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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 السورية الساحة على املستجدات آخر

 !سوراي من قواته سحب ترامب إعالن إىل الفرات شرق للهجوم خطته أردوغان إعالن من

 مث إخل...ابهلجوم التصريح معاودة مث اهلجوم، أتجيل مث الفرات، شرق اهلجوم حول أردوغان من التصرحيات توالت: السؤال
 إعالن ذلك ختلل وقد ...السوري النظام من احلماية منبج يف األكراد طلب أن بعد العمليات يف ابلتنسيق روسيا إىل ارعةاملس

 ردوغانأ تردد وراء ما: هو والسؤال ...وهكذا الفراغ سد   عن احلديث مث ...الفرات شرق من األمريكي اجليش سيسحب أنه ترامب
 اختالفا   يعين ما تنسيق دون أو أمريكا مع ابلتنسيق أردوغان من والتصرحيات األعمال هذه وهل الفرات؟ شرق اهلجوم موضوع يف
 .خريا   هللا وجزاك السؤال طول عن واملعذرة سوراي؟ من األمريكي اجليش النسحاب الدافع ما مث ردوغان؟أو  مباتر  بني السياسة يف

 سوراي من النسحابا مباتر  إعالن وإىل الفرات شرق ومللهج خطته ردوغانأ إعالن منذ األحداث يف ابلتدقيق: اجلواب
 :يتبني... اليوم حىت

 وبيان ابلقذة، القذة حذو يقال كما بل ابل، ذي بشيء تتجاوزها ال األمريكية السياسة وفق هي ردوغانأ سياسة :أولا  
 :ذلك

 اخلطة ورسم ،7/12/2018 تراكاأل املسؤولني مع واجتمع أنقرة إىل جيفري جيمس لسوراي األمريكي املبعوث جاء -1
 سوراي، يف السالم إلحالل منوذجا   أصبح منبج حول التعاون أن جيفري، وأكد وإدلب، منبج يف خاصة سوراي يف األمريكية املرحلية
 ألكراد،ا املسلحني مع التعاون وحول. وتركيا" املتحدة الوالايت بني وثيق تعاون دون هناك هنائي حل إجياد املمكن غري )"من حيث

 (،8/12/2018 يف الين أون يت آر... وتكتيكي" مؤقت، (داعش) ضد الدميقراطية سوراي قوات مع عملنا أن نؤكد "دائما: قال
 الرتكي الرئيس قال التلفزيون، بثه خطاب )يف الفرات شرقي اجلديدة خطته عن أردوغان أعلن الزايرة تلك من أايم أربعة بعدو 

 عليها تسيطر اليت املناطق إىل مشريا   االنفصاليني"، اإلرهابيني من الفرات شرق إلخالء أايم، خالل عسكرية، عمليات يف "سنشرع
 .(12/12/2018 سي يب يب. .."الشعب محاية "وحدات

 وكان ذلك، تعارض أمريكية تصرحيات صدرت بساعات الفرات شرقي اجلديدة العسكرية احلملة عن الرتكي اإلعالن بعد -2
 يف واحد جانب من عسكري بعمل القيام" إن بيان، يف "البنتاغون"، ابسم املتحدث روبرتسون"، "شون )وقال اغونالبنت مركزها
 "أي: وأضاف. ابلغ" قلق حمل املنطقة حميط يف أو هناك األمريكي اجليش من أفراد وجود احتمال ظل يف خاصة سوراي شرق مشال
 البنتاغون مركزها كان اليت املعارضة وهبذه (،13/12/2018 اجلديد اخلليج موقع ...لنا" ابلنسبة مقبولة غري النوع هذا من أفعال

 لذلك واشنطن، عن يصدران خمتلفني رأيني بني نفسها تركيا وجدت فقد األمريكي الشيوخ جملس يف ابرزين مجهوريني وأعضاء
 بالده )إن 17/12 االثنني يوم أردوغان طيب رجب الرتكي الرئيس وقال! واشنطن يف النهائي للرأي انتظارا   الرتكية اخلطة جتمدت

 رمسيا "أعلنا البالد بوسط قونية إبقليم ألقاه خطاب يف أردوغان وقال "...سوراي يف جديدة عسكرية عملية وقت أي يف تشن رمبا
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 .(17/12/2018 يرتزرو ... إجيابيا " رده وكان ترامب السيد مع ذلك "انقشنا وأضاف. الفرات" شرقي عسكرية عملية سنبدأ أننا

