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 مقدمة

المعارضة و  ،المتصارعة )تنظيم الدولة لقوىبين ا لسيطرةل دال  وتبا ،امفتوح   اعسكري   اصراع   حلب محافظة تشهد
قوات و  ،فراتدرع ال وقوات ،إليران الموالية الشيعية والمليشيات الروسية الجوية والقوات النظام قواتو  ،المسلحة
غيير الوضع ت امحاوالت روسي جراء اجمود  السياسية  العمليةتشهد مع ذلك  بالتوازيو  .("قسد" الديمقراطيةسوريا 

مستفيدة من حالة الالمباالة التي تبديها الواليات المتحدة بذريعة االنتخابات الرئاسية  ،الميداني بالطرق العسكرية
 أخرى.  إلىوترتيبات االنتقال من إدارة 

 معقدة ةعسكريطة يخر 

في ف .فةغي تحقيق أهداف سياسية وعسكرية مختلتبين عدة قوى متصارعة تب امحتدم   اقتتاال   حلبجبهات  تشهد
 يليشياتمقوات المعارضة وقوات النظام ومن معه من  بينالمدينة وريفها الجنوبي والغربي يحتدم الصراع  جبهة
لمعارضة وتنظيم افصائل  بينيحتدم الصراع في جبهة الريف الشمالي  بينما ،اروسي   اجوي   ادعم   تتلقى شيعية
وات قجهة أخرى، وتنظيم الدولة و  من الديمقراطيةقوات سوريا المعارضة و فصائل و  ،جهة من اإلسالمية الدولة
 . ثالثة جهة من الديمقراطيةسوريا 

قوات النظام  تقدم في ساعدقد ، 2015 سبتمبر /أيلول 30العسكري الروسي في سورية في  التدخل وكان
كان يفرضه  الذي الحصار فكاستطاعت  كما والجنوبي، الشمالي حلب ريفي في المعارضة فصائل أمام وحلفائه
 في الريف الشرقي من مدينة حلب. العسكري، "كويرس" مطار لىع الدولةتنظيم 
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 .السياسات ودراسة لألبحاث العربي المركز فيوحدة تحليل السياسات  إعداد من: المصدر

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية باالشتراك مع عدد من فصائل المعارضة تشكيل  ،2015 / أكتوبرتشرين األول وفي
بلدات في ريف مدينة  عدة وانتزعت، 2016أصبح لها دور بارز في معارك حلب في عام  التيالديمقراطية قوات سوريا 

 أغسطس /بآي ف الدولةتنظيم  عليهايسيطر منبج وريفها التي كان  مدينةى لإ وصوال  حلب الشمالي من قوات المعارضة، 
 التركي، ديالحدو  الشريط على الواقعة"جرابلس"  مدينة اتجاهفي بالتحرك  الديمقراطيةقوات سوريا  بدأت ثمّ  .20161
 التية الرد من قوات المعارض فجاء حلب وغربها. محافظةالوصل األساسية بين شرق  نقطة مّثلتالتي  الباب ومدينة
لك وذ ،عن تشكيل غرفة عمليات درع الفرات بدعم مباشر من الجيش التركي ،2016 أغسطس /آب 24في  ،أعلنت

قوات درع  تواستطاع .وتأمين الشريط الحدودي بين شمال محافظة حلب وتركيا جرابلسبغرض السيطرة على مدينة 

                                       
، 15/11/2016، شوهد في 12/8/2016"سوريا الديمقراطية تسيطر على كامل منبج بعد انسحاب تنظيم الدولة"، موقع أورينت نت،  1 

 https://goo.gl/tSc75s في:

https://goo.gl/tSc75s
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والتي بات يفصلها  ،الفرات درع معركة تستمر فيما ،2هنفس المعركة إعالن يومعلى مدينة جرابلس في  السيطرةالفرات 
 .3فقط ملك 2 ،في محافظة حلب الدولةخر أقوى معاقل تنظيم آ ،عن مدينة الباب

 ركيةياألم لمتحدةا فالواليات ،يةقليمواإل الدولية المصالح فيهاالمحافظة ساحة صراع دولي تتشابك وتتعقد  باتت
 الكردية الشعب حماية قوات تشكل التي الديمقراطيةقوات سوريا  تدعمتنظيم الدولة  محاربة فيتركز  التي

