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 :الروسية عنوان املادة األصلي باللغة
Для победы в войне Асаду придется 

принципиально изменить тактику 

 يفغيني كروتيكوف اسم الكاتب

 جريدة فزغلياد مصدر املادة األصلي

 http://www.vz.ru/world/2017/1/2/851767.html رابط املادة

 2017كانون ثاني/ يناير  2 تاريخ النشر

 رمانمير س املترجم

 

 

في التسعينات مساعًدا لرئيس الوزراء في جمهورية أوسيتيا  عمل ،ومؤلفيفغيني كروتيكوف: صحفي 

ا في صحيفة "األزمنة الحديثة" و"اليوم الجنوبية.  سياسيًّ
ً

ًل
ّ
كما عمل رئيًسا للقسم السياس ي في  ،"عمل محل

 ،بمشكًلت القفقاز والبلقان، مؤلف العديد من الكتب يعمل كمختص 2004صحيفة "أزفستيا". منذ عام 

 ة فزغليادشارك في أعمال قتالية في عدد من النزاعات املسلحة كالبلقان. ويكتب اآلن في صحيف
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 مقدمة

سعيكون  ،2017ن عام إانطًلقا من التغير الكبير في الوضع  السعورخ خًلل العام املايع ي، يمكن القول 

 أن على املرء ا من منظور خطة االنتصعععار في الحرمل املمتدة لسعععت سعععنوات خلت. ولكن حاسعععًم 
ً

 يكون متفائًل

 ترتيععب تغييرعليهععا على الحكومععة في دمشعععععععععععععط عععدم تكرار األخطععاء السععععععععععععععابقععة، و يتوجععب إذ ذلعع ،  قول ا لجععدًّ 

واسعععععععععععععتبععاد  ،جعدد حلفعاءإيبعاد عليهعا جعب تو ، ويإدلعبحعالعة أولويعاههعا، وتبنعب الوقوي في أخطعاء فعادحعة في 

 من حلفاء األمس. همبعض

سعععة، يمكونات رئإلى يمكن تقسعععيم الحرمل في سعععورية ذوفي تذا التحليل الكثير من املتطلبات الشعععر ية  

ومن يسعتط  تفكي  تذ  السعياسعية.  -أو عوامل تتقا   م  بعضعها تنا وتناك في تذ  الهندسعة العسعكرية

من الخيوط املتشعععععععععععابكة  "الكبكوبة"ن في أن تذ  مكتشعععععععععععكلة مليمكنه االنتصعععععععععععار. ا ؛من الخيوط "الكبكوبة"

 كان. أّخ  إرباك تستطي  

 

 والخبزاأليديولوجيا 

برامج اسععععععععععععتقطامل بع  جمي  ، سععععععععععععيكون منطقيا أن نتوق  من بشععععععععععععار األسععععععععععععد اعتماد 2017" في عام 

بع   وصععععف السععععوريينيسععععتنكر كثير من و  ،في الدرجة األولى"الشععععيعة صععععفه. و إلى الحلفاء غير الرسععععميين 

يبرخ بععهنععه صعععععععععععععراي  ععائفي. وم  ذلعع ، فععكن املواجهععة بين القسعععععععععععععم األكبر من السعععععععععععععنععة  املعلقين األجععانععب مععا

  هي واق  يومي. ويمكن،، االف السعععععععععععععوريينإلى مئات بالنسعععععععععععععبة تعّد السعععععععععععععوريين م  بقية املكونات 
ً
، أكاديميا

في الشععععععععععر    . مذالنظام السععععععععععورخ علمانيةل أكثر األنظمة تحوّ أسععععععععععبامل  الدخول في مناقشععععععععععات  ويلة حول 

عن تذا ا التغاي ي ومن الصعب جدًّ ، شفير الخرامل بسبب الخًلفات الدينية، ولكن األمر وق إلى األوسط 

