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 مقدمة:

"مرحلة ن ستكو أنها ين راقباملبعض عتبرها ابدخول مرحلة جديدة للمشهد السوري تؤذن التحوالت امليدانية 

إنشاء : تحت مظلتيمناطق النفوذ في سوريا القتسام القوى الفاعلة  بين "تفاهماتإبرام "تم الحسم"، حيث 

 ملء الفراغ الناتج عن السقوط املرتقب لتنظيم "داعش".و  ،مناطق "خفض التوتر"

يداء و السات القنيطرة و ظروس ي يتم يموجبه اعتبار محاف-أمريكيق تفااففي الجنوب السوري تم التوصل إلى 

ى إبعاد امليلشيات التابعة إليران إلاشترطت إسرائيل" التي "خفض التوتر"، وذلك بموافقة مناطق " حورانو 

يتم  ةدارية واقتصادية وسياسيمالمح ترتيبات إتكشف تفي حين كم عن حدود الجوالن املحتل،  01-01عمق 

 عن طاوالت التفاوض التقليدية في كل من أستانة وجنيف. تداولها 
ً
 بعيدا

ألخيرة على تفاهمات غير معلنة مع روسيا وإيران في املنطقة ا مساتتضع الواليات املتحدة اللفي هذه األثناء؛ 

 املمتدة 
ً
 تقض ي بتحييد النفوذ التركي، وفسح مجال االنتشارو  ،لحدود التركيةإلى ا من الجنوب السوري وصوال

وات سوريا قتنتشر و في دير الزور وتدمر والعديد من النقاط الحدودية،  لقوات النظام وامليلشيات الحليفة له

واعد قإنشاء لى عواشنطن في حين تعمل ، "في الرقة ومحيطها تحت ذريعة محاربة "داعشالديمقراطية "قسد" 

 جوية في املنطقة لوضع يدها على موارد الغاز والنفط.برية و 

يث ح ،إلى إدلب -بعد االنتهاء من الرقة-العمليات العسكرية زخم انتقال من مخاوف البالد  شمالوتثور في 

ذلك بعد أن و حافظة، املفي تفكيك فصائل املعارضة واالستئثار بالهيمنة على "هيئة تحرير الشام" ستمر ت

 واجهات األخيرة امل تكشف
 
وقف بر عمعن الواليات املتحدة في إضعافها عن هشاشة التشكيالت الفصائلية التي ت

 وذلك في مقابل تصعيد تيرة الدعم النوعي، زويدها بالسالح والعتاداملعونات عنها ومنع القوى الحليفة من ت

  .وحدات حماية الشعب الكرديةل

علن في القاهرة إلدماج هدنة الاتفاق يمهد و 
 
 وأن "خفض التوتر"، خاصةمناطق ترتيبات في  غوطة دمشقالذي أ

إيصال اعتماد طرق و وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد،  ،مناطق االنتشار :تحديداالتفاق قد تضمن 

 .الغوطةدارة شؤون إل  الس محليةتشكيل مجو  ة،وتأمين حرية الحرك ،املساعدات اإلنسانية

فرض و في جدية موسك، ومستوى باالمتثالوحلفائه اإليرانيين النظام املشككة في رغبة وتتزاحم التساؤالت 

لفرض  يفتح املجالها، األمر الذي خالف املستحكم بينفي ظل  اومدى قدرة الفصائل على االلتزام بهالهدنة، 

 .اإلخالء والتهجير القسري قائمة على " الة"املصالح صفقات

 ،بنانلدول الجوار، وخاصة في في ون السوريون لالجئالذي يتعرض له االتنكيل هذه املخاوف في ظل  ز وتتعز 

ب في تصفي ظروف قهرية الداخل السوري ودفع اآلالف منهم للعودة إلى  ،يم القاعدةظتحت ذريعة محاربة تن

ة منها ي يطمح إلى االستفادإعادة اإلعمار التتعهدات دولية بضمن الالجئين  توطينعادة إل  خطة النظامتحقيق 

 وإنعاش اقتصاده املنهك.ته عزللفك 
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في معادلة الصراع السوري، وفي خضم التطورات املتسارعة، تثور تساؤالت ملحة حول النقطة املركزية 

يس املظلمة لكوالحبيسة اها املداوالت الدولية بشأن تفاصيلال تزال "عقدة بشار األسد"، والتي  فيتمثلة املو 

ليد الحكم بمقا للكيان الجمهوريرئيسة النات كو املربط قد نجح في النظام خاصة وأن ، سريةال للدبلوماسية

 بشخصه،الشمولي
ً
ها في نبل بثالثة عناصر يصعب الفكاك ع ، بحيث لم يعد تقرير مصير بشار األسد مرتهنا

اإلدارة والحكم، والشرعية السياسية التي اتخذها محورية دمشق، ومركزية نظم مفاوضات الحل النهائي وهي: 

 لتنفيذ مشروعي التوسع الفارس ي ء النظام حلفا
ً
 لتبرير تدخالتهم الخارجية وأساسا

ً
جاه املتوسط، باتمنطلقا

 في عهد بوتين. اه الدفائة نحو امليوالتمدد الروس ي 

ي وتقص وتقوم هذه الورقة بمعالجة "عقدة األسد" من محاورها: الجيوسياسية، والدبلوماسية، والعسكرية، 

 أبعاد املعضلة من محاورها الجغرافية واملجتمعية ونطاقها الزمني ومنظوماتها اإلدارية واألمنية والعسكرية.

ي األشهر املاضية لتخطي العقدة من خالل تأهيل النظام ومد يد ت فذلثم تعمد إلى دراسة املحاوالت التي ب  

ية تسارع للنظام في دوائره السياساملتدهور التزامن مع ذلك باله، والتي باءت جميعها بالفشل، و لالتعاون 

لى ع واالقتصادية واألمنية والعسكرية، وما نتج عن ذلك من ركون القوى الفاعلة إلى تبني مقاربة جديدة تعمل

تخطي املعطيات التقليدية والبحث عن آليات ملعالجة األزمة من خالل البحث عن توافقات خارج منظومة 

 الصراع بين السلطة واملعارضة.

 ملا تنطوي عليه مداوالت التقس
ً
صالح القوى الفاعلة؛ فقد عمد الجزء األخير من الورقة يم من تغليب مونظرا

ل اقتراح تبني برنامج تحول وطني خارج أوعية الدبلوماسية املتعررة في إلى تقص ي سبل التعامل معها من خال

 جنيف وأستانة.

: األبعاد الجيوسياسية ملعادلة الحكم في دمشق
ا
 أول

الشامل، وليس من خالل االقتصار على  يتعين التعامل مع مسألة "عقدة األسد" من منظورها الجيوسياس ي

 منجملة في دمشق على معادلة السلطة املركزية محاولة تحديد مصير رأس النظام فحسب، حيث تقوم 

 ساسية، أبرزها: األ كونات امل

ي تهاء مرحلة حكم البعث التيمكن أن تنجم عن انالتي خاطر حيث يسود القلق من امل :يزمننطاق الال -1

ومنعت فرص قيام أي بديل عنها طوال العقود الخمسة املاضية، والشروع في مرحلة  1163بدأت عام 

يمة ، والتي ستكون عواقبها وخةالعسكريو  ةاالستخباراتي هيار املؤسساتجديدة يمكن أن تسفر عن ان

 في ظل غياب البدائل الناضجة.
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نظام ارتباطها الوثيق بو  ،منذ مرحلة االستقالل دمشقالعاصمة  حوريةبمتعلق امل :نطاق الجغرافيال -2

أحكم سيطرته عليها من خالل فرض التي احتكرها النظام خالل سنوات الثورة، و املركزية اإلدارة 

جي يراتى هذا النطاق اإلستسيطرته على املدن الكبرى واملناطق الساحلية والطرق الرئيسة، وأطلق عل

 اسم: "سوريا املفيدة".

اتت بلعقود املاضية مركزية دمشق ونظام اإلدارة والحكم الجامع، والتي مثلتها في االتي  :الهوية الوطنية -3

عاوى دالفدرلة و مهددة بجملة من الهويات الطارئة والعصبويات الهامشية التي انخرطت في مشاريع 

 ومكوناتها الثقافية والتاريخية. الجامعة الحكم الذاتي، مستهدفة اركان الهوية الوطنية

من ليوم اعاني تكانت ترتبط منذ استقالل الجمهورية بمركزية إدارية، و التي  :نظومة املجتمعيةامل -4

عي سناظمة بين مختلف املكونات اإلثنية والدينية واملذهبية، و عالقة الالكبير يتمثل في تدهور اختالل 

ستقواء اال من خالل اللجوء إلى مصادر الدعم الخارجي و فئوية  اسبمكحقيق لتبعض املكونات 

رتفع فيها قاليم التي تما يتعلق بذلك من تساؤالت حول مستقبل األ، و العابر للحدود ياملرجع المتداداب

 ين واألكراد والدروز في حال سقوط النظام.ينسبة العلو 

بشار األسد ها بمصير استمرار هن ر ممية على الوساطة األ والتي دأب رموز  نظم اإلدارة والحكم: -0

لك مستفيدة في ذة والخدمية ببقاء النظام، اإلداريمؤسساتها صيانة لدولة و احماية ، وربط ونظامه

 الحكم الرشيد. دارية الناضجة وتشكيل مؤسساتمن فشل املعارضة في توفير البدائل اإل 

مخاوف دول الجوار من خالل األسد غذى نظام حيث  الدولي:األمن منظومات األمن اإلقليمي و  -6

حساسايات دول الجوار، وتراخي مواقف بعض فشل املعارضة في استيعاب تسليط الضوء على 

ف طرف ووقالتملنع ضامن كم نفسه يقدوذلك بهدف تالفصائل إزاء تنظيمات التطرف والغلو، 

 دول الجوار. انسياب األزمة إلى 

على الرغم من امتالك النظام مقاليد املركزية الجيوسياسية، واملتمثلة في السيطرة على العاصمة وعلى املدن و 

  لقوى الفاعلةلالتصريحات الرسمية ة وعلى مقاليد الشرعية الدولية؛ إال أن الرئيس
 
هذه  نبئ بقرب تغيرت

السيطرة  صر على اقتسام مناطقتقتال القوى الفاعلة إلى معادلة بديلة  توصلاملعادلة، حيث تشير املصادر إلى 

لي تفاهمات يمكن أن تفض ي إلى التخعبر "عقدة بشار األسد" حلحلة شمل تتعدى ذلك لتوالنفوذ فحسب، بل 

 عنه بعد مرحلة انتقالية وجيزة. 