 وأن سوراي، من األمريكية القوات سحب 19/12/2018 األربعاء يوم مفاجئ وبشكل ترامب األمريكي الرئيس أعلن -3
 إلعادة الوقت حان "داعش"، ضد التارخيية االنتصارات "بعد: ترامب )قال الدولة" "تنظيم دحر وهي املهمة، إجناز على بناء   ذلك

 شرقي ساحة ختلي أمريكا وكأن ظهر االنسحاب وهبذا (،20/12/2018 الروسية سبوتنيك وكالة... لوطن"ا إىل العظماء شبابنا
 قرب وحداته حنو جديدة تعزيزات الرتكي اجليش )أرسل نفسه املصدر فقفو   أردوغان، خلطة احلياة أعيدت الفور وعلى لرتكيا، الفرات
 .البالد( جنويب سوراي، مع احلدود

 يف األمريكان السياسيني بني االحتجاجات من عاصفة اثرت فقد سوراي من االنسحاب األمريكي سالرئي إبعالن -4
 األمريكي الدفاع وزير استقالة إىل مفاجئ وبشكل أدت أن وقعها من وبلغ اجلمهوري، احلزب يف ابرزون أعضاء وعارضها واشنطن،

 يف اختالفات وجود إىل استقالته رسالة يف بقوة ماتيس وملح.. .منصبه من ابستقالته ماتيس جيمس األمريكي الدفاع وزير )تقدم
 خطاب يف الرتكي الرئيس قال واشنطن يف احلرج هذا ومع .(21/12/2018 سي يب يب "...ترامب الرئيس مع السياسات

 وحدثت ترامب ئيسالر  مع هاتفيا   حتدثنا... الفرات هنر شرقي عسكري بتوغل القيام املاضي األسبوع يف قرران )كنا سطنبولإب
 وأضاف. الوقت لبعض الرتيث إىل هذا دفعنا وقد بياانت، املتحدة الوالايت وأصدرت ابألمن ومسؤولني دبلوماسيني بني اتصاالت
 األمريكي القرار نتيجة األرض على نرى حىت الفرات هنر شرقي يف األكراد" "املقاتلني ضد العسكرية عمليتنا أرجأان" أردوغان

 .(22/12/2018 رويرتز... "سوراي نم ابالنسحاب

 مع تدور ألهنا جمددا ، االنتظار مرحلة إىل فقط يومني بعد عادت الفرات شرقي الرتكية العسكرية العملية أبن يتضح وهبذا
 ةزاير  منذ أمريكية اعتبارات تقتضيه كانت والتأجيل ابهلجوم التصريح وأن ختمدها، أو فتنشطها واشنطن، من القادمة اهلب ات
 من هبا ينزل يكاد مبا واشنطن من أيتيها ما عن منفصل بشكل سوراي يف هلا سياسة ال تركيا أن أي الزايرة، تلك تبع وما جيفري
 كثرية أحيان يف تركيا مصاحل من أكثر أمريكا مصاحل يراعي كان تركيا يف النظام فإن العمالء، من يقرهبا ما إىل الفلك يف الدوران

 اقرتبت عندما منبج يف كان كما األمريكية احلمراء ابخلطوط تُلز م وكانت! الزيتون" غصن"و الفرات" "درع عملييت يف كان كما
 !عنها بعيدا   فتوقفت الفرات"، "درع عملية منها

 :التالية األمور استعراض من فهمه فيمكن مبار ت اختذه الذي االنسحاب لقرار الدافع عن أما: اثنياا 

 وقت يف أوابما األمريكي الرئيس دافع والعراق، أفغانستان يف األمريكية التدخالت نتيجة حصلت اليت األمل خيبة بعد -1
 احللفاء على بشدة واعتمد فيها، األمريكية القوات مشاركة من قلل أو استبعد الذي التدخل أشكال من جديد شكل عن سابق

 التعاون جملس ودول وإيران تركيا مثل املنطقة يف أتباعها أمريكا حشدت السوري، الصراع بداية ومنذ. القتال يف ابجلنود لتزويدهم
 املتحدة الوالايت جلأت كافيا ، هذا يكن مل وعندما. األسد ضد الثورة إحباط يف فاعل دور للعب األورويب االحتاد وكذلك اخلليجي،