مبعععععادد جعععععديعععععدة للعًلقعععععة بين املكونعععععات  ُيّتفط على. ومعععععالم اإلعًلميعععععة ولو من بعععععامل البروبعععععاغعععععانعععععدا ،الواق 

 الحرمل ستستمر فكّن  ،املجتمعية
ً
 .على تذ  الصورة أو تل   ويًل

بععععالطب ، ليسععععععععععععععععت الخًلفععععات الععععدينيععععة هي السعععععععععععععبععععب الوحيععععد للمواجهععععة. ومن الوا ععععععععععععع  وجود عوامععععل 

تبحث لم وإذا ، وحتى عوامل مناخية. همبعضععععععععند غرافية، وتهثير خارجي، وأسعععععععبامل حعععععععخصعععععععية بحتة و ديم

التي يععععاني م هعععا املجتم   مشعععععععععععععكًلتذريعععة لل، عن حلول جععععلى التوازخ م  األعمعععال العسعععععععععععععكريعععة ،الحكومعععة

  ماالإلى الحرمل ستستمر  ّن كف؛ السورخ
ُ
سيبدون فكنهم الجهاديين خارج سورية، جمي  د ر  نهاية. حتى لو  

ممارسعععععععة و  ،حكومة في املنفىفي تهليف ون املعتدلين سعععععععم  ظهار أنفسعععععععهم، وسعععععععيسعععععععتمر من يُ إط للعودة و ائ ر 

 الضغط على دمشط.أخرى من أنواي 
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األتلية الحرمل إلى ت دت سععععععععياسععععععععة املصععععععععالحة م  بع  املنا ط الصععععععععغيرة، والتي انبرً قبل عام واحد ب

التشعععععععععععععكيًلت املسعععععععععععععلحة الكبرى من املنا ط  تذ  السعععععععععععععياسعععععععععععععة، انتقلتنتيبة بو  ، بًل أفط. بحكم الظروف

كانت التكتيكات في وإن . إدلبمحافظة إلى ا سعععععععععورية، وتحديًد  يالى شعععععععععمال امليؤوس من وضععععععععععهااملحاصعععععععععرة 

نة ومدججة محصعععععععععععععّ  -ة موازية"خلط "سعععععععععععععوريّ أّدت إلى الحالة الثانية فكن وجدت مبرراهها، قد األولى الحالة 

تشة م   احدودً  -ة املوازية تل سوريّ  –تمتل   تناك. اتدفاصأناس أوجدههم املمن دون ا ًلح، وعمليًّ بالس

 لتقسعععيم جديد. وبالفع عامل ابداية، أصعععبم عمليًّ هنه أسعععلومل للمصعععالحة في الكان يبدو وك ماو تركيا. 
ّ
ه ، فكن

 ملموس تماًم تقسععععععيم عامل 
ً

اأو  اغرافيًّ و أو ديم ادينيًّ  ا، وليس عامًل ذل ، إلى ا. إضععععععافة سععععععياسععععععيًّ  -أيديولوجيًّ

  انوعيععًّ  اوزنععً إدلععب للمعععارضععععععععععععععة املعتععدلععة املجتمعععة في فععكّن 
ً

أن في . ومن املعروف م  الجهععاديينمقععارنععة  قليًل

 بسبب العدوانية التي يبدونها في الحياة العملية.في سرعة جانبهم إلى ضم الباقين مقدور الجهادّيين 

، والطائفية الصععععريحة القائمة صععععوليّ األ واإلسععععًلم مواجهة الدعاية الجهادية، مسععععهلة  لم تول   ،ى اآلنحت

من وأشباتها مفادتا أن داعش -لعبت األقاويل املتداولة منذ سنوات الًلزمة. األتمية اإلرتامل على أساس 

 هي ظعاترة اج، التنظيمعات
 
األولى بعاحتبعاج أعضععععععععععععععاء في العدرجعة بحتعة، ومرتبطعة  تمعاعيعة تكعاد تكون عراقيعة

