في ظل العدد الكبير من القوى ذاتها املدى ليست بالضرورة بالسهولة

 .املؤثرة في املشهد السوري

 

:
ا

 انطالق التدخل أّوًل
ا ع     الق قطط ائف  قرى داخططل تركيططا، بططدأت  ططالططت في الربع األخير من آب/أغسططططططططططططططً املططاإططططططططططططط  ، وردا

 املدفعية التركية تقصطططف أ راف مد نة برابلً السطططورية الك  تمرك  فاها مقاتلو تنديل الدولة اإلسطططالمية

لتحرك عبر السطططططططططوري الحر، ا ل  الجيش املعارضطططططططططة املسططططططططط حة، املنتمية  ، وسطططططططططّهلت تركيا لفصطططططططططائل"داعش"

ه، ففي فطططةيحة  سطططوريةوع   غير املتوقع، بدأ املشطططهد  ترّير بسطططرعة في  طططمال  .أراضطططاها لتعميع فطططفوفها
ّ
كل

بقوتها  وأخ ت تدعلها، السطططططططططططططورية وت ترقآب/أغسططططططططططططططً بدأت الدبابات التركية تتقد  قرب الحدود  24

من املد نة، واسططططططتطا   )داعش( "تنديل الدولة اإلسططططططالمية"ل املعارضططططططة املسطططططط حة  هدف  رد النارية فصططططططائ

سطططاعة، بفضطططل الدعل البري  24تمشطططيطها، في أقل من السطططيطرة ع   املد نة و  "املعارضطططة السطططورية"مقاتلو 

علن ع هططا  والجوي التركي.
ُ
نع ت املهمططة امل

ُ
بططالقرب من  ، اسطططططططططططططتقرت القوات التركيططةًلفتططة سطططططططططططططرعططةبوبعططد أأ أ

ا ملّد  ا في  لاهل  د العوأ  مقات ي املعارضطططططططططة اسطططططططططتعدادا  بد دا
ا

في أي لحدة  حتابونها، ليبدأ ما ُيشطططططططططبه فصطططططططططال

 مسار القضية السورية.

 

ا: علنة ثانيا
ُ
علنة وغير امل

ُ
 األهداف امل

علن للتدخل العسطططططططططططططكري املبا طططططططططططططر في 
ُ
لة تنديل الدو "، قبل انطالقه، هو  رد سطططططططططططططوريةالهدف التركي امل

عّد من برابلً، البلدة الحدود ة الك  " اإلسطططططططططططططالمية
ُ
ا ت ا مرك ا ا للتهريب  سطططططططططططططتراتيعيا

ا
للتنديل اإلرهابي، ومنف 

 
ّ
وما  تبع ذلك من  زاحة عبء عن كاهل املعارضطططة السطططورية الك   حار ها ل املقاتليأ األبانب، والتعارة وتسطططل

 ه ا التنديل أكثر مما  حارب الندا .

 
ُ
تل اإلفصاح عنه بعد بدء قد ، و  ل  تركياى بالنسبة علن كاأ هو الهدف األهل واألسملكن الهدف غير امل

التدخل، وهو وقف و بهاض الجماعات الكرد ة السورية املعاد ة ألنقرة وفاحبة مشرو  الفدرالية 

طر ووضع حد لطموحاتها، ملنع خ"، فدرالية روج آفا"أو " غرب كردستاأ"واإلدارة ال اتية، ضمن ُمسّمى 

ا ًل مساومة فيهتعّده  ا قوميا  .تركيا أمنا
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 عن ه  ن الهدفيأ، هناك هدف آخر غير مبا طططر، تضطططعه تركيا في الحسطططباأ، وهو ت ميأ منطقة 
ا

فضطططال

ا لعملياتها، كما  مكن أأ  حة أأ تت  ها منطلقا
ّ
عازلة ع    ول حدودها،  مكن للمعارضططططة السططططورية املسطططط 

ا من  هالفارين من جحيل الحرب، ما ُ  فف عن كاهلتسططططططططططتقبل منات اوًلف من السططططططططططورييأ ا ا  ضططططططططططافيا عددا

 الالبنيأ.

