
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة!؟هيئة تحرير الشام، ابتالع الشمال، أم ضرورات 

 

عرك ، إن  ا ، باءاش  ايا ــ م ع ك كرس  شام، َكـ ال ة أحداث تشكيل هيئة تحرير ال ذو تومه مهادس، ماش بعد 

صءدا شّظ  أو اندماج مزئّ  تجّلى ف  ا صائل فيما بينها  مت أكقبتها خ ارات ك كرّية كبرى أمام النظام كتائب وف

شمال، حيث نناقش  ال ورّس صًا ف  ال صو اباب وخلفيات الحدث، هنا وخ عرة وغير الأ عرةالمبا ضمن مبا المنءقة ، 

 أو كلى الم توى الدول .  قليعأو اإل اواش ف  الداخل ال ورّسوالتداكيات،  النتائجتشملها مانّية، والمكانّية الت  االز

 : مقدمة-1

المعارضــين رؤى ، اختلفت الصــ  توحيدضــرورات المرحلة ف  بين و، المشــيتات كبر حكع، الشــمال ابتالعبين  

ة كاملفصائل  ومعها مجموكة)النصرة اابقًا(  -مبهة فتح الشام( الذس يضّع رير الشامهيئة تح)مشروع والمؤيدين ِل

شمال ال ورّس اس ف ميش الفتح  "كلى يد ، الذس تحررت أمزاش كبيرة منه ف  ال ــأّول  م؛5112آذار مارس  الذس تأ َكـ

صائل ذات تومهات متقاربة وذلك  صائل ك بعد محاولة اندماج مزئ  نفذتها ف اورّية إكالن كّدة ف شكيل كرّية  ت

الحق، أمناد الشام، ومبهة أحرار الشام، مند األقصى، ميش ال نة، فيلق الشام، مند ) :ضّمتغرفة ك كرّية مشتركة 

كلن كن تحرير مركز محافظة إدلب اة ميش الفتح الذس أنو لتكون هذه الارفة ه  ،اــّميت غرفة النصــرو (النصــرة

بعد ك ر تحرير مدينة "م ر الشاور" هذا االندماج الذس تتابعت نتائجه ف  ِل ، َكـــأّول إنجا 1م5112/ أذار مارس/ 52

 . 5ِلإدلبان ف  الري  الجنوب  االاتراتيجيَّ الم ءومةو القرميد ستجاه مع كر هاتقهقرو خءوط النظام الدفاكّية،

شمالّية ال ورّية كادت بعدها  - ابات ك كرس أدى لتآكلى أّن ال احة ال كل البنّية الداخلّية لارفة لتدخل ف  حالة 

صةكمليات ميش الفتح، وتحّول ومهة ال ص صدامات نفوذ، أّد صراع من النظام، إلى حالة محا ت ف  مرات كديدة إلى 

صائل الت  بقيت  عتباكات داخلّية بين الف صول النظام ال ورس لتءويق حلب وا اط كلى هذه الحالة إلى حين و أوا

لذس يعتبر يريق اإلمداد  م،5112تمو / يوليو  ــة منوبًا، ويريق الكااــتلو ا من محورس الكليات ف  منءقة الراموا

 . 3، والواقعة تحت ايءرت قوى ك كرّية ومدنّية معارضةالوحيد نحو الشمال لحلب التارمة كن ايءرة النظام

ضة  - االم  ممثلة فال ورّية حاولت القوات المعار صائل ذات التوّمه اإل اها الف   غرفة كمليات الفتح وكلى رأ

وبعض الفصائل الم اندة من الجيش ال ورس الحّر ك ر حصار حلب الشرقّية بعمليتين ك كريتين كبرى بين مءلع 

                                                           
1- https://goo.gl/aB9Tnu يوتيوب // /YouTubeمـ. 11/2/2112ير إدلب. شوهد : موقع تسجيالت مرئّية، تحر 
2- https://goo.gl/Xxi3B7  :مـ. 22/4/2112، رامي زين الدين، يش الفتح( اتحادٌ يصنع أمــــالا )ج// أورينت نت 
3- https://goo.gl/5dVyJK  //FRANCE24 ،مـ. 12/2/1112: الشرق األوسط: قوات النظام تسيطر على الكاستلّو 

https://goo.gl/aB9Tnu
https://goo.gl/Xxi3B7
https://goo.gl/5dVyJK


 
 
