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ملخص تنفيذي

تعرضــت محافظــة إدلــب وأريــاف حمــاة وحلــب والالذقيــة المتصلــة بمحافظــة إدلــب ،أو مــا بــات يُ سـ َّـمى
ـات بريَّ ــة منــذ اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي توصلــت إليــه
بمنطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،لخمــس حمـ ٍ
تركيــا وروســيا وإيــران ضمــن الجولــة الرابعــة مــن مفاوضــات أســتانا .فقــد شــهدت المنطقــة التــي باتــت
معقــل المعارضــة الســورية األخيــر مــع أواخــر العــام المنصــرم ،الحملــة البريَّ ــة األعنــف التــي اســتطاعت
ـكري كبيــر ســيطرت بموجبــه علــى
مــن خاللهــا روســيا وميليشــيات النظــام وإيــران تحقيــق تقــدُّ م عسـ ٍّ
مناطــق تتجــاوز مســاحتها  ٢٢٠٠كــم ،ممــا َّ
خلــف موجــات نــزوح هــي األكبــر؛ إذ قــارب عــدد النازحيــن فيهــا
المليــون نــازح بحســب إحصائيــات األمــم المتحــدة.
َّإل أن المتغيــر الجديــد فــي معادلــة التصعيــد العســكري فــي المنطقــة كان دخــول الجيــش التركــي الــذي
ـوظ علــى خـ ِّ
ـط المواجهــة المباشــرة مــع قــوات
عـ َّـزز قواتــه ووجــوده فــي محافظــة إدلــب بشــكل ٍ ملحـ ٍ
النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة ،إلــى جانــب الصواريــخ المضــادة للطائــرات المحمولــة علــى
ـث مــن أنقــرة لدفــع موســكو إلــى
الكتــف ،والتصعيــد الدبلوماســي التركــي ،الــذي ترافــق مــع ســعي ٍ حثيـ ٍ
عــدم الوقــوف إلــى جانــب النظــام فــي تلــك المواجهــاتَّ ،إل أن تصميــم روســيا علــى تغطيــة حملــة النظــام
سياســيا وعســكريًّ ا مــن خــال الغطــاء الجــوي الفعَّ ــال قــد َّ
عــزز مخاطــر االنــزالق إلــى
البريَّ ــة ودعمهــا
ًّ
ـعة تهـ ِّ
الدولي ْيــن.
ـدد الســلم واألمــن
ـرب واسـ ٍ
َّ
حـ ٍ
إن وحشــية الهجمــات التــي ش ـنَّتها قــوات التحالــف الروســي ،وأعــداد النازحيــن الضخمــة التــي تزامنــت
ـروف مناخيــة صعبــة للغايــة ،وإعــان تركيــا فتــح حدودهــا أمــام موجــات الالجئيــن باتجــاه أوروبــا،
مــع ظـ ٍ
دق ناقــوس الخطــر لــدى االتحــاد األوروبــي ،كمــا َّ
كل ذلــك َّ
حفــز اتسـ ُ
ـي واشــنطن
ـاع الخـ ِ
ـي الروسـ ِّ
ـاف التركـ ِّ
علــى تكثيــف تحركاتهــا.
ش ـكَّل ٌّ
كل مــن صفقــة الـــ  ،S400واالنزعــاج األمريكــي داخــل أروقــة وزارة الدفــاع األمريكيــة بعــد عمليــة
نبــع الســام ،شـكَّ َل ً
ـي وفعَّ ــال مــن ِق َبــل الناتــو واإلدارة األمريكيــة فــي دعــم أنقرة
عائقــا أمــام موقـ ٍـف حقيقـ ٍّ
خــال عملياتهــا ضــد النظــام الســوري ،وفــي االســتجابة للمطلــب التركــي بإرســال منظومــات صواريــخ
باتريــوت.
وكذلــك أنتــج ٌّ
كل مــن عجــز فصائــل المعارضــة والتنظيمــات الجهاديــة عــن وقــف تقــدُّ م النظــام بعــد
اســتنزافها وإنهــاك قدراتهــا بفعــل التدخــل الروســي فــي عــام  ٢٠١٥مــن جهــة ،والتباعــد مــع االتحــاد
ً
ضعفــا فــي الموقــف التركــي فــي
األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن جهــة أخــرى ،أنتجــا
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مواجهــة روســيا ،وهــو مــا عـ َّـزز عوامــل تراجــع أنقــرة عــن مطلبهــا فــي تراجــع قــوات النظــام إلــى حــدود
التوصــل
ـم
ُّ
اتفــاق سوتشــي ،وقبولهــا بتثبيــت األمــر الواقــع ضمــن بروتوكــول ملحــق باتفــاق سوتشــي تـ َّ
الرئيسـ ْـين التركــي والروســي فــي موســكو فــي الخامــس مــن مــارس/آذار مــن
قمــة جمعــت
إليــه خــال َّ
َ
العــام الجــاري.
وخصوصــا هيئــة تحريــر الشــام ،التــي شــكَّلت مبــرِّ ر روســيا الســتمرار
تبــدو التنظيمــات الجهاديــة -
ً
عزمــا علــى إنجــاح االتفــاق
الهجمــات علــى إدلــب  -غيــر راضيـ ٍـة عــن االتفــاق األخيــرَّ ،إل أن تركيــا أظهــرت ً
ِّ
وفضهــا لالعتصــام،
األخيــر مــن خــال الحــزم الــذي أظهرتــه تجــاه المعتصميــن علــى الطريــق الدولــي M4
كمــا أن اســتمرار إرســالها المزيــد مــن التعزيــزات العســكرية إلــى إدلــب يشــير إلــى اســتعداد تركيــا للوقــوف
فــي وجــه أي محاولـ ٍـة لتخريــب االتفــاق ،ســواء كانــت مــن جهــة النظــام أو مــن جهــة التنظيمــات الجهادية.
وقــف إلطــاق النــار فــي إدلــب ،ومــع فشــل كل تلــك
ومــع تعــدُّ د االتفاقيــات التــي عُ قــدت لتحقيــق
ٍ
حقيقــي فــي المنطقــة التــي يعيــش فيهــا أكثــر مــن ثالثــة مالييــن
اســتقرار
ٍّ
االتفاقيــات فــي تحقيــق ِ
ٍ
ونصــف المليــون ســوري بحســب إحصائيــات األمــم المتحــدة ،يبــرز الســؤال عــن مســتقبل إدلــب فــي
ضــوء مراكمــة التفاهمــات الروســية التركيــة دون االلتــزام بهــا ،ومتانــة اتفــاق موســكو وقابليته لالســتمرار
َّ
المعقــد ،ونقــاط الضعــف المشــتركة بيــن كل اتفاقيــات الهدنــة الســابقة واالتفــاق
فــي ظــل المشــهد الدولــي
األخيــر.
تســتعرض هــذه الدراســة اتفاقيــات الهدنــة ووقــف إطــاق النــار حــول محافظــة إدلــب ،وأبــرز محطاتهــا،
ـي لالتفاقيــات ومراحــل التصعيــد العســكري،
وعوامــل انهيارهــا وأســباب هــذا االنهيــارَ ،وفــق تسلســل زمنـ ٍّ
كمــا تســتعرض مواقــف الفاعليــن وأدوارهــم فــي هــذه االتفاقيــات ،وتأثيــر تشــابك المصالــح وتقاطعهــا
بينهــم فــي تلــك االتفاقيــات ،واالحتمــاالت التــي تنتظرهــا إدلــب بعــد اتفــاق موســكو.

وخصوصا هيئة تحرير الشام ،التي شكَّلت
تبدو التنظيمات الجهادية -
ً
ِّ
راضية عن االتفاق األخير،
مبرر روسيا الستمرار الهجمات على إدلب  -غير
ٍ
عزما على إنجاح االتفاق األخير من خالل الحزم الذي
َّإل أن تركيا أظهرت ً
ِّ
وفضها لالعتصام
أظهرته تجاه المعتصمين على الطريق الدولي M4
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تمهيد
َ
منطقة خفــض التصعيد
ُتعَ ــدُّ إدلــب وأريــاف محافظــات حلــب وحمــاة والالذقيــة المتصلــة بمحافظة إدلــب
ـص عليهــا اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي ُو ِّقــع بيــن الــدول الضامنــة لمســار أســتانا (روســيا
الرابعــة التــي نـ َّ
1
 تركيــا  -إيــران) فــي مايو/أيــار مــن عــام  ،٢٠١٧إلــى جانــب ثــاث مناطــق أخــرى شــملت كل المناطــقالواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة الســورية فــي ريفــي حمــص ودمشــق ومحافظتــي درعــا والقنيطــرة.
وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه روســيا وإيــران ِّ
تقدمــان الدعــم العســكري واللوجســتي الــازم لفــرض
ســيطرة نظــام األســد علــى مناطــق خفــض التصعيــد ويشــرف ضباطهــا العســكريون بشــكل ٍ مباشــر علــى
العمليــات العســكرية فــي ريــف دمشــق وحمــص وجنــوب ســوريا ،2كانــت تركيــا  -بفعــل تعقيــد المشــهد
األمنــي والعســكري ،وبفعــل وجــود هيئــة تحريــر الشــام (جبهــة النصــرة سـ ً
ـات
ـابقا)  -ال تــزال تواجــه صعوبـ ٍ
فــي دخــول قواتهــا إلــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة (إدلــب ومــا حولهــا) ،والتــي اســتغرقت خمســة
ـص علــى أن تقــوم الــدول الضامنــة بمهــام المراقبــة وضمــان
أشــهر بعــد اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي نـ َّ
وقــف إطــاق النــار.3
أنهــت تركيــا إقامــة نقــاط مراقبتهــا االثنتــي عشــرة فــي محافظــة إدلــب فــي مايو/أيــار مــن عــام ،4٢٠١٨
5
بينمــا كانــت روســيا علــى وشــك االنتهــاء مــن صيغــة اتفــاق التســوية فــي منطقــة خفــض التصعيــد
المتبقيــة فــي أيــدي المعارضــة آنــذاك .وبموجــب اتفــاق التســوية غــادر رافضــو المصالحــة فــي جنــوب
ســوريا آخــر معاقــل المعارضــة بالقــرب مــن دمشــق ،متجهيــن إلــى إدلــب التــي أصبحــت آخــر معاقــل
المعارضــة .كان أمــل أكثــر مــن ثالثــة مالييــن ســوري يقيمــون فــي إدلــب أن الرعايــة التركيــة ســتج ِّنبهم
وإدلــب خيــار المــوت أو ســيطرة النظــام.
وعلــى الرغــم مــن التســاهل الــذي أبدتــه أنقــرة تجــاه انتهــاك شــركائها فــي مســار أســتانا التفــاق خفــض
التصعيــد فــي مناطــق خفــض التصعيــد الثــاث ( دمشــق وريفهــا  -ريــف حمــص  -درعــا والقنيطــرة) ،فــإن
ذلــك التســاهل لــم يج ِّنــب إدلــب التصعيــد العســكري مراعــا ًة للمصالــح والرغبــات التركيــة؛ إذ بــدأ النظــام
والميليشــيات اإليرانيــة 6بنقــل اآلليــات العســكرية والمقاتليــن مــن تلــك الجبهــات جنــوب ســوريا باتجــاه
خطــوط المواجهــة فــي إدلــب وريــف حلــب والالذقيــة ،7وهــو مــا أكَّــد وجــود إدلــب علــى ُسـ َّـلم األولويــات
خصوصــا بعــد الحــزم الــذي أظهرتــه واشــنطن تجــاه محــاوالت التقــدُّ م باتجــاه
الروســية واإليرانيــة آنــذاك،
ً
المناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي الشــمال الشــرقي لســوريا ،والــذي أخــرج تلــك المنطقــة مــن الحســابات
الروســية اإليرانيــة لصالــح التركيــز علــى إدلــب.8
ومــع اكتمــال عمليــة انتقــال التعزيــزات والحشــود العســكرية مــن جنــوب ســوريا باتجــاه إدلــب ،والتــي
رافقتهــا حملــة مــن القصــف الجــوي والمدفعــي العنيــف علــى عــدَّ ة مناطق فــي إدلــب وريفها وفــي مقدمتها
أيضــا ،10أعلنــت ٌّ
منطقــة خــان شــيخون فــي ريــف إدلــب 9وفــي ريــف حمــاة ً
كل مــن روســيا وإيــران موقفهما
قمــة طهــران التــي كانــت تركيــا تســعى مــن
الداعــم للحملــة العســكرية للســيطرة علــى إدلــب قبيــل انعقــاد َّ
التوصــل إلــى اتفــاق هدنــة طويــل ا َأ
ل َمــد فــي إدلــب.11
خاللهــا إلــى
ُّ
ً
موقفــا صل ًبــا َّ
تمثــل فــي التأكيــد
قمــة طهــران فــي  ٧ســبتمبر/أيلول ٢٠١٨
أبــدت روســيا وإيــران خــال َّ
علــى ضــرورة اســتعادة نظــام األســد للســيطرة علــى محافظــة إدلــب وضــرورة استســام المعارضــة ،وفــي
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وعلى الرغم من التساهل الذي أبدته أنقرة تجاه انتهاك شركائها في مسار أستانا
التفاق خفض التصعيد في مناطق خفض التصعيد الثالث ( دمشق وريفها  -ريف
حمص  -درعا والقنيطرة) ،فإن ذلك التساهل لم يج ِّنب إدلب التصعيد العسكري
ـط بمســتقبل تركيــا ،12وبتذكيــر شــركائها فــي
تمســكت أنقــرة بالتأكيــد علــى أن مســتقبل إدلــب مرتبـ ٌ
المقابــل َّ
مســار أســتانا بتســاهلها إزاء ســيطرة األســد وحلفائــه علــى مناطــق خفــض التصعيــد الثالث األخــرى ،حيث
القمــة أن إدلــب هــي المنطقــة األخيــرة المتبقيــة من مناطــق
أكَّــد الرئيــس أردوغــان فــي كلمتــه خــال َّ
خفــض التوتــر ،وتشــعر المعارضــة بتعرضهــا للخــداع عقــب التطــورات التــي حدثــت بعــد تأســيس تلــك
المناطــق ،وشــدَّ د علــى أن تركيا التــي أخلصــت لهــذا المســار تــرى أن األمــور تنزلــق نحــو نقطــة خطيــرة
لقمــة طهــران مــن أيــة إشــارة إلــى ضــرورة التهدئــة
للغايــة .13وعلــى الرغــم مــن خلــوِّ البيــان الختامــي َّ
ووقــف إطــاق النــار فــي إدلــب ،وتأكيــده علــى اســتمرار التعــاون فــي القضــاء التــام علــى التنظيمــات
اإلرهابيــة وضــرورة فصــل المعارضــة عــن «المجموعــات اإلرهابيــة» ،فــإن الحســابات الروســية واإليرانيــة
تتغيــر لجهــة ضــرورة إيجــاد صيــغ تفاهـ ٍـم مشــتركة مــع تركيــا حــول إدلــب.
بــدأت َّ
شكَّلت العوامل التالية دافعً ا إليران لعدم الممانعة في تهدئة مؤقتة في إدلب:
ِّ
المترتبة على انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من االتفاق النووي.
■ازدياد األعباء
■الموقــف التركــي الرافــض للعقوبــات االقتصاديــة علــى إيــران ،والمســاهمة التركيــة فــي االتفــاق
علــى إجــاء المحاصريــن فــي كفريــا والفوعــة ،وتبــادل األســرى مــع هيئــة تحريــر الشــام.14
ـدة بفعــل حملــة
ـوف مــن موجـ ِ
■الرغبــة فــي عــدم التصعيــد مــع أوروبــا التــي تتخـ َّ
ـوء جديـ ٍ
ـات لجـ ٍ
عســكرية علــى إدلــب.
ـاحة مهمـ ً
بالنســبة إلــى روســيا ،تشــكِّل ســوريا مسـ ً
ـة لتعزيــز العالقــات التركيــة الروســية ،بمــا يخــدم تعميق
ِّ
ويمثــل وجــود الجماعــات الجهاديــة فــي
خصوصــا،
عمومــا ،والتركــي األمريكــي
الخــاف التركــي الغربــي
ً
ً
إدلــب منفـ ً
ـذا للضغــط علــى أنقــرة ودفعهــا للقبــول بالــرؤى الروســية للحـ ِّـل فــي ســوريا فــي الوقــت ذاتــه.
كمــا تســعى روســيا مــن خــال إبقــاء إدلــب تحــت التهديــد ،والتلويــح بالخيــار العســكري فيهــا ،ومــا ينتــج
ـوء جديــدة ،تســعى إلــى تحفيــز مفاوضاتهــا مــع االتحــاد
عــن ذلــك مــن مخــاوف أوروبيــة مــن موجـ ِ
ـات لجـ ٍ
األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والدفــع باتجــاه القبــول بصيغــة الحــل السياســي للقضيــة
المبنــي علــى اللجنــة الدســتورية واالنتخابــات ،بعيــدً ا عــن أطروحــات االنتقــال السياســي
الســورية
ِّ
والعدالــة االنتقاليــة.
وكذلــك فــإن تصاعــد احتمــاالت اتخــاذ اإلدارة األمريكيــة قــرا ًرا باالنســحاب مــن ســوريا حينئــذ ،كان عامـ ًـا
ٍّ
ً
لــكل مــن روســيا وإيــران لتبريــد جبهــة إدلــب ،باعتبــار أن مــلء الفــراغ األمريكــي فــي شــرق
محفــزا
الغنيــة بالثــروات مقدَّ مــان علــى الســيطرة علــى إدلــب.
الفــرات والرغبــة فــي الســيطرة علــى هــذه المنطقــة
َّ
وقــد أعلــن الرئيســان فالديميــر بوتيــن ورجــب طيــب أردوغــان فــي الســابع عشــر مــن ســبتمبر/أيلول مــن
ـص
ـي فــي مدينــة سوتشــي ،ونـ َّ
عــام  ٢٠١٨توصلهمــا إلــى اتفــاق ٍ حــول محافظــة إدلــب خــال مؤتمــر صحفـ ٍّ
االتفــاق علــى:
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ً
عامل
فإن تصاعد احتماالت اتخاذ اإلدارة األمريكية قرارً ا باالنسحاب من سوريا حينئذ ،كان
محفزا ٍّ
ً
لكل من روسيا وإيران لتبريد جبهة إدلب ،باعتبار أن ملء الفراغ األمريكي في شرق
الغنية بالثروات َّ
مقدمان على السيطرة على إدلب
الفرات والرغبة في السيطرة على هذه المنطقة
َّ
اإلبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب ،وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.
عمليــات عســكرية
1 .ســيتخذ االتحــاد الروســي جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان تجنُّــب تنفيــذ
ٍ
ـات علــى إدلــب ،واإلبقــاء علــى الوضــع القائــم.
وهجمـ ٍ
كيلومترا) داخل منطقة خفض التصعيد.
2 .إقامة منطقة منزوعة السالح بعُ مق (20 - 15
ً
مزيد من المشاورات.
سيتم بعد إجراء
3 .إقرار حدود المنطقة المنزوعة السالح
ٍ
ُّ
4 .إبعــاد جميــع الجماعــات اإلرهابيــة الراديكاليــة عــن المنطقــة المنزوعــة الســاح ،بحلــول  15أكتوبــر/
تشرين األول.
ِّ
المتعــددة الفوهــات والمدفعيــة ومدافــع الهــاون
5 .ســحب جميــع الدبابــات وقاذفــات الصواريــخ
الخاصــة باألطــراف المتقاتلــة ،مــن داخــل المنطقــة المنزوعــة الســاح بحلــول  10أكتوبر/تشــرين األول
َّ
.2018
َّ
َّ
المســلحة التابعــة
الخاصــة بالقــوات
المســلحة التركيــة والشــرطة العســكرية
6 .ســتقوم القــوات
َّ
طائــرات مــن دون طيــار،
بدوريــات منســقة وجهــود مراقبــة باســتخدام
لالتحــاد الروســي ،ســتقوم
ٍ
ٍ
علــى امتــداد حــدود المنطقــة المنزوعــة الســاح.
7 .العمــل علــى ضمــان حريــة حركــة الســكَّان المحلييــن والبضائــع ،واســتعادة الصــات التجاريــة
واالقتصاديــة.
8 .اســتعادة حركــة الترانزيــت عبــر الطريقيــن إم ( 4حلــب  -الالذقيــة) وإم ( 5حلــب  -حمــاة) بحلــول
نهايــة عــام .2018
ـتدام لوقــف إطــاق النــار داخــل منطقــة خفــض التصعيد
9 .اتخــاذ إجـ
ـام مسـ ٍ
ـراءات فاعلــة لضمــان نظـ ٍ
ٍ
فــي إدلــب .وفــي هــذا الصــدد ،ســيجري تعزيــز مهــام مركــز التنســيق اإليرانــي  -الروســي  -التركــي
المشــترك.
	10.يؤكِّــد الجانبــان مجــددً ا علــى عزمهمــا علــى محاربــة اإلرهــاب داخــل ســوريا بجميــع أشــكاله
وصــوره.15
لخــص الرئيــس الروســي خــال إعالنــه التوصــل إلــى االتفــاق المخـ َ
وقــد َّ
ـاوف الروســية إزاء منطقــة إدلــب
بـ:
1 .الجماعات اإلرهابية المنتشرة في منطقة إدلب.
2 .استهداف الجماعات اإلرهابية لمحافظة حلب.
3 .استهداف المواقع العسكرية للقوات الروسية في طرطوس وقاعدة حميميم.16
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وبالنظــر إلــى االلتزامــات التــي أ�لقيــت علــى عاتــق تركيــا بموجــب بنــود اتفــاق سوتشــي ،فإنــه مــن الواضــح
أحقيــة
كليــا مــع تلــك المخــاوف .وباإلضافــة إلــى تأكيــد الرئيــس أردوغــان علــى
َّ
أن االتفــاق كان يتناغــم ًّ
المخــاوف الروســية بقولــه« :ســوف نوفــر جميــع الشــروط للحيلولــة دون نشــاط الجماعــات الجهاديــة فــي
تلــك األراضــي» ،فــإن الموقــف التركــي تب َّنــى مجــددً ا التأكيــد علــى الصيغــة الروســية للحــل السياســي فــي
ســوريا مــن خــال اللجنــة الدســتورية واالنتخابــات.
ِّ
المتعلقــة بحــدود المنطقــة المنزوعــة الســاح واإلطــار الزمنــي
الفنيــة
تضمنــه التفاصيــل
وعلــى الرغــم مــن
ُّ
َّ
لتنفيــذ ســحب الســاح الثقيــل والجماعــات الجهاديــة مــن تلــك المنطقــة ،فــإن تنفيــذ أنقــرة لاللتزامــات
الملقــاة علــى عاتقهــا بموجــب االتفــاق قــد واجــه الكثيــر مــن التعقيــدات.17
التحديات التركية في تنفيذ اتفاق سوتشي
علــى الرغــم مــن أن الحاجــة للهدنــة فــي إدلــب تشــكِّل مطل ًبــا للمعارضــة الســورية وتركيــا ،فــإن التحديــات
التــي واجهتهــا أنقــرة فــي تنفيــذ التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق سوتشــي كانــت مرتبطـ ً
ـة بشــكل ٍ
رئيــس بالمعارضــة والفصائــل الموجــودة فــي المنطقــة المشــمولة باتفــاق سوتشــي ،وكانــت أبــرز تلــك
ٍ
َّ
الصعوبــات تتعلــق بـ:
ً
أول :خروج التنظيمات الجهادية وسحب األسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السالح:
تحديــا كبيـ ًـرا َّ
تمثــل فــي إقنــاع الفصائــل المســلحة  -وفــي مقدمتهــا المجموعــات الجهاديــة
واجهــت أنقــرة
ً
 بضــرورة ســحب األســلحة الثقيلــة مــن المنطقــة المنزوعــة الســاح ،وانســحاب المجموعــات الجهاديــةومقراتهــا مــن تلــك المنطقــة .وقــد اســتطاعت أنقــرة تنفيــذ أول التزامــات المرحلــة األولــى مــن اتفــاق
ِّ
المتعلــق بســحب الســاح الثقيــل مــن المنطقــة المنزوعــة الســاح ،والتــي ُح ِّ
ــددت بتاريــخ ١
سوتشــي
أكتوبر/تشــرين األول  ،٢٠١٨حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة اســتكمالها ســحب الســاح الثقيــل
مــن المنطقــة ،18بمــا يشــمل الســاح الثقيــل لهيئــة تحريــر الشــام التــي تمســكت ببقــاء مقراتهــا فــي تلــك
المنطقــة علــى الرغــم مــن بيانهــا عــن اتفــاق سوتشــي الــذي حمــل قبـ ً
ضمنيــا باالتفــاقَّ .19إل أن الفصائــل
ـول
ًّ
ِّ
والمتمثلــة فــي «تنظيــم حــراس الديــن” و”أنصــار اإلســام” و”جبهــة أنصــار الديــن”،
المرتبطــة بالقاعــدة
ـدي َّ
تمثــل فــي تشــكيلها غرفــة عمليات
أصــدرت بيا ًنــا رفضــت فيــه اتفــاق سوتشــي ،وأتبعتــه بموقـ ٍـف تصعيـ ٍّ
«وحــرِّ ض المؤمنيــن» .20واعتمــدت هــذه التنظيمــات فــي تصعيدهــا ضــد االتفــاق الــذي كانــت أنقــرة تعمــل
علــى تطبيقــه ،اعتمــدت علــى اســتبعاد أنقــرة للخيــار العســكري لفــرض التــزام جميــع التنظيمــات باالتفــاق،
ولعــل اســتبعاد أنقــرة الســتعمال القــوة العســكرية نابــعٌ مــن:
أ .التشــكيك التركــي فــي أن تفكيــك هــذه التنظيمــات وهيئــة تحريــر الشــام ســيقطع الطريــق علــى
الذرائــع الروســية بمهاجمــة إدلــب.21
مواجهــات عســكرية ســتؤدي بالضــرورة إلــى إنهــاك أنقــرة
ب .عــدم رغبــة تركيــا فــي الدخــول فــي
ٍ
وتهديــد جنودهــا ومهمتهــا األساســية فــي إدلــب مــن جهــة ،وإضعــاف إمكانيــات المعارضــة فــي الدفــاع
عــن إدلــب فــي حــال عــودة التصعيــد العســكري إلــى المنطقــة مجــددً ا مــن جهــة أخــرى.

