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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

قراءة جيو ـ ا�ستراتيجية لنقلة بوتين الجديدة على رقعة ال�شطرنج ال�سورية

�صراع دولي لوالدة نظام عالمي على الجغرافيا ال�سورية
ف��ي ه��ذا ال �ع��دد ي �ق��ارب ال�ب��اح��ث ري ��اض ع�ي��د أبعاد
النقلة العسكرية الجديدة التي قامت بها روسيا
على الجغرافيا ال�س��وري��ة وذل��ك عبر ق ��راءة جيو ـ
استراتيجية .لقد ع �دّد الباحث األس �ب��اب الممكنة
ّ
التدخل الروسي إضاف ًة إلى س ّر
والتي تقف وراء
اختيار التوقيت الذي أراده بوتين لتدخله العسكري.
ويعود الباحث ليقف على النتائج اإلقليمية الدولية
ّ
تتمخض عنها ه��ذه ال �ح��رب وفي
ال �ت��ي يمكن أن
مقدّمها نظام التعددية القطبية الدولي.

رياض عيد
أعادت روسيا خلط األوراق والموازين السورية واإلقليمية
والدولية من جديد بدخولها العسكري المباشر والمتصاعد على
الساحل السوري ،بعدما حولت كل التوازنات التي كانت تتحكم
في المنطقة في االشهر األخيرة هبا ًء منثوراً .وأغلق الوجود
العسكري الروسي في سورية فصالً مهما ً امت ّد في المنطقة خالل
العقد المنصرم ،عنوانه استئثار القوى اإلقليمية بالصراعات
وإدارتها في الهالل الخصيب ،و ُفتح الباب أمام طغيان البعد
ال��دول��ي لهذه الصراعات على ما ع��داه من أب��ع��اد .إذ لم تعد
الصراعات المحلية القائمة في ساحات الصراع في المنطقة
حكرا ً على القوى اإلقليمية األرب��ع إي��ران والسعودية وتركيا
و»إسرائيل» ،بل ترسخ البعد الدولي للصراعات المحلية بصورة
مباشرة وأكثر كثافة وقوة ،وهي نتيجة جيواستراتيجية كبيرة
وعميقة تفيض على حدود الجغرافيا السورية والصراعات فيها
وعليها ،بحيث بات التأريخ السياسي للمنطقة يؤرخ لمرحلة
ما قبل التدخل العسكري الروسي في سورية ومرحلة ما بعده.
ولمعرفة أهمية هذه النقلة الجيواستراتيجية لبوتين على رقعة
الشطرنج السورية وأهدافها وتداعياتها اإلقليمية والدولية ،ال ب ّد
من اإلجابة على األسئلة التالية:
 - 1ما هي األسباب التي دفعت بالرئيس بوتين للتدخل
العسكري المباشر في سورية؟ ولماذا اختار هذا التوقيت؟ وما
هي أبعاده؟
 - 2هل تدخل بوتين العسكري في سورية فرضه الخطر
الداهم على حليفه األس��د فأسرع إلن��ق��اذه؟ وه��ل ه��ذا التدخل
نسق مع أميركا؟ وبالتالي أتى إلحداث توازنات جديدة تسمح
ُم ّ
تأجلت م��رارا ً
بتمرير التسوية السياسية في سورية والتي ّ
بسبب تع ّنت حلفاء أميركا في المنطقة وعدم قدرتها أن لم نقل
رغبتها في ممارسة الضغوط عليهم للسير بالتسوية ،بخاصة
بعد توقيعها االتفاق النووي مع إيران؟ أم أتى لحسم المعركة
عسكريا ً مع القوى التكفيرية في سورية والعراق ولفرض إيقاعه
الجديد ،بمعزل عن إرادة أميركا واألطلسي ،تنفيذا ً ألجندته
الجيوستراتيجية بأبعادها اإلقليمية والدولية ،والمنسقة مع
حلفائه (الصين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة االمن
الجماعي وإي��ران) .وما هو موقع إيران في هذه المعركة ،وهل
كان دورها أساسيا ً في التخطيط لها؟ وبالتالي سيكون االنتصار
انتصارا ً لمحورها المقاوم ،أم ستأتي النتائج بحسب مصالحها
في سورية والمنطقة؟
 - 3كيف قرأ االستراتيجيون الغربيون والروس هذه النقلة
العسكرية الروسية على رقعة الشطرنج السورية؟ وهل ستكون
الساحة السورية ساحة مواجهة بين العمالقين الروسي
واألميركي ومن وراءهما؟ أم مدخالً النفراج دولي يشمل ساحات
الصراع من سورية إلى أوكرانيا إلى جورجيا إلى وسط آسيا؟
بعد أن أنهى بوتين مرحلة الحروب بالوكالة والحروب الناعمة،
