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مُلخصُُتنفيذيُ ُ

ً
 نص اتفاق "سوتش ي" على؛ إنشاء منطقة عازلة منزوعة السالح ،ومحاربة اإلرهاب الذي عكس ضمنيا "تفكيك هيئة
تحرير الشام" ،إضافة إلى فتح الطرق الدولية .وأما املنطقة العازلة فقد تم ترسيمها بعد معارك ريفي حماة وإدلب ،في
ً
ً
ّ
حين ال يبدو تفكيك الهيئة متاحا حاليا ،ليبقى فتح الطرق
الدولية الهدف الظاهر للحملة العسكرية على إدلب.
 ال تعكس مواقف ثالثي "أستانا" من الحملة العسكرية على إدلب خالفات عميقة على هدفها الظاهر واملتمثل بفتح
الطرق الدولية ،بقدر ما تعكسه من اختالف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد املعركة.
 على الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية ،إال أن الهدف األخير ال
ً
يبدو إال تكتيكا ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه.
 تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو فرصة جيدة للمناورة السياسية مع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافيا،
بما يتجاوز االتفاقات املنصوص عليها ،إضافة إلى انتزاع تعديالت محتملة على اتفاق سوتش ي.
ً
ً
 يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقرارا ضمنيا
بتنفيذ االتفاق املنصوص عليه بفتح الطرق الدولية ،واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ.
 تشير ردات فعل الفصائل املدعومة من تركيا وغيرها ،إلى أن املعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون غطاء
سياس ي ،ولعل هذا ما يفسر عدم ّ
زجها بكامل قواها على الجبهات وتركها ملجموعات مقاومة ّ
محلية.
ً ً
 إن تغيير املوقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعم العسكري للمعارضة ،يعد احتماال واردا ،لكن ليس لحسم
ً
املعركة عسكريا أو استعادة املناطق التي تم السيطرة عليها ،بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق
محتمل (إدارة املناطق ،الدوريات املشتركة ،طبيعة اإلشراف على الطرق الدولية ،نقاط املراقبة ،الحدود الجغرافية).
 لم ّ
تعبر املواقف الدولية من الحملة العسكرية على إدلب عن صيغة جديدة في التعاطي مع امللف السوري؛ إال أن
الالفت في وتيرة تفاعلها أنها عكست ،بشكل أو بآخر ،مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "اإلرهابيين".
ّ
املحلية ضمن مناطق
 كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين املجتمعات
سيطرة املعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة ،وبين األخيرة وحواضنها االجتماعية من
جهة أخرى.
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مدخل ُ
لم تكن الحملة العسكرية التي بدأها نظام األسد وحلفائه في  19كانون األول/ديسمبر  2019على ريف محافظة إدلب
مفاجئة أو غير متوقعة ،سواء لناحية التوقيت أو الشكل ،إذ تأتي ضمن سلسلة من املراحل بدأها النظام على املحافظة
منذ مطلع العام  ،2019كان آخرها الريف الجنوبي .إضافة إلى أن بوادر الحملة العسكرية الحالية قد الحت قبل عملية
"نبع السالم" وما تخللها من قرار أمريكي باالنسحاب الجزئي ومن ثم التراجع عنه ،والذي ّ
غير أولويات النظام وموسكو
ً
عسكريا باتجاه شرق الفرات ،الستغالل تردد اإلدارة األمريكية وما أتاحه من هوامش إلعادة رسم خرائط النفوذ في
املنطقة ،عبر اتفاق النظام مع "قسد" بوساطة روسية وآخر روس ي-تركي استطاع النظام من خالله العودة إلى الحدود،
لتعود بعد ذلك أولوية النظام وحلفائه إلى إدلب ،خاصة ريفها الجنوبي الشرقي.