(YPG) القومي هاأمن فيتؤثر  التيدفع تركيا للتدخل المباشر لمواجهة التهديدات  ماوهذا  .عمودها الفقري، 
ودفع  ،يةطرد تنظيم الدولة من حدودها الجنوبب يتمّثالن ينإستراتيجي هدفينحقيق فدعمت قوات درع الفرات لت

متزايدة بهدف  إيرانية احشود   الجنوبي وريفها المدينة تشهد كما .إلى شرق نهر الفرات الديمقراطيةقوات سوريا 
 العسكري المشهد يف فاعلية األكثر روسيا وتبقى .التفاوضية شروطها وتعزيز العسكرية معادالتها فيالتأثير 

 ،بعد خطرها عن حدود سورية المفيدةتبنى المعارضة و  أن تضربإذ استطاعت منذ تدخلها  لمحافظة حلب،
 المدن طويعت عبر محلية سياسية مكاسبى لإلتستثمر اإلنجاز العسكري وتحاول تحويله  حميميمفأنشأت مقر 

 .الصراع معادالت من ةإستراتيجي وجيوب مناطقخراج إ في تساعد مصالحة عمليات في والبلدات

  

                                       
 https://goo.gl/QiNiI2 ، في:15/11/2016، شوهد في 8/9/2016درع الفرات.. عملية عسكرية متعددة األهداف والجبهات"، الجزيرة. نت، " 2 
، شوهد في 13/11/2016وحوزان... المعارضة على مشارف الباب بريف حلب"، موقع سيريانيوز،  "بعد انتزاعها جبل الدير وسوسيان 3

  https://goo.gl/yZ6WKV ، في:15/11/2016

https://goo.gl/QiNiI2
https://goo.gl/yZ6WKV
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 (1الجدول )

 حلب محافظة في يالدولتدخل الطبيعة 

 الدولة
 نوع

 المشاركة
 الجبهات
 األساسية

 الجبهات
 الثانوية

 الحليف
 األساسي

 الحليف
 الثانوي

 حليف
 محتمل

 األساسي العدو
 العدو

 الثانوي

 أميركا
 جوية قوات

 خبراء-
 وريفها منبج

 مارع
 وريفها

قوات سوريا 
 الديمقراطية

 فصائل
 4الموم

 الدولة تنظيم -
 فصائل

إسالمية 
 5أخرى

 روسيا
 جوية قوات

 خبراء–
 حلب مدينة

 أرياف
 حلب

 النظام قوات
 ميليشياتال

 الموالية
قوات سوريا 
 الديمقراطية

 قوات
 6المعارضة

 تنظيم
 الدولة

 تركيا
 جوية قوات

 مدفعي دعم–

 الحدود
ين "ع باستثناء
 "العرب

 - - الفرات درع -
 -الدولة تنظيم

قوات سوريا 
 يمقراطيةدال

 

 برية قوات إيران
حلب  ريف

 الجنوبي
 حلب مدينة

 -النظام قوات
 ميليشياتال

 الموالية

 - المعارضة قوات - 

 السياسات.   ودراسة لألبحاث العربيتحليل السياسات في المركز  وحدة إعداد : منالمصدر

 

  

                                       
في الفترة األخيرة انخفض حجم دعم غرفة "الموم"، ووصل إلى مرحلة توقف فيها الدعم عن أغلب الفصائل التي تنشط في محافظة حلب  4

 لكٍل من لواء المعتصم وفرقة الحمزة اللذين ينشطان في بلدة مارع. األسباب مختلفة، ولكن بقي دعم الواليات األميركية مستمر  
 الف بقيادة الواليات المتحدة األميركية جبهة فتح الشام وجند األقصر في أكثر من حادثة.استهدفت طائرات التح 5
 من فصائل الجيش الحر والفصائل اإلسالمية المستقلة. تضم قوات المعارضة كال   6
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 (2الجدول )