وب��ات على األصيلين النزول المباشر إل��ى الميدان .وم��ا هي
خيارات الدول التي تورطت بالحرب في سورية؟
 - 4ما هي النتائج (اإلقليمية والدولية) التي ستتمخض
عن هذه الحرب بعد انقشاع غبار الغارات العسكرية ونهاية
داعش والقوى التكفيرية؟ ما هي الخرائط الجديدة التى سترسم
للمنطقة بعد سقوط سايكس بيكو؟ وكيف سيكون النظام
العالمي الذي سيتمخض عن هذه الحرب ،وما هو وجه الشرق
األوسط الجديد؟
األسباب التي استعجلت الدخول العسكري الروسي المباشر
في الحرب على اإلرهاب هي:
توجس الروس من االستعدادات العمالنية واللوجيستية1
ّ
للتحالف إلسقاط سورية.
علم ال��روس أن اجتماعا ً خطيرا ً عقد بين أواخ��ر آب وأوائل
أيلول في اسطنبول .ضم ضباطا ً كبارا ً أتراكا ً وعرباً ،إضافة إلى
مسؤولين من أجهزة االستخبارات األطلسية ،وكان العنوان:
إسقاط النظام السوري قبل نهاية عام .2015
وفي المعلومات ،أن التركي ص��ارح اآلخرين بأن خطوطه
مع تنظيم الدولة اإلسالمية مفتوحة ألنه الخيار الوحيد المتاح
أمامه للحيلولة دون قيام كردستان الكبرى ،بما تعنيه من
زعزعة للدولة التركية وربما انهيارها .وفوجئ بأن هناك بين
«اآلخرين» من يتبنى الطرح الخاص بالتنسيق أو بالتعاون
التكتيكي مع التنظيم ،شرط تعديل سياساته وخططه حيال
دول ،أو أنظمة ،عربية معينة .وتم رصد أكثر من عشرة مليارات
دوالر لتنفذ هذه العملية خالل مهلة أربعين يوماً ،بحيث تنطلق
الطائرات والدبابات في وقت واحد ومن نقاط مختلفة من تركيا
واألردن على نحو صاعق يدمر المفاصل األساسية العسكرية
والسياسية للنظام .وكانت آراء المجتمعين متطابقة في ما
يتعلق بتقييم الموقف الروسي ،حيث أجمعوا على أن الرئيس
فالديمير بوتين ،الغارق في المشكالت االقتصادية ،لن يغامر
بالتدخل المباشر في سورية ما دامت اللعنة األفغانية تالحق
الجنراالت الروس حتى اآلن .أما اإليرانيون الذين «تنازلوا إلى
ح��دود المستحيل» من أجل التوصل إلى اتفاق فيينا والذين
يراهنون على الفورة االقتصادية ،لن ينزلوا إلى األرض بل
سيمضون في القتال عبر «ح��زب الله» اللبناني والعناصر
األفغانية والباكستانية التي تولوا تجنيدها.
االستخبارات الروسية لم تكن بعيدة من رصد «حادثة»
اللقاء .كانت لها عيونها التي قد تقف عند الباب ،لكنها حصلت
أيضا ً من جهاز استخبارات أوروبي فاعل ومؤثر ،على تفاصيل
مثيرة حول ما دار في الداخل .أحد المشاركين لم يتورع عن
القول إن العملية الصاعقة لن تؤدي فحسب إلى تقويض النظام
في سورية ،وع��ودة «ح��زب الله» إلى لبنان مثخنا ً بالجراح
ليلفظ أنفاسه األخيرة ،بل إنها ستفضي إلى انهيار كل العمليات
الجيوسياسية الروسية واإليرانية في المنطقة ،وسيدرك الروس
أن وجودهم في قاعدة طرطوس لن يعود له أي معنى ،على
المستوى االستراتيجي .ولن يبقى مجال للدببة القطبية ألن
ترقص على ضفاف البحر األبيض المتوسط .ما سينتج منه عزل
روسيا في حدودها الجغرافيا بسبب فقدانها قاعدتها العسكرية
الوحيدة في المياه الدافئة في طرطوس ،ويفقدها دورها كدولة
عظمى.
 تقاطعت هذه المعلومات مع معلومات مؤكدة حصلت عليهاموسكو وإيران بنيّة أميركا وبريطانيا وفرنسا استهداف الجيش
العربي السوري لتغيير النظام في دمشق بالقوة العسكرية.
وبرز هذا المعطى ،خالل زي��ارة الملك السعودي األخيرة إلى
واشنطن ،واتفاقه مع إدارة أوباما على ما سمي بـ»اتفاق القرن
 »21لتغيير النظام في دمشق بالقوة العسكرية ،األمر الذي دفع
بوزير خارجيته للقول خالل مؤتمر صحافي عقده على هامش
الزيارة ،أن قضية األسد مسألة منتهية ال رجعة فيها ،وأن ال
خالف بين الرياض وواشنطن حول مستقبل سورية من دون
األسد.