املنطقة، فرضططططت في ه ه أما ع   الصططططعيد اًلسططططتراتيتي، ف أ تركيا بتدخلها الصططططاعر ه ا، واسططططتقرارها 

ا  ا لنفسططططططها دورا بيأ أصططططططحاب الشطططططط أ في الحرب السططططططورية، ولل تعد روسططططططيا والوًل ات املتحدة و  راأ  ي مهما

قرر في امليداأال
ُ
ا ًل  مكن القف  فوق فحسب ك  ت ا فاحبة كلمة في ه ا املجال، وًلعبا ،  نما باتت تركيا أ ضا

 .سوريةمصالحه اإلقليمية وخافة في 

 

ا:
ا
 التوقيت ثالث

- مع روسيا، الك  ضمنت العالقاتبعد فترة وبيزة من تطبيع  سوريةباء التدخل التركي العسكري في 

ا،  غّض و  "عد  املمانعة"لتركيا  -ع   ما  بدو  وأالطرف عمليا
ّ
  صطد  سالح الجو الروس   مع القوات ًل

 .سورية، عند عبورها الحدود نحو بانبهاأو قوات املعارضة املدعومة من  ،التركية

بالتالز  مع الطبيعية، و  ل  معاريها عيد عودة العالقات بيأ تركيا و سرائيل كما باء ه ا التدخل بُ 

، حكى ًل سوريةلبعض القوى الكرد ة في  ضرورة وضع حّد    رانية فيما   ّص -عن توافقات تركية   اعات

 كراد   راأ.تحمل  موحات انفصالية، بالعدوى،  ل  أفدرالية  مشاريع منسونه  ؤّس   نتقل ما 

 لر علاها اسل )در  الفرات( في فترة توتر 
ُ
 ات املتحدة، الوًل تشوب عالقة تركيا بكما أتت العملية الك  أ

ان عابها أبدت اتهمت أوساط تركية وا نطن بالوقوف خلفها، كما  ذ  ،بعد املحاولة اًلنقالبية الفا لة

الكردي السوري ال ي ًل   في ارتبا ه بح ب " ح ب اًلتحاد الد موقرا ي"الكبير من دعل وا نطن لط 

 العمال الكردي التركي.

ا،  ل  أأ ه بّد  ًل  ه الخطوة التركية، باءت بعد محاولة انقالبية فا لة ضد الرئيً من اًلنتباه أخيرا

 م،  وتركيةته  ثرها بترييرات عميقة في قيادة الجيش التركيفي ، قا  ردوغاأأ
ا
 وألوية؛ الت قادة بيوش وفرق

السلطة  تقررهما التدخل ه ا فرفة  ضافية للت كير بقوة الجيش التركي وتماسكه والتزامه عّد ويمكن 

 .سيةالسيا

لتتدخل، ولتقو  بتبد ل املالئميأ  بدو أأ القيادة التركية، كانت تنتدر الدرف وال ماأ في العمو ؛ 

بشكل واضح وبسرعة قياسية، لكن النقطة األساس الك  حسمت أمر  سورية ياملشهد العسكري في  مال

" ح ب اًلتحاد الد مقرا ي"الكرد ة، التابعة لط " قوات سوريا الد مقرا ية"التوقيت التركي، هو  عالأ 

ا في تركيا، عن نّيته التوبه نحو مد نة  صّنف  رهابيا
ُ
الكردي، الشقير التوأ  لح ب العمال الكردستاني، امل

تعّده ال ي  نفسه الواقعة في النطاق الجررافي ها، بعد أأ سيطر ع    مد نة منبجبرابلً للسيطرة علا
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ا أحمر غير مسموح لألكراد تع
ا
ن في اسل العملية(، وبالفعل كاأ للقرار التركي دور تركيا نطاق اوزه )ُمتضمَّ

حكى من مد نة منبج الك  سبر وسيطر وترابعه ، بل "ح ب اًلتحاد الد مقرا ي"كبير في  فشال م طط 

 علاها.