 في جبهات المحافظةعلى األرض طة القوى الفاعلة يخر 

 االسم
 العدد

 التقريبي
 الجبهات
 األساسية

 الجبهات
 الثانوية

 الحليف
 الدولي

 العدو
 األساسي

 التنسيق الثانوي    العدو

 7الفرات درع
 حلب ريف 10000

 الشمالي
قوات سوريا  الدولة تنظيم التحالف- تركيا اوريفه جرابلس

 قوات -الديمقراطية 
 8النظام 

 حلب فتح

 9حلب فتح
 حلب ريف حلب مدينة 12000

 الغربي
)دعم  الموم
 (متقطع

قوات - الدولة تنظيم النظام قوات
 الديمقراطيةسوريا 

فتح  –الفرات  درع
 إدلب

 10إدلب فتح
 حلب ريف حلب مدينة 15000

 الجنوبي
قوات - الدولة تنظيم النظام قوات -

 الديمقراطيةسوريا 
 حلب فتح

قوات سوريا 
 الديمقراطية

 حلب ريف اوريفه منبج 47000
 الغربي

 النظام قوات المعارضة قوات الدولة تنظيم أميركا

 ميليشيات
 شيعية

 حلب ريف 25000
 الجنوبي

 النظام قوات الدولة تنظيم المعارضة قوات إيران- روسيا حلب مدينة

                                       
ت، والفرقة ع فاستقم كما أمر فصائل درع الفرات: فصائل أساسية )الجبهة الشامية، وفرقة الحمزة، وفرقة حلب األولى، ولواء الفتح، وتجم 7

، وجيش التحرير، والفوج األول، وحركة نور الدين زنكي، ولواء السلطان محمد الفاتح، وفرقة السلطان مراد، وكتائب الصفوة، 51، واللواء 13
فيلق الشام، ولواء تجمع القعقاع، و والفرقة الشمالية، وفوج المصطفى، ولواء المعتصم(، فصائل ثانوية )ثوار الجزيرة السورية، واللواء العاشر، و 

 صقور الشمال، والفوج الخامس، وأحرار الشرقية، وحركة أحرار الشام اإلسالمية(.
بعد سيطرة قوات درع الفرات على بلدة أسنبل شرق مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، صدر بيان ُنسب إلى فصائل درع الفرات بأن معركة  8

 ت قريبة، ولكن بعد عدة أيام صرح بعض قادة الدرع بأنه ال نية حقيقية "اآلن" لمهاجمة قوات النظام.فك الحصار عن مدينة حلب بات
مشاة، وجيش النصر، والفرقة الوسطى،  16مشاة، والفرقة  101فصائل فتح حلب: فصائل تتلقى دعم غرفة "الموم" )الفوج األول، والفرقة  9

بل "جيش إدلب الحر"، وجيش المجاهدين، والفرقة الشمالية، وكتائب الصفوة(، فصائل أخرى ، وتجمع فاستقم، ولواء صقور الج13والفرقة 
لفاتح، ا)جبهة األصالة والتنمية، وجيش التحرير، ولواء الفتح، وحركة بيان، ولواء الحرية اإلسالمي، وفرقة السلطان مراد، ولواء السلطان محمد 

 لمنتصر باهلل، والجبهة الشامية، وثوار الشام، وجيش اإلسالم(.وفيلق الشام، وحركة نور الدين زنكي، ولواء ا
 فصائل فتح إدلب )حركة أحرار الشام اإلسالمية، وأجناد الشام، وجبهة فتح الشام، وكتائب التوحيد والجهاد، ولواء الحق بريف إدلب، وجيش 10

 السنة، والحزب اإلسالمي التركستاني(.
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 الدولة تنظيم
 حلب ريف اوريفه الباب 15000

