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ملخص تنفيذي
ٌ

ً
ً
 تشهد خارطة التحالفات في سوريا تغييرا ملحوظا ،حيث بدأت خالفات "ثالثي أستانة" بالظهور للعلن على عدة
مستويات ،األمر الذي يشير إلى احتمالية انفراط عقد أستانة بعد أن أدى األهداف املشتركة لألطراف الثالثة.
 تعتبر الحملة العسكرية التي تشنها روسيا والنظام آخر محطات مسار أستانة ،والذي حقق أهدافه العسكرية
بالنسبة ملوسكو ،وفشل في تحقيق نتائج سياسية على مستوى الحل نتيجة لخالفات الثالثي الراعي للمسار (روسيا،
تركيا ،إيران) وعرقلة أممية تتمثل بإعادة تفعيل مسار جنيف.
 تحاول موسكو طي صفحة منطقة "خفض التصعيد" الرابعة على غرار سابقاتها من املناطق ،مدفوعة برغبتها في
ً
تأمين الطرق الدولية إلنعاش الوضع االقتصادي املتهالك للنظام ،ومستغلة رفع الفيتو التركي عن املعركة.
 رفع الفيتو التركي عن املعركة والصمت إزاء التصعيد الروس ي ،ناتج على ما يبدو عن ّ
تغير أولويات أنقرة بعد التقارب
مع الواليات املتحدة حول املنطقة اآلمنة ،باتجاه تأمين الشريط الحدودي مع سوريا دون التوغل في العمق السوري.
 ال يشير الصمت التركي عن التصعيد العسكري األخير لروسيا والنظام إلى وجود صفقة مقايضة (منطقة مقابل
منطقة) ،بقدر ما يشير إلى رفع الفيتو التركي (غض طرف) عن عمل عسكري روس ي يحقق ما لم تنجزه أنقرة على عدة
مستويات.
 يبدو من خالل بيانات ومواقف الفصائل العاملة في املنطقة منزوعة السالح واملعارك التي التزال تخوضها ضد قوات
ً
ً
النظام وحلفائه؛ أنها ليست جزءا من تفاهمات أنقرة مع موسكو ،ليبقى موقف هيئة "تحرير الشام" ملتبسا ،وهي
صاحبة السيطرة األكبر في املنطقة واملوقف األكثر مرونة بين الفصائل األخرى حول دخول الدوريات الروسية
للمنطقة العازلة.