التصععععععدخ الفكرخ لهذ  منهج دورا سععععععلبيا أدى الى ههميش   -يميركسععععععابقين من حزمل البعث على االحتًلل األ 

 .فحسبا تذا صحيم جزئيً و . إلرتابيةاالظاترة 

في بع   ةمن السكان السنّ  اجزءً  من الوا   أن تو السؤال الكبير.؟ من استخدم من :ويبقى السؤال

خذت  وسعععرعان ما لهم الجهاديون في منا ط سعععيطرههم. مهنمط الحياة الذخ قّد  قد دعم ،املنا ط
ّ
صعععورة ات

حلب، و  السعيطرة على املوصعلب من األلوان السعوداء، وانههتمسعحة " نيو سعاكسع -األنكلو"املقاومين للنفوذ 

التصعععععرف م  تؤالء يمكن عدام. واآلن، كيف اإل عبة لعمليات ار مشعععععاتد  مفرزةحركة نور الدين الزنكي في و

اتذا سععععععععؤال كبير ؟ البشععععععععر ، كما يبرخ في املوصععععععععل، ليس ما يتحركالنار على كل إ ًل  أسععععععععلومل ن إ. أيضععععععععً

سكان  مفادتا أّن حكومة دمشط استنتاج العبر والدروس العملية من حقيقة بسيطة . وعلى ا بعً أسلوبنا 

يعععة والتغير املنعععا ي في منعععا ط املعععدن الكبرى نتيبعععة األزمعععة االقتصعععععععععععععععادإلى ارتحلوا  نالقعععدامى، العععذياألريعععاف 

قرن آكلة لحوم البشر" خًلل نصف األسد "عائلة  بريط الحضارة الذخ جلبه لهم بسرعة منا قهم، فقدوا

 معروفة!والنتيبة  من حكمها للبًلد.

وقد وق  بشعععار األسعععد منذ ف رة  -وبناء مسعععاكن لهمإ عامهم - تحاول دمشعععط اآلن حل مشعععكلة أسعععاسعععية

تذا ؟ ن له تذ  األمواليمن أ ،ث األرقام موازنة  عععخمة. ولكنوهي من حي، 2017على مشعععروي ميزانية عام 

ذتب لتلبية ، ولكن القسعععععم األكبر سعععععيالجيشإلى سعععععي ععععع   ا من األموالمن الوا ععععع  أن قسعععععًم سعععععؤال آخر. 

م  ، إال أن الحرمل زعزعععععت املجتوإنسععععععععععععععععانيععععة. وتععععذ  خطوة مبررة وإعععععادة اإلعمععععارالحععععاجععععات االجتمععععاعيععععة 

  فبائية، بل تذ  الزعزعةلم تكن . أسععععاسععععاتهمن  السععععورخ
ُ
راكمات بدأت راكم منذ زمن بعيد. كانت ت

ُ
منذ امل

تعذ  ال هعايعة إلى البًلد بعكيصععععععععععععععال  تمعت املواجهعة املفتوحعة واملعدمرةوسععععععععععععععا. اتقريبعً  ات القرن املعايععععععععععععع ييعثمعانين
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أم " األوغاد"القضععععاء على  ؛لم تت عععع  حتى اآلن أولويات دمشععععطم  كل تذا، و  .املنطقية التي نشععععهدتا اليوم

 من املجموعات.عدد من الخطوط الى في كثير خلط "فكرة جديدة ما" للسكان املنقسمين 

 

 أجل توحيد البالد جوم مناله

ركان السععععععععععععورية، والروسععععععععععععية، واإليرانية مشععععععععععععاورات للتخطيط ، بدأت األ نوفمبر /في نهاية تشععععععععععععرين ثاني

فيها مرحلة لم تعد إلى ا . ووصعععععععععل الوضععععععععع  تناك حاليًّ إدلبللهجوم على معقل الجهاديين األكبر في محافظة 

 .، فقد سععععععععبطمبديةمناقشععععععععات تنتمي  منوإلى عن تسععععععععمية مبموعة ما، ومن أجل ماذا تقاتل، مناقشععععععععات 