وتشير تقارير الرصد السابقة للحملة العسكرية بأن النظام استمر باستقدام تعزيزات عسكرية نحو محور معرة النعمان
ً
ً
من القوى املوجودة أساسا في محيط املحافظة ،واملمتدة من حدود الالذقية حتى حلب مرورا بحماه ،كما أن القصف
الجوي السابق للهجوم الحالي ،والذي شنته طائرات النظام وموسكو على املحافظة وطبيعة بنك األهداف ،كان ينذر
ّ
باقتراب عمل عسكري على األرض ،خاصة وأن استراتيجية موسكو قبل أي عملية ّ
برية ،تقوم عبر القصف الجوي املكثف
على ّ
شل املرافق الحيوية وضرب مقومات الحياة وعوامل الصمود (مستشفيات ميدانية ،مخابز ،مدارس ،أسواق ،طرق
إمداد) ،وهو ذات األسلوب العسكري الذي اعتمدته مع مناطق املعارضة السابقة إلدلب ،والتي كانت تخضع التفاقات
ًّ
بريا ،ومن ثم حصارها وفرض نموذج تسوية يضمن سيطرة النظام
"خفض التصعيد" بعد خرقها واقتحام املناطق
وحلفائه.
كما أعلن اجتماع أستانا  11-10 ،14كانون األول/ديسمبر ،وبشكل غير مباشر ،عن اقتراب الحملة العسكرية وطبيعة
أهدافها ،ليس لناحية الداللة الرمزية التي تربط نهاية كل اجتماع من سلسلة "أستانا" بقضم النظام ملساحات واسعة من
سيطرة املعارضة؛ وإنما عبر البيان الختامي الذي خرج عن االجتماع؛ والذي أكد في الفقرة السادسة منه على أن:

"جمهورية إيران اإلسالمية واالتحاد الروس ي وجمهورية تركيا بوصفها الدول الضامنة لصيغة أستانا؛ استعرضت
بالتفصيل الحالة في منطقة إدلب لخفض التصعيد ،وأبرزت ضرورة تحقيق التهدئة على أرض الواقع من خالل التنفيذ
ً
الكامل لجميع االتفاقيات املتعلقة بإدلب ،وأوال وقبل كل ش يء مذكرة  17أيلول .)1("2018
وقد ّ
نصت املذكرة التي أبرمت في سوتش ي وأوقفت حملة عسكرية للنظام على إدلب بتوافق تركي-روس ي ،على "إنشاء منطقة
عازلة منزوعة السالح وإبعاد جميع الجماعات الراديكالية واإلرهابية عنها ،والعزم على "محاربة اإلرهاب" وهو البند الذي
ً
عكس ضمنيا تفكيك هيئة تحرير الشام ،إضافة إلى بند فتح الطرق الدولية واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين M4
(حلب-الالذقية) و( M5حلب-حماة)".

( ) 1لالطالع أكثر على البيان الختامي الجتماع أستانا  ،14راجع املوقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الكازاخستانية ،متوافر على الرابط التالي:
https://2u.pw/VA2NU
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وأما عن املنطقة العازلة فقد تم ترسيمها ،بل وتجاوز حدودها ،بعد عجز الطرف التركي عن فرضها ،وتدخل النظام
وحلفائه عبر معارك طاحنة في ريفي حماة وإدلب في آب  ،2019بينما ال يبدو تفكيك هيئة تحرير الشام باألمر السهل
ً
ً
واملتاح حاليا ألي من األطراف ،سواء لناحية تعقيد املهمة أو لناحية عدم انتهاء صالحية الهيئة وظيفيا ،ليبقى فتح
الطرق الدولية هو الهدف الظاهر للعملية واألولوية السياسية-االقتاادية بالنسبة للنظام وحلفائه ،تحت ذريعة
"محاربة اإلرهاب" وعجز الطرف التركي عن تعهداته ضمن االتفاق .وهذا ما حدث في سيناريو فرض املنطقة العازلة،
وهو ذاته ما يتكرر اليوم ضمن حملة عسكرية وحشية ال تبدوأهدافها مقتارة على فتح الطرق الدولية فقط .خاصة
ضمن الظرف السياس ي والعسكري الذي يمرفيه امللف السوري.

