
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
اند ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

نتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 
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عيد قليميين والدوليين على الصالفاعلين املحليين واإلأداء  جديدة نتيجة ظهور متغيراتيشهد امللف السوري ال يزال 

 في مستوى وِحدة الصراعحدثالتي لطاملا أو  السياس ي والعسكري،
ً
 نوعيا

ً
 في اتجاهات وسمن جهة،  ت انتقاال

ً
ياقات وتغييرا

 ليشمل خارطة اإلقليم ويغدو للجغرافية السورية وممتد عابر أثرلهذه املتغيرات أصبح ولقد  .االنفراج من جهة أخرى 

 في تغيير التموضعات والتحالفات اإلقليمية.
ً
 أساسيا

ً
 مسببا

من الجغرافية السورية اتخذت التي و من أحداث الثورة السورية مواقف موسكو الفعل الروس ي األخير مع  قورغم اتسا  

 يعيد "األلق السوفياتي" في املنطقة بعد خسارات متراكمة 
ً
ات الربيع منذ اندالع ثور تكبدتها في املشرق العربي مسرحا

 روسالعربي، إال أنه فعٌل جديد على النهج الخارجي لروسيا في املشرق العربي، حيث لم تشهد هذه املنط
ً
 قة تدخال

ً
 مباشرا

ً
يا

لضمان مصالحه الجيوسياسية  ألنظمة حليفة والدعم العسكري  ،االتحاد الروس ي على الفيتو ولطاملا اعتمد قط،

تنباطها ماهيته ومدلوالته التي يمكن اسو  التصعيد الروس ي األخيرتحاول هذه الورقة تشريح  .والجيواقتصادية في املنطقة

على مستوى املشهد املحلي واإلقليمي والدولي، باإلضافة إلى تحديد غاياته وحدوده، متلمسة في  من تقييم الواقع السياس ي

على الساحة السورية التي غدت املحدد األساس الستقرار أي نظام سياس ي إقليمي، ئها األخير ارتدادات هذا التدخل جز 

حديات ياتها والتي تتقاطع بشكل كبير مع فرص وتثم لتنتقل بعد ذلك لتبيان فرص قوى املقاومة الوطنية السورية وتحد

 الفواعل اإلقليمية.  

 ودوافعه يف توصيف الفعل الروسي اجلديد
تختلف التحليالت السياسية في توصيف التدخل الروس ي سواًء على صعيد تحديد ماهيته أو اتجاهاته أو على صعيد 

ة، يصعب من خاللها تحديد املالمح التكتيكية واالستراتيجيمتناقضة االختالف يولد مفاهيم مشروعيته القانونية، وهذا 

 و يوذلك عائد للمنهج التحليلي املتبع واملتسق مع اصطفاف املحلل
ً
ورية فق رؤيتهم لتعريف القضية السن سياسيا

 لقواعد املدرسة الواقعية في التحليل السياس ي يمكن توصيف الولوج اأومستويات الصراع فيها، إال 
ً
عسكري لنه ووفقا

 الروس ي املباشر بجملة من التعريفات وفق اآلتي:

  فرضتها الضرورة الناشئة من اللحظة السياسية والعسكرية الحرجة في امللف السوري، حيث تبدت مالمح خطوة هو

الخسارة االستراتيجية لألدوات الخارجية الروسية واحتمالية تزايد فرص تعاظم هذه الخسارة أمام تنامي عدة عوامل 

 يمكن ذكر أهمها باآلتي:

  تزايد اإلنجازات العسكرية لقوى املقاومة في مقابل عجز متدحرج لقوى النظام السوري وميليشياته، األمر الذي

سورية "بـ اقترب من قلب املوازين العسكرية في الجغرافية السورية ويهدد مشروع الحفاظ على ما بات يعرف 

 
ً
ذلك و التدخل املباشر وضبط السيولة العسكرية وتقويضها  ،عتقاد الروس يوفق اال  ،املفيدة"، لذا كان ضروريا

