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سرائيل و   في سوريا منةواآل لعازلةالمناطق اة جدلي  تركيا وا 

 

 مدخل

(، Buffer Zone( والمنطقـة العازلـة  Safety Zoneلبدايـة مـن التمييـز بـين المنطقـة ا)منـة  افـي  البـد  
اُت حفظ ات المتنازعة، وعادًة ما تشغُلها قو  الفصل بين القو  فالمنطقة العازلة تُنشأ بين بلدين، أو إقليمين، بهدف 

(، Demilitarized Zoneمنزوعـة السـال)  الة. ومـن اننـواا الشـا عة للمنـاطع العازلـةن المنطقـة السالم الدولي  
اطع وفع القانون الدولي هناك فارع كبير ما بـين وظيفـة المنـاطع ا)منـة والمنـ، و ة بين الدولوالمناطع الحدودي  

ات علــى ي ووجــود قــو  ض حظــر جــو  بــان فــر بــان قــرارًا مــن مجلــت انمــن وتتطل  ثنتــين معــًا تتطل  اإل ن  أ العازلــة إال  
 ًا مـن البـر  ُتعر ف المنطقة العازلة بأن ها "مسـاحة مـن انرض معزولـة عـن جوارهـا عسـكري   أيضاً  اً وقانوني  . انرض

اضـي والجـزء ا)خـر فـي أر  مـا منهـا فـي أراضـي دولـة جـزءث يكـون ، وتكون عادًة على الحدود حيـوالبحر والجو  
ل فاع على حدود المنطقة العازلة من أجل حفظ انمن على الحـدود ومنـع تسـل  ت  دولة أخرى. وبالتالي يحصل اإل

ي لحمايـة ر حظـر جـو  ة. ومـن الضـروري أن يتـوف  ة الحدودي  اإلرهابيين، ومنع التهريب، وغيرها من انمور انمني  
فصل ى بالقد يندرج قرار إنشاء منطقة عازلة تحت ما يسم  و  لت انمن.ب موافقة مجلعازلة، وهذا يتطل  المنطقة ا

ل باسـتعمال ة للتـدخ  ة والعسـكري  ة القانوني ـنة القو  ة معي  دولي   اً حدة يعطي أطرافمم المت  السابع، وهو بند في ميثاع ان
ة مــن ي ــويكــون ذلــك عــن طريــع حمايــة تلــك المســاحة البر  حة بهــدف حمايــة الســلم وانمــن الــدوليين، ة المســل  القــو  

ة بالصـراا، أو قـد تستصـدر ة مـن دول معني ـات عسكري  ، أو قد تقوم به قو  ية والقصف الجو  اإلعتداءات انرضي  
  من.بعد صدور توصية بذلك من مجلت ان حدة بإنشاء المنطقة العازلةمم المت  ة لألة العام  من الجمعي   اً قرار 

ها هــو ؤ نشــاإة المــدنيين، ولكــن قــد يكــون قامــة المنطقــة العازلــة هــو حمايــعلــن إليكــون الهــدف المُ عــادة مــا 
ة انرض تتوافـع مـع مصـالل القـو   ىة علـة وأمني ـة لتحقيع أهداف سياسي  ة القانوني  ة العسكري  محاولة الستخدام القو  

 إنشـاء المنطقـة العازلـة بقـرار   يـتم  لكـن فـي بعـض الظـروف قـد  من أجل فرض هـذ  المنطقـة. ىة التي تسعالدولي  
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ضـمن وهـذا مـا فعلتـه إسـرا يل عنـدما أقامـت منطقـة عازلـة مـن طـرف واحـد  ،ةفرضها بالقو   ويتم   واحد   من طرف  
 1791إثـــر مـــا ُســـم ي عمليـــة الليطـــاني عـــام  شـــريط حـــدودي بعمـــع عشـــرة كيلـــومترات داخـــل انراضـــي اللبنانيـــة

 . الجدار الطيب(

ــا المنطقــة ا)منــ فرضــها بمقتضــى قــرار مــن  ة "فتُفــرض لحمايــة مجموعــة ال تســتطيع حمايــة نفســها، ويــتم  أم 
ة فــوع منـع تحليـع أي طـا رات عسـكري  ة، ويُ بتنفيـذ هـذا القـرار بــالقو   أكثـرتكليـف دولــة أو  مجلـت انمـن، كمـا يـتم  

 ."ض السكان في هذا المكان للخطريهذا المكان، لعدم تعر 

ات آمنـة لحمايـة مـدنيين ل اإلنسـاني مـن خـالل ممـر  آمنـة هـو تـوفير التـدخ   الغاية والهدف من إنشاء مناطع
علـــى  ضـــون للتعـــذيب والقتـــل والـــدمار، مـــن خـــالل قـــرار يصـــدر عـــن مجلـــت انمـــن بنـــاءً حقـــوقهم مهـــدورة ويتعر  

ة، فقــد قامــت انمــم المتحــدة توصــيات لجنــة حقــوع اإلنســان، وهــذ  الظــاهرة ليســت جديــدة فــي العالقــات الدولي ــ
ات وتقــديم ل لحمايــة المــدنيين وحمايــة حقــوع اإلنســان، وحمايــة انقلي ــل فــي عــدد مــن الــدول بهــدف التــدخ  بالتــدخ  

 ة.المساعدة اإلنساني  

ة التي ظهرت من بعض الدول والتي تراو) موقفهـا مـا بـين تأييـد واضـل للمقتـر) لمواقف الدولي  أما بالنسبة ل
انسـد، فيمـا  الـر يت بـالطبع لنظـام روسـي، صـيني، إيرانـي، إضـافةً التركي مثل بريطانيا وفرنسا وما بين رفـض 

انمريكــي حــول تلــك  -نــأى الــبعض عــن تبيــان موقفــه واكتفــى بالصــمت بانتظــار مــا يــؤول إليــه الصــراا التركــي
 قتـر) التركـين  المُ ألخارجية انمريكية جون كيري وجد فوزير ا ،تبايناً الموقف انمريكي كان مُ  ة، حتى أن  القضي  

أن  المقتـر) التركـي ال زال  -فـي تصـريل ُمنـاقض–يستحع الدراسـة بعنايـة، فيمـا اعتبـرت وزارة الـدفاا انمريكيـة 
التي صدرت . لكن معظم التصريحات والبيانات عملي ةمستمر، لكن ه ليت مطروحًا كأحد الخيارات ال نقاش   محل  

وليت إقامة منطقـة عازلـة  "داعش" حة تنظيم الدولةإلى أن  هدفها هو مكاففي حينه  أشارتة عن الدوا ر الغربي  
ن  إقامــة منطقــة عازلــة شــمال ســورية لــم أبــالقول  "النــاتو"وقــد أكــد  ذلــك حلــف شــمال انطلســي  أو منطقــة آمنــة،
يـــران- ةالســـوريالدولـــة يعـــارض حلفـــاء  فـــي وقـــت   ،ُيعـــرض للنقـــاش هـــذ  ة مشـــروا إقامـــة إحـــدى بشـــد   -روســـيا واا

وفي هذا السياع، يرى انستاذ الجـامعي حسـن كـوني أن  القـرار التركـي إزاء مواضـيع كبيـرة، كاحتمـال  المناطع.
 444ف على وصول عدد النـازحين السـوريين إلـى تركيـا إلـى لسورية، يتوق  اراضي ناداخل  إنشاء منطقة عازلة
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ال   رُّب النــازحين إلــى راضــيها لمنــع تســكتفــاء بمنطقــة عازلــة علــى أفبإمكــان الســلطات التركيــة اإل ألـف أو أكثــر، واا
ل المنطقة العازلـة فـي شـمال نن  التجربة التركية مع المناطع العازلة سلبي  " ،الداخل التركي ة عمومًا، بدليل تحو 

ة مشــابهة للقلــيم الكــردي العــراع إلــى إقلــيم كردســتان شــبه المســتقل، ومــن هنــا، ممنــوا تأســيت شــبه دولــة مســتقل  
 ."ةمن الحدود التركي  ة على الجهة السوري  

ومنطقــة حظــر  ،ة حظــر للطيـرانه ال يمكــن إقامـة منــاطع عازلـة أو آمنــة بــدون عملي ـم نجـد أن ــا تقــد  ومم ـ إذاً 
سـتنادًا إلـى قـرار مـن مجلـت انمـن. إنـة أو دولـة مـا، الطيران تعنـي منـع تحليـع الطـا رات فـي أجـواء منطقـة معي  

ي للمنطقـة المفروضـة ومنـع ى مـدار السـاعة فـوع المجـال الجـو  ي إقامـة دوريـات علـب فرض الحظـر الجـو  ويتطل  
المنطقــة العازلــة بــين  ى مــا تقــد م،ة علــومــن انمثلــة الواقعي ــ دها بــالخطر.ســتهداف لهــا مــن طيــران قــد يهــد  إأي 

سـرا يل فـي هضـبة الجـوالن، أي أن   القسمين اليوناني والتركي في جزيرة قبرص، والمنطقة العازلـة بـين سـورية واا
المنطقة العازلة مفهوم عسكري، بينما ا)منة هي ذات مفهـوم إنسـاني، وتخضـع بالتـالي لقواعـد القـانوني الـدولي 

 اإلنساني.

 آالففي لينينغراد ودرسدن وهيروشيما وسيراييفو وسربرينيتشا، تسب ب الحصار والقصـف المتواصـل بمقتـل 
المدنيين، وبتهجير ا)الف. ومع ذلك، فإن المحاوالت البتكار مخط طات ومشاريع، تهدف إلى حمايـة المـدنيين 

 كتْب لها سوى القليل من النجا).من أهوال الحرب، لم يُ 

( مصـطلل غيـر رسـمي، ال تعريـف لـه فـي القـانون الـدولي، يضـم  عـددًا Safety Zonesة  المناطع ا)من
سـتهداف العسـكري. ففـي نـة، بإعالنهـا منـاطع خـارج نطـاع اإلمتنو عًا من المحاوالت الهادفة لحماية منـاطع معي  

لل "المنــاطع مصــط د، لــم يــر 1799لحقــة بهــا عــام الت المُ ، وفــي البروتوكــو 1747فاقيــات جنيــف انربــع عــام ت  إ
(، منـــــاطع محايـــــدة Hospital Zonesيـــــة  ثالثـــــة أنـــــواا مـــــن المنـــــاطعن منـــــاطع طب   ا)منـــــة"، بـــــل وردت

 Neutralized Zones  (ومنــاطع منزوعــة الســال ،)Demilitarized Zones ،وحســب الُعــرف الــدولي .)
ة هـا، وثانيـًان إزالـة الصـفة العسـكري  فـاع بـين انطـراف المتنازعـة علـى إقامتت  إقامة المنطقة ا)منـة أواًلن اإل تتطل ب

ــ خضــاعها لــلدارة المدني  للــدفاا عنهــا، نن   تحــد د انطــراف المتنازعــة ترتيبــاتة، وثالثــًان أْن ال عــن المنطقــة، واا
 وجود طرف عسكري جاهز للدفاا عنها، سوف ُيعر ضها للدخول في الحرب مرًة أخرى.
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ة أخـرى، وطبعـًا علَن مجلت انمـن الـدولي، مـع جهـات دولي ـفي النزاعات التي وقعْت بعد الحرب الباردة، أ
عتباطي. فهذ  المناطع حملْت اا رتجالي و إة دول، وبشكل  مع انطراف المتنازعة، عن إقامة مناطع آمنة في عد  

 Humanitarianة  ات إنســـاني  (، ممـــر  Corridors of Tranquilityات هاد ـــة  تســميات  متنوعـــةن ممـــر  
Corridors حايــدة  مُ (، منــاطعNeutral Zones  منــاطع محمي ــة ،)Protected Areas منــاطع آمنــة ،)

 Safe Areas  ومالذات آمنة ،)Safe Havens  ع (. وكان الغرض من إقامتهان حماية الالج ين، ومنع تـدف
لن أعداد كبيرة وجديدة منهم. ومع ذلك، فإن النشاط العسكري استمر  في هذ  المناطع، بعكت التصريحات الُمع

 ة.ها مناطع خارج نطاع العمليات العسكري  عنها، بأن  

ة العظمـى، وبعـد تشـجيعها النتفاضـة انكـراد فـي شـمال ، قامـت القـوى الغربي ـ1771بعد حرب الخليج عام 
عـــادتهم مـــن الحـــدود  444،444العـــراع، بإنشـــاء مـــالذ آمـــن لتمكـــين  مـــواطن عراقـــي كـــردي مـــن اإلقامـــة فيـــه، واا

ة مســـاعدتهم. وفـــي حـــرب البوســـنة والهرســـك عـــام حـــدة ووكاالتهـــا مســـؤولي  ل ـــْت انمـــم المت  ة. وبعـــد ذلـــك، تو التركي ـــ
، أقــام مجلــت انمــن الــدولي ســت  منــاطع آمنــة، لحمايــة المــدنيين فــي ســت  بلــدات بوســني ة، مــن هجمــات 1773

، ولـم   اة لهـذة التـي تحاصـرها. لكـن  مجلـت انمـن لـم يحـد د بدق ــة الحـدوَد الجغرافي ـالقوات الصربي   لمنـاطع السـت 
هم يسـتخدمون هـذ  المنـاطع ا)منـة هـام البوسـنيين بـأن  لتزام بحمايتها. وبعـد فتـرة قريبـة، بـدأ الصـرُب بات  يتعه د باإل

ة ضــد هم، وبالتــالي لــم يــتم  تحييــد هــذ  المنــاطع عــن النــزاا تمامــًا، باإلضــافة لســبب  للتحضــير لهجمــات  عســكري  
، تنب هــت انمــم 1771ة لحمــايتهم. وفــي تمــوزو يوليــو عــام خــول قــوات دولي ــآخــرو وهــو أن  البوســنيين عارضــوا د

ة وهـي تحتـل  المنـاطع ة متفر جـًة علـى القـوات الصـربي  حدة إلى خطورة الموضوا، عندما وقفـْت القـوات الدولي ـالمت  
 ا)منة في سربرينيتشا وزيبا، وترتكب فيها جرا م مرو عة.

