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إدلب :المالذ األساس للمهجرين ومعقل هيئة تحرير الشام ،مصيرها سيحدد مآالت األزمة السورية (األناضول)

مقدمة
يقف المشهد السوري العسكري اليوم على مفترق طرق نحو تشكيل ترتيبات أمنية جديدة ،وذلك بعد إنهاء النظام وحلفائه
لجيوب عسكرية لقوى المعارضة في مناطق "سوريا المفيدة" واستحكام قبضتهم فيها ،مقابل اتفاقيات تجميد الصراع أو
استقرارا بحكم تواجد ضامن عسكري مباشر
خفض التصعيد في إدلب ودرعا .وتوجد أيضًا مناطق خارج سيطرة النظام أكثر
ً
مثل مناطق شمال شرق سوريا (قوات قسد مع قوات أميركية) أو مناطق شمال وشمال غرب سوريا (الجيش التركي وقوات
المعارضة) .وفي هذه األثناء ،يحاول النظام السوري وحلفاؤه استثمار المرحلة الراهنة إلعادة ترتيب مناطقه أمنيًّا؛ حيث
يسعى الروس إلى دمج بعض الفصائل القريبة منه في الفيلق الخامس والسادس والسابع كما يجهدون في إعادة هيكلة وزارة
الدفاع وهيئة األركان .في المقابل ،تنخرط إيران مدنيًّا وإداريًّا في بنى محلية واجتماعية واقتصادية مع تنظيم قواتها العسكرية
صا.
وإعادة تمركزها في المناطق الحدودية لسوريا عمو ًما ،وإلجراء مناوشات في مناطق
التماس مع القوات األميركية خصو ً
ِّ
ويتضح من قراءة المشهد السوري العام أنه ُمتجه نحو تفاهمات جديدة لم تتبلور معالمها بعد ،وعنوانها العريض هي تفاهمات
أمنية لفتح الطرق الرئيسية بين المدن وخطوط التجارة المحلية والخارجية.
وفي ضوء هذا المشهد وتحوالته المحتملة ،تبدو إدلب وكأنها "المعضلة المؤجلة" حاليًّا العتبارها المحطة األخيرة في سلسلة
إجراءات وتفاهمات إلنهاء الصراع العسكري ،ففيها خزان بشري كبير لنازحين من مختلف المناطق السورية ،وتوجد فيها
مجموعات مسلحة كثيرة بما فيها "مجموعات متشددة" عصية على االندماج مع باقي الفصائل ،ومنها ما تجذَّر في البنى
ً
فضًل عن أن ترتيبات اآلستانة في إدلب لم تنت ِّه بشكل
اإلدارية والمجتمعية بما له من سيطرة مسلحة كهيئة تحرير الشام،
كامل ما يعطي النظام وحلفاءه فرصة لًلستثمار في هذه المعضلة واستغًللها أيما استغًلل.
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قيم هذه الورقة المشهد العسكري واإلداري ،وكذلك الترتيبات األمنية
ً
ونظرا ألهمية معضلة إدلب في مسار األزمة السورية ،ت ُ ِّ
من حيث التماسك أو الهشاشة في هذه المحافظة ،لتخلص إلى مقاربة لفهم الواقع في إدلب كما تستطلع المآالت والسيناريوهات
المستقبلية المحتملة.