 

ا:   الدول الكبرى فعل  رّداترابعا
  راأ، بينما كانت ة فعل ردّ ل  بالنسبة  ييأ غير متوقعة، وك لك األمر الالعبيأ الدولفعل  كانت رّدات

ال ي  مكن  ضمن النطاق املتوقع كثير من القوى الكرد ةو  السوري املعارضة السورية والندا فعل  اتردّ 

 تقد ره بشكل مسبر.

الالفت أأ روسيا لل تعترض ع   التدخل التركي، ولل تحاول منع األتراك من استهداف األكراد املتحالفيأ 

ا مع الروس،  رك األكراد  ضمنيا
ُ
ليأ  بعُض  وابهوأ مصيرهل منفرد ن، فيما وفففت

ّ
ب نه درس  األمر  املحل

أ ع   تنفي  مشاريع هل قادرو وتوّهموا ب ن ،متعدد األ راف لألكراد ال  ن لل يعرفوا حجمهل في املنطقة

ضد  هلت حصمل سورية مكن أأ يعمل خارج  ،خافة ع   هامش تعاوأ الدول الكبرى معهل ك را  عسكري 

 ."داعش" تنديل الدولة اإلسالمية

 
 
ا خفيف الل جة، فلل ت ا سططططططططططياسططططططططططيا بياأ فقد اكتفى أ تركيا ولل تشططططططططططجب فعلتها، د  أفططططططططططدرت روسططططططططططيا بيانا

-الخاربية الروسططططططططية باإل ططططططططارة  ل  أأ موسططططططططكو "تشططططططططعر بالقلر العمير" من التطورات ع   الحدود التركية

من العملية سطططططططططططططقوط ضطططططططططططططحا ا من املدنييأ"، و  رافر من أأ أنها ""قلقة  عن بلباقةأعربت كما السطططططططططططططورية، 

 قتطل  الط ي الروسططططططططططططط   "، وتنطاسططططططططططططططت كطل عمليطات سطططططططططططططالح الجو"تفطاقل املوابهطة القوميطة بيأ العرب واألكراد

عرب روسطططططططططططططيطططا عن خوفهطططا علاهل أومن العشطططططططططططططرات من املطططدنييأ السطططططططططططططورييأ كطططل  و  
ُ
أسطططططططططططططفهطططا  عن دوأ أأ ت

البيطاأ ورخطاوتطه بط نطه "ليً ل جطة خفيفطة" بطل "فهل دقير" ر مسطططططططططططططؤولوأ روس سططططططططططططططحيطة لسطططططططططططططقو هل. وبرّ 

 .سوريةلألوضا  في تلك املنطقة من 

ا، أأ الوًل ططات املتحططدة الك  تططدعل  قططّد  قوى كرد ططة مسططططططططططططط حططة محططّددةاملفططا أ أ ضططططططططططططططا
ُ
ا لهططا ، وت غطططاءا بويططا

لك  تقودها ، وقفت بشطططططططططططططبه حياد، ولل تحاول قوات التحالف امعاركها كلهاع   اًلنتصطططططططططططططار في يسطططططططططططططاعدها 

الوًل ات املتحدة منع األتراك من التقد ، بل ولل تمنعهل من توبيه مدافعهل فططططططوب القوات الكرد ة الك  

ا حول وبود 
ا
تكّبدت خسططططططائر مهمة و ي تحاول املناورة للسططططططيطرة ع   قرى في ريف برابلً، ما أبرز  ططططططكوك

 ي بيأ تركيا والوًل ات املتحدة حول العملية.تفاهل سرّ 

العكً، أعلنت الوًل ات املتحدة، أنها تدعل موقف تركيا وتتفهمه، وع   التوازي مع انطالق وع   