 
 
 
 
 

المفروض برًا من قبل قوات النظام ال ورّس ، ذلك الحصار 2مـــ1125، ومءلع أيلول ابتمبر/4مـــ5112آب أغ ءس/

شود يائفّية كراقّية، وأفاانّية، وإيرانّية، وم نود اتءالكّية  ةمدكومة ِبمجاميع من ح موًا بالقدرات النارّية واال

ا  شرقّية، ومن ثع ، ل الح الجو الرو صار كلى حلب ال كزلها إلى ولكن دون مدوى حيث تّمكن النظام من تثبيت الح

صاخور وم اكن هنانو كبر كارودر نارس اين مزئي َصرة، متد بين دوار ال اط األحياش المحا لينه  بعدها أس الواقعة و

نحو إدلب ركته كّل من رواــيا لمقاتل  المعارضــة توامد ك ــكرس أو مدن  معارض له ف  المدينة بعد اتفاإ إخالش 

 وتركيا. 

بين الفصــائل كلى م ــتوى العناصــر أو اــواش داخلّية  علت فأثار اــقوط الجزش المحرر من حلب بيد النظام رّدا -

ــائل  من المظاهرات الشــعبية الت  تنادس القيادات، وكذلك مومة بمءلبين رئي ــين أولهما محاكمة قادة الفص

اتراتيج  ف  حلب، والثان  إالم ؤولين كن خ ارة كمق الثو شعب رة اال شاش م ع موحد يمثل آمال وتءلعات ال ن

اباب الهزيمة ف  حلب ومنها ال ماح للنظام بقضع األراض  ف  محيط حلب بينما انشالت ِلال ورس، محمِّ ين القادة أ

صمود بداخلها،  صرة وال ضحة للدفاع كن األحياش المحا ضة لع تمتلك خءة وا صائل بالمعارك الجانبّية، وأّن المعار الف

صائل، واختالف القيادات فيما شرذم الف ف  منايق كان من  بت ارةبينها مما ت بب  وكلى رأس كّل هذا وذاك كان ت

 عّقة ف  حلب.  3111و 1101الممكن أّن تعيق تقّدم قوات النظام، كما حدث ف  معارك 

 بعد حلب، الءريق نحو هيئة تحرير الشام:  ما-5

د ة بيالمدينالق ع الشرق  من ر النهج الذس أفضى ل قوط ّيكانت معركة حلب ه  المفصل األبر  ف  ضرورة تاي" -

لداكمة يات ا كانون األول قوات النظام، والمليشــ ما   51122،  ة، ال، وقليميةاإلحداث الضــرورة هو األ هذه كز و محلّي

ــاغتيال و كملية درع الفرات،تواع كالمترافقة  و أبالتحاإ العديد من الفصائل الم لحة بارفة كمليتها، وصواًل ِلـ

ـــ ميش الفتح، ووهو  ،0 9/9/5112، كلى يد ييران أمريك  كمر اــراقب كلى راــع  الرمل األقدرالقائد العام ِلـ

ن كا ،ل الكبرىضربت الفصائ من صراكات داخلية وما أكقب ذلك، فصائل ما بعد حلب ااتراتيجّية ك كرية مامعة ِلـ

، بما يشبه حركة أحرار الشام اإلاالمّية تشكيل ميش األحرارالقائد العام ال ابق ِل 2هاعع الشيخ منها إكالن أبو مابر

اتقالل الداخ شام،حركة اال اتبدلت قائدها أبو يحيى الم لية ف  أحرار ال ، ف  كل  العمرهو هندس، بومه مديد الت  ا