 ،2016في عام  فصعععل الخريفم  حلول . مضععع ىعام  وال أكاديمية في الوسعععط األكاديمي مناقشعععات دارت و 

 من الضعععرورّخ  أصعععبمجمي  املجموعات، و في التعامل م   "مشعععط واحد"ا أنه يبب اسعععتعمال صعععبم وا عععًح أ

اك بعد أن ازدادت أعدادتم تنإدلب، في األخرى جهاديون واملجموعات فيها اليوجد تقليص املسعععععععععاحة التي 

 "وجو  جيدة" في صفوفهم.ع عن البحث عن حخصيات ب ،منذ زمن ،كان من الضرورخ التوقف. كما ةفابكث

بععععععد حلعععععب، تبعععععاوز الجيش السعععععععععععععورخ تلععععع  املرحلعععععة التي تتحعععععدد فيهعععععا العمليعععععات القتعععععاليعععععة بعععععالظروف 

التصععدخ للدعاية املضععادة لعسععد على في دمشععط  عجزب سععبّ في السععابط، ت أو مايبدو أنه كذل . ،السععياسععية

وكانت  .إلى آخرمن تدف لل ركيز انتقال غير مبرر في زمام املبادرة، وتسعععععععععععععببت في فقدان السعععععععععععععاحة الدولية 

فكنه املناسععععبة، في . و2016و 2015 ميا حدث في عامكهر ثمينة من الناحية العسععععكرية، النتيبة ضععععياي أشعععع

 اإلعداد من الضرورخ اآلن قضاء الوقت في 
ً

  من الخًلفات الداخلية.للعمليات العسكرية بدال

عش دافي مقعععدور كعععان من املفهوم أنعععه لن يكون وإذا الرقعععة.  -تعععدمرفي اتبعععا  سعععععععععععععتكون الجبهعععة الثعععانيعععة 

 
ً

، األكرادتطلب من الحكومة التنسععععععععععيط م  الرقة سععععععععععيفي اتبا  ية العملتوجيه فكن  ، بتدمرالتمسعععععععععع   ويًل

يين الذين لم يت ععع  توجههم بعد م  وصعععول ميركشعععري  صععععب. ويمكن حتى التنسعععيط م  األ في العادة وتم 

 سعععععععّد إلى ترامب 
ّ
يمكن التنبؤ به  ال ؟ تذا أمرة زيادة املسعععععععاتمة الروسعععععععيةة الرئاسعععععععة. فهل تتطلب عملية الرق

دة والطائرات بعيإمكانيات األسعععطول  اسعععتخدامب تفىربما يك، فغير ضعععرورخ اإلجراء يكون تذا  قد؛ فاعمليًّ 

  املدى
ً
 الروسية.األراي ي ا من انطًلق

فالصعععععععععراي اآلن ليس ضعععععععععد ؛ الرئيس لخوض الحرملاملبدأ السعععععععععورخ أن يغير إلى الجيش األتم بالنسعععععععععبة 

مكان فيها  ا، بل صراي من أجل استعادة وحدة البًلد، حيث الا، أو سياسيًّ ا، دينيًّ مبموعات مختلفة عرقيًّ 

للنظر في قائمة املعارضععععععععين "الجيدين" و "األشععععععععرار"، بل يتطلب الخضععععععععوي لسععععععععلطة دمشععععععععط. وسععععععععيعني ذل  

املعارك، إدارة مباشععععرة أنه على الجيش السععععورخ أن يغير بع  املواقف العسععععكرية البحتة، كتغيير تكتي  
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خًلل العام املايععععع ي.  ايًّ جد   رقد تغيّ الجيش السعععععورخ  فكنذل ، إضعععععافة إلى واسعععععتخدام الطيران واملدفعية. 