 الجنوبي
قوات سوريا  المعارضة قوات -

قوات  –الديمقراطية 
 النظام

- 

 الفرقة
 الرابعة

 الزهراء حي 1500
 بحلب

 سعيد الشيخ
 بحلب

 اهلل حزب - المعارضة قوات روسيا-إيران 

 الحرس
 الجمهوري

 حلب أحياء 1000
 الشرقية

 الروسية الجوية القوات - المعارضة قوات روسيا-إيران  الراموسة

 النيرب قوات
 الخاصة

 حلب مطار 800
 الدولي

 شيعية ميليشيات - المعارضة قوات إيران -

 ةالسفير  فوج
 شيعية ميليشيات - المعارضة قوات إيران - السفيرة 500

 الدفاع لجان
 المحلية

 حلب ريف حلب أحياء 2300
 الجنوبي

 النظام قوات - المعارضة قوات روسيا- إيران

 صقور
 الصحراء

 حلب 800
 الجديدة

 النظام قوات - المعارضة قوات روسيا -

 النمر قوات
 ةالجوي الروسية القوات - المعارضة قوات روسيا - حلب مدينة 2500

 قوات
 العشائر

 حلب 200
 الجديدة

 النظام قوات - المعارضة قوات روسيا -

 السياسات.   ودراسة لألبحاث العربيتحليل السياسات في المركز  وحدة إعداد : منالمصدر
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 مفتوحة واحتماالت مشتعلة جبهات

 هذا ولكن، 2016 أغسطس /آب 6فتح إدلب وفتح حلب فك الحصار عن مدينة حلب في  قوات استطاعت
غارة خالل أسبوع  478 بلغ عددهاالتي  الروسي الطيران غاراتكثافة بسبب ستمرار اال له يكتب لماإلنجاز 
 الموالية ميليشياتوال النظام قواتاستطاعت  قدو  .11"أكتوبر/ تشرين األول 6حتى  سبتمبر /أيلول 31من واحد "

وبقي  خسرتها، التي المواقع من %80 تواستعاد ،ثانية مرةمدينة حلب  محاصرةفي  هذه الغارات من االستفادة
معركة "ملحمة  ءن بدعفتح حلب غرفة عمليات الوضع على حاله حتى إعالن غرفة عمليات فتح إدلب و 

 تهدف إلى:كانت والتي  ،2016 أكتوبر /األول تشرين في 12"حلب

 حلب مدينة من الغربية الجهة في األساسية النظام دفاعات كسر. 
 العسكرية األكاديمية في األساسية النظام مواقع استهداف . 
 الغربية الجهة من حلب مدينة عن الحصار فك.  

 مدينة نم الغربية الجهة في أخرى مواقع وعدة ومنيان األسد ضاحية على السيطرةالمعارضة  قوات واستطاعت
 ،13واليةم ميليشياتقوات النظام ومن معه من  ةصلحمل الكفة لتعديل الروسية الغارات جاءت أخرى ومرة .حلب

مشروع  ن التقدم على جبهتيعحلب فتح قوات النظام صد محاوالت قوات غرفة عمليات فتح إدلب و  فاستطاعت
ها من ميليشياتتحولت قوات النظام و  ثمّ  ومن. الجديدة حلب حي جبهة وعلى الحمدانية حي فيشقة  3000 الـ

وع والسيطرة على مشر  التقدم كامال   ايوم   دام الروسي الطيران من تمهيد بعد واستطاعتالدفاع إلى الهجوم 
 عهام ومن النظام قوات تكون الثالثة، المواقع تلك على السيطرةبو  .14مةالحك ومدرسة ،مؤتة وتل، شقة 1070

األسبوع األول من  في الراموسةفي معركة  المواقع التي خسرتهاكل  تقد استعاد ميليشيات من
استطاع حزب اهلل اللبناني وحركة النجباء بدعم مدفعي  نوفمبر، /الثاني تشرين 11 وفي .2016 سطأغس /بآ

                                       
 سياسات وتتبعها للغارات الروسية.وذلك بناء على رصد وحدة تحليل ال 11
 ، في:15/11/2016، شوهد في 28/10/2016، 21"فصائل "ملحمة حلب" تتقدم وتسيطر على "ضاحية األسد""، موقع عربي  12

 https://goo.gl/bp1LLf  
 تتبع بصفة مباشرة إيران.الميلشيات التي شاركت في تلك المعارك هي إيرانية أو محلية  13
 ، في:15/11/2016، شوهد في 8/11/2016شقة جنوبي حلب"، موقع آرانيوز،  1070"قوات النظام تستعيد السيطرة على مشروع  14

 https://goo.gl/0HkCaE  

https://goo.gl/bp1LLf
https://goo.gl/bp1LLf
https://goo.gl/0HkCaE
https://goo.gl/0HkCaE
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رحى معركتين كبيرتين  االي  وتدور ح .15من قوات النظام وتغطية جوية روسية السيطرة على ضاحية األسد ومنيان
 داخل المدينة وفي الريف الشمالي.