تحديات سكانية وتنموية متزايدة
تقع محافظة إدلب في أقصى الشمال الغربي لسوريا ،وتُحاذي جز ًءا من الحدود السورية-التركية ،وقد بلغ عدد سكانها في
 2011حوالي  2.072.266نسمة ،وبلغت مساحتها  5464كم .)1(2شاركت المحافظة بالثورة منذ أيامها األولى لتخرج عن
سيطرة النظام بشكل كامل في مارس/آذار  ،2015بعد سيطرة قوات معارضة ومجموعات أخرى على مركزها .وبقيت كل
ص َرتَيْن تحت سيطرة النظام ورهنًا التفاقية "المدن األربعة" (كفريا-الفوعة/الزبداني-
من كفريا والفوعة "الشيعيتين" المحا َ
مضايا) بين إيران وأحرار الشام وهيئة تحرير الشام في أبريل/نيسان  .2017ومع استكمال ترتيبات اآلستانة في 15
سبتمبر/أيلول  2017واتفاقيات خفض التصعيد في إدلب ،تم َّكن النظام وحلفاؤه الروس من السيطرة على أجزاء شرق سكة
الحديد جنوب شرقي المحافظة ،وتقدر مساحة المناطق التي سيطر عليها بما معدله  %17.5من مساحة المحافظة (متضمنًا
مساحة كفريا والفوعة).
تبرز أهمية إدلب كونها كانت الملجأ األساس في تهجير قسري ممنهج من كافة المناطق إليها ،منذ تهجير مدينة حمص القديمة
في مايو/أيار  ،2014ثم حلب الشرقية ،ثم ريف دمشق ،وانتهاء بتهجير ريف حمص الشمالي في مايو/أيار ( 2018ينظر
الجدول أدناه( .))2كما تضمنت الهجرات مدنيين وعسكريين ومنتمين لمجموعات مصنفة كإرهابية ،مما عقَّد المشهد
كبيرا على المنظمات اإلغاثية واالجتماعية بسبب اختًلط السكان بالمجموعات المسلحة .ويُشير
الديمغرافي ووضع عبئًا
ً
تقرير وحدة تنسيق الدعم أنه وحتى تاريخ  23أبريل/نيسان  2018بلغ عدد النازحين إلى الشمال السوري عمو ًما من الغوطة
الشرقية والقلمون حوالي .)3(75339
الجدول رقم ( ) 1يوضح تحول إدلب إلى موئل لتهجير قسري ممنهج من كافة المناطق
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بالمقابل ،ترافق مع هذه الزيادات السكانية سياسات استجابة طارئة ،خلقت مشكًلت تحتاج إلى حلول تنموية .وبسبب حجم
المسؤولية الكبيرة والضاغطة على المحافظة لم تجد الفعاليات اإلدارية المحلية سوى المنظمات الدولية والمحلية لمساعدتها
في حل أزمة المهجرين ،وحاولت تشكيل نموذج (إسعافي) في إدارة المهجرين من خًلل "الهيئة العامة إلدارة المهجرين"
التي كان لها أدوار أولية في تخفيف العشوائية والفساد الحاصل في توزيع المساعدات وضبط احتياجات المخيمات وتقديمها
للمنظمات( ،)4إال أن تردي الواقع االقتصادي واإلداري في المحافظة أسهم في تنامي المؤشرات التي تنذر باتساع حجم
التحدي وازدياد صعوبات المعالجة .وشهد المستوى العام لألسعار ارتفاعًا ملحو ً
ظا رافقه انخفاض كبير في سعر صرف
الليرة التي وصلت إلى حدود  500ليرة أمام الدوالر بانخفاض قارب  %90للقيمة الشرائية .كما ارتفعت معدالت الفقر؛ إذ
بلغت نسبة الفقر في المحافظة حوالي  %90.5في  ،)5(2015وهي من أعلى النسب في سوريا .وإذا ما أضفنا نسب العوائل
النازحة والمهجرة المحتاجة (حتى نهاية عام  )2017فإن النسبة العامة للفقر ستصل لمستويات بالغة الخطورة حيث يبلغ
دوالرا(.)6
مجموع تلك العائًلت  119.696عائلة فيهم  107.622عائلة ذات دخل شهري أقل من 40
ً
كما أسهم تدهور األداء االقتصادي على كافة المستويات في االنكماش في النشاطات االقتصادية وبروز العديد من النشاطات
غير الرسمية كانتشار العمل العشوائي وتنامي ظاهرة "تجار األزمة"؛ مما أفسح المجال أمام اقتصاد مواز يحاكي الرسمي
المفترض ،بإيراداته وشبكاته وتعامًلته التجارية .كما أن سوء األحوال األمنية وتدخل "الجماعات المسلحة" في مفاصل
اإلدارة ،والقصف العنيف ،وانتشار االغتياالت ،شكلت عوامل رئيسية لهروب أصحاب األموال للخارج وعدم استقبال
المحافظة ألي نوع من االستثمارات ،فانتشرت على إثر ذلك البطالة في ظل حاجة المواطنين الماسة للعمل من أجل كسب
المال.
بالعموم ،فإن تزايد التحديات الناجمة عن تنامي الكثافة السكانية جراء سياسات التهجير وحركية النزوح المحلي فرضت على
الفعاليات المحلية اإلدارية والتنموية تحديات متنامية تستوجب منها إجراءات تراعي البُعد التنموي واالقتصادي في المحافظة،
متعثرا بحكم السيولة األمنية واالقتتال الداخلي من جهة ،وتغليب منطق االستجابة الطارئة بحكم
وهو األمر الذي ال يزال
ً
المتغيرات المتسارعة في ملف المهجرين من جهة أخرى.