 لصد األفعال املهددة للمصالح الجيواستراتيجية الروسية.
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  تزايد التنافسية اإلقليمية في السيطرة على محددات اللعبة في امللف السوري بحكم الهامشية الناجمة عن

ترثة لجملة الصراعات الناجمة باستثناء "الحرب ضد اإلرهاب"، وهنا تعتقد السياسة األمريكية املترددة وغير املك

موسكو أن هذا التدخل سيصد طموحات بعض الدول اإلقليمية )كالسعودية وقطر وتركيا( وسيجبر الفاعل 

 على  -الذي استطرد باالستحواذ على إدارة ملفات النظام االقتصادية والعسكرية وحتى التفاوضية -اإليراني 

صياغة سياسته وفق قواعد التعاون والبناء املشترك، ناهيك عن أن هذا التدخل سيحفز بعض الدول الداعمة 

 الفرصة لبلورة محور إقليمي بقيادة موسكو. ئ للثورة املضادة باالصطفاف خلف الدب الروس ي وييه

 رب انهيار "األسد" مع استمرار فشل جهود
ُ
 م على روسيا ضرورة الدفع باتجاهموسكو في خلق بديل له، يحت إّن ق

 من شاستمرار األزمة وتعطيل ظروف عمل املسارات السياسية، األ 
ً
 عسكريا

ً
نه إحداث أمر الذي أوجب تدخال

 في قواعد التعاطي السياس ي والعسكري مع امللف السوري.   تغيير

 على ملء الشواغر الناجمة عن محددات من خاللها عمل ، ياملنطقةللفاعل الروس ي إلى  عودة نوعية جديدةو عنوان ه

س هذه تؤس األوسط،استراتيجية أوباما القائمة على مبدأ اإلدارة من خلف وعدم االنخراط املباشر في ملفات الشرق 

العودة ملرحلة تحسين الشروط الروسية في املنطقة بعد سلسلة الخسارات االستراتيجية التي منيت بها بعد ثورات 

اظم، لذا فإن خذة بالتعالروسية التي ال تزال آوبعد القضية األوكرانية باإلضافة إلى األزمة االقتصادية العربي  الربيع

 تيه (زمة باألزمةاأل )مبدأ إدارة انتهاج 
ً
يعمل على  ، كما أنهله انفراجات استراتيجية ئ ربما يحقق للفاعل الروس ي فرصا

 .واالستراتيجية في املنطقة  احتساب الشروط الروسية في جل الصيغ األمنية 

تساهم العودة الروسية هذه على املدى املنظور بداية تشكل أفق ومالمح عامة جديدة ترجئ أي حسم في مسارات  

 التفاعل ضمن اإلقليم، ويمكن ذكر أهم هذه املالمح كما في اآلتي:

 الجدد" ه ئمع االتحاد الروس ي وحلفا هائادلة أمنية تضمن التوازن االستراتيجي بين الواليات املتحدة وحلفامع"

 من جهة أخرى. 

  
ً
 بم تأخير الحسم في مسارات جيبولتيك الطاقة في املنطقة تلك املسارات املرتبطة ارتباطا

ً
ستقبل القضية عضويا

  روسيا تدركالسورية، إذ 
ً
 مكان كونها سوريا موقع أهمية جيدا

ً
  ا

ً
 تركيا إلى والغاز النفط أنابيب شبكة ملرور محتمال

 إجمالي نم الروس ي الغاز حصة تتجاوز ) األوروبية للقارة الغاز تصدير على هيمنتها يهدد ما وهو أوروبا إلى ثم ومن

 يكون  نأ تفضل ألنها السوري الطاقة قطاع في لالستثمار تندفع لذا نراها اليوم(. املئة في 64 األوروبية الواردات

  القطاع هذا تطوير في حصة لها
ً
 .املستقبل في معه تتنافس أن من بدال

  ي مشاريع للتغيير السياس ي في املنطقة عبر تثبيت حوامل أمراعاة تغييب الحركات اإلسالمية بكل تدرجاتها من

 الثورة املضادة وتدعيم مفاهيم وكوادر الدولة "العميقة".

