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ا

 مقدمة: أوًل

محافظة كانت ستحصل في رى حال دون مقتلة كب ،في حينه ،"سوتش ي"شبه إجماع على أن اتفاق  ةثم

مع املتداخلة مواقعها  ضد الفصائل املسلحة النطاق واسع ًماه هجو جيش النظام وحلفاؤ  نّفذإدلب لو 

ثالثة ماليين ونصف املليون، بما في ذلك  على همعدد يزيد ، والذيناملحافظة هذه املدنيين فيمناطق 

 ن وأسرهم الذين رفضوا إجراء املصالحات في املناطق األخرى التي وقعت تحت سيطرة النظام.و املسلح

ص من حالة العسكرة الفوضوية في منطقة خفض التصعيد األخيرة في من جهة ثانية، 
ّ
بات التخل

جمع عليه معظم األطراف ذات النفوذ في  امحافظة إدلب وجوارها مطلبً 
ُ
  ،سوريةت

 
، إلى ولو أن ذلك مرتبط

وتركيا، التي تخضع هذه املنطقة لنفوذها، وبحكم توقيعها على . ابخروج امليليشيات اإليرانية أيضً  حّد ما،

 ، و مع روسيا، هي املخّولة للقيام بهذه املهمة "سوتش ي"اتفاق 
ً
في هذا املضمار، من  اكانت قد قطعت شوط

أممية  ،، إال أّن املجموعات الجهادية"الجبهة الوطنية للتحرير" تجميع العديد من الفصائل في خالل

 االنتماء
ّ
على املنطقة، في بداية  "هيئة تحرير الشام"تعيق استكمال هذه املهمة، وقد جاءت سيطرة  ت، ظل

جاه.زيد من تعقيد العام الحالي، لت
ّ
 الخطوات املّتخذة في هذا االت

 

 من معركة دامية كمخرج مؤقت "سوتش ي"اتفاق  :اثانيا 

، والتي تشمل معظم محافظة إدلب وبعض سوريةتكمن خصوصية منطقة خفض التصعيد األخيرة في 

األجزاء املجاورة من محافظات حلب وحماه والالذقية، في أن املسلحين املوجودين فيها ليس لديهم مكان 

مناطق خفض  من الذين جاؤوافقد كانت هذه املنطقة وجهة املسلحين  ؛لوا إليهرح  آخر ليرّحلوا أو يُ 

 
ً

، بما في ذلك الجماعات الجهادية املنضوية في فيها عن وجود الكثير من الفصائل التصعيد األخرى، فضال

 ( وتوابعها، كالحزب اإلسالمي التركستاني وتنظيم "حراس الدين".ا)النصرة سابًق  "هيئة تحرير الشام"إطار 

تم توقيع ، 2018في بداية شهر أيلول/ سبتمبر  هئقوات النظام وحلفا دولي لهجومالتركي و الرفض أمام ال

ر الروسية على شاطئ البح "سوتش ي"تركي في القمة التي جمعت بين رئيس ي البلدين في مدينة  –روس ي  اتفاق

 ، على أناكيلومترً  20إلى  15بإقامة منطقة عازلة بعرض قض ى  ، والذي2018أيلول/ سبتمبر  17األسود، 

ص من خالل شهر،  املسلحين املتطرفين من هذه املنطقةيتم سحب األسلحة الثقيلة و 
ّ
يتلو ذلك التخل

 املجموعات اإلرهابية، 
ً

الالذقية(  –)حلب  4حماه( وإم  –)حلب  5إلى فتح الطريقين الدوليين، إم  وصوال

 .2018 قبل نهاية العام

 الهجوم ُيتابعريثما تتغّير املعطيات، ف لوقتاشراء ل هو محاولة "سوتش ي"كان من الواضح أن اتفاق 

ل فق عليها مع روسيا للحؤول دونه املؤج  أن " تحرير الشام"هيئة ولم تلبث  .أو تنجح تركيا في الترتيبات املت 

رت 
ّ
وتسريع الحسم مع  "سوتش ي" اتفاقطبيق مسألة تباجتياحها للمنطقة، وأعادت  املعطيات هذهوف