ً
ً
 الظروف املحيطة باملعركة سياسيا وعسكريا ،تشير إلى أن العملية ليست ملجرد الضغط فقط لتسيير الدوريات
الروسية وفتح الطرق الدولية ،وإنما الهدف منها تصفية الفصائل الرافضة للدوريات الروسية عبر قضم مناطقها
والتوغل إلى عمق ّ
معين يؤمن ملوسكو عدة أهداف أخرى.
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مدخل
عقب انتهاء أعمال الجولة الثانية عشرة من اجتماع أستانة بتاريخ  26-25نسيان/أبريل؛ أطلق الرئيس الروس ي ،فالديمير
ً
بوتين ،من بكين تصريحات منافية ملا تم التوافق عليه في االجتماع ،حيث اعتبر أن "احتمال املعركة على إدلب اليزال قائما
ً
غير أن التوقيت ليس مناسبا"()1؛ لتبدأ بعد تلك التصريحات عملية تصعيد عسكري من قبل روسيا والنظام لم تشهدها
منطقة "خفض التصعيد" الرابعة منذ اتفاق سوتش ي في سبتمبر/أيلول .2018
ّ
تمثل التصعيد العسكر ّي بقصف جو ّي عنيف على عشرات القرى والبلدات في املنطقة ،شمل أرياف حماه الشمالي
والغربي وإدلب الجنوبي بالتزامن مع حشود عسكرية للنظام ومحاوالت للتقدم في قرى ريفي حماه الشمالي والغربي ،باملقابل
ّ
ردت فصائل املعارضة وهيئة "تحرير الشام" املتواجدة في املنطقة بتصعيد حسب إمكاناتها ،وتمكنت من صد بعض
ً
ً
ّ
هجمات النظام املدعومة بالطيران الروس ي املكثف معلنة موقفا حاسما من التصدي ألي محاولة للتقدم .لتبقى املعارك
كر ّ
إلى لحظة كتابة هذه الورقة بين ّ
وفر من قبل الطرفين ،مقابل تقدم النظام في بعض قرى ريفي حماه الشمالي والشمالي
الغربي.
ّ
املعني باتفاق سوتش ي،
يأتي ذلك التصعيد وسط تنديد أمريكي أوروبي خجول ،وصمت الفت من الضامن التركي ،الطرف
ً
ً
ً
حيث بدأت تركيا والفصائل املتحالفة معها بالتزامن مع التصعيد الروس ي عمال عسكريا بدا محدودا في ريف حلب الشمالي
ضد وحدات الحماية الكردية ،مما أوحى بوجود تفاهمات حول ما يجري ،أو ما اعتبره البعض "صفقة مقايضة" بين
موسكو وأنقرة.
وعليه ،تسعى هذه الورقة إلى فهم دوافع موسكو لخرق تفاهماتها مع أنقرة حول منطقة "خفض التصعيد" الرابعة،
في الوقت الذي يكاد يسير فيه امللف السوري باتجاه إطالق العملية السياسية وطي صفحة العسكرة ،مقابل فهم
دالالت املوقف الصامت للضامن التركي إزاء هذا التصعيد العسكري على املنطقة .كما تسعى الورقة إلى استشراف
ً
حدود هذا التصعيد الروس ي عسكريا وما يمكن أن يفض ي إليه من تغييرات في حدود منطقة "خفض التصعيد"
الرابعة .إضافة إلى حدوده السياسية وآثاره املتحتملة على مستقلل مسارأستانة،

