
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 طوران لألبحاث والدراسات االستراتيجية

 

مؤسسة بحثية مستقلة، تسعى لبناء صرح معرفي يستند ألسس علمية تضع القارئ العربي في جوهر السياسات 

 ة.رف أفق االستراتيجيات القادمالراهنة وتستش

  ٢٠١٦املركز بجهود عدد من الباحثين السوريين في بداية عام تأسس 
ً
م، ويهدف إلى تشريح املشهد السوري خصوصا

 بكل مرتكزاته السياسية والعسكرية واالقتصادية، وذلك من خالل الدراسات االستقصائية 
ً
والعربي عموما

اع القرار ضمن املؤسسات والتحليلية واالستشرافية، بهدف دعم مسيرة الوعي العام ورفع السوّية ا
ّ
ملعرفية لصن

 .السورّية على مختلف األصعدة

يتمحور عمل املركز على أولويات الواقع وتحدّيات املستقبل، ويحرص على توفير املعطيات الدقيقة ودراسة أبعادها 

ة املجتمع مصلحوتفاعالتها في املدى املتوسط والبعيد، ويقدم طروحات علمية للتعاطي معها ومعالجتها، بما يحقق 

عاته.
ّ
 ومؤسسات، ويرقى به إلى آماله وتطل

ً
 السوري أفرادا

 

 

 

 

 www.torancenter.org املوقع االلكتروني 

 info@torancenter.org البريد االلكتروني 

 ٠7/٠9/٢٠١7تاريخ اإلصدار: 

 االستراتيجيةطوران لألبحاث والدراسات © جميع الحقوق محفوظة 

 

 

 

http://www.torancenter.org/
http://www.torancenter.org/
mailto:info@torancenter.org
mailto:info@torancenter.org


 
 

 1الصفحة 

 إدلب املعقل االستراتيجي 

 واملصير املرتقب

 المحتويات

 2 .................................................................................................... مقدمة

 2 ................................................................. أهمية املوقع الجغرافي ودوره في الثورة:

 4 .................................................... أوال: تطورات الهيئة واملواقف الدولية واملحلية منها

 6 ................................................. حضر إلدلبثانيا: أهداف ودوافع القوى الفاعلة مما ي

 6 ......................................................................................... أهداف روسيا:

 7 .......................................................................................... أهداف تركيا:

 7 ................................................................... أهداف الواليات املتحدة األمريكية:

 7 .......................................................................................... أهداف إيران:

 7 ............................................................................ أهداف الوحدات الكردية:

 8 .......................................................... ثالثا: السيناريوهات املحتملة ألطراف الصراع

 8 ......................................................... السيناريو األول، الخاص بهيئة تحرير الشام:

 8 .................................................. لثاني، الخاص بالنظام السوري وإيران:السيناريو ا

 8 ....................................... السيناريو الثالث، من منطلق التفاهمات اإلقليمية والدولية:

 9 ..................................................................................................... خاتمة
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 إدلب املعقل االستراتيجي 

 واملصير املرتقب

 مقدمة

بكر البغدادي إماما  ومبايعة أبيفة" ، قيام ما سماها "الخل م2014لعام  من حزيران 29 " فيتنظيم الدولة"أعلن ما إن 

عمليات التحالف الدولي  ضمن سوريا أعلن أوباما أنه أوعز ببدء شن الغارات في وخليفة منشقا عن تنظيم القاعدة، حتى

ظلت تركيا خارجه حوالي عام، إلصرارها أن ، م2014من أيلول  10في  موافقة الكونغرس دون انتظار  ضد تنظيم الدولة

في إطار مقاربة شاملة تؤدي إلى التعامل مع جذور األزمة )نظام بشار األسد( التي أدت إلى نشوء الظواهر يكون هذا الجهد 

 تستثني عمليات التثلث شروط بتحقق اركتهامش ربطت، و لف معالجتها )تنظيم الدولة(التي يحاول التحا
ا

حالف ؛ أال

 للطيران شمال سورية، وتدريب املعارضة السورية املعتدلة وتسليحها 
ً
النظام السوري، وإقامة منطقة "آمنة" تشمل حظرا