 السياس ي، وذلك عبر االستمرار في االستثمار  قضايا التغيير حساب تثبيت أولوية مكافحة اإلرهاب على

   والتوظيف السياس ي غير املباشر للجماعات العابرة للحدود.
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 وهذا مستمد من الوضع أ
ً
ما من الناحية القانونية فتم النظر إلى التدخل الروس ي بوجتهي نظر، األولى باعتباره شرعيا

القانوني للنظام في القانون الدولي وأنه كيان له سيادة يحق له طلب التدخل العسكري من أية دولة أو جهة، أما الثانية 

 بحكم أنه وجود أجنبي مسلح، يقوم بعمليات عسكرية مباشرة تستهدف البنية والجغرافية السورية، 
ً
فتعتبره احتالال

 من ضرورة تحديد الوضع القانوني ل
ً
هذا التدخل فإن الواقع السياس ي في سوريا أفرز شرعية سياسية بديلة عن وانطالقا

 النظام ومعترف
ً
كافة قراراتها بين بها من قبل أكثر من  مئة دولة، ناهيك عن أن األمم املتحدة ومنظماتها تتعاطى مع الطرف ا

 يعتريها الكثير من اللغط والخطأ، وعلى أقل تقدير يمكن وصفها بأنه مما يدلل على أن الشرعية السياسية بالعموم

والقاعدة القانونية الكفيلة بمنع الشطط في هذه القضية هي ضرورة موافقة وتكليف مجلس األمن، أما دون ذلك فهو 

  ، وهو بحكم الواقع كذلكعدوان واحتالل
ً
نه موجه أعالناته الرسمية و إمع وتوافقه إذا ما ربطنا هذا التدخل  خاصة

 فهو ملحاربة تنظيم 
ً
الدولة اإلسالمية  نجد أن السلوك التنفيذي لهذا التدخل ال يطال هذا التنظيم بل على العكس تماما

حلفائه على ولتغليب كفة النظام و  له الفرص بالتمدد عبر ضرب الخصم املشترك لكليهما وهو قوى املقاومة الوطنيةئ ييه

  تي تلزم الجميع بعدم التدخل املباشر إال عبر املظلة الدولية.حساب الطرف اآلخر وهذا نسف لقواعد إدارة األزمة، ال

 شرط لفهم حدود التدخل قف او اختبار امل 
لك ال يؤكد ن ذأرغم إخطار العاصمة الروسية لجميع الفاعلين الدوليين بطبيعة تدخلها العسكري في امللف السوري، إال 

أو ينفي بشكل قاطع ماهية دور الفواعل الدولية في هذا التدخل، ومما ال شك فيه فإن تحديد طبيعة األدوار سيشكل 

 لفهم طبيعة وعمق هذا التدخل إذ سيشكل 
ً
 أساسيا

ً
 لكافة سلوك الفواعل اإلقليمية والدوليةإطارا

ً
 وظيفيا

ً
األسئلة  اختبارا

 من ذلك ينبغي تثبيت عدة معطيات يساهم مجموعها في رسم املوقف املتعلقة بسيناريوهي التن
ً
سيق أو املزاحمة، وانطالقا

الدولي مستثنين في هذا الصدد التصريحات الرسمية واإلعالمية وذلك لعدم اتساقها مع سلوك جل الفاعلين خاصة فيما 

 يات هي:   وأهم هذه املعط، يتعلق بامللف السوري بحكم طبيعته املعقدة واملتشابكة

  وهذا ما يتطلباألسد نظام  -العراق-إيران-تمثل في روسياقليمي" مإ"محور سعي موسكو الحثيث لتفعيل  .1
ً
 جهودا