وحدات جديدة، تهليف ، وخاصعععععة من ناحية إعادة تهليفهر عملية ، سعععععتسعععععتم، وم  اسعععععتمرار الحرملتوازًياو 

  أخًل  عسكرية رفيعة.و  ، عال  مستوى منهيّ إلى والوصول باملتطوعين 

األخذ في ، م  عدةبعوامل خارجية فهكثر أكثر مرتبطة  بيعة األعمال القتالية سعععععععععععععتكون  2017في عام 

اإلدارة عليها اآلن توصعععععيف القضعععععايا التي سعععععتعمل في االمكان . ليس ار جديًّ ا م ها قد يتغيّ ن بعضعععععً أ الحسعععععبان

 سعععععععيهخذو أّنهم إما وتم بالتهكيد؛  ية الجديدة في املنطقة. ميركاأل 
ً

 ن املوصعععععععل عاجًل
ً

 اونهأو سعععععععيسعععععععوّ  ، أم آجًل

تو سععؤال كبير ؟ مشععاة البحريةإلرسععال ا سععيكون ترامب مسععتعدًّ  درجةأّخ إلى وتو االحتمال األرج . باألرض 

  آخر. من الوا ععععععع  أن ترامب
ً

. يبقى كل تذا في ثباتب إسعععععععرائيلسعععععععيدعم جبهات مبهولة إلى  من التوجه بدال

ا ضعععغوط ضععععيفة في ممارسعععة لن تسعععتمر "ترامب" ولكن املؤكد أن واشعععنطن ، أكثر خانة التخمينات ال يوميًّ

يون، في ميرك.  وبشعععععكل خا ، قد يعيد األ على دمشعععععط وموسعععععكو، ولن ترتب األمم املتحدة بقرارات عا فية

 ا. ا وعسكريًّ ماليًّ  النظر في موقفهم من دعم املعارضة عهد ترامب،

 ئرخ خا  والتواصل م  قياداتية الى تشكيل جيش عشاميركارات األ ت سياسة االستخبحتى اآلن، أدّ 

في إمكانها توحيد صعععععععععععفوف بع  املعارضعععععععععععة التي يكون إلى ال تسعععععععععععلى كما في السعععععععععععابط لك ها ، و ما على األرض

بكشعععارة قف دعم املعارضعععة و ي للرئيس املقبل أن على الجبهة وفي السعععياسعععة. يمكن اومهمًّ  اكبيرً  االدخول العبً 

تتعرض لبع  أنواي ى الرغم من محاولة االع راض من قبل االستخبارات التي قد تدوم ف رة وقد واحدة عل

ب الصعععععععععدام املباشعععععععععر بين الجيش ال ركي والسعععععععععورخ في مدينة "بفضعععععععععل جهود مكثفة للغاية تم تبنّ  العرقلة.

 .في بدايهها"ال تزال ر تناك و البامل، ولكن األم

 

 
 
 العبون إقليميون على الخط

 في  التعهثيرمركز ينتقعل في تعذ  الحعالعة، 
ّ
الخليج، حيعث اللععب بع  دول إلى ا كليعًّ  حعةاملجموععات املسعععععععععععععل

 عبر عقود من الهيمنة على النفط،؛ فانميركأسععععهل من اللعب م  األ  هولكنه في الوقت نفسعععع ،معهم أصعععععب

وتم على ، ايين مععععً ميركواأل ّيين وروباأل اء من الظروف أكثر ذكعععجمي  هنهم في بعععأنفسعععععععععععععهم قعععادة الخليج أقن  

 إمكانهم في  قناعة أّن 
ّ
 يون وروبيدعم الخبراء األ  ا ماغالبً  يسععععععععععععتطيعون خداعه. ال قوا أو يشعععععععععععع روا منأن يتمل

وجهععععة النظر تععععذ . ولكن تععععذ   ،تبليععععاتععععهببمي   ،بسعععععععععععععحر الشعععععععععععععر  املولعون ذوفي بع  األحيععععان الروس  