  حلب مدينةمعارك  .1

 تشرين 4 في، وهو عبارة عن ميليشيا فلسطينية موالية، القدس لواء قوات من بدعم ت قوات النظاماستطاع
قوات  استمرتوبعد هذا  .16والكاستل طريق شمال الواقع حندرات مخيم على السيطرة 2016 أكتوبر /األول

 محاور أساسية وهي: ةثالث من حلب مدينة داخل التقدمفي النظام 

 الحيدريةو  والعويجي الباشا بستان أحياء في وبالتحديد ،الكاستلو: بالقرب من طريق الشمالي المحور، 
 في حال االتفاق على مناآلأنه الطريق الوحيد على الكاستلو وتقديمه  يقوذلك من أجل تأمين طر 

 .إلى القسم الشرقي من المدينة دولية مساعداتدخول 
 ن التقدم ملتتمكن في حي الميدان  المتمركزة النظام قوات استخدمته الذي المحور وهو: الداخلي المحور

 المياه خضالسيطرة على شركة المياه التي ت بهدفقع في شمال مدينة حلب، الوافي حي سليمان الحلبي 
 قوات المعارضة. ةتحت سيطر  ةقعالوا ةالشرقي األحياء إلى

 واسترجاع ما خسرته من مواقع في  ،الراموسةتأمين جبهة مدفعية  بهدفالجنوبي:  المحور
فشال، 2016 أغسطس /آب  .حلب مدينة عن الحصار لفك المعارضة قوات هابأي محاولة قد تقوم  وا 

                                       
، 2016عن األسبوع األول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر تقرير مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وحدة دراسة السياسات،  15
  https://goo.gl/RPvP3n، في: 15/11/2016، شوهد في 8/11/2016
 ي:، ف15/11/2016، شوهد في 29/9/2016"قوات النظام تستعيد السيطرة على مخيم حندرات"، المرصد السوري لحقوق االنسان،  16

  http://bit.ly/2ffbhsM  
 ، في:15/11/2016، شوهد في 29/9/2016، الدستور"المرصد السوري: قوات النظام تستعيد السيطرة على مخيم حندرات"،  

  http://www.dostor.org/1188682  

https://goo.gl/RPvP3n
http://bit.ly/2ffbhsM
http://bit.ly/2ffbhsM
http://www.dostor.org/1188682
http://www.dostor.org/1188682
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 الشمالية الجبهة .2

 معها اتدامصت حدة بعد أن خف ،الدولة تنظيمعلى حساب  تقدمهافي الجبهة الشمالية  الفراتدرع  قوات تتابع
واستطاعت هذه  .مدينة مارع في بلدتي تل قراح والوحشية جنوبالتي اكتفت بالتمركز  الديمقراطيةقوات سوريا 

 شهد المقابلفي  .17()شرق مدينة مارع أسنبلبلدة  على السيطرة ،2016 أكتوبر /األول تشرين 16 فيالقوات 
من مدرسة المشاة والمنطقة الحرة وعدة  الدولة تنظيمانسحاب  2016 / أكتوبراألول تشرين من خيراأل األسبوع

قوات و  الديمقراطيةقوات سوريا  ةصلحممواقع أخرى شمال المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بمدينة حلب ل
 لديمقراطيةاقوات سوريا و  النظام قوات بين التنسيقفيها  صلاألولى التي ي المرة هذه وكانت .18يالنظام السور 

 .هنفس الوقتفي  هنفس الموقعفي  لتمركزإلى حد االشتراك في ا

 14مباغتة قوات درع الفرات واستعادة السيطرة على  الدولةاستطاع تنظيم  / نوفمبر،الثاني تشرين بداية ومع
 الطيران في اير  ثكوية التي أثرت سوء األحوال الج مستغال  " في ريف حلب الشمالي، اخترينجنوب بلدة " اموقع  

 التي اطالنقكل استطاعت من خالله استعادة  امضاد   اهجوم   الفرات درع قوات شنت أنه سرعان ما التركي، إالّ 
 مواقع جديدة. فيوتقدمت  ،خسرتها