واجهت أنقرة تحديًا كبيرً ا َّ
تمثل في إقناع الفصائل المسلحة  -وفي مقدمتها
المجموعات الجهادية  -بضرورة سحب األسلحة الثقيلة من المنطقة
المنزوعة السالح ،وانسحاب المجموعات الجهادية ومقراتها من تلك المنطقة
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َّإل أن اســتبعاد تركيــا للخيــارات الخشــنة ،وتفضيلهــا اســتعمال لغــة الحــوار والمفاوضــات المباشــرة مــع
الفصائــل المعتدلــة وغيــر المباشــرة مــع الفصائــل الجهاديــة ،لفــرض التــزام جميــع الفصائــل ببنــود االتفــاق
الــذي عقدتــه مــع روســيا ،وضعهــا هــذا االســتبعاد فــي خانــة االبتــزاز مــن ِق َبل هيئــة تحرير الشــام وروســيا.
مواتيــا ليطــرح قائــد التنظيــم أبــو محمــد الجوالنــي نفســه
بالنســبة إلــى هيئــة تحريــر الشــام ،كان الظــرف
ً
َّ
مجــددً ا كأداة لضبــط المشــهد األمنــي ،مقابــل قبــول تركيــا بحكومــة اإلنقــاذ كمظلــة إداريــة وحيــدة
للمنطقــة ،والتراجــع عــن مشــروع تســليم إدارة المنطقــة للحكومــة المؤقتــة التابعــة لالئتــاف الوطنــي.
َّ
وخصوصــا الجهاديــة منهــا  -باالتفــاق
المعقــد الــذي واجهتــه أنقــرة فــي قبــول الفصائــل -
إن الوضــع
ً
فرصة مناسـ ً
ً
ـبة
تتحملهــا أنقرة في ســوريا ،شـكَّل
وااللتــزام بــه ،وتزايــد األعبــاء األمنيــة واالقتصاديــة التــي
َّ
ـار أفضــل
لموســكو لممارســة مزيـ ٍ
ـد مــن الضغــوط علــى أنقــرة ،بغــرض دفعهــا لالنفتــاح علــى النظــام كخيـ ٍ
ً
تكلفــة لتســوية ملــف إدلــب ،ويقطــع الطريــق علــى المعارضــة التركيــة التــي تتصاعــد أصواتهــا
وأقــل
الرافضــة لسياســة الحكومــة التركيــة فــي ســوريا.
ثانيا :حدود المنطقة المنزوعة السالح وخالفات التفسير:
ً
ً
ً
خالفيــة توقفــت عندهــا المعارضــة ،حيــث أصــرت
نقطــة
شــكَّلت حــدود المنطقــة المنزوعــة الســاح
ـة مناصفـ ً
الفصائــل علــى أن تكــون المنطقــة مقتطعـ ً
ـة بيــن مناطــق ســيطرة المعارضــة والنظام عنــد خطوط
َّ
يتعلــق بحــدود المنطقــة المنزوعــة الســاح،
التمــاس .وعلــى الرغــم مــن وضــوح نــص االتفــاق 22فيمــا
الــذي أشــار بنــده الثالــث إلــى إقامــة منطقــة منزوعــة الســاح بعُ مــق ( ٢٠-١٥كــم) داخــل منطقــة خفــض
التصعيــد ،فــإن أنقــرة فــي بدايــة نقاشــاتها مــع فصائــل المعارضــة حــول االتفــاق تب َّنــت رؤيــة المعارضــة
حــول حــدود المنطقــة المنزوعــة الســاح ،لكــن بعــد أن أعلنــت روســيا اتفاقهــا مــع أنقــرة حــول تفاصيــل
المنطقــة المنزوعــة الســاح ،23عــادت أنقــرة لتؤكِّــد للمعارضــة أن المنطقــة يجــب أن تكــون ضمــن مســاحات
ســيطرتهم فقــط ،األمــر الــذي عارضــه عــددٌ مــن الفصائــل التــي مــا لبثــت أن وافقــت عليــه والتزمــت بــه.24
ِّ
المتعلــق باســتعادة الحركــة
بينمــا اســتمر الخــاف بيــن الجان َب ْيــن الروســي والتركــي حــول تفســير البنــد
الدولي ْيــن
تمســكت بموســكو بالتفســير القائــل بــأن فتــح الطريقيــن
علــى طــرق الترانزيــت  ،M4-M5حيــث َّ
َّ
تمســكت أنقــرة بالتفســير القائــل بــأن عــودة الحركــة
يســتلزم ســيطرة األســد وتأمينــه للطريقيــن ،بينمــا َّ
تكــون مــن خــال إشــراف روســي تركــي عبــر نقــاط المراقبــة والدوريــات المشــتركة ،وهــو مــا رفضتــه
ِّ
َّ
قائمــا ،وهــو مــا أدى إلــى عــدم
وظــل الخــاف حــول تفســير البنــد
موســكو،
المتعلــق بالطــرق الدوليــة ً
تنفيــذه.
ً
ثالثا :اعتداءات النظام وحلفائه على منطقة االتفاق:
أهــم أدوات روســيا للضغــط علــى أنقــرة وتعقيــد موقفهــا قبيــل
شــكَّل اســتمرار الهجمــات العســكرية
َّ
محاولتهــا إقنــاع الفصائــل العســكرية والمعارضــة الســورية بصيــغ االتفاقيــات التــي توصلــت إليهــا مــع
موســكو.

َّ
وخصوصا الجهادية منها
المعقد الذي واجهته أنقرة في قبول الفصائل -
إن الوضع
ً
تتحملها أنقرة في
 باالتفاق وااللتزام به ،وتزايد األعباء األمنية واالقتصادية التيَّ
ً
ً
مزيد من الضغوط على أنقرة ،بغرض
مناسبة لموسكو لممارسة
فرصة
سوريا ،شكَّل
ٍ
ً
تكلفة لتسوية ملف إدلب
كخيار أفضل وأقل
دفعها لالنفتاح على النظام
ٍ

12

13

|

		

إدلب بين اتفاقيات الماضي واتفاق موسكو :مستقبل التصعيد والهدنة في إدلب

َّ
وتمثــل ذلــك فــي عمليــات القصــف الجــوي والمدفعــي علــى مختلــف مناطــق ريــف إدلــب وحمــاة وريــف
25
حلــب علــى الرغــم مــن ســريان االتفــاق َّ ،إل أن الهجــوم الــذي نفذتــه قـ ٌ
خاصــة ضــد مواقــع
ـوات إيرانيــة
َّ
جيــش العــزة فــي ريــف حمــاة كان الهجــوم األخطــر بعــد انتهــاء المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ اتفــاق
سوتشــي ،26حيــث أوقــع الهجــوم عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفــوف جيــش العــزة ،األمــر الــذي عـ َّـزز
موقــف التنظيمــات الداعيــة لرفــض اتفــاق سوتشــي وإفشــاله ،وفــي مقدمتهــا تنظيــم حــراس الديــن.
اســتندت اعتــداءات النظــام وحلفائــه علــى اســتثناء الجماعــات المصنَّفــة علــى لوائــح اإلرهــاب مــن
ـم التوصــل
اتفاقيــات الهدنــة ووقــف إطــاق النــار ،وهــو مبــدأ لــم تعارضــه أنقــرة فــي االتفاقيــات التــي تـ َّ
إليهــا وفــي البيانــات الختاميــة لــكل جــوالت مســار أســتانا والقمــم التــي جمعــت المســؤولين األتــراك مــع
نظرائهــم الــروس واإليرانييــن.
ً
الحقــا غرفــة عمليــات «وحــرِّ ض
بينمــا بـ َّـررت هيئــة تحريــر الشــام والجماعــات الجهاديــة التــي ش ـكَّلت
ً
المؤمنيــن» ،بـ َّـررت َ
وصول
ـدءا مــن اتفــاق أنقــرة  ٣٠ديســمبر/كانون األول ،٢٠١٦
رفضهــا اتفاقيــات الهدنــة  -بـ ً
27
إلــى اتفــاق سوتشــي  -باســتمرار تلــك الهجمــات .
وتوسع نفوذ الجماعات الجهادية:
رابعً ا :تردي األوضاع األمنية
ُّ
علــى عكــس المأمــول ،لــم يترافــق الوجــود العســكري التركــي فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة مــع
ُّ
تقلــص مســاحة المناطــق التــي تفــرض هيئــة تحريــر الشــام والمجموعــات المبايعــة للقاعــدة نفوذهــا فيهــا،
ولــم يقتصــر التحــدي الــذي واجهتــه تركيــا تجــاه المجموعــات الجهاديــة علــى رفــض األخيــرة التفــاق
سوتشــي أو عــدم ســحبها لمقراتهــا مــن المنطقــة المنزوعــة الســاح فحســب ،بــل إن نفــوذ هــذه الجماعــات
بالتوســع.
بــدأ يأخــذ
ُّ
إن التفاهمــات بيــن أنقــرة وموســكو ،والتأكيــد المشــترك والمتكــرِّ ر علــى اســتمرار التعــاون فــي محاربــة
اإلرهــاب ،28لــم يثــن ِ هيئــة تحريــر الشــام عــن االســتمرار فــي معــارك النفــوذ ضــد الفصائــل المعتدلــة بغــرض
ـد ال مفـ َّـر ألنقــرة مــن التعامــل معــه فــي ضبــط االنفــات األمنــي وإدارة المنطقــة
ـار وحيـ ٍ
فــرض نفســها كخيـ ٍ
29
وتســهيل تطبيــق االتفاقيــات فيهــا .
لــم تكــن معــارك الســيطرة التــي أطلقتهــا هيئــة تحريــر الشــام ضــد الفصائــل معــاركَ عبثيـ ً
ـة ،بــل كانــت
تمثــل األول فــي منــع الجبهــة الوطنيــة للتحريــر  -التــي باتــت مظلـ ً
تتركَّــز علــى تحقيــق هدفيــن رئيســينَّ :
ـة
ً
جامعــة لــكل فصائــل الجيــش الســوري الحــر  -مــن فــرض إدارة أمنيــة لمناطــق نفوذهــا ،30بينمــا َّ
تمثــل
الهــدف الثانــي فــي الســيطرة علــى الطــرق والمناطــق االســتراتيجية لحركــة البضائــع والتبــادل التجــاري
مــع مناطــق النظــام.
بعــد اتفــاق سوتشــي ومــا َّ
ـبي فــي إدلــب ،نجحــت هيئــة تحريــر الشــام فــي فــرض
حققــه مــن هــدوء نسـ ٍّ
نفوذهــا علــى معظــم مــدن وقــرى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،31بعــد أن تمكَّنــت مــن االســتحواذ