 السورية الساحة أمريكا خُتل   فلم ذلك ومع ...جنيف اتفاقات طريق عن دبلوماسي حل إلجياد روسيا مساعدة إىل علين بشكل
 .عسكراي  

 تغريدات فكتب قراره، عن ترامب دافع وقد 19/12/2018 يف االنسحاب قرار فكان املسألة هذه على ركز مباتر  جاء وملا



3  /7 

 وإن. ورايس من ابخلروج 2016 عام يف االنتخابية محلته أثناء عهُ ط  ق   بتعهد يفي "إنه :تويرت موقع على 20/12/2018 يوم عدة
 روسيا ...آخرون حيارب ألن أخريا   الوقت حان وقد. يذكر مقابل دون وإيران روسيا منها أخرى دول بعمل تقوم املتحدة الوالايت

 يف ترامب )وقال البناء" وإعادة الوطن إىل للعودة الوقت حان. عملهم نؤدي حنن. اإلسالمية للدولة احمللي العدو هم وآخرون وإيران
 7 قبل ذلك وكان أشهر، 3 سوراي يف للبقاء "خططنا: "تويرت" (االجتماعي) التواصل موقع على الرمسية صفحته عرب رهانش تغريدة

 وحان هزمية، شر   اهنزم قد اآلن هو وها شراسة، تزداد "داعش" كانت ،رئيسا   أصبحت "عندما: واتبع ."أبدا   نغادر مل سنوات،
 .(22/12/2018 اليوم روسيا ..."الداير إىل عائدون حنن بسهولة، منه تبقى ما على قضاءلل تركيا مثل األخرى الدول على الدور

 إدلب حول سوتشي اتفاق يف ألمريكا كبرية خدمة واأد   عندما وأردوغان السوري والنظام وإيران روسيا شكر نفسه الوقت ويف
 وأشياعها لبنان يف وحزهبا وإيران روسيا أن يدرك فهو... طلبه فلب وا االتفاق هذا عقد أراد الذي هو أنه مذك را 17/9/2018 يوم

 سقوط دون للحيلولة أمريكا أجلها من تقاتل اليت نفسها للغاية للقتال مستعدون وغريهم التنظيمات من وأتباعهما والسعودية وتركيا
 املتحدة األمم ويف وسوتشي ةانوأست جنيف اتفاقيات يف وعلنا   سرا   بذلك تعهدوا فقد اإلسالم، عودة دون واحليلولة السوري النظام

 هذه كل وأصبحت اإلمجاع وانل اجمللس إىل أمريكا به تقدمت الذي 2254 قرار وخاصة بسوراي املتعلقة األمن جملس وقرارات
 قوى على )"االعتماد: أمريكا خطط من أن 29/7/2018 بتاريخ سؤال جواب يف ذكران وقد. بتطبيقه تطالب وغريها األطراف

 التصور هذا ينته ومل... جديدا   ليس الكالم وهذا. الغرض هلذا وتركية وسعودية مصرية قوات تستقدم وقد السالم"، "حلفظ قليميةإ
 القوات حمل عربية قوات إلحالل ختطط ترامب دوانلد إدارة إن... اخلارج من قوات ابستجالب والقاضي سوراي يف للحل األمريكي
 يف مباشرة ذلك ترامب أعلن وقد "(...اإلسالمية الدولة تنظيم هزمية بعد البالد شرق مشال يف الستقرارا حلفظ سوراي يف األمريكية
 .األخرية تصرحياته

 على األمريكيني اجلنود نفقات توفري يريد فهو واخلسارة، الربح فكرة عليها تسيطر اليت التاجر بعقلية يفكر ترامب إن -2
 تكاليف يف تساهم وكذلك وتسليحهم األكراد اجلنود نفقات معظم تدفع كانت واإلمارات ديةالسعو  أن ومع األمريكية، اخلزينة

 على سوراي، داخل الالعبة الناعمة القوى أهم أحد األخرية اآلونة يف ابتوا واإلمارات، السعودية العربية )اململكة: الدويل التحالف
 أعلنت وكذلك .(4/12/2018 يف العربية مصر... الرتكية احلدود على سوراي، لكرد الرايض دعم ذكرت إعالمية تقارير خلفية