إض��اف��ة إل��ى م��ا كشفته صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»
الروسية األسبوع الماضي نقالً عن مصادر روسية ،أن باريس
ولندن قررتا المشاركة في العمليات العسكرية ضد «داعش»
من باب التعمية والتضليل ،فيما الهدف األساسي من وراء هذه
المشاركة هو إسقاط نظام الرئيس بشار األس��د في دمشق،
خصوصا ً أن معطيات استطالع الرأي تشير اليوم إلى أن غالبية
ال��رأي العام األوروب��ي تؤيّد عمالً عسكريا ً ضد «داع��ش» بعد
«عاصفة الالجئين» (التي دفع بها أردوغ��ان إلى أوروبا لدفع
األخيرة لتنفيذ خططه بإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري
تشكل فيها حكومة انتقالية يعترف بها الغرب وتشرعن هذه
الحكومة التدخل األطلسي إلسقاط األسد) التي تم التركيز عليها
إعالميا ً من الجانب اإلنساني العاطفي بشكل استثنائي لتمهيد
الطريق لقبول الرأي العام األوروبي بهذا المخطط.
وتأكد هذا االمر وفق ما أوردته مواقع روسية نقالً عن رئيس
معهد األدي��ان والسياسة «ألكسندر إغناتينكو» ،فإن موجة
الالجئين لم تكن سوى ذريعة لتحضير الرأي العام األوروبي
للتدخل عسكريا ً في سورية باعتبارها مصدر المشكلة ،أما ما
يه ّم باريس ولندن بالدرجة األول��ى فهو حصتهما من الكعكة
السورية ،حيث «يعتقدون بأن الوقت حان إلزالة سورية كدولة
من الوجود ،لذلك الجميع يسعى إلى المشاركة في اللعبة عند
تقسيمها ،حيث أن المشاركة في االئتالف تمنحهم هذا الحق»،
وهو ما يفسر قرار أستراليا المشاركة في الحرب ضد «داعش»
في سورية أيضاً.
ويرى دبلوماسيون أميركيون نقلت عنهم صحيفة «فايننشال
تايمز» أن الضربة الروسية أدت إلى إحباط الجهود األميركية
والحلفاء إلنشاء مناطق آمنة في شمال وجنوب سورية .ونقلت
عن دبلوماسيين قولهم إن المسؤولين األميركيين كانوا قد
اقتربوا من اتفاق لفرض مناطق حظر جوي ضد النظام السوري
يقوم على خطط تقدمت بها تركيا واألردن بداية العام الحالي.
ويعتقد الكثير من المسؤولين أن قرب فرض المناطق هذه في
الشمال والجنوب دفع موسكو إلى شن الغارات الجوية والتدخل
العسكري الذي بدأ التحضير له نهاية الشهر الماضي .ونقلت
الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي بارز قوله« :السبب الرئيسي
لما يحدث هو التركيز المتجدد على سورية والحاجة إلى نوع
من الحل السياسي ،وهو ما اعتقدنا أننا سنحققه بفرض مناطق
حظر جوي ومناطق آمنة» ،إال أن «أي أمل للتعاون مع الروس
إلنجاز هذا ،حتى في ضوء نشر القوات المفاجئ قد تالشى».
 النجاحات العسكرية الميدانية األخيرة لجيش الفتحوجبهة النصرة بدعم وتوجيه م باشر من تركية والتي تمثلت
في السيطرة على محافظة إدل��ب وجسر الشغور باستثناء
بلدتي كفريا الفوعة الشيعيتين والسيطرة على قسم من سهل
الغاب والتوقف أمام بلدة جورين ما يفتح الطريق أمام جيش ال
فتح لبدء معركة الساحل التي تبعد حوالى  50كم عن الالذقية
والتي توجد فيها المنشآت الحيوية الروسية وقاعدة طرطوس.
 - 2قناعة بوتين بخطورة الخطط الجيوسياسية األميركية
التي تستهدف روسيا.
ال يخفى على أحد األهمية القصوى التي تمثلها أوراسيا في
التفكير االستراتيجي للقوى العظمى ،فهذه المنطقة كانت ،وال
تزال ،محط نظريات جيوسياسية ،بدءا ً من ماكندر ونظريته
«قلب األرض» ،مرورا ً بسبيكمان ونظرية «األطراف» ،وصوال ً إلى
دوغالس هيرد ،ونظرية «المباراة الكبرى الجديدة» ،إلى ألفرد
ماهان ،ونهاية إلى زبيجنيو بريجينسكي الذي سماها «رقعة
الشطرنج» التي يقع عليها الصراع الكوني ،والتي يتوجب