موسكوُوالنظامُ(حدودُاحلملةُودوافعها) ُ

ً
ً
في الوقت الذي تتصاعد فيه العملية عسكريا؛ يبدو املناخ السياس ي الذي تدور خالله أكثر هدوءا ،على مستوى التفاعل
الدولي أو اإلقليمي ،إذ ال تعكس مواقف ثالثي "أستانا" من العملية خالفات عميقة على هدفها الرئيس املتمثل بفتح الطرق
الدولية ،بقدر ما تعكسه من اختالف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد املعركة ،فاليوم ال يتم السعي إلنجاز
اتفاق جديد بقدر ما هو تطبيق التفاق سابق ،وربما انتزاع تعديالت عليه عبر التصعيد العسكري ،إذ بدت لهجة موسكو
ً
أكثر تصعيدا مع بدء الحملة على لسان وزير خارجيتها ،سيرغي الفروف ،الذي صرح بأن "األسد سيستعيد كامل األراض ي
السورية وسندعمه في ذلك"( ،)2بينما جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري ،وليد املعلم ،ضمن السياق الروس ي،
لتضيف عليه أن "اتفاق "سوتش ي" قد فشل وال حل سوى الحرب"( ،)3في إشارة إلى عدم قدرة أنقرة على االلتزام بتعهداتها،
والتلميح أن حدود هذا االتفاق لم تعد ملزمة للنظام ،وبالتالي احتمالية خرقها والتفاوض على تعديلها ،في حين اكتفى
اإليراني املشارك على األرض بدعوة أنقرة للتعاون مع األسد في حملته على إدلب(.)4
وعلى الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية ،إال أن الهدف األخير ال يبدو
ً
ّ
الحالية ما هي إال جزء
إال تكتيكا ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه في استعادة كامل األراض ي السورية ،وأن املعركة
ً
من هذه االستراتيجية ،بشكل يحقق أهدافا مرحلية على املستويين العسكري والسياس ي؛ إذ يسعى النظام من خاللها إلى
تأمين جزء من الطرق الدولية ملا لها من أهمية اقتصادية بالنسبة له ولألطراف املختلفة ،إضافة للعودة إلى املعسكرات
االستراتيجية (الحامدية ،وادي الضيف) ،برمزيتها العسكرية وإشرافها النار ّي الواسع على املنطقة ،وذلك عبر إنهاء معركة
بمناطق سهلية مفتوحة ذات تحصينات ضعيفة وخطوط إمداد مرصودة وتدمير خطوط الدفاع األولى فيها .كما تمنح
الحملة العسكرية في هذه الفترة فرصة للنظام لتصدير أزماته االقتصادية في مناطق سيطرته بصورة انتصار عسكري مع
نهاية العام  ،2019خاصة في إدلب ومالها من رمزية كآخر معاقل املعارضة ،وبالتالي اإليحاء بأن العمليات العسكرية لم

( )2الفروف :األسد سيستعيد كل سورية وسندعمه في ذلك ،موقع ّ
الحل ،2019/12/23 ،متوافر على الرابط التاليhttps://2u.pw/MKRrD :
ً
ً
( )3املعلم :سوتش ي فشل وتركيا تطبق "تطهيرا عرقيا" ،صحيفة عنب بلدي ،2019/12/24 ،متوافر على الرابط التاليhttps://2u.pw/TncPy :
( )4إيران تدعو تركيا للتعاون مع النظام السوري في إدلب ،صحيفة عنب بلدي ،2019/12/19 ،متوافر على الرابط التاليhttps://2u.pw/aO2H6 :
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ً
تنته وأن األولوية للمجهود الحربي أوال ،وبالتالي تأجيل أي استحقاق من شأنه تحسين الوضع املعيش ي في مناطق سيطرته،
في ظل حزمة العقوبات القادمة ،وعلى رأسها قانون قيصر.