ر مجلــت انمــن الــدولي عــام الجماعي ــ بعــد وقــوا ثالثــة أربــاا جــرا م اإلبــادة ، إقامــة 1774ة فــي راونــدا، قــر 
نتهـاء إيـذ القـرار. وعوضـًا مـن ذلـك، وبعـد ة لتنفات عسـكري  ل أي  دولة قو  رسَ ة آمنة هناك، لكْن لْم تُ مناطع إنساني  

ة إلقامـــة ة العســـكري  أبشــع المجـــازر، أعطـــى مجلـــت انمـــن الـــدولي تفويضـــًا لجمهوريــة فرنســـا، بـــأْن تســـتخدم القـــو  
منطقة آمنة في راوندا. وقد شك لْت هذ  المنطقـة مـالذًا آمنـًا نبنـاء قبيلـة الهوتـو، الـذين خط طـوا ونظ مـوا وارتكبـوا 

 ة في راوندا، ما زاد الشكوك حول جدوى فكرة المناطع ا)منة.مجازر اإلبادة الجماعي  
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امتهــا، ومنــع النشــاط العســكري داخلهــا، بشــكل  عــام، أنقــذت المنــاطع ا)منــة حيــاة مــدنيين كثيــرين. لكــن  إق
ةو أمــرف فــي غايــة الصــعوبة، وفــي غايــة الضــرورة فــي الوقــت نفســه. فالمنــاطع وحمايتهــا مــن الهجمــات الخارجي ــ

، للمدنيين الهاربين من فظا ع الحرب. ا)منة نادرًا ما شك لْت مالذًا آمنًا، بشكل  ثابت    ومستمر 

فــــي المراكــــز  ل مــــرة طرحــــه نو   الــــذي تــــم  انمنــــي الجيوسياســــي يــــأتي هــــذا المشــــروا علــــى هــــذ  الخلفي ــــة 
ة مــن ســوريا مــن تنشــط فــي المنــاطع الجنوبي ــ "معتدلــة"ة لــدعم جماعــات معارضــة ســوري   ،ة دولة لعــد  اإلســتخباري  

فــة ة المتطر  ة والجماعــات الجهادي ــة الســوري  ات النظامي ــختــراع القــو  إة عازلــة تحــول دون أجــل تشــكيل منــاطع أمني ــ
ثارة التوت    في هضبة الجوالن. في المواقع اإلسرا يلي ة ر مع انردن أو كسر حالة الهدوءللحدود واا

مـع  فـع تمامـاً فـي المنطقـة يت   ة انميركي ـةسـتراتيجي  اإلط انمريكـي الـذي تـزامن مـع إعـادة التفكيـر فـي المخط  
ة ط مباشرة في عمليات عسـكري  ة دون التور  علنة تقوم على عدم الحياد في الحرب السوري  ة غير مُ سياسة إسرا يلي  

ة المهم ـو  سـتقرار الـبالد.إد ا يهـد  متداد الصراا السوري إلى أراضـيه مم ـإكما تالزم مع خوف أردني من  ،محدودة
ة العازلـة هـي تشـكيل كيـان عسـكري قـادر علـى ة فـي المنطقـة انمني ـرهابي ـ يسة التي ستقوم بها الجماعـات اإلالر 

نت هذ  المجموعـات بالفعـل مـن إنشـاء وقد تمك   سواء. ات القاعدة على حد  انسد وقو   الر يت تاقو   الوقوف ضد  
كيلــو متــرا لتــأمين  41كيلــومترا فــي الجنــوب الغربــي وجيــب أمنــي آخــر علــى طــول  91جيــب أمنــي علــى طــول 

عات تحصـل علـى دعـم الجما فإن هذ  أميركي ة وحسب المعلومات المستقاة من تقارير .ةالحماية للحدود انردني  
ألـف عسـكري حضــرت  11ف مـن ة تتـأل  ة أمريكي ـحـدة عبـر طــواقم عسـكري  سـتخباري مـن الواليـات المت  اا لوجسـتي و 

حة ة لتعزيــــز قــــدرة جماعــــات المعارضــــة المســــل  تتــــوالى الترتيبــــات انمني ــــو  الماضــــي. نيســــان العــــامللمنطقــــة فــــي 
كيلـو  04ة علـى مسـاحة على طول حدود هضبة الجوالن المحتل ـ "المعتدلة" على السيطرة على جيب أمني يمتد  

ربـط جميـع  ألـف نسـمة، وفـي نهايـة المطـاف يـتم   344مترا بما فـي ذلـك مدينـة القنيطـرة التـي يبلـس عـدد سـكانها 
 ألفا من رجال العشا ر. 114قرية يسكنها أكثر من  124المناطع العازلة في حزام أمني واحد يضم أكثر من 

 لتركية:لعازلة على الحدود االمنطقة ا
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ــة سلســلة مــن ا الدراماتيكي ــة التــي رافقــت الحــرب العالمي ــة الل يمــة التــي ُتشــن  علــى  راتلمتغي ــال شــك  بــأن ثم 
مــن   2411ســوريا المقاومــة والجهــاد الحقيقيــين ضــد  قــوى الشــر  والضــالل واإلســتعمار فــي المنطقــة منــذ العــام 

إلى  اإلسالمي ة التي أحدثها وصول حزب العدالة والتنميةة والتداعيات الخارجي  ي  ة الداخلالتركي   أبرزها المتغي رات
ب الكـردي وهـم عتقـال قـادة حـزب الشـعثـم مـرورًا بإبزعامة رجب طي ـب أردوغـان،  2442العام  في أنقرة السلطة

ل التركـــي التـــدخ  و نقـــالب العســـكري  فـــي تمـــوز الماضـــي تـــداعيات اإلووصـــواًل إلـــى نـــو اب فـــي البرلمـــان التركـــي، 
 ة وأكثـر تـدي ناً أقـل  علماني ـفالنظام التركي بزعامة أردوغان قد بات  سورية والعراع.كل  من  في المباشرالعسكري 

ة فـــي الدســـتور وتـــرويج أســـماء الســـالطين العثمـــانيين فـــي ، مـــن خـــالل حـــذف اإلشـــارة إلـــى العلماني ـــفـــي الظـــاهر
ة  العثمنـــة ســات النظـــام، وبــروز النزعـــة القومي ــالكــردي فـــي مؤس  ة، وتحجــيم الحضـــور الســاحات والمعــالم التركي ـــ

 % مع أردوغان(. 01ـ  04ًا بنسبة عالية  ًا وشعبي  الجديدة( في الخطاب السياسي، المؤي د حزبي  

 م سيطرته الكاملةحك  سعى أردوغان لتحويل النظام في بالد  من حزبي برلماني إلى ر اسي حتى يُ ثم  أخيرًا 
   .البالدعلى مقد رات 

ة ت علــم الجغرافيــا السياســي  مؤس ــ ،ة فريــدريك راتــزلمــن خــالل نظري ــ إال   يمكــن فهمهــا أردوغــان ال سياســاتو 
تحتاج إلى التغذية، تمامـًا  دا م   وهي على نحو   إن  الدول تشبه الكا ن العضوي الحي  "التي يقول فيهان  ،الحديث

ن ه ال يمكن تغذية الدول إال  كالكا نات الحي   وض ن  الدول التي تبقى عاجزة عن خاا باحتالل أراض  جديدة، و  ة، واا
ــة تهــذ. "صــراا التغذيــة ســتزول عــن الوجــود ــر ســعي تركيــا  النظري  ــة فس  كتفــاء لوصــول إلــى حالــة اإلل انخونجي 

، تحقيقــًا نهــداف فــي المنطقــة ة القا مــةفــي ســياع المنافســات والصــراعات الدولي ــواإلقتصــادي، واإلشــباا الترابــي 
لكـن  ة المناسـبة لجعلهـا حقيقـة ملموسـة.ن اللحظـة التاريخي ـعات كانت أنقرة تتحي  ي طموحات وتطل  ة تلب  تراتيجي  سإ

أد ت إلــى تزايــد أعــداء قــد ة أردوغــان الســابع، داوود أوغلــو، وزيــر خارجي ــ سياســة  صــفر مشــاكل( التــي أطلقهــا
بعد الجـــيش عـــن ة وســـيُ ن المغـــامرات الخارجي ـــه ســـيبتعد عـــالنظـــام التركـــي، الـــذي حـــاول فـــي البدايـــة اإليحـــاء بأن ـــ

المشهد التركي اليوم مختلف، حيث يخوض الجيش التركي حربًا قاسية ضد  انكـراد،  إال أن  السياسة والحروب. 
ة واضـحة لحـزب العدالـة ترتكـز سـتراتيجي  إمـا  داعـش(، فـي سـياع  داخل وخارج تركيا، وضد  "اإلرهـاب" إلـى حـد  

قليمي ــداخلي ــعلــى إحيــاء "العثمنــة"  بتعــاد "المــدروت" عــن أوروبــا، مــع إحيــاء اإلرث التــاريخي العثمــاني ًا، واإلًا واا
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( فـي شـمال العـراع وشـمال سـورية  الموصـل ـ كركـوك ـ حلـب..(و وكـل  ذلـك فـي سـياع الجيوسياسـي ة  انطمـاا
مطالبــة التركيــة بإعــادة ال وتــدخل. نــة لتــزع م تركيــا لمــا يمكــن أن ُيســم ى  الشــرع العثمــاني( مــن جديــدعلَ محاولــة مُ 

ــــ1723ة لـــوزان  فاقي ـــت  إالنظـــر فـــي  ع ( مــــع اليونـــان ومـــع ســـورية والعـــراع لتصــــب  فـــي اإلطـــار المـــذكور  التوس 
، انمــر الــذي يــدخل فــي ةط نشــر الفوضــى فــي المنطقــة العربي ــفــي مخط ــ بــات أردوغــان شــريكاً هكــذا  العثمــاني(.