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.
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التدخل الروسي في سورية
على واشنطن هزيمة أي متحد أوراسي يحاول السيطرة عليها،
إن هي أرادت استمرار مشروع القرن األميركي الجديد .ويعطي
بريجينسكي أهمية استثنائية لمنطقة أوراسيا في المصالح
الكونية األميركية .وألن أميركا قوة ال تنتمي إلى أوراسيا ،تعمل
لتمدد سيطرتها إلى الحواف الثالث لمنطقة أوراسيا .ويعتبر
بريجنسكي أن العدو المحتمل ألميركا في أي سياق تنافسي دولي
قادم ال بد له من أن يسيطر على منطقة األوراسيا .لهذا يتوجب
على أميركا أن تمنع أيا ً من القوى الكبرى ،روسيا أو الصين أو
القوى اإلقليمية الصاعدة مثل إيران وتركيا ،من السيطرة على
منطقة األوراسيا .سيطرت أميركا منذ الحرب الباردة على ما
أسماه بريجينسكي «رؤوس الجسور القارية» ،الحتواء االتحاد
السوفياتي ومنع تمدده .في هذا السياق كان الهالل السوري
الخصيب وما زال رأس الجسر الكبير إلى الجنوب من أوراسيا،
وتدخالت أميركا كلها في الشرق األوس��ط من الحرب الباردة
حتى اآلن كانت بهدف احتواء وعزل االتحاد السوفياتي سابقا ً
وروسيا االتحادية اليوم .إذ يعتبر بريجنسكي أن روسيا الجيدة
ألميركا هي روسيا غير الموجودة على الخريطة .ويقول في
تصريحه لمجلة «دير شبيغل» األلمانية في تموز « .2015نحن
عمليا ً في حرب باردة» ،وخاطب الغرب بقوله إن عليه «الوقوف
في وجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين في أوكرانيا» ،وإن
عليه أيضا ً أن يجعل األم��ور صعبة على ال��روس الستخدام