على عكس المأمول ،لم يترافق الوجود العسكري
التركي في منطقة خفض التصعيد الرابعة مع
ُّ
تقلص مساحة المناطق التي تفرض هيئة تحرير
الشام والمجموعات المبايعة للقاعدة نفوذها فيها
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علــى مناطــق ريــف حلــب الغربــي بعــد انهيــار حركــة نــور الديــن الزنكــي ،كمــا اســتطاعت تطويــع الجبهــة
الوطنيــة للتحريــر فــي ٍّ
كل مــن ســهل الغــاب وعــدَّ ة قــرى فــي جبــل الزاويــة ،األمــر الــذي مهَّ ــد الطريــق أمــام
رســخ
استســام الجبهــة الوطنيــة للتحريــر لهيئــة تحريــر الشــام تحــت عنــوان اتفــاق وقــف إطــاق نــار َّ
الســيطرة اإلداريــة والعســكرية لهيئــة تحريــر الشــام فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.
وبموجــب االتفــاق ،أعلنــت حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام ســيطرتها علــى إدلــب وريفهــا
ـرات عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي
وريــف حمــاة ،كمــا وافقــت الجبهــة الوطنيــة علــى إنشــاء مقـ ٍ
قــرى جبــل الزاويــة ومعــرة النعمــان ،ونشــر ســاح الجبهــة الوطنيــة علــى خطــوط التمــاس مــع النظــام
ـر مــن القيــادة العســكرية فــي هيئــة تحريــر الشــام.32
بإشـ ٍ
ـراف مباشـ ٍ
وعلــى الرغــم مــن أن معــارك النفــوذ والســيطرة التــي أطلقتهــا هيئــة تحريــر الشــام ونجحــت فيهــا دفعــت
خصوصــا أن معظــم الفصائــل التــي فكَّكتهــا هيئــة
ـد مــن االلتصــاق بأنقــرة،
ً
المعارضــة الســورية إلــى مزيـ ٍ
ـرات علــى
تحريــر الشــام  -وآخرهــا حركــة نــور الديــن الزنكــي  -كانــت مــن الفصائــل التــي تمــردت عــدة مـ ٍ
توســع نفــوذ هيئــة تحريــر الشــام فــي إدلــب ومــا نجــم عنــه مــن تـ ٍّ
ـرد للوضــع
الرغبــات التركيــة ،33فــإن ُّ
األمنــي ،وارتفــاع معــدالت الجريمــة وعمليــات الخطــف ،باإلضافــة إلــى التحــركات الميدانيــة العلنيــة
ً
رئيســا أمــام تنفيــذ تركيــا لاللتزامــات
عائقــا
لفصائــل غرفــة عمليــات «وحــرِّ ض المؤمنيــن» ،كل ذلــك شـكَّل
ً
ِّ
المترتبــة عليهــا بموجــب اتفــاق سوتشــي ،وقطــع الطريــق علــى تحقيــق االســتقرار الــذي كانــت أنقــرة
تطمــح إليــه فــي إدلــب ،بمــا يعـ ِّـزز فــرص تكــرار مشــهد عــودة الالجئيــن الســوريين إلــى قراهــم فــي ريــف
ـم تحريــره مــن تنظيــم داعــش فــي إدلــب .34كمــا أنــه أدى إلــى تراجــع مســتوى ثقــة
حلــب الشــمالي الــذي تـ َّ
المجتمــع الســوري فــي شــمال ســوريا بقــدرة تركيــا علــى حمايــة المنطقــة ،بمــا يضمــن بقاءهــم فيهــا وعــدم
خصوصــا مــع تعليــق معظــم المانحيــن الدولييــن
اضطرارهــم إلــى خيــار اللجــوء إلــى تركيــا أو أوروبــا،
ً
لبرامــج الدعــم والمســاعدات اإلنســانية فــي إدلــب بعــد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام عليهــا ،األمــر الــذي
تتحملهــا تركيــا فــي إدلــب.
يضيــف العــبء االقتصــادي علــى األعبــاء العســكرية واألمنيــة التــي
َّ
االنسحاب األمريكي
شــكَّل قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب فــي  ٢٠ديســمبر/كانون األول  ٢٠١٨القاضــي بســحب
مهمــا فــي الحفــاظ علــى اتفــاق سوتشــي ،35علــى الرغــم مــن
القــوات األمريكيــة مــن ســوريا ،شـكَّل عامـ ًـا ًّ
االنتهــاكات المتكــرِّ رة لوقــف إطــاق النــار مــن جانــب النظــام وحلفائــه مــن جهــة ،وعــدم تنفيــذ البنــود
ِّ
َ
الدولي ْيــن  M5و ،M4وإخــاء المنطقــة المنزوعــة الســاح مــن
الطريق ْيــن
المتعلقــة باســتعادة الحركــة إلــى
َّ
مقــرات المجموعــات الجهاديــة ومقاتليهــا مــن جهــة أخــرى.
ـة مقدَّ مـ ً
إن مــلء الفــراغ الــذي ســتخلفه القــوات األمريكيــة فــي منطقــة شــرق الفــرات كان أولويـ ً
ـة علــى
الخطــوات العمليــة التــي قــد تتخذهــا روســيا وإيــران وتركيــا للقضــاء علــى البــؤرة اإلرهابيــة بالكامــل،
القمــة الثالثيــة التــي جمعتــه مــع رئيســي تركيــا وإيــران
بحســب مــا أعلنــه الرئيــس الروســي بوتيــن خــال َّ
فــي مدينــة سوتشــي.36

إن ملء الفراغ الذي ستخلفه القوات األمريكية في منطقة شرق
مقد ً
ً
أولوية َّ
مة على الخطوات العملية التي قد تتخذها
الفرات كان
روسيا وإيران وتركيا للقضاء على البؤرة اإلرهابية بالكامل
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كانــت روســيا التــي تصاعــد خطابهــا التهديــدي تجــاه إدلــب قبيــل القمــة الثالثيــة ،وتهديدهــا بشــنِّ
ـرات مسـ َّـيرة ،كانــت تســعى
عمليــة عســكرية فــي إدلــب بســبب اســتهداف قاعــدة حميميــم العســكرية بطائـ ٍ
مــع إيــران مــن خــال هــذا التهديــد إلــى دفــع تركيــا للقبــول بإخضــاع ملــف مــلء الفــراغ الــذي ســيخلفه
انســحاب القــوات األمريكيــة مــن شــرق ســوريا لطاولــة شــركاء أســتانا ،اســتنادً ا إلــى اتفاقيــة أضنــة،
وهــو مــا دفــع الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي لطــرح وســاطة بــاده بيــن نظــام األســد وتركيــا ،لتعزيــز
ً
وانطالقــا مــن االعتقــاد اإليرانــي أن
فــرص قبــول تركيــا بحــدود اتفــاق أضنــة ( ٥كــم) فــي شــرق ســوريا،
محــاوالت قيــادة وحــدات حمايــة الشــعب التوصــل إلــى اتفــاق مــع نظــام األســد ،لمنــع تركيــا مــن التوغــل
فــي مناطــق ســيطرة الوحــدات فــي شــرق ســوريا ،أن هــذه المحــاوالت ســتدفع تركيــا إلــى القبــول بفكــرة
الوســاطة اإليرانيــة.37
وعلــى الرغــم مــن التأكيــد الروســي واإليرانــي خــال القمــة الثالثيــة فــي سوتشــي علــى ضــرورة القضــاء
ـوات
علــى اإلرهابييــن فــي إدلــب واســتحالة المصالحــة معهــم ،فــإن عــدم إقــدام روســيا وإيــران علــى خطـ ٍ
38
عســكرية تصعيديــة حينئــذ ،ونفــي الرئاســة الروســية وجــود نوايــا بشــنِّ عمليــة عســكرية فــي إدلــب ،
يضــع التهديــدات فــي إطــار التعاطــي مــع االحتمــال القائــم فــي إمكانيــة تراجــع اإلدارة األمريكيــة عــن
قــرار االنســحاب مــن ســوريا ،الــذي بــدأت بــوادره تظهــر فــي منتصــف أبريل/نيســان مــن عــام.
مــن جهتهــا ،أكَّــدت تركيــا علــى لســان الرئيــس التركــي خــال القمــة الثالثيــة أنهــا ســتبذل مزيــدً ا مــن
الجهــود لمنــع اســتهداف قاعــدة حميميــم ،كمــا لــم ترفــض أنقــرة مبــدأ التفاهــم مــع شــركاء أســتانا حــول
خصوصــا فــي وزارة الدفــاع
شــرق ســوريا ،حيــث تــدرك أنقــرة أن خصومهــا فــي اإلدارة األمريكيــة -
ً
ً
عامــا مشــجعً ا ألنقــرة كــي تديــر ظهرهــا
 أكثــر مــن أصدقائهــا ،كمــا أن تجربــة اتفــاق منبــج لــم تكــنتــف
لروســيا وإيــران وتراهــن علــى التفاهــم مــع واشــنطن فقــط ،حيــث تعتقــد أنقــرة أن واشــنطن لــم ِ
بالتزاماتهــا بموجــب اتفــاق أضنــة ،والتــي َّ
تتمثــل  -بحســب التفســير التركــي  -فــي انســحاب  YPGمــن
منبــج ،وتشــكيل هيئــة مدنيــة مــن أبنــاء منبــج إلدارة المدينــة.
َّإل أن أنقــرة كانــت تطمــح إلــى أكثــر مــن حــدود اتفــاق أضنــة ،وهــو مــا كانــت تصـ ُّـر عليــه روســيا وإيــران
كغطــاء للعمليــات العســكرية التركيــة المرتقبــة شــرق الفــرات ،مقابــل الطــرح األمريكــي عــن منطقــة
ٍ
قمــة سوتشــي
أمنيــة بعُ مــق ٍ يتــراوح بيــن ( ٣٠ - ٢٠كــم) .وفــي الوقــت ذاتــه ،كانــت أنقــرة قــد أكَّــدت قبيــل َّ
اســتبعادها القطعــي لفكــرة الحــوار مــع نظــام األســد ،مؤكِّــدة أن بدايــات التنســيق األمنــي مــع النظــام
ـي ألي عمليــة تركيــة فــي شــرق الفــرات ال يعنــي تغييـ ًـرا
وإمكانيــة اســتعمال اتفاقيــة أضنــة كإطــار قانونـ ٍّ
فــي الموقــف التركــي تجــاه نظــام األســد.
يمكــن تأويــل الموقــف التركــي فــي إطــار ســعي أنقــرة لتأكيــد القواســم المشــتركة التــي تجمعهــا مــع
المجموعــة الغربيــة  -وعلــى رأســها واشــنطن  -فــي الموقــف مــن القضيــة الســورية ،ومــا يؤديــه ذلــك
خصوصــا بعــد الــدور
مــن اإلبقــاء علــى فــرص التفاهــم والتعــاون مــع واشــنطن فــي ملــف شــرق ســوريا،39
ً
الــذي لعبتــه واشــنطن وعــدد مــن العواصــم األوروبيــة فــي وقــف خطــوات التطبيــع العربــي مــع نظــام
األســد ،التــي بــدأت مــع إعــان اإلمــارات العربيــة المتحــدة إعــادة فتــح ســفارتها فــي دمشــق ،وزيــارة
لوفــود أمنيــة
الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير إلــى دمشــق ،واســتضافة عــدَّ ة عواصــم عربيــة
ٍ
تابعــة للنظــام.40

قمة سوتشي استبعادها القطعي لفكرة الحوار مع نظام األسد،
كانت أنقرة قد أكَّدت قبيل َّ
قانوني
مؤكِّدة أن بدايات التنسيق األمني مع النظام وإمكانية استعمال اتفاقية أضنة كإطار
ٍّ
ألي عملية تركية في شرق الفرات ال يعني تغييرً ا في الموقف التركي تجاه نظام األسد
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بوتيــرة أعلــى بعــد التراجــع األمريكــي عــن االنســحاب ،وتأكيــد
عــاد التصعيــد العســكري فــي إدلــب
ٍ
المســؤولين األمريكييــن علــى بقــاء  ٢٠٠جنــدي أمريكــي فــي شــرق الفــرات ،وهــو مــا يســتتبع بقــاء قــوات
41
واحــد فقــط مــن اســتبعاد الرئاســة الروســية
ٍ
التحالــف الدولــي األخــرى فــي المنطقــة  .وبعــد أســبوعٍ
قمــة سوتشــي الثالثيــة ،42تصاعــد اســتحضار المســؤولين الــروس
للخيــار العســكري فــي إدلــب خــال َّ
إلمكانيــة الخيــار العســكري فــي إدلــب خــال الجولــة الثانيــة عشــرة مــن مفاوضــات أســتانا ،التــي فشــلت
التوصــل إلــى صيغــة اتفــاق هدنــة دائمــة فــي إدلــب بعــد تأكيــدات وفــد نظــام األســد
فيهــا محــاوالت
ُّ
علــى ضــرورة الحــل العســكري فــي إدلــب ،وهــو مــا أيــده رئيــس الوفــد الروســي إلــى أســتانا مــن خــال
تلميحاتــه حــول إمكانيــة اســتمرار القصــف ضمــن إطــار محاربــة اإلرهــاب.43
اتفاق سوتشي على أبواب االنهيار
َ
الطريق أمــام الحملة العســكرية
بعــد انتهــاء الجولــة الثانيــة عشــرة مــن مفاوضــات أســتانا ،مهَّ ــدت موســكو
علــى مواقــع المعارضــة فــي ريــف حمــاة ،كان ذلــك فــي جملــة مواقــف أطلقهــا وزيــر الخارجيــة الروســي
ســيرغي الفــروف ،الــذي أكَّــد علــى أن صبــر موســكو علــى اإلرهابييــن فــي إدلــب لــه حــدود ،وأن إجــراءات
ٌ
ـراءات مؤقتــة ،كمــا أكَّــد دعــم موســكو للحكومــة الســورية فــي إدلــب وفــي
أنقــرة فــي ســوريا هــي إجـ
ً 44
منطقــة شــرق الفــرات أيضــا .
والتجمعات الســكنية فــي المناطــق الخاضعة
تجــاوز التصعيــد العســكري عمليــات قصــف المراكــز الحيويــة
ُّ
لســيطرة المعارضــة فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،حيــث اســتهدفت قــوات النظــام والميليشــيات
ـاط المراقبــة التركيــة ومحيطهــا بقذائــف صاروخيــة أدَّ ت إلــى وقــوع خســائر بشــرية
المواليــة إليــران نقـ َ
45
وماديــة فــي صفــوف الجيــش التركــي .
روســي
بدعــم
وضوحــا إلــى أن التصعيــد العســكري الــذي بدأتــه قــوات النظــام
لعــل اإلشــارة األكثــر
ً
ٍ
ٍّ
ـي فــي نهايــة أبريل/نيســان مــن عــام  ٢٠١٩هــو األعنــف ،ويتجــاوز عمليــات القصــف المعتــادة إلــى
وإيرانـ ٍّ
بــوادر حملــة عســكرية جديــدة علــى المنطقــة ،هــي عــودة مروحيــات النظــام الســوري إلــى اســتعمال
ِّ
المتفجــرة فــي قصــف األحيــاء الســكنية فــي ريــف حمــاة الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي
ســاح البراميــل
46
للمــرة األولــى منــذ اتفــاق سوتشــي فــي  ١٧ســبتمبر/أيلول مــن عــام .٢٠١٨
كمــا أن عــودة روســيا التبــاع اســتراتيجيتها فــي االســتهداف المركَّــز للمشــافي والمــدارس والمراكــز
الحيويــة األخــرى ،والتــي ســبقت الحمــات العســكرية الروســية للســيطرة علــى مناطــق المعارضــة فــي
ريــف دمشــق وحلــب وريــف حمــص ،كانــت مؤشـ ًـرا آخــر علــى أن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة مقبلـ ٌ
ـة
ـكري غيــر مســبوق ٍ وحملــة بريَّ ــة عنيفــة.
علــى تصعيـ ٍ
ـد عسـ ٍّ
ضمــت هيئــة تحريــر الشــام فــي بدايــة الحملــة البريَّ ــة  ،نجحــت فــي
ـات َّ
نجحــت الفصائــل بعــد اجتماعـ ٍ
َّ
إفشــال محــاوالت قــوات النظــام والميليشــيات اإليرانيــة للتقــدُّ م ،بالرغــم مــن الغطــاء الجــوي الــذي وفرتــه
القاذفــات الروســيةَّ ،إل أنهــا اضطــرت إلــى التراجــع فــي كفــر نبــودة وقلعــة المضيــق االســتراتيجيتَ ْين فــي

تصاعد األعمال العسكرية في إدلب قابلته أنقرة
بالتحذير من انهيار مسار أستانا ،كما َّ
هددت
أنقرة بمراجعة اتفاقياتها مع شركاء أستانا
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ـاوالت متكــرِّ رة الســتعادتهماَّ ،إل أن تلــك المحــاوالت بــاءت فــي نهايــة األمــر
ريــف حمــاة الشــمالي رغــم محـ
ٍ
47
بالفشــل بعــد أن َّ
ـوي واســتعملت القنابــل العنقوديــة .
كثفــت القاذفــات الروســية قصفهــا الجـ َّ
تصاعــد األعمــال العســكرية فــي إدلــب قابلتــه أنقــرة بالتحذيــر مــن انهيــار مســار أســتانا ،كمــا هــدَّ دت أنقــرة
بمراجعــة اتفاقياتهــا مــع شــركاء أســتانا .48لكــن ذلــك لــم يمنــع انعقــاد الجولــة الثانيــة عشــرة مــن مســار
ـت لوقــف إطــاق النــار خــال هــذه الجولــة.
أســتانا علــى أمــل ٍ فــي التوصــل إلــى تثبيـ ٍ
مقدمــا علــى تهديــدات أنقــرة وتحذيراتهــا؛ ذلــك أن الظهــر
ويبــدو أن الحفــاظ علــى مســار أســتانا كان
ً
ً
ضعيفــا فــي مواجهــة روســيا وإيــران معً ــا ،بعــد التباعــد بيــن سياســات تركيــا ودول ِ الناتــو -
التركــي كان
وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة  -فــي ســوريا ،ووضــع أنقــرة للمعارضــة الســورية وفصائلهــا
ً
هامشــا للتحــرك خــارج إطــار التفاهمــات التركية
تحــت إشــرافها المباشــر ،وهــو مــا أفقــد المعارضــة وأنقــرة
الروســية.
توصلــت الــدول الضامنــة لمســار أســتانا خــال الجولــة الثانيــة عشــرة إلــى هدنــة مشــروطة بتنفيــذ بنــود
اتفــاق سوتشــي ،49وكان مــن الواضــح أن اشــتراط تنفيــذ اتفــاق سوتشــي لتطبيــق الهدنــة آنــذاك كان بمثابة
تأكيــد علــى اســتمرار العمليــات العســكرية ،باعتبــار أن بنــود اتفــاق سوتشــي التــي لــم ُتنفــذ فــي أوقــات
ـم تنفيذهــا بالتأكيــد مــع اســتمرار القصــف الجــوي ومحــاوالت الســيطرة علــى ريــف
الهــدوء النســبي لــن يتـ َّ
ٌ
ـركات أمنيــة ،وليســت
يرجــح أنهــا تابعــة لشـ
ـوات بريــة روســية َّ
ٍ
ـرة مــن قـ ٍ
ـاركة مباشـ ٍ
حمــاة الشــمالي بمشـ ٍ
50
ـوات نظاميـ ً
َّ
ومكثــف مــن الطائــرات الحربيــة والقاذفــات الروســية .
ـوي فعَّ ــال
قـ ٍ
ـة تحــت غطــاء جـ ٍّ
رفض التهدئة
حاولــت موســكو اســتثمار التقــدُّ م الــذي أحرزتــه قواتهــا وميليشــيات النظــام علــى األرض ،وإقنــاع أنقــرة
ِّ
المتعلقــة بإعــادة حركــة المــرور
بالتهدئــة مــع القبــول بالخارطــة الجديــدة وتطبيــق بنــود اتفــاق سوتشــي
المســيرة علــى قاعــدة
علــى الطــرق الدوليــة ،واتخــاذ أنقــرة للخطــوات الالزمــة لوقــف هجمــات الطائــرات ُ
حميميــم الجويــة .مــن جهتهــا ،رفضــت أنقــرة المقتــرح الروســي؛ لقناعتهــا بضــرورة الحفــاظ علــى حــدود
ــين بوتيــن
تــم االتفــاق والنــص عليهــا فــي اتفــاق سوتشــي بيــن
منطقــة خفــض التصعيــد ،كمــا َّ
َ
الرئيس ْ
وأردوغــان.
كان الرفــض التركــي يســتند إلــى قناعــة أنقــرة بضــرورة تغييــر ســلوك روســيا فــي التعاطــي مــع أنقــرة
واالتفاقيــات المعقــودة معهــا حــول الملــف الســوري ،حيــث اتبعــت روســيا اســتراتيجية مراكمــة االتفاقيات
ـرات مســتمرة علــى الخرائــط مــن خــال عمليــات القضــم التدريجــي،
دون االلتــزام بهــا ،مــع إدخــال تغييـ ٍ
األمــر الــذي كان ِّ
ـي ،وهــو مــا
يمثــل إجبــا ًرا لتركيــا علــى التراجــع والقبــول باألمــر الواقــع بشــكل تدريجـ ٍّ
ـاء عليــه ،اشــترطت تركيــا عــودة قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا إلــى حــدود
رفضتــه أنقــرة .وبنـ ً
51
َّ
ـم التوصــل
مــا قبــل العمليــة العســكرية فــي ريــف حمــاة الشــمالي  ،إل أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي تـ َّ
ـام خــال الجولــة الثالثــة عشــرة مــن محادثــات أســتانا والبيــان الختامــي لهــذه الجولــة ،أكَّــدا
إليــه بعــد أيـ ٍ
52
تراجــع أنقــرة عــن مطلبهــا بالعــودة إلــى حــدود مــا قبــل  ٢مايو/أيــار .
ـتمر الهجــوم العســكري فــي ريــف حمــاة وعمليــات القصــف الجــوي والصاروخــي علــى مختلــف أنحــاء
اسـ َّ
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،وتزامــن ذلــك مــع تصعيــد دبلوماســي روســي ،علــى الرغــم مــن اتفــاق
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ـم التوصــل إليــه فــي الجولــة الثالثــة عشــرة مــن أســتانا .53مــن جهتهــا ،أبــدت
وقــف إطــاق النــار الــذي تـ َّ
الفصائــل مقاومـ ً
ـة جــاد ًة لصـ ِّ
ـد الهجــوم الروســي علــى ريــف حمــاة الشــمالي ،وهــو مــا تزامــن مــع اســتمرار
تدفــق الصواريــخ المضــادة للدبابــات والذخائــر مــن تركيــا ،التــي ســهلت ً
أيضــا عمليــة انتقــال فصائــل
الجيــش الوطنــي فــي ريــف حلــب الشــمالي إلــى خطــوط المواجهــة فــي ريــف حمــاة وإدلــب.
ونتيجـ ً
ـة لعمليــات االلتفــاف التــي نفذتهــا القــوات الروســية وميليشــيات النظــام ،وتوســيعها لمحــاور القتال
ـزات ليلية متطورة؛ ســيطر
مــع تكثيــف القصــف الجــوي ،وتزويــد القــوات البريَّ ــة ُ
ـات وتجهيـ ٍ
المهاجمــة بتقنيـ ٍ
54
النظــام علــى كامــل ريــف حمــاة الشــمالي ،وتمكَّــن مــن الوصول إلــى مدينة خــان شــيخون االســتراتيجية .
فرضــت قــوات النظــام وحلفائــه ســيطرتها علــى مدينــة خــان شــيخون االســتراتيجية ،وأصبحــت نقطــة
المراقبــة التركيــة األكبــر والواقعــة فــي منطقــة مــورك تحــت الحصــار ،ورافــق ذلــك التصعيــد تجــاه أنقــرة
ٌ
ـي بضربــة جويــة ،وهــو مــا دفــع الخارجيــة التركيــة لتحذيــر نظــام األســد
اسـ
ـتهداف لرتــل عسـ ٍّ
ـكري تركـ ٍّ
55
مــن اللعــب بالنــار  .وعلــى الرغــم ممــا تحملــه هــذه التغيــرات مــن مخاطــر ،فــإن روســيا بــدت مرتاحـ ً
كليــا
ـة ًّ
لتلــك التغيــرات فــي خارطــة النفــوذ ،وأيــدت ذلــك بشــكل ٍ صريــحٍ علــى لســان وزيــر خارجيتهــا ،وهــو مــا
يؤكِّــد عــزم موســكو علــى االســتمرار فــي حملتهــا العســكرية التــي كان إنهــاء تهديــد الجماعــات اإلرهابيــة
المعلنــة ،والــذي ِّ
يمثــل تأكيــدً ا روسـ ًّـيا أن مــا يحصــل علــى األرض
لقاعــدة حميميــم الجويــة أبــرز أهدافهــا ُ
56
ِّ
ـة طبيعيـ ٌ
نتيجـ ٌ
ـة لعــدم تنفيــذ تركيــا لاللتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب اتفــاق سوتشــي  ،والتــي دفعــت
ِّ
حملــت
أنقــرة لإلقــرار بعــدم تنفيــذ التزاماتهــا
المترتبــة بموجــب اتفــاق سوتشــي ،لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه َّ
57
موســكو مســؤولية التصعيــد واالنتهــاكات المســتمرة التفــاق سوتشــي .
قمة أنقرة
َّ
َّ
قمــة أنقــرة الثالثيــة مــن خــال نجاحهــا مــع قــوات النظــام
حققــت روســيا مــا أرادتــه قبيــل انعقــاد َّ
ـاحات واســعة مــن منطقــة خفــض
ـد بعــد قضــم مسـ
ٍ
ـي جديـ ٍ
والميليشــيات اإليرانيــة فــي فــرض واقــعٍ ميدانـ ٍّ
التصعيــد ،والــذي أتبعتــه بإعــان وزارة الدفــاع الروســية وقــف إطــاق نــار فــي إدلــب .وعلــى الرغــم مــن
التأكيــدات التركيــة علــى أن إنهــاء التصعيــد فــي إدلــب ســيكون أبــرز الملفــات التــي ســتبحثها القمــة
َّ
يتعلــق بإدلــب.58
الثالثيــة ،فــإن النتائــج لــم تكــن كمــا أرادت لهــا تركيــا أن تكــون فيمــا
قمــة أنقــرة الخـ َ
خصوصــا
ـاف الكبيــر بيــن الــدول الثــاث حــول شــكل الحــل فــي إدلــب،
ً
حيــث أكَّــدت َّ
مــع موقــف إيــران التــي غابــت عــن التفاهمــات واللقــاءات الروســية التركيــة حــول إدلــب مــدَّ ة عــام
كامــل ،حيــث تش ـ َّبثت إيــران برفــض التهدئــة فــي إدلــب ،فــي حيــن ربطــت موســكو التهدئــة فــي إدلــب
ـوري اللتزامــات أنقــرة بموجــب اتفــاق سوتشــي ،واعتمــاد التفســير الروســي لبنــد اتفــاق سوتشــي
بتنفيـ ٍ
ـذ فـ ٍّ
ِّ
ـراف
المتعلــق بالطــرق الدوليــة ،والــذي يفتــرض ســيطرة النظــام علــى الطــرق وليــس وضعهــا تحــت إشـ ٍ
روســي تركــي.59
ـركاء أســتانا عــن االســتمرار فــي اســتراتيجية إعــان مــا اتفقــوا عليــه
لــم تثــن ِ الخالفــات حــول إدلــب شـ َ
مهمــا صغــر ،وتجاهــل مــا اختلفــوا عليــه مهمــا كبــر؛ حيــث أعلــن الرئيــس الروســي
ُّ
التوصــل إلــى اتفــاق ٍ