 الجهاديين إلى الواجهة.
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لصعوبة املهمة امللقاة على عاتقها من وذلك  ،في حرٍج منذ اللحظة األولى لتوقيع االتفاق تركياكانت 

من جهة أخرى، وهذا  عن النظام وحلفائه بالنيابةستبدو وكأنها تخوض الحرب ضد املتطرفين  نهاجهة، وأل

التي تستخدمها بصورٍة ما، و  "هيئة تحرير الشام" ـاملهادنة ل فصائل املعارضة عند صدقّيتهاما سيؤثر على 

لتركيا لتعيد  امتنفًس  "سوتش ي"مع ذلك، أعطى اتفاق مناطق نفوذها.  لتوسيعمعاركها في تركيا كرأس حربة 

قة بالحّد من 
ّ
حزب االتحاد الديمقراطي  نشاطترتيب أولوياتها وتحاول التوفيق بين مشاريعها الخاصة املتعل

وبين التعهدات التي التزمت بها أمام حليفتيها، روسيا وإيران، في مؤتمرات  سوريةالكردي شمال شرق 

 ستانة.ال 

الخطوة األولى  سوى  ،ا، عمليً هُيّنفذ من لمف، في تنفيذ االتفاق ثالتري  اختارت من الواضح أن تركيا 

تشرين أول/ أكتوبر  10 حتى خالل الفترة املحددة، أي من املنطقة العازلة سحب السالح الثقيلب املتمثلة

أي تقّدم فيما يتعلق بفتح  حدثي. ولم ، فيما لم يتأكد خروج العناصر املتطرفة من هذه املنطقة2018

 .2018الفترة املحددة لذلك قبل انتهاء العام  مض يالالذقية على الرغم من  –حماه وحلب  –طريقي حلب 

وتباينت  ،على القضايا الخالفية تفاق ملساومتهماالفشل األتراك في تنفيذ  ، من جهتهم، انتظرواالروس

ن تنفيذ االتفاق يسير على ما يرام إلى انتقاد تركيا إ القول من  تصريحاتهم في الفترة التي تلت توقيع االتفاق،

 عن  املالئمةبأنها ال تقوم باإلجراءات 
ً

قوات  التهديد برفع الضغط الذي يطبقونه علىلضمان تنفيذه، فضال

 .إدلبهجومها على تستكمل ل النظام وامليليشيات املدعومة من إيران

 

 
ا
 نطقة خفض التصعيد األخيرةمل "الشامهيئة تحرير "اجتياح : اثالث

لو استعرضنا تاريخ الصراع بين الفصائل املسلحة املعارضة منذ عسكرة الثورة السورية، لرأينا كيف 

حسم د
ُ
على وجه  (النصرة)و (داعش)، االفصائل اإلسالمية األكثر تشددً  ملصلحة اوًم أن النتائج كانت ت

 فرضت وبغياب )داعش(، مع منطق هذا الصراع، اتماشيً  .النها الخوض في، وألسباب لسنا في واقع تحديدال

 ، املرتبط بمنظمة "القاعدة" (النصرة)جبهة  تنظيم خليفة، "هيئة تحرير الشام"
ً
رئيسة في  نفسها قوة

من مناطق  التيةرفدها بالعناصر  بخاصة بعد أن تم إدلب،التي مركزها مدينة  منطقة خفض التصعيد

 .سورية أخرى 

 ، محافظة إدلب وجوارها املئة منفي  60 نحوعلى  تسيطر كانت الهيئةمع أن 
ً
ثلثي  أكثر من لىإإضافة

املمتدة من ريف حلب الغربي إلى ريف الالذقية الشمالي و  ،"سوتش ي"التي أقّرها اتفاق  املنطقة العازلة

ف ، إال أنها لم بمناطق من ريفي إدلب وحماه امرورً  ،الشرقي
ّ
 .عن التقّدم على حساب الفصائل األخرى تتوق

ل ، 2019، أوائل عام هجومها األخيرلكن 
ّ
 نوعيةمث

ّ
نتهيمنتها في نقلة

ّ
خالل أقل من عشرة  ،، حيث تمك

 املعارضة على اإلذعانوأجبرت الفصائل  ،املئة من منطقة خفض التصعيدفي  80من السيطرة على  ،أيام