القوة .ودليله على عودة الحرب الباردة هو موضوع أوكرانيا
واحتمال التصعيد العسكري الروسي وزيادة ترسانة موسكو
من الصواريخ العابرة للقارات ،في مقابل سعي واشنطن لنشر
قواعد الصواريخ واألسلحة الثقيلة في أراضي أوروبا الشرقية
المنخرطة في إطار حلف شمال األطلسي.
ه��ذه االستراتيجية األميركية واض��ح��ة ف��ي عقل الرئيس
فالديمير بوتين .وأثناء تصديقه على الصيغة الجديدة للعقيدة
العسكرية الروسية التي تقوم على اعتبار الحلف األطلسي العدو
األول لروسيا وتؤكد حماية الحلفاء التاريخيين ،وتعتبر أيضا ً أن
حشد القدرات العسكرية للناتو في دول حلف وارسو سابقا ً من
أهم األخطار الخارجية التي تواجه روسيا .قال الرئيس بوتين:
«إن أميركا تريد أن ترى الدب الروسي من دون مخالب .واعتبر
أن أكبر خطأ جيواستراتيجي ارتكب في هذا القرن هو حل االتحاد
السوفياتي خالل حكم غورباتشوف» ومنذ ذلك الوقت وروسيا
تعاني أزمة جيوبوليتيكية تهدّد أمنها القومي بفعل االمتداد
األطلسي إلى جوارها القريب .وفي بداية العام وفي كلمته بشأن
حالة االتحاد الروسي ح ّذر بوتين من الرد على محاولة اختبار
تفوق روسيا العسكري في حماية أمنها القومي .سورية بحسب
فلسفة الكرملين األوراسية هي أحد أحزمة المحاور البرية الثالثة
كما يصفها مستشار الرئيس وفيلسوف األوراسية ألكسندر
دوغين ،الذي يرى أن أوراسيا ال قيامة لها من دون سورية والعالم