وعلى ضوء الدبلوماسية "السرية" التي تناقش فيها خرائط مناطق النفوذ؛ يتعين على قوى الثورة واملعارضة أن 

ذه ه ال تركن إلى الوساطة األممية ومفاوضاتها املتعررة كسبيل أوحد لتقرير مصير األسد، بل يتعين معالجة

املسألة من خالل برنامج تحول وطني شامل لكي ال تتكرر سيناريوهات وعد جيمس بالفور وتفاهمات وزيري 

ن لرغم ماالخارجية البريطاني مارك سايكس مع نظيره الفرنس ي فرانسوا بيكو في مطلع القرن العشرين، فعلى 
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أن  ظروف قاسية، إالة والعسكرية من مؤسساتها السياسيما تمر به اإلخفاقات التي ارتكبتها املعارضة، و 

 نظام الذي استبعد بصورة واضحة من مفاوضاتالفي صالح مقابل ذلك تطورات املوقف امليداني ال تسير 

 بعيد املنال، يشتد ة على سيطر الاستعادة الحل النهائي، وبعد أن أصبحت مسألة 
ً
سائر القطر السوري حلما

من انتقاص سيادته وسلخ مناطق كانت تعتبر ضمن نطاق سيطرته  الخناق على النظام الذي يشتكي أركانه

 لصالح اتفاقيات االنتشار الدولي.

 ى البوتقة التقليدية املرتكزة عل نمولضمان منع تكرر تلك السيناريوهات يتوجب على املعارضة أن تخرج 

 بضرورة العمل على رحيلت محاوال القرارات األممية و 
ً
 من ب، واالنتقال بشار األسد إقناع القوى الفاعلة عبثا

ً
دال

 ،من خالل تبني خطة تحول وطني تقدم بدائل ناجعة للنظام الذي ثارت عليه، إلى ساحة التأثير العمليذلك 

شلها في فاملعارضة و تشرذم يدعونا للتأكيد على أن املعضلة الفعلية في "عقدة بشار" تتمثل في األمر الذي 

افية وعالقة ات الثقواملنظوم عالقة املنظومة البديلة باملكونات املجتمعيةتشكيل خطاب وطني يعالج قضايا 

املركز باألقاليم، إذ إن ضعف أداء املعارضة واحتدام الصراعات البينية قد جعلها تقوم على أسس هامشية 

 من املناورة في إطار التخوم واملعابر تحوم حول 
ً
 طني. و املركز لتأسيس بدائل مقنعة على الصعيد البدال

كمن املحور ؛ يحوري في تأسيس املنظومة البديلةهوم "املركزية" ودورها املفوباإلضافة إلى ضرورة استيعاب م

بصورة  التي انتقلتللصراع، و غرافيا العسكرية ة "عقد بشار" في ضرورة استيعاب تحوالت الجلحلحالثاني ل

فاهيم إلى مة(، املفيد ظرية سوريا املفيدة وغيرإلى معارك الريف )أو التخوم في ن ،حروب املدن :تدريجية من

ظات املحافحروب الصحراء ومعارك البيئة البرمائية نتيجة انتقال الزخم العسكري في اآلونة األخيرة إلى 

 الشرقية والجنوبية الشرقية.

رضة ااملعوإلبعادها عن مجال التفاعل الجيوسياس ي املحتدم بين القوى الفاعلة على األرض، يتم إشغال 

في حين تقوم الدول الرئيسة بمداوالت أكرر ، (0) ( وأستانة0جنيف )دهاليز في ة يفلسفالالنصوص بدوامة من 

ى السيطرة علو طرق اإلمداد، املعابر الحدودية، و ، و واملياه : موارد الطاقةجدية تتناول اقتسام النفوذ على

 عقود إعمار املناطق التي دمرها القصف الجوي. الشريط الساحلي، و 

بحث ال ، يجب أن ال يمنع القوى الوطنية السورية من اخي مواقف األصدقاء، وتر قتامة موقف املعارضةإال أن 

ا ما سهأر يوسياسية وجغرافية الصراع، وعلى الجوانب الج، وخاصة فيما يتعلق بالكامنة عن مصادر القوة

إعادة و موضع والتشكيل التفي ة ومرونسيولة ميدانية مميزات لو تمتعت بمن لفصائل يمكن أن يتوفر ل

يه ما يطلق عل( قد حررها محمص وحلب الشرقيةتدمر و )الرقة و خاصة وأن فقدانها للمدن الرئيسة االنتشار، 

  ةية مصطلح: "عبء املكان" حيث تفرض السيطرة على املدن واملناطق املركزير في الجغرافيا العسك
ً
 دائما

ً
انتشارا

 للتحديد والرصد واملراقبة
ً
 قابال

ً
 ومكثفا

ً
  .االستهدافو  ونمطيا
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ا
 نظامال إعادة تأهيلت تجاوز "عقدة بشار األسد" عبر : محاول ثانيا

القوى اإلقليمية والدولية من قامت الجهود الدولية إلعادة تأهيل بشار األسد على أساس تخوف العديد من 

سقوط نظام هيمن لفترة ستة عقود على مقاليد الحكم في أكرر عواصم الشرق حساسية  نناجمة عاملخاطر ال

 بمعادالت األمن العالمي، حيث ارتكزت مبررات التراخي إزاء جرائم بشار ورموز حكمه بح
ً
 قوأكررها ارتباطا

 رئيسة هي: محاور  ستةالشعب السوري، على 

عش" والنصرة" والقوى املتحالفة معها، اتنظيمي "دإمكانية إنشاء عالقة تعاون مع النظام ملحاربة  -1

 معلوماتي يعلى العمل داخل األراض ه قادر خاصة وأن
ً
 نتيجة اختراقةالسورية، ويمتلك رصيدا

ً
 هائال

ً
 ا

 تشكيالت املعارضة.عظم مل

القلق من الفوض ى التي يمكن أن تنشأ جراء سقوط النظام في دمشق واملدن الرئيسة السورية، وعدم  -2

بدائل سياسية وعسكرية ناضجة يمكن االعتماد عليها الستعادة األمن في حال وقوع فراغ مفاجئ توفر 

 في السلطة.

 عن عدم فالقادة األمنيين والعسكريين بالتنحي الطوعي، عدم إمكانية البدء بعملية سياسية تلزم  -3
ً
ضال

للجوء إلى هو اتقال السلمي لتحقيق االنذلك فإن السبيل األمثل إزاحتهم بقوة السالح، ولالقدرة على 

 املجموعة املحيطة به.برحيل بشار و  االحتواء، وليس املطالبة

قليمية لقوى اإلتعتبره بعض األمر الذي انهيار النظام، االخوف من تولي اإلسالميين السلطة في حال  -4

ن م املوائمة بين النظام ومجموعةرغبت بمخرج آخر يتضمن ونظامه، ولذلك  أكبر من بشاركارثة 

 ن املعارضي
ً
 أفضل في املرحلة املقبلة.الذين يمكن أن يشكلوا بديال

الرغبة في التوصل إلى رؤية مشتركة بين الدول الخمسة دائمة العضوية والقوى الفاعلة بشأن األزمة  -0

ي الت "عقدة بشار األسد"ي طال يمكن تحقيق ذلك التوافق إال من خالل تخمع إدراك أنه السورية، 

 سنوات املاضية.لدم العملية السياسية خالل اتق أمام ةعقبر كبأ تمثل

موز ر نزوع بعض املسؤولين بدول مجلس التعاون إلى استخدام "عقدة بشار" كورقة أساسية إلقناع  -6

النظام باالبتعاد عن إيران، وإخراج امليلشيات األجنبية التابعة لها، مقابل املحافظة على مناصبهم 

 ليمية والدولية.  واستعادتهم للشرعية اإلق

 ويمكن تفصيل أبرز جهود إعادة تأهيل النظام فيما يلي:

  :مسألة رحيل األسدإزاء ة تراخي املواقف الدولي -1

محاوالت حثيثة من قبل الدول الغربية لتجاوز عقدة بشار األسد من خالل اتباع  2110شهد مطلع عام 

، تي ارتكبهاملحاسبة القانونية على الجرائم التجنيبه تبعات انظام و الإستراتيجية تتضمن التغاض ي عن انتهاكات 
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بهدف استقطاب تعاون الروس ودفعهم للقبول بحلول وسطى لحلحة مغاليق األزمة السورية وذلك 

 .املستعصية

ة ملى إجراء مراجعة شاعلمنذ مطلع العام الحالي  ةعكفت اإلدارة األمريكية الجديدولتحقيق ذلك الهدف؛ 

ديدة جمايك فلين مقاربة مستشار األمن الوطني السابق تبنى ، حيث مللف السوريإزاء اواشنطن ات لسياس

ألسد مع تخلیه عن بعض بشار اعلى ء إلبقاتتضمن التعاون مع موسكو ملعالجة األزمة السورية، وإمكانية ا

 ة" "شبه نظامیلقوات فصائل ضم بعض الو من املعارضة، أطراف رك فيها لحكومة تشات لصالحیاا
ً
تمهيدا

تنظيمي "داعش" و"فتح الشام" ضد عمليات نوعية شن ، وذلك بالتزامن مع جيش النظام دماجها فيإل 

وفق  لتعمروسية تجمع املعلومات االستخباراتية و -إنشاء غرفة أمريكيةواملجموعات التابعة لهما من خالل 

 .التعاون مع األجهزة األمنية الحليفة في املنطقةشترك بمبنك أهداف 

حيث ، يةإلدارة األمريكبشار األسد لم يعد أولوية بالنسبة لرحيل وتعاقبت إثر ذلك التصريحات الرسمية بأن 

رسالة لبشار األسد من الرئيس األمريكي دونالد ترامب  عضو الكونغرس عن والية هاواي، تولس ي غابارد نقلت

كدت وأ ،اربة تنظيم "داعش"ودمشق في مح تعاون بين واشنطنإقامة عالقة التواصل معه و برغبته يبدي فيها 

 من التداول  التسريبات
ً
أكدت ، و "أن ترامب رغب بإبالغ بشار أن: "عنوان اإلطاحة باألسد سيختفي تدريجيا

غابارد أن ترامب أبدى لها رغبته في تغيير سياسة واشنطن إزاء األسد وأن فكرة االحتواء املباشر ستكون مفيدة، 

كما صدرت تصريحات مشابهة لوزير الخارجية األمريكي  عه رغم الظروف الصعبة.خاصة وأنه صمد في موق

تراجع الواليات املتحدة عن رحيل بشار نيكي هيلي، تفيد ب تيلرسون وللسفيرة األميركية لدى األمم املتحدةريكس 

 األسد. 