بالترابع  ل  العملية،  الب بو با دأ، نائب الرئيً األميركي، ال ي كاأ   ور أنقرة، الجماعات الكرد ة 

ا، وقال " عب أأ تتحرك ه ه القوات  ل  الخلف عبر نهر الفرا ت"، وأوضح "ًل  رق نهر الفرات فورا

ه ا التصريح  تيستطيعوأ بسط اإلرادة تحت أي ظرف دوأ الحصول ع   الدعل األميركي"، وتبع
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اًلفتراإ    عن الحّد   ؤكدوأ فاها أأ األكراد سيعودوأ  ل  الوراء ويةتعدوأ تصريحات لعسكرييأ أميركييأ 

 ال ي وضعته تركيا لعملياتها.

ف األميركي تعاه األكراد، لكن ه ا املوقف  ؤكد أأ الوًل ات ر املوقصحيح أنه ًل  مكن الج   بتريّ 

خطوة واحدة  أ لل تكن موافقة عليه، وهو في مشروعهل ، ولن تسمح لهل بالتقد  بقدراملتحدة تدعمهل 

ا، خافة أأ سفيرها السابر في دمشر أعلن أأ اإلدارة األميركية تدعل األكرادااألمر غير املتو   فر حاليا

ا ا."، داعش-تنديل الدولة اإلسالمية"ربة ملحا عسكريا  لك ها ًل تدعمهل سياسيا

 

ا:   املحلية واإلقليميةالفعل  اتردّ خامسا
  حّد من بهتها، كانت   راأ أقّل 

ا
ب املتحدث الرسطططططططططططططم  ل خاربية اإل رانية  دانة حكى من روسطططططططططططططيا، وتعنّ  ة

التنسططططططططططير مع الدولة السططططططططططورية"، ويبدو أأ سططططططططططلسططططططططططلة اللقاءات ، ودعا تركيا  ل  "سططططططططططوريةالتدخل التركي في 

كلها، خافطططططططططططططة أأ   راأ -اإل رانية
ُ
التركية، لقاءات محمد بواد ظريف ونديره التركي  طططططططططططططاويش أوغلو، آتت أ

 .في أراضاهامّتفقة ع   منع تشكيل دولة أو  قليل كردي قومي فرف  سوريةوتركيا والعراق و 

ة،  ذ تعّمد  مع انطالق العملية العسكرية
ّ
التركية، قامت القيادة التركية بحركة دبلوماسية محسوبة بدق

أردوغاأ أأ  قو  رئيً  قليل كردستاأ العراق مسعود بارزاني، ال ي  مثل أكبر زعامة سياسية كرد ة في 

الل بشكل ، لُيرسل رسالة  ل  األكراد والعسوريةاملنطقة، ب يارة تركيا في  و  انطالق العملية العسكرية في 

ليً  هدف  ن حرب ضد األكراد، كما ادع  فالح  سوريةبيشه في برابلً أو منبج في  ل  تدخ   عا ، ب ّأ 

. وكانت ه ه سوريةالكردي وفاحب املشاريع اًلنفصالية في  "ح ب اًلتحاد الد مقرا ي"مسلل رئيً 

ل ب أ أكراد العراق ًل  وافقوأ ع   ك
ّ
ا ملسل ، وأأ قطعه سوريةل ما  فعل في الرسالة من البارزاني أ ضا

 لعمو  األكراد، وتمرده عليه، سيرتد 
ا
للعالقات مع اإلقليل الكردي في  مال العراق ال ي يشكل مربعية

ا. ا وعسكريا ا، سياسيا  عليه سلبا

، ودعا  ل  "التنسطططير" مع الحكومة سطططوريةأما الندا  السطططوري، فقد اكتفى ب دانة توغل تركيا في  طططمال 

ما ُيشططططططططططططبه الر ل غير املبا ططططططططططططر لألتراك، أو رقص ع   الحبال، عكطططططططططططط ى أأ ُ قنع ه ا األمر تركيا السططططططططططططورية، ب

وكانت دمشطططر قد أرسطططلت قبل التدخل التركي العسطططكري بنحو ة موقفها من الندا  السطططوري. بت فيف حّد 

للمرة  ّ اهل  أسطططبو ، رسطططائل غير مبا طططرة لتركيا، بقيامها با طططتباكات نادرة مع األكراد في الحسطططكة، وقصطططفها

 األول  بالطيراأ.