 هفـي حـين أن سياسـت ،ةاا عـن ثـورات الربيـع العربـي والديمقراطي ـالـدف عبر إد عا هتقسيم سوريا، ل همشروع إطار
ة سـتعادة الخالفـة العثماني ـإة وأوهـام وطموحاتـه الشخصـي   الطوراني ـة هاتـهتقوم على أسات إيـديولوجي مـرتبط بتوج  

رهاب ونشر الفوضى واإلضرار اإل، ودعم جماعات وتنظيمات ذات السيادة ل في شؤون الدولالتدخ   طريعن ع
ــة أن  صــالل شــعوب المنطقــة.بم النظــر  إليهــا ســيادتها بغــض   تمتــد   تــرى فــي المنطقــة أرضــاً  أردوغــان تركيــاخاص 

لـدفاا عـن ضـريل يـأتي بذريعـة ال خاضـعة للسـيادة السـورية، والتـدخ   رضاً أفاع ترسيم الحدود الذي جعلها ت  إعن 
 .اً كيلو متر  44ة والذي يبعد عن الحدود التركي  ة، ة العثماني  ت اإلمبراطوري  جد عثمان انول مؤس   "سليمان شا "

جـــاء قـــد دول الربيـــع العربـــي،  أهـــم   علـــى نظـــم الحكـــم فـــي المتأســـلمين مشـــروا هيمنـــة جماعـــة اإلخـــوانإن 
سـتنزاف علـى المنطق تهابهـدف إحكـام سـيطر  ،الواليات المتحـدة رأت الش ر   من مدعوماً  تـين العربي ـة واإلسـالمية واا

واضــل بقيــادة رجــب و  ُمتــواط  دور تركــيوذلــك مــع ، تي ــة ومصــالل الصــهيوني ة العالمي ــةخيراتهــا لمصــالحها الذا
يشـــك ل  أردوغـــانومعلـــوم أن   .حســـبما يزعمـــون عتـــدللسياســـي المُ اللســـالمي  طيـــب أردوغـــان، باعتبـــار  نموذجـــاً 

وسـط الكبيـر" وذلـك ة في منطقـة الشـرع انوسـط بمفهومهـا الجديـد "الشـرع انفي المعادلة انميركي   اً مهم   عنصراً 
ة مـن قاعـدة حلـف هجمـات عسـكري   إلى سوريا، أو شـن   ودعم وتسريب اإلرهابيينمن خالل المواجهة مع إيران، 

ا يل عـن طريـع مينـاء جيهـان، تصـدير بتـرول حكومـة إقلـيم كردسـتان العـراع إلـى إسـر في الـ "ناتو" أو المساعدة 
والتبادل التجاري الذي يقود  نجله بالل بين الجانبين.  العسكري مع إسرا يل اإلستراتيجي ات التعاونفاقي  ت  إكذلك 

الخــداا مــع ر ــيت  ةم نفســه للعــالمين العربــي واإلســالمي، مــن خــالل مشــاهد مســرحي  ن يقــد  أردوغــان أحــاول لقــد 
ل قـرار مشـهد البـاخرة مرمـرة، ومـن قبـ ثـم   2447عـام  منتـدى "دافـوت" فـي ، تشمعون بيـريدولة الكيان الراحل 

ن أبعــد  ســريعاً  أردوغـان انســد، الـذي انقلــب عليــه الـر يت الـدخول فــي عالقـات صــداقة وتعــاون وثيـع مــع نظــام
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لجماعــة اإلخــوان المدعومــة  ة، فبـات زعيمــاً ة واندوار فــي المنطقـة، بســبب الثــورات العربي ــرت واشــنطن الخط ــغي ـ
 فة في ليبيا.لجماعات المتطر  ل اً عمادو ، اإلرهابي ة ةللمعارضة السوري   من واشنطن، وراعياً 

 ،مــن ســوريا والعــراع انكــراد فــي كــل  ة و الدولــة اإلســالمي   تنظــيم التحــرك التركــي ضــد   بشــأنتضــاربت اننبــاء 
فيمـا  ،كـي أمريكـي علـى إنشـاء منـاطع عازلـةفـاع تر ت  إعـن وجـود  ة أخبـاراً بعـض الصـحف انمريكي ـت بحيث سر  

 الحاصــلة فــي حينــهكــات التحر  ُتســهم أن  فــي ر انتــراك عــن أملهــمعب ــو  .فــاعت  اإل هــذا نفــت واشــنطن وجــود مثــل
طـاني فكـرة إنشـاء فيمـا رفـض وزيـر الـدفاا البري ،إيجاد منطقة عازلـة فـي إعـادة الالج ـين السـوريين إلـى وطـنهمب

وقـد . زلـةلمنطقـة عااالوقت قد حـان إلنشـاء  ن  بأغلو أو د و داو  التركي ) ر يت الوزراءصر  ، بينما المنطقة العازلة
فــي الوقــت ذاتــه  الــذي أي ــد ،لــة بالمعــارض الســوري عبــد العظــيم فكــرة المنطقــة العازلــةرفضــت هي ــة التنســيع ممث  

 . ةالدولة اإلسالمي   ك التركي ضد  التحر  

ة "درا منـــذ بـــدء عملي ـــ كبيـــراً  ماً أحـــرزت تقـــد   كانـــت مـــن الجـــيش التركـــي حة بـــدعم  ة المســـل  المعارضـــة الســـوري  
التركيــة بــين -ت ســيطرتها علــى طــول الحــدود الســوريةمتــد  إوقــد  .2410الفــرات" فــي الرابــع والعشــرين مــن آب 

 914كم، ليبلس مجموا مساحة انراضي التـي خضـعت لهـا  24و 7مدينتي أعزاز وجرابلت، بعمع يتراو) بين 
ء .كم مربعاً  روف المواتيـة إلقامـة منطقـة عازلـة فـي شـمال الظـ هذا التقد م إعتبرته المعارضـة المسـل حة بأن ـه يهـي 

ــبمشــاركة إليهــا  تحلــب، طالمــا دعــ ــ. ةالحكومــة التركي  ة مطلــب وعلــى الــرغم مــن دعــم عــدد مــن الــدول اإلقليمي 
علـى  ة. فميثاع انمم المتحـدة لـم يـأت  ة واللوجستي  يات القانوني  ه مجموعة من التحد  تعتر إالمعارضة، فإن تحقيقه 

ل مجلــت انمــن تحــت الفصــل الســابع ة أو بتــدخ  وال يمكــن فرضــها إال بطلــب الدولــة المعني ــذكــر منــاطع عازلــة، 
ــ إنشــاءها قــد يســتغرع أشــهرًا، وهــو غيــر قابــل  ا علــى الصــعيد اللوجســتي، فــإن  مثلمــا حــدث فــي العــراع وليبيــا. أم 

 .بهروسيا وسعت أمريكا لتجن  رفضته ة، انمر الذي ي  ات بر  للتنفيذ من دون إقحام قو  

ًا في موقفها من مطلب المنطقـة العازلـة، مـن دعمـه سياسـي   تدر جت ةالحكومة التركي  فإن على صعيد أنقرة، 
ًا واعتبــار  مطلبــًا تركي ــ كامــل   يــه بشــكل  تبن   اتهــا فــي تحقيقــه الحقــًا، وأخيــراً ســتعدادها إلشــراك قو  إ، ثــم إلــى إبــداء الً أو  

نزع اإليديولوجي لجماعة العمع منظومة كاملة من العبث وال نهارتإبانهيار اإلرهابيين في حلب، لكن  أصياًل.
كـل مـا رأى إنهيـار ة الجديـدة ُمنظ ـر العثماني ـوداوود أوغلـو تـراك. نالحاميـة الـرؤوت استراتيجي مـن أصـحاب اإل
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وكذا  ًا.ة عمر  مستقر ًا ُمطم ن  ه بالتأكيد لن يمضي بقي  قد ال يجد الشجاعة كي ُيحرع كتابه، لكن   ، وهوكتبه سابقاً 
 ،  سـليمان القـانوني كمـا كـان يبش ـرالذي لـن يـنجل فـي الوصـول إلـى آخـر نقطـة وصـل إليهـا جـد   أردوغان سي د 

ه لـن يجـد حصـانًا يقبـل أن يمتطيـه مخـادا وحانـث ومنكـر للوفـاء عنـدما فتحـت سـوريا أبوابهـا لـه، فظـن  أنهـا نن  
 الجديـدة نها يـًا. وفـي العـام الـذي أراد  سـلطانها انخيـرة نهـارت العثماني ـإنهيـار حلـب، إ ومع .تدعو  الغتصابها

آب  24ســوريا فــي اليــوم نفســه للمعركــة فــي  قــام بغــزو، و «مــرج دابــع»أن يكــون عــام تجديــد معركــة  أردوغــان
ل إلى وهم.  وهو ما  ،اإليديولوجي للمنظومة السلطانية نهار الُبعدإبانهيار ، و الماضي، كان الحلم العثماني يتحو 

ـــلـــه تـــداعيات كارثي ـــســـتكون  ـــذين ة أيضـــًا علـــى غلمـــان الســـلطان مـــن الُمثق فـــين والُمنظ ـــرين فـــي الـــدول العربي  ة ال
ر بهـم مـن شـعوب المنطقـة، أو بعـض هـذ   وبانهيـار حلـب يتحس سون اليوم رقابهم هنـا وهنـاك. تنهـار ثقـة الُمغـر 

ة التـــي لـــم تكـــن ســـوى مشـــاريع عنصـــري  ة والالشـــعوب، بقـــدرة العثمـــاني الجديـــد علـــى أن يقـــودهم بشـــعاراته المذهبي ـــ
ه فــي تقــاذف المســؤوليات تُــبَ تَ ة للــبالط المتلكــل الــذي لــن يتــأخر كَ تنهــار كــل المنظومــة اإلعالمي ــوكــذلك  نتحــار.إ

 ومـا كانـت يومـًا لهـم ولـن تكـون( وتوديعهـا، « حلـبهم»وتهشيم بعضـهم بعضـًا. كتبـة يتسـابقون اليـوم علـى نعـي 
ة ال تزال تحتل أرضـًا ات التركي  على الرغم من أن القو  و  رز في عيون أطماعهم.هي التي لم تكن يومًا سوى مخ

ــا يفعــل  فــي شــمال ســوريا، فــإن الكــل   ة الســلطان هنــاك، الــذين أصــبحوا صــيدًا نكشــاري  إداخــل تركيــا يتســاءل عم 
 للحسابات الخاط ة.

ماتيكي لسـعر صـرف الليـرة فـي قتصاد  بعد التراجع الدراإنهيارات التي تضرب وتزداد كلبة السلطان مع اإل
لوا دوالراتهم إلى الليرة، فيما كـان يـدفع عـدًا ونقـدًا  مليـون دوالر ثمنـًا لطـا رة  91مقابل الدوالر. أراد منهم أن ُيحو 

أردوغـان إذ هـو  بانهيار حلـب تكتمـل عزلـة السـلطانو  الر يت التونسي المخلوا زين العابدين بن علي الر اسية.
لـم يعـد  ،ميـين. لـم يعـد للسـلطان مـن ُيراسـلهومـع أوروبـا، وتبـاين مـع كـل الحلفـاء اإلقلي صـدام مـع واشـنطن على

ة التراجيـديا العثمانيـة أن تتهـاوى حلـب علـى يـد   التـاريخي الروسـي. قم ـعليـه، سـوى عـدو  « ُيشفع»للسلطان من 
فاقـات ت  إفـي اليـوم نفسـه فـي موسـكو بالـذات، بـن علـي يلـديريم،  ر يت الحكومة الحلفاء ومنهم الروت، فيما ُيبرم

الرمضـاء  مـن سـتجارةاإلسـتجارة التركـي بالروسـي هـي مثـل لكـن إال البلـدين. ة لك ـة المحلي  للتبادل التجاري بالعمل
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ست صـــال كـــل ا)خـــرين مـــن أكـــراد وعلمـــانيين وعلـــويين، هـــي أشـــبه إقـــاض ة علـــى أنأن تبنـــي ديكتاتوري ـــو  ،بالنـــار
 م السوري حين كانت حلب تقترب من تحريرها ومن دفن انحالم السلطانية.بالسعي إلسقاط النظا

ات الواليـات المتحـدة فـي المشـرع، حيـث لـم تعـد ر أولوي ـفي المقابل، تراَفع تطـوُر الموقـف التركـي مـع تغي ـ 
ـــدخ   ـــالتزاانخيـــرة مســـتعدًة للت م ل فـــي ســـوريا خـــارج إطـــار محاربـــة تنظـــيم "داعـــش"، باإلضـــافة إلـــى عـــدم ثقتهـــا ب

مال. كمـا تضـاءلت فـرص الوصـول م لهـا مـالذ آمـن فـي الشـد  حة بهذ  الرؤية فيما لـو قُـة المسل  المعارضة السوري  
فــاع دولــي مــع روســيا حــول المنطقــة العازلــة مــع تــدهور العالقــات بــين موســكو وأنقــرة إثــر إســقاط القاذفــة ت  إإلــى 

وجــذب وورقــة  هــذا المطلــب إلــى موضــوا شــد   ل. فتحــو  2411ة فــي الرابــع والعشــرين مــن تشــرين الثــاني الروســي  
 ة بين روسيا وتركيا، وبدأت عملية "درا الفرات".مساومة وضغط إلى أن عاد الدفء إلى العالقات الدبلوماسي  

جـا  انراضـي ات  بسـورية للـدفع بهـا فـي  اإلرهابي ـة ةديكالي ـاستهدف القيام بدعم المجاميع الر إتركي المشروا ال
لـــى إلجـــيش التركـــي اوبحجـــج واهيـــة، وهـــذ  الحجـــج حســـب مـــراقبين تـــدخل ضـــمن إطـــار دخـــول  الســـورية شـــماالً 