إلى جانب ذلك ،تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو على املستوى السياس ي فرصة جيدة للمناورة مع أنقرة وتحصيل
أكبر قدر من الجغرافيا ،بما يتجاوز االتفاقات املنصوص عليها ،إضافة إلى انتزاع تعديالت محتملة على اتفاق "سوتش ي"،
مقابل وقف إطالق النار ،والتي قد تكون متعلقة ب ـ (إدارة املنطقة ،اإلشراف على الطرق الدولية ،الدوريات املشتركة ،نقاط
املراقبة ،الحدود الجغرافية للتقدم العسكري) .كما قد يشكل التصعيد العسكري في إدلب بالنسبة ملوسكو فرصة ملناورة
سياسية أبعد من امللف السوري إلى ملفات إقليمية مشتركة تتصاعد فيها الخالفات مع أنقرة ،خاصة امللف الليبي.

الضامنُوالفصائلُ(إقرارُاهلدفُوخالفُاآلليات) ُ

ً
باملقابل ،يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقرارا
ً
ضمنيا بتنفيذ االتفاق املنصوص عليه بفتح الطرق الدولية ،واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ ،إذ اكتفى
الجانب التركي بمحاوالت الضغط عبر موسكو لفرض تهدئة والتحذير من تفاقم كارثة إنسانية على حدوده متمثلة بموجات
نزوح كبيرة باتجاه األراض ي التركية"( ،)5في تلويح لألوروبيين بموجة لجوء جديدة وأن أنقرة لن تكون املسؤولة الوحيدة عنها،
ً
ومن ثم استطاعت تركيا بعد اجتماعات ّ
أمنية مع الجانب الروس ي الوصول إلى تهدئة مؤقتة لم تطبق فعليا على األرض،
ً
لتعود العمليات العسكرية لالستئناف( .)6وبالعموم يمكن القول؛ إن املوقف التركي-إلى اآلن-عكس بشكل أو بآخرإقرارا
بضرورة فتح الطرق الدولية كجزء من اتفاق سوتش ي ،وأن سعي أنقرة اليوم عبر التفاوض مع موسكو ،ما هو إال
محاوالت لتخفيف تبعات تطبيقه العسكرية والسياسية واإلنسانية.
ً
إذ تدعم هذه الرؤية مجموعة مؤشرات أبرزها؛ أداء أنقرة في التفاعل مع الحملة العسكرية الحالية قياسا بأدائها قبل
انتزاع اتفاق سوتش ي الذي سبقه تهديد موسكو والنظام بعملية عسكرية على إدلب ،حيث أشار أداؤها خالل تلك الفترة
إلى عدم وجود اتفاق بالفعل ،ما حدا بها إلى الضغط على عدة مستويات إقليمية ودولية ،مقابل إجراءات على املستوى
ّ
املحلي ،تمثلت بفتح املعابر أمام الصحافة الغربية وتشجيع املظاهرات املدنية ،وتكثيف جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة
ً
أدت في النهاية إلى توقيع اتفاق سوتش ي مع الجانب الروس ي .ولكن يبدو اليوم الظرف مختلفا بالنسبة ألنقرة ،خاصة بعد
عملية "نبع السالم" التي ّ
أمنت الجزء األكبر من الحدود بتعاون أمريكي من جهة وروس ي من جهة أخرى ،ضمن اتفاقات
امتدت على ما يبدو من شرق الفرات إلى غربه.