 هيذر األمريكية اخلارجية ابسم املتحدثة فقالت. أمريكا تقوده الذي الدويل للتحالف مبلغ تسديد 14/12/2018 يوم السعودية
 أونالين اخلليج ...اجلديد" التمويل يف مليوان 50 بتقدمي اإلمارات تعهدت حني يف دوالر مليون مبئة سامهت السعودية )"إن انورت

 خسارة النفقات تلك يعد   ألنه وأسلحتهم تنقالهتم وتكاليف جنوده نفقات كل تُغط ى أن يريد فهو ذلك ومع (17/12/2018
 20/12/2018 رويرتز نقلتها اليت تصرحياته يف خفي غري ظاهر وهذا غريه، الدور هبذا يقوم أن يريد مث ومن كتاجر، عرفه يف
 حتصل وأال األوسط، الشرق شرطي تصبح أن األمريكية املتحدة الوالايت تريد هل" )وأضاف سوراي من االنسحاب قراره قبع

 هل به؟ نقوم ما األحيان، معظم يف رون،قد   يُ  ال آخرين حلماية الدوالرات تريليوانت وإنفاق الغالية األرواح بذل سوى شيء على
 حبروهبا، اآلخرون يقوم أن تريد أمريكا أن يتبني ذلك كل من ("آخرون حيارب ألن أخريا   قتالو  حان لألبد؟ هناك نظل أن نريد

 !خزائنها بدل خزائنهم وتُفتح دمائها، بدل دماؤهم فتسيل

 الظروف يف األقل على العسكرية ابألعمال وليس أمريكا تريد كما السياسي ابحلل األطراف تنشغل أن يريد مباتر  إن -3
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 وقد شيء، كل بلق خمططاته وفق السياسي احلل أتمني يريد ألنه إدلب جتاه والنظام روسيا حشود بتوقيف ذلك صنع وقد احلالية
 مل لذلك ...األمريكية السياسة هذه تعي روسيا ابتت وقد): 22/9/2018 يف أصدرانه الذي السؤال جواب يف ذلك إىل أشران

... صمتت وإيران اعرتضت أمريكا من بدفع تركيا ألن طريقتها على إدلب يف األزمة إلهناء له أعدت الذي هجومها إكمال تستطع
 بضعة سوى ميض   ومل روسيا، طريقة على األزمة وإهناء إدلب ملهامجة روسيا خطة إقرار يف 7/9/2018 إيران اجتماع فشل وهكذا

 وكالة نقلت فقد! أمريكية مبباركة وذلك السالح منزوعة منطقة إنشاءُ  اهلجوم حمل وحل بوتني أردوغان اجتماع قدعُ  حىت أايم
 عملية خطوات اختاذ على وتركيا روسيا ونشجع "نرحب: للوكالة قوله األمريكية اخلارجية يف مسؤول عن 18/9/2018 يوم نوفسيت

 نهاسف وأعادت إدلب على قصفها روسيا أوقفت وهكذا... إدلب" حمافظة على وحلفائه األسد حكومة من العسكري اهلجوم ملنع
... السياسي احلل قبل عسكراي   إدلب موضوع حلسم تركيا عرب أو مباشرة أمريكا تستجدي تزال وال املتوسط، البحر يف انورت اليت

 يف العسكرية قواعدها حول روسيا البتزاز ضغط ورقة الستعماهلا إدلب يف عسكري حسم أي قبل السياسي احلل تريد أمريكا ولكن
 روسيا هجوم مبنع أمريكا ورائها ومن تركيا اهتمام أن أي... السياسي احلل يف القواعد موضوع تعرض رضةاملعا جتعل مث ومن سوراي
 الذي الوقت يف بل املدنيني، حلماية أو إلدلب الوصول من النظام ملنع وليس أمريكا ملصلحة األوىل الدرجة يف كان إدلب على
 غري أو السالح منزوعة مدنيني، غري أو مدنيني إدلب، دماء عندهم هتون فحينها اروسي له ضعوختُ  تريد الذي احلل أمريكا فيه محُتك  