  .1النظام السوري وتنظيم الدولة معاملواجهة 

منها محافظة إدلب  ،مناطق في سورية م على تخفيف التصعيد في أربع2017أيار  4بتاريخ  4تم االتفاق في مؤتمر األستانة 

إال أن االتفاق الذي تم توقيعه بين حركة أحرار  م،2017/ 6/5وريفا حلب الشمالي والغربي على أن يبدا سريان االتفاق من 

بعد هجوم األخيرة على الحركة قض ى بخروجها من آخر م 2017تموز  21بتاريخ الشام وهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" 

لتصبح  ،بلمنها خلل املواجهات في مدينة إد نسحبتإلى املناطق التي ا ، وعدم عودتهامعاقلها في املدينة "معبر باب الهوى"

"أكبر معقل لتنظيم القاعدة في العالم" بحسب ما قاله املبعوث الرئاس ي األمريكي في التحالف الدولي ضد داعش برت 

انة اتهامهم بمواالة الكفار خاصة بعد انعقاد مؤتمر أستوتعمل على ، بريبة لكافة فصائل املعارضة الهيئة تنظر ،  وماغورك

، وبدأت بمواجهة كل من يتعارض مع مشروعها بدءا من فصائل املعارضة السورية ااالعتراف بهءتها بعدم القبول أو وقرا

 ،اصبشكل عام ومحافظة إدلب بشكل خالتي تسعى أن تكون في صلب أي عملية في الشمال السوري وليس انتهاء بتركيا 

 دة "هيئة تحرير الشام". أبرز املناطق الساخنة على الساحة السورية بعد وقوعها تحت القاع باعتبارها 

ا باملقابل طرحت تركيا مبادرته طرحت هيئة تحرير الشام مشروع اإلدارة املدنية دون أن يستجيب لها أحد من املحيط،

على  أن تحل بقية الفصائل نفسها ليعمل مشترطا لهيئة تحرير الشام القائد العسكري عليها رد  ،لحل في محافظة إدلبل

 ؟لألطراف في هذا املوقف والسيناريوهات املحتملةاألدوار ، فما هو كنه هذا املوقف؟ وما هي أبرز حل الهيئة بدوره

 الثورة:ودوره في  املوقع الجغرافيأهمية 

، م( ك129بحدود يبلغ طولها ) "ن سكندريو إدها من الشمال تركيا "سهول لواء يح ،تقع محافظة إدلب شمال غرب سورية

، ومن م( ك158، ومن الغرب والجنوب الشرقي محافظة حماة )م( ك29اللذقية بحدود يبلغ طولها )ومن الغرب محافظة 

 ،  2م( ك159الشرق والشمال الشرقي محافظة حلب )

أن تم  تحت قبضة األسد إلىوبقيت املدينة  ،األسدقوات ويعتبر ريف مدينة ادلب من أول األرياف التي تحررت من سيطرة 

الشام وجند األقص ى وجيش السنة وفيلق الشام وصقور الشام ولواء  وحركة أحرارجبهة النصرة  نتشكل جيش الفتح م

 وكان أول إنجاز له تحرير مدينة إدلب لتكون ثاني محافظة سورية خارجة عن سيطرة النظام السوري ،الحق وأجناد الشام

 .واملعسكرات، أتبعه بتحرير العديد من املناطق م2015آذار  24 بتاريخ

                                                           
  النقيب رشيد حوراني -السورية ما بعد انقلب تموز الفاشل في تركياملسألة ا -املؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام  1
  تأليف عبد الحميد مشلح –املجلد األول  –الظاهر واملدفون في بلد الزيتون  2

https://goo.gl/HesC5Z
https://goo.gl/HesC5Z
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 واملصير املرتقب

( مدينة، 11موزعين على ) ،( نسمة1484354م )2000نهاية عام  هاعدد سكانوبلغ ، 2كم 6100على مساحة إدلب تمتد 

يها يغلب عل، ألف 500وأصبح يقدر عدد سكانها في الوقت الحالي بمليونين و ( مزرعة،500( قرية، و)421(بلدة، و)19و)

ل السماق، في جب والفوعة وللدروزويسكن فيها العرب السنة مع حضور محدود للغاية للشيعة في كفريا  الريفي،الطابع 