مشهد عسكري وأمني مضطرب
انخرطت محافظة إدلب -شأنها شأن معظم المحافظات -في الحراك السلمي والمظاهرات الشعبية منذ مارس/آذار  ،2011ثم
دخلت خط "الكفاح العسكري" الدفاعي ثم الهجومي في  ،2012ثم جاءت سيطرة غرفة عمليات "جيش الفتح" على مدينة
إدلب في مارس/آذار  . 2015بالمقابل ،استمرت جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام كامتداد لها في قضم الفصائل الثورية
المحلية والتمدد العسكري واإلداري والمدني والتغلغل في مناطق إدلب.
ش َّكل تحرير مدينة إدلب في ُ 2015م ً
رتكزا لنمو حركة النزوح الحقًا إليها وإلى تمدد نشاط المجالس المحلية ومنظمات
المجتمع المدني ثم الحكومة المؤقتة ثم اقتحام "حكومة اإلنقاذ" كأداة إدارية لهيئة تحرير الشام المصنفة على لوائح اإلرهاب.
وزادت األحداث من تدا ُخل الوجود العسكري مع اكتظاظ السكان النازحين في المحافظة وبالتالي من شدة التحديات األمنية
واالقتصادية.
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خضعت محافظة إدلب لعدة محاوالت لوقف إطًلق النار أو خفض التصعيد والتوتر كان آخرها في  15سبتمبر/أيلول 2017
في اجتماع اآلستانة السادس بين روسيا وتركيا وإيران ،وتمخض عن "تقاسم لألدوار والنفوذ" ،ولكن لم تُنجز الخرائط
التفصيلية وبقي الخًلف على بعض النقاط خاصة من الجانب اإليراني الذي أصر على تواجد قوات قريبة منه على الحواجز
الفاصلة ونقاط المراقبة ،بينما أصرت تركيا على إمساك الملف األمني بمفردها .وأدى عدم حسم الملف إلى استغًلل النظام
وإيران للوضع واقتحمت قواته مناطق جنوب شرق محافظة إدلب شرق سكة الحديد في الشهر األول من  2018واستعادت
السيطرة عليها.
يُذكر أن نسب السيطرة قبل هجوم النظام كانت على الشكل التالي %98.5 :قوى الثورة مع انتشار لجبهة النصرة ،و%1.5
ميليشيات ممولة من إيران وقوات النظام .أما بعد هجوم ميليشيات إيران وقوات النظام فقد استطاع النظام أن يُسيطر على
منطقة واسعة وصلت نسبتها إلى  ،%16فأصبح ُّ
توزع نسب السيطرة على الشكل التالي %82.5 :قوى الثورة متنازعة مع
فصائل أخرى كجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام ،و  %17.5ميليشيات إيران وقوات النظام(.)7
وإثر تقدم النظام السريع في جنوب شرق إدلب سارعت تركيا إلى تنفيذ بنود اتفاق اآلستانة ونشرت عدة نقاط مراقبة عسكرية
وصلت إلى عشر نقاط حتى  9مايو/أيار ( 2018موضحة على الخريطة الرئيسية) ،ويُتوقع أن تصل إلى  20نقطة لتُحيط
بكامل أنحاء المحافظة ثم التفرغ لضبطها أمنيًّا وعسكريًّا( .)8ويك ُمن التحدي األساسي في إدلب أمام الجيش التركي المنخرط
في عمليات لمواجهة قوات الحماية الشعبية الكردية في سيولة المشهد أمنيًّا وانخراط هيئة تحرير الشام جغرافيًّا في أماكن
المدنيين وتداخلها مع هيئات إدارية كحكومة اإلنقاذ وبعض المجالس المحلية.
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خريطة تبين مناطق السيطرة والنفوذ بين القوى العسكرية المحلية واإلقليمية في إدلب ومحيطها