"غصن  تيمنطق. وبالفعل، توّجهت بعض عناصر الفصائل املهزومة إلى مغادرة املنطقة أو لشروطها

بقي بعضها الخر فخضع ملطالب الهيئة أو  في حين للنفوذ التركي، الزيتون" و"درع الفرات" الخاضعتين
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في مواجهة  واّتهمته باقي الفصائل بالتخاذل ،األخير بفيلق الشام الذي استثنته الهيئة من هجومهااحتمى 

 .الهيئة

هيئة "باتت تحت سيطرة  السوري في الشمال األخيرة ّن منطقة خفض التصعيدإوهكذا، يمكن القول 

املنتشرة في هذه املنطقة،  واملتعاونين معها، وال يحّد من سلطتها سوى نقاط املراقبة التركية "تحرير الشام

ل في حال ذلكو  من  املئةفي  20للفصائل املوالية لتركيا سوى أقل من  ق  بيلم و  .أرادت تركيا الرّد والتدخ 

حلب الغربي  املعابر في ريف جميععلى بعد سيطرة الهيئة  ابحكم الساقطة عسكريً وهي ، مساحة املحافظة

. الرئيسة املارة في املنطقة والطرق  ،ومناطق النظام املعابر الحدودية مع تركيا ، بما في ذلكإدلبمحافظة و 

، في محاولة 2019كانون الثاني/ يناير  22لم تكتف الهيئة بذلك، وشنت هجوًما على مطار "أبو الضهور"، 

 الستعادته من قوات النظام.

ص ال
ّ
واقع ، 2019العاشر من كانون الثاني/ يناير  ، فينشرته الهيئة على مواقعها الذي بيانوقد لخ

ل إلى الذي الحال الجديد، و  نهي املوالية لتركيا يُ  "الجبهة الوطنية للتحرير"اتفاق مع جاء فيه أنه تم التوص 

التي  ض ي بتبعية محافظة إدلب ومحيطها لحكومة اإلنقاذ"قالنزاع واالقتتال الدائر في املناطق املحررة، وي

 .سيطرتهااملناطق الخاضعة لدارة إل  "ة تحرير الشامهيئ"أنشأتها 

هيئة "وضعت األحوال، وبعد هجومها الناجح على الفصائل املوالية لتركيا بداية العام الحالي،  جميعفي 

 ك "تحرير الشام
ً

، بما "سوتش ي"استكمال تنفيذ اتفاق أمام استحقاقاٍت مؤجلة تتعلق ب من روسيا وتركيا ال

حة،  في ذلك
ّ
تتجاوز  قد وما قد يتعلق بذلك من مساوماٍت وصفقات بين البلديناستخدام القوة املسل

 وغيرها. محافظة إدلب إلى منطقة شرق الفرات

 

 جتياحاًل : رّدات الفعل على ارابعا 

إلدلب على لسان وزير الخارجية، مولود تشاووش  "هيئة تحرير الشام"أول رّد تركي على اجتياح جاء 

، الذي صّرح بأن بالده وروسيا قد تنّفذان عملية عسكرية مشتركة 2019كانون الثاني/ يناير  10أوغلو، 

ب األمر ذلك، مشيرً 
ّ
إلى أنه ليس من السهل إنجاز  اضد جبهة )النصرة( في محافظة إدلب السورية إن تطل

، وأن بالده "اتخذت الخطوات املناسبة لوقف الهجمات التي بوجود التشكيالت املتطرفة "سوتش ي"اتفاق 

 شنتها جماعات راديكالية على مقاتلي املعارضة".