وللمسيحيين في إدلب املدينة، جسر الشغور، وتعتمد بشكل رئيس ي على الزراعة التي تشكل العمود الفقري القتصادها، 

عتمد تعد املحافظة تومن الناحية االقتصادية لم  يًرا،كثخاصة زراعة الزيتون، ومع الثورة السورية تغير حال املحافظة 

 . 3حسب، بل برز اقتصاد الحربفعلى الزراعة 

دن الرئيسة حلب  سمح لها عمقها االستراتيجي 
ُ
قعة املمتد في ر  اللذقيـــــة –حماه  –في منطقة وسطية داخل مثلث امل

لى ريف إلم يستطع النظام السيطرة عليها  ،من الحدود التركية شكل قرى متناثرة وريف واسع ومزارع كثيرةجغرافية على 

  االنشقاقات الكبيرة التي حصلت في هذه املحافظة،و  حماه الشمالي،
ُ
ين حلب من قطع اإلمدادات بيها مـــــن ُيسيطر علن مكت

 بشكل كامل
ً
عمليات كما تمكنه من القيام ب ويصبح على تخوم مدينة اللذقية عبر الريف الشرقي لألخيرة، ،والساحل غربا

 لور.لكتوقف عن رميها بالبراميل وغاز احلي فيها خاصة أن نظام األسد لم ياإلمداد واإلخلء للفصائل واملجتمع امل

 

                                                           
  ا ومخيمات النزوح في محافظة إدلبتقرير حول النازحين داخلي –مركز توثيق االنتهاكات في سوريا  3

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1404915801#.WacoGsiGPIU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1404915801#.WacoGsiGPIU
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 ة واملحلية منهايالهيئة واملواقف الدول أوال: تطورات

حركة ك هاخطابنضج استطاعت جبهة النصرة تجاوز خلف التيارات داخلها في مواقف مفصلية عديدة عكست خللها 

ت قد أكدف الخطاب الثوري املحلي، ورغمضغط املجتمع الدولي أو  واالنزياح تحتمن جهة، وقابليتها على التحرك  سياسية

على أرض  ايتهواستراتيج ابين الخطاب املعلن للجبهة وما بين األيديولوجيا التعبوية وسلوكه وجود مسافة براغماتية على

 في سياسة الجبهة مع املجتمع املحلي والفصائل الثوريةكما  .الواقع
ً
 استراتيجيا

ً
 أو تحوال

ً
 فكريا

ً
حيث ، 4أنها لم تعكس تطورا

ل، و سبعة فصائل ثورية كبرى في الشمال السوري  مععملت على تشكيل جيش الفتح 
ا
لرغبتها ، هالقوة الضاربة في تشك

ة الحساسية و عن الواجهة اإلعلمية لألحداث، باالبتعاد  راف نفسها تع خاصة بأنها هاالغربية وحتى العربية منتخفيف حدا

ـــ ب ـــ ضمن مساعيها لحذفها من الئحة  ،5كفصيل ثوري متعاون مع اآلخرين نفسهاوتقديم )تنظيم القاعدة في بلد الشام(، ـــ

مة إلعلن انفصالها عن القاعدة وشطب اسمها من قوائم اإلرهابكالجماعات اإلرهابية                                                                                                              .العاملية مقدا

يم عن تنظ وفك ارتباطها ،”جبهة فتح الشام“اسمها إلى  ، عن تغييرم2016تموز من العام  28 بتاريخ ”جبهة النصرة“أعلنت  

أي علقة أو ارتباط  اقالت ليس لهو   .في تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل مجلس األمن، والذي كان سبًبا ”القاعدة“

ي الذرائع التي يتذرع بها املجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا وروسيا ف“الخطوة يراد بها تفنيد  ، وأن هذهبالتنظيمات الخارجية

  .6التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد” جبهة النصرة“قصفهم وتشريدهم لعامة املسلمين في الشام بحجة استهداف 

 و"جبهة أنصار الدين" "لواء الحق"و "و"حركة نورالدين زنكي جبهة فتح الشام"كل من "م أعلنت 2017ية العام وفي بدا