                                                           
4- https://goo.gl/L3Mx1F  :مـ. 2/8/2112، جيش الفتح يسيطر على كلية المدفعية جنوبي حلب// الجزيرة نت 
2- watmVhttps://goo.gl/3  //RT  :مـ. 2/9/1112، الجيش السوري يعاود محاصرة األحياء الشرقية لحلبوكالة روسيّة 
2- https://goo.gl/fLH66e /31/1/2112/. 2112-2112// ويكبيديا، الموسوعة الحّرة: معركة حلب . 
2- https://goo.gl/UNrAXw  //FRANCE24 :9/9/2112، م لـ"جيش الفتح" الذي قتل بسورياأبو عمر سراقب القائد العا من . 
8- https://goo.gl/OfyfMZ  .31/1/2112// ويكبيديا، الموسوعة الحّرة، هاشم الشيخ . 

https://goo.gl/L3Mx1F
https://goo.gl/3watmV
https://goo.gl/fLH66e
https://goo.gl/UNrAXw
https://goo.gl/OfyfMZ


 
 
 
 
 
 
 

، ح ب وص  العضو ال ابق للهيئة اإلكالمية ف  ميش الفتح محمد الحوران  ِبـ تصريح الحركة عمنع تهّشم عى ِلـ

 خاص حول موضوع هذا التقرير. 

 لةوالمرفقة بحاحالة التشظ ، والفوضى بين الكتائب، ل ال ورس، نظرًا كموم وضع الشمالف  لكّن األحداث ت اركت  -

شعب  الذس قد ي اند شكيل م ع يردع تاّول ال أّس من الاليان ال نظام دون البحث حركة توحيد واندماج تؤدس لت

مه الذس نادى به الحراك الشعب  ال ورس بومه األول أوااط الت  قد تءابق أو تتال  التو مءواًل ف  أمندات هذا الج ع

ــ، 5111أذار مارس/ اابقًا( وف  هذه األثناش مـ صرة  شام )الن ضاض كلى ميش المجاهدين، قامت فتح ال ــ االنق ِبـ

او صفيته أ صرة ومنها  ًةوت ــ مجموكة العمليات ال ابقة الت  قامت بها الن ابيل المثال ِبـ ضاش كلى   ممالكلى الق

 الشمال ال ورس.  ل يءرة كلىل أّنه محاولةِلبعض المراقبين  ، بما بدا9معروف، وفصيله مبهة ثوار اورّية

هذه العمليات أّدت ِلـانق امات بين كتائب م اندة ِلـ مبهة النصرة أو فتح الشام، وبين أخرى ترى ف  كملها با   -

ـ اكتبارها مبهة فتح الشام يجب رّده، بينما اتتذت حركة أحرار الشام يريق الحياد اإل ـ باغية، مكتفيتايجاب ، ِب أن ِب

قرار أبو مابر الشــيخ، وق  االقتتال بين الكتائب، وإ ، قبل أّن يعلن11المتصــاركة تكون قوات فصــل بين األيراف

  . 511011/ كانون الثان  يناير/52تشكيل )هيئة تحرير الشام(، 

 كوّنت ن يجها ال ياا  والع كرس:  الفصائل الت تحرير الشام، و هيئة-3

اّ  ه  ايا شّكل نتيجة الم ع ك كرّس  ــتجربة اابقة لكن دون أن ت اربتجاتحضار وتءوير ، ت كون امتداد لها َكـ

شتركة بتكوينميش الفتح الذس نجح  ض غرفة كمليات ك كرّية م صائل ت صع العديد من الف فكرس توّمه ب احأ

صارت كليه  لع ي تءع التحّول ه، ولكنمتقارب شام من هيئة إلى ما  بالقضاش نهائّيًا كلى نادس ي"اندماج كامل تحرير ال

، "الحفاظ كلى وحدتها وكلى هوية ععبها الم لعو ، وريةالراض  األهدف إلى تحرير كافة يو، النظام الحاكع ف  اورّية

شا ــ األمير العام لهيئة تحرير ال شيخ أبو مابركما ماش ف  الكلمة األولى لما بات ُيعرف ِبـ عع ال الت   ،15م المهندس ها

شام، و ضع مبهة فتح ال ُ  ت صار الدين، وميش ال ولحق بهع مجموكة ، ةنَّحركة نورالدين  نك ، ولواش الحق، ومبهة أن

اود الرحمن ،كتيبة صقور العز ،مجاهدو أعداشفصائل أخرى ف  بيانات منفصلة ومنهع:  ، 13لواش أحرار الجبل( ،كتيبة أ

صراكات الداوهكذا كانت  صءيادها خلّية، ال صايرة ي هل ا شّية من الذوبان ف  كيانات  عرة والت اباب المبا ه  األ

 إلكالن المذكور. ِل

                                                           
9- https://goo.gl/R2kSXU 31/1/2112جمال معروف، جبهة ثوار سوريّة.  ق:// المصدر الساب . 