شركاء أستانا عن
لم تثن ِ الخالفات حول إدلب
َ
االستمرار في استراتيجية إعالن ما اتفقوا عليه
مهما صغر ،وتجاهل ما اختلفوا عليه مهما كبر
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ـاس دائـ ٍـم للحــل فــي ســوريا ،بعــد التراجــع التركــي الــذي أعلنــه الرئيــس التركــي إزاء تشــكيل
حــول أسـ ٍ
اللجنــة الدســتورية بتأكيــده إزالــة العقبــات أمــام تشــكيل اللجنــة الدســتورية ،بعــد أن كانــت أنقــرة ترفــض
مجموعــة أســماء مقترحــة لعضويــة اللجنــة.
بشــكل ٍ َّ
قمــة أنقــرة تأكيــدً ا للموافقــة التركيــة علــى الرؤيــة الروســية للحــل السياســي فــي
أدق ،شــهدت َّ
َّ
يتمثــل فــي وحــدات
القمــة أن الخطــر الحقيقــي فــي ســوريا
ســوريا ،مــع تصريــح الرئيــس التركــي خــال َّ
حمايــة الشــعب .تتب َّنــى الرؤيــة الروســية للحــل السياســي تجــاو ًزا لفكــرة االنتقــال السياســي ،الــذي يعتبــر
أوضــح مضامينــه ،لصالــح االقتصــار علــى التعديــل فــي الدســتور ،الــذي بموجبــه
رحيــل بشــار األســد
َ
ُتجــرى انتخابــات تنتهــي بموجــب نتائجهــا فكـ ُ
ـرة التشــكيك فــي شــرعية حكومــة بشــار األســد فــي حــال
نجاحــه فــي االنتخابــات.
فــي المقابــل وأمــام هــذا التراجــع فــي الموقــف التركــي ،لــم يتــم التوصــل إلــى صيغــة فعَّ الــة لتثبيــت
ـي للتهدئــة وتحميــل المعارضــة وتركيــا مســؤولية فشــل
وقــف إطــاق النــار فــي إدلــب ،مــع رفـ ٍ
ـض إيرانـ ٍّ
اتفــاق سوتشــي ،باإلضافــة إلــى التصعيــد ضــد الوجــود األمريكــي فــي ســوريا ،وضــرورة ســيطرة نظــام
ً
وأيضــا مناطــق أخــرى ،فــي
األســد علــى األراضــي التــي توجــد القــوات األمريكيــة فيهــا شــرق ســوريا،
إشــارة واضحــة لمنطقــة إدلــب.60
خصوصــا فــي ظــل المباحثــات بيــن أنقــرة
ـك أن الحســابات والخيــارات التركيــة كانــت بالغــة التعقيــد،
ال شـ َّ
ً
َ
الطرف ْيــن حــول إمكانيــة إنشــاء منطقــة آمنة
وواشــنطن حــول شــرق الفــرات ،والشــد والجــذب القائــم بيــن
كمــا تطمــح أنقــرة فــي شــرق الفــرات أو االكتفــاء بالدوريــات المشــتركة بيــن الجانبيــن ،والــذي كان يثيــر
إحباطــا لــدى أنقــرة بعــد فشــل تجربتهــا الســابقة مــع واشــنطن فــي منبــج ،ولطالمــا وفــرت البراغماتيــة
ً
ٍّ
َّ
ً
هامشــا للتحــرك فــي الملــف الســوري بيــن كل مــن موســكو وواشــنطن ،إل أن تلــك البراغماتيــة
التركيــة
ـر فــي أواخــر عــام  ،٢٠١٩وأجبــر أنقــرة علــى التراجــع فــي الموقــف مــن
تحولــت إلــى عامــل ِ ضغـ ٍ
ـط كبيـ ٍ
القمــة لصالــح الــرؤى الروســية فــي إدلــب.
إدلــب خــال َّ
ـبي لمــدَّ ة أســبوعين بعــد انتهــاء
وفــي حيــن اقتصــرت مخرجــات َّ
قمــة أنقــرة تجــاه إدلــب علــى هـ ٍ
ـدوء نسـ ٍّ
ِّ
القمــة ،أعلــن الرئيــس الروســي مــن سوتشــي انتهــاء العمليــات القتاليــة واســعة النطــاق فــي ســوريا ،ليؤكــد
َّ
مجــددً ا تفـ ُّـرد روســيا فــي تقريــر موعــد الحــل أو التصعيــد ،وتأكيــدً ا علــى أن احتــرام موســكو لمصالــح
أنقــرة وهواجســها األمنيــة فــي ســوريا ال يجعــل منهــا نــدًّ ا لموســكو فــي هــذا الميــدانَّ .61إل أنــه بالرغــم
ـرات لفصائــل حــراس
مــن إعــان بوتيــن ،فــإن عمليــات القصــف الجــوي الروســية اســتمرت لتســتهدف مقـ ٍ
أسســت غرفــة عمليــات «وحــرِّ ض المؤمنيــن» ردًّ ا علــى اتفــاق سوتشــي فــي
الديــن وأنصــار التوحيــد ،التــي َّ
 ١٧ســبتمبر/أيلول مــن عــام .٢٠١٨
نبع السالم وشرق الفرات
أعلــن الرئيــس التركــي إطــاق عمليــة نبــع الســام فــي شــرق ســوريا فــي التاســع مــن شــهر أكتوبر/تشــرين
العمــال الكردســتاني ،بالتعــاون مــع الجيــش الوطنــي الســوري .62وقــد
األول ضــد تنظيــم داعــش وحــزب َّ
َّ
ـردي علــى الحــدود الســورية
تمثلــت األهــداف ُ
المعلنــة للعمليــة فــي القضــاء علــى تهديــدات إقامــة كيــان ٍ كـ ٍّ
التركيــة ،وتوفيــر منطقــة آمنــة لعــودة الالجئيــن الســوريين.
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يشكِّل بقاء القوات األمريكية في سوريا  -في الحسابات الروسية
َ
العقبة الرئيسة أمام فرض رؤيتهما للحل في سوريا،
واإليرانية -
وتدرك طهران وموسكو أن بمقدورهما التفوُّ ق على أنقرة في ملء
الفراغ الذي سيخلفه االنسحاب األمريكي في شرق الفرات
ً
عامل مؤثـ ًـرا في حســابات الالعبيــن وأولوياتهــم ،فمع
كانــت عــودة شــرق الفــرات لتصــدُّ ر المشــهد الســوري
التقــدُّ م الــذي َّ
حققتــه قــوات الجيــش التركــي والجيــش الوطنــي الســوري علــى عــدَّ ة محــاور فــي مقدمتهــا
تــل أبيــض ،دفــع هــذا التقــدُّ م قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلعــان اتفاقهــا مــع نظــام األســد ،والــذي ينتشــر
بموجبــه جيــش النظــام علــى الحــدود الســورية التركيــة ،63لتبــدأ اإلدارة الذاتيــة برفــع أعــام النظــام فــي
عــدَّ ة مناطــق ،كمــا بــدأت تعزيـ ٌ
ـزات لقــوات النظــام بالتحــرك فــي اتجــاه ريــف منبــج .وفــي الوقــت ذاتــه،
أعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي خــال اجتمــاع مــع قيــادة المخابــرات الروســية اعتـ َ
ـراف بــاده بمصالــح
تركيــا فــي تأميــن حدودهــا.64
َ
العقبــة الرئيســة
يشــكِّل بقــاء القــوات األمريكيــة فــي ســوريا  -فــي الحســابات الروســية واإليرانيــة -
ـوق علــى أنقــرة
أمــام فــرض رؤيتهمــا للحــل فــي ســوريا ،وتــدرك طهــران وموســكو أن بمقدورهمــا التفـ ُّ
خصوصــا فــي ظــل التقــارب
فــي مــلء الفــراغ الــذي ســيخلفه االنســحاب األمريكــي فــي شــرق الفــرات،
ً
ِّ
الــذي رعتــه موســكو بيــن النظــام و”قســد” ،كمــا أن زيــادة الخــاف بيــن أنقــرة وواشــنطن يحقــق لروســيا
ـة إضافيـ ً
وإيــران مصلحـ ً
ـة َّ
ـد مــن التصــاق أنقــرة بالمحــور الثالثــي ومــا ينتجــه مــن مصالــح
تتمثــل فــي مزيـ ٍ
ـدة فــي مقدمتهــا الملــف الســوري؛ لــذا كان تبريــد جبهــة إدلــب لصالــح المشــهد
ـات عديـ ٍ
علــى صعيــد ملفـ ٍ
فــي شــرق الفــرات خيــار طهــران وموســكو ،وكذلــك أنقــرة التــي أرادت اســتثمار جهودهــا وإمكانياتهــا فــي
هــذه اللحظــة الفارقــة بأقــل انشــغال ٍ ممكــن ٍ بملــف إدلــب.
لكــن تصاعــد الغضــب لــدى أعضــاء الكونجــرس األمريكــي ومســؤولي وزارة الدفــاع األمريكيــة تجــاه
العمليــة والغاضبيــن أصـ ًـا مــن صفقــة  ،S400والعقوبــات التــي فرضتهــا واشــنطن علــى أنقــرة ،وتلويــح
ـراءات أكثــر قســو ًة ضــد أنقــرة مــا لــم توقــف عملياتهــا فــي شــرق ســوريا ،كل هــذا
الرئيــس األمريكــي بإجـ
ٍ
مهَّ ــد الطريــق أمــام اتفــاق أمريكــي تركــي لوقــف عمليــة نبــع الســام وانســحاب مقاتلــي “قســد” مــن حــدود
مطولــة فــي أنقــرة كان علــى رأســها الرئيــس التركــي ونائــب
اجتماعــات
المنطقــة المتفــق عليهــا ،بعــد
َّ
ٍ
الرئيــس األمريكــي.65
وبالتزامــن مــع االتفــاق التركــي األمريكــي ،زادت روســيا مــن كثافــة غاراتهــا الجويــة علــى قــرى ريــف إدلب
ـح المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ،الــذي أكَّــد علــى
والالذقيــة وحمــاة ،66وتبــع ذلــك التصعيــد تصريـ ُ
ضــرورة ســيطرة النظــام علــى كامــل المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا ،وهــو مــا يشــي بــأن تلــك الغــارات
وزيــادة كثافتهــا كانــت بمثابــة تعبيــر عــن االمتعــاض الروســي مــن االتفــاق التركــي األمريكــي.67
تزامــن التصعيــد العســكري مــع زيــارة رئيــس النظــام الســوري إلــى خطــوط المواجهــة ،حيــث أشــرف
قمــة سوتشــي
ـقات صاروخيــة ومدفعيــة علــى مناطــق ريــف إدلــب ،وذلــك بالتزامــن مــع َّ
فيهــا علــى رشـ ٍ
الرئيسـ ْـين التركــي والروســي ،التــي أنتجــت االتفــاق الروســي التركــي حــول شــرق ســوريا ،وقــد أكَّــد
بيــن
َ
َ
القمــة اإلرادة الروســية فــي تعزيــز الفصــل بيــن مســار التفاهمــات مــع أنقــرة
تصاعــد القصــف بعــد انتهــاء َّ
ـة بريـ ً
فــي شــرق ســوريا والــرؤى الروســية واإليرانيــة فــي إدلــب ،وهــو مــا أفــرز حملـ ً
ـة جديــد ًة كانــت هــي
األعنــف منــذ اتفــاق خفــض التصعيــد.68
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َ
اإلرادة الروسية في
القمة
أكَّد تصاعد القصف بعد انتهاء َّ
تعزيز الفصل بين مسار التفاهمات مع أنقرة في شرق سوريا
ً
حملة
والرؤى الروسية واإليرانية في إدلب ،وهو ما أفرز
ً
ً
جديدة كانت هي األعنف منذ اتفاق خفض التصعيد
برية
ً
ـتهدفة القــرى والمــدن شــرق
انطلقــت الحملــة البريــة الجديــدة مــع منتصــف نوفمبر/تشــرين الثانــي ،مسـ
خــان شــيخون االســتراتيجية باتجــاه مدينــة معــرة النعمــان ،ثانــي أكبــر مــدن محافظــة إدلــب .وخــال
أربعــة أســابيع مــن الضغــط العســكري وعمليــات القصــف الجــوي المركَّــزة التــي شـنَّتها القاذفــات الروســية،
اســتهدفت خاللهــا كل المراكــز الحيويــة (مستشــفيات  -مــدارس  -مراكــز الدفــاع المدنــي) ،تمكَّنــت قــوات
نظــام األســد والميليشــيات المســاندة لهــا مــن قطــع الطريــق الدولــي  ،M5وســيطرت علــى عشــرات القــرى،
لتفــرض ســيطرتها علــى معــرة النعمــان االســتراتيجية فــي  ٢٩ديســمبر/كانون األول مــن عــام .٢٠١٩69
َ
الطريق ْيــن
واضحــا أن وجهــة النظــام الرئيســة بعــد معــرة النعمــان كانــت ســراقب الواقعــة علــى عقــدة
كان
ً
الدولي ْيــن  M5و .M4وقــد اســتدعى اســتمرار الحملــة ،وعــدم مبــاالة روســيا وإيــران ومــن خلفهمــا النظــام
َّ
الســوري بالمصالــح والنــداءات التركيــة المتكــرِّ رة علــى لســان المســؤولين األتــراك ،وفــي مقدمتهــم الرئيس
تركيــا ذا صبغــة تصعيديــة جديــدة ال ســيما علــى الصعيــد
التركــي رجــب طيــب أردوغــان ،اســتدعى تحــركًا ًّ
العسكري.
األداء التركي واستمرار الحملة
ـتهداف مركَّــز
ـوي واســعٍ واسـ
مــع اقتــراب النظــام مــن الســيطرة علــى معــرة النعمــان بعــد هجـ ٍ
ٍ
ـري وجـ ٍّ
ـوم بـ ٍّ
للمراكــز الحيويــة فــي المــدن والقــرى فــي محافظــة إدلــب ،ومــا َّ
خلفــه ذلــك مــن موجــات نــزوحٍ باتجــاه
الحــدود التركيــة هــي األضخــم منــذ ســقوط أحيــاء حلــب الشــرقية ،استشــعرت تركيــا أنهــا الخاســر
الوحيــد إذا مــا اســتمرت بالعمــل علــى ملــف إدلــب َوفــق السياســات االعتياديــة ،وهــو مــا اســتدعى تغييـ ًـرا
فــي النهــج التركــي فــي التعامــل مــع قضيــة إدلــب.
المتبعــة خــال مراحــل
ســياقات
علــى الصعيــد الدبلوماســي ،كان الحــراك التركــي فــي
مشــابهة لتلــك ُ
ٍ
ٍ
ـد فــي اللهجــة تجــاه روســيا ،واتهامهــا بعــدم احتــرام اتفاقياتهــا
التصعيــد الســابقة علــى إدلــب ،مــع تصعيـ ٍ
مــع تركيــا حــول إدلــب ،واعتبارهــا أن اســتمرار الهجــوم علــى إدلــب وعــدم احتــرام وقــف إطــاق النــار
يعنــي أن مســار أســتانا قــد انتهــى.70
وفــي الوقــت ذاتــه ،حرصــت تركيــا علــى تكثيــف اتصاالتهــا وتبــادل الزيــارات والمباحثــات بيــن الوفــود
العســكرية واألمنيــة التركيــة والروســية ،وهــو مــا يشــير إلــى أن الخيــار التركــي كان  -وال يــزال  -هــو
ـتويات تســتدعي تغييــر أنقــرة
إنهــاء أزمــة إدلــب َوفــق معادلــة ثالثــي أســتانا ،وأن التصعيــد لــم يبلــغ مسـ
ٍ
لتموضعهــا فــي الملــف الســوري.
اســتثمرت أنقــرة زيــارة الرئيــس الروســي لمدينــة إســطنبول ،لحضــور فعاليــة إطــاق مشــروع الســيل
ـد تثبيــت وقــف إطــاق النــار فــي إدلــب ،ليعلــن الرئيســان أردوغــان وبوتيــن
التركــي ،لتطــرح مــن جديـ ٍ
71
القمــة ضــرورة ضمــان التهدئــة مــع ضــرورة تنفيــذ اتفــاق سوتشــي  .وقــد أفضــى اإلعــان المشــترك
بعــد َّ
ـود روســية تركيــة فــي العاصمــة أنقــرة ،أفضــى إلى
ـكري بيــن وفـ ٍ
ـي عسـ ٌّ
للرئيســين ،الــذي تبعــه اجتمــاع أمنـ ٌّ
72
ـد لوقــف إطــاق النــار فــي إدلــب .
إعــان ٍ جديـ ٍ
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وشكَّل لقاء رئيس االستخبارات التركية باللواء علي مملوك
رئيس االستخبارات السورية في العاصمة الروسية موسكو في
اليوم التالي إلعالن وقف إطالق النار ،شكَّل إحدى الخطوات
التركية الدبلوماسية الجديدة لتعزيز فرص التهدئة في إدلب
وشــكَّل لقــاء رئيــس االســتخبارات التركيــة باللــواء علــي مملــوك رئيــس االســتخبارات الســورية فــي
العاصمــة الروســية موســكو فــي اليــوم التالــي إلعــان وقــف إطــاق النــار ،شـكَّل إحــدى الخطــوات التركية
ـتويات
الدبلوماســية الجديــدة لتعزيــز فــرص التهدئــة فــي إدلــب73؛ حيــث إن بنــاء االتصــاالت علــى مسـ
ٍ
ً
ِّ
ســابقاَّ ،إل أن
روســيا لــم تســتجب لــه تركيــا
متقدمــة بيــن النظــام الســوري وتركيــا لطالمــا كان مطل ًبــا
ًّ
ضــرورات المرحلــة فرضــت ذلــك اللقــاء الــذي يبــدو أن مخرجاتــه لــم تكــن ُمرضيـ ً
ـة ألنقــرة؛ حيــث اتخــذت
ً
موقفــا تصعيديًّ ــا ترجمــه تهديــد الرئيــس التركــي باســتعداد بــاده لمنــع النظــام
أنقــرة فــي اليــوم التالــي
الســوري فــي حــال خرقــه للهدنــة األخيــرة.74
التغيــر األساســي فــي األداء التركــي حيــال اســتمرار التصعيــد فــي إدلــب ،وبلوغــه مراحــل خطيــرة
كان
ُّ
التغيــر األساســي علــى الصعيــد العســكري والوجــود
مــع تقــدُّ م قــوات النظــام باتجــاه ســراقب ،كان هــذا
ُّ
العســكري التركــي علــى األراضــي الســورية فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة ،بعــد أن كانــت حركــة
أرتــال الجيــش التركــي محصــور ًة فــي تعزيــز نقــاط المراقبــة التركيــة االثنتــي عشــرة التــي أ�نشــئت
ـدءا مــن يــوم
بموجــب اتفــاق سوتشــي .حيــث بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الوجــود العســكري التركــي ،بـ ً
أي مــن نقــاط
األحــد  ٢٧ديســمبر/كانون األول؛ إذ دخــل رتــل عســكري تركــي لــم
َّ
يتوجــه للمــرة األولــى إلــى ٍّ
توجــه إلــى جنــوب مدينــة ســراقب ،حيــث أ�نشــئت نقطــة مراقبــة
المراقبــة التركيــة االثنتــي عشــرة ،وإنمــا َّ
جديــدة.75
مــع بدايــة العــام الجديــد ،ازدادت وتيــرة الحشــود العســكرية التركيــة المتَّ جهــة إلــى إدلــب ،لتبلــغ ذروتهــا
فــي شــهر فبراير/شــباط  ،٢٠٢٠لتؤكِّــد جديَّ ــة تهديــدات الرئيــس التركــي ،الــذي منــح النظــام الســوري
تضمنــت األرتــال العســكرية
حتــى نهايــة شــهر فبراير/شــباط للتراجــع إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي .وقــد
َّ
الخاصــة
ـات مــن القــوات
َّ
للجيــش التركــي مدافــع الميــدان ،والدبابــات ،وراجمــات الصواريــخ ،ومجموعـ ٍ
ً
طفيفــا فــي معادلــة
والكومانــدوس التركــي؛ األمــر الــذي أكَّــد جديَّ ــة التحــرك التركــي مــن جهــة ،وتغييـ ًـرا
أي مــن مناطــق
النفــوذ العســكري فــي ســوريا مــن جهــة أخــرى .فمنــذ انــدالع الثــورة الســورية ،لــم تشــهد ٌّ
ـوات عســكرية أجنبيــة إلــى جانبهــا بغــرض وقــف هجــوم النظــام ،باإلضافــة
المعارضــة الســورية وجــودً ا لقـ ٍ
إلــى أن تعــداد القــوات التركيــة وعتادهــا قــد َّ
قلــص  -إلــى حـ ٍّ
ـر  -مــن حجــم االختــال فــي ميــزان
ـد كبيـ ٍ
ً
واضحــا للقانــون
خرقــا
القــوى العســكرية فــي شــمال ســوريا ،وهــو مــا دفــع روســيا إلــى اعتبــار ذلــك
ً
الدولــي ،وإخـ ً
ـال باالتفاقيــات الروســية التركيــة.76
ـدات مــن المســؤولين األتــراك علــى تكثيــف
تزامــن تعزيــز تركيــا حضورهــا العســكري فــي إدلــب مــع تأكيـ ٍ
خالفــات جذريــة مــع روســيا فــي إدلــب.77
المباحثــات مــع روســيا حــول إدلــب ،واســتبعاد حــدوث أي
ٍ
ويشــير ذلــك إلــى أهــداف أنقــرة مــن تعزيــز قدراتهــا العســكرية وتســريع وتيــرة حشــودها العســكرية،
وهــذه األهــداف هــي:
َّ
ً
انطالقا
يتعلــق بتثبيــت وقــف إطــاق النــار
■تدعيــم موقفهــا الدبلوماســي أمــام شــركاء أســتانا فيمــا
مــن مبــدأ :االســتعداد للحــرب يمنــع الحرب.
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■االســتعداد الحتمــال انهيــار الهدنــة المعلــن عنهــا فــي  ١٢يناير/كانــون الثانــي بعــد تزايــد مؤشــرات
انهيارهــا.
■حمايــة النقــاط التركيــة مــن عمليــات االســتهداف المدفعــي والصاروخــي مــن ِقبــل النظــام
وميليشــيات إيــران ،وتوفيــر إمكانيــات الــرد الفعَّ ــال فــي حــاالت الدفــاع عــن النفــس.
َّ
يتعلــق ببنــد الجماعــات
■االســتعداد لفــرض اتفــاق سوتشــي علــى الجماعــات الجهاديــة فيمــا
اإلرهابيــة ،وإعــادة الحركــة إلــى الطــرق الدوليــة فــي حــال التوصــل إلــى تفاهـ ٍـم مــع موســكو حــول
تثبيــت وقــف إطــاق النــار.
ومــع بلــوغ عــدد نقــاط المراقبــة التركيــة  ٥٦نقطـ ً
ـة ،وزيــادة حضــور الجيــش التركــي فــي إدلــب الــذي
ترافــق ً
تغيــرت معادلــة إدلــب لجهــة زيــادة فرص
أيضــا مــع زيــادة أعــداد قــوات الجيــش الوطنــي الســوريَّ ،
التوصــل إلــى وقــف إطــاق نــار طويــل ا َأ
ل َمــد مــن خــال إمكانيــة فرضــه علــى المجموعــات الرافضــة
ُّ
التفــاق سوتشــي (غرفــة عمليــات “وحــرِّ ض المؤمنيــن») ،ومواجهــة التــزام تفكيــك المجموعــات الجهاديــة،
ولجهــة الجهوزيــة لمواجهــة خيــار الحــرب فــي حــال فشــلت المســاعي الدبلوماســية.
جــدول توضيحــي ألرتــال الجيــش التركــي التــي دخلــت األراضــي الســورية خــال شــهري فبراير/شــباط
ومــارس/آذار
التاريخ