المصدر :مركز عمران للدراسات االستراتيجية

أما فيما يتعلق بالمشهد األمني في إدلب ،فقد شهدت هيئة تحرير الشام إضعافًا لبنيتها وعًلقتها بالحاضنة المجتمعية من عدة
أطراف منذ بداية دخول الجيش التركي إلى إدلب؛ فقد سعت تركيا لعدم الدخول في حرب مفتوحة لمواجهة الهيئة وتأسيس
مراكز المراقبة لوقف إطًلق النار حسب اتفاق اآلستانة مما أدى إلى انقسام صفوف الهيئة في الموقف تجاه الدخول التركي
وانشقاق عدد من فصائلها ومرجعياتها .وقامت أطراف عديدة غير معروفة -يرى البعض أنها خًليا متبقية من تنظيم "الدولة
اإلسًلمية" و"جند األقصى" -ببث الفوضى األمنية في مناطق سيطرة الهيئة عبر تنفيذ سلسلة من االغتياالت والتفجيرات.
ومن المًلحظ من خًلل تحليل بيانات االستهداف األخيرة خًلل شهري مارس/آذار ،وأبريل/نيسان  2018أن أغلب أماكن
حدوث االغتياالت كانت في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (انظر الشكل أدناه).
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الشكل رقم ( ) 1يوضح توزيع السيطرة العسكرية في "مناطق االغتياالت" بإدلب

السيطرة العسكرية في مكان حدوث االغتيال

سيطرة مشتركة

4

سيطرة قوى الثورة

2

سيطرة الهيئة

31

5

0

10

15

25

20

35

30

الشكل رقم ( ) 2يبين توزيع الجهات التي استهدفتها حملة االغتياالت األخيرة في إدلب
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وشهدت المحافظة في اآلونة األخيرة عدة تطورات أبرزها تشكيل تنظيم "حراس الدين" في  27فبراير/شباط  2018بقيادة
أبوهمام الشامي القيادي في تنظيم "القاعدة" ،وأعلن بيعته لتنظيم "القاعدة" .وضم تنظيم "حراس الدين" الفصائل التالية:
حراس الشام ،وسرايا الساحل ،وسرية كابل ،وجند الشريعة ،باإلضافة إلى قيادات "القاعدة" في مجلس الشورى الذي يضم:
أبوجليبيب طوباس ،وأبوخديجة األردني ،وسامي العريدي ،وأبوالقسام ،وأبوعبد الرحمن المكي ،وعدد من القيادات السابقة
في "جبهة النصرة" التي رفضت فك االرتباط بالقاعدة .بعد نحو أسبوع من إعًلن تشكيل "حراس الدين" ،أعلنت ثًلث
فصائل أخرى انضمامها إليه ،وهي" :جيش المًلحم" ،و"جيش البداية" ،و"جيش الساحل" .التزم تنظيم "حراس الدين"
الحياد في االقتتال الذي اندلع بين "هيئة تحرير الشام" و"جيش تحرير سوريا" في ريفي حلب وإدلب ،ولكن هذا لم يمنع من
حدوث بعض االشتباكات بين مقاتلي "هيئة تحرير الشام" ومقاتلي حراس الدين في منطقة ريف حماه الشمالي ،وخاصة أن
معظم المنتسبين لحراس الدين هم عناصر (محلية وأجنبية) سابقة في الهيئة وفي جند األقصى ،ومعظمهم باتوا على خًلف
واضح مع التيار األقل تشددًا في الهيئة ،وعلى خًلف مع قوى الثورة السورية .وأعلن تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم
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"القاعدة" وفصيل "أنصار التوحيد" (منشق سابقًا عن "جند األقصى") ،في  29أبريل/نيسان  ،2018اندماجهما ضمن حلف
واحد َح َمل اسم "حلف نصرة اإلسًلم" .وذكر بيان مشترك لـ"التنظيمين" ،أن هدف اندماجهما "إقامة دين هللا تعالى ،وتطبيق
الشريعة اإلسًلمية ،ودفع العدو الصائل" ،وذلك ِّمن "باب التعاون على البر والتقوى" ،طبقًا للبيان.
تنحصر سيطرة حلف "نصرة اإلسًلم ال ُمبايِّع لتنظيم "القاعدة" اآلن في ريف حماه الشمالي وفي الريف الجنوبي من جسر
الشغور في إدلب ،ولكن الثقل األساسي يك ُمن في شمال حماه .ويبلغ عدد مقاتلي الحلف حوالي  2500منهم  1000أجنبي(.)9
ومن المتوقع أن يزداد عدد األجانب في التشكيل ،خاصة مع قبول "هيئة تحرير الشام" التهدئة مع "جيش تحرير سوريا"
وعدم فتح جبهات جديدة من النظام سواء من قوى الثورة أو غيرها .هذه األسباب تجعل من "حلف نصرة اإلسًلم" الخيار
األخير والوحيد لألجانب كي يحموا أنفسهم في إدلب .لذا ،من المرجح أن نشهد معارك بين هذا الحلف وقوى الثورة من جهة
ومع الهيئة من جهة أخرى .يُذكر أن فصيلي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" شنَّا هجو ًما مباغتًا ،في مطلع شهر مايو/أيار
 ،2018على مواقع قوات النظام في ريف حماه الشمالي ،وتم َّكنا من السيطرة على بلدة الحماميات وتلَّتِّها االستراتيجية بريف
حماه ،قبل أن ينسحبوا منها نتيجة غارات الطيران الروسي.