حتالل راضي السوريةان قامة مناطع عازلة ومناطع حظر جو  كقو ة غزو واا ي بأقصى الشمال السـوري، وكـل ، واا
ة صـنع القـرار بحثه بأروقـ لى وطنهم وتوفير مناطع آمنة لهم، وهذا ما تم  إا بحجج إعادة الالج ين السوريين هذ
مـن سـورية،  ةة الشـرقي  ميركي أيضا، الرافضة للمشروا التركـي بأقصـى شـمال سـورية وبعـض انجـزاء الشـمالي  ان

ســتطاعوا ان إتطلــع أيــديهم أن مــن المنــاورة و  ن تمــنل واشــنطن أنقــرة وحلفاءهــا هامشــاً أع مــن المتوق ــ كــان ولكــن
 ي بأقصى الشمال السوري.ع عازلة ومناطع حظر جو  ة إلقامة مناطة والسياسي  ة العسكري  لتجهيز انرضي  

موقف أنقرة الساعي إلقامة مناطع عازلة بشمال سورية، يدعمها ويلتقي معها بهذا الطـر)  ن  أمن الواضل 
الى فرنسا وألمانيا، ومع زيادة مسار ضغوط بعض ساسة وجنراالت واشـنطن  ة إضافةً الكثير من الدول الخليجي  

 .على أوباما للموافقة على طر) ونقاش هذا الطر) التركي ،«بين منهمالجمهوريين والمقر  »

قامة منطقة عازلة فـي إصرار  على إنساني هو السبب الحقيقي وراء الدافع اإل كذبًا بأن   ردوغانلقد إعتبر أ
لـى إد هـذا التنظـيم لـى ضـمان عـدم تمـد  إضـافة إلللسـوريين الهـاربين مـن "داعـش"، با شمال سـوريا، لتكـون مـالذاً 

يجـاد منطقـة آمنـة، إة المنطقـة العازلـة فـي سـوريا، هـو قامـإعلـى   صـرار إالسـبب الحقيقـي وراء لكـن  داخل تركيا.
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نطــالع لهــذ  إن تكــون نقطــة أحة، والتــي يمكــن المســل   اإلرهابي ــة ولكــن لــيت لالج ــين الســوريين، بــل للمجموعــات
نكسـار، وبالتـالي ة علـى اإلي مازالـت عصـي  هجماتها على الجيش السـوري وكسـر شـوكته، التـ المجموعات لتشن  

في تقطيـع  قل ستساهمعلى ان فهي ذا لم تنجل هذ  المنطقة في تحقيع هذا الهدفاا في سوريا، و  الدولة سقاط إ
 راضيها وتسهيل سرقة نفطها.أقتطاا المزيد من اا ، و جيشها ضعافاا و طاقاتها  ستنزافاا وصال سوريا و أ

 رض الواقع منهانأتصطدم بحقا ع عديدة على  ا)نفة ال ذكر ردوغانأ وذرا ع تبريراتإن 

حة فــي ســوريا ة المســل  ة بالمجموعــات التكفيري ــســتخبارات التركي ــجهــزة اإلأالعالقــة التــي تــربط  لــيت خافيــاً  -
ضـت ن تعر  أة، زمـة السـوري  الماضـية وهـي عمـر ان الخمسـةعـوام ل علـى مـدى انسـج  ومن بينها "داعـش"، ولـم يُ 

ويمكــن  .زمــةنــدكاك تركيــا فــي هــذ  انإتــراك، رغــم و المــواطنين انأة للمصــالل و المجموعــات التكفيري ــأ"داعــش" 
ة فـي ة التركي ـالقنصـلي   يي ومـوظفيمـن دبلوماسـ اً تركي ـ 47طـالع "داعـش" سـرا) إلـى إ على هـذا الصـعيد شارةاإل
 ل"داعش" مقابل ذلك. م تركيا شي اً ن تقد  ألموصل كانوا محتجزين لديها، دون ا

 ل لدى "داعش"، الذي يشترى النفط السوري المسروع بسعر التراب.بر تركيا العميل المفض  عتَ تُ  -

حة ضــد الجــيش لــى جانــب "داعــش" و "النصــرة" وبــاقي التنظيمــات المســل  إ اً لت تركيــا عســكري  طالمــا تــدخ  ل -
 السوري.

اتها جهزتها ومعد  أرة" بيعت مكا نها و "داعش" و "النصتفكيكها من قبل  جميع المصانع السورية والتي تم   -
 تراك.أار لى تج  إ

ـــة مفتوحـــة لعناصـــر المجموعـــات المســـل  أ - ـــذين يســـقطون جرحـــى فـــي بـــواب المستشـــفيات التركي حة مـــن ال
 المعارك مع الجيت السوري.

الســـورية مـــن هـــذا  زمـــةمـــا تتعامـــل مـــع ان ة، التـــي كثيـــراً الطـــا في لـــدى القيـــادة التركي ـــ الحـــت   لـــيت خافيـــاً  -
ته ور يت البرلمـان، سه من تصريحات الر يت التركي ور يت ورزا ه ووزير خارجي  المنطلع البغيض، ويمكن تلم  

لـدى هـؤالء،  الطوراني ـة ةالنزعـة العثماني ـ حـت  لى جانب هذا إضفنا أذا ما اا ي زعماء حزب العدالة والتنمية، و وباق
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ة" هــا مقاومــة "ســني  ن  أحة، علــى و"النصــرة " وبــاقي المجموعــات المســل   لــى "داعــش"إن ينظــروا أمــن الطبيعــي  هن ــإف
نعمـــان  الســـابع ضـــد هيمنـــة وظلـــم "الشـــيعة" و "العلـــويين"، كمـــا قـــال ذلـــك صـــراحة نا ـــب ر ـــيت الـــوزراء التركـــي

 قورتولموش.

 ن "داعــش"قامــة منطقــة عازلــة، نإلــى إتركيــا لكــي تــدفعها علــى ي خطــر أل "داعــش" ن تشــك  ألــذا ال يمكــن 
ــأ .تملــك لتركيـــا تــدين بكــل مــا ر بــه القيـــادة خـــر مــا تفك ــآردوغــان، فهــو أث عنــه نســاني الـــذي تحــد  لعامــل اإلا ام 

العســكري  ث بالحــل  زمــة الســورية، وتتشــب  ة لتســوية انالتركيــة، التــي كانــت ومازالــت تــرفض كــل الحلــول السياســي  
تها المواطنـــون رهـــا التـــي يـــذهب ضـــحي  ذكـــاء نااا طالـــة عمـــر الحـــرب و إقاط النظـــام الســـوري، وهـــو مـــا يعنـــي ســـإل

فـــي وقـــت تســـتخدمهم  نقـــرة بـــالحرص علـــيهم وتـــذرف علـــيهم دمـــوا التماســـيلأبريـــاء، التـــي تتظـــاهر ون انالســـوري
حة فــــي المطالبــــة تشــــترك الحكومــــة التركيـــة مــــع المعارضــــة الســـورية المســــل  و  .كفز اعـــة إبتــــزاز بوجــــه انوروبيـــين

فـي المقابـل  ننقـرةمـن النفـوذ الكـردي فـي الشـمال. غيـر أن  رأسـها الحـد  أهـداف، علـى  ةبالمنطقة العازلة في عد  
 هانوحدها، أهم  ل بهاة تدفعها للمطالبة ذاتي   أهدافاً 

تصاعد وتيـرة  بعدما إنقلب الس حر على الساحر إثر طرد "داعش" من الحدود السورية التركية خصوصاً  -
 التنظيم على أراضيها. بعضها ة التي قادالعمليات اإلرهابي  

قراطي"  الــــذراا الســــورية لـــــ"حزب العمــــال حــــاد الــــديمت  د "حــــزب اإلالتأســــيت لــــرادا عســــكري لوقــــف تمــــد   -
 الكردستاني" شمال سوريا(.

ستمرار العمليـات العسـكرية إستقبال النازحين الجدد مع اا ناسبة لعودة الالج ين السوريين و تهي ة البي ة الم -
 في البالد.

ســــتغالل هــــامش محاربــــة إا فــــي ســــوريا مــــن خــــالل أوراع جديــــدة فــــي التســــوية النها يــــة للصــــرا مــــتالكإ -
فـي مـدى قـدرتها علـى تشـكيل أكبـر  على هذا الصعيد ة التركيةي الر يت أمام الدبلوماسي  ويكمن التحد   "داعش".

 ة صعبة في ظل  وهذ  مهم  ة الفاعلة في الجغرافية السورية، ة والدولي  مساحة تقاطعات مع مصالل القوى اإلقليمي  
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السياسـي للصـراا ومـدى تـأثير المنطقـة العازلـة فـي  غياب التوافع الـدولي واإلقليمـي علـى شـكل مخرجـات الحـل  
 مسار .

ة عازلــة فــي قامــة منطقــإردوغــان فــي أقتــرا) إمريكــا أن تــدرت أة مكاني ــإبــالرغم مــن كــل مــا قيــل عــن وجــود 
المنطقة يعترضه  قامة هذ إردوغان في أحلم  ن  أ ال  إنخراط في التحالف الدولي، نقرة للأشمالي سوريا، لتشجيع 

 كثر من عقبة ومنهانأ

 قامة مثل هذ  المنطقة.ممي إلأُ الحصول على قرار  من الصعب جداً  -

ة ة الجوي ـل بـالجيش السـوري والقـو  ة رافضة لهـا تتمث ـة قوي  ة عسكري  قامتها مع وجود قو  إ من الصعب عملياً  -
 ة.السوري  

 ط في المستنقع السوري.مريكي من التور  أف تخو   -

 ة.ة والسياسي  قتصادي  من الناحية اإل قامة مثل هذ  المنطقة مكلف جداً إ -

 قامة منطقة عازلة بمفردها.إليت بمقدور تركيا  -

 قامة مثل هذ  المنطقة.إمريكا حول أما لدى حلفاء جماا دولي السي  إعدم وجود  -

 لسيادة سوريا. خاً ر اص نتهاكاً إعتبارها اا قوي لهذ  الفكرة و رفض دولي  -

 قامة مثل هذ  المنطقة.إقليمي والدولي، يرفصون لسوريا على الصعيدين اإلرين وجود حلفاء مؤث   -

كــراد علــى جــانبي قامتهــا مــع وجــود انإل هــذ  المنطقــة فــي البقــاء فــي حــال ن تســتمر مثــأمــن الصــعب  -
 لوجودهم. ذ  المنطقة تهديداً الحدود، الذين سيعتبرون ه

إلى مجلت انمن، وذلك من خـالل كأمر واقع من دون اللجوء  المنطقة العازلة فرضأن تُ تركيا ب لقد أم لت
أن ُيقــدم ومــع إســتبعاد مــن روســيا وأمريكــا تضــمن حيادهمــا علــى انقــل.  ســتناد إلــى تفاهمــات مباشــرة مــع كــل  اإل

مـن البـديهي  هسـبع مـع موسـكو، فإن ـفـاع مُ ت  إلى انراضـي السـورية مـن دون وجـود الجيش التركي على الدخول إ
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عـات واشـنطن التـي تشـترط عـدم ع بـإدارة توق  لـه. وكـذلك انمـر فـي مـا يتعل ـفتراض وجود تفـاهم حـول حـدود تدخ  إ
ع أهــداف قراطي". بيــد أن تحقيــحــاد الــديمت  ض لـــ"حزب اإلاإلخــالل بســير عمليــات محاربــة "داعــش"، وعــدم التعــر  

ها إلــى المنطقــة المــأمول إنشــاؤها، وهنــا يكمــن أهــم ر ــيت الوصــول إلــى مدينــة البــاب وضــم   ب بشــكل  تركيــا يتطل ــ
 من روسيا وأمريكا. مواقع الخالف الممكنة مع كل  

 (كوبــاني  عــين العــرب إلــى تمتــد   كــان يفتــرض بهــا أن تركيــا إلقامتهــا تطــحــدود المنطقــة العازلــة التــي خط  
كيلــو متــًرا وبطــول  34ألــف جنــدي علــى عمــع  11ي ونشــر وغطــاء جــو   أســلحةة و ات بري ــقــو  مين ذلــك عبــر تــأو 

 وسـبع أن طالـب متظـاهرون سـوريون. على منطقة خاضعة لتنظيم الدولة السيطرة تحت ذريعةكيلو متر  144
كـــانون أول صـــوا لهـــا جمعـــة فـــي بإقامـــة منطقـــة عازلـــة، وخص   مـــا ُســـم ي تجـــاوزًا بـــالثورة قبـــل عســـكرة معارضـــون

قترحة في ذلـك المنطقة المُ  هم، وتمتد  ضد   "يحة النظامشب  "بـ وصفوهممن مين بهدف حماية المدنيين الفار   2411
 كم داخل انراضي السورية. 24سكندرون وبعمع ل لواء اإلالحين بطو 