 وهكذا. االقتباس انتهى (...جانب كل من تتقدمهم وجرائمهم املختلفة، سوراي مناطق يف بذلك تنطق وسريهتم... السالح منزوعة
 فراغ ستسد أهنا تظن جعلها أبن تركيا خدع قد فهو اهلدف، هذا من األطراف قر ب فقد االنسحاب قرار ابختاذه مباتر  فإن

 حيميها، أن منه تطلب النظام إىل فسارعت تركيا، قبل من بتهديدها األكراد قلوب يف الرعب وأدخل... األمريكية القوات انسحاب
 الوقت ويف النظام تدعم روسيا وألن... منبج منطقة إىل بقواته النظام توجه منبج يف لألكراد تركيا هتديدات فأمام النظام، أراده ما وهذا
 وهكذا... املنطقة يف جديدة عالقات تجد   إذا إال منبج يف النظام تركيا تقاتل أن الصعب من يصبح وإذن تركيا، مع متفقة نفسه
 تتحدث طرافاأل بعض بدأت وقد! أمريكا تريد ما وفق التسوية أحاديث يف تبدأ أن إال أمامها ميسورا   جتد ال األطراف ترامب جعل
 :سرا   يتحدثون وآخرون علنا   بذلك

 تسوية إىل التوصل يف املسامهة عليه سوراي من القوات سحب واشنطن قرار )أن إىل الروسية اخلارجية ابسم الناطقة أشارت -أ
 .(26/12/2018 عريب كسبوتني. ..سوراي من لالنسحاب الزمين اجلدول يف وضوح وجود عدم إىل مشرية للوضع، شاملة

 الرتكي، اجلانب من بطلب توقفت يومني، منذ عنها أعلن واليت منبج على السيطرة عملية أن )أكدت "املدن" مصادر -ب
 انتهى (27/12/2018 املدن ...اأمريكو  روسيا مع الرتكية املفاوضات من املزيد إجراء هبدف أتجيلها ومت

 حيث ...به صرح الذي االنسحاب مبوضوع هلا مهد اليت التسوية إىل األطراف جهود حيول أن ترامب استطاع فقد وعليه
 .سوراي ألزمة ابلتسوية اكأمري خمطط إال أمامها جتد ال األطراف تأصبح

 قدميا   شخصيا   موقفا   ترامب لدى فإن مب،اتر  عند األمهية ذات املعتربة األسباب من كذلك هو االنتخايب العامل إن مث -4
 من القوات انسحاب إىل الدعوة فإن مث ومن االنتخاابت، يف يفوز جعلته اليت أوال" "أمريكا ةحلمل وفقا اخلارجية، احلروب ضد

 من 2000 بعودة مهتم فهو ولذلك .2020 لعام املقبلة االنتخابية احلملة أجل من شخصيا ، عليه ابلنفع تعود وأفغانستان سوراي
 مث ومن (21/12/2018 يف npr) أفغانستان، من 7000 و (19/12/2018 يف غارداين )ذي ايسور  من األمريكية القوات
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 :2020 عام يف انتخابه إعادة يف تساعده عام بشكل يمريكاأل الشعب عند بشعبية حيظى

 البطيء تنفيذه قبل حىت ابالنسحاب قراره نتيجة واألتباع لعمالئه الصداع فوق بل صداعا   مباتر  أوجد فقد وهكذا: اثلثاا 
 كانوا ولو واألتباع، للعمالء وزان   يقيم ال مبار ت أن يتبني وجيري جرى ما وبتدبر ...بكامله مت إذا هذا ،أشهرا   يستغرق قد الذي

 :وأورواب روسيا ذلك من تسلم ومل واخلداع ابإلذالل خمططاته لتنفيذ فاستعملهم! يعقلون ال ولكنهم حوله من النفضوا يعقلون

 أمريكا تتكفل دولة هلم وتقيم سوراي عن لينفصلوا وتسلحهم تدرهبم أمريكا نأ ظنوا أمريكا بنان طوع هم الذين فاألكراد -1
 وقد! أمريكا تريده قتال كل يف األمامي اخلط كانوا ولذلك! املوعودة الدولة سبيل يف أمريكا تريده ما ينفذون وصاروا حبمايتها،