 مع آليات التحالف روسية غير متعارضة مع االستراتيجية األ 
ً
مريكية على األقل في الجغرافية العراقية وانسجاما

د خارطة أهداف مشتركة  يتحدية، األمر الذي يحتم على الروس الدولي ملكافحة اإلرهاب في الجغرافية السور 

عالن التنافس الواضح مع الفاعل األمريكي في ظل عدم إالحالية على م وهذا مرده ألمرين األول  هو عدم قدرته

مل فإن روسيا ستع ، لذاية العراق بالنسبة لواشنطنوصصلخ مر الثاني عائٌد ، واأل نضوج واكتمال هذا املحور 

 .كطبيعة تدخلها في امللف السوري هذا املحور على حساب تفاهمات جزئية مع أمريكاعلى تضخيم 

ث وفق سير األحدا روسيا اهتماممريكان على عدم التعارض، فتدلل االهتمامات العسكرية لكل من الروس واأل  .2

  يتضمنو  ية املفيدة"،يشير إلى جزء من "سور  جنوده وتركيز الضربات مواقعالعسكرية و 
ً
 التحكم اتهطي في أيضا

قة وبذات األمر فهو ال يركز على املنط .املتوسط األبيض البحر باتجاه والنفط الغاز ألنابيب املحتمل بالخط

 فاقتاأو أن هناك " لـ "إسرائيلالتخوف من التعارض مع املحددات األمنية  مرده لعدة أمور أهمهاالجنوبية وذلك 
ً
 ا

 وتثبيت
ً
صحيح مريكية هذا التدخل وتعمل على تلقواعد االشتباك فيها، وبالعموم ستختبر الواليات املتحدة األ  ا
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قليمين املؤيدين لقوى املعارضة في دعمهم بأسلحة انحرافاته عبر سياسات غض النظر عن دفوعات الفاعلين اإل

 من خالل "غرف العمليات" أو عبر جره للغرق بالساحة ا
ً
لسورية التي مهد التدخل الروس ي لعوامل أكثر تطورا

ن هذا ال يمنع من الناحية التقنية والفنية تنسيق مجال أفرازاتها الحادة، إال إاستنساخ التجربة األفغانية و 

 الطلعات الجوية ملنع أي تعارض محتمل ما بين عمليات التحالف الدولي والعمليات الروسية.

فيما يتعلق بالفاعل التركي فإن احتياجه للطاقة ومراعاته لعوامل أخرى مرتبطة بتحوالت املشهد التركي الداخلي  .3

ستجعل نسب زيادة تدخله وتعارضه مع الروس أقل ونسب حصول تفاهمات بينية قائمة على عدم التعارض 

ة مراقبته بحذر لتطورات املشهد مع احتمالي ن ذلك ال يعني عدمأ، إال تنظيم الدولةمع فكرة املنطقة الخالية من 

كقوة برية يساندها الطيران  pyd تنشيط تدخله عند ظهور مهددين أمنيين وهما اعتماد الروس على حزب الـ

 الروس ي باإلضافة إلى تغيير كفة التوازن في مناطق الشمال لصالح إما تنظيم الدولة أو لصالح قوى النظام. 

 إلى الكرس ي الخلفي في عملية قيادة وإدارة ملفات النظام فإنها ستبحث عن سبل تعزيز أما إيران التي عادت  .4
ً
عمليا

 على كل النقاط إال 
ً
 لتوحأالشراكة االستراتيجية مع الروس وهذا ال يعني االتفاق سياسيا

ً
يد نه يهدف مرحليا

وتناغم الجهود العسكرية فهي ستبقى مركزة على الحدود اللبنانية ومناطق في القلمون الشرقي باإلضافة إلى غرب 

ي وسيشكل التدخل الروس  .وحمايته إمداده وطرق  هللا حزب في املتمثل لبنان في نفوذها لحمايةدمشق وذلك 