وفي  ،بقدرههم على الخداي -أكثر من اللزوم- هي نقطة ضعف شركائنا الخليبيين. فهم يعتقدون  ،بالتحديد

مشعععععععععععععععا رههم اللعبعععة ممكن فعععكن لعععذا ؛ املراوغعععةفي  -فيهم الروس نبم-يين وروبضععععععععععععععف األ بنفسعععععععععععععععه الوقعععت 

 .األدمل اإلنكليزخ ليسوا مخيفين كما يظهرتم األمر في حقيقة  فهم؛ وضرورخ 
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"سعععععععععو  خر. فالتعاون معها في االتبا  السعععععععععورخ أخذ من زمن  بيعة تبارية في ا آوتبقى تركيا موضعععععععععوعً 

إقامة الصععععععراي ضععععععد األكراد، - مصععععععال  أنقرة وا ععععععحة للعيانتبدو األولى  للوتلةف ؛ول السععععععم " في إسععععععطنب

األمور أعقد  ولكّن  -منطقة عازلة عن  ريط احتًلل جزء من االراي ي السورية، والصراخ عن ضمان األمن

من ذل  في واق  األمر، ألن كل بند من األجندة ال ركية يتضمن بنودا فرعية يطول تعدادتا. عدا ذل ، فكن 

ومصععععععععععععععالحععه بصعععععععععععععفههععا دولععة، يخلط في كثير من األحيععان بين مصععععععععععععععال  تركيععا ردوغععان إشعععععععععععععريكنععا رجععب  يععب 

 فحسععععب، هود مضععععنية . وعبر جالتناقضععععات الداخليةإ ار الخاصععععة، أو يخلطها في 
ُ
 ب الصععععدام املباشععععربّن  ت

ركي الجيش ال أن ت لففي بدايهها. املال تزال بين الجيش ال ركي والسععععورخ في مدينة البامل، ولكن األمور تناك 

عالقة و عتقد، ومازالت عملية دري الفرات مسععععععتمرة مما كان يُ أسععععععوأ ظهر من خًلل املواجهات املباشععععععرة قد 

 سعععيطر عليها األتراك،يالتي السعععورية املسعععلحة جموعات زال من غير الوا ععع  ماهي امل . ومامنذ نصعععف سعععنة

االستخبارات بالتنسيط م  وكالة  ال ركية قواعد  مم لها فقط باستخدام االراي ي وماهي املجموعات التي يس

، حيث لم يتمكن الجيش حتى باملقاييس السععععععوريةفالحديث يدور عن جبهة صععععععغيرة من دونها؛ ية أم ميركاأل 

، وحيث غالبية السكان متعا فين معه. ذمدينة البامل  غير كي التعامل م  الوض  حول مدينة واحدة الال ر 

قد تغدو إدلب على خلفية العملية الهجومية على  املحتملة املصععععععععال  والظروف الطارئة حلحلة تشععععععععاب  إّن 

ا ليس . وباملناسععععععععععبة سععععععععععتكون أكثر تعقيًد من الحديث املمت  م  مشععععععععععاي  الخليج ا بكثيرر تعقيًد مشععععععععععكلة أكث

 إمكانية بسعععععععععبب عدم 
ّ
عدم القدرة على التنبؤ بسعععععععععبب و  ،اعلةد الكبير من الوجو  الفها، بل بسعععععععععبب العدحل

 عالم رياضيات. أّخ  تحطيمفي إمكانها معادلة كثيرة من املجاتيل من تذا القبيل إّن فهم. ط تصرّ ائبطر 

تدريبية السعتمالة حلفاء بتنفيذ برامج أن يقوم بشعار االسعد  نطقي أن يتوق  املرء، من امل2017في عام 

"حزمل هللا"، واثنتين أو ثًلث من التشعععكيًلت  األولى عنفي الدرجة يدور الحديث جانبه. و إلى  غير منضعععبطين

ا من دول أخرى. وتؤالء ليس بالضععععععرورة أن يكونوا من الشععععععيعة، والذين يطلط عليهم  ذأخ  "معتدلون "دعائيًّ