كما تشير ّردات فعل الفصائل الكبرى املدعومة من تركيا ومن ضمنها "الجيش الوطني" ،والذي أرسل مجموعات محدودة
من مقاتليه إلى جبهة إدلب بعد  12يوم على الحملة العسكرية ،إلى أن املعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون
غطاء سياس ي ،ولعل هذا ما يفسر عدم ّ
زجها بكامل قواها على الجبهات وتركها ملجموعات مقاومة ّ
محلية من شباب املناطق
وبعض الفصائل ،في إدراك منها أن االتفاق في طريقه للتطبيق وتأمين الطريق الدولي ،فلماذا الزج بقواتها واستنزفها في
( )5إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف ،موقع  ،2019/12/24 ،DWمتوافر على الرابط التاليhttps://2u.pw/0vJfF :
( )6الطائرات الروسية تستأنف القتل بعد هدنة األحوال الجوية ،موقع العربي الجديد ،2019/12/31 ،متوافر على الرابط التاليhttps://2u.pw/Kn197 :
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ً
ً
معركة محسومة سياسيا قبل أن تحسم عسكريا؟! ويبدو أن هذا التصور للمعركة ينطبق بدرجة أكبر على هيئة تحرير
الشام الذريعة األكبر في شن الهجوم تحت غطاء مكافحة اإلرهاب ،إذ لم تنخرط األخيرة بثقلها العسكري كامل في املعركة،
ّ
سواء على مستوى مقاتليها أو سالحها الثقيل ،بل إن ظهور زعيم الهيئة أبو محمد الجوالني ،في كلمة مصورة حث فيها
الجميع على حمل السالح ،بدا كهروب لألمام واستباق إعالمي التهامات محققة.
ً
مقابل تلك املؤشرات ،بدا الفتا عدم انسحاب النقاط التركية من بعض مواقعها التي تقدم إليها النظام بالرغم من حصارها
(الصرمان) ،وتأكيد أنقرة على بقائها وعدم انسحابها( ،)7وهذا ما يعكس نظرة تركيا لتلك النقاط العسكرية على أنها نقاط
ً
سياسية متقدمة لتفاوض الحق على انسحابهاُ ،مدركة أن النظام وبإشراف الروس سيتحاش ى التعرض لها ،وهذا ما أكدت
ً
أيضا ما ّ
نص عليه اتفاق أستانا؛ "بضمان سالمة
عليه تصريحات ،وليد املعلم ،بأننا "لن نتعرض للنقاط التركية"( ،)8وهذا
وأمن األفراد العسكريين التابعين للدول الضامنة داخل منطقة إدلب لـ"خفض التصعيد" وخارجها" ،ولعل النقطة التركية
في مورك بريف حماة مثال جيد في هذا السياق.
وعلى الرغم من كل تلك املؤشرات؛ إال أن احتمالية تغيير املوقف التركي باتجاه التاعيد وزيادة الدعم للمعارضة،
ً ً
سواء عبر السالح النوعي أو عبر دخول فاائل كبرى بثقلها العسكري ،يعد احتماال واردا ،لكن ليس لحسم املعركة
ً
عسكريا أو استعادة املناطق التي تم السيطرة عليها ،بقدرما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل حول
(إدارة املناطق ،الدوريات املشتركة ،طبيعة اإلشراف على الطرق الدولية ،نقاط املراقبة ،الحدود الجغرافية للتقدم
ً
ً
العسكري) ،ولعل معارك ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي األخيرة آب/أغسطس  ،2019تعد مثاال واضحا في هذا
السياق ،فعلى الرغم من الدعم التركي وعبور مجموعات كبيرة من الفاائل واستمرار املعارك لفترات طويلة؛ إال أن
املحالة في النتيجة كانت واحدة ،وهي خسارة األرض وفرض املنطقة العازلة ،والتي تجاوز النظام حدودها ،كما فعل
من قبل في تجاوز حدود اتفاق "شرق السكة".