تفكيك الخارطة اإلدارية
حدَّد القرار رقم  1378للعام  ،2011والصادر عن وزارة اإلدارة المحلية التابعة للنظام( ،)10التقسيمات الجغرافية المركزية
للمحافظة بـ 6مناطق تضم  26ناحية فيما تُقسَّم المحافظة إداريًّا ال مركزيًّا إلى  157وحدة إدارية توزع على  15مدينة و47
بلدة و 95بلدية تتمتع بالشخصية االعتبارية و 304تجمعات( ،)11إضافة إلى العشرات من القرى والمزارع والتجمعات التي
ال تحظى بالشخصية االعتبارية وال تشملها التقسيمات اإلدارية( .)12ويُقدر عدد المجالس المحلية التي سقطت بيد النظام
سا محليًّا تديره قوى المعارضة.
سا محليًّا معتمدًا ،مقابل  140مجل ً
بحوالي  17مجل ً
الشكل رقم ( ) 3يوضح توزيع نسب السيطرة على الوحدات اإلدارية في إدلب بين النظام والفصائل السورية

السيطرة على الوحدات اإلدارية
10%

36%

54%

تحرير سورية وفصائل أخرى

هيئة تحرير الشام

النظام
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وتشظ كبيرين ،أسهم فيهما التداخل بين الحالتين السياسية والعسكرية
ويُعاني المشهد اإلداري في محافظة إدلب من هشاشة
ٍّ
في المحافظة ،الذي انعكس على المنظومة الـ ُمهيكلة للمجالس المحلية بنشوء مجالس محلية غير معتمدة من الحكومة المؤقتة،
وتضاعفت أعدادها بشكل كبير .كما أن تشكيل "حكومة اإلنقاذ" من قبل شخصيات مرتبطة بتنظيم "هيئة تحرير الشام"
المصنف إرهابيًّا من أطراف دولية( )13وبحماية وقوة تنفيذية منها زاد في تعقيد المشهد وتداخل الجهات العسكرية بالتنظيمات
اإلدارية المدنية ،وأسهم في تعدد المرجعيات وتضاربها ،ويُضاف إلى ذلك انفًلت منظمات المجتمع المدني والمنظمات
الدولية من عقال الضبط الحكومي.
وحسب تقرير أولي لمسح ميداني أجراه مركز عمران للدراسات مع وحدة المجالس المحلية( ،)14جرى في الفترة من 8
أبريل/نيسان  2018وحتى  15مايو/أيار  2018في محافظة إدلب ،فإن  %59من المجالس المحلية تُصنِّف نفسها بأنها تتبع
إداريًّا للحكومة المؤقتة مقابل  %7تُصنف نفسها تابعة لحكومة اإلنقاذ .ومن المًلحظات وجود عدد من المجالس التي تتبع
الحكومة المؤقتة لكنها مرغمة على التعاون مع حكومة اإلنقاذ ،فيما تصنف  %16من المجالس نفسها بأنها مستقلة عن
حكومتي اإلنقا ذ والمؤقتة .ومن أهم المًلحظات لفريق المسح الميداني كان عدم تطابق مناطق النفوذ العسكري لهيئة تحرير
ُ
حيث تشكل المجالس المحلية التي لها تبعية إدارية للحكومة المؤقتة ،رغم أنها تقع في مناطق
الشام مع تبعية المجالس المحلية؛
السيطرة العسكرية لهيئة تحرير الشام ،ما ُمعدله  %22من مجالس المحافظة الفرعية .ويُمكن عزو ذلك لكون المجالس
المحلية ُمنبثقة عن الحاضنة االجتماعية وتُمثل بدرجة كبيرة طبيعة المزاج العام الرافض لممارسات هيئة تحرير الشام .ويؤكد
هذا التحليل استعداد عدد من المجالس التي زارها فريق المسح الميداني النتخابات جديدة لمجالسها مثل أريحا وكفر تخاريم.
الشكل رقم ( )4يبين توزيع نسب تبعية المجالس المحلية في إدلب