 الكردية الفصائل إطارها يف نظمت اليت املظلة وهي ورية،الس الدميقراطية ابلقوات كارتر أشتون آنذاك األمريكي الدفاع وزير أشاد
 لذلك، ممتنون وحنن. (داعش) حماربة يف األرض على لنا ممتازون شركاء أهنم أثبتوا)" عنهم كارتر وقال. املتحدة الوالايت قبل من

 وهكذا (2016 مارسآذار/ 18 ،نيوز ديلي حريت )صحيفة. اإلقليمي" دورهم بتعقيدات االعرتاف مع ذلك، يف االستمرار ونعتزم
 املتحدة للوالايت اخلاص املمثل جيفري، جيمس تصريح نظرهم يلفت ومل والعلن السر    يف هلم داعمة بقىست   أمريكا أن األكراد ظن
 ضد طيةالدميقرا سوراي قوات مع عملنا أن نؤكد "دائما: قال األكراد، املسلحني مع التعاون وحول... ): آنفا   املذكور سوراي يف

 حيث توظيفهم أمريكا على لسهُ  وهلذا عمالتهم يف استمروا بل (،8/12/2018 يف الين أون يت آر... وتكتيكي" مؤقت، داعش
 أمام مكشوفا   ظهرهم وترك االنسحاب قرار إصدار أمريكا مصلحة اقتضت وعندما! ملصلحتهم وليس هي ملصاحلها خدمة تريد

 كانت ما وهو النظام أحضان إىل دفعهم ما وهذا ...االعتبار يف األكراد مصلحة أخذ ودون القرار أمريكا أصدرت تركيا هتديدات
 سوراي مشال معظم على يسيطرون الذين األكراد، قادة )حث! األكراد من وبطلب سوراي مشال إىل يعود النظام جلعل أمريكا تبغيه

 خطر من احلدود حلماية قوات إرسال على دمشق وحليفتها سيارو  املنطقة، من االنسحاب املتحدة الوالايت قرار أزعجهم والذين
 لسنوات، األكراد املسلحني إلدارة خضعت اليت احلدود، إىل السورية احلكومة قوات لعودة األكراد دعوة وتكشف... تركي هجوم

 وقد (27/12/2018 يبعر  كسبوتني ...القوات سحب املفاجئ ترامب دوانلد األمريكي الرئيس قرار أعقاب يف أزمتهم عمق عن
 آالف لدماء وخيانة الظهر يف )"طعنة سوراي شرقي من املفاجئ األمريكي االنسحاب قرار الدميقراطية سوراي قوات اعتربت

 جهات أن ابملوثوقة، وصفها مصادر عن اإلنسان حلقوق السوري املرصد ونقل. األربعاء القرار، على هلا تعليق أول يف املقاتلني"،
 الدميقراطية سوراي قوات ظهر يف خنجرا   جرى، حال يف يةمريكاأل القوات انسحاب "اعتربت الدميقراطية سوراي قوات يف قيادية

 تنظيم لسيطرة خاضعة جغرافية بقعة أكرب على الفائتة والسنوات األشهر خالل سيطرت اليت الكردي"، الشعب محاية ووحدات
 انتهى (19/12/2018 يف نيوز التحرير موقع. منبج مع الفرات شرق منطقة وهي "داعش"،

 قرار أن وخباصة الفراغ تسد اليت هي سيجعلها أمريكا انسحاب أن تظن كانت فقد حرج، يف أصبحت فقد تركيا وكذلك -2
 مسؤول )كشف 19/12/2018 اليوم روسيا ذكرت فقد ...املكاملة تلك خالل من ردوغانأو  مباتر  اتصال بعد كان االنسحاب

 مع األخرية حماداثته نتيجة سوراي من املتحدة الوالايت قوات سحب قرار اختذ ترامب، دوانلد األمريكي، الرئيس أن مطلع أمريكي
 بعد اختاذه مت القرار أن األربعاء، اليوم "رويرتز"، لوكالة حديث يف األمريكي، املسؤول وأوضح. أردوغان طيب رجب الرتكي، نظريه