أوالً :احلملة العسكرية (الظروف املُشكلة للدوافع)
ال يمكن فصل التحرك العسكري ملوسكو والنظام في هذا التوقيت عن جملة من املتغيرات على مستوى امللف السوري
ً
سياسيا ،والتي يمكن أن تشكل دوافع هذا التصعيد الروس ي ،ولعل أبرزها:
ً
ً
 .1تحالفات جديدة :تشهد خارطة التحالفات في سوريا تغييرا ملحوظا بعد انحسار األعمال العسكرية ،نتيجة تراجع
مساحات سيطرة املعارضة وإعالن نهاية تنظيم الدولة ،حيث بدأت خالفات "ثالثي أستانة" بالظهور للعلن على عدة
ً
( )1بوتين :خيار ّ
قائما ،موقع  TRTعربي 27 ،أبريل  ،2019متوافر على الرابطhttps://bit.ly/3047whD :
شن عملية عسكرية في إدلب يظل
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ً
مستويات ،وخصوصا بين إيران وروسيا من ناحية ،وبين موسكو وأنقرة من ناحية أخرى ،األمر الذي يشير إلى
احتمالية انفراط عقد أستانة بعد أن أدى األهداف املشتركة لألطراف الثالثة ،والتي باتت تتنافس على تثبيت مكاسبها
على األرض عبر تحالفات جديدة.
 .2فشل سياس ي :يبدو أن خالفات الرعاة الثالثة ألستانة انعكست بشكل فشل الجولة الثانية عشرة في إعالن تشكيل
ً
اللجنة الدستورية وإحالتها إلى جنيف ،مما يعني فشال في تحويل هذا املسار إلى بديل عن املسار األممي املتمثل في
ً
جنيف .وهذا ما يمكن اعتباره إخفاقا ملوسكو في تحويل النتائج التكتيكية التي أحرزتها من مسار "سوتش ي" على
املستوى العسكري إلى نتائج استراتيجية على مستوى الحل السياس ي ،بشكل ّ
يمكنها من االنفراد بمسار هذا الحل
وإقصاء (إيران وتركيا) عنه من جهة ،إضافة ملجموعة العمل املصغرة (الواليات املتحدة ،فرنسا ،بريطانيا ،مصر،
ً
السعودية ،األردن) من جهة أخرى ،وهذا ما يؤكده فشل موسكو على مستوى تعويم نظام األسد عربيا ،أو على
مستوى إطالق عملية إعادة إعمار بأموال خليجية وتنشيط عودة الالجئين ،خاصة في دول الجوار السوري.
 .3عجز تركي :لم تفلح أنقرة منذ اتفاق أستانة  6في سبتمبر /أيلول  ،2017أي قبل عام من اتفاق سوتش ي بتنفيذ
التزاماتها اتجاه موسكو ،واملتمثلة بتشكيل منطقة عازلة بفصائل منضبطة وتفكيك التنظيمات اإلرهابية؛ ليستمر
هذا الفشل في تطبيق بنود اتفاق سوتش ي املتمثلة بفتح الطرق الدولية ( ،)M5 ،M4والذي تجاوز بكثير املهل الزمنية
التي نص عليها االتفاق ،مما جعل صبر موسكو ينفد وخلق لها ذريعة لفتح معركة لتحقيق ما لم تنجزه أنقرة على
عدة مستويات ،دون رد فعل من الشريك التركي في اتفاق سوتش ي.
من خالل استعراض العوامل السابقة ،والتي يمكن اعتلارها بمجملها دوافع للتصعيد الروس ي اتجاه منطقة "خفض
التصعيد" الرابعة ،يمكن فهم التحرك الروس ي على أنه إعالن بداية نهاية مسار أستانة كمسار عسكري تكتيكي بعد
فشله بالتحول إلى مسار سياس ي وتصاعد الخالفات بين أطرافه ،فموسكو تحاول طي صفحة منطقة "خفض
التصعيد" الرابعة على غرارسابقاتها من املناطق كخطوة أخيرة باتجاه طي صفحة مسار أستانة ،مدفوعة برغلتها في
ً
تأمين الطرق الدولية إلنعاش الوضع االقتصادي املتهالك للنظام ،وتأمين قواعدها العسكرية في املنطقة ،مستغلة
رفع الفيتو التركي عن املعركة ،والناتج على ما يلدو عن تغير أولويات أنقرة بعد التقارب مع الواليات املتحدة حول
املنطقة اآلمنة باتجاه تأمين الشريط التحدودي مع سوريا دون التوغل في العمق السوري.