ا لتمرد  "املعارضة السورية"من بهتها، رّحبت  ا، ووضع حدا ل أفادها كثيرا
ّ
قوى بالتدخل التركي، فهو تدخ

بعض املشطططططططططططروعية ع    "السطططططططططططوري الحّر الجيش " ل  اًلنفصطططططططططططالي، وأعاد مشطططططططططططروعها وأوقف  كرد ة محّددة

، خافة أأ من سيطر للمعارضة عن بيش منضبط وقوي   ل  الحد ثاملستوى الشعب ، وأعاد السورييأ 

ا، ع   برابلً من مقات ي املعارضة كانوا منضبطيأ كاأ وساعدوهل خالل وحافدوا ع   أمالك الس نسةيا
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ا ."داعش-تنديل الدولة اإلسططالمية"مد نتهل الك   ردهل م ها  ل  في العودة  وميأ  ألأ التدخل التركي  ،وأخيرا

ا سوريةفكرة  قامة منطقة آمنة في  مال لدى املعارضة أحيا   . البت  ها كثيرا

ت ، بهتهامن  سطططططططورية قوى كرد ة عد دة
ّ
ر  طططططططن

ّ
ا  عالمية ضطططططططد األتراك، وح  من أأ ما سطططططططياسطططططططيوها حربا

، بل هو مشططططططططرو  أكبر من ذلك فحسططططططططب ليً إلنهاء  رف سططططططططياسطططططططط   كردي بعينه سططططططططوريةتقو  به تركيا في 

، وهو مرتبط بالدور التركي في املنطقة وبمحركات الصططرا ، وبما سططوريةفي بكثير، ويتعاوز القضططية الكرد ة 

عثمانية بد دة، في محاولة ب مبرا ورية وفطططططططططفوها بطططططططططططططططططططططط "أوها " الرئيً أردوغاأ، وقالوا  أ أردوغاأ  حلل 

 ."املعارضة السوريةللت ثير في "م هل 

 

ا:   سيناريوهاتسادسا
وقشطططططططططت سطططططططططيناريوهات عد دة محتملة ت ي التد

ُ
ل سطططططططططوريةخل التركي املبا طططططططططر في ن

ّ
، من بي ها  مكانية توغ

ا لتطط ميأ عمر حططدودهططا من  25الك  تططدعمهططا،  ل  عمر  "املعططارضططططططططططططططة السطططططططططططططوريططة"تركيططا عبر فصططططططططططططططائططل  كيلومترا

ا أأ تقو  بفرض منطقة آمنة ع    ول  ا و  90الجانب السطططططططططوري، وم ها أ ضطططططططططا  ل   15من   متّد  عمربكيلومترا

ا إلقامة منا ر آمنة  مكن أأ ، تكو سططططططططططططوريةكل داخل  30 حة، ومرك ا
ّ
ا للمعارضططططططططططططة السططططططططططططورية املسطططططططططططط  أ مقرًّ

 من دخولهل  ل  تركيا؛تسططططططططتوعب منات اوًلف من الالبنيأ السططططططططو 
ا
وه آخر  رى سططططططططيناريو  رييأ، بدًل أأ متةن 

تعاوأ بال" داعش-تنديل الدولة اإلسالمية"نحو مد نة الرقة، عافمة  للتوبه ا كوأ التدخل التركي تمهيدا 

ا، وك لك أأ  كوأ الهدف األميركيير مع كتائب سططططططورية مقبولة أم الروسطططططط   من وراء السططططططماح لتركيا دعل -كيا

حة عربية، في  طططططططططططططمال
ّ
،  ريح سطططططططططططططوريةتحقير توازأ للقوى بيأ العرب واألكراد في و سطططططططططططططورية،  يكتائب مسططططططططططططط 

كمسطططططططار منفصطططططططل عن مسطططططططار " تنديل الدولة اإلسطططططططالمية"املعارضطططططططة السطططططططورية، ويقنعها باملشطططططططاركة في قتال 

  سقاط الندا  أو محاربته.