 ضمن كيان جديد تحت مسمى  و"جيش السنة"
ً
 كامل

ً
هيئة تحرير الشام بقيادة "حل فصائلهم "واندماجها اندماجا

وسبق هذا اإلعلن اندماج خمسة فصائل إلى حركة  ،7الشامالقائد السابق لحركة أحرار  ،جابر هاشم الشيخ املهندس أبو

الجبهة الشامية  –تجمع فاستقم  –جيش املجاهدين  –جيش اإلسلم قطاع إدلب  –أحرار الشام )ألوية صقور الشام 

ص تركيا وبشكل خا ،في وقت تركز فيه الدول املؤثرة على الساحة السورية تقطاع ريف حلب الغربي( وأتت هذه االندماجا

جيش كعلى حل سياس ي تبلور في مؤتمر أستانة ومشاركة فصائل من الجيش الحر فيه، وتعرض بعض فصائله  ،وروسيا

 .في إدلب لهجوم من قبل جبهة فتح الشام بتهم املشاركة في أستانةاملجاهدين 

 إلى تشكيل إدارة مدنية للمناطق على مدينة إدلب حتى أصدرت بشكل صريح بيانا دعت فيهوما إن بسطت سيطرتها 

 للثورةاستجابة  املحررة،
ً
 .8ملطالب الشارع املحلي وصونا

لى العلقات مع املجتمع املحلي عنسج ومحاوالتها  على مبدأ اإليهام،لم تنجح هيئة تحرير الشام على الرغم من اعتمادها  

الحالة  منافستها على شرعية تمثيلفي إطار في كل سلوكياتها  مستوى إدارة املناطق والتنسيق مع قوى الثورة السورية

 إلى "هيئة تحرير الشام".  كلالثورية عند 
ً
وهو ما تجلى في ردود األفعال املحلية تحول لها؛ من "جبهة النصرة" وصوال

 وخاصة بعد سيطرتها على مدينة إدلب وطرحها لتشكيل اإلدارة املدنية سواء: ،اتجاهاوالدولية 

                                                           
  أحمد أبازيد –تحوالت خطاب التنظيم في سورية  –مركز عمران للدراسات  4
  رامي زين الدين –جيش الفتح اتحاد يصنع أمل  –أورينت نت  5
  تغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام"  جبهة النصرة تعلن –إرم نيوز  6
  فتح الشام تعلن تشكيل هيئة تحرير الشام –املدن  7
  اإلدارة املدنية في إدلب "مبادرة اللحظة األخيرة" أيمن الدسوقي –املدن  8

http://www.orient-news.net/ar/news_show/87016
https://www.eremnews.com/economy/energy/534740
https://goo.gl/LtNW4W
https://goo.gl/VYBr3Y
https://goo.gl/y621gY
http://www.orient-news.net/ar/news_show/87016
https://www.eremnews.com/economy/energy/534740
https://goo.gl/LtNW4W
https://goo.gl/VYBr3Y
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 إدلب املعقل االستراتيجي 

 واملصير املرتقب

عبية النقمة الش محاولة يائسة من الهيئة المتصاصقابلها بالرفض الكامل ورأى فيها الذي  على املستوى املحلي  -أ 

سيطرتها ب بسبالدعم الخارجي للمحافظة،  وتوقف ،املحررةالحركة التجارية في املناطق  باتجاهها وتوقف تتصاعد التي

لي ماة الشماتعد شريان الحياة ملحافظة إدلب وريف ح أخرى، على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ومعابر إنسانية

 على ، 9االستيراد والتصدير من تركيا وإليها وتوقف حركة همعمل تعطلو وريف حلب الغربي، 
ً
األمر الذي سينعكس سلبا

رتو  ،حياة ما يقارب مليوني نسمة في محافظة إدلب في "درع الفرات"، عن  املنضويةخاصة  من الجيش الحر فصائل عبا

قاءات لشارك عدد منها في ال التي املنظمات املحليةكالهيئات املدنية األخرى ولم تتبن  موقفها الرافض لهذه املبادرة.