 
ً
كما سيضمن هذا التدخل لطهران لتقوية جبهاتها بالعراق،  الذي سيخفف الضغط العسكري عليها دفعا

 طهران لفاتم تدير من موسكوعد ت لم أنهاملجتمع الدولي بعد االتفاق النووي حيث مع سلبيات االنفتاح اإليراني 

  .الدولية

على األسد للخروج من املشهد  دعائية موسكو بأن تدخلها العسكري في سورية سيرافقه ضغطاربما تشكل  .5

  ،السياس ي إبان املرحلة االنتقالية أو بعدها
ً
 نوعا

ً
 مطمئنا

ً
للفاعل السعودي، إال أن سلوك موسكو ما عامال

 العسكري والسياس ي في املنطقة يحفز الفاعل املصري 
ً
ن على دعم ومباركة هذا  األداء فهو م إقليمية أخرى  ودوال

شأنه أن يوجه ضربة موجعة للقوى اإلسالمية "الخصم السياس ي االستراتيجي" من جهة وسيوفر املناخات 

املالئمة لنمو الثورات املضادة وبالتالي ضمان استمرار مصالحهما األمنية واالستراتيجية، وهذا السلوك يتعارض 

نه زيادة فاعلية إيران التي الزالت تعبث باملجال ألتي ترى أن نمو محور كهذا من شبمفرزاته مع أمن السعودية ا

 سياسة الحذر والترقب وتصحيح أية انحرافات عبر زيادة الدعم 
ً
الحيوي للمملكة وعليه ستنتهج الرياض أيضا

  
ً
 ونوعا

ً
 العسكري كما

 ألي سيناريو قائمشكل هذه املعطيات املستقاة من فهم املحددات الجيوسياسية واأل ت
ً
 جزئيا

ً
على  منية ألهم الفاعلين نسفا

التنسيق مع تغليب عام لسيناريو املزاحمة عبر التدخل إلصالح االختالالت املحدثة، فالثقة السياسية ما بين جل الفواعل 

يها، إذ ستسمر ول فاليزال يعتريها الكثير من الغموض والعائد على كثرة امللفات املفتوحة في املنطقة وطبيعة سلوك الد

و تزيد من أصفة القلق وعدم االستقرار في املنطقة مع ترشيح ظهور متغيرات طارئة تساهم إما في تصحيح االختالالت 

 تعقيد املشهد وحدية مستويات الصراع فيه.  
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  والتشظي حنو املزيد من أسباب احلريق
وسياسية تسهم في مجموعها في إعادة ترتيب املشهد يرتجي التدخل العسكري الروس ي املباشر تحقيق غايات عسكرية 

 وفق الشروط الروسية
ً
، لكن ستنذر نتائج تنفيذ الرؤية الروسية باالتجاه نحو املزيد من تعقيد العام كما ذكرنا سلفا

 سوريستجعل املشهد المعطيات  لتنامي عدةإذ سيؤدي هذا التدخل إلى توفير الظروف  ،املشهد وارتفاع مستوى حديته

 نذكر منها:، ينحدر باتجاه األفغنة القابلة للتدحرج لتغدو سمة املنطقة ككل

 
ا
 األسد نظام حلصال العسكرية املعادلة قلبباملستوى املحلي الفعل العسكري الروس ي على  يرغب، تعقيدات عسكرية: أوال

 وأماكن ازيتهوجهو  الفصائل الثورية فعل رّدةل هاختبار و  اللوجيستي اتهتحضير عمليات  ن أتمأبعد ، وذلك تمكينه إلعادة

ن ذلك سيصطدم أإال  ،(1)لقوى النظام وحلفائه لتوغل البري ال يتسهل العمليات مسرحتحضير  حيث ينوي ، اتمْوضعه

بالالمركزية العسكرية لقوى املقاومة الوطنية التي أضحت بعد ثالث سنوات من العمل العسكري تسم بقدر كاف من 