ي ريف حلب ف للتنظيم المهمة المعاقلخر آن مّثالت نياللتنحو مدينتي الباب وقباسين  احالي   األنظار وتتجه
وبات يفصلها  ،امربع   كلم 1530 علىالسيطرة  استطاعتعمليات قوات درع الفرات  أنّ  بالذكر والجدير .الشمالي

أصبحت قوات درع الفرات األقرب إلى مدينة الباب  إذم، لك 6كلم وعن مدينة قباسين  2عن مدينة الباب 
 . ةستراتيجياإل

  

                                       
، شوهد في 18/10/2016 ائل "درع الفرات" تسيطر على قرى جنوبي بلدة مارع شمال حلب"، موقع وكالة سمارت نيوز،"فص 17
  https://goo.gl/Qx5hKK   ، في:15/11/2016
 ، في:15/11/2016، شوهد في 31/10/2016ينسحب من مدرسة المشاة وقرى محيطة بها"، موقع األنباء، « داعش"» 18

 https://goo.gl/izllQX  

https://goo.gl/Qx5hKK
https://goo.gl/izllQX
https://goo.gl/izllQX
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 (3) الجدول

 19الباب مدينة عن الشمالي حلب ريف فيالفاعلة  العسكريةى القو  المسافة التي تفصل

 االسم
 مدينة إلى نقطة أقرب

 الباب
 الباب مدينة

 اإليهبالنسبة 
 الحالي اقواته وضع

 نشطة أساسي هدف المدينة شمال من لمك 2 درع الفرات قوات

قوات سوريا 
 الديمقراطية

 وحذرة متوسطة أساسي هدف المدينة غرب من كلم 17

 مستنزفة أولوية ليست المدينة جنوب من كلم 10 النظام قوات

 تحكم روسي في العملية السياسية

 - اق روسيعن اتفالماضي  يوم التاسع من أيلول / سبتمبر تم اإلعالن ،اشهر  أ استغرقت صعبة مفاوضات بعد
هيار يعود ومرد هذا االن .معدودات أيام سوى يصمد لملكن هذا االتفاق  اإلنسانية، التهدئة تثبيت إلعادةركي يأم
 للحصول على مكاسب أكبر على األرض. أوباما الرئيس إدارةضعف سياسات  استغالل فيرغبة موسكو ى لإ

فاوضات خالل تلك الماستطاعت سيما أنها  ال ،كافة والعسكرية السياسية المفاتيحفي  متحكمةما جعلها  وهو
عت ودف ،ريا والمعضمية في ريف دمشق والوعر بحمصاإخراج أهم المناطق الحيوية من معادالت الصراع كد

بعدما أخضعت غرفة حميميم العديد من المناطق )في الجبهة الوسطى والجنوبية(  -وضع الميداني بال
 والدولية ةيقليماإل طرافمع األ اسياسي   تعملو  ،الجبهة الشماليةفي اتجاه حصره في  - لمصالحات مع النظام

 بهةجتفكيك غرفة عمليات جيش الفتح بحجة مشاركة  محاولةعبر  ،اإلسالمية" فصائل"التقويض موقف  على
 بمصير العملية السياسية.فيها، وربط ذلك  (ا)النصرة سابق   الشام فتح

                                       
 المرجع نفسه. 19
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لى إخضاع ع اوعسكري   اسياسي   تعمل وهي ،السوري الملف في تدخلها منذبوتين  إدارة إنّ يمكن القول  ،اعموم  
 العملية السياسية لشروطها، إذ استطاعت تحقيق التالي:

 واإلرهاب.الدولةصراع بين " بأنهالصراع في سورية  تعريف اتجاهالعمل ب " 
 روسية بما يتالءم مع طبيعة المصالح ال وضبط السلوك اإليراني ،اوعسكري   اسياسي  النظام موقف  تعزيز

 .في سورية
 التفاهم ضروراتكريس ت من ثمّ و  ،سورية في الروسي الوجود حقيقة مع ملللتعا ركيةياألم اإلدارة دفع 

 ."اإلرهاب" محاربةمزاعم وفي  ،اوسياسي   اعسكري   البيني
 عادة تشكيلها  ،المعارضة صف تمييع  قريبة من موسكو. ةمعارض ةصلحملوا 