نوعية الرتل

مالحظات

األحد  ٢فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

عدد األرتال العسكرية :أربعة أرتال

االثنين  ٣فبراير/شباط

دبابات ومدافع ميدان ومعدات تحصين

عدد األرتال :رتالن

الخميس  ٦فبراير/شباط

دبابات وجنود ومعدات تحصين

رتل واحد إلى مطار تفتناز

الجمعة  ٧فبراير/شباط

دبابات وناقالت جند ومدرعات

السبت  ٨فبراير/شباط

دبابات ومدرعات ومعدات تحصين

األحد  ٩فبراير/شباط

ومشاف متنقلة
دبابات ومعدات تحصين
ٍ

الثالثاء  ١١فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

الجمعة  ١٤فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

السبت  ١٥فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

األحد  ١٦فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين ومدافع ميدان

عدد األرتال :ثالثة أرتال

الثالثاء  ١٨فبراير/شباط

دبابات وناقالت جند ومدرعات

عدد األرتال :ثالثة أرتال

األربعاء  ١٩فبراير/شباط

دبابات وناقالت جند ومدرعات

السبت  ٢٢فبراير/شباط

دبابات ومدافع ميدان ومعدات تحصين

األحد  ٢٤فبراير/شباط

دبابات وناقالت جند ومدرعات

الثالثاء  ٢٦فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

األربعاء  ٢٧فبراير/شباط

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

عدد األرتال :رتالن

عدد األرتال :ثالثة أرتال
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األحد  ١مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

الخميس  ٥مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

الجمعة  ٦مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

السبت  ٧مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

الثالثاء  ١٠مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

الخميس  ١٢مارس/آذار

دبابات ومعدات تحصين وشاحنات ذخائر

عدد األرتال :ثالثة أرتال

بدءا من عام  ٢٠١٧حتى تاريخ تحرير هذه الدراسة
جدول توضيحي لنقاط المراقبة التركية ً
تاريخ اإلنشاء

موقع النقطة

 ١٢أكتوبر/تشرين األول ٢٠١٧

صلوه  -ريف إدلب الشمالي

١

 ٢٣نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧

قلعة سمعان  -ريف حلب الغربي

٢

 ٢٧نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧

الشيخ عقيل  -ريف حلب الغربي

٣

 ٥فبراير/شباط ٢٠١٨

تل العيس  -ريف حلب الجنوبي

٤

 ٩فبراير/شباط ٢٠١٨

تل الطوقان  -ريف إدلب الشرقي

٥

 ١٥فبراير/شباط ٢٠١٨

الصرمان  -ريف إدلب الجنوبي

٦

 ١٧مارس/آذار ٢٠١٨

عندان  -ريف حلب الشمالي

٧

 ٤أبريل/نيسان ٢٠١٨

جبل التركمان  -ريف الالذقية

٨

 ٧أبريل/نيسان ٢٠١٨

مورك  -ريف حماة

٩

 ٩مايو/أيار ٢٠١٨

الراشدين  -ريف حلب الغربي

١٠

 ١٤مايو/أيار ٢٠١٨

شير مغار  -ريف حماة

١١

 ١٦مايو/أيار ٢٠١٨

اشتبرق  -جسر الشغور

١٢

 ٢٩أغسطس/آب ٢٠١٩

خان شيخون

١٣

 ٢٩ديسمبر/كانون األول ٢٠١٩

سراقب

١٤

 ٣٠يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠

سراقب

١٥

 ١فبراير/شباط ٢٠٢٠

سراقب

١٦

 ٣فبراير/شباط ٢٠٢٠

قرية الترنبة  -سراقب

١٧

 ٨فبراير/شباط ٢٠٢٠

معسكر المسطومة  -جنوب إدلب

١٨

 ٩فبراير/شباط ٢٠٢٠

قميناس  -جنوب شرق إدلب

١٩

 ١٠فبراير/شباط ٢٠٢٠

معارة النعسان  -ريف إدلب الشرقي

٢٠
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 ١٠فبراير/شباط ٢٠٢٠

مطار تفتناز

٢١

 ١٢فبراير/شباط ٢٠٢٠

الجينة  -ريف حلب الغربي

٢٢

 ١٢فبراير/شباط ٢٠٢٠

بنش  -ريف إدلب الشرقي

٢٣

 ١٤فبراير/شباط ٢٠٢٠

كفر كرمين  -ريف حلب الغربي

٢٤

 ١٤فبراير/شباط ٢٠٢٠

دير سنبل  -جبل الزاوية

٢٥

 ١٤فبراير/شباط ٢٠٢٠

معرحطاط  -ريف إدلب الجنوبي

٢٦

 ١٥فبراير/شباط ٢٠٢٠

دارة عزة  -ريف حلب الغربي

٢٧

 ١٥فبراير/شباط ٢٠٢٠

ترمانين  -ريف حلب الغربي

٢٨

 ١٧فبراير/شباط ٢٠٢

البردقلي  -شمال غرب إدلب

٢٩

 ١٨فبراير/شباط ٢٠٢٠

نحليا  -أريحا

٣٠

 ١٨فبراير/شباط ٢٠٢٠

معترم  -أريحا

٣١

 ١٩فبراير/شباط ٢٠٢٠

األتارب  -ريف حلب الغربي

٣٢

 ١٩فبراير/شباط ٢٠٢٠

النبي أيوب

٣٣

 ١٩فبراير/شباط ٢٠٢٠

محمبل  -جنوب غرب إدلب

٣٤

 ٢٠فبراير/شباط ٢٠٢٠

قمة النبي أيوب  -جبل الزاوية

٣٥

 ٢٠فبراير/شباط ٢٠٢٠

بزابور  -جبل الزاوية

٣٦

 ٢٠فبراير/شباط ٢٠٢٠

تلة الكفير  -جبل الزاوية

٣٧

 ٢٢فبراير/شباط ٢٠٢٠

سرجة  -جبل الزاوية

٣٨

 ٢٣فبراير/شباط ٢٠٢٠

البارة  -جبل الزاوية

٣٩

 ٢٣فبراير/شباط ٢٠٢٠

كنصفرة  -جبل الزاوية

٤٠

 ٢٣فبراير/شباط ٢٠٢٠

بسامس  -جبل الزاوية

٤١

 ٢مارس/آذار ٢٠٢٠

باتبو  -ريف حلب الغربي

٤٢

 ٥مارس/آذار ٢٠٢٠

كفر ناصح  -ريف حلب الغربي

٤٣

 ٨مارس/آذار ٢٠٢٠

تل صندل  -ريف إدلب الشمالي

٤٤

 ١٧مارس/آذار ٢٠٢٠

كفر نوران  -ريف حلب الغربي

٤٥

 ١٩مارس/آذار ٢٠٢٠

بسنقول  -ريف إدلب الغربي

٤٦

 ٢٢مارس/آذار ٢٠٢٠

المشيرفة  -جسر الشغور

٤٧

 ٢٣مارس/آذار ٢٠٢٠

بداما  -جسر الشغور

٤٨

 ٢٣مارس/آذار ٢٠٢٠

الناجية  -جسر الشغور

٤٩
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 ٢٣مارس/آذار ٢٠٢٠

الزعينية  -جسر الشغور

٥٠

 ٢٤مارس/آذار ٢٠٢٠

الغسانية  -جسر الشغور

٥١

 ٢٦مارس/آذار ٢٠٢٠

الكفير  -ريف إدلب الغربي

٥٢

 ٥أبريل/نيسان ٢٠٢٠

فريكة  -جسر الشغور

٥٣

 ٥أبريل/نيسان ٢٠٢٠

الزعينية  -جسر الشغور

٥٤

 ٥أبريل/نيسان ٢٠٢٠

بكسريا  -جسر الشغور

٥٥

 ٩أبريل/نيسان ٢٠٢٠

جنة القرى  -جسر الشغور

٥٦

انهيار هدنة يناير/كانون الثاني والمواجهات العسكرية المباشرة
أيــام قليلــة فقــط مــن إعالنهــا ،وبــدأت بالتزامــن مــع
استشــعرت أنقــرة انهيــار الهدنــة فــي إدلــب بعــد
ٍ
ـات مــع قــادة الفصائــل بحثــت فيهــا االســتعدادات
لقاءاتهــا المتبادلــة مــع الجانــب الروســي سلســلة اجتماعـ ٍ
للدفــاع عــن إدلــب ،وجــاء تصريــح وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو عــن ضــرورة وحــق
المعارضــة فــي الدفــاع عــن نفســها فــي إطــار إســباغ الشــرعية علــى عمليــات المعارضــة ،وأنهــا فــي وضــع
تتحمــل مســؤوليته روســيا وإيــران ومــن خلفهمــا النظــام
الدفــاع عــن النفــس فــي مواجهــة التصعيــد الــذي
َّ
الســوري.78
َّإل أن التصعيــد العســكري فــي إدلــب دخــل مرحلـ ً
ـة جديــد ًة وشــديدة الخطــورة بعــد اســتهداف النظــام
لنقــاط المراقبــة التركيــة بشــكل مباشــر ،مــا أدى إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف الجيــش
ـرات أخــرى
ـي مركَّــز علــى مصــادر القصــف ،ومقـ ٍ
ـي وصاروخـ ٍّ
التركــي .79وردَّ ت أنقــرة بعمليــات قصـ ٍـف مدفعـ ٍّ
لجيــش النظــام.80
لــم يكــن الــردُّ العســكري التركــي بعــد ســقوط ضحايــا فــي صفــوف الجيــش التركــي ضمــن قواعد االشــتباك
الســابقة ،التــي بموجبهــا كانــت النقــاط التركيــة تــردُّ علــى مصــادر النــار
بقصــف محــدودَّ .81إل أن الــردَّ
ٍ
ـازم مــن النظــام بعــد
ـي حـ ٍ
ـتباك جديـ ٍ
أســس لقواعــد اشـ ٍ
التركــي هــذه المــرة َّ
ـدة تزامنــت مــع موقـ ٍـف سياسـ ٍّ
أن أمهلــه الرئيــس التركــي حتــى نهايــة فبراير/شــباط  ٢٠٢٠للتراجــع إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي ،أو أن
الجيــش التركــي ســيرغمه علــى ذلــك.
حملــت مســؤولية مقتــل الجنــود األتــراك
لــم تتعـ َ
ـاط روســيا مــع الموقــف َّإل مــن زاويــة النظــام ،حيــث َّ
للحكومــة التركيــة باعتبــار أنهــا لــم تخطــر روســيا بموقــع الجنــود األتــراك الذيــن تمــت إصابتهــم خــال
ـرة مــع
ـات مباشـ ٍ
قصـ ٍـف علــى «اإلرهابييــن قــرب ســراقب» .وحتــى تتج َّنــب أنقــرة االنــزالق إلــى مواجهـ ٍ
روســيا مــع الحفــاظ علــى موقعهــا ومصالحهــا ،ردَّ ت أنقــرة علــى الموقــف الروســي مــن خــال تأكيدهــا أن
يتحمــل مســؤولية مقتــل الجنــود األتــراك هــو النظــام الســوري ،وفــي الوقــت ذاتــه طالبــت روســيا بـ َّ
ـأل
مــن
َّ
82
تعيــق تحــركات تركيــا للـ ِّ
ـرد علــى النظــام؛ ألن اســتهداف الجنــود األتــراك ال بــدَّ أن تــردَّ عليــه أنقــرة بحــزم .
لــم ِّ
تحقــق الحشــود العســكرية التركيــة وتعزيــز نقــاط المراقبــة التركيــة وزيــادة عددهــا وانتشــارها
فــي محافظــة إدلــب وريــف حلــب ،لــم ِّ
تحقــق وظيفــة الــردع ومنــع الحــرب الــذي أرادتــه أنقــرة ،وأكَّــدت