اثنياً :املعركة والفصائل (املوقف الرتكي)
ال يشير الصمت التركي عن التصعيد العسكري األخير لروسيا والنظام إلى وجود صفقة مقايضة (منطقة مقابل منطقة)؛
بقدر ما يشير إلى رفع الفيتو التركي (غض طرف) عن عمل عسكري روس ي يحقق ما لم تنجزه أنقرة على مستوى ضمان
أمن قاعدة حميميم الروسية من هجمات املعارضة ،وتأمين ريفي حماه والالذقية الخاضعين لسيطرة النظام ،إضافة لفتح
الطرق الدولية وتأمينها عبر دوريات روسية تركية ،إذ يبدو أن أنقرة أصبحت معنية أكثر بتأمين شريطها الحدودي بعد ما
يشاع عن تسوية خالفاتها مع واشنطن حول املنطقة اآلمنة ،وبذلك فهي تسعى اليوم لتصفية الجيب الخاضع لسيطرة
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وحدات الحماية "الكردية" في ريف حلب الشمالي بالتوافق مع موسكو ،وهي في هذا اإلطار تحاول التنازل عن ملف تفكيك
"هيئة تحرير الشام" واملنطقة منزوعة السالح لصالح موسكو وتوفير جهودها ملعارك ريف حلب الشمالي وترتيبات املنطقة
ً
ً
اآلمنة ،خاصة وأن جزءا من فشل أنقرة في تنفيذ بنود سوتش ي وأستانة  12املتعلقة بالدوريات الروسية عائد لعدم قدرتها
ً
على ضبط فصائل املنطقة منزوعة السالح بما فيها "هيئة تحرير الشام" ،وهذا ما بدا واضحا في مواقف تلك الفصائل
املتحفظة على اتفاق سوتش ي ذاته ( ،)2ثم الرافضة لتسيير الدوريات الروسية ،إضافة إلى املقاومة الشرسة التي أبدتها
ّ
فصائل املنطقة املنزوعة السالح في وجه الهجوم البري الذي شنته قوات النظام وموسكو.
وعليه يمكن القول بأن الفصائل العاملة في املنطقة التي تتعرض لهجوم موسكو والنظام ليست ُمنخرطة في أي
تفاهمات روسية-تركية حول املنطقة ،وهذا ما سيزيد من صعوبة موقفها العسكري كونها تقاتل دون دعم تركي على
املستويين العسكري والديللوماس ي ،وفي ظل حملة جوية روسية واسعة وقصف مكثف .وباملقابل فإن معركة موسكو
لن تكون بالسهولة التي اعتادت عليها في معارك الصفقات والتسويات ،بحكم أن تلك الفصائل تخوض معركتها
األخيرة.

ً
جداول بالفصائل العاملة في املنطقة "العازلة" ،تلعا لجبهاتها ()3
فصائل املنطقة "العازلة" (حلب)

اسم الفصيل
فيلق الشام (جبهة وطنية)
جيش األحرار(جبهة وطنية)
أحرارالشام (جبهة وطنية)
هيئة تحريرالشام
حراس الدين

أهم النقاط
الجغرافية

القوة
العسكرية

طليعة العالقة مع
األتراك

املوقف املعلن من تسييرالدوريات
التركية\الروسية املشتركة

ريف حلب الغربي
ريف حلب الغربي
ريف حلب الجنوبي
ريفي حلب الجنوبي والغربي
ريف حلب الجنوبي (تحرك
دائم)

شديدة
متوسطة
متوسطة
شديدة

ممتازة
جيدة
جيدة
ملتبسة

لم تصرح
لم تصرح
لم تصرح
اعترضت بشكل مباشر

متوسطة

ال يوجد عالقة

اعترضت بشكل مباشر

فصائل املنطقة "العازلة" (إدلب)
أهم النقاط
الجغرافية

القوة
العسكرية

طليعة العالقة مع
األتراك

املوقف من تسييرالدوريات
التركية\الروسية املشتركة

فيلق الشام (جبهة وطنية)
جيش إدلب التحر(جبهة
وطنية)
جيش النصر
جيش العزة
أحرارالشام (جبهة وطنية)

ريف إدلب الشرقي

متوسطة

ممتازة

لم تصرح

ريف إدلب الشرقي

شديدة

جيدة

لم تصرح

ريف إدلب الغربي
ريف إدلب الغربي والجنوبي
ريف إدلب الغربي

متوسطة
شديدة
متوسطة

وسط
وسط
جيدة

اعترض
اعترض
لم تصرح

هيئة تحريرالشام

ريف إدلب الجنوبي والغربي

شديدة

ملتبسة

اعترضت بشكل مباشر

تركستان

ريف إدلب الغربي

شديدة

ال يوجد عالقة

لم تصرح

اسم الفصيل

( )2انظر ،ساشا العلو ،اتفاق إدلب في حسابات الربح والخسارة :املقدمات والتحديات واملصير ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية 12 ،نوفمبر  ،2018متوافر على الرابط:

https://bit.ly/2Rspg4T
( )3املصدر :وحدة املعلومات في مركز عمران للدراسات االستراتيجية.
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فصائل املنطقة "العازلة" (حماه الشمالي وسهل الغاب)
اسم الفصيل
جيش العزة
جيش النصر
أحرارالشام (جبهة وطنية)
جبهة وطنية (فصائل
محلية)
هيئة تحريرالشام
حراس الدين
تركستان