، قامت قوى األمن التركية 2019كانون الثاني/ يناير  12اي/ اسكندرون، اتوبعد اجتماع أمني في والية ه

في والية أضنة التركية، كما صّعدت وسائل اإلعالم  "حرير الشامهيئة ت" ـلهم عالقة ب اشخصً  13باعتقال 

زت على وصفها باإلرهابية
ّ
، ترافق ذلك واختصرت تسميتها بـ )هتش( التركية من لهجتها ضد الهيئة ورك

 .إلدلب بإجراء مناورات عسكرية في املنطقة الحدودية املتاخمة

، فإّن التهديدات الجماعات الراديكالية""هذه  مثل التعامل مع فيهو املرّجح  العسكري  الخيارومع أّن 

على الهيئة كي تتراجع وتقبل  للضغط تهدف إلى القيام بمحاولة أخيرةالعسكرية والحمالت اإلعالمية التركية 
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سيما أن العناصر األجنبية وال ، مثل هذه التسوية إلى فوات أوان تشير معظم التقديراتمع أن بحّل نفسها، 

 كأداء
ً
يجري التحضير للمعركة املرتقبة من  ،وفي خطوٍة احتياطية. في هذا االتجاه في التنظيم تقف عقبة

لة  .املقبلةملا قد يحصل في األسابيع  ا، استعدادً إلى مناطق النفوذ التركي خالل إعادة تجميع الفصائل املرح 

كانون الثاني/ يناير  19ناديدة شبنام أكطوب، جاء تصريح املتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ثم 

 بعد سيطرة  ،في تصريحه أعاله ف من الحماس الذي عّبر عنه وزير الخارجية التركي، ليخّف 2019
ً
مباشرة

ن "أعمال بالدها متواصلة فيما يتعلق باتفاق إ املتحدثة على إدلب، فقد قالت "هيئة تحرير الشام"

على الرغم من االستفزازات التي جرت". هذا يعني أن سيطرة جبهة تحرير الشام على إدلب هي  "سوتش ي"

، ما يرّجح عدم رغبة تركيا في مواجهة على األقل "مجرد استفزازات" ويمكن السكوت عنها في هذه املرحلة

 
ً
 مفتوحة على شرق الفراتعينها  إبقاءتريد وأنها ستانة، آالحليف الروس ي في وبضغٍط من  الهيئة إال مضطرة

 .في هذه الفترة

في تقرير لوكالة "سبوتنيك"  إلدلب "هيئة تحرير الشام"اجتياح  على األولى جاءت رّدة الفعل الروسيةو 

أن إدلب أصبحت "إمارة خالصة  هفي جاء، 2019كانون الثاني/ يناير  العاشر من شهر الرسمية، الخميس في

صحيفة "أوراسيا ديلي" شبه الرسمية أّن تركيا وجدت نفسها عند مفترق  كتبتلتنظيم القاعدة". كما 

التزام االتفاقيات مع روسيا وتطهير املحافظة من الراديكاليين أو إيصال الوضع إلى الحد الذي إما طرق: "

ت املتحدثة باسم أشار وفي اليوم التالي،  .لجيش الحكومي السوري على إحالل النظام في املنطقة"يجبر ا

لإلرهابيين  ل املنطقة منزوعة السالح إلى ملجأٍ وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إلى "أهمية منع تحو  

 م اوعة السالح يحمل طابعً نطقة منزامل"إنشاء  ّن أأكدت على و  ،اإلرهابي" جبهة النصرةمن تنظيم 
ّ
 ".اتً وق

ص من الجماعات املتطرفة  فرصة في كل على تركيا أن روسيا تضغط على الرغم منلكن، 
ّ
سانحة للتخل

  –الالذقية وحلب  –وفتح طريقي حلب 
ً
، في ذات تعملإال أنها بين البلدين،  "سوتش ي"التفاق  احماه، تنفيذ

ها تتحرص على التنسيق مع حليف، فهي امليليشيات املدعومة من إيرانو  القوات الحكومية كبح الوقت، على

شرق في مواجهة الواليات املتحدة واقتسام تركتها  ذلك لحاجتها إلىفي املدى املنظور،  اوعدم إغضابهتركيا 

ثر سخونة، والدفع في هذا اإلطار، يمكن فهم املحاوالت الروسية للسيطرة على جبهة الغاب األك الفرات.

)الدفاع  لتحل مكان امليليشيات املوالية إليران )قوات سهيل الحسن والفيلق الخامس( بالقوات املوالية لها

 الوطني والفرقة الرابعة( في هذه املنطقة.