ريل شيخون في شهر أبولم تطل حملة التصريحات الغاضبة إزاء بشار ونظامه عقب الهجوم الكيميائي بخان 

، وعلى ناملاض ي، حيث عادت دبلوماسية املهادنة مع النظام وحلفائه لتتصدر مواقف السياسيين الغربيي

يونيو  22أول تعليق له على الوضع في سوريا )في  أكدالذي الرئيس الفرنس ي الجديد إيمانويل ماكرون رأسهم 

 لعدم توفر بديل شرعي عنه، واعتبر أن القوى ( أنه ال يرى اشتراط رحيل األسد في الوقت 2110
ً
الحالي نظرا

الكبرى قد أخطأت حينما ركزت على الحل العسكري في سوريا، وحبذ العمل بصورة وثيقة مع روسيا إليجاد 

 حل لألزمة السورية.

ي حول اتصاالت أقامها نظام دمشق مع الحكومة األردنية الت عدة أخباركما تسربت إلى وسائل اإلعالم 

الروسية -قات األمريكيةوباركت التوافحافظات الجنوبية الثالثة، ارة املاستضافت املفاوضات الخاصة بإد

لفية قنوات خفتح ، كما بادرت إلى (2110األخيرة حول ترتيبات وقف القتال في الجنوب السوري )يوليو 

 ين.بين البلدتئناف الحركة التجارية ، واسينعودة الالجئين السوريحول  للتواصل مع نظام بشار األسد
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من الرئيس التركي رجب طيب ، حيث عمد مقربون نظامالسياسة مهادنة مع في الوقت نفسه وتبنت أنقرة 

ار األسد شاإلقرار بإمكانية بقاء بواقترحوا على املعارضة فتح مجال التفاوض املباشر مع النظام إلى أردوغان 

تحجيم "وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين لتزامن مع سعي أنقرة ل، وذلك بافي الفترة االنتقالية

اتفاق تخفيف التوتر الذي بنود حول تنفيذ بالتعاون مع النظام الذي كان يتحاور مع األتراك ومحيطها، 

 في شهر يونيو املاض ي.وسكو  للتوصل إليه توسطت م

بعض دول ي ففي القاهرة وزيد من قنوات التواصل التي فتحها في غضون األشهر الستة املاضية يمكن تتبع املو 

( عن إمكانية القبول ببقاء بشار األسد في 2110ن )يونيو و خليجيمسؤولون مجلس التعاون، حيث تحدث 

ت بها بعض ( حول عروض تقدم2110ما تخلى عن إيران، وذلك في أعقاب تسريبات سابقة )مايو إذا الحكم 

روسيا تتضمن إمكانية إعادة العالقات الدبلوماسية مع دمشق إذا ما وافق بشار األسد لدول مجلس التعاون 

 .نسيق السياس ي حول ملفات املنطقةلية للتوعلى إقامة آ التخلي عن العالقة مع إيرانعلى 

 :محاولت إعادة تأهيل النظام -2

عادة تأهيل إل دولية تزامن تغير املزاج اإلقليمي والغربي لصالح بشار األسد مع محاوالت حثيثة بذلتها أطراف 

تحدث ملاض ي ففي شهر فبراير اخالل الفترة االنتقالية،  كانية بقاء بشار األسد في الحكمالنظام وتعزيز فكرة إم

"التقاء مصالح غير مسبوق" بين إسرائيل وكل من  مركز "يروشليم لدراسة املجتمع والدولة" اإلسرائيلي عن:

دودي ط بين األطراف الثالثة "مثلث حربيشأن ما يجري في جنوب سوريا، حيث نظامي الحكم في األردن وسوريا ب

ة، وذلك في تلك املنطق "الجماعات املتطرفة"مشترك"، وتوجد رغبة مشتركة لدى جميع األطراف بالقضاء على 

 في إشارة إلى زيارة قام بها اللواء علي مملوك رئيس مكتب األمن القومي لألردن.

فبراير  22وعلى الرغم من مسارعة السلطات األردنية إلى نفي تلك األنباء؛ إال أن موقع "إنتلجنس أون الين" )

لنظام السوري عبر وساطة روسية، وذلك جهات استخباراتية أردنية بإعادة التواصل مع اقيام أكد ( 2110

تلبية لرغبة امللك عبدهللا الثاني في إنشاء روابط جديدة مع دمشق لتنسيق املعارك ضد تنظيم "داعش" األمر 

 الذي باركته اإلدارة األمريكية وحثت عليه. 

 
ً
 ر مباش وزعم املوقع أن قائد الجيش األردني الفريق الركن محمود فريحات قد أجرى اتصاال

ً
 مع ماهر األسد ا

 أن علي ن الجانبين، بيالتنسيق املزمع سبل ناقشة مل
ً
ذ شهر لعمان منسرية بأربع زيارات قام مملوك مؤكدا

 .ديسمبر املاض ي

اللجنة البرملانية للشؤون العربية في مصر سعي ( عن 2110مارس  1تخباراتي )تحدث تقرير "ديبكا" االسكما 

تح ا، بدعم من الرئيس الروس ي فالديمير بوتين والرئيس املصري عبد الفالعربيةلجامعة إلى اسوريا إلعادة 

أبدى موافقته على هذه املبادرة التي جاءت بالتزامن مع مفاوضات األمريكي قد  ، وأكد أن الرئيسالسيس ي
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مال شمن السيطرة علة مناطق  قوات سوريا الديمقراطية )قسد(منع بهدف النظام مع أنقرة مباشرة أجرتها 

 البالد.

وفيما يؤكد وجود توجهات إقليمية ودولية إلعادة تأهيل نظام بشار أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن 

تمت بمساعدة "حزب هللا" اللبناني والجيش الروس ي في شهر مارس املاض ي  سيطرة النظام على مدينة تدمر

مدينة  قوات النظاممهدت لدخول جوية  غارة 40والضربات الجوية األمريكية، حيث نفذ سالح الجو األمريكي 

 تدمر.

 تحدثت فيه عن 
ً
أما على صعيد التقارب بين القاهرة مع نظام دمشق؛ فقد نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريرا

إرسال مصر قواٍت ملساعدة النظام ضد معارضيه، وذلك بالتزامن مع تأكيد السيس ي لقناة تلفزيونية برتغالية 

ورأى التقرير أن السبب في ذلك يكمن في العداء املستحكم بين القاهرة ودمشق من دعمه النظام السوري، 

اشار التقرير و اإلسالميين الذين يشكلون البنية األساسية للقوات التي تقاتل النظام من جهة أخرى، بين و  ،جهة

 منبد بالحصول على أسلحة نوعية من روسيا،رغبته إلى أن الدافع الرئيس ي للسيس ي يتمثل في 
ً
مروحيات  ءا

 للطاقة النووية
ً
 بالتدريبات العسكرية املشتركة، ووصوال

ً
 .الهليكوبتر، مرورا

( BNDكشف موقع "إنتلجنس أون الين" األمني عن قيام أجهزة االستخبارات األملانية ) وعلى الصعيد نفسه؛

عش" "داتنظيم فك شفرات ارات النظام في دمشق ل( بالتنسيق مع استخبUZSI( والتشيكية )AISEواإليطالية )

 إلى عقد لقاءات مكثفة بين أجهزة استخبارات هذه الدول مع اللوا
ً
لي ء عومعرفة شبكاته الفاعلة، مشيرا

يقيم اتصاالت مباشرة مع الذي ( ألبيرتو مانينتي AISEرئيس جهاز االستخبارات اإليطالية )، وخاصة مع مملوك

 ( عباس إبراهيم.DGSGاالستخبارات العامة اللبناني )استخبارات النظام بالتعاون مع رئيس جهاز 

 في الجمعية البريطانية2110أبريل  0)نفسه وقع املتحدث و 
ً
-( عن تعيين السياس ي البريطاني بيتر فورد عضوا

مارس املاض ي، والتي يرأسها فواز األخرس والد أسماء األخرس، والذي شغل منصب السفير  2السورية في 

ل مجموعة من ، وال يزال ينشط في الترويج لبشار األسد من خال2116-2113السوري في بريطانيا خالل الفترة 

السياسيين البريطانيين منهم: ريمون أسكويث الذي كان رئيس القسم الروس ي في جهاز االستخبارات الخارجية 

( الذي يرأس SAS( في موسكو، وجون هوملز القائد السابق للقوات الجوية البريطانية الخاصة )MI6البريطانية )