القوة العسكرية

طليعة العالقة مع
األتراك

املوقف من تسييرالدوريات
التركية\الروسية املشتركة

أهم النقاط
الجغرافية
ريف حماه الشمالي
وسهل الغاب
سهل الغاب
ريف حماه الشمالي

شديدة

وسط

اعترض

متوسطة
متوسطة

وسط
جيدة

اعترض
لم تصرح

سهل الغاب

متوسطة

ممتازة

لم تصرح

شديدة

ملتبسة

اعترضت بشكل مباشر

متوسطة
شديدة

ال يوجد عالقة
ال يوجد عالقة

اعترضت بشكل مباشر
لم تصرح

ريف حماه الشمالي
وسهل الغاب
سهل الغاب
سهل الغاب

جدول بالفصائل املشاركة في صد الهجوم البري للنظام وحلفائه ()4

فصائل املنطقة "العازلة" (املشاركة في صد الهجوم)
اسم الفصيل

نقاط الرباط
العسكري

القوة العسكرية

طليعة العالقة
مع األتراك

جيش العزة

كفرنبودة -املغير

شديدة

وسط

جيش النصر

تل عثمان

متوسطة

وسط

جبهة وطنية (فصائل
محلية)

كفرنبودة -املغير-تل
عثمان

متوسطة

ممتازة

هيئة تحريرالشام

كفرنبودة -املغير-تل
عثمان

شديدة

ملتبسة

حراس الدين

رسم األحمر

متوسطة

ال يوجد عالقة

القوى املهاجمة (النظام وحلفائه)
الفيلق الخامس -لواء القدس الفلسطيني -شركات
أمن خاصة -دفاع وطني
دفاع محلي حزب هللا اللبناني -الفرقة الرابعة(قوات الغضب)
الفيلق الخامس -لواء القدس الفلسطيني -شركات
أمن خاصة -دفاع وطني-حزب هللا اللبناني -الفرقة
الرابعة – دفاع محلي (قوات الغضب)
الفيلق الخامس -لواء القدس الفلسطيني -شركات
أمن خاصة -دفاع وطني-حزب هللا اللبناني -الفرقة
الرابعة – دفاع محلي (قوات الغضب)
دفاع وطني-فرقة رابعة

) (4املرجع السابق.
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الصفحة5 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

التصعيد الروس ي في الشمال السوري ..الدوافع واملآالت املحتملة

اثلثاً :خالصات
ال يستطيع أحد التنبؤ بما ستؤول إليه األوضاع امليدانية في منطقة "خفض التصعيد" الرابعة ،وما هو حجم التوغل
الدقيق الذي تريده موسكو داخل حدود تلك املنطقة ،ولكن من خالل ما تم استعراضه يمكن الوصول إلى الخالصات
التالية ،والتي قد ترسم بشكل تقريبي صورة املآالت املحتملة:
 .1تعتبر الحملة العسكرية التي تشنها روسيا والنظام آخر محطات مسار أستانة ،والذي حقق أهدافه العسكرية
بالنسبة ملوسكو ،وفشل في تحقيق نتائج سياسية على مستوى الحل نتيجة لخالفات الثالثي الراعي للمسار (روسيا،
تركيا ،إيران) وعرقلة أممية تتمثل بإعادة تفعيل مسار جنيف.