لكن النتائج املرتقبة، أو   عاد اًلحتمال األقرب  ل  الواقع، يعتمد ع   مراقبة عدة معطيات وعنافططططر، 

بتورط تركيا في املسطططططتنقع السطططططوري   أهمها معرفة املدى ال من  للعملية التركية، وهل سطططططيكوأ هناك خطر

أسطططط حة قوية لها من  ؤمن سططططتعد القوى الكرد ة وهل  القوات واألسطططط حة الثقيلة  يد من رسططططل املوهل سططططت

" ح ب اًلتحاد الد مقرا ي"د فططططالح مسططططلل رئيً ، كما هّد تحّديهاسططططقف سططططترفع أ   توبع الجيش التركي 

ا وهو تهد د  مكن أأ  ؤخ  ع   محمل الجد،  أأ ه ا الح ب مرتبط بح ب العمال الكردسطططتاني وخصطططوفطططا

  لألمر الواقع أنها سترضخ ريخ الطويل من العمليات اًلنتحارية اإلرهابية داخل تركيا، أ  ذي التا
ّ
عن وتت  

لها التدخل التركي بشكل عم ي.أحالمها 
ّ
 التقسيمية الك  عط
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، وك لك ع   سطططططططططططططورية يك لك تعتمد النتائج ع   مدى قدرة تركيا ع   تحقير منطقة آمنة في  طططططططططططططمال

، وع   ما  سططططططططططططتراتيعيةع   تركيا الك  بعلته   هار في مواقع " الدولة اإلسططططططططططططالمية تنديلفعل " ةمسططططططططططططتوى ردّ 

 سيعري في حلب الك  تقع بيأ األكراد واألتراك واملعارضة اإلسالمية والندا  وحلفائه.

حة املدعومة من تركيا، وفططمت الدول 
ّ
سططرعة التدخل التركي، وسططرعة انتصططار املعارضططة السططورية املسطط 

حتملة غير محدودة، في الكبرى واإل
ُ
قليمية، ليسطت عنافطر كافية لرسطل الصطورة،  ذ تبقى السطيناريوهات امل

 ظل العدد الكبير من الدول والقوى املؤثرة في املشهد السوري.

 

 مواقف مطلوبةالخاتمة: 
دهر التركية بعيدة املدى، وكل ما  اإلستراتيعية السورية، كما الندا ، ع   ا ال  ع   املعارضة  تليس

أأ تراقب بدقة كل  ، وعلاها في ه ه املرحلة القلقةاإلستراتيعيةع   السطح هو التكتيكات التنفي  ة له ه 

 التحركات املرتبطة بالتدخل التركي، ومن املفترض أأ تقو  باإلبراءات اًلفتراضية التالية:

 

 م* ع   املعارضة السياسية السورية، أأ تراقب موضو   نشاء "منطقة آمنة" 
ّ
، وأأ تدرس بّد ة تةوق

قّرت،في حال تستثمرها ملص حة السورييأ الش أ، وأأ في ه ا با والوًل ات املّتحدة و تركيا وأور 
ُ
ع   الرغل  أ

من دول الجوار نشا ها السياس   تنقل  نبغي لها أأ  ذ ؛ معروفة وما قد  كتنفها من سلبيات ،تهامن ب ئيّ 

ا من السورييأ،  األساسية الحابات ت ميأ لكثر استقاللية في القرار، وتسع  ولتصبح أ لاها، لتصير أكثر قربا