 3الحديث في السابع عن إنشاء منطقتـين عـازلتين حسـبما نشـرت صـحيفة واشـنطن بوسـت فـي  لقد جرى 
فــي الصــحراء قــرب  خــرىنوأمريكــا إحــداهما غــرب درعــا وا ردننلهــا عــن مســاعي ا فــي تقريــر   2413نيســان 

مـن مقـاتلي المعارضـة  نقرب درعا مالذًا آمنـًا للمصـابي ولىنلتكون المنطقة ا ة،ردني  نة اة السوري  الحدود العراقي  
 .للنازحين من منطقة حمصلالج ين من جنوب سوريا، فيما تكون المنطقة الثانية مالذًا او 

قيمت مناطع عازلـة ه سبع وأن أُ أن  ، أوضل حدةالخبير العسكري السابع لدى انمم المت   ،"دومنيك ترينكان"
سرا يل تحت إشراف قو   ة في الماضي بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وفي قبرص، وفي الجوالن بين سورية واا

ثيوبيا.دولي   عتب ة، وبين إريتريا واا أي منطقة عازلة بين سورية وتركيا يجب أن تصل إلى أربعين كلم مـن  أن  ر واا
ة، الموضــوا تحــت الســيادة التركيــة ت للمبراطوريــة العثماني ــالعمــع وأن تشــمل ضــريل ســليمان شــا  انب المؤس ــ

قــة ون علــى الضــرورة المطلد الخبــراء السياســي  ويشــد   والــذي يحرســه جنــود أتــراك.داخــل ســوريا فــي محافظــة حلــب 
جيـز اللجـوء ة الـذي يُ مـة الدولي ـستصدار قرار من مجلـت انمـن الـدولي تحـت الفصـل السـابع مـن ميثـاع المنظ  إل

ذا كانـت فرنسـا تؤي ـ منطقـة عازلـة. أي   ة قبل إقامةإلى القو   ث باسـم وزارة د إقامـة مثـل هـذ  المنطقـة فـإن المتحـد  واا
التركيـة، –أن قرار إنشاء منطقة عازلة علـى الحـدود السـورية ب) ة، "ألكساندر لوكاشيفيتش" صر  الخارجية الروسي  
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بـل هـذا الخصـوص مـن ق  فـي خـاذ  ت  إ قـرار يـتم   ة أي  وحد ، مشيرًا إلى عدم شرعي  ليعود إلى مجلت انمن الدولي 
ة، ب علــى هــذ  الخطــوة مــن آثــار ســلبي  دول، أو تحالفــات، مســتذكرًا نتــا ج مــا حــدث فــي العــراع، وليبيــا، ومــا ترت ــ

ة ة علـى إقامـة منطقـة عازلـة، بإمكاني ـظ اإلدارة انميركي ـخـر، يـربط خبـراء أتـراك تحف ـآ مـن جانـب   قوله. ى حد  عل
هـذا فـي قـرار  ضـد   "الفيتـو"الـنقض  ستخدام العضوتين الدا متين في مجلت انمن الدولي روسـيا والصـين، حـع  إ

ى سـم  مـا يُ  حـدة ضـد  ف الدولي بقيادة الواليات المت  ة للتحالجا ، وسحب تلك الدولتين دعمهما للضربات الجوي  ت  اإل
ي مــا ســيعني منــع دخــول المنطقــة بــرًا ب إقامــة منطقــة عازلــة منطقــة حظـر جــو  وتتطل ــ تنظـيم "الدولــة اإلســالمية".

ت ب التثب  ب تنظيم دوريات لطا رات رادار ومقاتالت، كما تتطل  ومنطقة الحظر الجوي تتطل   والتحليع فوقها جوًا.
، الدولة السورية  مع ستخدام دفاعاتها الجوية، وواشنطن وباريت ال تقيمان عالقاتإسورية لن تلجأ إلى  من أن  

 انسد بالتعاون حول الموضوا. الر يت ع أن تقوم موسكو بإقنااوليت من المتوق  

اك الـذين نشـروا انتـر  أن   رأى مـن جهتـه ة،سـتراتيجي  ة واإل"ديدييه بيليون"، الخبير فـي معهـد العالقـات الدولي ـ
 ًا أو بشـكل  جـد   محدود   دبابات على الحدود يمكن أن يساهموا في منع الدخول إلى المنطقة العازلة، ولكن بشكل  

ة، "جـين باسـكي" أن مسـألة نقـاش إقامـة منطقـة عازلـة لـيت ة انمريكي  ثة باسم الخارجي  ذكرت المتحد  و  موضعي.
سيضـع أميركــا  علـى الحــدود السـورية أن إقامــة المنطقـة العازلـة خبـراء أميركيـون فـي حــين يعتقـدبـانمر السـهل، 

  ة.في وضع صعب من الناحية انمني  

تسـتوجب أميركـا منطقـة عازلـة  ةوقال الخبير انمني في معهد واشـنطن لألبحـاث "جيفـري وايـت"ن "إن أقامـ
سة "نيو أميركا" لألبحاث " ي بمؤس  أشارت الخبيرة في برنامج انمن الدولسياسي ًا وعسكري ًا". كذلك  حمايتها منها

ل ة أو القيــام بتــدخ  ات بري ــســتعدادها إلرســال قــو  إات المتحــدة انميركيــة أوضــحت عــدم الواليــ أن   إلــى ليلــى هــالل"
ن بالضرورة وجود إقامة منطقة عازلة تتضم   أن   "إال   ن"تنظيم الدولة" في سورية أو العراع، مضيفةً  عسكري ضد  

فكـرة قبولهـا بإقامـة  لها على انرض، حيث أشارت أن  ة تدخ  خذت قرارها بشأن قضي  ت  إأميركا  ة، كما أن  ات بري  قو  
 ة إلحدى الدول في تلك المنطقة".ات بري  منطقة عازلة صعب في حال عدم وجود قو  

طلقـة الستصــدار قـرار مـن مجلـت انمـن الــدولي الخبـراء علـى الضـرورة المُ  معظــمد يشـد  مـن ناحيـة أخـرى  
فتركيا هي التي  ة قبل إقامة منطقة عازلة.جيز اللجوء إلى القو  ة يُ مة الدولي  صل السابع من ميثاع المنظ  تحت الف
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دون مــن حــدة أنقــرة، لكــن دت فرنســا والواليــات المت  وفــي حينــه أي ــ 2411طرحــت فكــرة المنطقــة العازلــة منــذ العــام 
 ضد المشروا. قناعة قوية ننهما كانتا تعتقدان أن روسيا ستمارت حع الفيتو 

 مثـل هكـذا قامـةإدت فرنسـا ي ـأذ فيمـا إ قامة منطقة عازلة بين سوريا وتركيـا،إتباينة من ظهرت مواقف مُ لقد 
لة قيـد البحـث أن تكـون هـذ  المسـأبـيض نفـى البيـت ان على حد  زعمها ، ،"الستقبال النازحين وحمايتهم"منطقة 

وجـاء الموقـف  درت.ن تُـأ الفكرة تسـتحع   ن  أ سابع   علنا في وقت  أميركي والبريطاني وزيري الخارجية ان ن  أرغم 
ردوغـان وقـال االليزيـه فـي أا هوالند ونظير  التركي رجـب طيـب صال هاتفي بين الر يت فرانسو ت  إالفرنسي خالل 

 مهار عـن دعمـه للفكـرة التـي قـد  ب مجزرة لسكان الشـمال وعب ـعلى ضرورة تجن   صر  أر يت الجمهورية " ن  أ بيان  
 ن  أة دمؤك ـ "فـي كوبـاني طـارىء   وضـع  "ثت الر اسـة الفرنسـية عـن وتحـد   بشأن المنطقـة العازلـة. "ردوغانأالر يت 

وسـاط الر اســة أوقالـت  سـكانها. "حمايـة"و "يـدي داعـشأتمارسـه لتفـادي سـقوط المدينـة بـين  ساسـيألتركيـا دور "
خيـارات وبينهــا فكـرة منطقـة عازلــة مناقشــة كـل ال، ينبغـي "خطـارلـى الوضـع الطــارىء وانإبــالنظر "ه ن ـأالفرنسـية 

 ."ًا واسعاً قامتها تنسيقًا دولي  إب تتطل  "

قامــة منطقــة عازلــة ومنطقــة للحظــر الجــوي فــي شــمال ســوريا لحمايـــة إلــى إمــرارًا  قــد دعــا ردوغــانأ كــانو 
 ون من الحرب في بلدهم.المناطع التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والسكان الذين يفر  

مــرًا أليسـت "قامـة المنطقـة العازلـة إ ن  أبـيض جـوش ايرنسـت قـال للصـحافيين ث باسـم البيـت انن المتحـد  لكـ
ب هامونـد ميركـي جـون كيـري والبريطـاني فيليـعلنـه وزيـرا الخارجيـة انأنافي مـا يُ  ، في تصريل  "فكير حالياً قيد الت

قامــة منطقــة عازلــة علــى الحــدود بــين إفكــرة  "لبحــث"ســتعداد إبلــديهما علــى  ن  أثــر محادثــات فــي واشــنطن لجهــة إ
 تركيا وسوريا.

هـــا جـــديرة ن  أ ...( تســـتحع البحـــث فيهـــا كمـــا المنطقـــة العازلـــة فكـــرة مطروحـــة "ن أوقـــال كيـــري للصـــحافيين 
قامــة منطقــة عازلــة إفكــرة  "ال تســتبعد"لنــدن  ن  أور ، قــال هامونــد فــي مــؤتمر صــحافي بــد ."ن كثــبعــبدراســتها 

أن بـعتقاد م من أن بعض المراقبين يميلون للبالرغ بسبب النزاا على الحدود التركية السورية.لحماية النازحين 
د الكــردي هنـاك إلــى داخــل هــو لمواجهــة التمـد   كوبـاني -"عـين العــرب"منطقـة عازلــة فــي أحـد دوافــع تركيـا لخلــع 
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هــذ  الرؤيــة فــي الحقيقــة ال تلحــظ تراجــع لغــة العــداء بــين الحكومــة التركيــة  ة عبــر الحــدود، فــإن  انراضــي التركي ــ
فـي جبـال  "سـتانيحـزب العمـال الكرد"نتقلـت مـن خانـة مهاجمـة مواقـع إد خـالل انعـوام الماضـية، فتركيـا وانكرا

 مال العراع إلى خانة توفير منفذ بحري لتصدير نفط كردستان.قنديل في ش

ة، ات إنسـاني  ة فـرض منـاطع عازلـة أو ممـر  والواليات المتحدة، عن إمكاني ـ "الناتو"م ة تكل  ال أحد يذكر كم مر  
ـدت بالتقـد  ة حشدت تركيا دباباتها على الحدود السورية، وهد  وكم مر   ة م إلـى داخـل انراضـي السـورية، سـواء بحج 

ـــازحين الســـوريين الـــذين شـــك   ـــة أوإقامـــة منـــاطع آمنـــة للن ـــة  لوا عب ـــًا علـــى الحكومـــة التركي بذريعـــة تـــأمين المنطق
ــ داخــل انراضــي التركيــة أو لحمايــة ضــريل ســليمان شــا . وحتــى طلــب  طا شــة ة بســبب ســقوط قــذا فالحدودي 

الموافقة من البرلمان التركي للقيام بأعمال عسكرية داخل سوريا لـيت بـانمر الجديـد، فقـد مـنل البرلمـان التركـي 
طلقت من انراضي قتلى أتراك بقذا ف هاون أُ  1، بعد سقوط 2412مثل هذ  الموافقة بالفعل في تشرين انول 

لمشــروا ال تــزال فــي وجــه هــذا ا العوامــل التــي رســمت خطوطــًا حمــراً ، و التركيــة« أكجاكــالي»الســورية علــى قريــة 
يـــران، وقـــرار دمشـــع  الروســـي الصـــيني «فيتـــوال»قا مـــةن قـــوة  فـــي مجلـــت انمـــن ومســـاندة الحلفـــاء فـــي روســـيا واا
 بالمواجهة.