11- https://goo.gl/Ql6hb3  ،22/1/2112// رأي اليوم، صحيفة: بيان حركة أحرار الشام األسالمّية، حول أحداث الشمال . 
11- https://goo.gl/V6IvT7  :مـ. 29/1/2112، مسلم سليماني، وثيقة: بيان تشكيل هيئة تحرير الشام// إيران اليوم اإللكترونيّة 
12- https://goo.gl/SgaNHw مـ. 9/2/2112، ل كلمة لهوّ أهاشم الشيخ في نيّة: االلكترو // صحيفة رأي اليوم 
13- https://goo.gl/hsMM7l  :29/1/2112 ،بين االنضمام إليها ونفيه هيئة تحرير الشام ما// وكالة خطوة اإلخبارّية . 

https://goo.gl/R2kSXU
https://goo.gl/Ql6hb3
https://goo.gl/V6IvT7
https://goo.gl/SgaNHw
https://goo.gl/hsMM7l


 
 
 
 
 
 
 

 مباعرة لتشكيل هيئة تحرير الشام: الغير  األاباب-4

ع أخر دف إلى البيت األبيض اوىواياااته الماّرة كبر القرارات التنفيذّية ترامب، عتص مثل دونالد وصول لع يكن  -

أوباما، بين مبهة النصرة، أو مبهة فتح الشام واخر كهدة الرئيس األمريك  أخذت ف  التصاكد أ موامهات م تمّرةنحو 

من مهة، وبين اإلدارة األمريكّية الت  أكءت الضوش األخضر ل الح مّوها ف  ااتهداف القيادات الع كرّية، وال يااّية 

اورّية من مهة أخرىلمن تعتبرهع امتداد لتنظيع القاكد صرة )فتح  الترك  التبرؤماش كذلك ، و14ة ف   من مبهة الن

شام(، ــ  ال امّيًا أنها مهة إرهابيةِبـ ضرة بما، 12اإلكالن ر ، 12ف  أدبيات مجلس األمن الدول  يوافق الرؤية األممّية الحا

شام ا ة لهيئة تحرير ال شية لدى القيادات المؤ ضاش كلى توافق دولّ كن ومود  ليكمل الت  ما وإقليمّ  يهدف للق

 لارب. ح ب تعري  ا ةباإلاالم المتشّدد صاحب النظرة الراديكالي وص ي

 ِلإكالن هيئة تحرير الشام: زمان  ال التأثير-2

ااكة  - شكيل الهيئة، ايمتد من  شهر األّول من العام الجارس، ت يرتقبها حدوث تبدالت كلى األرض  إلى حينأواخر ال

شهد ال ورس    الُمعلن لل وريينمنة آمنايق لرئيس األمريك  إقامة التنفيذس ِلقرار ال دخول-1تتلتص ف : فرقاش الم

اتءالع واإل نقل-5 ، حيز الومود.511010/ كانون الثان  يناير/52  اناد المومودة ف  كركميشالقاكدة التركية لال

ض  ال ورّية، وتحديداً ف  منءقة مرابلس، مع مالحظة أّن نقل القاكدة ال يمكن أن يتّع دون  التركّية إلى داخل األرا

ـــ كمليات الرّقة،  البدش-3تءهير الباب من تنظيع الدولة، كون مدينة الباب تعتبر كمق القاكدة األمام .  الفعل  ِلـ

ض  ومود قوات أمنبية كلى األر شام  عن  احتمالية، مما ي12ضوالت  قد تقت ضدها من هيئة تحرير ال إكالن الجهاد 

 المتأثرة بفكر تنظيع قاكدة الجهاد. 