العدد الكبير من الضحايا في صفوف الجيش التركي
مباشرة ضد النظام
عمليات
جرَّ تركيا إلى االنخراط في
ٍ
ٍ
والميليشيات المساندة له ،لتطلق عملية درع الربيع
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موســكو مجــددً ا أنهــا ال تقبــل النديَّ ــة فــي الملــف الســوري ،وكان ردُّ النظــام وحلفائــه على مطالبــات الرئيس
التركــي بالرجــوع إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي وفــي يــوم انتهــاء المهلــة التــي منحهــا أردوغــان لنظــام
ـتهداف عنيـ ٍـف لقــوات الجيــش التركــي فــي منطقــة جبــل الزاويــة فــي إدلــب ،ليســقط أكثــر مــن
األســد باسـ
ٍ
83
تركيــا قتلــى إضافــة إلــى عشــرات الجرحــى .
ثالثيــن جنديًّ ــا
ًّ
حملــت موســكو المســؤولية للحكومــة التركيــة فــي ســقوط قتلــى فــي صفــوف الجيــش التركــي،
مجــددً اَّ ،
واتهمــت موســكو أنقــرة بأنهــا لــم تخطــر موســكو بموقــع جنودهــا ،وهــو مــا نفــاه وزيــر الدفــاع التركــي،
ـديد بيــن
وأكَّــد بــدوره أن تركيــا كانــت قــد أعلمــت موســكو بمواقــع جنودهــا فــي موقـ ٍـف ينبــئ بتبايــن ٍ شـ ٍ
موســكو وأنقــرة حــول التطــورات المتســارعة فــي إدلــب.84
ـرة
ـات مباشـ ٍ
العــدد الكبيــر مــن الضحايــا فــي صفــوف الجيــش التركــي جـ َّـر تركيــا إلــى االنخــراط فــي عمليـ ٍ
ـد
ـرك جديـ ٍ
ضــد النظــام والميليشــيات المســاندة لــه ،لتطلــق عمليــة درع الربيــع ،كمــا ردَّ ت أنقــرة فــي تحـ ٍ
علــى ادعــاءات وزارة الدفــاع الروســية وإعــام النظــام الســوري بنفــي وقــوع خســائر نتيجـ ً
ـة للعمليــات
85
ـات دقيقــة َّ
حققتهــا مدفعيــة الجيــش التركــي ضــد قــوات النظــام .
ـر مقاطــع مصــورة إلصابـ ٍ
التركيــة بنشـ ِ
كان التغييــر فــي قواعــد االشــتباك مــن خــال دخــول طائــرات الـــ  F16علــى خـ ِّ
ـط المواجهــة مــن خــال
تحليقهــا علــى الحــدود الســورية التركيــة ،مــع توفيــر الصواريــخ المضــادة للطائــرات المحمولــة علــى
الكتــف بشــكل ٍ محــدود ،وكذلــك الطائــرات مــن دون طيــار التــي تمكَّنــت مــن إيقــاع خســائر فادحــة فــي
صفــوف النظــام الســوري وميليشــياته ،التــي باتــت للمــرة األولــى منــذ انــدالع الثــورة الســورية تخشــى
االســتهداف مــن الســماء خــال عملياتهــا البريَّ ــة.
اســتمرت موســكو وإيــران فــي موقفهمــا الداعــم للنظــام الســوري ضــد الشــريك فــي أســتانا ،وشــكَّلت
ـة رئيسـ ً
ممانعــة موســكو لفتــح المجــال الجــوي أمــام الطيــران الحربــي التركــي عقبـ ً
ـة أمــام الجيــش التركي
لتوســيع عملياتــه ،وعلــى الرغــم مــن أن الطائــرات مــن دون طيــار التركيــة أثبتــت فاعليـ ً
ـة فــي اســتهداف
مقــرات النظــام وقواتــه ،وكذلــك منظومــات التشــويش التركيــة التــي نشــرتها أنقــرة بالقــرب مــن الحــدود
ِّ
تقدمــا ســريعً ا للقــوات البريــة وإلجبــار
لتحقــق
الســورية التركيــة ،فــإن توســيع خطــوط العمليــات التركيــة
ً
ً
ـاء جويًّ ــا فعَّ ــال ،وهــو مــا لــم تتمكَّــن أنقــرة مــن
قــوات األســد علــى تراجعـ ٍ
ـات ســريعة ،كان يتطلــب غطـ ً
توفيــره فــي ظــل تلــك المعطيــات التــي كان الــردع الروســي فــي مقدمتهــا.
أداء فصائل المعارضة السورية في إدلب
ـتنزاف حــادَّ ة مــع بــدء التدخــل العســكري الروســي فــي عــام
دخلــت الفصائــل الســورية فــي مرحلــة اسـ
ٍ
 ،٢٠١٥وكان فشــل الفصائــل الســورية فــي كســر الحصــار عــن حلــب وتمكُّــن النظــام مــن فــرض الحصــار
واضحــا علــى أن
مؤشــرا
مجــددً ا علــى أحيــاء حلــب الشــرقية فــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام  ،٢٠١٦كان
ً
ً
ـتويات ال يمكــن معهــا للفصائــل أن تســتمر ،وتعتبــر
اختــال تــوازن القــوى فــي الميــدان الســوري بلــغ مسـ
ٍ
حلــب مؤشـ ًـرا علــى ذلــك أكثــر مــن غيرهــا مــن المــدن التــي ُهزمــت فيهــا المعارضــة ،باعتبــار تجاورهــا
مــع إدلــب التــي كانــت الخــزان البشــري األكبــر لمقاتلــي الفصائــل منــذ انــدالع الثــورة الســورية مــن جهــة،
وارتباطهــا بتركيــا بطريــق حلــب كلــس مــن جهــة أخــرى ،باإلضافــة إلــى أهميــة المدينــة االقتصاديــة
والتاريخيــة بالنســبة إلــى تركيــا.86
وقــد ســاهم قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بوقــف برنامــج دعــم المعارضــة الســورية ضــد نظــام
األســد ،وتبعــات القــرار التــي َّ
تمثلــت فــي وقــف جميــع الــدول العربيــة والغربيــة لمســاعداتها للجيــش
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الســوري الحــر بســبب غيــاب الغطــاء األمريكــي ،ســاهم فــي تعزيــز موقــع روســيا كصاحبــة اليــد الطولــى
ـتويات أكثــر خطــور ًة ترافقــت مــع
فــي الملــف الســوري ،87حيــث دخلــت عمليــة اســتنزاف الفصائــل مسـ
ٍ
ـد مــن فصائــل
انطــاق عمليــة أســتانا التــي كانــت مبــرِّ ر جبهــة النصــرة أو هيئــة تحريــر الشــام لتفكيــك مزيـ ٍ
الجيــش الســوري الحــر واالســتيالء علــى مســتودعاتها وأســلحتها الثقيلــة ،وهــو مــا مهَّ ــد لتمركــز جبهــة
النصــرة فــي موقــع الفاعــل المحلــي األكبــر فــي محافظــة إدلــب ،وإمســاكها بزمــام الوضــع األمنــي واإلداري
خصوصــا مــع تأثيرهــا فــي
فــي المحافظــة ،باإلضافــة إلــى تأثيرهــا الرئيــس فــي قــرار الســلم والحــرب،
ً
ِّ
المتمثلــة فــي فصائــل غرفــة عمليــات «وحــرِّ ض المؤمنيــن».
أذرع تنظيــم القاعــدة فــي إدلــب
إن تراجــع إمكانيــات فصائــل الجيــش الســوري الحــر التــي باتــت مجتمعـ ً
ـة فــي الجبهــة الوطنيــة للتحريــر،
واســتنزاف إمكانياتهــا خــال معــارك الصـ ِّ
ـد فــي ريــف حمــاة الشــمالي وريــف حلــب الجنوبــي ،وكذلــك
معــارك الصـ ِّ
ـد ضــد هيئــة تحريــر الشــام ،وتفـكُّك أبــرز فصائلهــا فــي ريــف حلــب نــور الديــن الزنكــي علــى يد
ـات
هيئــة تحريــر الشــام ،كل ذلــك فــرض عليهــا الدخــول فــي معــارك التصعيــد األخيــر علــى إدلــب بإمكانيـ ٍ
شــبه معدومــة علــى صعيــد اآلليــات وذخائــر األســلحة الثقيلــة وقواعــد الصواريــخ المضــادة للدبابــات ،هذا
كلــه باإلضافــة إلــى غيــاب األســلحة النوعيــة مثــل :المناظــر الليليــة ،وبنــادق القنــص الحراريــة ،وأكيــاس
ـزات رئيسـ ً
ـة لنقــاط الربــاط فــي المناطــق الزراعيــة المفتوحــة،
النــوم المضــادة للرطوبــة ،التــي تعتبــر تجهيـ ٍ
التــي تشــكِّل الجــزء األكبــر مــن خطــوط المواجهــة مــع النظــام فــي إدلــب وريــف حمــاة وحلــب ،وكان
لغيــاب تلــك المعــدات تأثيــر كبيــر فــي خســارة الفصائــل للعديــد مــن القــرى فــي ريــف إدلــب ،التــي نجــح
النظــام بالتسـ ُّـلل إليهــا ليـ ًـا.
ـديد مــع المعــارك األخيــرة ومــع االنخــراط فــي
ـذر شـ ٍ
مــن جهــة أخــرى ،تعاملــت هيئــة تحريــر الشــام بحـ ٍ
ً
ـارات عديــدة:
المواجهــات الشــديدة فــي خطــوط النــار الرئيســة ،وذلــك الحــذر كان انطالقــا مــن اعتبـ ٍ
1 .تــدرك هيئــة تحريــر الشــام أن تفكيكهــا خيــار قائــم بالنســبة إلــى تركيــا التــي تســعى لتثبيــت وقــف
إطــاق النــار فــي إدلــب دون اللجــوء إلــى هــذا الخيــار فــي المــدى المنظــورَّ ،إل أنهــا قــد ُتج َبــر عليــه؛
ـر مــن قوتهــا فــي المعــارك األخيــرة.
ولذلــك تســعى هيئــة تحريــر الشــام إلــى عــدم اســتنزاف حجـ ٍـم كبيـ ٍ
2 .فرضــت حالــة التصعيــد الكبيــر دخـ ً
ـول واســعً ا للجيــش التركــي وفصائــل الجيــش الوطنــي القادمــة
مــن ريــف حلــب الشــمالي إلــى إدلــب ،وتخشــى هيئــة تحرير الشــام فــي حــال اســتُ نزفت قواهــا و أ�نهكت
ـي األقــوى فــي إدلــب ،وما
فــي معــارك صــد التقــدُّ م الروســي أن تخســر مكانتهــا باعتبارهــا الفاعــل المحلـ َّ
يســتتبع ذلــك مــن خســارة النفــوذ اإلداري واألمنــي فــي المنطقــة.
َّ
وفضلــت
دفعــت هــذه االعتبــارات هيئــة تحريــر الشــام إلــى عــدم التفريــط بقواتهــا فــي معــارك مفتوحــة،
االنســحاب مــن عــدَّ ة مواقــع فــي ريــف حلــب الجنوبــي دون مواجهــات ،علــى الرغــم مــن التحصينــات
َّ
ِّ
الصــد،
تتحمــل الفصائــل األخــرى العــبء األكبــر فــي عمليــات
وفضلــت أن
الكبيــرة فــي تلــك المواقــع،
َّ
بينمــا كانــت هيئــة تحريــر الشــام تلعــب دو ًرا ثانويًّ ــا فــي تلــك المواجهــات ،بالتزامــن مــع ســعي الهيئــة
ومحاوالتهــا إقنــاع المجتمــع الدولــي بتكليفهــا بضبــط الوضــع األمنــي فــي إدلــب.
الدور األمريكي والغربي وتأثيره في سيناريوهات مستقبل إدلب
خصوصــا فــي القضيــة الســورية علــى الصعيــد الميدانــي مــع
عمومــا واألمريكــي
تراجــع الــدور الغربــي
ً
ً
88
قــرار الرئيــس ترامــب بوقــف برنامــج دعــم المعارضــة الســورية أواخــر عــام  ،٢٠١٧وشـكَّل ذلــك التراجــع
ً
ً
أساســيا للمنــاورة فــي
هامشــا
مهمــا لتعزيــز مســار أســتانا ،لكنــه فــي الوقــت ذاتــه �أ ْف َقــد أنقــرة
عامــا ًّ
ًّ
مواجهــة شــركائها فــي المســار.
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خصوصا في القضية السورية على
عموما واألمريكي
تراجع الدور الغربي
ً
ً
الصعيد الميداني مع قرار الرئيس ترامب بوقف برنامج دعم المعارضة السورية
ً
مهما لتعزيز مسار أستانا ،لكنه في
أواخر عام  ، ٢٠١٧وشكَّل ذلك التراجع
عامل ًّ
ً
أساسيا للمناورة في مواجهة شركائها في المسار
هامشا
الوقت ذاته أ� ْف َقد أنقرة
ًّ
لقــد أكَّــد التصعيــد العســكري األخيــر فــي إدلــب الحاجـ َ
ـي أكبــر فــي الملــف
ـي وغربـ ٍّ
ـة التركيــة لــدور أمريكـ ٍّ
الســوري؛ لضبــط تــوازن القــوى فــي الميــدان ،وهــو مــا دفــع أنقــرة لتكثيــف تحركاتهــا تجــاه واشــنطن
والناتــو ،ولعــل الطلــب التركــي بتزويــد أنقــرة ببطاريــات باتريــوت كان أبــرز مؤشــرات الرغبــة التركيــة فــي
ـي فعَّ ــال فــي إدلــب.
ـي وغربـ ٍّ
دور أمريكـ ٍّ
وغربي فعَّ ال في إدلب اصطدمت بعدَّ ة عوائق:
أمريكي
َّإل أن الرغبة التركية في دور
ٍّ
ٍّ
ـباب فــي مقدمتهــا موقــف
1 .األزمــة فــي العالقــات التركيــة األمريكيــة التــي تنطــوي علــى عــدَّ ة أسـ ٍ
وزارة الدفــاع األمريكيــة مــن تركيــا بعــد عمليــة نبــع الســام وصفقــة .S400
2 .ترفــض واشــنطن التــي كانــت ترغــب فــي اســتثمار التصعيــد األخيــر فــي إدلــب لجهــة تفجيــر
ـت تبقــى فيــه أنقــرة
ـي ألنقــرة فــي وقـ ٍ
العالقــات التركيــة الروســية ،ترفــض تقديــم دعـ ٍـم فعَّ ــال ٍ ونوعـ ٍّ
علــى براغماتيتهــا فــي التعــاون مــع موســكو ،بمعنــى الحصــول علــى كل شــيء دون تقديــم شــيء.
منطقــة ذات
3 .التركيــز األمريكــي علــى شــرق الفــرات وعــدم الرغبــة فــي االنخــراط أكثــر فــي
ٍ
جماعــات جهاديــة مصنَّفــة علــى لوائــح اإلرهــاب.
خصوصــا مــع وجــود
حســابات بالغــة التعقيــد،
ً
ٍ
ٍ
لقــد شـكَّل اقتصــار الدعــم الغربــي واألمريكــي ألنقــرة فــي عمليتهــا العســكرية علــى الدعــم الدبلوماســي،
ش ـكَّل ً
ـي
رفضــا
ًّ
ضمنيــا للطلــب التركــي بتزويــد أنقــرة ببطاريــات باتريــوت ،األمــر الــذي ســاهم فــي مضـ ِّ
تركيــا فــي اتفــاق موســكو علــى الرغــم مــن التنــازالت التــي قدَّ متهــا فيــه.
ـيكي فــي إدلب بشــكل ٍ يشــابه مشــاركة
ـي كالسـ ٍّ
ـي وغربـ ٍّ
علــى خــاف أنقــرة ،ترغــب موســكو فــي دور أمريكـ ٍّ
المبعوثيــن األمريكييــن واألوروبييــن فــي بعــض جــوالت مفاوضــات أســتانا ،حيــث يشــكِّل هــذا الــدور
فرصـ ً
ـة لموســكو لتحفيــز مفاوضاتهــا مــع واشــنطن والعواصــم األوروبيــة حــول إعــادة اإلعمــار والالجئيــن
أي إخــال ٍ بموازيــن القــوى علــى األرض.
فــي ســوريا دون أن يشــكِّل ذلــك الــدور َّ
يشــكِّل مســتقبل العالقــات التركيــة األمريكيــة والعالقــات التركيــة األوروبيــة وآثــاره علــى الــدور األمريكي
فــي إدلــب ،يشــكِّل عامـ ًـا مؤثـ ًـرا فــي الســناريوهات التــي ســتواجه إدلــب فــي المســتقبل ،وفــي التعامــل
التركــي مــع تلــك الســيناريوهات .وفــي الوقــت ذاتــه ،فــإن تعامــل روســيا ومــدى التزامهــا بالهدنــة األخيــرة
فــي إدلــب ســيكون عامـ ًـا مؤثـ ًـرا فــي تلــك العالقــات وانعكاســاتها علــى مســتقبل االســتقرار فــي إدلــب.
اتفاق موسكو
بعــد معــارك عنيفــة اســتطاعت أنقــرة مــن خــال عمليــات القصــف المركَّــز ألرتــال النظــام الســوري
دعــم باآلليــات
والميليشــيات اإليرانيــة ،اســتطاعت إجبارهمــا علــى التراجــع عــن عــدَّ ة مواقــع ،ومــع
ٍ
والغطــاء النــاري الفعَّ ــال مــن المدفعيــة التركيــة اســتطاعت الفصائــل اســتعادة الســيطرة علــى عــدَّ ة مواقــع
المهلــة التركيــة للنظــام الســوري اســتعادة
فــي جبــل الزاويــة ،كمــا اســتطاعت قبــل يوميــن مــن انتهــاء ُ
ً
َ
الدولي ْيــن  M5و.M489
الطريق ْيــن
واقعــة علــى عقــدة
األهــم باعتبارهــا
منطقــة ســراقب ،وهــي المنطقــة
ُّ
َّ
َّإل أن فشــل االجتماعــات التقنيــة بيــن الوفــود الروســية والمســؤولين األتــراك فــي أنقــرة ،واســتبعاد
القمــة الرباعيــة فــي إســطنبول بمشــاركة ألمانيــا وفرنســا،
الرئاســة الروســية النعقــاد نســخة جديــدة مــن َّ
90
بعــد أن كان الرئيــس التركــي قــد أعلــن عــن انعقادهــا فــي الخامــس مــن مــارس/آذار  ،والــذي ترافــق مــع
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يشكِّل مستقبل العالقات التركية األمريكية والعالقات التركية األوروبية
ً
عامل مؤثرً ا في السناريوهات
وآثاره على الدور األمريكي في إدلب ،يشكِّل
التي ستواجه إدلب في المستقبل ،وفي التعامل التركي مع تلك السيناريوهات
ـر للميليشــيات الروســية فــي عمليــة الســيطرة مجــددً ا علــى ســراقب ،وتوســيع القاذفــات
انخـ ٍ
ـراط مباشـ ٍ
ـات تركيــة للدخــول
الروســية لعمليــات قصفهــا الجــوي ،ورفــض روســيا فتــح المجــال الجــوي أمــام حوامـ ٍ
ـرات واضحـ ً
ـي حاسـ ٍـم
ـة علــى رفـ ٍ
إلــى ســوريا إلخــاء ضحايــا الجيــش التركــي ،كلهــا كانــت مؤشـ ٍ
ـض روسـ ٍّ
للمطلــب التركــي بتراجــع النظــام إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي.91
ولعــب ضعــف الدعــم الدولــي الفعَّ ــال ألنقــرة فــي هــذا التحــدي دو ًرا كبيـ ًـرا دفــع أنقــرة للتراجــع ،حيــث إن
والتحســن البطــيء
ـدد مــن العواصــم األوروبيــة وفــي مقدمتهــا باريــس،
حــدَّ ة الخالفــات بيــن أنقــرة وعـ ٍ
ُّ
فــي العالقــة مــع واشــنطن ،دفعــت حــدَّ ة هــذه الخالفــات أنقــرة لصياغــة حســاباتها بعيــدً ا عــن خيــار
المقارنــة بيــن االســتمرار فــي التعــاون مــع موســكو وبيــن العــودة إلــى الخــط الغربــي ،بمــا تفرضــه هــذه
ـارات صعبــة فــي مقدمتهــا التخلــي عــن صفقــة الـــ .S400
المقارنــة مــن خيـ ٍ
ســعت أنقــرة إلــى االحتفــاظ بســيطرة الفصائــل علــى ســراقب والمناطــق التــي اســترجعتها مــن النظــام
القمــة الــذي ســيجمع أردوغــان ببوتيــن فــي الخامــس مــن مــارس/آذار ،بعــد
كأوراق ٍ علــى طاولــة اجتمــاع َّ
92
ـات مباشــرة بيــن الطرفيــن َّ ،إل أن الفصائــل انســحبت
أن بــات التصعيــد العســكري ينــذر باحتمــال مواجهـ ٍ
ـيات إيرانيــة وقـ ٌ
ـر شــاركت فيــه ميليشـ ٌ
ـوات بريــة روســية تحــت
مــن ســراقب بعــد ضغـ ٍ
ـط عسـ ٍّ
ـكري كبيـ ٍ
93
غطــاء مــن القاذفــات الروســية .
الرئيسـ ْـين الروســي والتركــي فــي موســكو فــي الخامــس مــن مــارس/آذار مــن العــام
قمـ ٍـة جمعــت
بعــد َّ
َ
ـات بيــن الوفــود العســكرية واألمنيــة مــن الجانبيــن ،تـ َّ
الجــاري ،واجتماعـ ٍ
ـم التوصــل إلــى اتفــاق ٍ ملحــق ٍ
باتفــاق سوتشــي ،ليدخــل بموجبــه وقــف إطــاق النــار فــي إدلــب حيــز التنفيــذ فــي اليــوم نفســه بعــد
ونصــت مذكــرة البروتوكــول علــى:
منتصــف الليــلَّ ،
ـداء مــن الســاعة  00:01بالتوقيــت المحلــي يــوم الجمعــة علــى طــول خـ ِّ
ـط
1 .وقــف إطــاق النــار ابتـ ً
المواجهــة.
ـي علــى بُعْ ــد ســتة كيلومتــرات شــمال الطريــق الدولــي الســريع الرئيــس فــي إدلــب
2 .إقامــة ممــر أمنـ ٍّ
 ، M4وســتة كيلومتــرات جنو ًبــا.
94
ابتداء من  15مارس/آذار .
3 .نشر دوريات روسية  -تركية مشتركة على طول طريق M4
ً
واضحــا عــن مطلــب
تركيــا
المعلــن عنــه تراجعً ــا
فــي حســابات المكاســب والخســائر ،فقــد ش ـكَّل االتفــاق ُ
ً
ًّ
عــودة قــوات النظــام إلــى حــدود اتفــاق سوتشــي ،كمــا خســرت أنقــرة دورهــا فــي الطريــق الدولــي  M5بعــد
ـص االتفــاق الــذي أشــار فقــط إلــى الطريــق  .M4وفــي الوقــت ذاتــه ،اســتطاعت أنقــرة عبــر
أن تجاهلــه نـ ُّ
االتفــاق وقــف التصعيــد العســكري فــي المنطقــة مــع تثبيتهــا حـ َّ
ـق الـ ِّ
ـرد علــى اعتــداءات النظــام وهجماتــه،
ـدد مــن
كمــا أن اســتمرار دخــول التعزيــزات العســكرية التركيــة إلــى إدلــب ،واســتقالة القائــد العــام وعـ ٍ
قــادة الجبهــة الوطنيــة ،يمكــن وضعهمــا فــي ســياق اســتثمار الهدنــة لصالــح تنظيــم صفــوف المعارضــة،
واالســتعداد لخيــار تجــدُّ د الهجمــات بشــكل ٍ أفضــل.95
أمــا موســكو ،فقــد نجحــت مجــددً ا فــي تثبيــت ســيطرة النظــام علــى المناطــق التــي قضمهــا بالرغــم
مــن االتفــاق ،علــى الرغــم مــن التأكيــد التركــي علــى عــدم وجــود نوايــا بســحب نقــاط المراقبــة التركيــة
َّ
وتمثــل المكســب المشــترك للطرفيــن فــي تج ُّنــب مخاطــر
المحاصــرة أو ســحب األســلحة الثقيلــة منهــا.96
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ـات مباشــرة فــي إدلــب ،ليبــدي الطرفــان حالـ ً
ـة مــن الرضــا عــن ســير االتفــاق والتــزام
االنــزالق إلــى مواجهـ ٍ
الفنيــة لتطبيــق االتفاق،
الجميــع بــه ،97لتســتمر لقــاءات الجان َب ْيــن فــي العاصمــة أنقــرة الســتكمال التفاصيل
َّ
ً
ـات مشــتركة علــى الطريــق الدولــي  ،M4وتأســيس مركــز
وأنتجــت هــذه اللقــاءات
اتفاقــا علــى تســيير دوريـ ٍ
98
تنســيق روســي تركــي لمتابعــة تطبيــق االتفــاق .
مستقبل اتفاق موسكو وقابليته لالستمرار؟
ـد مــن الوقــت فــي التهدئــة وتج ُّنــب
بالنظــر إلــى صيغــة البروتوكــول ،يمكــن القــول بأنــه تفاهــم لكســب مزيـ ٍ
الصــدام بيــن شــركاء أســتانا؛ وذلــك بســبب غيــاب اآلليــات التقنيــة الالزمــة لتفعيــل بنــوده التــي تحتمــل
الخــاف حولهــا ،وهــي:
خصوصــا مــع غيــاب أي
1 .كيفيــة إدارة الممــر اآلمــن فــي ظــل بقــاء المعارضــة جنــوب الممــر اآلمــن،
ً
ـارة لعــدم االعتــداء علــى مناطــق المعارضــة جنــوب الممــر.
إشـ ٍ
2 .آليــات عــودة النازحيــن مــن القــرى التــي ســيطر عليهــا النظــام فــي هجومــه األخيــر ،والذيــن تجاوز
عددهــم بحســب إحصائيــات األمــم المتحــدة  ٩٠٠ألــف نــازح ،وتشــكِّل عودتهــم إلــى قراهــم ومدنهــم
أولويـ ً
ـة بالنســبة إلــى تركيــا واالتحــاد األوروبــيَّ ،إل أن عودتهــم تواجــه المعضلــة نفســها التــي تواجههــا
عــودة أكثــر مــن  ٩مالييــن الجــئ ســوري ،وهــي تأميــن العــودة اآلمنــة والطوعيــة.99
َ
الدولي ْين  M4و M5ووجهة هذه الحركة.
الطريق ْين
3 .إدارة الحركة على
َّ
4 .مصيــر نقــاط المراقبــة التركيــة المحاصــرة ،وطبيعــة الحركــة باتجاههــا ،ودور هــذه النقــاط فــي
المرحلــة المقبلــة.
وباعتبــار أن اتفــاق موســكو هــو بروتوكــول ملحــق باتفــاق سوتشــي ،فــإن النقــاط الخالفية ونقــاط الضعف
فــي اتفــاق سوتشــي تزيــد مــن هشاشــة االتفــاق األخيــر ،والتــي َّ
تتمثــل في:
َّ
■اإلشــراف األمنــي علــى الحركــة علــى الطــرق الدوليــة ،حيــث إنــه مــن المتوقــع اســتحضار الخــاف
َ
تمســكت
الطريق ْيــن
نفســه حــول إدارة الحركــة علــى
الدولي ْيــن  M4و M5بعــد اتفــاق سوتشــي ،حيــث َّ
َّ
ً
تركيــا مشــتركًا ،ومــن
روســيا بــدور النظــام فــي إدارة الحركــة ،بينمــا عرضــت أنقــرة إشــرافا روسـ ًّـيا
ًّ
َّ
المتوقــع أن تطــرح موســكو مجــددً ا إدارة النظــام للحركــة علــى الطريــق الدولــي  ،M4وهــو مــا يفتــح
َ
الطرف ْيــن علــى تفســير هــذا البنــد.
ـات جديــدة بيــن
البــاب علــى خالفـ ٍ
■وجــود هيئــة تحريــر الشــام والتنظيمــات الجهاديــة ،حيــث ش ـكَّلت هــذه الذريعــة مبــرِّ ر موســكو
لمهاجمــة جميــع مناطــق المعارضــة الســورية والســيطرة عليهــا ،ويشــكِّل بقــاء هــذه التنظيمــات ذريعـ ً
ـة
يمكــن لموســكو وإيــران اســتعمالها متــى أرادتــا لتشــريع الهجــوم علــى المنطقــة مجــددً ا ،وهــو مــا أكَّــده
موقــف الخارجيــة الروســية فــي اليــوم التالــي لتوقيــع اتفــاق موســكو ،والــذي أكَّــد علــى الموقــف
المبدئــي لروســيا فــي التعــاون مــع الســلطات الســورية للقضــاء علــى المسـ َّـلحين.100
عــززت الصعوبــات التــي واجهــت عمليــة تســيير الدوريــات علــى الطريــق الدولــي  M4هشاشــة االتفــاق
وصعوبــة تنفيــذ بنــوده األساســية ،وقــد َّ
تمثلــت هــذه الصعوبــات فــي قطــع الطريــق مــن ِقبــل المحتجيــن،
والهجــوم مــن ِقبــل الجماعــات الراديكاليــة علــى دوريــة تركيــة بالقــرب مــن الطريــق الدولــي  ،M4مــا أدى
تركي ْيــن. 101
إلــى استشــهاد جندييــن
َّ
ِّ
يؤكِّــد ذلــك أن وجــود الجماعــات الراديكاليــة ال يشــكل مبــر ًرا لموســكو الســتمرارها فــي الضغــط علــى
أنقــرة مــن خــال التلويــح بالخيــار العســكري فــي إدلــب فحســب ،بــل بــات ِّ
رئيســا ألنقــرة
تحديــا
يمثــل
ً
ً
الســاعية إلنجــاح االتفــاق وتحويلــه إلــى اتفــاق ٍ دائــم .102وهــو مــا دفــع أنقــرة إلبــراز حزمهــا تجــاه هــذا
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يؤكِّد ذلك أن وجود الجماعات الراديكالية ال يشكِّل مبررً ا لموسكو الستمرارها
في الضغط على أنقرة من خالل التلويح بالخيار العسكري في إدلب فحسب ،بل
بات ِّ
رئيسا ألنقرة الساعية إلنجاح االتفاق وتحويله إلى اتفاق ٍ دائم
يمثل تحديًا
ً
التحــدي مــن خــال الـ ِّ
ـرد علــى الهجــوم الــذي اســتهدف جنودهــا مــن جهــة ،وفــض اعتصــام المحتجيــن
103
علــى طريــق  M4مــن جهــة أخــرى .
تمســك روســيا وتركيــا بالحفــاظ عليهــا ،تطــرح
تطــرح أســباب هشاشــة الهدنــة الحاليــة فــي إدلــب ومــدى ُّ
وعمــا إذا كانــت نقــاط ضعــف االتفــاق سـ ِّ
ـترجح انهيــار الهدنــة ،أكثــر ممــا
التســاؤل عــن مســتقبل إدلــبَّ ،
تــؤدي المصالــح المشــتركة لروســيا وتركيــا إلــى الحفــاظ علــى هــذا االتفــاق .ترتبــط اإلجابــة عــن هــذه
َّ
المتوقعــة ومــدى قابليــة ُّ
تحققهــا َوفــق العوامــل المؤثــرة فــي ملــف إدلــب،
األســئلة بالســيناريوهات
واألطــراف الفاعلــة فيــه.
السيناريوهات المحتملة في إدلب
علــى الرغــم مــن االرتيــاح الــذي ع َّبــر عنــه المســؤولون األتــراك والــروس تجــاه ســير اتفــاق موســكو والتزام
جميــع األطــراف بوقــف إطــاق النــار ،فــإن عوامــل هشاشــة اتفــاق موســكو ال تــزال قائمـ ً
ـة بالنظــر إلــى
ســطوة هيئــة تحريــر الشــام ،واالرتبــاك الــذي واجــه تســيير الدوريــات علــى الطريــق الدولــي  .M4وفــي
مقابــل عوامــل الهشاشــة تلــك ،تبــدو تركيــا حازمـ ً
ـة إزاء ملــف إدلــب وضــرورة دوام االســتقرار فــي هــذه
المنطقــة .كل ذلــك يبقــي علــى احتمــاالت عــودة التصعيــد إلــى المنطقــة ،ومــا ســيقابله مــن ٍّ
تركــي
رد
ٍّ
سيرســم حجمــه المرتبــط بالدعــم الدولــي حــدودَ ذلــك التصعيــد ،وهــو مــا يضــع مســتقبل إدلــب محصــو ًرا
بيــن الســيناريوهات التاليــة:
الكلية على المنطقة
السيناريو األول :استعادة النظام السوري للسيطرة
َّ
تقتضــي اســتعادة النظــام للســيطرة الكاملــة علــى مــا تبقــى مــن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة انهيــا ًرا
كليــا للتفاهمــات الروســية التركيــة فــي ســوريا ،بمــا يتجــاوز منطقــة إدلــب ،ليمتــدَّ إلــى منطقــة ريــف حلــب
ًّ
ُّ
ً
قائمــا
ـى
ـ
يبق
ـه
ـ
فإن
ـا،
ـ
عملي
ـيناريو
ـ
الس
ـذا
ـ
ه
ـق
ـ
تحق
ـة
ـ
صعوب
ـن
ـ
م
ـم
ـ
الرغ
ـى
ـ
وعل
ـا.
ـ
أيض
ـوريا
ـ
س
ـرق
ـ
وش
ـمالي
ـ
الش
ً
ًّ
نظريًّ ــا ،ويصطــدم ُّ
ـات رئيســة َّ
تتمثــل فــي:
تحقــق هــذا الســيناريو بمجموعــة عقبـ ٍ
ً
أول :الموقف التركي:
تســتند الممانعــة التركيــة لســيطرة نظــام األســد علــى المنطقــة إلــى اعتبارين رئيســين :األول هو حساســية
الموقــف التركــي تجــاه إدلــب ،حيــث يعتبــر اســتقرار األوضــاع فــي إدلــب قضيــة أمــن قومــي بالنســبة إلــى
ـاح علــى نظــام األســد وعودتــه إلــى حدودهــا
تركيــا ،وال يبــدو أن تركيــا تقبــل بــأي حــال ٍ مــن األحــوال االنفتـ َ
ٍّ
ـي للقضيــة الســورية ،ولــم يعــد هــذا الموقــف مقتصـ ًـرا علــى الحكومــة التركيــة ،بــل تتب َّنــاه
قبــل حــل سياسـ ٍّ
معظــم األحــزاب التركيــة بعــد اســتهداف نظــام األســد للجيــش التركــي فــي إدلب.
ُّ
َّ
وتدفــق الالجئيــن تجــاه األراضــي التركيــة ،حيــث أكَّــدت
ويتمثــل االعتبــار الثانــي فــي ملــف النازحيــن
لتحمــل موجــة جديــدة مــن الالجئيــن ،ومارســت أقصــى درجــات
أنقــرة مــرا ًرا علــى عــدم اســتعدادها
ُّ
الضغــط علــى االتحــاد األوروبــي فــي هــذا اإلطــار ،وهــو مــا َّ
تمثــل مؤخـ ًـرا فــي فتحهــا الحــدود التركيــة
أمــام الراغبيــن فــي العبــور إلــى أوروبــا.