دخول انطلسي الصريل إلى انراضي السورية أمرًا صعبًا للغاية، إن لم يكـن مجتمعة جعلت   العوامل هذ
ات الــدفاا فـي ســوريا بمعـد   جموعـات المســلحةمسـتحياًل. وحتـى الخيــار البـديل، الــذي نـوقش كثيــرًا، أي تزويـد الم

دعمهـــا بقـــرار دولـــي، ُرفـــض بســـبب  ة مـــن دون أن يـــتم  بفـــرض منطقـــة حظـــر جـــوي فعلي ـــ تقـــوم هـــيالجـــوي لكـــي 
ًا الطـرف انقـوى، وانوسـع ل عملي ـفـة التـي تشـك  ة في أيدي الجماعات المتطر  المخاوف من وقوا انسلحة النوعي  

ة الواليـــات المتحـــدة الســـتخدام الطيـــران لمواجهـــة خط ـــ إلـــى أن   نفـــوذًا، بـــين خصـــوم الحكومـــة الســـورية. إضـــافةً 
أدنــى مــن التنســيع مــع دمشــع وعــدم إقــالع الــروت واإليــرانيين.  د حــد  تعتمــد فــي نجاحهــا علــى وجــو « داعــش»

ه ال ينسجم مع الجـزء ا)خـر ة، ينسف كل هذ  التفاهمات. كما أن  ات تركي  حتى بصيغة قو  « انطلسي»والدخول 
ألف من مقاتلي المعارضة المعتدلة، نن هذا الجزء، بحسب  11إلى  12ة الهادف لتدريب ة انميركي  من الخط  

ذ منطقـة عازلـة اليـوم ولـيت هنـاك مـن يسـتفيد منهـا ما أعلنت الواليات المتحدة، قد يحتاج لعام كامل. فكيف تنف  
حــدة هــذا العــدد مــن المقــاتلين، ن بهــا الواليــات المت  علــى انرضو وهنــاك طبعــًا الســؤال حــول الطريقــة التــي ســتؤم  
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الـذي حصـل قد يكون الشيء الوحيد المختلـف وهي قد فشلت في تأمين أعداد أقل من هذ  بكثير في الماضي. 
علــى « عـين العــرب»علــى وشـك أن يحكمــوا قبضـتهم علــى كامـل منطقــة  كـانوا «داعــش»مقــاتلي تنظـيم  هـو أن  

رات فـي عـين العــرب التطو  وبالتـالي فـب نـزو) عشـرات آالف انكــراد إلـى تركيـا. ة، مـا سـب  الحـدود السـورية التركي ـ
كيـف  السـؤال المطـرو) هـو ية. ولكندة عن المنطقة العازلة بجد  الروايات المتجد  هي التي دفعت المراقبين نخذ 

تلـك تـأمين المقـاتلين الموثـوع بهـمو  تجاوز مجلت انمن، والخطـوط الحمـر لسـوريا وحلفا هـا، وكيـف سـيتم   سيتم  
 هي المشكلة .

لفكـــرة إقامـــة منطقـــة عازلـــة داخـــل الحـــدود  قـــاتلـــديها الكثيـــر مـــن المعارضـــات والمعو   مـــن جهتهـــا تركيـــاإن 
ه يجـد فـي تلـك المنطقـة  سـواًء كانـت عتراضـًا شـديدًا علـى الفكـرة نن ـإبـدي فحزب العمـال الكردسـتاني يُ  السورية،

لتفـاف إة تلـك الخطـوة عملي ـفـي ة ويجـد آمنة أم عازلة( تقويضًا لجهود الحزب بإقامة منطقة الحكم الذاتي الكردي  
إلـى  إضـافةً  ،كـردي فـي تركيـا أو فـي شـمال سـوريا سـتقاللإمشـروا  ة الرافضة ني  انجندة التركي   ة لتنفيذسياسي  

كــم( التــي تحتــاج عــددًا كبيــرًا مــن 144ة بــين ســوريا وتركيــا  حــوالي ة مثــل طــول المســافة الحدودي ــالعوا ــع المادي ــ
 ة الكبيرة لتأمينها.ات اللوجيسيتي  الجنود انتراك واإلمكاني  

اة تســتطيع حمايــة شــة وعناصــر مُ ات أرضــي  قــو  تــوفير وهــي ضــرورة  ،ة قصــوىاك نقطــة ذات أهمي ــأيضــًا هنــ
ـــ اتوتلـــك القـــو  ، المنطقـــة ا)منـــة وهـــذا انمـــر ترفضـــه واشـــنطن ، ا أن تكـــون مـــن قـــوام عناصـــر الجـــيش الحـــر  إم 

ة إلحـدى دول ولي ـات دأو أن تقـوم بـه قـو   ،حةوخصوصًا البنتاغون انمريكـي لعـدم ثقـتهم بمعظـم الفصـا ل المسـل  
العراقيل أمام إقامة المنطقـة قد وضعت واشنطن  نجد أن   ،د إدارة أوباماوأمام ترد   المنطقة كالجيش التركي مثاًل.

ـــبذريعـــة ا)منـــة  رض ا مـــا ُعـــصـــيني ينتظـــر أي تصـــويت علـــى إقامتهـــا إذ –ه مـــا يـــزال هنـــاك "فيتـــو" روســـي أن 
فــي  ،دول دعمهــا لضــربات التحــالف الــدوليوتخشــى واشــنطن أن تســحب تلــك الــ ،الموضــوا علــى مجلــت انمــن

حدة انمريكية أقدمت على قرارات أقوى من هذا انمر ودون الحاجة للعودة لمجلت وقت وجدنا أن الواليات المت  
 ،ج لـه واشـنطنهـذا مـا يظهـر ومـا تـرو   .ب ذلك وخاصة في العـراعانمن عندما كانت ضرورات مصالحها تتطل  

والتي كشـف بعضـًا مـن مضـمونها  ،إيران في خامن يلسيد اللكن الحقيقة تقول أن الر يت"أوباما" وعبر رسالته لـ
ربات أو د الــر يت "أوبامــا" إليــران بعــدم توجيــه أي ضــوزيــر الــدفاا انمريكــي تشــاك هيغــل "المســتقيل" حــول تعه ــ
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وانمـر ا)خـر الـذي تخشــا   ،م بإسـقاطهأو تسـاهقـد تفقــد  توازنـه  ،انسـد سـلطة الـر يتخـاذ أي إجـراءات ضـد ات  
اإلقدام على خطوة إقامة منطقة آمنة هو وجود ما يزيد عن خمسة آالف جندي أمريكي  لناحية عدمإدارة أوباما 

 ،فــي بغــداد ومــا حولهــا ُيعتبــرون بمثابــة رهــا ن بــين محــيط مــن قــوات تــدين بــالوالء العســكري والسياســي لطهــران
ة فعل إذا ما أقدمت على أي عمـل عسـكري قـد يسـاعد أو يطـيل الء الجنود من أي رد  وتخشى واشنطن على هؤ 

 انسد. الر يت بنظام
 

 خالصة

منذ تشكيل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة افترقت رؤيتا كل مـن أنقـرة وواشـنطن حـول انزمـة، ففـي 
انسـد مــن خـالل تركيزهـا علـى مكافحـة التنظــيم  الـر يت تهـا التعامــل الضـمني مـع نظـامالثانيـة ني   حـين لـم تخـف  

د نتيجــة مــن نتــا ج سياســات النظــام، وبالتــالي فــإن مكافحتــه لــن تكــون فقــط، كانــت انولــى تــرى أن التنظــيم مجــر  
شــترطت تركيــا ثالثــة شــروط للمشــاركة إ  قا مــة، بــل ومتزايــدة. ومــن هنــا، ممكنــة مــا دامــت أســباب نشــأته وانتشــار 

 لدولي هينالفاعلة في التحالف ا

 د النتيجة  تنظيم الدولة(.ستهداف نظام الر يت انسد( وليت مجر  إة أسباب انزمة  معالج -1

 إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية، ومنطقة حظر للطيران لحمايتها. -2

 تسليل وتدريب المعارضة السورية "المعتدلة". -3

ة للتحـالف، بيـد ل شـرطين، فقـد بقيـت أنقـرة خـارج المعادلـة الميداني ـو  ة لم تتجاوب مـع أونن اإلدارة انميركي  
ر بســبب ، وهــو المشــروا الــذي تعث ــ"المعتدلــة"فقــا علــى مشــروا تــدريب وتســليل المعارضــة الســورية ت  إأن الطــرفين 

  عتدال" واختيار العناصر.لخالف بين البلدين على تعريف "اإلا

ــ كــل  نــرى أن أخيــرًا  ــرات علــى انالمؤش   قامــة منطقــة عازلــة بهــدف ضــربإردوغــان فــي أحلــم  ن  أد رض تؤك 
لحــاع انذى بهــا ســوريا ردوغــان فــي أخــرى كثيــرة، فــنهج أســباب ســباب التــي ذكرناهــا ســابقا، ونع لأل، لــن يتحق ــواا
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مألوف فـي الشـأن المصـري، يكشـف عـن له غير التدخ  زمة السورية و مع ان ةً التعامل مع قضايا المنطقة وخاص  
 أن مريكا يمكـنأ ن  سبيل للعتقاد بأها الزمن، وال لية عفى عة عثماني  بعقلي   المنطقة جل يتعامل مع قضاياالر  ن  أ

ل الــى هـا قـد تتحـو  ن  أ ، فهـي تعـرف جيـداً ردوغـان علـى محمــل الجـد  ألـة شـة فـي مخي  ة المعش  حـالم العثماني ـتأخـذ ان
 ر منها.كوابيت من الصعب التحر  

 

 في سوريا لعازلةإسرائيل والمناطق ا

ة بعد خمت سـنوات مـن الحـرب، باتـت الجماعـات المسـلحة المدعومـة إسـرا يليًا وأردنيـًا تسـيطر علـى غالبي ـ
الحــدود مــع الجــوالن الســوري المحتــل، مــن بلــدة بيــت جــن شــمااًل وصــواًل حتــى بلــدة الرفيــد فــي جنــوب القنيطــرة، 

تهـا ال القنيطـرة. وال تخفـي إسـرا يل ني  باستثناء منطقـة حـوض اليرمـوك فـي أقصـى الجنـوب وبلـدة حضـر فـي شـم
على طـول الحـدود  للجماعات المتعاملة معها، تمتد  « ة عازلةمنطقة أمني  »السيطرة على كامل الحدود، وتشكيل 

مع بلدة حضـر لـدفعها « العصا والجزرة»وتصل حتى بلدة نوى وتل الحارة في ريف درعا الغربي، فتتبع سياسة 
فــي حــوض اليرمــوك. « المــوك»ســورية، فيمــا تنف ــذ عمليــات شــبه مشــتركة مــع فصــا ل ي عــن الدولــة الإلــى التخل ــ

غطــاًء لهــا، لصــاحبها رجــل « اإلنســاني»، وهــي منظ مــة تت خــذ مــن العمــل «ةاليــعم  »مــة وتســتخدم إســرا يل منظ  
عض ة لــب، عبــر تقــديم مســاعدات عيني ــ«المنطقــة العازلــة»انعمــال اليهــودي انميركــي مــوتي كاهانــا، للعمــل فــي 
ة، لوهـا إلـى بلـدة إنخـل، كمـا تنشـر علـى صـفحتها الرســمي  السـكان السـوريين عبـر حـدود الجـوالن، وقـد وصـل ممث  

 دا ــم   فتتاحهــا قســمًا فــي مستشــفى زيــف فــي صــفد لمعالجــة الجرحــى، وتضــع ســيارات جــاهزة بشــكل  إإضــافة إلــى 
 سوريين إلى الداخل المحتل!« زو ار»على حدود الجوالن لنقل 

ل فكــرة المنطقــة العازلــة إلــى جــزء مــن اللعبــة السياســية التــيلقــد ســبع ورأينــا أن ــه   فــي انصــل، وقبــل تحــو 
عتــداءاتها وخرقهــا لســيادة الخصــوم، تقــام منطقــة الفصــل بــين حــدود دولتــين إتمارســها دول عديــدة للتغطيــة علــى 

حتكــاك الــذي يمكــن أن اإل مجلــت انمــن الــدولي لضــمان عــدم عــدوتين، أو متخاصــمتين، بموجــب قــرار يصــدر 
ســرا يل بعــد حــرب تشــرين انول إفضــي إلــى يُ  نــدالا القتــال بــين قــوات الجــانبين، وهــو مــا حــدث بــين ســورية واا
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الــذي وضــع الجــوالن المحتــل مــن قبــل الجــيش اإلســرا يلي فــي  314 رقــم عنــدما أصــدر المجلــت القــرار 1793
تهـا المراقبـة واإلشـراف ومنـع ة  اننـدوف( مهم  ات الدولي  قو  إليها مجموعة من ال تدا رة المنطقة العازلة التي أدخل

 التجاوزات من كال الطرفين، اإلسرا يلي والسوري.