التبعية اإلدارية للمجالس

28%

72%

حكومة اإلنقاذ

الحكومة المؤقتة

ومن أهم عناصر استحواذ حكومة اإلنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام هي قدرتها على توفير الغاز والتحكم بمعابر تجارية مع
النظام وصيانة وتوفير خدمات المياه للمنازل وإدارة المعابر الدولية التي تدر عليها ً
دخًل توزعه على عدد من المجالس
المحلية التي تتبع لها ،كما تجري زيارات ميدانية مكثفة للرقابة على عمل المجالس .واستحوذت أيضًا على أي دعم أو تمويل
مستقل يأتي للمجالس لمنعهم من امتًلك استقًللية ماليةً ،
فمثًل ،كان مجلس كفر يحمول يملك أرضًا زراعية يقوم بتأجيرها
ويستفيد من مواردها ،لكن منذ سبعة أشهر استولت عليها حكومة اإلنقاذ.
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عمو ًما ،يمكن تسجيل عدة مًلحظات تجاه فاعلية المؤسسات السياسية واإلدارية المحلية والجمعيات الخيرية ومنظمات
المجتمع المدني في محافظة إدلب ،إذ تصطدم سياساتها بالعديد من العراقيل التي تحد من خياراتها ،ويعود سبب ذلك ً
أوال:
إلى التعارض في أجندات الجهات المسيطرة على المحافظة ،وثانيًا :لتشتت اإلدارات والهيئات المدنية التي ال تزال تفتقر
لرؤية استراتيجية موحدة تُمكنها من امتصاص صدمة النزوح وابتداع أدوات إدارة سياسية واقتصادية واجتماعية تتواءم مع
الوضع غير المستقر للمحافظة ،وثالثًا :لًلعتمادية المفرطة على المنظمات الدولية والمحلية في تقديم المساعدات للسكان
ومخيمات المهجرين والمجالس المحلية.