إلدلب في مصلحة الحلف الروس ي الذي ينتظر  ”هيئة تحرير الشام“يصّب اجتياح على العموم، 

 من أجل إذ يقّدم هذا االجتياح الحجة الدامغة لهذا الحلف ؛استكمال معركته املتوقفة على حدود إدلب

ص من املتطرفين التي  "سوتش ي"مواصلة القتال واتهام تركيا بالفشل الذريع في تطبيق اتفاق 
ّ
لناحية التخل

 ورهم الرئيس.مح "هيئة تحرير الشام"تشكل 

، بطريقة ما، على "هيئة تحرير الشام" روسيا قد شّجعت ال يمكن استبعاد أن تكون من جهة ثانية، 

، ولو بالتنسيق مع تركيا 5وام  4حماية الطريقين االستراتيجيين ام تلزيمها ل، ربما إلدلب اجتياحها األخير
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األكثر قابلية لالستخدام والتوظيف؛ بسبب العماء سيما أن الفصائل املتطرفة تبقى وال لفترٍة محددة، 

 العقائدي الذي سيقودها إلى حتفها في نهاية املطاف.

ال ينفصل ما يحدث في إدلب عن تداعيات الحديث مؤخًرا عن إنشاء منطقة آمنة غير واضحة املعالم 

،  20امب بعمق فاملنطقة المنة التي اقترحها الرئيس األميركي دونالد تر  ؛في شمال شرق سورية
ً

 كانون  14ميال

، ألنه هدد تركيا من التهديدات التركية كانت في سياق الحديث عن حماية األكراد ،2019 يناير /الثاني

ت هجوًما على األكراد بتدمير اقتصادها
ّ
 ، محذًرا، في الوقت ذاته، من استفزاز األكراد لتركيا.إن شن

املشروع التركي املؤجل منذ  ملصلحةرامب، وتجيير الفكرة في محاولٍة للتخفيف من وقع تصريح الرئيس ت

حول إقامة منطقة عازلة على طول الحدود السورية، سارع الرئيس أردوغان، بعد اتصال هاتفي  2013عام 

نهما بحثا موضوع املنطقة المنة واتفقا على "رفع العالقات االقتصادية إلى أعلى إمع الرئيس ترامب، للقول 

ن بالده تتوقع من واشنطن إقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن،  مستوى". كما

 "احترام الشراكة االستراتيجية بين البلدين".

لم تتأخر رّدات الفعل األخرى على اقتراح إنشاء املنطقة المنة املزعومة، فقد رفضها وزير الخارجية 

نها الواليات املتحدة يجب أن تعود إلى الحكومة السورية. كما الروس ي، واعتبر أن املنطقة التي ستنسحب م

رفضها النظام أيًضا، وذلك في تصريح ملصدر مسؤول في وزارة خارجيته. وطالبت "قوات سورية 

 سيطرة تركيا عليها.
ً
 الديمقراطية" بإشراف أممي على املنطقة المنة، رافضة

ن اختراٍق مهّم فيما ع، 2019كانون الثاني/ يناير  23التركي في موسكو، الروس ي و  لقاء الرئيسينلم ُيسفر 

ختام املباحثات حول أن ثمة خطوات عملية سيتفق عليها  باستثناء كالم الرئيس بوتين في ،يتعلق بإدلب

حديث ، والتي لم تّتضح طبيعتها بعُد. كما يلفت االنتباه في موضوع املنطقة المنة الدفاع في البلدين اوزير 

 بحق الدخول إلى األراض ي السورية لدواٍع  التركي التي تسمح، و 1998أضنة،  يةالرئيس بوتين عن تفعيل اتفاق

كم على امتداد  32أمنية وملسافة محددة، لكن ذلك ال يلبي طموح تركيا الحالي بإنشاء منطقة آمنة بعمق 

ويبدو أن تركيا تحاول إقناع النظام، عن طريق ، (كم 10 – 5ثمة تسريبات تركية عن قبولها بـ )، الحدود

 .روسيا، بتعديل هذه االتفاقية

 