الى لوا في الشهور األخيرة ّو  ُح والذين  -دين أو املحليينالوافمن سواء - ليسوا جهاديين خالصين  من الشيعة

 
ُ
 على وسععععععائل اإلعًلم الغربية، إن . حتى الطاب  حقهم خطامل يكاد يكون عنصععععععرخ  في ط  ل  شععععععيا ين، وأ

ً
عًلوة

إلى وسعععععععائل الخليبية، أصعععععععبحت في االيام األخيرة من معركة حلب تسعععععععميهم بالوحوه. ووصعععععععل األمر  هذ  ال

لطعام مون ا، ويقّد إنسعععععععععانّية يفتحون معابر   ذالروس  فهمم  الشعععععععععيعة. مقارنة  الروس معقولون إّن القول 

 
ّ

جئين، في حين يقوم الشعععععععععععععيعة بمًلحقة املدنيين ويقتلون الجمي  ملحقين بذل  األذى والضعععععععععععععرر والدفء لًل

 الروس.سمعة ب

تبمعات سعععععععععععععكانية توجد والرقة إدلب في محافظة ف؛ الشعععععععععععععيعة املحليينإلغاء لم يتم  هفكن وللحقيقة،

مساعدة الجيش ومن دون  ،في محيط معاد  تعيش أكثر من عام وال تزال يقط ها شيعة سوريون  عّدة، كبيرة

الحكومي. ولن يرتاح حزمل هللا والتشععععععععععكيًلت الشععععععععععيعية األخرى قبل رف  الحصععععععععععار عن تل  التبمعات. بعد 

إلى . بالنسعبة إسعرائيللبنان، ما يسعتديي ردة فعل مسعتنكرة من جانب إلى سعيعود حزمل هللا  -فحسعب-ذل  
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فكن أكثر فائدة. ولتحقيط ذل   وبهخ وسعععععععععععععيلة تو ،في سعععععععععععععورية على قوات حزمل هللافكن اإلبقاء ، إسعععععععععععععرائيل

ية سععرائيلاإل  -ذات كانت املحادثات الروسععيةل. ولهذا باط املمكنةائالطر جمي  على اسععتعداد التباي  إسععرائيل

  إسعععععععععععععرائيلا. ليس من مصعععععععععععععلحة مشععععععععععععع رك للبلدين ظاتريًّ  على الرغم من وجود عدّو  ،فبائية وغريبة
ّ
  تفك

 .هاإليبالنسبة  حزمل هللا في خاصرهها أسوأ بكثير سورية، ولكن وجود

السعععععنوات الثًلث املاضعععععية،  التي تعرضعععععت لخسعععععائر تامة في بع  املعارك خًلل ،إلى إيرانأما بالنسعععععبة 

في تذ  الحرمل على املصعععععععال  إيران مصعععععععال  التقتصعععععععر عميقة. قتالية على خبرات  حصعععععععلتفي املقابل ولك ها 

إن مصععععععععععععععال  عقععائععديععة أكثر ممععا يبععدو للوتلععة األولى. إلى ، بععل تتعععداتععا - موتو أمر مفهو  -وحسععععععععععععععب العمليععة 

خعععارج التعععاري   يقُ  ا تحمعععل  عععابععععً  ،والعععدينيعععةاأليعععديولوجيعععة  م  تبعععار همعععا ،ودول الخليجإيران املواجهعععة بين 

 والسياسة.