عـن تشـكيل وحـدة تواصـل  الصـهيوني حتالل، مع إعالن اإل 2410يار من العام بدأ انمر في شهر ألقد 
حة فـي رة المعارضـة السـوري ة المسـل  وتنسيع مع المواطنين السوريين الذين يعيشون في المناطع الخاضـعة لسـيط

قريــة فــي المنطقــة ذاتهــا خــالل شــهر رمضــان  31حــتالل لمســاعدات علــى نحــو جنــوب ســوريا، بعــد توزيــع اإل
سـكرية مـن الجرافـات الع اً حتالل الصـهيوني عـددتموزمن العام نفسه نشرت قوات اإل 11. ثم في الفا ت المبارك

جــا  اضــي السـورية فـي محافظــة القنيطـرة، وشـرعت بــإطالع النـار بات  داخـل انر  اً متـر  344والـدبابات علـى عمــع 
فـي القتـال داخـل  ل مباشـرةً ة بعدم التدخ  قتراب منها، وعلى الرغم من وجود سياسة إسرا يلي  أي شخص يحاول اإل

بعــض  فــإن   -ســوري، بيــنهم مقــاتلون مــن جبهــة النصــرة 2444يــة نكثــر مــن عــدا تقــديم المســاعدة الطب   -ســوريا
ــ قــد للبــوانيامــع مســؤولين إســرا يليين مثــل كمــال ة الشخصــيات الســوري ة المعارضــة التــي علــى عالقــة قوي ــ دت أك 

 هتمامها بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري.إسرا يليين لل

 المأسـاوية نـدالا انحـداثإلـى السـطل منـذ هذا العنـوان  المنـاطع العازلـة فـي سـوريا( بـدأ يطفـو ع ومع أن  
ات بعــض دول الجــوار ذات العالقــة بانزمــة الســورية، قا مــة أولوي ــمــا لبــث أن تــرأ ت ه ، إال أن ــ 2411فــي العــام 

ســـرا يل اللتـــين تحـــاوالن  ماوالســـي   ســـتغالل الوضـــع الميـــداني الـــذي ظهـــر فـــي منـــاطع الشـــمال والجنـــوب إتركيـــا واا
يه مواقــع مــا تســم   التحــالف الــدولي" ضــد  التــي تقــوم بهــا طــا رات " المزعــوم، ، وعمليــات القصــف الجــويينالســوري

بإحداث متغي رات جيوسياسي ة ترجمة أهدافها المضمرة والمعلنة من أجل تنظيم "داعش" في شمال وشرع سوريا، 
الجديــد الــذي يجــري إنضــاجه علــى نــار  -هــذا الهــدف القــديم تباعــدفــي المنطقــة، وذلــك علــى الــرغم مــن جذري ــة 

مكاني   مع قتين، ليت فقطالمعارك المستعرة في كال المنط ا طهـات هذ  انطراف التي رفعت منسوب تور  قدرات واا
قتنـــاص مـــا تعتبـــر  "اللحظـــة التاريخيـــة" إل رتكـــاب المجـــازر بحـــع الســـوريين إفـــي المحرقـــة الســـورية إلـــى مســـتوى 

 -الروســيةرتفــاا النبــرة اا ف الــدولي"، و لالمناســبة، وواقــع التبــاين وصــراا المصــالل فــي صــفوف مــا يســمى "التحــا
نمـا (اإليرانية ضد هذا السعار المستهتر بكل ما له عالقة بالشـرعية الدوليـة حقـا ع مـوازين تباعـد  أيضـًا مـع ، واا
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ـــداخل الســـوري. تحـــر كالقـــوى التـــي ت أعلنـــت الواليـــات المتحـــدة انميركيـــة تشـــكيل  أن منـــذو  علـــى انرض فـــي ال
 14انخيــر علــى مدينــة الموصــل العراقيــة فــي  ، بعــد سـيطرة«داعــش»تحــت عنــوان محاربــة « التحـالف الــدولي»

ل قتال التنظـيم و2414حزيران  ل العسـكري انجنبـي المباشـر، جـو ًا وبـر ًا ذريعـة للتـدخ  « مكافحـة اإلرهـاب»، تحو 
ــ« داعــش»تســتغل إســرا يل عنــوان مكافحــة اإلرهــاب والحــرب علــى و فــي ســوريا والعــراع.  ل داخــل أراضــي للتوغ 

نشاء ر، واا خاصـة  «المـوك»منطقة عازلـة عبـر دعـم جماعـات المعارضـة المسـل حة التابعـة لهـا ولــ الجوالن المحر 
 .جبهة النصرة

ــللقــوى الغربي ــ« داعــش»ســمل تمــد د قــد و  ة، ال ســي ما الواليــات المتحــدة وتركيــا، بالتمــد د العســكري ة واإلقليمي 
ة قتال التنظيم باستخدام القو ة الجوي ة، ة في الغرب العراقي والشرع والشمال السوريين، بغيوبناء القواعد العسكري  

ــــة انميركي ــــونشــــر م ــــات بــــل آالف الجنــــود والضــــب   ة ة وانلماني ــــة والبريطاني ــــة والفرنســــي  اط مــــن الوحــــدات الخاص 
بـة فـي معسـكراتها، تمهيـدًا « قـوات محلي ـة»ة، التي تقود مجموعات من المتعاملين معها تحت مسم ى والتركي   مدر 

رها»اعات انرض التي إلدارة هذ  الجم  ة.ة المركزي  ضمن إدارات محلي ة، بدياًل من الدول الوطني  « تحر 

ــ جــيش ســوريا »ًا، علــى شــاكلة ًا وأردني ــات المدعومــة أميركي ــة هــدفًا للقــو  ة الســوري  وكمــا كانــت الحــدود العراقي 
السورية ــ العراقيـة ـــ انردنيـة نتشار في نواحي معبر التنف الحدودي قرب مثل ث الحدود الذي يحاول اإل« الجديد

وصواًل إلى معبر القا م ومدينة البوكمال، فإن الجنوب السـوري لـم يبـَع طـوياًل بعيـدًا عـن هـذ  المعادلـة فـي ظـل  
فـــي مثل ـــث الحـــدود  اخـــاص بهـــ« إقلـــيم»تشـــكيل « داعـــش» تانطمـــاا اإلســـرا يلية، خصوصـــًا بعـــد أن اســـتطاع

لــواء »فــي منطقــة حــوض اليرمــوك، بدايــة تحــت جنــا) مــا كــان يســم ى « لمحتــلالســورية ــــ انردنيــة ــــ الجــوالن ا»
 حركـة « حركة المثن ى»ع ، ثم  تحو ل بعد اندماجه م«الخال»وقا د  أبو علي البريدي الملق ب بـ« شهداء اليرموك

ب الحــر « المــوك»، قبــل أن تعلــن فصــا ل «المــوك»لتصــقت طــوياًل بجبهــة النصــرة مســتفيدًة مــن دعــم إتكفيريــة 
 «.جيش خالد بن الوليد»عليها( إلى 

جبهــة فــتل الشــامو »طــوياًل جماعــات المعارضــة المســل حة المتحالفــة مــع « غرفــة المــوك»ودعــم انردنيــون و
، فيمـا تتكف ـل إسـرا يل بـدورها بمـد  هـذ  «داعـش»في الجنوب لقتال الجيش السوري، والحقًا لقتال « جبهة النصرة
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م لهــم الــدعم اللوجســتي والمعلومــاتي، فضــاًل اخــل مشــافي الكيــان المحتــل، وتقــد  المجموعــات بالعالجــات الطبي ــة د
 «.الناعمة»عن بعض انسلحة والذخا ر 

، بعـد سـنوات مـن اً نقـالب التركـي علـى التنظـيم أخيـر فـي الشـمال واإل« داعـش»وكما هي الحال بين تركيا و
إلـى انراضـي السـورية ختلـف أنحـاء العـالم الدعم العسكري واللوجستي وتسهيل مـرور اإلرهـابيين انجانـب مـن م

والبريدي « لواء شهداء اليرموك»والتعاون اإلسرا يلي في الجنوب السوري مع « شهور العسل»نتهت إوالعراقية، 
 2413و 2412في أعوام   ُقتل في تفجير انتحاري للنصرة(« الخال»في السنوات انولى من انزمة. وحصل 

، منها تسهيل أمور جرحى المسلحين «أمان»ة ة اإلسرا يلي  ة المخابرات العسكري  متيازات من شعبإعلى  2414و
صـعب ية ة إسـرا يلي  صـال وأرقـام خلوي ـت  إ ا)تين عبر  للعـالج فـي مشـافي الكيـان المحتـل، وحصـوله علـى شـبكات

عات مـــدر  ســـتخبارات الســـورية متابعتهـــا ورصـــدها، فـــي الوقـــت الـــذي كـــان يجمـــع فيـــه عـــددًا كبيـــرًا مـــن العلـــى اإل
 ابات وانسلحة المتوس طة.والدب  

، ويعلن وزير الدفاا أشـتون كـارتر فـي على ال حة اإلرهاب« هداء اليرموكلواء ش»ولم تكد واشنطن تضع 
، حتـى «إرهاب داعش في الجنوب السـوري فتل جبهة جديدة ضد  « »التحالف الدولي»ة نهاية تموز الماضي ني  

، بـدءًا مـن شـبه جزيـرة سـيناء «داعـش»والحـرب علـى « مكافحـة اإلرهـاب»ـدخل جيش العـدو  علـى خـط التـذر ا بـ
قـرب حـدود الجـوالن المحتـل، « داعـش»المصرية وصواًل إلى حـوض اليرمـوك، عبـر تسـليط الضـوء علـى وجـود 

(. وكانــت 2011، العــدد «انخبــار»يزيــد عمرهــا علــى عــام ونصــف عــام  راجــع « اإلمــارة الداعشــية»علمــًا بــأن 
ة بقصــف ة إســرا يلي  تمــوز الماضــي، قيـام طــا رات حربي ـ 27قـد أعلنــت، فـي « داعــش»التابعـة لـــ« أعمــاع»وكالـة 

 مواقع تابعة للتنظيم في الشيخ زويد ورفل المصرية.

ة لقــوات التحــالف التــي لــم تلحــع خســا ر تــذكر بالــدواعش فــي جبهــة الشــمال، وعلــى إيقــاا الطلعــات الجوي ــ
ة التي ساهمت بحصـار المدينـة مـن كوباني تحت سمع وبصر القوات التركي   -الذين اجتاحوا مدينة عين العرب

ا هم، تحـو ل مطلـب إقامـة منطقـة حظــر شـمالها، ومنعـت عبـور الشـبان انكــراد القـادمين مـن تركيـا لمسـاعدة أشــق  
ــة فــي شــمال ســوريا مــن قبــل نظــام رجــب طيــب أردوغــان الــذي اســتجاب لمطلــب واشــنطن جــو   ي ومنــاطع عازل

ى "معارضـــة معتدلـــة" فـــي انراضـــي التركيـــة، إلـــى عالمـــة فارقـــة وشـــرط صـــريل وملـــل  ســـم  تـــدريب مـــا يُ ع بالمتعل ــ
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ع بحدود وواجب الوجود لمشاركة أنقرة في "تحالف واشنطن"، مستغاًل حاجة التحالف الماس ة إلى تركيا التي تتمت  
ات حة، وتمتلــك قــو  ل  المســ هابي ــةاإلر  مــات والمجموعــاتطويلــة مــع ســوريا، وبعالقــات واســعة مــع العديــد مــن المنظ  

رات المتقاطعـة، وعلـى ة كبيرة يمكنها القيام بأعباء العمليات المطلوبة على انرض. ووفع المعطيات والمؤش  بري  
ظ نطالقـًا مـن الـتحف  إحتمـال إقامـة مثـل هـذ  المنـاطع، إمتـابعين إلـى خفـض منسـوب الرغم من ميل العديد من ال

اإليرانــــي، فــــإن هــــذا المطلــــب الــــذي يســــتبطن  -الصــــيني -والــــرفض الروســــي عتــــراض الســــعوديانمريكــــي واإل
ة لــدى العديــد مــن أطــراف آذانــًا صــاغية إضــافي   فــي مرحلــة مــن المراحــل ة فضفاضــة، بــات يجــدطموحــات إقليمي ــ

 التحالف.