ً
 .2التقدم في محادثات أنقرة مع واشنطن بخصوص املنطقة العازلة أحدث على ما يبدو تحوال في أولويات أنقرة؛ يتمثل
بالتنسيق مع موسكو حول تصفية جيب وحدات الحماية "الكردية" في ريف حلب الشمالي ،وترك تنفيذ بنود اتفاق
سوتش ي العالقة لروسيا.
 .3انسحاب فصائل "الجيش الوطني" املدعومة من تركيا من القرى الثالثة التي سيطرت عليها في ريف حلب الشمالي
بالتزامن مع فشل قوات النظام بالتقدم خالل اليوم األول للحملة في ريف حماه؛ يشير إلى أن استحواذ تركيا على أي
أراض ي جديدة في ريف حلب الشمالي رهن باستحواذ قوات النظام على مناطق داخل املنطقة منزوعة السالح
وبالعمق املحدد بين الطرفين.
 .4يبدو من خالل بيانات ومواقف الفصائل العاملة في املنطقة منزوعة السالح واملعارك التي التزال تخوضها ضد قوات
ً
ً
النظام وحلفائه؛ أنها ليست جزءا من تفاهمات أنقرة مع موسكو ،ليبقى موقف هيئة "تحرير الشام" ملتبسا ،وهي
صاحبة السيطرة األكبر في املنطقة واملوقف األكثر مرونة بين الفصائل األخرى حول دخول الدوريات الروسية
للمنطقة العازلة ،حيث لم ترفض تسيير الدوريات الروسية باملطلق ،ولكنها اشترطت أن ترافقها ،إضافة لعدة
شروط أخرى (.)5

ً
ً
 .5الظروف املحيطة باملعركة سياسيا (تفاهمات موسكو وأنقرة) وعسكريا (إصرار قوات النظام على التوغل البري)،
تشير إلى أن العملية ليست ملجرد الضغط فقط لتسيير الدوريات الروسية وفتح الطرق الدولية وتأمين قواعد روسيا
العسكرية في املنطقة ،وإنما الهدف منها تصفية الفصائل الرافضة للدوريات الروسية عبر قضم مناطقها والتوغل
إلى عمق قد يصل ،بحسب خبراء إلى  25كم لتأمين الطرق الدولية ( ،)6ثم التوقف عند هذا الحد الذي يؤمن ملوسكو
أهدافها بتأمين ريفي حماه والالذقية من ناحية بما فيها من قواعد ومطارات عسكرية روسية ،وفتح وتأمين طرق
ّ
السهلية من إدلب وحاصرت هيئة
التجارة الدولية من ناحية أخرى .وبذلك تكون موسكو قد سيطرت على املناطق
"تحرير الشام" وباقي التنظيمات في جيب جبلي ضيق وكثافة مدنية عالية.

( )5ياديون في املعارضة يشرحون ما يحدث في إدلب ،جريدة عنب بلدي ،2019/5/7 ،متوافر على الرابطhttps://bit.ly/2VnNBM2 :
(“ )6الغارديان” تتحدث عن ترتيبات بين روسيا وتركيا بشأن إدلب وتل رفعت ،جريدة عنب بلدي ،2019/5/8 ،متوافر على الرابطhttps://bit.ly/2Jm6isa :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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خريطة رقم ( :)1مواقع النفوذ والسيطرة ،إدلب وما حولها 10 ،أيار 2019

خامتة
تدفع اليوم منطقة "خفض التصعيد" الرابعة ما دفعته سابقاتها من املناطق كثمن لتراكم األخطاء السياسية
والعسكرية ،وعلى رأسها خطأ االنخراط في مسار أستانة ،والذي أتاح للنظام الفرصة اللتقاط أنفاسه وتجميع قواه
واالستفراد في مناطق "خفض التصعيد" الواحدة تلو األخرى .واليوم وحتى في بوادر نهاية هذا املسار نتيجة لخالفات
الثالثي القائم عليه؛ فإن نظام األسد اليزال يستفيد من تلك الخالفات والتي أمنت والزالت له العديد من الهوامش
التي يتنقل بينها ،فالنظام إلى اليوم يعتاش على خالفات القوى الفاعلة املنخرطة في امللف السوري وذات املصالح
املتضاربة.
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