 والحسابات التركية "هيئة تحرير الشام": اخامسا 

فاجأت الجميع،  في محافظة إدلب وجوارها بسرعٍة  ملصلحتهاالوضع  "هيئة تحرير الشام"حسمت 

ثنتي عشر املنتشرة فيها، اال العسكرية املراقبةتركيا تشرف على هذه املنطقة من خالل نقاط أن خاصة 

 .اتركيً وممولة  مدعومةالتي أخضعتها الهيئة  وألن الفصائل

ولكن ملاذا ، سوريةمن  لها هذه املنطقة املتبقيةاالستفراد بالقرار في  علىهيئة المن الطبيعي أن تعمل 

 القادر على ضبط لتركيا أنها الطرففي حسبانها رّدة الفعل التركية؟ هل أرادت أن تثبت  الهيئة لم تأخذ

؟ ذلك على مضضستقبل بتركيا أن قّدرت و في إدلب وإدارتها من خالل حكومة اإلنقاذ التابعة لها، الفوض ى 
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 القيام بذلك عن جزتبعد أن ع ،اعسكريً  حتى يسهل القضاء عليهاأم أّن تركيا تركت الهيئة لتتمّدد 

 أمام الفصائل التي وحتى يتبّين خالف ذلك، تضع تركيا نفسها في موقٍف حرٍج  ،؟ في الحالة األخيرةادبلوماسيً 

قادرة مع أّنها كانت  ،، وقد تركتها تواجه مصيرها(الجبهة الوطنية للتحريرتأخذ أوامرها منها وتعتمد عليها )

 .لم تحاول ذلك على األقل أنها أو ،على حمايتها

وجئت قد تركيا تكون  أنهو  احتمال آخرثمة 
ُ
الجتياح شرق الفرات  استعدادها غمرة في، بما حصل ف

الناجم عن االنسحاب األميركي. لء الفراغ التحضير ملفي سياق ، PYDعدوها االستراتيجي حزب الـ والنيل من 

 ،املالئموجهت ضربتها الخاطفة في الوقت  قد "هيئة تحرير الشام" ، تكون افي هذه الحالة، وهي األكثر ترجيًح 

ة 
ّ
 .عن إدلب ابعيًد املدعومة من قبلها  الفصائل السوريةتركيا لعدد من  حشدمستغل

في إدلب، حتى لو حاولت  "هيئة تحرير الشام"قبول الواقع الجديد الذي فرضته  الصعب منمع ذلك، 

 أخرى، أنها تغيّ 
ً
رت، وذلك من خالل بعض اإلجراءات الشكلية، التي قد يكون منها إبعاد إيهام العالم، مرة

ة عليها، وزيادة  بعض القيادات األجنبية، وتوسيع صالحيات حكومة اإلنقاذ لجهة إضفاء طابع أكثر مدني 

نه صالحياتها املتعلقة بالقرارات العسكرية من خالل إشراك بعض الفصائل املناوئة فيها، األمر الذي عّبر ع

زعيم الهيئة، أبو محمد الجوالني، عند ظهوره في برنامج "التوعية واإلرشاد" الذي تبثه وكالة "أمجاد" التابعة 

دعا إلى تشكيل جسم عسكري واضح وغرفة عمليات واحدة، والذي ، 2019كانون الثاني/ يناير  14للهيئة، 

ر وأن تكون املؤسسات في املناطق "املحررة" تحت اإلدارة املدنية
ّ
أّن مختلف األشكال ب. بهذا الّصدد، نذك

خذتها جبهة )النصرة(، وهي النموذج األولي لـ 
ّ
، كافتراقها عن )داعش( وانفكاكها "هيئة تحرير الشام"التي ات

ر شيًئا في يتعلق بتصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الواليات املتحدة  ما عن تنظيم القاعدة، لم تغّيِّ

. 2018ا من قبل تركيا في شهر آب/ أغسطس من العام األميركية، والحًقا من قبل األمم املتحدة، وأخيرً 

 واألهم من ذلك، أنها لم تغّير مطامحها في إقامة إمارة إسالمية في إدلب.