 المكان الذس ت تءيع عاله!؟  م، وما حّيزير الشاراتتوامد هيئة تح أين-2

العمليات الع كرية قيادة األصلح ِلقاكدة اله  تكون إدلب ف  الشمال ال ورس،  لهيئة كان منبما أّن بيان تشكيل ا -

اباب نذكر منها:  شام، وهذا يعود أل اّية لهيئة تحرير ال صادّية المالّية، وكذلك ال يا محافظة  إدلب-1واألمنّية، واالقت

ضة النظام شكل كامل من قب اع محررة ب ك كرّية  ُالءةألس وقدرة كلى تجميع القوات ، مما يعء  حرّية تحّرك وا

االمّية الت   يومد أّس ال-5ت يءر كليها.  شام اإل اوى أحرار ال شكل حقيق ،  قّوة ك كرّية تنافس نفوذ الهيئة ب

ئة ف   يدلوميةتتءابق مع الهي ة واأل تالّي فإن او العقيدة الق ًا  ت معهاختل ما يتف  آف  ن ــبّي يات التءبيق، م ل

                                                           
14- https://goo.gl/G1Vcit  ،11/11/2112، ما أمر باستهداف قادة فتح الشامأوبا// الدرر الشاميّة: عن الواشنطن بوست . 
12- https://goo.gl/i8MbhR المدينة //news :ا لذلك  . 22/1/2112. تركيا تعتبر جبهة النصرة جماعة إرهابية وتتصرف وفقا
12- https://goo.gl/v0V7Mp  // :31/1/2112. األمم المتحدة: جبهة النصرة ستبقى بالئحة اإلرهابالجزيرة نت . 
12- https://goo.gl/GM9meR  :مـ. 22/1/2112، في سوريا مسودة قرار لترمب تطالب بإنشاء مناطق آمنة// العربيّة الحدث 
18- https://goo.gl/TSMgKJ  //BBC  .22/1/2112عربي: تصريحات وزير خارجية بريطانية عن عمل مشترك مع الروس لكنس تنظيم الدولة . 

https://goo.gl/G1Vcit
https://goo.gl/i8MbhR
https://goo.gl/v0V7Mp
https://goo.gl/GM9meR
https://goo.gl/TSMgKJ


 
 
 
 
 
 
 

أن الترك  الذس يحتاج  أحد أهع بوابات التواصل مع الجانب إدلب-3   احتمال الموامهة القريبة بين الءرفين.ويضع

ضم للتن يق مع من ي يءر كليهايفتح قنوات  ضائعه، نقوحركته التجارّية ان ل كن يريق معبر باب الهوى ل ب

اورية واألردن وبين أور عريان النقل البرّس" ضائع 1رقع )  صّنالموالتليج العرب ، وبا و ( بالن بة لحركة كبور الب

 . 19" افرين من حيث الم احة الجارافيةوالم

ها  - عاملين أول مة ب ة فه  محكو ة ال ــورّي باق  الجارافّي ــام كلى  ئة تحرير الش مد لهي نايق النفوذ والتوا ا م أّم

األيدلوميا: حيث يق  التومه العقدس والرغبة ف  إقامة إمارة إاــالمية كائق أما تمدد فكر الهيئة الذس مثلته مبهة 

والاوية الشرقّية الت  يتزّكع بقًا ف  كّدة منايق اورّية، وبالذات ف  ري  حمص الشمال ، حماه الجنوب ، النصرة اا

نفوذ فصــائل الجبهة الجنوبّية المنضــوّية ف  غرفة افة لحوران، الت  تقع تحت بها ميش اإلاــالم المشــهد، إضــ

ة المشــتر لدولّي يات ا ها الرئيس ف  األردن  كةالعمل فة اصــءالحًا )الموك(والمعر، ومقرُّ عادس ، 51و مه الم ذات التو