 جهاز تحقيقات خاص يطلق عليه اسم )
ً
(، وقد شارك كال املسؤولين في مؤتمر Quintel Intelligenceحاليا

 ملاض ي.عقده فواز األخرس للترويج للنظام بدمشق في شهر أكتوبر ا

 

https://www.intelligenceonline.com/tags/mi6
https://www.intelligenceonline.com/search?sqe=IlF1aW50ZWwgSW50ZWxsaWdlbmNlIg2
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: لثثا
ا
 إخفاقات النظام واستمرار تدهورهنتيجة تأهيل الفشل جهود ا

ألوضاع في تدهور اإال أن ؛ النظاميل لها على الصعيد الدولي إلعادة تأهعلى الرغم من الجهود املكثفة التي تم بذ

ية بدائل توافقبالقوى الفاعلة للبحث عن الداخل السوري كانت تثبت عدم نجاعة هذه املقاربة، مما دفع 

آكل النظام عوامل ت ويمكن توضيح أبرز عضلة املركزية في امللف السوري، خارج اإلطار التقليدي للتعامل مع امل

 فيما يلي: وتالش ي سلطته

 :التدهور العسكري -1

ين؛ على حلفائه الخارجيجيش النظام حذرت تقارير عسكرية روسية مطلع العام الجاري من االعتماد املتزايد ل

ناز" القوات الخاصة الروسية "سبيتسضوء الخسائر التي منيت بها  وفشله في شن عمليات منفرد، وذلك على

يات العملجميع تكرر الحالة ذاتها في كما الحظ التقرير  ،"داعش" قوات أمام النظام قوات ارفر  إثر تدمر في

 النظام خاضها التي 
ً
حيث تكبد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وجنود املخابرات الجوية خسائر ، منفردا

تي الحالة الذعر واالرتباك دفعت و (، 2110)مارس  وكراجات العباسيين بجوبرفادحة في املواجهات التي وقعت 

، نهاوتحصي رسال تعزيزات للمنطقةإل  قوات "حزب هللا" و"لواء أبو الفضل العباس"النظام ب ت قواتصابأ

 .هجوم املعارضة بريف حماةوتكرر املشهد نفسه في فشل قوات النظام في صد 

و يوني-خالل الفترة )مارس على ضوء الخسائر الفادحة التي تكبدها النظام في دمشق ودرعا وريف حماةو 

 أشار فيه إلى أن ؛ نشر معهد دراسات الحرب (2110
ً
 كقوة مقاتقريرا

ً
تلة موحدة جيش النظام لم يعد قائما

ومتماسكة تتمتع بالقدرة على تأمين كل أجزاء البالد بمفردها، حيث عانى خالل السنوات املاضية من استنزاف 

 111حو قواته التي بلغ عددها نبحيث لم يبق من أكرر من النصف، دى إلى  خفض في قوته القتالية إلى كبير أ

 .2110عام  ألف جندي 41-31سوى  2114ألف جندي عام 

إنشاء قوات محلية ب قيامها ضعاف قوات النظام من خاللوأشار التقرير إلى أن إيران كان لها دور مهم في إ

ضم حوالي يالحرس الثوري اإليراني و  ها، وقيامها بتركيز القوة العسكرية لتحالف امليلشيات الذي يقودهتخضع ل

 واألفغانية. من امليلشيات العراقية واللبنانية والباكستانية ألف مقاتل 31

وتسرب الحديث في تلك األثناء عن سخط القيادة العسكرية الروسية من فشل بشار األسد في إعادة تنظيم 

مؤسسته العسكرية، وذلك على الرغم من قيام موسكو بتجميع فلول قواته املتبقية في محافظة الالذقية، 

أطلق عليه "فيلق الهجوم الرابع الجديد"،  وضمها إلى الوحدات الروسية وبعض امليلشيات األخرى إلنشاء ما

ومن ثم اضطرار موسكو إلى تشكيل "فيلق الهجوم الخامس" في منطقة حلب، وما بذله املستشارون الروس 

ر الذي األم من جهود مضنية لتدريب مقاتلي النظام وتجهيزهم باألسلحة واملعدات، دون مردود ميداني يذكر.

 من  إلى القول:العقيد ميخائل كودرنوك، املحلل العسكري الروس ي، دفع ب
ً
"أصبح جيش األسد اليوم ضعيفا
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 أنه "على الرغم من أن تدخل حزب 
ً
جميع الجهات، ويحتاج إلى أن يتم تفكيكه وإعادة التجنيد داخله"، مضيفا

سوري، لهللا في سوريا قد خدم مصالح األسد؛ إال أنه زاد من مخاوفه، وخاصة في ظل تراجع قوة ونفوذ الجيش ا

وتردي أوضاعه، وتقلص عدد املقاتلين فيه إلى النصف؛ بسبب نقص املعدات، وانخفاض الروح املعنوية 

 داخله".

 لدراسة نشرها 
ً
نظام  على أنتتزايد لدى القيادة العسكرية بموسكو فإن املؤشرات  "معهد األطلنطي"ووفقا

، لتجنيدا كلاإخفاقات ضباطه، وتفاقم مش األسد سيعتمد بصورة أكبر على الدعم العسكري الخارجي في ظل

، مما ةق التي تم انتزاعها من املعارضمهام أمنية في املناطلقيام بلالخاصة هم واتقرسال املزيد من إل واضطرارهم 

بسط سيطرتها الكاملة على ( بهدف 2110)أبريل القصف األمريكي ملطار "الشعيرات" دفع موسكو الستغالل 

، وإرسال بطاريات مدفعية وفرقة من بمطار "كويرس"( S-200صب منصات صواريخ )سالح الجو السوري، ون

 .د "الشعيرات" و"التياس"قواع إلى القوات الخاصة والشرطة العسكرية

 :التدهور األمني -2

عناصر "فرع األمن الجنائي" التابع للنظام في مدينة طرطوس بالضباط الروس في قاعدة أثار استنجاد 

للتدخل بشكل سريع لضبط حالة الفلتان األمني وفوض ى انتشار السالح هم وتوسل( 2110أبريل  16)  "حميميم"

ر" ميليشيا "قوات النم قيام نحو مائتي عنصر منعاصفة من التكهنات في الكرملين، حيث وردت تقارير ب

 واستخدام كميات من األسلحة الثقيلة بشكل غير منضبط.األمني بطرطوس فرع بمهاجمة ال

جاء ذلك بالتزامن مع تقارير وردت إلى موسكو حول تدهور الوضع في الجنوب السوري، وخروج مظاهرات 

عارمة في مدينة السويداء وبلدة املزرعة بجبل العرب رافعة شعارات مضادة للنظام الذي لجأ إلى تعويض 

، وتجنيد أصحاب السواب 41النقص العددي عبر رفع سنَّ طلب االحتياط إلى 
ً
ق واملحكومين بقضايا جنائية عاما

 ر اصدوذلك على إثر إفي سجن السويداء، 
ً
 رئاسيا

ً
بتنسيب عشرات يقض ي ( 2110أبريل  11)بشار األسد قرارا

 .آالف السوريين في مليشيا "قوات الدفاع املحلي" لتكون بإمرة "الجانب اإليراني" وتحت تصرفه

 للجانب اإليراني "حتى انتهاء األزمة" في أمنية وأوصت مذكرة 
ً
بأن تبقى تبعية أفواج الدفاع املحلي املشكلة سابقا

سوريا، مؤكدة أن: "التأمين القتالي واملادي بكافة أنواعه للعسكريين واملدنيين السوريين العاملين مع الجانب 

 تلى والجرحى من األفواج العاملة تحت رايةن تأمين "حقوق" القأعلى عاتق الجانب اإليراني"، كما اإليراني، يقع 

 واجب على الجانب اإليراني
ً
 .إيران هو أيضا

 ، بات من الواضح للقيادة الروسية أن النظام بات أكرر 2110وبحلول شهر يوليو 
ً
ارات حلفائه، فاالنتصلارتهانا

النفوذ الروس ي واإليراني على حساب جيشه  التي تحققت في ساحة املعركة؛ لم تؤمن حكم األسد، وإنما عزززت
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املنهك، ويرجع الفضل بصورة أساسية للطائرات الحربية الروسية وللميلشيات الشيعية التي تدعمها وتمولها 

 إيران. 

أثار تواصل مجلس األمن القومي الروس ي واالستخبارات العسكرية الروسية بفصائل املعارضة حفيظة النظام و 

دَع لل بالتشاور مع الرئيس التركي أردوغان، وفي تجاهل كامل مشاركة في املفاوضات التي كانت تدور الذي لم ي 

لبشار األسد، الذي أخذ إعالمه في إبداء التذمر من الترتيبات الروسية، مما دفع الفروف للتأكيد على أن 

 التدخل الروس ي أنقذ دمشق من السقوط. 

عض عن مقتل برائيلي غارة على مطار املزة العسكري وأسفرت وتزامن تصريح الفروف مع شن الطيران اإلس

 من القصر الرئاس ي، وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن موسكو كانت 
ً
ضباط النظام في القاعدة التي تقع قريبا

على علم بهذه العملية وقررت تجاهلها، وذلك رغم ما تسببت به من هلع في صفوف ضباط األسد وعائلته التي 

من تلك املنطقة، خاصة وأن النظام قد كّدس أسلحة نوعية في محيط املطار، وفاقم تلك املشاعر  تقيم بالقرب

العملية االنتحارية النوعية التي تم تنفيذها في كفر سوسة والتي أعادت إلى الذاكرة األوضاع املتردية التي عاشتها 

 دمشق في املرحلة التي سبقت التدخل الروس ي. 