ه لتحرير منطقة شرق إنهاكيا بالقول تر  مغازلة الجوالنييحاول من جهة ثانية،  ، أي الهيئة، مع "التوج 

أبو اليقظان املصري،  ،حسب تعبيره، في مخالفٍة صريحة لفتوى شرعّي الهيئةبالفرات" ألن فيها عرب سنة، 

القتال إلى جانب تركيا شرق الفرات. في غزله هذا،  فيها ّرمالذي ح، و في بداية االقتتال األخير غرب حلب

الجوالني قد استغّل الحجة التي يتم تداولها من قبل املسؤولين األتراك حول وجود عرب يحكمهم يكون 

 عليها. التركية لسيطرةلفي منطقة شرق الفرات، كمبّرر  "حزب االتحاد الديمقراطي الكردي"

ص من تركيا الذي تعهدت بموجبه  "سوتش ي"اتفاق أّن  هي خالصة األمر
ّ
قد  "الشامهيئة تحرير "بالتخل

أضحى ، و احدث العكس تماًم الهيئة،  على القضاء في لها عن االعتماد على الفصائل الحليفة اوعوضً  انُتهك،

تؤجل موضوع شرق و  إدلب للتركيز على تركيا فهل تعود، حقيقةاالتفاق  عن استكمال تطبيق هاعجز 

؟ 2019كانون األول/ يناير  11يوم الجمعة في  ااألميركي الذي بدأ عمليً التموضع الفرات إلى حين استكمال 

ها، 
ّ
 قد في حينمثل هذا التساؤل، إن تحّول إلى واقع، سيكون في مصلحة سيطرة النظام على إدلب أو جل

، ستانةآتحصل تركيا على مكافأتها من خالل تقاسم التركة األميركية شرق الفرات مع الحليف الروس ي في 

 .سوريةمع  الشريط الحدودي مساحٍة أخرى من السيطرة علىوتضمن 
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الفرات، وقد أصبحت بين فكي في تفضيل تركيز اهتمامها على إدلب أو شرق مطلقة الحرية  ليست تركيا

أهون "التعامل مع من اختيار  لها وال بّد  ،شرقهافي األميركي  صّد الو  سوريةفي غرب الضغط الروس ي  ،كماشة

العقبات التي تقف في وجه الهجوم التركي شرق الفرات، يمكن أن يتحّول الجهد التركي في  سببوب ."ينالشرّ 

هيئة "على سيطرة  ابها تركيا، ردً  ،أو تساهم ،للخطوات التي ستقوم اوتبعً هذه املرحلة نحو منطقة إدلب، 

ع حدوث السيناريوهات التاليةعلى هذه املنطقة، يمكن  "تحرير الشام
ّ
 :توق

منطقتي "غصن  بمساعدة باقي الفصائل املوالية التي تتجّمع فيواسعة  تركية عملية عسكرية .1

حّل من أجل  لضغط على الهيئةإلى ا الذي يهدف دبلوماس يالجهد ال، بالتوازي مع الزيتون" و"درع الفرات"

 ،معتدلة تقبل باالنضمام إلى الفصائل املدعومة من تركيا ؛مجموعتينإلى  النقساملأو دفعها  ،نفسها

من املرّجح أن تستمر املجموعة في هذه الحالة، على نحٍو خاص.  ومتطرفة تضم العناصر األجنبية في الهيئة

 بالتحالف مع الحزب اإلسالمي التركستاني وتنظيم "حراس الدين"، كما يحصل ،الثانية بالقتال حتى النهاية

 .دير الزوردينة في الريف الجنوبي الشرقي مل من العناصر األجنبية (داعش)فلول إلى نسبة بال الن

فيها روسيا  وتساهم ،الفصائل املوالية محدودة من بمشاركة تركية انتقائية عسكرية عملية .2

القيام  إمكانية في ضوء حديث وزير الخارجية التركي عن اترجيًح  أكثر بالقصف الجوي. يبدو هذا االحتمال

 ."هيئة تحرير الشام"“بعملية عسكرية مشتركة مع روسيا ضد 

األطراف املناهضة للهيئة، بما في ذلك امليليشيات  جميععملية عسكرية شاملة تشترك فيها  .3