 تجاههاالترويجية للمبادرة 
ً
 صريحا

ً
 .موقفا

للحوار  هتدعو و ي يمثلها املعارض السوري حسن الدغيم الت شروطةاملبدئية املوافقات في املالهيئة رأت  ،ومن جانب آخر

أن قوى الثورة واملعارضة ال ينتظرها الكثير للتعامل بإيجابية معها مع فكرة الحل  منطلق مصلحة الشعب مع الهيئة من

، 10إلى إعلنه استعداد "الهيئة" لحل نفسها تحرير الشام" هاشم الشيخ "قائد هو ما دفع  ،ولكن بشروط صارمة ،السياس ي

 .جتماعيةاال  الحاضنة تضييقهم علىبحربهم ضد فصائل الجيش السوري الحر، و  همعداواتعتبار دون أن يأخذوا بعين اال 

 املبادرة  لم ما املستوى الدولي: -ب  
َ
يم أعادت الجهات األوروبية تقيقد و  ،قبول الواليات املتحدة األميركية به هوتحظ

أبقت و سياساتها تجاه الوضع الناش ئ في محافظة إدلب، وأوقف عدد منها دعمه للمناطق املسيطر عليها من قبل "الهيئة". 

قاعدة "وهددت  .على تدفق املساعدات للمحافظة، مع اتخاذها تدابير أمنية وإعلنها االستعداد للتدخل لحماية أمنها أنقرة

الروسية بتحويل مدينة إدلب إلى "موصل ثانية" في حال تمكنت هيئة "تحرير الشام" من السيطرة على كامل  حميميم"

رب حلوزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري حذر املعارضة السورية من أن ادلب ستتعرض  كما سبق أن ،   11إدلب

في  املبعوث األميركي بريت ماغوركوأشار  .أحد قبل أن تنتهي والية الرئيس األمريكي السابق باراك أوباماولن ينقذها ادة إب

، م2011سبتمبر  11في العالم بعد  )القاعدة(معقل لتنظيم  أكبرهي ن إدلب بأفي واشنطن  األوسطرق الش معهدبخطاب 

طر مستقبل شمال سوريا لخ إدلب يعرض الشام فيأحرار  حركةالشام ضد إن الهجوم الذي شنته هيئة تحرير  :وقال راتني

على إدلب سيكون من الصعب على الواليات املتحدة إقناع األطراف الدولية باتخاذ  النصرة( )جبهةوفي حالة هيمنة  كبير،

ي وخيمة التيعلم الجميع أن الجوالني وعصابته هم املسؤولون عن العواقب ال ويجب أن، اإلجراءات العسكرية اللزمة

رجة وهي منظمة مد النصرة،أن املكون األساس ي لهيئة تحرير الشام هي جبهة  بيان:في وسبق له أن قال  .12بإدلبستحل 

وهذا التصنيف ساري املفعول بغض النظر عن التسمية التي تعمل  الدولي(.قرارات مجلس األمن  )فيعلى الئحة اإلرهاب 

 من  معها،تحتها وأي مجموعات أخرى تندمج 
ً
وأن هيئة تحرير الشام هي كيان اندماجي وكل من يندمج ضمنه يصبح جزءا

 .سورياشبكة القاعدة في 

لم كية ئة تحرير الشام سوى مناورات تكتيلم تكن التحركات والتبدالت في سبيل التماهي مع الثورة التي أقدمت عليها هي

ن مواقف ذكره م قما سب وأن ،بل ساهمت في إضعاف الثورة السورية عسكريا وسياسيا ،إلى املستوى االستراتيجي ترق 

  .فيه أنها استنفذت كل الفرص املتاحة كال شداخلية وخارجية يدل بما 

                                                           
  -سطوة هيئة تحرير الشام في إدلب مهددة بالغضب الشعبي محمد أمين  –الجديد العربي  9

  أبو جابر الشيخ مستعد لحل تحرير الشام بشرط –املدن  10
  - "قاعدة حميميم" الروسية تتوعد إدلب بمصير مشابه لـ"املوصل"أورينت نت  11
  بعد أن حولتها إلى أفغانستان أخرى واشنطن تفكر بدخول إدلب كالفاتحين –أخبار سورية والعالم  12

https://goo.gl/JhWohw
https://goo.gl/JhWohw
https://goo.gl/rqWPo3
https://goo.gl/yoQuFq
https://goo.gl/JhWohw
https://goo.gl/kBoNQZ
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 إلدلب ر ضّ مما يح القوى الفاعلةودوافع  أهدافثانيا: 