املرونة والتغيير والقدرة على املبادأة وذلك وفق أنساق غير متشابهة رغم اتفاقهم بالعقيدة العسكرية هذا من جهة ومن 

ي في العراق وعمليات االنسحاب األخيرة لقوى النظام على مستوى القدرة التعبوية جهة أخرى فتدلل تجارب الحشد الشعب

ق من تحويل هذه تخف وبالتالي فإن املشكلة املتنامية في هذه القوى ستجعل من هذه العمليات الروسيةاملستمر املنخفض 

 إضافية في عدد الوفياتتحتضن ن يجعل الجغرافية السورية ، وهذا من شأنه أالقوى من مرحلة الدفاع إلى الهجوم
ً
 أرقاما

 
ً
وهو الصراع املباشر مع املصالح الروسية من آخر  ويعقد امللف اإلنساني من جهة، وتضيف إلى مستويات الصراع نوعا

  جهة أخرى داخل الحدود السورية أو خارجها.

 .(1)جغرافية السورية انظر الشكل رقم في ال ولالطالع على خارطة العمليات الجوية الروسية

                                                        
عين على النحو اآلتي: قوات الحيدريين  7لى جانب القوات السورية، وهي تشمل نحو إرضية بدأ يتهّيأ لدخول قوات جديدة مسرح العمليات للقوات األ » (1) آالف مقاتل موزَّ

 «)ألف مقاتل( «حزب هللا» يراني )ألفا مقاتل( وقوات النخبة فيالعراقيين )ألفا مقاتل(، قوات الفاطميين األفغان )ألفا مقاتل(، قوات من الحرس الثوري اإل 
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 الشكل رقم )1(: خارطة العمليات الجوية الروسية في الجغرافية السورية )2(

                                                        
 .http://goo.gl/XiC9YL ي:الرابط التال برعالعالية  الجودةبطة ر االخنظر ا (2)

http://goo.gl/XiC9YL
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 :
ا
ياتها بعد فشل منتد الروسية الدبلوماسية تبذل العسكري  الحشد مع بالتزامن، ر مداخل الحل السياس يتقهقثانيا

 
ً
  ضمتبإدارة النظام  موسعة سورية حكومة تشكيل إمكانية" تقوم على سياس ي تحول " لخطة للتسويق حثيثة جهودا

ً
 أطرافا

  وهو طرح ترفضه جملة، بالتتابع ورئاسية ونيابية بلدية انتخابات بترتيب وتكليفها" الناعمة" املعارضة من
ً
قوى  وتفصيال

معطى "موت الحل السياس ي"،  هذا الحل الذي ترفضه  -على املدى املنظور -مر الذي سيعزز الثورة بمختلف أطيافها، األ 

 ثناء مزاحمتها للواليات املتحدة على تعزيز شروط الحلأموسكو قبل دمشق فإدارة بوتين التزال تعالج ملفاتها الخارجية 

 مهما كان توجههإالصفري خاصة إذا كان الطرف اآلخر في معادالت الحل 
ً
 .سالميا

: ازدياد فرص تمدد الخطاب الجهادي العابر للحدود
ا
حدود نوعية و مريكية ببغض النظر عن طبيعة املعرفة األ ، ثالثا

باردة بين الجغرافية السورية بتعزيز سبل املواجهة العموم ستتكفل الفوض ى والعبثية التي تتسم بها ف ،التدخل العسكري 

عن  نتخابية، وهذه السياسات الغريبةالفاعل األمريكي والروس ي على أقل تقدير إلى انتهاء واشنطن من استحقاقاتها اإل 

 خاصة في ظل عدم تدخل أي للمحلي ةالعابر لجهادية الجماعات خطابات اترجيح كفة  اطبيعة امللف السوري من شأنه