 لالتفاق تطبيقا   جيري الحقا   حدث ما "كل: نا  مبي    ذاته املصدر وقال. املاضي اجلمعة دوغانوأر  ترامب بني جرت هاتفية مكاملة
 الرتكية األانضول وكالة نقلت فقد وترامب أردوغان بني اهلاتفية املكاملة وعن (."اهلاتفية املكاملة هذه خالل إليه التوصل مت الذي
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 عليهم، قضينا "حنن: أردوغان واستطرد "؟(داعش) على القضاء بوسعكم له: سألنا "ترامب الرتكي الرئيس )وقال 21/12/2018
 "األمريكيون" واأبد النهاية يف ...اللوجستية الناحية من الالزم الدعم لنا تقد موا أن يكفي ...مستقبال ذلك مواصلة وميكننا

... الفراغ متأل اليت هي أبهنا تظن تركيا انتك هكذا. سليم"( بشكل معهم الدبلوماسية عالقاتنا مواصلة هدفنا واآلن. ابالنسحاب
 وعرابت دابابت برفقة النظام، قوات من عنصر ألف حنو )وجتم ع !األكراد من بطلب منبج إىل النظام حترك هو حدث الذي لكن
 يف "قسد" مع مشرتكة نقطة إىل النظام قوات من عنصرا   40 حنو ودخل. التايهة معرب نقطة يف ثقيلة، برشاشات مزودة رابعي دفع
 مشرتكة قوات نشر على "قسد" مع االتفاق بعد النظام قوات فيها تتمركز اليت األوىل النقطة وهي. العرمية شرقي مشال اليالين قرية

 .(27/12/2018 املدن موقع.. .الرتكية والقوات احلر اجليش سيطرة نقاط مقابل

... املوضوع ملناقشة األركان ورئيس واخلارجية الرتكي الدفاع وزير من مكون وهو 29/12/2018 يف تركي وفد توجه مث ومن
 األربعاء قالت زاخاروفا، ماراي الروسية اخلارجية وزارة ابسم فاملتحدثة: لرتكيا مستفزة كانت الروس املسئولني بعض تصرحيات ولكن

 احلال "بطبيعة: زاخاروفا واتبعت. ون"يمريكاأل منها سيخرج اليت األراضي على السورية السلطات تسيطر أن "جيب )إنه ،27/12
 احلكومة قبل من يكون أن جيب هذا أن الواضح من يون؟مريكاأل سيرتكها اليت املناطق على سيسيطر من: أساسي سؤال يظهر

 املسار على حمددة سياسات وننفذ كثب عن النظر وجهات بتنسيق "نقوم: زاخاروفا وأعلنت "...الدويل القانون مبوجب السورية
 موقع ..."األرض على اإلرهاب ملكافحة العسكرية العمليات جمال يف أو اخلارجية السياسة ابجتاه سواء األتراك، الزمالء مع السوري

 اشتباك عدم من ابلتأكد ملتزم ترامب )إن أيضا   غراهام لينزي البارز يمريكاأل اجلمهوري السيناتور وقال (27/12/2018 ناملد
 مشال حلف يف بالده حليفة لرتكيا وأكد سوراي من يةمريكاأل القوات انسحاب عقب الشعب ايةمح وحدات قوات مع تركيا

 االنفصالية للحركة فرعا   الشعب محاية وحدات تركيا عترب  وت  . مصاحلها محاية يف للمساعدة املنطقة يف عازلة منطقة إقامة األطلسي
 .(31/12/2018 يف بوست ريبع ...الفصيل هذا على هجوم بشن وهتدد أراضيها يف الكردية

 منها انسحابه بعد منبج، بريف العرمية بلدة )"يف سوراي" يف للمصاحلة الروسي التنسيق بـ"مركز العمل الروسي، اجليش أعاد مث
 !الفراغ ملء يف تركيا أمام عقبات دويوج   أوجد ذلك وكل (،27/12/2018 املدن موقع... فرتة" قبل

 منذ سوراي مأزق يف غرقت اأهن تدرك وروسيا ...أخرى إىل أزمة من هبا تنتقل أمريكا نإف نسبيا   ويةالق الدولة روسيا وحىت -3
 نتيجة العقوابت رفع ذلك مقابل يف أيمل بوتني فكان 29/9/2015 يف وبوتني أوابما اجتماع بعد سوراي يف العسكري تدخلها