رات التي التطو  إال أن ،قع إدلب ضمن النطاق األساس ي للنشاط الروس ي وفق التفاهمات القائمة بين موسكو وواشنطنت

إلى تحول إدلب تأن نقطة تقاطع بين الجيشين األمريكي والروس ي باعتبار من املحتمل أن تشكل  شهدتها محافظة إدلب

أن ، و ، على اعتبار أن كل من روسيا وأمريكا تصنف هيئة تحرير الشام إرهابية13دولية وعلجها يجب أن يكون دولًيا مشكلة

 لكل من أطراف الصراع أهدافه الخاصة به على النحو التالي:

 

 أهداف روسيا:

 .طرطوسو في اللذقية  ،إدلبمن ليس كبير قاعدتين على بعد تأمين العمق االستراتيجي لها املتمثل بامتلكها ل - 1

تهام ، وابها كل من إيران وروسيا بتنفيذ أسدي يخون وطمس معالم الجريمة املتورطتحقيق السيطرة على خان ش - 2

 .14أمريكا لها بذلك

                                                           
  ابراهيم حميدي –واشنطن تمهد لحرب دولية في إدلب أكبر معقل للقاعدة في العالم  –الشرق األوسط  13
  الكيماوي!؟اتهام أمريكي جديد لروسيا بشأن هجوم "خان شيخون"  -البوابة  14

https://goo.gl/cVF2RR
https://goo.gl/2XVGRd
https://goo.gl/cVF2RR
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تهديدا  يةكز ر اإليرانية غير التابعة لقيادة ميليشيات في املوخاصة أن روسيا ترى  ،منع انهيار النظام وعدم تبعثر قواه – 3

ت اعتبار إدلب مجاال من مجاال السوري، باإلضافة إلى النظام جيش تعامل مع وحدات عسكرية منضبطة كال وتفضللها، 

 ا مناسبا لترتيب أوراقها وفق مفهومو تعبير رأت فيه موسكالذي  ،15االهتمام املشترك على حد تعبير وزير الخارجية األمريكي

 من وجهة نظر اإلدارة األمريكية. مكافحة اإلرهاب

 أهداف تركيا:

سواء التنظيمات املتطرفة أو امليليشيات الكردية "قوات سوريا من "املنظمات اإلرهابية"  أمن الحدود وزيادةتطهير _ 1

  .الديمقراطية "والحد من تمدد األخيرة

 ملا يشكله هذا األمر من ضغط على الدولة التركية. ،منع تدفق اللجئين الذي يزداد مع كل عمل عسكري _ 2 

 أهداف الواليات املتحدة األمريكية:

 توضحت في بيان وزير الخارجية األمريكي وفق تسلسل مختلف لألمور كالتالي: 

    .واملنظمات اإلرهابية األخرى  الدولةتنظيم هزيمة اإلرهاب املتمثل ب – 1

 ون قاتلامل وامليليشيات مدفوعة األجر أ وقوات الحرس الثوري اإليراني أ سواء ،تقليص نفوذ إيران ووجوب مغادرتهم – 2

 ، والرد على جهودها التوسعية لزعزعة استقرار املناطق.جانباأل 

 في العمليات العسكرية حيث أعربت عن نيتها زجها ،الكرديةغط على الدولة التركية من خلل دعمها للقوات الض – 3

يصل  لسلحفي ترك ا هادور ل برت ماغورك« داعش»املبعوث الرئاس ي األميركي في التحالف الدولي ضد باتجاه إدلب، وانتقاد 

 عبر حدودها. إلى التنظيم في إدلب

 أهداف إيران:

آب  22لدرجة أن رئيس األركان اإليراني محمد باقري في زيارته لتركيا في  ،التعاون مع تركيا للوقوف في وجه املد الكردي – 1

 .16الحدود التركية اإليرانية ضد قوات حزب العمال عملياٍت مشتركة علىبم طرح القيام 2017