ً
وعلى وقع تطور املواقف السياسية لثالثي أستانا؛ بدا املوقف الدولي أقل حماسا للتفاعل مع الحملة على إدلب ونتائجها
الكارثية على الصعيد اإلنساني ،إذ تراوحت املواقف بين بيان األمم املتحدة بصيغته اإلنسانية ووساطة منظماتها الدولية
لتحصيل ساعات لتأمين بعض الطرقات "اآلمنة" للنازحين( ،)9والتي رغم ذلك تعرضت للقصف ،مقابل بيان خجول من
السفارة األمريكية في دمشق ،تلته تغريدة للرئيس دونالد ترامب اتهمت روسيا وإيران بقتل املدنيين و ّ
عولت على جهود تركيا
ً
محملة إياها مسؤولية غير مباشرة ،إضافة إلى بيانات تقليدية عن بعض الخارجيات األوروبية (أملانيا ،فرنسا) واالتحاد
األوروبي( ،)10والتي رأت الحملة من منظار موجات اللجوء واالكتفاء بالتنديد واالستنكار واملطالبة بإيقاف القصف ،وعلى
الرغم من أن املواقف الدولية لم تعبرعن صيغة جديدة في التعاطي مع امللف السوري؛ إال أن الالفت في وتيرة تفاعلها

( )7أنقرة :لن ننسحب من نقاط املراقبة في إدلب التركية ،موقع قناة الحرة ،2019/12/29 ،متوافر على الرابط التاليhttps://2u.pw/39US8 :
( )8وليد املعلم :اتفاق سوتش ي فشل  ..والحل عسكري فقط ،املوقع اإللكتروني لجريدة املدن ،2019/12/24 ،متوافر على الرابطhttps://2u.pw/gcIrH :
( )9إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف ،موقع  ،2019/12/24 ،DWمتوافر على الرابط التاليhttps://2u.pw/0vJfF :
( )10االتحاد األوروبي يعلق على أحداث إدلب ويوجه رسالة للنظام السوري ،موقع ّ
الحل ،2019/12/29 ،متوافر على الرابطhttps://2u.pw/Qk61U :
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أنها عكست ،بشكل أو بآخر ،مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "اإلرهابيين" ،خاصة بعد مقتل زعيم
تنظيم الدولة اإلسالمية ،أبو بكرالبغدادي على أراضيها.

التصعيدُالعسكريُوآفاقه ُ
وبالنظر إلى طبيعة الحملة العسكرية الشرسة واملناخ السياس ي الذي تسير خالله ،مقابل املواقف اإلقليمية والدولية التي
ظهرت إلى اآلن منها؛ فمن املحتمل أن يستمر تقدم النظام وحلفائه حتى السيطرة على مدينة معرة النعمان ،أو على األقل
تأمين محيطها بما فيه  M5واملعسكرات االستراتيجية (وادي الضيف ،الحامدية) ،ومن ثم االنتقال لتأمين الطريق ما بين
مدينة خان شيخون ومعرة النعمان واملعروف بـ"طريق املوت".
أما مرحلة التقدم باتجاه مدينة سراقب الستكمال تأمين الطريق الدولي وتقاطع  M4و M5في شمال املدينة ،فهو مرهون
بعاملين ،األول :مستوى املقاومة العسكرية التي سيواجهها النظام ،والتي يبدو أنها تعتمد على حالة دفاعية وهجمات
خاطفة تستغل األحوال الجوية وغياب الطيران الحربي إليقاع أكبر خسائر في قواته ،لكنها غير قادرة على التمركز وإعادة
السيطرة حتى اآلن .أما الثاني :فيتمثل بتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد ّ
مطور من اتفاق "سوتش ي" يوجد صيغة
جديدة بين الفصائل والنظام من املحتمل أن تكون في صالح األخير .أما ما تبقى من طريق الـ  M5فيحتاج من النظام مراحل
أخرى لتأمين املنطقة املمتدة من سراقب في ريف إدلب الشرقي إلى بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي ومنها إلى مدخل مدينة
حلب ،حيث سيعتمد النظام في ترتيب أولويات تلك املعارك على اختراق الخواصر الرخوة في تلك املناطق.