من حلفاء قوى املقاومة الوطنية ملنع عملية التدمير ولصد محاولة االلتفاف على قضية املجتمع السوري األساسية لصالح 

 الح االقتصادية.صمعادالت أمنية إقليمية ودولية تتشابك فيها األبعاد الجيوبوليتكية بما فيها املتعلقة بخطوط الطاقة وامل

: السيولة على مستوى املنطقة
ا
 تحوالت في وظائف غرف القيادة وتنذر عمليات التنسيقستشهد عملية إدارة األزمة ، رابعا

 وهذا وحده كفيل 
ً
 واحدا

ً
 جيوسياسيا

ً
الفنية بين الفاعلين املتوقع حدوثها بأن تجعل الساحتين السورية والعراقية ملعبا

 محيطة أخرى خاصة في ظل استمرار تجاهل القائمين على إدارة تلك األزمات  بتزمين
َ
امللفات التي يرشح أن تسيل لتضم دوال

   ملنطلقات الحل الذي ال مهرب منه وهو تمكين قوى املجتمع ومشاركتها في رسم وصنع السياسة العامة في كال البلدين.  

 الدور الوطين املطلوب 
 يضمن زيادة فرص انتقال األسد كورقة تفاوض من إيران إلى روسيا وهذا من شأنه أن ن اأمما ال شك فيه 

ً
لتدخل نظريا

 في مآل امللف السوري ومرتبط
ً
 أو إيجابا

ً
بمدى استمرار التماسك  ةيخلق مداخل سياسية جديدة قد تسهم سلبا

يمية، روس ي واملصالح األمنية للفواعل اإلقلن من جهة، وبمدى التوافق بين السلوك الياالستراتيجي بين الروس واإليراني

 وهذا ما يجعل قوى املقاومة الوطنية أمام مروحة فرص وتحديات تستوجب العمل على عدة مستويات وفق اآلتي:

 املستوى السياسي
  العمل على الرصد الدائم ملسار وتطورات األحداث واستكشاف مجاالت التفاوض الجديدة ورسم حدودها وآلياتها

 والعمل على ترسيخ الشروط الثورية قبل الولوج بها 

  كسبيل  ياتهاوتنشيط فاعل إلعادة تصدير الثورةاستثمار املعطيات الدولية واإلقليمية في إعادة خلق الظروف املواتية

حركة سياسية وعسكرية  امشو هفكر الدولة الذي يتيح بمنطق يد للخالص من النظام الحاكم مع مراعاة دمجها وح
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، وله أثر بالغ في العملية 
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 سياسيا

ً
 لبعض وظائف الدولة التي ستشكل مكسبا

ً
ويحقق امتالكا

 ة بغرض عدة أهداف، أهمها:وضع أجندة دبلوماسية محكم ، باإلضافة إلى ضرورةالتفاوضية

 د " 
ً
 واحتالال

ً
فع املنظمات العربية والدولية واإلسالمية الرسمية وغيرها على اعتبار التدخل الروس ي "عدوانا

 للمخاطر األمنية التي سترافق استمرار هذا التدخل.
ً
 يجب تبني سبل صده، نظرا

 هللا وامليلشيات الطائفية األجنبية األخرى املؤيدة عتبار حزب ال  دفع الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة

 لألسد جهات إرهابية.

  منة في الشمال السوري.تعزيز فرص إقامة املنطقة اآل 

 قضيتي يف الالزمة والوثائق واملذكرات البيانات وتقديم والدولية العربية اإلنسان حقوق  منظمات مع التواصل 

 . الروس ي واالحتالل الالجئين

 يةاألوروب الدول  في حملة لتنظيم السورية والجاليات االئتالف سفراء مع بالتعاون  عمل مجموعة تشكيل 

 الالجئين وقضية والروس ي اإليراني الغزو  قضيتي لشرح األمريكية املتحدة والواليات

 ي سياس وإيجاد مشروع  الجهود السياسية والعسكرية،د يتوحو  ،لتكاتف الجهود املحلية كافة فرصة تاريخية– 