ي كفريا بناء الطائفة الشيعية املتواجدين في بلدتمحاربة اإلرهاب، والعمل على تأمين أ الترويج لنفسها كطرف فاعل في – 2

 وتقديم نفسها أنها مسؤولة عن هذه الطائفة على املستوى العاملي. ،والفوعة

 أهداف الوحدات الكردية:

 الظاهرةونمو ، م2017 أيلول املزمع اجراؤه في االستفتاء استثمار الصعود السياس ي الكردي في املنطقة املتمثل بمشروع 

ول إلى لة الوصوالتوجه غربا ومحاو على الحدود السورية للمشاركة في عملية إدلب انطلقا من عفرين  الكردية املسلحة

صريحات تلضغط على الجانب التركي الذي سبق بالتجهيز لدخول عفرين وهو ما عكسه منفذ بحري للفيدرالية الكردية، وا

 .17سيبان حمو""كـ مسؤولين أكراد 

                                                           
 13رقم  –املرجع مكرر  15
   محمود الريماوي  -موقع األكراد في املعادالت الجديدة –العربي الجديد  16
  حماية الشعب الكردي سيبان حمو: مستعدون للمشاركة في تحرير إدلب تقائد وحدا –املرصد السوري لحقوق اإلنسان  17

https://goo.gl/qBi7R7
https://goo.gl/BVQtuS
https://goo.gl/qBi7R7
https://goo.gl/BVQtuS
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 ثالثا: السيناريوهات املحتملة ألطراف الصراع

 من الصعب إقناع األطراف الدولية بعدم :بأنه ينرات، وعلى ما صرح به لكل من األطراف بناء على األهداف السابقة الذكر

 الرئيس الشأن السوري خلل االجتماع الذي عقده والتفاهمات حول  ،اتخاذ اإلجراءات العسكرية املطلوبة ضد إدلب

اإلدارة  بقرارات ةرتبطامل نظيره الروس ي بوتين في مدينة هامبورغ خلل قمة مجموعة دول العشرينترامب مع  األمريكي

لى إالنظام هي املسؤولة  يران وقواتإن روسيا و وعدم إغفال حقيقة أ ،روسيا في سورياوإطلق يد األمريكية حول سوريا، 

عملية حساب على أسس عسكرية لحجم القوة املطلوبة وأن أي  يصال الوضع في إدلب الى ما هو عليه،إحد كبير عن 

 ضخما من ال
ً
 للهجوم على إدلب ومحيطها يؤكد أنها تستدعي عددا

ً
 كبيرا

ً
 .لدعم الجوي من اعناصر وحجما

 :التالية تالسيناريوهايمكن الوقوف على  

 الخاص بهيئة تحرير الشام: ،السيناريو األول 

 " ولعب فيه العقيدإدارة مدنية للمدينة وريفها وللمعابر "من العمل على تأهيل نفسها من خلل ما دعت إليه محاولة 

وفي حال الفشل قد تعمل على االستفادة من مقدرات الفصائل رياض األسعد دور الوسيط لتحقيق االستقرار في إدلب، 

عشرات آالف املقاتلين، وعدة مئات من العربات املدرعة والدبابات واملئات من السيارات املسلحة انصهرت ضمنها ) التي

ومئات املدافع املختلفة األنواع، إضافة لخبرة عسكرية وخبرات تقنية متعددة وعالية املستوى وخبرة في املعارك غير 

أي  فعلى سبيل املثال، .18ة للنظام، سواء في حلب أو اللذقية أو حماةمعركة باتجاه أي منطقة رئيسي ( وإطلقاملتكافئة

مجال الرماية  ضمنمن القاعدة الجوية في حميميم  اللذقية يجعلكيلومترات في ريف  10قوة عسكرية ملسافة ل تقدم

يكون لذلك وساملباشر لصواريخ غراد، ما يعني أن الوضع العسكري للقوة الجوية الروسية في سوريا ليس في مأمن إطلقا، 