ُّ
َّ
وتدفق الالجئين تجاه األراضي التركية،
ويتمثل االعتبار الثاني في ملف النازحين
لتحمل موجة جديدة من الالجئين،
حيث أكَّدت أنقرة مرارً ا على عدم استعدادها
ُّ
ومارست أقصى درجات الضغط على االتحاد األوروبي في هذا اإلطار
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ـز مسـ ٍّ
ـتمر لوجودهــا العســكري علــى األراضــي الســورية على مســتوى
تدعــم أنقــرة موقفهــا مــن خــال تعزيـ ٍ
العــدَّ ة والعتــاد ،ومــن المؤكَّــد أن الموقــف التركــي ســيكون أكثــر ِحــدَّ ًة فــي حــال إطــاق النظــام وحلفائــه
عمليــة عســكرية الســتعادة المنطقــة؛ ألن وجودهــا فــي ريــف حلــب الشــمالي وشــرق ســوريا ســيكون
مهــدَّ دً ا ً
أيضــا.
ثانيا :مستقبل العالقات التركية الروسية:
ً
ِّ
يؤكــد الموقــف الروســي الرســمي والداعــي إلــى تطهيــر إدلــب ،التــي تعتبرهــا موســكو وكـ ًـرا لإلرهــاب،
الكليــة علــى المنطقــة؛ إذ تعتبــر موســكو أن الحـ َّـل فــي
يؤكِّــد علــى عــدم ممانعــة ســيطرة نظــام األســد
َّ
ســوريا يســتدعي ســيطرة «الحكومــة الســورية» علــى كامــل األراضــي الســورية.
وفــي الوقــت ذاتــه ،تضــع موســكو فــي اعتباراتهــا المخـ َ
ـاوف األمنيــة والمصالــح التركيــة فــي المنطقــة مــن
جهــة ،وضــرورة إبقــاء الملــف الســوري علــى مســاحة لتعزيــز التعــاون مــع أنقــرة ،وعــدم توفيــر فــرص
تعزيــز العالقــات األمريكيــة التركيــة والغربيــة التركيــة فــي ســوريا مــن جهــة أخــرى.
مهمـ ً
كمــا يشــكِّل التعــاون التركــي الروســي واالتفاقيــات التجاريــة بيــن البلديــن نقطـ ً
ـة تأخذهــا موســكو
ـة َّ
بعيــن ِ االعتبــار ،وهــو مــا يجعــل مــن اســتعداد موســكو للتضحيــة بذلــك مقابــل ســيطرة نظــام األســد علــى
إدلــب أمـ ًـرا مســتبعدً ا.
ً
ثالثا :إمكانيات نظام األسد:
َّ
ـات ماليــة وبشــرية
تتطلــب العمليــة العســكرية الســتعادة الســيطرة
الكليــة لنظــام األســد علــى إدلــب إمكانيـ ٍ
َّ
ضخمــة ،وفــي ظــل الصعوبــات الماليــة التــي يواجههــا نظــام األســد وإيــران بفعــل العقوبــات األمريكيــة
واألوروبيــة ،فــإن هــذه الصعوبــات الماليــة تجعــل مــن احتمــال إطــاق عمليــة عســكرية واســعة للســيطرة
الكليــة علــى إدلــب ً
وتحديــا يتجــاوز إمكانيــات نظام األســد .إذ يفتقــر نظام األســد لإلمكانيات
رئيســا
عائقــا
ً
ً
َّ
الالزمــة إلدارة المنطقــة وتشــغيل المرافــق الحيويــة األساســية (الصحــة  -التعليــم  -األمــن  -الطاقــة) فــي
ظــل الكثافــة الســكانية فــي المنطقــة ،التــي بحســب إحصائيــات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع
ـم حوالــي  ٣مالييــن ســوري.
للُأ مــم المتحــدة تضـ ُّ
رابعً ا :الجماعات الجهادية والمقاتلون األجانب:
يمثــل الســؤال عــن مصيــر المقاتليــن األجانــب عقــد ًة رئيسـ ً
ِّ
ـة أمــام عمليــة عســكرية واســعة وشــاملة فــي
إدلــب ،بعــد أن رفضــت معظــم الــدول عــودة مواطنيهــا المقاتليــن فــي صفــوف هــذه الجماعــات بعــد إنهــاء
ســيطرة تنظيــم داعــش علــى معظــم مناطــق شــرق ســوريا .كمــا أن الجماعــات الجهاديــة وفــي مقدمتهــا
ً
كامــا فــي العمليــات العســكرية األخيــرة ،ســيكون أداؤهــا
هيئــة تحريــر الشــام التــي لــم تضــع ثقلهــا
مختلفــا وأكثــر شراسـ ً
ً
ـة عنــد استشــعارها عمليــة عســكرية شــاملة تهـ ِّ
ـدد وجودهــا بالكامــل ،وبالتأكيــد فــإن
ـد يضعــه الالعبــون الدوليــون فــي الحســبان.
ردَّ ة فعلهــا خــارج ســوريا ســتكون مصــد َر تهديـ ٍ
خامسا :ملف الالجئين:
ً
ً
خصوصــا بعــد الخطــوة التركيــة التــي
تشــكِّل موجــات اللجــوء تخوفــا كبيـ ًـرا لــدى دول االتحــاد األوروبــي،
ً
َّ
تمثلــت فــي فتــح تركيــا حدودهــا مــع اليونــان أمــام الالجئيــن إ َّبــان العمليــة العســكرية األخيــرة.
السيناريو الثاني :تثبيت الهدنة ووضع المنطقة تحت إدارة تركية
ً
أول :تثبيت الوضع الحالي تحت إدارة تركيا دون تغيير في خارطة النفوذ:
يفتــرض هــذا الشــكل مــن الســيناريو الثانــي ثبـ َ
ـات اتفــاق موســكو ووقــف إطــاق النــار فــي إدلــب وتحويل
الهدنــة إلــى اتفــاق ٍ دائــم ،كمــا يســتلزم ُّ
وغربــي فعَّ ــال ٍ فــي
أمريكــي
دعــم
تحققــه حصــول أنقــرة علــى
ٍ
ٍّ
ٍّ
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َّ
يتعلــق
مواجهــة روســيا وإيــران مــن جهــة ،ونجــاح أنقــرة فــي تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب االتفــاق فيمــا
بالجماعــات الجهاديــة والطــرق الدوليــة مــن جهــة أخــرى.
ويبــدو نمــوذج ريــف حلــب الشــمالي هــو األقــرب للتطبيــق فــي إدلــب ،بحيــث تشــرف تركيــا بشــكل ٍ
ـر علــى اإلدارة األمنيــة والهيئــات اإلداريــة للمنطقــة بشــكل كامــل ،بمــا يضمــن وقــف أشــكال التهديــد
مباشـ ٍ
العســكري لمناطــق ســيطرة النظــام والقواعــد العســكرية الروســية فــي طرطــوس وحميميــم.
بالنســبة إلــى تركيــا ،يشــكِّل هــذا الســيناريو خيارهــا األفضــل ،حيــث يعالــج هــذا الســيناريو مخــاوف
ِّ
مهمــة فــي شــكل الحــل السياســي
ـوء جديــدة،
أمنيــا ،ويُ بقــي علــى ورقــة َّ
موجــات لجـ ٍ
ويحقــق اســتقرا ًرا ًّ
للقضيــة الســورية ،وهــو مــا تدعمــه دول االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ويعـ ِّـزز فــرص هــذه الفرضيــة دخـ ُ
ـول قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ فــي نهايــة شــهر مايو/أيــار القــادم ،والــذي
ـات صارمـ ً
ـوة شــبه عســكرية تعمــل
ـكري أو مرتــزق ٍ أو قـ ٍ
ـة علــى كل شـ ٍ
يفــرض عقوبـ ٍ
ـخص أو مقــاول ٍ عسـ ٍّ
ـد بصفــة عســكرية داخــل ســوريا لصالــح حكومــة ســوريا أو باســمها أو حكومــة االتحــاد الروســي
عــن عمـ ٍ
أو حكومــة إيــران.
َ
ً
رئيسة لعدم ممانعة روسيا لهذا السيناريو:
وتشكِّل النقاط التالية عوامل
أ .اســتعادة الحركــة علــى الطريــق الدولــي  ،M4وحريــة حركــة كاملــة للدوريــات الروســية عليــه،
وإشــراف النظــام الســوري.
ب .تفكيك الجماعات الجهادية ،وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام.
َّ
شرطي.
ٍّ
ج .تأطير الفصائل المسلحة المعتدلة في عمل ٍ
د .تقييد الحركة عبر المنافذ الحدودية مع تركيا تحت إشراف مركز التنسيق الروسي التركي.
ـريعات
هـــ .إدخــال مؤسســات النظــام الخدميــة إلــى المنطقــة أو ربط الهيئــات اإلدارية فــي المنطقة بتشـ
ٍ
صــادرة عــن النظــام األســد ،وكانــت روســيا قــد طرحــت هــذه الصيغــة للحـ ِّـل فــي حلــب الشــرقية فــي
بدايــة المفاوضــات بيــن روســيا والمعارضــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي  ٢٠١٦قبــل التهجيــر القســري.
انخراطــا كامـ ًـا علــى الصعيــد اإلداري واألمنــي علــى غــرار ريــف حلــب
بالنســبة إلــى تركيــا ،فإنهــا لــن تمانــع
ً
الشــمالي ،لكــن ذلــك ســيضع الحمــل األكبــر فــي مســألة تفكيــك الجماعــات الجهاديــة علــى عاتقهــا .لكــن
هشاشــة إمكانيــات هيئــة تحريــر الشــام والجماعــات الجهاديــة األخــرى خــال الهجمــة األخيــرة مــن جهــة،
والثقــل العســكري التركــي ،والحــزم الــذي أبدتــه تركيــا تجــاه فتــح الطريــق الدولــي M4أمــام الدوريــات
ـارات كانــت
قدمــا فــي خيـ ٍ
ـي ً
المشــتركة وفــض االعتصــام هنــاك ،كل ذلــك يشــير إلــى اســتعداد أنقــرة للمضـ ِّ
ـابقا طالمــا كان ذلــك ِّ
مســتبعد ًة سـ ً
يحقــق اســتقرار األوضــاع فــي إدلــب.
علــى الصعيــد اإلداري ،فــإن أنقــرة لــن تضيــع مزيــدً ا مــن الوقــت فــي أطروحــات التقــارب بيــن حكومــة
اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام والحكومــة المؤقتــة التابعــة لالئتــاف الوطنــي ،وهــو مــا يســتلزم
إدارة المنطقــة مــن ِقبــل مؤسســات المعارضــة بشــكل ٍ يطابــق المعمــول بــه فــي ريــف حلــب الشــمالي تحــت
ـراف ورعايـ ٍـة تركيــة كاملــة.
إشـ ٍ
ثانيا :تثبيت الوضع الحالي تحت إدارة تركيا بعد تغيير في خارطة النفوذ:
ً
ِّ
يوفــر بقــاء هيئــة تحريــر الشــام وحــراس الديــن مبــر ًرا لروســيا الســتحضار الخيــار العســكري مجــددً ا فــي
المرجــح أن تســتهدف المناطــق
ـدة مــن
إدلــب وانهيــار االتفــاق األخيــر
َّ
جزئيــا ،لتغطيــة عمليــات قضـ ٍـم جديـ ٍ
ًّ
االســتراتيجية شــمال الطريــق الدولــي M4وجنوبــه ،وفــي مقدمتهــا جبــل الزاويــة وجســر الشــغور؛ لحرمان
دور علــى الطريــق الدولــي  ، M4أ�ســو ًة بمــا َّ
تحقــق بحرمانهــا ً
دور علــى الطريــق
أيضــا مــن أي ٍ
أنقــرة مــن أي ٍ
الدولــي  M5بعــد التصعيــد األخيــر.
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وفي حال بقاء الموقف األمريكي والغربي على حاله ،ستكون خيارات
ً
محدودة للغاية ،كما أن مآالت هذا التصعيد ستؤدي بال ٍّ
شك
أنقرة
إلى انحسار المساحة التي تسيطر عليها المعارضة ،كما ستخلق
موجات نزوحٍ ضخمة جديدة باتجاه الحدود السورية التركية
وفــي حــال بقــاء الموقــف األمريكــي والغربــي علــى حالــه ،ســتكون خيــارات أنقــرة محــدود ًة للغايــة ،كمــا
أن مــآالت هــذا التصعيــد ســتؤدي بــا شـ ٍّ
ـك إلــى انحســار المســاحة التــي تســيطر عليهــا المعارضــة ،كمــا
ســتخلق موجــات نــزوحٍ ضخمــة جديــدة باتجــاه الحــدود الســورية التركيــة ،ومــن المؤكَّــد أن أنقــرة فــي
ســعيها إلعــادة االســتقرار ووقــف ُّ
ـازالت مــن
تدفــق الالجئيــن تجــاه حدودهــا ،ســتكون مســتعد ًة لتقديــم تنـ
ٍ
ـد يثبــت ســيطرة النظــام الســوري علــى مواقــع التقــدُّ م.
خــال اتفــاق ٍ جديـ ٍ
ِّ
ـاحات واســعة مــن محافظــة
تحقــق موســكو مــن خــال هــذا الســيناريو اســتعادة النظــام الســوري مسـ
ٍ
إدلــب ،وتحجيــم الــدور التركــي فــي شــمال ســوريا دون أن يصــل ذلــك إلــى مرحلــة تهديــد العالقــات
ِّ
المتمثلــة فــي ملــف الالجئيــن،
التركيــة الروســية ،مــع إبقــاء ورقــة الضغــط علــى االتحــاد األوروبــي
ـوع القــوى الموجــودة
ومحاصــرة المعارضــة فــي بقعـ ٍـة جغرافيـ ٍـة صغيـ ٍ
ـرة للغايــة ،ال يمكــن فــي ظــل تنـ ُّ
منافســا للنظــام يمكــن اســتثماره فــي طاولــة مفاوضــات الحــل السياســي
نموذجــا إداريًّ ــا
فيهــا أن تشــكِّل
ً
ً
للقضيــة الســورية.
بالنســبة إلــى أنقــرة ،فــإن هــذا الســيناريو لــن يكــون مقبـ ً
ـولَّ ،إل أن ضعــف ظهرهــا فــي مواجهــة روســيا
ـوات فعَّ الــة لدعمهــا ،سـ ِّ
ـيعزز مــن احتمــاالت قبــول تركيــا
وإيــران ،وعــدم إقــدام الناتــو وأمريــكا علــى خطـ ٍ
بهــذا الســيناريو تحــت وطــأة القصــف واســتمرار ُّ
تدفــق الالجئيــن.
خاتمة
تغيــرات
بــات مســتقبل إدلــب أو منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة التــي شــهدت خرائــط النفــوذ فيهــا
ٍ
مرتبطــا بتفاهمــات القــوى الدوليــة الفاعلــة ،فيمــا يبــدو العامــل الســوري معــدوم
طفيفــة ،بــات مســتقبلها
ً
التأثيــر تقري ًبــا ،بالنظــر إلــى تشــظي المعارضــة السياســية وتراجــع إمكانيــات فصائــل المعارضــة المسـ َّـلحة
الســورية والتنظيمــات الجهاديــة ،التــي مــن غيــر المســتبعد أن يتصاعــد الخــاف فيمــا بينهــا ،إلــى جانــب
ُشـ ِّ
ـح الدعــم الدولــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المنطقــة ،وهــو مــا أدى إلــى انحســار دورهــا
فــي الحـ ِّ
ـد األدنــى مــن العمــل اإلغاثــي.
وعلــى الرغــم مــن تراجــع الــدور األمريكــي واألوروبــي فــي الملــف الســوري ،فــإن بقــاء إدلب خارج ســيطرة
النظــام يشــكِّل ضــرور ًة نسـ ً
والمتمســك -
ـبية للموقــف الغربــي غيــر المعتــرف بشــرعية األســد مــن جهــة،
ِّ
ـوات واضحـ ٍـة فــي مســار الحــل السياســي مــن جهــة أخــرى.
قدمــا بخطـ ٍ
حتــى اللحظــة  -بضــرورة المضــي ً
ً
ولجــوء ضخمــة جديــدة ِّ
مؤثــرا فــي الموقــف
عامــا
يمثــل
ً
ٍ
إن التخــوف الغربــي مــن موجــات نــزوحٍ
األوروبــي واألمريكــي تجــاه ضــرورة الحفــاظ علــى االســتقرار فــي المنطقــة ،وهــو مــا يشــكِّل  -إلــى جانــب
داعمــا للموقــف التركــي ،الــذي
دخــول القانــون األمريكــي قيصــر حيــز التنفيــذ نهايــة الشــهر المقبــل  -عامـ ًـا
ً
ســتؤثر طريقــة تعاملــه مــع ملفــي الالجئيــن ومنظومــة  S400بشــكل كبيــر فــي حــدود الدعــم الغربــي لتركيــا
ـت باتــت أنقــرة تــدرك أهميــة ذلــك الــدور ،فــي ظــل احتماليــة اهتــزاز تفاهماتهــا مــع
فــي إدلــب ،فــي وقـ ٍ
روســيا فــي ســوريا مجــددً ا.