بوتين

األسد

أوباما

أردوغان

لويس

بريجنسكي

هيرد

غورباتشوف
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العربي .ولكي نفهم ما هي استراتيجية بوتين ومخططاته علينا
أن نقرأ رؤية مستشاره وزعيم حركة االوراسيون الجدد (حركة
أوروآسيا الروسية) الفيلسوف الكسندر دوغين حيث قال في
تعليقه على الحرب العالمية على سورية:
«إن روسيا مهددة بخطر مماثل للخطر ال��ذي تتعرض له
سورية وليبيا حاليا ً مؤكدا ً أن وقوف القيادة الروسية إلى جانب
سورية وليبيا وإي��ران يتوافق مع المصالح الجذرية للشعب
الروسي.
وأك��د ض��رورة تقوية الجبهة المناهضة للواليات المتحدة
لوقف توسعها في المنطقة والعالم بأسره وأن:
 - 1ال��ص��راع ف��ي المنطقة غ��رب آس��ي��ا ه��و ص���راع بين
«القوى البرية» ممثلة في روسيا والصين والقوى البحرية
ممثلة في ال��والي��ات المتحدة ،وه��ذا ال��ص��راع الجيوسياسي
والجيواستراتيجي صراع متجدد ،وكانت آخر مراحله األولى
هو هزيمة القوة البرية ممثلة في االتحاد السوفييتي في بداية
التسعينات
 - 2شكل وصول بوتين للسلطة إعادة للهوية الجيوسياسية
لروسيا كقوة برية وبدء جولة جديدة من الصراع بين القوى
البرية والقوى البحرية.
 3م���رت ال��م��رح��ل��ة ال��ح��ال��ي��ة ال��ج��دي��دة م���ن ال��ص��راعالجيواستراتيجي بين القوة البرية والقوة البحرية بثالث
خطوات:
أ -من  2009-1999الحرب الشيشانية ،والتي دعم فيه
الغرب والسعودية و»إسرائيل» القوى الشيشانية المعادية
لروسيا والساعية لالنفصال كمقدمة لتمزيق روسيا ،ولكن القوة
البرية انتصرت في هذه المعركة.
ب -عام  2008خالل األزمة الجورجية دعم الغرب سكاشفيلي
في موضوع أوسيتيا الجنوبية ،ما دفع روسيا للتدخل الحاسم
وتحقيق االنتصار الثاني.
ت -المرحلة الثالثة هي المرحلة السورية التي ال بد لبوتين
من الوقوف فيها إلى جانب سورية ،ألن التخلي عن األسد يعني
«االنتحار الجيوسياسي لروسيا» ،واألزمة السورية هي المعركة
الكبرى بين القوى البرية والقوى البحرية والتي يجب أن تنتهي
بتعدد قطبي وإقرار أميركي بهذه البنية للنظام الدولي.
ث -ليس هناك أيّ حل تفاوضي لألزمة السورية بين القوى
البرية والبحرية ،والحرب هي الطريقة الوحيدة للجم التغلغل
األميركي.
 4تواجه روسيا مشكلتين هما:أ -أن النخبة السياسية ال��روس��ي��ة وبخاصة المحيطة
ببوتين أقل حماسا ً لهذه المواجهة وأكثر ميالً لعدم التدخل
الروسي في األزمة السورية.
ب -أن الشعب الروسي رغم تأييده الكبير لقيادة بوتين فإن
المواجهة قد تؤثر في بعض جوانب حياته بشكل يجعله أقل
حماسا ً لمزيد من االنغماس في األزمة السورية.
 5مشكلة الواليات المتحدة أن القرار االستراتيجي فيروسيا هو بيد العب واحد هو «بوتين» ،أما في الواليات المتحدة
فالقرار بيد عدد كبير من الالعبين ضمن بيروقراطية حكومية
واسعة (رأي عام ،كونغرس ،أحزاب ... ،الخ)
 6ليس أم��ام روسيا إال بناء شبكة تحالفات مع قوىالمنطقة ،ألن سقوط سورية يعني انتقال المعركة إلسقاط إيران،
والزحف مجددا ً نحو الجوار القريب لروسيا أي «للعنق الروسي
والكتف الصيني» ،وهو ما يدفع هذه القوى للتحالف.
لهذا نفهم التحرك الروسي العسكري في سورية ،بأنه ال
يقتصر فقط على دعم الرئيس األسد بل يدخل ضمن استراتيجية
انتشار دولية ،يبقى الملف السوري برفقة األوكراني العنوان
البارز حتى اآلن لهذه االستراتيجية .اضافة إلى قناعات تكونت
لدى الجنراالت الروس أن ما يقوم به األميركيون وحلفاؤهم ،في
سورية والعراق هو كرنفال جوي وليس قتاالً .ألنهم ال يريدون
القضاء على داعش بل استعماله مع غيره من التكفيريين كجيش
سري لتنفيذ حروبهم بالوكالة لضرب سورية والعراق وإكمال
توظيفهم ضد روسيا والصين ودول العالم .ولو كانت هناك خطة
جدية للقضاء على «داعش» لتمكنت الغارات ،وقد بلغت التسعة
آالف وسبعماية غ��ارة ،من خنق التنظيم في مناطق أو مدن
معينة بعد إحكام الحصار اللوجيستي وقطع طرق ،ووسائل،
اإلم���داد عنه .ولتأكيد ه��ذا اأم��ر نقل ال��روس إل��ى المسؤولين
األميركيين واألوروبيين وأعضاء مجلس األمن صورا ً ألرتال من
الدبابات واآلليات لداعش تقطع مئات الكيلومترات في العراء في
شمال سورية والعراق غير آبهة بطائرات التحالف التي تحلق
فوقها دون اعتراضها .ووفق تقييم الخابرات الروسية أن عدد
اإلرهابيين الروس الذين يقاتلون في سورية يزيد عن 2500
إرهابي ،اضافة إلى  4000إرهابي من وسط آسيا ،و3500
إرهابي اويغوري من الصين دربتهم وسلحتهم تركيا للقيام
بعمليات إرهابية في روسيا ووسط اسيا والصين .فالحرب
الروسية على اإلره��اب في سورية اح��د أهدافها هي القضاء
على هذه المجموعات في سورية قبل االنتقال إلى دولهم وزرع
اإلره��اب فيها .ووفق تصريح الفروف االخير الحرب العالمية
على سورية هي لتغيير موقع سورية اإلقليمي ،لذلك أتى التدخل
العسكري الروسي بحسب الكرملين للحفاظ على موقع سورية
الجيو ــ سياسي ومنع محاوالت نقلها إلى موقع آخر .وألتى أيضا ً
كضربة استباقية استراتيحية نفذها بوتين في المكان والتوقيت
الصحيحين.