اإليرانية وجيش النظام؛ وهو احتمال ضئيل لصعوبة موافقة تركيا من جهة، واحتمال تمّرد الفصائل 

ل بعضها لها وت املوالية  على التسّبب بخسائر فادحة في لقتال إلى جانب الهيئة من جهٍة أخرى إلى احو 
ً
، عالوة

 .صفوف املدنيين

تبدو فرص النجاح ؛ على األرض محّددة مع القيام بعمليات روس ي مشترك –قصف جوي تركي  .4

  االتي قد تأخذ وقتً  محدودة في هذه العملية
ً

 .طويال

في هذه  املعابر والطرق الدوليةلتلزيمها  الهيئة، والتفاوض مع عسكري عدم القيام بأي عمل  .5

 .، باالتفاق مع الطرف الروس ياملرحلة

االتفاق مع روسيا على تسليم الجزء الجنوبي من محافظة إدلب إلى النظام مقابل االحتفاظ  .6

ترك لتركيا أمر يُ ، و اة التي جرى الحديث عنها مؤخرً المنبالسيطرة على جزئها الشمالي، كجزء من املنطقة 

 .كما تشاء "هيئة تحرير الشام"التعامل مع 

عملية عسكرية واسعة في إدلب تعقبه تركي يحول دون التعاون بين البلدين،  –خالف روس ي بروز  .7

 اال  سيالقي هذا. بتغطية جوية روسيةو  ،من قبل النظام وحلفائه
ً
 ،دولية واسعة - تركية حتمال معارضة

ل من فرص، ما ي"سوتش ي"مثلما حدث قبل توقيع اتفاق 
ّ
 .نجاحه قل
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الحاالت، وفي أي معركة كبيرة سُتخاض في إدلب، فإن الهاجس التركي املتعلق باحتمال حدوث  جميعفي 

موجة نزوح جديدة قد تصل إلى داخل األراض ي التركية سيعود إلى الواجهة. كما أن بلوغ مثل هذه املوجة 

  –دول االتحاد األوروبي سيزيد من تعقيد العالقات األوروبية 
ً

ه في، وهذا ما ال ترغب التركية املعقدة أصال

 تركيا ودول االتحاد.

 

 : خاتمةابعا سا

، للمسألة السورية الحلول املمكنة جميعبابتالع  سوريةتستمر رمال املصالح الدولية املتحركة في 

ز الصراعات الدولية الن في الشمال السوري، وقد
ّ
ى  وتترك

ّ
، ولو إلى ًرامؤخ الحديث عن املنطقة المنةغط

وفي الوقت الذي بدأ تنظيم )داعش(  مصير منطقة التصعيد األخيرة في محافظة إدلب وجوارها.على  حين،

هيئة تحرير "اإلرهابي يلفظ أنفاسه األخيرة، جاء قرار االنسحاب األميركي من شمال شرق سورية وسيطرة 

 األوراق من جديد. اإدلب ليخلط على "الشام

ما  إال في، ضبط الوضع في إدلب استحقاق من مواجهة اإلفالت قادرة علىمع ذلك، ال يبدو أّن تركيا 

من إنهاء  ال بّد مع روسيا، ف املّتخذة وطبيعة خطوات التنسيق يتعلق بتوقيت العملية العسكرية املنتظرة

بحكم وجودها في  القاة على عاتق تركيا أساًس املهمة وهي امل، بطريقة ما األمر الواقع الذي فرضته الهيئة

عالقتها مع الواليات   مهّم فياختراٍق  ال سيما أن األمل يتضاءل بإحداثو ، ستانةآمؤتمرات  بتخويل من إدلب

 .املتحدة

ص من الجهاديين توحيد الفصائل في إدلبعد  مهما يكن، يُ 
ّ
على  خطوة إلى األمام ، إن حصل،والتخل

العسكري منه على استيعاب الكثير من  –سيعتمد الشق األمني  الذي، و طريق الحّل السياس ي النهائي

 .املستقبل سوريةلن ياملسلحين في الجيش واألمن الوطني
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