ً
وفي حال استمرار تقدم النظام عسكريا والسيطرة على املناطق الواقعة على الطريق الدولي  ،M5سواء عبر التصعيد
السهلية في إدلب ،لينتقل إلى املرحلة ال ّ
ّ
جبلية
العسكري أو أي اتفاق سياس ي محتمل؛ فسيكون بذلك أنهى مرحلة املعارك
لتأمين الطريق الدولي  ،M4والذي لم تنقطع املعارك على أجزاء منه (جبهة الساحل) ،وعلى الرغم من أنها قد ال تكون
بسهولة سابقاتها نتيجة طبيعتها الجغرافية واحتوائها على مدن وبلدات تمثل العمق االستراتيجي لقوى املعارضة املسلحة
(أريحا ،جسر الشغور ،كفرنبل ،جبل الزاوية ،جبل األربعين)؛ إال أنه وبالوقت نفسه يكون النظام عبر معاركه الحالية قد
ّ
ّ
الجبلية ذات كثافة سكانية عالية ونفوذ عسكرية واسع من قبل هيئة
السهلية من سكانها لتصبح املناطق
أفرغ املنطقة
ّ
املحلية لتثبيت نفوذها وضمان هيمنتها العسكرية
"تحرير الشام" ،والتي ستسعى كسلوكها املعتاد إلى ابتالع الفصائل
ً
واألمنية في املنطقة ،وبالتالي ستتحول املنطقة إلى كثافة سكانية عالية يغطيها "السواد" ،األمر الذي سيعطي موسكو مبررا
ً
جديدا لشن حملة عسكرية على بقعة "إرهابية" ،بل وستصدرها ليس كمعركتها فقط ،وإنما "معركة املجتمع الدولي
بالكامل".
باملقابل ،فإن كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه بهذه الصورة الوحشية سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين
املجتمعات املحلية ضمن مناطق سيطرة املعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة ،وبين األخيرة
ً
وحواضنها االجتماعية من جهة أخرى ،وبالتالي احتمالية فتح ثغرات أكبر قد تصب الحقا بشكل أو بآخر في تسهيل عمليات
التسوية اإلجبارية ،أو الفوض ى داخل تلك املناطق.
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خالل مسار أستانا ،وما أفرزه من اتفاقات "خفض التصعيد" تعرضت وال تزال مناطق سيطرة املعارضة لذات السيناريو
في القضم والسيطرة لصالح موسكو والنظام ،وذلك ليس لقوة النظام أو لعجز املعارضة ،بقدر ما هو إعادة ترتيب
ّ
ً
ًّ
نسبيا كان أغلبها محسوم سياسيا ،مخلفة مع نهاية كل
األولويات وفق مصالح الداعمين بشكل ّأمن للنظام معارك سهلة
منطقة ذات الكارثة اإلنسانية .لذلك وفي حال عدم خلق دينامية سياسية وعسكرية جديدة وواقعية في التعاطي مع الجيب
األخير للمعارضة تعيد تقييم جدوى االستمرارفي مسار أستانا على املستوى العسكري ،ومسار اللجنة الدستورية على
املستوى السياس ي ،آخذة في الحسبان ضرورة إعادة تعريف العالقة من جديد مع "الضامن" ،واملوقف من هيئة
تحريرالشام ،وإدراك أن النظام لم ولن يلتزم بأي اتفاق حالي أو مستقبلي ،وأن أي اتفاق مع النظام والروس ما هو إال
كسب وقت إلعادة خرقه ،وأن مسار املعارك في هذا السياق سيتحول إلى صيغة حسم سياس ي سابق واستنزاف
عسكري الحق ،وما دون ذلك فمن غير املتوقع أن تكون النتائج مختلفة عن سابقاتها من املناطق ،إال في حجم الكارثة
اإلنسانية التي ستلحق ب ـ  3.5مليون سوري في إدلب من مقيمين ّ
ومهجرين .والتي ال يمكن التنبؤ بحدودها وحجم آثارها.
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