 :يةضعف الحاضنة الشعب-3

، نفالت األمنيحالة غير مسبوقة من الفوض ى واال منذ شهر مايو املاض ي املناطق الخاضعة للنظام  تشهد

كشفت وزارة حيث  دمشقي ، وخاصة فالتابعة لهناطق املفي التي ترتكبها امليلشيات التابعة للنظام االنتهاكات 

شخص من مرتكبي جرائم الدعارة ومروجي ومتعاطي املواد املخدرة  111إلقاء القبض على حوالي  عنالداخلية 

  .في حي جرمانا وحده على تخوم العاصمة دمشق

وتحدث املحامي العام بريف دمشق لدى النظام عبد املجيد املصري عن ارتفاع واضح في جرائم القتل في مناطق 

 أن نسبة الجرائ
ً
م قد ارتفعت بنسبة واضحة مقارنة مع األعوام السابقة، وعلل ارتفاع ريف دمشق، مؤكدا

 الجريمة بتدهور الظروف املعيشية، وإهمال الحكومة السورية ملناطق الريف من الناحية الخدمية.

عقاب أمظاهر الخطف والسرقة واالشتباكات العائلية املسلحة، ففي  تنتشر قد اأما في الساحل السوري ف

 ؛نائي وفرع املرور في مدينة طرطوسفرعي األمن الجعلى لتابعة للعميد سهيل الحسن نمر" اهجوم "قوات ال

مايو عراك مسلح بين عائلتين علويتين،  3حيث اندلع في ، أمنيشهر مايو حالة انفالت ت الالذقية في شهد

 .آخرين 0استخدمت فيه البنادق والقنابل اليدوية، ما أدى إلى مقتل اثنين، وجرح 

 ثم تعرض  13مايو، قتل الطفل أحمد سالوخة في الالذقية، والبالغ من العمر  0وفي  -
ً
، خنقا

ً
عاما

 .لطعنات متعددة، وذلك بعد أن فشل خاطفوه في الحصول على فدية من والده
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مايو أسفرت مشاجرة بين عائلتي ميا وشحوت العلويتين بالالذقية، إلى اشتباك مسلح أسفر عن  1وفي  -

 .كرم عليامقتل الشاب 

سنوات، مقطعتي األوصال،  4مايو تم العثور على جثتي محمد شريتح، وابنته البالغة من العمر  11وفي  -

 .ومحروقتين في الالذقية

 بطلق ناري في الرأس،  10وفي  -
ً
رر على جثة الشاب حسام نمر شاهين، من مصياف، مقتوال مايو، ع 

رر   في صندوق سيارة بمدينة حمص، كما ع 
ً
 وموضوعا

ً
على جثة الضابط املتقاعد بسام إبراهيم، مقتوال

 مايو. 21بطلق ناري في رأسه بعد خطفه في 

 12محافظة السويداء حاصر عشرات املقربين من املعتقل "جبران مراد" بينهم رجال دين يوم اإلثنين )أما في 

ما أدى المتدادها ملدخل طارات مإل( مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة السويداء وأضرموا النار با2110يونيو 

 على عدم إطالق سراح املعتقل
ً
 .احتجزوا سبعة عناصر من األمن، كما املبنى احتجاجا

 :التدهور القتصادي -1

مليار دوالر، جراء استمرار  226إجمالي خسائر االقتصاد السوري بنحو قدر البند الدولي في شهر يوليو املاض ي 

 في البنية التحتية
ً
  مهوال

ً
 .الحرب في البالد منذ أكرر من ست سنوات، مما تسببت بخسائر بشرية فادحة ودمارا

بأن  "وأفاد التقرير الذي حمل عنوان: "خسائر الحرب: التبعات االقتصادية واالجتماعية للصراع في سوريا

 321بنحو  ى، وقدرت عدد القتلمليار دوالر 226الحرب قد تسببت بخسارة في إجمالي الناتج املحلي بما قيمته 

 .، باإلضافة إلى نزوح وتشريد أكرر من نصف السكان داخل البالد وخارجهاألف شخص

ؤسسات ل للدمار في املوأشار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى الحجم الهائ

 عن تدمير نحو 
ً
من مجموع الوحدات السكنية  %20والنظم التي تحتاجها املجتمعات لتقوم بوظائفها، فضال

، وجاءت هذه التقديرات  
ً
 أو جزئيا

ً
، باإلضافة إلى تضرر نحو نصف  املنشآت الطبية كليا

ً
أو تضررها جزئيا

 على صور األقمار الصناعية، وعلى بيا
ً
نات مستقاة من دراسة تقييم األضرار في سوريا، ومعلومات من اعتمادا

 .املنظمات الشريكة املوجودة على األرض

سوريين يعيشون اآلن في فقر مدقع بسبب الحرب، وتحدث  11من بين كل  6أن وأشار تقرير البنك الدولي إلى 

 في الفترة املمتدة من العام  038عن فقدان نحو 
ً
 أن ثالثة 2110حتى العام  2111ألف وظيفة سنويا

ً
، مؤكدا

من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ماليين شخص، ال يعملون وغير منخرطين في أي 

 .شكل من أشكال الدراسة أو التدريب

أما بالنسبة للقطاع الصحي، فقد أشار التقرير إلى أن عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على 

ألنظمة انهيار ا، وخلص إلى أن: "ول على الرعاية الصحية أكبر من عدد املتوفين نتيجة  القتال املباشرالحص
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التي تضبط االقتصاد واملجتمع، باإلضافة لفقدان الثقة بين السوريين، له أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية 

 ".التحتية املادية

، %11الليرة السورية بأكرر من انخفاض قيمة  ت عن:ر دراسات تحدثو وتزامن نشر ذلك التقرير مع ظه

دهور وت، %10اإلنتاج اليومي للنفط بنسبة نهاية العام املاض ي، وتراجع  %01اإلنتاج الزراعي بنسبة وانخفاض 

 عن تعطل %60از بنسبة إنتاج الغ
ً
من البنى  %01من شبكتي الكهرباء واملياه، وتدمير أكرر من  %81، فضال

من حملة  %01، وما نتج عن ذلك التدهور من هجرة نحو الخدمات كاملدارس واملشافي التحتية لقطاع

 عن األمن، بحيث تجاوزت نسبة النازحين والالجئين نصف سكان القطر السوري.  الشهادات
ً
 إلى الخارج بحثا

 

: رابع
ا
 لنفوذاقتسام مناطق اعبر بشار األسد"  عقدةتخطي "حاولت ما

 للحديث عن توزيع مناطق النفوذ فيما بينها سواء 
ً
سعت الدول الفاعلة إلى تجاوز هذه العقدة عبر االنتقال فورا

عبر الصفقات واالتفاقات، أوعبر تكريس حالة األمر الواقع من خالل إنشاء قواعد عسكرية في األراض ي 

 السورية. 

 :األسد""عقدة جاوز محاولت التوصل إلى صفقة دولية تت -1

وزير الخارجية ؛ عكف (2110)فبراير في أعقاب استقالة مستشار الرئيس األمريكي لألمن القومي مايك فلين

على إعداد خطة جديدة للتعاون مع الروس، وتم الكشف عن ألول مرة عن مالمحها األميركي ريكس تيلرسون 

في نيفهم تم تصار كامل في سورية ال يشمل من في منتصف شهر أبريل املاض ي، وتتضمن إبرام اتفاق وقف ن

وج بشار إلى خر فض ي وتالدولة وإطالق عملية انتقال سياس ي جدية تحافظ على مؤسسات  ،قائمة "اإلرهابيين"

 األسد.

حكم  ي أنالفروف: "تتمثل رؤيتنا ف بينما كان يجلس إلى جوارللصحفيين في موسكو في حديثه تيلرسون  أكدو 

أخرى. لقد ناقشنا وجهة نظرنا بأنَّ روسيا،  ه، وقد جلبوا ذلك على أنفسهم مرةمن نهايت أسرة األسد يقترب

بة في الصراع، ربما تمتلك أفضل الوسائل ملساعدة األسد على االعتراف بهذه الحقيقة".  قرَّ
 
 باعتبارها حليفتهم امل

طة خذلك وفق و مة"، "بطريقة منظألسد يجب أن يجري رحيل ا استدرك على نفسه بالقول إنتيلرسون لكن 

رؤساء وزراء: اليابان شينزو آبي، وكندا جاستن ترودو، وبريطانيا بما فيهم مع "مجموعة السبع" مناقشتها تمت 

ف ر قرار دولي بمبادئ الحل السياس ي، واستئنااصدملستشارة األملانية إنجيال ميركل، وتتضمن إتيرزا ماي، وا

اف على أممين لإلشر مراقبين ونشر ن جدية من ممثلي الحكومة واملعارضة، مفاوضات جنيف على أرضية تتضم

 تنفيذ االتفاق السياس ي.
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ى شهر حتحول سبل تخطي "عقدة األسد" موسكو  واستمرت الدبلوماسية األمريكية الهادئة في التفاوض مع

 توقيع اتفاقية تفاهم إلقامة "منطقة آمنة" في درعا يوليو، حيث تم الكشف عن 
ً
 وريفها، وتتضمن، وقفا

ً
 شامال

 .ت القصف الجوي للقتال وتجميد عمليا

 لى هامش قمة مجموعةترامب وبوتين عاللقاء املقرر بين استبقت واشنطن  ؛وكبادرة حسن نية من طرفها

العشرين في أملانيا، بتسريب خبر نشرته مجلة "فورين بوليس ي" عن ثالثة مسؤولين أن وزير الخارجية األميركي 

ين وأوضح املسؤولون أن تيلرسون أبلغ األم ريكس تيلرسون سيترك للروس اتخاذ قرار حول مصير بشار األسد.

العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس في لقاء خاص جرى في مقر وزارة الخارجية األسبوع املاض ي، أن مصير 

 هزيمة "تنظيم الدولة".األسد يقرره الروس، وأن إستراتيجية إدارة دونالد ترامب تركز على 

بتقديم بادرة حسن نية تمثلت في وقف قتال شامل لجميع الجبهات من طرفها وسرعان ما قامت موسكو 

 الجنوبية )حوران والقنيطرة والسويداء(، 
ً
كم ابتداء من  128نشاء منطقة آمنة تمتد على طول إل تمهيدا

تنحية طاغية أو ، لكنه أكد أن: "سد في سورياأن بالده ال تراهن على شخص األ كما أكد الفروف  ،الطبقة

 بما جرى في العراق وليبيا وغيرهما
ً
 .ديكتاتور قد ال يقود بالضرورة إلى نتائج إيجابية"، مذكرا

تأسيس فيدرالية هشة ضمن اتفاق محاصصة الروسية في مالمحها األولية عن -وأسفرت التوافقات األمريكية

 دولية واقتسام ملشاريع "إعادة إعمار سوريا"، تشمل: 

 .تركي-منطقة "خفض توتر" في إدلب ومحيطها بنفوذ عسكري روس يإنشاء  -

 .ات الوسطىفظسيطرة إيران على املحا -

 .إنشاء إقليم حكم ذاتي لألكراد في القامشلي وبعض مناطق الرقة -

 مستقال بصورة تحافظ على املصالح األردنية وبوج بقاء -
ً
 جنوبيا

ً
 .ودولي" ود عسكري "أمريكيدرعا إقليما

تضمن تو االتفاق مقدمة لصفقة كبرى تشمل إعادة تقسيم ملناطق السيطرة والنفوذ هذا املصادر اعتبرت و 

ية" الرئيسة ئيسية واملدن "السنوضع ترتيبات نهائية لسيطرة القوى الفاعلة على املناطق الحدودية واملعابر الر 

 .في املنطقة وعلى رأسها املوصل والرقة وحلب وحمص ودمشق ودرعا

( أن واشنطن وموسكو قد 2110يوليو  4ديفيد إيغناتيوس في مقال كتبه بصحيفة "واشنطن بوست" ) ورأى

  ،الرقة للواليات املتحدة ودير الزور لروسيابحيث أصبحت قسمتا بالفعل وادي الفرات: 
ً
ضع الو  أن مؤكدا

مع طهران اهم تفبالفقة بين الواليات املتحدة وروسيا العسكري الحالي يعزز الظنون املتعلقة بوجود هذه الص

، بحيث يحتفظ النظام بوجود رمزي في املناطق الحدودية مع األدرن التي تتولى مهمة تل أبيبعّمان و وأنقرة و 

ن وتوفير الظروف املناسبة لعودة الالجئين السوريين في األردن، إنشاء قوات شرطة في محافظة درعا لحفظ األم

شرف عليها  بجهاز ي 
ً
 .باإلضافة إلى تعزيز دور املجالس املحلية، وربطها مركزيا
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موسكو وأنقرة لتنفيذ اتفاقية "خفض التصعيد" التي تتضمن دخول يأتي ذلك بالتزامن مع إبرام تفاهمات بين 

ئيس ر األتراك واإليرانيين و ، وذلك بالتزامن مع قيام تحالف بين في مدينة إدلباقبة تركية وروسية قوات مر 

إقليم كردستان مسعود البرزاني ملنع خصومه في وحدات حماية الشعب الكردية من تحقيق موطئ قدم على 

 .العراقية-الحدود السورية

 في املداوالت القائمة أو اتفاهم
ً
لة ات التي تم إبرامها بين القوى الفاعويمكن مالحظة عدم اعتبار النظام طرفا

 عن النظام.
ً
 والتي تعمل على تحديد مناطق نفوذها في العمق السوري بعيدا

   :في األراض ي السورية وفي محيطهاإنشاء قواعد عسكرية  -2

نة التي اقترحتها موسكو وحلفاؤها؛ إال أن واشنطن بدت فكرة املناطق اآلماألمريكي بعتراف ال على الرغم من ا

واثقة من أنها قد توصلت إلى اتفاق شامل بين القوى الفاعلة على األرض في سوريا القتسام مناطق النفوذ 

 .الذي لن يمثل بقاءه أهمية كبيرة في املرحلة املقبلة "األسدبشار  ةعقد"متخطية بذلك 

قة، مد شبكة من القواعد العسكرية في املنطفي الواليات املتحدة اهمات شرعت وعلى إثر تسرب أنباء تلك التف

افة تدشين باإلض، (في شهر يونيو)التي تم تدشينها الزكف" التنف" و""أبرزها: رميالن و"املالكية" و"الطبقة" و

عتقد أنها تستخدم طائرات من دون طيار، من طرازشهر يوليو قاعدة عسكرية سرية في   .األمريكية "MQ-9" ي 

 
ً
في األردن الواقعة بالقرب من الحدود  "H4" من قاعدة القوات الجوية وتعتبر هذه القاعدة غير املكشوفة جزءا

 .ةبين سوريا والعراق. وهي القاعدة األمريكية الثانية باألردن بعد قاعدة "موفق السلطي" الجوي

( عن قيام فنيي سالح الجو األمريكي ومهندسيه بإنشاء  2110يوليو  14كشفت مصادر عسكرية مطلعة )و 

دودي بين العراق كم غرب التنف على املثلث الح 20قاعدة جوية أمريكية جديدة في موقع سري يبعد حوالي 

ب عين ل صرين التي تقع جنو كما تعتزم القوات الخاصة األمريكية تدشين قاعدة جوية في سهو ، وسوريا واألردن

 كم عن الفرات. 3العرب )كوباني ( على بعد 

وتشير املصادر إلى أنه بعد إنجاز سائر األعمال اإلنشائية في القاعدة الجوية الخامسة في التنف، فإن القوات 

 ىاألمريكية ترغب في إنشاء قاعدة جوية في العمق السوري جنوب شرقي البالد، وذلك بهدف اإلشراف عل

ات و العمليات العسكرية املزمعة في حوض الفرات ولكي تتولى عملية االتصال والربط بين مختلف عناصر الق

 . يوالقوات األخرى في الجنوب الشرقفي الشمال الشرقي الخاصة األمريكية العاملة 

 طائراتاستئجار مطار عسكري من النظام السوري وسط سورية، بهدف نشر ومن جهتها؛ بادرت إيران إلى 

ي ميناء  طرطوس، وتشير املصادر إلى أن القاعدة التتابعة لها في دة للميلشيات الكما قامت بإنشاء قاعمقاتلة، 

عتقد أنهم مرتزقة   على دعم خمسة آالف إيراني ي 
ً
 قادرة

ً
تعتزم إيران بناءها في ميناء طرطوس ستكون  مستقلة

 .الثورييقاتلون تحت راية  الحرس من أفغانستان وباكستان 
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بناء قاعدة جديدة جنوب شرقي سوريا في بلدة خربة رأس الوعر على روسيا وعلى الصعيد نفسه؛ تعمل 

لها في الحرب السورية في أيلول العام 
ّ
عد األولى من نوعها منذ تدخ

 
املحاذية للحدود العراقية، وذلك في خطوة ت

القسم الغربي من البالد على طول ساحل ، حيث حافظت روسيا في السابق على وجودها العسكري في 2110

 املتوسط.

 80وتتيح القاعدة الجديدة لروسيا مجال السيطرة على املنطقة الجنوبية الشرقية، كما أنها ستصبح على بعد 

 عن وسط الجوالن املحتل و
ً
 من مواقع  111كيلومترا

ً
 نسبيا

ً
كيلومترات عن جنوبه، أي إنها ستتمركز قريبا

 عن شمال األردن، وعلى بعد  16وستجعلها في الوقت نفسه على بعد  الجيش اإلسرائيلي،
ً
  180كيلومترا

ً
كيلومترا

-يةالعراق-عن مواقع القوات األميركية واألردنية الخاصة املتمركزة عند معبر التنف قرب الحدود السورية

 األردنية املشتركة.

ل انتشار القوات الروسية في مدينة درعا الحدودية الخطوة
ّ
األولى لتموضع الروس على طول الحدود مع  ومث

إسرائيل واألردن وذلك بحسب االتفاق األمريكي الروس ي الذي وافق عليه الرئيس ترامب لتعزيز املرحلة األولى 

من وقف إطالق النار في املنطقة الجنوبية الغربية كما وافق عليه األردن بهدف وقف التصعيد وإنشاء منطقة 

 أمنة على حدوده.

ير املصادر إلى قيام موسكو بضم فرقة من القوات الخاصة الشيشانية إلى الشرطة العسكرية الروسية وتش

وتزويدهم بأسلحة خفيفة، وأكد املبعوث الخاص للرئيس الروس ي إلى سوريا أليكساندر ليفرينتيف أن القوات 

زود باألسل
 
اع عن حة الخفيفة ألغراض الدفالروسية التي يتم نشرها في مناطق وقف إطالق النار في سوريا ست

النفس وسيكون معظمها من الشرطة العسكرية الروسية وقد تعمد املبعوث الروس ي أثناء تصريحه التغطية 

 على وجود القوات املظلية الشيشانية اللذين تم دعم الشرطة العسكرية الروسية بها في هذه املهمة.