إدلب والترتيبات السياسية والعسكرية المتوقعة
رغم إنجاز اتفاق خفض التصعيد في إدلب ضمن االجتماع السادس في اآلستانة ،في  15سبتمبر/أيلول  ،2017فإن الخرائط
سم بين األطراف الثًلثة بشكل نهائي .ولكن يبدو أن التقارب الروسي-التركي
والتفاصيل الجزئية حول آلية المراقبة لم تُح َ
حول إدلب أكثر من تقارب االثنين مع إيران .حيث صرح علي أكبر واليتي ،مستشار المرشد األعلى في إيران ،بأن "الخطوة
القادمة لمحور المقاومة ستكون تحرير مدينة إدلب السورية"( .)15وحذرت األمم المتحدة عبر نائب المبعوث الدولي إلى
سوريا للشؤون اإلنسانية ،يان إيغًلند ،من اندالع حرب في إدلب لكونها أصبحت أكبر مخيم للنازحين في العالم .كما حذر
المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الًلجئين ،فيليبو غراندي ،من انتقال القتال إلى إدلب وتعريض المدنيين إلى خطر
كبير .وفي نفس الوقت ،تؤكد تركيا عبر عدة تصريحات للرئيس أردوغان أن إدلب وضبطها سيكونان الهدف القادم بعد
عفرين ومنب ج .ودعا وزير الخارجية الفرنسي ،لو دريان ،إلى ضرورة تقرير مصير إدلب من خًلل عملية سياسية تتضمن
نزع سًلح الميليشيات فيها.
بالمقابل ،ال يمكن فك مصير إدلب عن معطيات المشهد العسكري العام وجنوحه باتجاه تبلور طموحات إقليمية ودولية ناشئة
تجعل هذا المشهد يدخل في مرحلة إعادة تشكل وترتيب جديد ،سواء باالتكاء على فكرة ومفهوم الدول الضامنة أو عبر ترسيم
جديد لحدود النفوذ الدولي .وسينعكس هذا الترتيب الجديد ُحك ًما (سلبًا أو إيجابًا) على العملية السياسية التي دخلت مرحلة من
السيولة المغرقة منذ جنيف  8وما تبعها من تطورات ميدانية -مثل عملية غصن الزيتون ،ومحاوالت إعادة ترسيم حدود
منطقة إدلب ،ومعركة "إسقاط" الغوطة الشرقية ،والنفوذ اإليراني في الجنوب السوري -وما رافقها أيضًا من هشاشة في بنى
ً
سائًل يصعب ضبط توجهاته ،أو النظام الذي يجد نفسه غير قادر على
الفاعلين السوريين ،سواء المعارضة التي باتت جس ًما
إرفاق السيطرة العسكرية بسيطرة سياسية واجتماعية (كما يتخيل) ،وغير مؤهل لمواجهة استحقاقات مرحلة البناء وإعادة
اإلعمار.
وفقًا لهذه المعطيات ،يمكن االستدالل فيما يتعلق بالمحافظة على أنها تسير وفق عدة اتجاهات يتضح التموضع التركي الرئيسي
منها جميعًا ،فتركيا رأت في اعتماد الخيارات الصلبة المدخل األكثر حس ًما في مواجهة المهددات األمنية التي تتعاظم ضدها،
وسيكون لها تأثير واضح في الشمال السوري خاصة بعد شبه اكتمال تحقيقها ألهداف غصن الزيتون واستحواذها شبه المكتمل
على األجزاء الشمالية ،باإلضافة إلى أدوار تركية محتملة ضمن مسار اآلستانة فيما يخص محاربة جبهة تحرير الشام سواء
عبر سياسات تفكيك أم مواجهة مباشرة عبر فصائل المعارضة ،وفي ذات الوقت يُتوقَّع أن يخضع اتفاق اآلستانة لخروقات
مستمرة من قوات تتبع إيران وتميل إليها روسيا أحيانًا عندما تريد الضغط على تركيا ،ثم تعود لتدعم الموقف التركي في
تحصين هذه المنطقة أمنيًّا وإدارتها مدنيًّا.
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بالمقابل ،يسعى النظام إلى الدفع باتجاه استعادة "السيادة الوطنية" عبر مقاربات عسكرية أو سياسية عندما يعجز عن استخدام
أدوات الروس أو اإليرانيين .وقد يلجأ إلى عدة خيارات بالتوالي أو التوازي ،أهمها:
 .1إنهاك منطقة إدلب أمنيًّا بتيسير مرور "أطراف متشددة" وتنفيذ عمليات أمنية واستهداف للشخصيات الثورية القادرة
على جمع الحاضنة الشعبية .وتهدف هذه السياسة إلى إضعاف بنى المعارضة وإيجاد الحجج السياسية لعودة "سيادة
مؤسسات الدولة" .كما يسعى النظام إلى إفشال نموذج اإلدارة المحلية وتصويره على أنه يتبع لمنظمات مصنفة
دوليًّا إرهابية.
 .2استثمار مسار اآلستانة بين الدول الثًلث :روسيا وتركيا وإيران ،لتوسيع دائرة الدول المشاركة فيه وإعادة تعريف
أدوار الضامنين ،كالمطالبة بدور إيراني أكبر بهدف استخدامه للولوج إلى منطقة إدلب سياسيًّا.
 .3الدفع نحو صفقات أمنية جزئية بشكل ثنائي ومباشر مع القوى الدولية المتواجدة في سوريا ،كتركيا وأميركا واألردن
لتحييد القوى العسكرية السورية واألجنبية والسماح للنظام بعودة مؤسساته تدريجيًّا الستعادة تحكمه بمفاصل
الخدمات ،ومن ثم إعادة اختراق الحاضنة والعودة األمنية كما فعل في مناطق المصالحات.
 .4عقد صفقات لتحييد الطرق البرية والرئيسية والمعابر التجارية والدولية عن الصراع ،وتبدو هذه الخطوة األسهل
على النظام لكونها تحقق مصالح مشتركة لكافة القوى ،إال أن النظام يريد منها إعادة امتًلك وظائف الدولة األساسية
وأجزاء من المواقع السيادية.

خاتمة
تتجه إدلب نحو عدة مسارات تعتمد على سياسات وردود أفعال عدد من الدول الفاعلة ،خاصة تركيا التي تبدو الفاعل الرئيسي
فيها .في حين يبدو أن النظام سيسعى بداية إلى عقد صفقات لفتح الطرق الدولية الرئيسية في سوريا وبالتالي عقد اتفاقيات
تجارية مع مختلف المناطق مع تعزيز حالة الفوضى األمنية في مناطق المعارضة في إدلب بشكل خاص .ويتوقع أن يخضع
اتفاق اآلستانة لمساومات ومنازعات من قوات تتبع النظام وإيران وتميل إليها روسيا أحيانًا عندما تريد الضغط على تركيا.
___________________________________