 وليأخذ املأزق ذلك من وخترج سوراي عبء من لتتحلل عسكراي   إدلب موضوع حسم تريد روسيا كانت مث ...تُرفع مل ولكنها القرم
 دون حالت أمريكا لكن ...سوراي يف العسكري العمل من حتللت دامت ما يضرها فال الطويل، الوقت ذلك بعد السياسي احلل
 آنفا   املذكور 22/9/2018 يف أصدرانه الذي السؤال جواب يف األمر هذا ذكران وقد ...أوال   السياسي احلل يكون أن إال ذلك

 عرب أو مباشرة أمريكا تستجدي تزال وال املتوسط، البحر يف انورت اليت سفنها وأعادت إدلب على قصفها روسيا أوقفت )وهكذا
 إدلب يف عسكري حسم أي قبل السياسي احلل تريد أمريكا ولكن... السياسي احلل قبل عسكراي   إدلب موضوع حلسم تركيا

 احلل يف القواعد موضوع تعرض املعارضة جتعل مث ومن سوراي يف العسكرية قواعدها حول روسيا البتزاز ضغط قةور  الستعماهلا
 .(...السياسي
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 منبج يف تركيا وبني النظام بني أصبحت روسيا كون من ذلك بعد حدث ما مث!!! ابالنسحاب مباتر  قرار ةل  ب   الطني زاد مث
 وروسيا يقرتبون، النظام وقوات تركيا وحشود اتفاقات، وتركيا روسيا وبني النظام، تدعم فروسيا! الفرات شرق األكراد مناطق وابقي
 !آخر إىل مأزق من بروسيا تنتقل فأمريكا وهكذا ...القتال اندلع إذا مأزق يف روسيا جيعل ما بينهما

 البقاء يستطيعون ال فهم حرج يف مسيرتكه أمريكا وانسحاب الدويل التحالف مع مشاركا   كان من فمنها أورواب وأما -4
 قرار وهامجوا" "احتجوا ولذلك! بسالم بعيد من تراقبهم أن ال سوراي يف تعاين أمريكا بقاء يريدون كانوا نفسه الوقت ويف ...وحدهم

 لكن كبريا   تقدما   أحرز قد الدولة تنظيم ضد الدويل التحالف "أن :الربيطانية الوزراء رئيسة ابسم املتحدث أعلن فقد ...االنسحاب
. "هتديدا   يشكل التنظيم يزال ال أرض، بدون حىت التنظيم يشكله الذي التهديد عن نغفل أال وجيب العمل، من كثري هناك يزال ال

 الفرنسي، الرئيس انتقد وكذلك ...لالنسحاب سببا   أعلنها اليت مباتر  حجة   التصريحُ  بطليُ  أي (19/12/2018 نيوز )يورو
 جيب "احلليف أن على القول مشددا   سوراي، من األمريكية القوات بسحب ترامب، دوانلد األمريكي، الرئيس قرار كرون،ما  إميانويل

 .سوراي بشأن ترامب اختذه الذي القرار" إزاء شديد أبسف "أشعر جنامينا، التشادية العاصمة من متحداث   وقال ."ثقة حمل يكون أن
 املسلحة اجلماعات قتال يف تشاد مع ذلك تفعل فرنسا أن مضيفا جنب"، إىل جنبا تقاتل أن يعين حليفا تكون "أن ماكرون وقال

 انتهى (23/12/2018 سي يب يب. اجلهادية

 ...ينفذون املسلمني بالد يف واحلكام ...يقررون فهم ،قضاايان يف املستعمرون الكفار يتحكم أن املؤمل من فإنه وأخريا  : رابعاا 
 ومن لسادهتم إرضاء   عنه أنوا احلق هلم ُبني    كلما بل عليه، وسالمه هللا صلوات رسوله من وال احلكيم العزيز هللا من يستحيوا أن دون

 يف أبيديهم أنفسهم فأهلكوا ،أسيادهم فلفظهم دورهم انتهى عندما أشياعهم من مضى ما يف ينظروا ومل مناصبهم، يف يبقوهنم مث
نَ  ﴿َوُهم   هلم بـُني    الذي قاحل نع لبعدهم وذلك واآلخرة، الدنيا َهو  ِلُكونَ  َوِإن   َعن هُ  َويَ ن َأو نَ  َعن هُ  يَ ن   ُعُروَن﴾ َوَما أَن  ُفَسُهم   ِإَل  يُ ه   َيش 
 .املبني اخلسران هو وذلك وأخراهم دنياهم خيسرون مث ومن
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