إدلب بين اتفاقيات الماضي واتفاق موسكو :مستقبل التصعيد والهدنة في إدلب

|

ً
ولجوء ضخمة جديدة ِّ
عامل مؤثرً ا في
يمثل
ٍ
إن التخوف الغربي من موجات نزوحٍ
الموقف األوروبي واألمريكي تجاه ضرورة الحفاظ على االستقرار في المنطقة،
وهو ما يشكِّل  -إلى جانب دخول القانون األمريكي قيصر حيز التنفيذ نهاية
ً
داعما للموقف التركي ،الذي ستؤثر طريقة تعامله مع ملفي
عامل
الشهر المقبل -
ً
الالجئين ومنظومة  S400بشكل كبير في حدود الدعم الغربي لتركيا في إدلب
ـك فيــه أن إدلــب باتــت تشــكِّل أحــد أبــرز اختبــارات العالقــة الروســية التركيــة ومســتقبلها،
وممــا ال شـ َّ
وفــي الوقــت ذاتــه فــإن كال الجانبيــن يولــي الحفــاظ علــى هــذه العالقــات وتطويرهــا أهميـ ً
ـة كبيــر ًة .كمــا
أن موســكو  -التــي ترغــب فــي إنهــاء فكــرة وجــود معارضــة مسـ َّـلحة وأكَّــدت علــى ذلــك مــرا ًرا ،بمــا ِّ
يؤطــر
ِّ
ـم التســوية فــي إدلــب مــن
حالــة التمــرد علــى األســد
ويقلصهــا إلــى حدودهــا الدنيــا  -تميــل إلــى أن تتـ َّ
ِّ
خــال التفاهــم مــع تركيــا .ويشــكل دخــول قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ نهايــة الشــهر القــادم ،والتحديــات
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا إلــى جانــب الصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجــه نظــام األســد ،يشــكِّل
داعمــا لعــدم الصــدام مــع تركيــا ،وبالتالــي عــدم التصعيــد فــي المنطقــة.
عامـ ًـا
ً
تحديــا صع ًبــا إليــرانُ ،تضاعــف صعوبتَ ــه
يواجــه النفــوذ اإليرانــي فــي ســوريا بفعــل الضغــط اإلســرائيلي
ً
ُ
انعكاســات العقوبــات األمريكيــة علــى االقتصــاد اإليرانــي ،والصعوبــات التــي تضاعفــت بفعــل جائحــة
كورونــاَّ ،إل أن طريقــة التعاطــي اإليرانــي مــع هــذا التحــدي علــى الرغــم مــن الخيــارات المحــدودة ِّ
تمثــل
ً
مؤثــرا فــي المشــهد فــي ســوريا .وعلــى الرغــم مــن كونــه مســتبعدً ا ،فــإن تحفيــز إيــران لخيــار
عامــا
ً
التصعيــد فــي إدلــب قــد ِّ
يمثــل أحــد تلــك الخيــارات للحفــاظ علــى فرصهــا فــي التفــاوض مــع الغــرب حــول
نفوذهــا فــي ســوريا.
متمس ً
ــكة باتخــاذ
اليــوم
تأثيــرا فــي مســتقبل إدلــب ،تبــدو
تبــدو تركيــا التــي ُتعَ ــدُّ مــن أكثــر الالعبيــن
ِّ
َ
ً
الخطــوات الالزمــة للحفــاظ علــى االســتقرار فــي إدلــب ،وعلــى الرغــم مــن االنعكاســات الســلبية النحســار
الهامــش بيــن موقــف الفصائــل المسـ َّـلحة والموقــف التركــي علــى احتمــاالت الدعــم الدولــي للفصائــل ،فــإن
أنقــرة مــا زالــت تملــك خيــار زيــادة وتيــرة ونوعيــة الدعــم للفصائــل لمواجهــة احتمــال التصعيــد فــي
ـتركة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي حــول قضيــة
حــال توصلهــا إلــى صيــغٍ مشـ ٍ
الالجئيــن ومنظومــة .S400
خصوصــا مــع التحــدي
المرجــح أن يعــود مشــهد التصعيــد إلــى إدلــب فــي المرحلــة الحاليــة،
مــن غيــر
ً
َّ
َّ
ِّ
ـات
العالمــي
المتمثــل فــي تفشــي فيــروس كورونــا ،إل أن اســتمرار الهــدوء واالســتقرار يســتحضر تحديـ ٍ
رئيسـ ً
ـة َّ
تتمثــل فــي توفيــر المتطلبــات اإلنســانية ألكثــر مــن ثالثــة مالييــن ونصــف المليــون ســوري مــن
ـي متماســك ،بمــا يضمــن اســتثمار االســتقرار علــى صعيــد الحــل السياســي للقضيــة
خــال نمــوذجٍ حوكمـ ٍّ
تتجســد فيهــا أزمـ ٌ
ـات إنســانية وأمنيــة واجتماعيــة.
ـؤرة
الســورية ،وعــدم تحويــل المنطقــة إلــى بـ ٍ
َّ
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