ا الدول الداعمةربال األعمال السورييأ بشكل أساس  ، ومن لها من  لتضمن حياة  نسانية معقولة  ،ثانيا

ع    قيميأ في م يمات بدول الجوارملن   ج   ل  ه ه املنطقة من السورييأ، وتشجيع الضباط املنشقيأ امل

 ه ه املنطقة، ليكونوا عنافر مفيدة فاها.دة  ل  العو 

 

هداف من حيث خدمته أل املوقف التركي، أأ تراقب * ع   املعارضة السورية، السياسية والعسكرية، 

ا، ومن الحكمة اإلضرار  ها؛ الثورة أو  ا دائما ا وًل عدوا ا دائما  أذلك ألأ السياسة ًل تعرف فد قا
ّ
املرء   ضع ًل

 
ّ
بقي خياراتها مفتوحة، خافة مع بروز مؤ رات غير مريحة ك يارة فا مة كل بضاعته في سل

ُ
ة واحدة، وأأ ت

ً لنتاب ي اهيأ رئيسة بلد ة غازي ع املعارضة السياسية السورية، وك لك   الق تسميات في غياب جرابل

 تركية ع   بعض البلدات السورية مثل )الراعي(.

 

كي، لكن ضمن  روط وحدود، وأأ تعي أأ األرض السورية * ع   املعارضة السورية تقد ر املوقف التر 

 وأليست للعدو وًل للصد ر، و نما للشعب السوري وحده، اوأ وفي املستقبل، 
ّ
 طئ خط  الندا  ًل
ُ
 ت

  عن تنازل عن لواء اسكندروأ لتركيا، ووقع معها اتفاقية أضنة غير املتوازنة،  السوري ال ي
ّ
الجوًلأ وت  
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 سب ماد ة وسياسية مبا رة له وحده.إلسرائيل مقابل مكا

حة الك  سيطرت ع   برابلً وما حولها، وتتمّد ا* ع   املع
ّ
ا د بشكل معقول وثابترضة املس  نحو  نسةيا

عطي أفضل ما عندهامنا
ُ
الجيش "الثقة بط  بعض من التزا  وأخالق و نسانية، لتعيد للسوري  ر أخرى، أأ ت

الك   مكن أأ تقبل الو نية  للفصائل األخرى  ف التنسير واًلندماج،،  هدالبابُ فتح ، وأأ "لسوري الحرا

ا املجتمع الدولي ما  مكن أأ يرير من ندرة، السورية مربعية لها  . لاها أ ضا

ا "ح ب اًلتحاد الد مقرا ي"،القوى الكرد ة* ع    بشكل  الفدراليةالك  سارت في  رير  ، خصوفا

في املعارضة السورية، اإلقال  عن حلل بناء  ريط كردي ع    حليفلها لل  بر والك  ، قسري وأحادي

ا  ل  الحقائر الجيوسياسية من بهة، والو نية وأأ  ،الحدود التركية، له  ابع قومي تعيد حساباتها استنادا

ع ها أأ الخارج  مكن أأ  ت     السابقة، وتدركالتعربة السورية من بهة ثانية، وأأ تستفيد من دروس 

،  مكن أأ تدعمهاسعر ب ً، وأأ الوًل ات املتحدة أو روسيا أو غيرها من الدول أو القوى الك  بسهولة وب

معهل تعاملت ال  ن  ، العرب والكرد،من السورييأ في محيٍط لتقع حيننٍ  لحدة، في أي ع ها توقف الدعل 

السياسية لو نية القوى اعقد تحالفات مع  ل  تسار  ، وأأ خالل الفترة املاضيةبعنصرية وعنف وقمع 

متكاملة تمنح و والعسكرية السورية، تستند  ل  مشرو  مشترك هدفه بناء دولة سورية واحدة مترابطة 

، و رساء ندا  د مقرا ي في ضوء حابة السورييأ، ًل في ضوء الشعارات نفسها الجميع الحقوق 

 واأل د ولوبية ورّدات الفعل السلبية.
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