 االاالمّية. للتشكيالت 

 اإلقليم  والدول : وتداكيات تشكيل هيئة تحرير الشام، كلى الم توى  نتائج-0

االمّية مهادّية ح ب مؤيديه، أو  - صباة إ قبل النظر إلى الموق  اإلقليم  أو الدول  من تداكيات ومود م ع ذو 

راديكالّية ح ــب خصــومه، قد نحتاج إلى التوض ف  بدائل الحياة الت  باتت تضــيق كلى هذه األم ــام اــلفّية 

اإ، وقبلها أفاان ــتان، والقوقا ... فما بدائل هيئة تحرير الع ــكرّية الدينّية ليس فقط ف  اــورّية، بل ف  العر

 الشام ف  فرض ومودها وضمان ااتمراره!؟

اع ةّيل الع كراكماأل اتخيار تبقى - ابيل التالص من إا ه  ،ةالوا شام، كونها   مكانّيةألقوى لدى هيئة تحرير ال

ص  موس والتءويق ف  إدلب ضمن نءاإ كمليات ق ضواحيها إلى غّزة أخرى،  ايكون ح، وتحويل المدينة و صار برس 

شمال ،  ضه وتعزيزه تركيا الجار ال ااكدت ف  فر صعبة ف  توميه دّف لبح قد تكون لهذاخانق لو  ة أحد التيارات ال

الت  صّرح لنا بها اإلكالم  محمد الحوران ، لكن هذه الرغبة والعميات والضاط الع كرس من قبل الهيئة اتجاه النظام، 

ف  محاور حلب،  ة ثقيلة باتت كلى األرضالمقّرب من هيئة تحرير الشــام، يحول بينها وبين تنفيذها قوات رواــّي

مثبتة ف  قاكدت  مورين وحميميع  ليات، ومنصات إيالإ صاروخ إ من الشرية الع كرّية، إضافة آلَرِفـ مدكومة ِب

ــ أّما  مومهة إلى حلب وأريافها، فهذا كبر بداما  وب إدلبلشريط المشترك بين ال احل ومنكمليات تءهير ِلالقيام ِبـ

شاور ثّع التحّرك اتجاه بداما،ر الع كرس ف  مدينة م  هاومودللهيئة من خالل تعزيز  كنمّم صة  ال اتتدامها من وا
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توميه نارس ضد قاكدة النظام األاااّية ف  كن ّبا مما يعن  إكادة فتح يريق حلب الالذقية الدول  أمام قوات هيئة 

 تحرير الشام. 

عر ِبـــكلى  يكاد يترّكز  اإلقليم رالتأثيإّلا أّن حجع  - حالفه ال تة نتائج ومود هيئ الجانب الترك ، كونه المتأّثر المبا

ضاط قوات )و اًا من  اا شتبك مع حدوده الجنوبّية الت  تعان  أ عؤون مزش هام وم ( الكردّية pyd( و)pkkتدير 

ـ قيام واالقتصادّية وبهذا لن تظهر النتائج ال يااّية، والع كرّية ، 51المتهمة بالعداش لتومهات وأمن الدولة التركّية ِل

ضع ُك شمالّيةيات َرْبم ع ي شام  الفصائل ال اات اكلى س التبعات اإلقليمّية، دون تلّمتحت م ّمى هيئة تحرير ال يا

ّهدت العرب ، الذس ماالاتراتيج  العثمانيين الجدد نحو العمق  ، كذراعال ورّس المهتّمة ببوابات الشمال التركّيةالدولة 

 ناديق االقتراع إلى اّدة ال لءة التركّية بومهها الجديد.  إلحيائه األيدلوميا الت  ماشت بحزب العدالة والتنمّية كبر ص

الدول  بقرار مبهة فتح الشام )النصرة اابقًا( تذويب نف ها ضمن كيان مديد يحوس بداخله  ولكن ماذا كن التأثير، -

شعب ال ورس )كما ت ّم  نف ها(، مث صدقاش ال صني  الارف الدولّية أل صفت بالمعتدلة ح ب ت ابق وو  لكتائب 

 حركة نور الدين الزنك  كلى ابيل المثال ال الحصر!؟ 

صريحات رئي هع الجديد  - اط وهذا كلى األقل ح ب ما يظهر من ت شرإ األو بما أن األمريكان قرروا العودة إلى ال