من تنامي القوة البحرية إلى التحذير ( 2110يوليو  14) معهد دراسات الحرب األمريكيطورات تودفعت تلك ال

ة ملنشآتها عزمها تعزيز البنى التحتيروسيا ة في منطقة البحر األبيض املتوسط، وذلك بالتزامن مع إعالن الروسي

العسكرية البحرية والجوية في سوريا بهدف تحويلها لقاعدة تواجد طويل األمد، وذلك بعد مصادقة مجلس 

 مع إمكان تمديدها  41الدوما على بقاء القوات الجوية الروسية في سوريا ملدة 
ً
.  20عاما

ً
 إضافيا

ً
 عاما

يجدر االنتباه إلى أن القرار األمريكي بوقف برنامج تدريب وتسليح املعارضة السورية، قد جاء بالتزامِن مع اتفاق 

جديد بين واشنطن وموسكو على توسيع دائرة املناطق اآلمنة لتشمل ريف حمص والغوطة الشرقية لدمشق، 

 صورة تدريجية لصالح االنتشار الروس يمما يعني أن املناطق الخاضعة لبشار األسد قد بدأت في التقلص ب

ضمن مفاوضات ال يشارك النظام فيها، وتعهدات تبرمها روسيا مع الواليات املتحدة وحلفائها على حساب حكم 

 األسد، ودون موافقته.
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اوز "عقدة تجالذييتضمن روس ي ال-األمريكيتفاق الوعلى ما يبدو فإن هذه التطورات تأتي ضمن استحقاقات ا

ف فالتوافقات الدولية القائمة ال تستهدف إضعا سد" دون أن تفقد روسيا مصالحها ونفوذها في سوريا.بشار األ 

استعادة سيطرته على األراض ي في املعارضة فحسب بل تعمل كذلك على إضعاف النظام الذي فقد األمل 

مناطق  خاصة وأن توسيعأراضيه مكانه في طالة واملفاوضات، وفقد القدرة على االحتفاظ ب خسرالسورية، كما 

يه ان يعمل علي كذال "سوريا املفيدة"الهدن وترامي مناطق انتشار القواعد الروسية تعكس سقوط مشروع 

 .النظام كخيار بديل

: نحو إستراتيجية خامس
ا
 )نتائح وتوصيات( إلسقاط النظاموطنية ا

بعد استعراض أهم العوامل واملؤثرات املحيطة بـ "عقدة األسد"، البد من وضع مالمح أولية الستراتيجية وطنية 

 تضمن إسقاط النظام، وتحويل هذه العقدة من طاولة املفاوضات الدولية إلى خطة مبادرة ميدانية. 

 :وماسية في تحقيق املطالب الشعبيةضعف القنوات الدبلإدراك  -1

 منذ الجلسة األولى من مباحثات جنيف صعوبة تحقيق أي تقدم في املجال السياس ي من خالل كان 
ً
واضحا

العملية التفاوضية، حيث دأب النظام على استباق املباحثات بالتصعيد السياس ي واإلعالمي وامليداني، واتخاذ 

 .ليهماعات لفك العزلة املفروضة عتإجراءات انتقامية ضد املعارضة، وتوظيف االج

 إلدراكه استحالة التوصل إلى تسوية تفاوضية ضمن صراع صفري؛ اتبع النظام تكتيك "مفاوضات 
ً
ونظرا

الخداع"، وهي: املفاوضات التي يدخلها أحد األطراف بنية عدم االلتزام بما سينتج عن العملية التفاوضية 

الخداع وأالعيب التفاوض، ومنها: جهود الوصول إلى أي اتفاق، وذلك من خالل استخدام تقنيات   وعرقلة

التهرب من التفاوض بحجة عدم شرعية املعارضة إلبرام تسوية، والعمل على إحراجها وإظهارها بصورة املعرقل 

واملسؤول عن أعمال العنف والدمار واتهامها باإلرهاب، واالستفادة في هذه األثناء من التغطية اإلعالمية 

روس لتشويه سمعة املعارضة، وتوظيف العملية التفاوضية كأداة تسويفية الدولية لتوجيه خطاب إعالمي مد

لتحقيق أقص ى مدى من التوسع على األرض، وتحييد عناصر القوة لدى قوى الثورة وإضعاف صورتها أمام 

 حاضنتها الشعبية.

اقات أفضت إخفسلسلة من  2112نتيجة لهذه اإلستراتيجية، فقد عانت الوساطة األممية منذ تأسيسها عام و 

إلى استقالة كل من كوفي عنان واألخضر اإلبراهيمي، في حين لجأ دي دي مستورا إلى التشبث بدوره الفاقع عبر 

 بطها بالتوافقات الدولية، بحيث أصبح إطالة أمد الوساطة ومحاولة ر 
ً
 دي مستورا هو املفاوض نفسه، مرتكزا

 إلى ا
ً
لطرح الروس ي فيما يتعلق بمفاهيم: العمل من خالل على مخرجات "أستانة" كرافعة من جهة، ومستندا
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شرعية النظام، واالحتكام إلى صناديق االنتخابات لتقرير مصير بشار األسد، واقتراح دستور يقر علمانية 

 .الدولة ويستحدث هوية فيدرالية جديدة

الهيئة العليا  تمثيلالطعن بمفهوم ولفرض رؤيته لعملية االنتقالية تبنى دي مستورا إستراتيجية تقوم على 

للمفاوضات لقوى املعارضة، والعمل على إدخال أكبر قدر من "املعارضة الرديفة" التي تلتقي مع النظام في 

ة رؤية الهيئة لعملية االنتقال السياس ي، وخاصوالتشكيك في صالحية مسائل كثيرة أبرزها بقاء بشار األسد، 

عدد املسارات فرض تتقالي كاملة الصالحيات التنفيذية، و حكم ان فيما يتعلق بمغادرة بشار األسد وإنشاء هيئة

 في جنيف
ً
 .وتوازيها، بهدف إرجاء القضايا الخالفية، وتحقيق منجزات يمكن االرتكاز عليها مستقبال

يقبل  بشار األسد لنإذ إن لبداية أنها تسير في طريق مسدود، من الواضح منذ ا لمعارضة؛ فكانبالنسبة لما أ

، ولن يقبل بالتنحي طواعية بعد أن فشلت جهود ه الشرعيةفقداننصت على بتطبيق القرارات األممية التي 

 عن رفضه  ،إزاحته بالقوة
ً
لمحاسبة على جرائمه ضمن مفاهيم العدالة االنتقالية التي نادت الخضوع لفضال

 بها القرارات األممية ذات الصلة. 

 من محاو 
ً
لة الضغط على النظام وحملة على االنصياع للقرارات األممية، ارتكزت جهود الوساطة األممية وبدال

على اإلمعان في إضعاف املعارضة من خالل إضعاف املبادئ التي قامت عليها "بيان الرياض"، وحملها على 

 عن مرجعية القانو 
ً
حة في ن الدولي، متسلالقبول بتعدد املنصات، ودفعها للخضوع ملرجعية "التوافق" بديال

ذلك بضعف مواقف مجموعة "أصدقاء سوريا" وعدم تجانس رؤاها إزاء األزمة السورية، وتباين أجنداتها فيما 

 يتعلق بوسائل الدعم وتحديد الجهات املستفيدة.

 :بناء شرعية بديلةو  سقاط شرعية النظاموضع أجندة سياسية إل  -2

في مقابل الحشود الضخمة التي تدفع بها إيران، وشحنات األسلحة الضخمة التي تضخها الواليات املتحدة 

لتعزيز مشروع الحكم الذاتي لالنفصاليين األكراد، وتسارع األعمال اإلنشائية لتأسيس املزيد من القواعد 

دف خطة رديفة تهارضة على وضع أن تعمل قوى الثورة واملعمن الضروري بات في العمق السوري؛  العسكرية

 النظام ومؤسساته.شرعية سقاط التزامن مع جهود إبصفة الشرعية إلى إكساب مؤسسات املعارضة 

ملشاركة اومن ضمنها لتحقيق ذلك الهدف، اإلقليمية والدولية والتقاطعات ويمكن توظيف العديد من املحاور 

القوى الفاعلة خارج إطار الدول، وصد مشروع التوسع اجتياح استعادة الدولة من ، و في خطط محاربة اإلرهاب

 .الهادف إلى إنشاء هالل شيعي في املنطقة العربية اإليراني

إكساب مؤسسات املعارضة صفة الشرعية وإنشاء كيانات في يمكن االستفادة من التجارب الدولية السابقة و 

ثيل التم مختلف أدوات ي األروقة الدبلوماسية عبرإدارية وأمنية وسياسية لها، ومنحها الشرعية الالزمة ف

حكم ة" ى "شرعنحلفاء علحيث ارتكزت إستراتيجية البة الشرعية في اليمن، ر ج، وخاصة ما حققته تالشعبي

هادي، وتشكيل حكومة يمنية متكاملة األركان، وإنشاء قاعدة انطالق سياسية عبد ربه منصور الرئيس 
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من مع ، وذلك بالتزامددهذه الشرعية للت ثم تجميع سائر القوى تحت مظلة وعسكرية للشرعية في عدن، ومن

 .حلفائه الحوثيينصالح و علي عبد هللا اتخاذ إجراءات رديفة لنزع سائر مالمح السيادة والشرعية لقوات 

دولية؛ لجدير بالذكر أن مسألة إنشاء سلطة متكاملة األركان في سوريا، ومنحها الشرعية املحلية واإلقليمية وا

من فراغ إما أن تمأله ه "داعش"، وما قد ينشأ عناستحقاقات سقوط تنظيم أصبحت حاجة ملحة في ظل 

لى ع فيبادر بدعم إيراني لفرض سيطرتهمؤسسات املعارضة "الشرعية" وإما أن يستغل النظام حالة الفراغ 

 تلك املناطق.

رة من بيئة األفغنة واألدلجة وأفكار التطرف إلى كما تساعد هذه اإلستراتيجية في االنتقال باملناطق املحر 

 الخضوع لسلطة رسمية تتولى سائر املسؤوليات الخدمية وتتمتع باعتراف دول الجوار. 