 إيران يبب أن ندرك أن 
ّ
ا ل تتدخ  السععععععععياسععععععععية -األيديولوجيةفي حرمل اليمن منطلقة من املواقف أيضععععععععً

ا  ابعً  تحملإلى إيران بالنسععععععععععععبة  تذ  النزاعاتو لن تخرج من تاتين الجبهتين.  ،بسععععععععععععا ةكل ب ،. وهينفسععععععععععععها

 آنية وحسب.هي عناصر تكتيكية  -الظروف األخرى وجمي  ا، ا تقريبً حضاريًّ 

الذخ حملته عام نفسعععععععععععه من املمكن االف راض أن الحرمل في سعععععععععععورية سعععععععععععتبقى تحمل الطاب  ؛ فعموًماو 

. من الصععععععععععععععب تصعععععععععععععور حل تشعععععععععععععاب  خيوك تذ  وتفاصعععععععععععععيلها م  بع  التغيير في جغرافيا املعارك ،2016

 ا س زداد تشابع  خيو هفكن . عدا ذل ، "الكبكوبة"
ً
 ا.بك

ا، وأصععععععععععععبحت الخلفية السععععععععععععياسععععععععععععية الخارجية تتغير أكثر منتصععععععععععععرً  2017دخل النظام السععععععععععععورخ عام  

ا. قة جدًّ ضعععععيّ  ذل  سعععععيكون في حدود  فكن  ،أسعععععهلإلى بعضعععععهم . ولكن إن أصعععععبحت األمور بالنسعععععبة ملصعععععلحته

عًلقات اجتماعية وإيباد الدولة املخربة ، في إعادة إعمار سعععععععتظهر أمام الحكومة السعععععععورية مهمة جديدةو 

 جديدة بين مكونات املجتم  السورخ.

 

 خالصة

الًلعبين أن من  على الرغم ،ناتج عن تفاؤل مفرطإن انتظار تسععععععععععوية سععععععععععورية داخلية شععععععععععاملة تو أمر 

ل بعد الحرمل. في بناء سعععععععععععععورية ما اجديًّ في التفكير بدؤوا الكبار 
ً
ة بين نالسععععععععععععع  رأس قبل  ماتدنة إبرام  شعععععععععععععك

، والتي مثل تذ  ند  ليسععععععععععت املرة األولى التي تعقد فيها ُت  ولك ها، خطوة جيدة القوات الحكومية واملعارضععععععععععة

، فكن التقييم من الفصعععععععععائل ال زامها الهدنةإعرامل عدد الشعععععععععديد. على الرغم من لعسعععععععععف لن تكون األخيرة 

ر في تذ  املرحلة. فبغ  النظر عن رغبههم اإلرتابّيون سيبقى ؛ فوعن رغبة الًلعبين الخارجيين ،الحذر مبر 
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. ومن نععاحيععة مّوقتععاسعععععععععععععيكون النععار على بع  الجبهععات إ ًل  وقف فععكّن ذا ، لععالقتععاليععةاألعمععال ا من جزءً 

 تذ  فكّن ، أخرى 
ّ
على االتباتات من تركيز مبهودتا  في الجيش السعععععععععععععورخالعامة األركان ن املقاربة سعععععععععععععتمك

التي  اختصعععععععععار املسعععععععععافةفي ا ما يسعععععععععاعد فعليًّ التي قبلت بالهدنة، املعارضعععععععععة إلى لتفات دون االاإلرتابية، من 

جموعات ا املوسععععععععط. أّم  حلول ب، مرغمة ،األ رافسععععععععًلم متين وشععععععععامل تقبل فيه بع  إقامة تفصععععععععلنا عن 

 أّنها ما فكاألخرى 
ُ
املطالبة بدور في مقدورتا لن يكون إلى درجة ضعععععععععيفة أّنها أصععععععععبحت عليها، وإما  يضعععععععع   قد ق

 . مهم  

 إّن القول 
ُ
الى في حععاجععة ليس  لتبمي  قواتععا،لعسععععععععععععععد فحسععععععععععععععب نععاوئععة لزم بع  املجموعععات املالهععدنععة ت

ومنذ البداية ينطلط كل شععععععع يء. لن يكون مكان للبسعععععععطاء، والصعععععععدف غير موجودة منذ  ،من تذا؛ فالتحقط

  .في تذ  الحرملال نتسّول فنحن  -زمن بعيد
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