 قادر على قيادة املرحلة إداري  –عسكري 

 ،شروط فهذه ال ضرورة اإلدراك أن توافر الشروط املوضوعية للتنازل تعزز خيارات رفع سوية وسقف املطالب أكثر

  .خر املطافآستبقى أسيرة امللف السوري الذي لم تستقر به املتغيرات لتغدو لن تتسم بالديمومة و 

 العسكريةمستوى االسرتاتيجية 
 ،املواجهات هذه لمث في ةعانجكثر األ في هذه املرحلة يعد الخيار "بالعدو لتصاقاال" نهجإتباع  على املستوى التكتيكي فإن

قواعد  ه فتثبيتلالنظام واملليشيات األجنبية الحليفة  وقوات قوى املقاومة الوطنية بين الفاصلة املسافة قصرت فكلما

 سالح حّول ت سيصعب من مهام ضمن مسافات قصيرة مع التمتع بمرونة التنقل على طول خطوط التماس شتباكاتاال 

 ، أما على املستوى االستراتيجي فيمكن اتباع عدة استراتيجيات يمكن ذكر أهمها:والطيران املدفعية

  من ملفاجأةا عنصر واستيعاب املبدئية، الضربات امتصاص في يتمثل والذي": ستراتيجياال  الكمون " سياسة تبني 

 لفترة ا ذهه في متكافئة غير مواجهات في استدراجها وتجنب املعادية، العمليات نمط واستقراء التحركات رصد خالل

 . الحاسمة

  صيغ عدة اللخ من وذلك ببغداد، املشتركة العمليات غرفة إحداثيات لتشتيت": التموضع إعادة" ستراتيجيةا تنفيذ 

 إعادة" لىإ واملبادرة الخاصة، العمليات وتنفيذ العصابات، حرب وشن التجمعات، وتجنب ،"الكيفي االنتشار: "أبرزها

 ".التشكيل
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  فرصة "املوك" األردن في املشتركة العمليات غرفة إغالق عملية تمثل حيث": مشتركة سورية عمليات غرفة" إنشاء 

 صيةشخ من تحتاجه ما املعارضة فصائل وتمنح الوطني، األمن مفاهيم تعزز  سورية عمليات غرفة إلنشاء سانحة

 لتبادل احترافية وسائل واتباع ،"األزمة إدارة" ستراتيجياتا تبني خالل من وذلك اإلقليمية، املعادلة في اعتبارية

 ذلك عووض أبعادها، بمختلف الكامنة القوة مصادر وتوظيف املطلوبة، املوارد وتقدير الخطط، ورسم املعلومات،

 .لخارجيا التدخل خطة إفشال في توظيفها وآليات والدولية اإلقليمية التحوالت يستوعب تطبيقي قالب إطار في

 تنسيقو  اإلخالء، عمليات وتنفيذ األولويات، تحديد عبر": االستراتيجية املكتسبات" على للمحافظة خطة إعداد 

 التوسع ثم منو  املعارضة، اكتسبتها التي االستراتيجية البؤر  على املحافظة إطار في التشكل وإعادة والفر، الكر خطط

 .الجوي  القصف عمليات تطالها وال املرتزقة شياتيميل إليها تصل ال التي" الرخوة الخاصرة" مناطق في

                                    

 

 ملا ورد أعاله فإن التدخل الروس ي في امللف السوري قد عجل فشل كافة املسارات السياسية الباحثة عن حلول 
ا
وفقا

 وعلى 
ا
ر االستمرا كافة قوى املقاومة الوطنيةومخارج لألزمة السورية وأطال عمرها الزمني، األمر الذي يوجب عموما

  .في بلورة برنامجها وآلياتها الوطنية القادرة على إدارة املرحلة بكل متطلباتها السياسية والتفاوضية والعسكرية
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