 

 تطابق األهداف التركية اإلسرائيلية في سوريا

بعمليـــات  التركـــي قيـــام الجـــيش  2414تشـــرين انولا البرلمـــان التركـــي فـــي الثـــاني مـــن شـــهر عنـــدما يشـــر  
ات التحـالف انمريكـي باسـتخدام انراضـي التركيـة للقتـال والسـما) لقـو   ،اداعـش فـى العـراع وسـوري عسكرية ضد  
حـتالل إيسـتهدف  كـان ه عمليـاً فإن ـ ،عضـواً  17مقابـل  عضـواً  271ة بأغلبي   ،رهابياإل هذا التنظيم المزعوم ضد  

يتطـابع تمامـًا مـع الكنيسـت اإلسـرا يلي الـذي فإن ه  ،كيلومتراً  122ة مع سوريا التي يبلس طولها المناطع الحدودي  
هضبة الجوالن في زمن حكومة ر ـيت وزراء العـدو الصـهيوني انسـبع منـاحيم بـيجن فـي كـانون أول  ا ضم  شر  

 ن فــإن   ثانيــا(، وذا   أواًل (هــ .راضــي الفلســطينية المحتلــةســتيطان فــي انا اإلا وال يــزال يشــر  والــذي شــر   1711
ـــرض العربي ـــحـــتالل انإفـــي  ،العـــدو  اإلســـرا يليتركيـــا تتمـــاهى مـــع  بعـــد وذلـــك  ،ة إقامـــة المنـــاطع العازلـــةة بحج 

مـن أجـل فـه يتوظإلـى قـرار برلمانهـا إلسـتغالل تسعى وهي  ،ري العربيحتاللها للواء اإلسكندرون السو إستمرار إ
بذريعــة إقامــة منـاطع عازلــة تحــول دون دخــول مقــاتلي داعــش لألراضــي  ،ســورياة مــع حـتالل المنــاطع الحدودي ــإ
 .تركيةال

الهــدف الحقيقــي مــن إقامــة  أن   ،ة علــى لســان أكثــر مــن مســؤول فيهــاوقــد ســبع أن أعلنــت الحكومــة التركي ــ
نطقــة وعمــل م  ،رهــابدريب والــدعم اللوجســتي لمجــاميع اإلهــو تحويلهــا إلــى منطقــة آمنــة للتــ ،المنطقــة العازلــة
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تـوفير فـي  ،تحول دون قصف الطيران الحربي السوري لها. وتركيا بهذا القرار تواصل دورهـا ،حظر جوي فوقها
رهـاب ًا لفصـا ل اإلسـتراتيجي  إعمقـًا ،للت وال تـزال تشـك  ة المزعومـة بعـد أن شـك  رهابي ـالدعم لمجاميع المعارضة اإل

 وعلى رأسها " داعش".

 1791بعد عدوانها على الجنـوب عـام  ،منطقة عازلة في الجنوب اللبنانيل ل من شك  سرا يل فهي أو  إا أم  
 ،سـعد حـداد وأنطـوان لحــد الضـابطين المنشــقين بتنسـيع مـع جـيش لبنــان الجنـوبي العميـل الـذي أقامــه كـل مـن ،

مـن هجمـات  ثـم   ،مـن هجمـات المقاومـة الفلسـطينية ةة فـي شـمال فلسـطين المحتل ـسرا يلي  لحماية المستوطنات اإل
 ة بقيادة حزب اهلل.اللبناني   اإلسالمي ة وعمليات المقاومة

الكامل مع تنظيم جبهة  بالتنسيع ،طها إلقامة منطقة عازلة في جنوب سورياوقد كشفت إسرا يل عن مخط  
 ،مت كـل أشـكال الـدعم اللوجسـتي والتسـليحي إلرهـابيي هـذ  الجبهـة وغيرهـاوفي سبيل ذلك قد   ،رهابيالنصرة اإل
مـــن انســـلحة المتوســـطة والخفيفـــة وحمـــايتهم بمظلـــة " البـــاتريوت "  ســـواهاصـــواريخ تمـــوز و ب زويـــدهمبمـــا فيهـــا ت
ـــ ،لتمكيـــنهم مـــن إقامـــة هـــذ  المنطقـــة ،اإلســـرا يلية منطقـــة " فـــك مـــن طـــرد مراقبـــي انمـــم المتحـــدة مـــن  منهمـــا مك 

 لجوالن المحتلة.مات مع العدو الصهيوني في هضبة احتالل مساحات واسعة من نقاط الت  اا شتباك " و اإل

ت حيـــال ســـورية فبينمـــا تبن ـــ ذاتهـــا يتطابقـــان فـــي التحالفـــات وانهـــداف ،تركيـــا والكيـــان الصـــهيوني ن  إن ثالثـــاً 
 تالف المعارض ى باإلوتاليًا ما يسم   ،  مجلت اسطمبول( ى بالمجلت الوطني السوريحكومة أردوغان ما يسم  

رهـاب لك دعمهـا الكامـل لمختلـف فصـا ل اإلوكـذ ،لعسـكريمت لهمـا كـل أسـباب الـدعم السياسـي واوقد   ،المزعوم
وحيـث لـم  ،فـي سـورية الممـانع وعلى رأسها تنظيمي " جبهة النصـرة " " وداعـش" بهـدف إسـقاط النظـام العروبـي

نـرى أن الدولة السورية والر يت بشـار انسـد، فإن نـا اته هي إسقاط ف أردوغان عن التصريل بأن أولى أولوي  يتوق  
 بهدف إسقاط ،رهابالف السوري المزعوم ومع فصا ل اإل تمع اإل نفسه شارك مع تركيا في التحالفإسرا يل تت

  ،وغيـرهم فـي مستشـفياتها اإلرهـابي هي منذ بداية انزمة تعالج جرحـى تنظـيم جبهـة النصـرةو  ،في سوريا الدولة 
 تالف ل اإلتصريحات ممث   ولعل   ومخابراتيًا. اً ًا وعسكري  ع معهم سياسي  وتنس   ،ةة العسكري  هم بكل أسباب القو  وتمد  

عـة المشـاركة فـي وزيارتـه للكيـان الصـهيوني بذري ،بشأن المساومة على الجوالن في حينه المزعوم كمال اللبواني
ــإن مــا ترهــاب مــؤتمر لمكافحــة اإل بــين  ،ســطنبولإالــذاكرة أيضــًا اللقــاء الســابع فــي وفــي  .ا التحــالفر علــى هــذؤش 
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مســاعد الــوزير محمــد عــدنان بوســاطة  اإلرهــابي  يلي عــن حــزب شــات يعقــوب مرجــي وبــينعضــو كنيســت إســرا
مــــع حكومــــة العــــدو المســــل حة يــــوب قــــرا وذلــــك لتنســــيع التعــــاون بــــين المعارضــــة الســــورية أاالســــرا يلي الســــابع 

فقـــد قـــال ضـــابط رفيـــع  ،هـــه لتعميـــع التحـــالف مـــع جبهـــة النصـــرة وغيرهـــاالعـــدو توج  هـــذا  ولـــم يخـــف الصــهيوني.
الما ـة مـن سـيطرة المعارضـة السـورية علـى ثمـانين ب ن  أحـتالل يادة المنطقة الشمالية في جيش اإللمستوى في قا

ســــرا يلي" ومــــا أســــماهم المعارضــــين فرصــــة لعقــــد تحالفــــات بــــين الجــــيش "اإلهــــي  ،ةمنطقــــة الحــــدود مــــع ســــوري
 المعتدلين.

يـــر خبـــر ســـقوط طـــا رة ســـوخوي خان هـــذا فتلق ـــ ،رهـــابهـــذا التحـــالف بـــين العـــدو وفصـــا ل اإلوفـــي إطـــار 
عتــداء وتوجيــه الشــكر إلــى وســارا إلــى مباركــة اإل ،كبيــر   مــن قبــل صــواريخ البــاتريوت اإلســرا يلية بفــر)   الســورية

  السورية. حكومةال وطالب بالمزيد من اإلجراءات ضد   كيان العدو

 

عب ـــر مصـــدر رفيـــع المســـتوى فـــي المعارضـــة  ،مـــع موقـــع صـــحيفة "معـــاريف" علـــى اإلنترنـــت وفـــي حـــديث  
تشـمل فـرض لسياسة جديـدة مـن جانـب تـل أبيـب  ل إسقاط الطا رة "باكورة عمليشك   عن أمله في أن ،المزعومة
 ًا كبيـراً ل عونـوأضاف المصدر أن "عمليات مماثلة تشك   ،الجوالن" وتحديدًا في سماء ،ي على المنطقةحظر جو  

 وسورية. إسرا يل ع بالعالقات بينوُتسهم في مستقبل جديد بكل ما يتعل   ،لنا

ســرا يل مــن تحالفهمــا مــع فصــا ل اإلو  تركيــا مــن ناحيــة أخــرى تســتهدف رهــاب فــي ســورية ضــرب حركــات اا
لها خ  علـــى توظيـــف تـــد ،دفتركيـــا تعمـــل بجـــاإلدارة الســـورية. أو المتحالفـــة مـــع  الصـــديقة، المقاومـــة فـــي المنطقـــة

ومـا  ،تانيالعمـال الكردسـ رتكـاز لحـزبلتحطـيم بنيـة اإل ،العسكري في شمال سوريا تحـت عنـوان محاربـة داعـش
 ة بــدعم تســليحي ها ــل مــن" الســوري  كوبــاني"ه تنظــيم داعــش علــى منطقــة عــين العــرب الهجــوم الكبيــر الــذي شــن  

  ر علـى ذلـك.مؤش ـ إال   ،قريـة( 314القرى المحيطـة "بكوبـاني"  البـالس عـددها  يةحتالل غالبإنه من ما مك   ،تركيا
الشـراذم اإلرهابي ـة  رهـابي وغيـر  مـنيم جبهـة النصـرة اإللتوظيـف تحالفهـا مـع تنظـ تعمـل بجـد  إسرا يل كذلك فإن  
ة الخط ــ ولعــل   –وريا ســتراتيجي لســالحليــف اإل –حــزب اهلل  ة بقيــادةاللبناني ــ اإلســالمي ة ضــرب المقاومــةل المســل حة
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جـا  منـاطع فـي جنـوب وأخواتهـا بات   عسـكر فيهـا جبهـة النصـرةالتي تُ  ،المنطقة العازلة اإلسرا يلية الهادفة إلى مد  
شـغال حــزب اهلل إال مؤش ـ –لبنـان مــرورًا بجبـل الشــيخ  مــن تركيــا  لكـل ،نفســها ر علــى المشـاركةبهـدف مناوشــة واا

 .هاذات في التحالفات ،والكيان الصهيوني

نمـم المتحـدة يتجـاوز ميثـاع ابـدخول انراضـي السـورية إن مـا  قرار البرلمـان التركـي  إلى أن   وتجدر اإلشارة
قــرارات مجلــت  يتمــاهى هنــا مــع رفــض إســرا يل لكــل  هــو و  ،مــن اإلدارة انمريكيــةبــدعم  ،وموافقــة مجلــت انمــن

   .الُمتعاقبة ةانمريكي   الصهيوني بدعم ال محدود من اإلدارات ـ صلة بالصراا العربيانمن المت  

ها عدو على قاعدة صراا أن  على  إسرا يله مثلما يجري التعامل مع أن  من التأكيد  م ال بد  د  في ضوء ما تقو 
ــه عــدو لســورية ولألبأن ــ ،ســالموي فــي تركيــاوالتنميــة اإل مــن التعامــل مــع نظــام حــزب العدالــة فــال بــد   ،الوجــود ة م 
المتحالفــة مــع  ،الجديــدة فــةالمتخل  المتعجرفــة و  ةة العثماني ــســتعماري  علــى قاعــدة رفــض العــودة للهيمنــة اإل ،ةالعربي ــ

 .ودول الناتو حدةالكيان الصهيوني والواليات المت  

ــه،   عــهإلــى مرب   اإلقليمــي المشــهد عــادالكاذبــة، و بالوكالــة حــروب ال إنهــارت ،فشــي اً  شــي اً فــي الختــام نجــد أن 
 –فانقنعـــة ســـقطت وظهـــر أصـــحاب المشـــروا الصـــهيو .ة المباشـــرةانصـــيل انساســـي   العـــدو ي حـــروبانول، فــ

ســرا يل تــدعم وُتهــاجم.ن صــراحة ووقاحــةو أمريكـي الحقيقيــ تــلمر ال مــن الســبعون عامــاً و  . فأمريكــا تــدعم وُتهــادن واا
كســر المقاومــة بــالحرب المباشــرة لهم و لتو جهــا خونــة العــرب ومشــغ   ولبنــان وســوريا ومصــر والعــراع علــى فلســطين

 وسـط تـلمر عربـي وخليجـي ،في سـوريا برم ته حربة  المشروا المقاوم ُت لضرب رأ وصوالً الفلسطينية واللبنانية، 
عـرب الخيانـة واإلسـتزالم سات وحـا ط البـراع وانصـرف غابت فيه القدت والمقد   أردني -قطري -السي ما سعودي

 .والمقاومة بضربة  واحدة وريانحو الخندع اإلسرا يلي إلسقاط س

 