 تتالقاملعارضة من حالة الصراع البيني واالفرصة لخروج قوى مثل ع يو من هذا النخطة وجود وال شك في أن 

بيروقراطي خدمي يسهم في رفع املعاناة عن املواطن السوري في  جسد، ويمنحها القدرة على تشكيل الداخلي

خطة من خالل اتخاذ إجراءات: قانونية، وإدارية، وعسكرية، وسياسية، الاملناطق املحررة. ويمكن تنفيذ هذه 

 رعنة الجسد السياس ي للمعارضة من خالل اإلجراءات التالية:تهدف إلى شوإعالمية، 

يات عملتنظيم: انتخابات فرعية، أو  مثيل، من خاللتعلى مفهوم الة تقوم شرعية شعبيتأسيس  -1

 حقائق تحت إشراف أممي.لل لجان تقصتشكيل استفتاء، أو 

على  لعملفي الداخل السوري عبر شرعية التمثيل الشعبي وااملناطق املحررة ممارسة السيادة على  -2

 بدعم إقليمي.ة أحادي اتتخاذ إجراءا

تحقيق أكبر قدر من االعتراف من قبل املنظمات اإلقليمية والهيئات الدولية واألممية بالدور السعي ل -3

 .ةفي املناطق املحرر تها املعارضة، وبسيادسلطة األمني والوظيفي الذي تقوم به 

عزيز تللقيام بأدوار تسهم في تحقيق األمن الوطني واألمن اإلقليمي، وذلك من خالل الفصائل  دفع -4

لتشكيالت ا عتراف إقليمي أو دولي باملهام األمنية التي تقوم بها، وتحقيق اال األمنية والوظيفية أدوارها

في مجاالت: حماية املدنيين، وحفظ الحدود، وإدارة املعابر الحدودية، وتأمين طرق  االحترافية

 املواصالت، وحماية البنى التحتية وتوفير األمن لسكان املناطق املحررة.

من خالل  الشرعية عن النظامنزع لهادفة إلى اإلجراءات اتلك الجهود بالتزامن مع تنفيذ سلسلة من  ويتعين بذل

 ثالثة منصات رئيسة هي: 

.متبني حمالت إعال عبر  املنصة اإلعالمية: -1
ً
 وإجرائيا

ً
 ية ودبلوماسية لنزع شرعية النظام وتفعيلها قانونيا

املحاكم الدولية إلسقاط شرعية النظام على الصعد األممية رفع قضايا في من خالل  املنصة القانونية: -2

 واإلقليمية والدولية.

تفعيل ملفات انتهاكات حقوق اإلنسان وإنشاء محاكم دولية للنظام املتمثلة في  املنصة الحقوقية: -3

 ورموزه.



 

21الصفحة  من   23 

 

عمل على دمج ت من املتعين على املعارضة أنباتت سورية؛ وفي ظل تنامي الصراع الدولي في مختلف الجبهات ال

تخرجها من بوتقة "التمرد" ونزعات  األدوات القانونية والسياسية وامليدانية بهدف إنشاء سلطة متكاملة

 .هامحاور شتى " من الشرعية"األفغنة"، وتدخلها شمن مفاهيم "

يتم حيث بعارضة املسلحة، لحكومة املؤقتة، واملخالل الربط بين االشروع في تحقيق هذه الخطة من يمكن و 

تعويم املشروع الفصائلي في بديل ناضج عن امليلشيات الطائفية والتنظيمات املتطرفة وجيش النظام املتهالك، 

الح مشروع إصه القوى في إدماج هذو ردم الهوة بين املعارضة السياسية واملعارضة املسلحة،  وذلك من خالل:

غلغلها في الغلو وتتنمر قوى بحيث يواجه قليمي، راعي ارتباط األمن الوطني باألمن اإلشامل ياحترافي عسكري 

اغ الناتج عن هزيمة تنظيم الطريق على بشار األسد وإيران في محاولة ملئ الفر الجسد العسكري، ويقطع 

الوهمية التي يتذرع بها النظام للزج باملزيد من القوى نزع الشرعية "داعش" وخروجه من املشهد السياس ي، و 

 السوري.داخل الخارجية في ال

 :ةدانيمبادرة ميخطة إلى فاوضات نقل مصير بشار األسد من طاولة امل -3

ات من ببعد أن ثبت للمعارضة عدم جدوى خوض حرب املدن، وصعوبة االحتفاظ باملناطق املكتظة بالسكان، 

بديلة تتحرر من "عبء النطاق الجغرافي" والتركيز على املرونة في التشكيل والسيولة  املتعين تبني إستراتيجية

صياغة إستراتيجية خاصة لتنفيذ أجندة تحول وطني تأخذ على عاتقها تخطي "عقدة بشار األسد" املتاحة ل

قق يحوليس وفق ما تتوافق عليه القوى الخارجية فيما  وفق ما يحقق مصالح الشعب السوري ومطالبه،

 وتتضمن الخطة ما يلي:  مصالحها،

ة من تحول السياسة العسكريبحيث تاستعادة مركزية دمشق: تبني إستراتيجية ميدانية جديدة تهدف إلى  -1

مشق ر دحتكادعاء افي ا هاملناطق اآلمنة للنظام وسحب املبادرة منفي العمليات م حماية املدن إلى تحويل زخ

 دن الرئيسة.وامل

نات تابعة للنظام، وتقديم التطمياملناطق الالسوريين في خاطبة السياسية واإلعالمية ملجهود توجيه ال -2

 الناتج عن ضعف النظام. النفالت األمني للمجموعات السكانية القلقة من مظاهر ا

ي يتوجب الت القوى امليدانية الفاعلة مهمتها تحديد األهداف بينعمليات وبنك أهداف مشترك: إنشاء غرفة  -3

صدر وغيرها من املناطق التي يمكن أن تشكل مة للنظام بهدف إضعاف سيطرته عليها، ناملناطق اآلمضربها في 

 على حياة املواطنين السوريين، وضرب معنويات مقاتليه وامليلشات املواليةتهديد
ً
 له.  ا

فشال إل واقع املفصلية للنظام جية "الحرب الصامتة" عبر استهداف البؤر الحساسة وامليتبني إسترات -4

 محاوالت التحشيد والتعبئة التي يقوم بها. 
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 ، التي تقض ي بمبادرة الخصم وإفشال الجهود التي يبذلها الستهداف"الحرب االستباقية"تبني إستراتيجيات  -0

 مواقع املعارضة. 

 .التماسفي مناطق نظام وشل قواته قدرات الشن عمليات نوعية تهدف إلى إضعاف  -6

 .النظام في مناطقه اآلمنةإضعاف معنويات نوعية تستهدف  "عمليات استنزاف"شن  -0

رفد القوى الساسية باملبادرات التي يمكن أن تحسن من أدائها التفاوض ي، من خالل املزج ما بين العمليات  -8

 .الصامتة والسياسة املعلنة

ملزيد من اتدشين إتاحة املجال له ليز موقفه العسكري أو لتعز  ةيمنع النظام من استغالل التوافقات الدول -1

 ة. جهواستنزافها بصورة ممنستهدفة عسكرية، وذلك من خالل تنفيذ عمليات نوعية في املواقع املالقواعد ال

الحصول على املعلومات ومشاركة بنك األهداف، وتنفيذ تتضمن إقامة عالقة تعاون مع القوى الحليفة  -11

  .من دول الجوارمنع النظام من استهداف أشتركة وضرب األهداف الكفيلة بالعمليات امل

 

 من املعرفة بجغرافية القطر السوري من جهة، واستيعاب تطلب تو 
ً
جارب تصياغة هذه اإلستراتيجية مزيجا

 في ال
ً
عمد من جهة خاصة، حيث ت لعدول : األمن االستباقي واختراق املناطق اآلمنةمجاليدول التي قطعت شوطا

"لواء  "لواء العمق" أو: يطلق عليهاالجيوش املعاصرة على إنشاء فرق خاصة للعمل في املناطق اآلمنة للخصم 

تهداف تشخيص الفرص الكامنة في اس، أبرزها: في العمق االستراتيجي للعدو، وتكلف بمهام متعددة التشغيل"

ه عن طريق تشغيل مدمج لعمليات متعددة في توقيت واحد بهدف إفقاده توازنو ، للخصمالعمق االستراتيجي 

 تشتيت قدراته وإضعاف معنويات مقاتليه. 

 ا، وتفويضهدوععمق املناطق التابعة للبنك األهداف التي يتوجب ضربها في ة إنشاء بمهمكما تكلف هذه الفرق 

 ،وسالح الجو ،الصفوة في سالح املشاةالتنسيق بين ألوية  وتخويلها مهام ،بتحديد توقيت االستهداف ووسيلته

 .املعلومات االستخبارية وتحليلها األجهزة االستخبارية املسؤولة عن جمعو 

، وبشنها على "العدو" أثناء الحر  طابع ووسائل الحرب النفسية التي يتوجبتحديد كما توكل إليها مسؤولية 

سكان املناطق املستهدفة، واختراق وسائل إعالم العدو، والعمل على إرسال رسائل ملناشير على لقاء اإومن ذلك: 

 مباشرة إلى الجهات غير املستهدفة في املناطق التي تتعرض لعمليات هذا اللواء. 

 

ويمكن القول أن حالة االستنزاف التي تمر بها أطراف الصراع الداخلي في سوريا تمثل فرصة سانحة ملراجعة 

لتي وقعت فيها قوى الثورة واملعارضة، والعمل على تدراكها من خالل تبني إستراتيجية بديلة تستبعد األخطاء ا

ة وأن القوى الدولية الفاعلة تمارس دبلوماسي، ر مصير بشار ونظامه من خالل العملية السياسيةيقر إمكانية ت

 .صل إلى توافقات حول امللف السوريرديفة خارج املظلة األممية للتو 
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يف وأستانة، تتطلع القوى الكبرى إلى تحقيق الحسم من وفي ظل حالة الجمود التي تمر بها محادثات جن

ئل امحاوالت التوافق فيما بينها على صفقة تتضمن اقتسام مناطق النفوذ ونشر القواعد الجوية والبحرية كوس

، وريبالضرورة مصلحة الشعب السحقق فعلية لتحقيق عملية انتقالية تعزز مكاسبها على األرض وال تبديلة 

مما يوجب على القوى الوطنية التحرك الستعادة القرار الوطني ومحاولة استعادة السيادة من خالل تبني 

 إستراتيجية بديلة تستوعب األبعاد الجيوسياسية للصراع الذي يوشك أن يبلغ مرحلة الحسم.