شام كلى  ه موتكون الواليات المتحدة ه  المؤَثر الدول  األكبر ف  م تقبل الجماكات الجهادّية كمومًا وهيئة فتح ال

يتتلفان ِبـ اختالف التوّمه الذس ينتظر  ايناريوهينمنها التصوص كونها مناط بحثنا هذا، لنكون ضمن كّدة خيارات 

 العالع أن يراه من دونالد ترامب وفريقه الرئاا : 

ظيع تل  كن تنهيئة تحرير الشام الت  ُتْعَتَبُر النصرة ه  قوامها وكصبها الرئيس كدو ال يتال يناريو األّول: تكون  -

صفية واالغتيال  اتمرار احتوائها نارّيا كلى األرض كبر الءيران، وأكمال الت اعة اتجاهها أو ا الدولة، وفتح معارك وا

 عخرين، تحتاج موامهتهحلفائها كلى األرض ف  خلق أكداش آال ــرّية... وهذا يرتبط بحجع ودور القوات األمريكّية و

العمليات الع كرّية مما قد يارإ المنءقة بفوضى تعيق تحقيق أّس اتفاإ دول   يادة كديد القوات، وتوايع رقعة 

 حول اورّية، ويزيد امكانّية انتقال الصراع لدول الجوار. 

نظرًا لما يراه بعض المراقبين من تقارب بين اــيااــات الرئي ــين األمريكيين رونالد رياان، ال ــيناريو الثان :  -

اتن اخ ودونالد ترامب،  ضد ال وفييت، فإن ا ما كان ف  أفاان تان ثمانينيات القرن الفائت من دكع المجاهدين 

لها البيت األبيض ومها  المتابرات المركزّية ف   أيلجوتءبيقه كلى مزش من األرض ال ــورّية هو أحد الحلول الت  قد 
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ف  اورّية، مما  الجميعال عابها يءظل ومود كدو مشترك بين الهيئة واإلدارة األمريكّية الجديدة هو إيران، الت  بات 

 ااتنزاف التصوم لبعضهع والمقصود هنا هيئة تحرير الشام، والقوات المدكومة إيرانّيا.  يهيئ

ايبقى منق م - صائل   صريحات قياداته الت  تراوحت بين ترّقب،  اكلى أّن الداخل ال ورّس، بومهه الف بناش كلى ت

 وااتنكار لقيام تشكيالت ذات أيدولومية إاالمّية ِبـ فرض ومودها الفكرس والميدان  كلى صفحة الحدث ال ورس. 

اّر الجيش ال ورّس الح - صرح النقيب كّمار الواوس، أمين  صرة ال يعن  تايير موهر" :ّر َلنافقد   ها،أن تايير ملد الن

 الندماج لرّد ما وصفه با  البااة،ة، داكّيا باق  فصائل الحّر ِلمعتبرًا إياها م مًا معتدّيًا ومتءّفاًل كلى الثورة ال ورّي

 . "وإاقاط نظام ياغية الشام

صّرح َلنا - اي  بينما  اعيد  شهيد أحمد العبدو، ال يد  اع قوات ال ــ ا ام  ِبـ   ينه ، أّنهع مع حل المتحدث الر

يكفل كودة الحقوإ، كن يريق محاكع تنشئ لهذا الارض متوافق كليها وتتضع لها كّل األيراف، و الداخلية،تالفات ال

 ف  إعارة منه ِلـ صراكات الشمال، م تثنّيًا من الحديث تنظيع الدولة ِبـ اكتباره مهة معادية تءابق نظام بشار أاد. 

ـ انتظار ما من حّل هيئات، وإيجاد أخرى، ، الداخليين ف  صراكات األضداد مشاواًلوكليه ايبقى الوضع ال ورس،  - ِب

ا  كملقرارات الدول الكبرى، وخءوط قد ت فر كنه  شكل وبها الدبلوما نية التحالفات الع كرّية الفاكل والمتأثر ب

 تفرضها القوة الع كرّية. ، ف  يريق الت وّية ال يااّية الت  كلى األرض
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