ية المحتملة تسويتها السياس ولفرضالنظام  ةصلحمموسكو تريد حسم المعركة في حلب ل أنّ  على المؤشرات وتدل
كتفي التي ت ركيةياألم إلدارةادى ل سورية حيال واضحة سياسية رؤية وجود عدم مستغلة ،كافة األطرافعلى 

 لكنّ  .لسوريةا األجواء في عسكري صدام لتفادي البلدين كال في الجو سالحي ينتواصل بالبضرورة استمرار 
 ابلق مستدام عسكري نجازإفالتعويل على  ،الصراع في هذه المدينة تدل على صعوبة هذا الحسمطبيعة 

قوات النظام  زعجوعلى رأس هذه العوامل  .اصعب   تجعله التي العوامل من الكثير يعتريه السياسي لالستثمار
 الجوية لمساندةالضعف بناها وارتباط حركتها وتقدمها بزخم  ،على المكتسبات العسكرية المحافظةن عوحلفائه 
 . الروسية

 ركيةيماأل ارةاإلد معالم تتضح وريثما ،الروسي المخطط اكتمال حتى السياسية العملية تتعطل السياق هذا وفي
 ،السياسية ليةللعم المكونة العناصر في تغيير إحداثعلى  ثناءاأل هذه في موسكو وستعمل ها.وتوجهات الجديدة

في النظام  اشكلي   اإصالح   لتغدو التفاوضية العملية قواعد وتغيير للمعارضة المفاوض بالوفد يتعلق فيما سيما ال
 في امالنظمؤتمر يجمع المعارضة الرمادية مع روسيا لعقد  تسعى وفي هذا اإلطار .السياسي واإلداري للدولة

 ،لسياسيةا العملية إطار في حميميم غرفةحشد التأييد لما أنجزته و  "الحكومة الموسعة"، إلخراج "طبخة" 20دمشق

                                       
 عقد في دمشق برعاية روسية وبتعاون من الحكومةمؤتمر موسع للمعارضة السورية في الداخل والخارج... المنسق العام له أحمد الجربا ي" 20

  https://goo.gl/EkI2TA  ، في:15/11/2016، شوهد في 13/11/2016، الرأي اليومالسورية"، صحيفة 

https://goo.gl/EkI2TA
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 مستقبل نقاش عدم نقطة تثبيت إلى إضافة ،المصالحات المحليةو  الدستورية، للرؤية بإنجازها يتعلق فيما سيما ال
 .ذلك حيال واشنطن بدتهاأ التي المرونة بعد خاصة ،االنتخاب لمخرجات وتركهسد األ

 خاتمة

اإلمداد  نهاكها وقطع خطوطا  حلب و  مدينةروسيا في تنفيذ خطتها العسكرية القائمة على حصار  تمضي سوف
دلب وحماة وزيادة عوامل الضغط على المقاتلين  "،كراد" و"تنظيم الدولةورقتي "األ واستغالل ،مع تركيا وا 

لمرحلة الثانية سيمّهد الطريق ل مرهذا األو  .محليةال ةاتجاه التسويفي تكرار تجربة حمص عبر الدفع لالمعارضين 
نو  ،القائمة على اتباع سياسة "األرض المحروقة" في إدلب  اد مبرر  يع الشام فتح جبهة كان وجود عناصر من ا 

 نموذج غروزني فيها. وتطبيقلتدمير إدلب  الروس إلى بالنسبة اكافي  

حسين شروط تالتركيز على اتجاه في ضّيق خيارات المعارضة ودفعها  ،اجديد   افرض التدّخل الروسي واقع   لقد
 المعارضة فرص يبقيس سورية فينتقال السياسي اال حولدولي -ى اتفاق إقليميلإ التوصل عدم أنّ  إالّ  ،التفاوض

ية وهو أمر يعظم مسؤوليات مكونات المعارضة السياسية والعسكر  .ةقائمفي تحسين شروطها السياسية والعسكرية 
ر الرئيس كونه العنص ،كافة ستراتيجيعلى حد سواء في توحيد الموقف والعمل على امتالك أسباب الصمود اإل

 في إفشال المخطط الروسي واإليراني.