 .تأثير صادم على أداء قوات النظام والقوات الروسية في املنطقة ككل

 :الخاص بالنظام السوري وإيران ،السيناريو الثاني

دير دينة موتبريد جميع الجبهات، واالحتفاظ بالحد األدنى من القوات فيها للسيطرة على إن سحب النظام لجميع عناصره 

 يسعىوبناء على ذلك سفي حال عادت املعارك في إدلب إلى الواجهة،  كبير أمام ضغطقد يجد نفسه ومعه االيرانيون  ،رالزو 

ب نفسه على أنه محار  وليقدم ،الذي سيعقد من أجل السيطرة على املدينةالتحالف إلى جانب مشاركا  اطرفألن يكون 

 وهو ما بدأ فعله من خلل ، كما فعل في مدينة دير الزور نظرا لعدم االعتراف به وبشكل خاص من قبل أمريكا،لإلرهاب

 قواته في منطقة الحاضر في ريف حلب الجنوبي.ل والحشدالتحضير 

 :من منطلق التفاهمات اإلقليمية والدولية ،السيناريو الثالث

أمام أمرين:  ، فهينظرا المتلك موسكو لقواعد عسكرية في الساحل السوري وعفرين ولتلقي أهدافها مع واشنطن في إدلب

ا اعتبار أن روسي على ،األول تشكيل تحالف مشترك بينها وبين واشنطن وحلفاء كل منهما لقتال هيئة تحرير الشام في إدلب

يس ي تم مناقشته في أنقرة خلل زيارة رئأما الثاني قبول العرض التركي الذ ،في الرقة غير موجودة في التحالف ضد داعش

وهو ما صرح به رئيس الوزراء التركي عند سؤاله عن مشاركة الدول الثلث )روسيا  ،األركان اإليراني وتشكيل تحالف جديد

: "إن القيام بعمليات ضد املنظمات اإلرهابية دائما ما كان على جدول دلب بقولهوتركيا وإيران( بعمليات عسكرية في إ

                                                           
  أيمن محمد –خياراتها  املوصل وهذهإدلب ليست  –الرقة بوست  18

http://www.raqqapost.com/27948/2017/07/29
http://www.raqqapost.com/27948/2017/07/29
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وما يدعم هذا االحتمال أن الفصائل العسكرية باتت تدرس كل االحتماالت بشأن سيطرة النصرة على املدينة وقد  .عمالاأل 

 غرار قوات سوريةالجيش على ليكون هذا  ،تكون مبادرة املجلس اإلسلمي لتشكيل جيش وطني بداية لهذا التوجه

 .شكل الذراع الضارب على األرض في مواجهة داعش نظرا ملركزية القيادة التي تمتعت بها تلك القواتت الديمقراطية التي

 

 

 خاتمة

 :تشكل مدينة إدلب في الشمال السوري أهمية كبيرة بالنسبة لألمن القومي التركي. وعلى الرغم من

ـــ )املطالب األمريكية من تركيا مقابل كبح جماح األكراد التي تتمثل   - 1 ـــ ائمة املوافقة على تشكيل قاعدة حربية بحرية دبــ

 .في البحر األسود تتبع لحلف الناتو، والعمل على فرض عقوبات على روسيا أسوة بالدول الغربية(

اق أميركي روس ي على محاربة تنظيم داعش واإلرهاب ورفض ربط ذلك التفاهمات الروسية األميركية املتمثلة بــــ )اتف  - 2

 بمصير بشار األسد، والدعم الل محدود للقوات الكردية االنفصالية....(

 .سوريا إذا اقتضت الضرورة شمال فيتهديد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بشن عملية عسكرية  - 3

إدلب ضمن املنظومة الدولية وفق توقيتات مناسبة كعادتها معتمدة على جملة من  إال أنها ترى التجهيز ملا يحضر ملدينة

خاصة  ،بالقرار العسكري على إدلب وتواجه بمعارضة من روسيا وإيران وأمريكا دالتناقضات الدولية واإلقليمية كي ال تنفر 

 املقومات نجاحها في خلق حالة من وتتمثل هذه ،أنها تمتلك مقومات التحرك منفردة مستقبل أكثر من بقية األطراف

 االستقرار في ريف حلب الشمالي، والبدء بإنشاء قيادة عسكرية موحدة في الشمال السوري. 
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