* د .عمار قحف ،المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات االستراتيجية
مراجع
 -1منظمة التنمية المحلية بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة" ،أطلس المعلومات الجغرافي ،إدلب" 17 ،يوليو/تموز ( ،2016تاريخ الدخول 9 :مايو/أيار :)2018
https://drive.google.com/drive/folders/0B9mAVSIoeDcPNFRKY1MzejNxV3c
يُشار إلى أن المكتب المركزي لإلحصاء التابع للنظام يُقدِّر عدد سكان محافظة إدلب في عام  2016بـ 1445000نسمة ،وهو رقم يبدو أنه ال يشمل النازحين إلى
المحافظة( ،تاريخ الدخول 9 :مايو/أيار :)2018
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter2/TAB-4-2-2017.pdf
 -2وحدة المعلومات ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تقرير غير منشور 8 ،مايو/أيار .2018
 -3وحدة التنسيق والدعم" ،الكارثة في سورية :التهجير القسري من الغوطة الشرقية والقلمون" 3 ،مايو/أيار ( ،2018تاريخ الدخول  9مايو/أيار .)2018
https://goo.gl/oHLb94
 -4حيث عملت الهيئة على تقسيم المحافظة إلى قطاعات ضمن كل قطاع عدد معين من المخيمات بحيث يكون لكل قطاع مدير ولكل مخيم إدارة خاصة به تعمل على
إحصاء أعداد المهجرين واحتياجاتهم المختلفة داخل المخيم من سلع وخدمات تشمل الصرف الصحي والتعليم والصحة والطعام...إلخ ،وترفع هذه الحاجيات إلى إدارة
القطاع الذي بدوره يوصلها للهيئة العامة حيث تجتمع لديه لوازم ونواقص المخيمات في قطاعات المحافظة كافة ،فيتم توجيه المنظمات اإلغاثية حسب تلك المعلومات.
 -5المركز السوري لبحوث السياسات" ،مواجهة التشظي" 11 ،فبراير/شباط ( ،2016تاريخ الدخول 9 :مايو/أيار :)2018
https://goo.gl/b7ibW2
 -6إحسان لإلغاثة والتنمية" ،تقييم االحتياجات متعدد القطاعات في محافظة إدلب" ،يناير/كانون الثاني  ،2017تقرير غير منشور لدى المؤلف.
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 -7حسب تقدير وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،غير منشور ،باالعتماد على احتسابها باستخدام برنامج ال  ArcGisبتاريخ 15
أبريل/نيسان .2018
 -8حسب الموقع التركي:
/http://www.suriyegundemi.com/2018/05/09/9620
(تاريخ الدخول  9مايو/أيار .)2018
 -9حسب مقابلة مع مصدر خاص في إدلب لدى وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات االستراتيجية بتاريخ  8مايو/أيار .2018
 -10اعتمد القرار  1378على القانون اإلداري  107المتضمن معايير تقسيم الوحدات اإلدارية بحسب عدد السكان في كل منطقة ،كما اعتمد على اإلحصاء السكاني
للمكتب المركزي لإلحصاء التابع لحكومة النظام للعام  2004وتعديًلته للعام  2011وفق معدل النمو السكاني في سوريا.
 -11يُقصد بالشخصية االعتبارية تمتع الوحدة اإلدارية بالذمة المالية المستقلة واألهلية القانونية للقيام بالتصرفات القانونية المختلفة كإبرام العقود وحق التقاضي أمام
يعبر عن إرادة هذه الوحدة ويتصرف باسمها ويمثلها ،إضافة إلى
القضاء وإمكانية مقاضاتها من الغير ،والموطن المستقل عن األفراد المكونين لها ،ووجود شخص ِّ
تمتعها بالمسؤولية المدنية واإلدارية الكاملة.
 -12منظمة التنمية المحلية 17 ،يوليو/تموز ( ،2016تاريخ الدخول 9 :مايو/أيار :)2018
https://drive.google.com/drive/folders/0B9mAVSIoeDcPNFRKY1MzejNxV3c
 -13تم تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية من طرف الواليات المتحدة األميركية بتاريخ  10مارس/آذار  ،2017موقع وزارة الخارجية( ،تاريخ الدخول:
 9مايو/أيار :)2018
https://www.state.gov/j/ct/rls/rm/273854.htm
وانظر موقع السفارة األميركية في دمشق( ،تاريخ الدخول 9 :مايو/أيار )2018
https://www.facebook.com/syria.usembassy/photos/a.73223327648.68773.48261722648/10155015037927649/?type=3&the
ater
 -14التقرير األولي غير منشور بتاريخ  8مايو/أيار .2018
 -15إيران :هدفنا القادم إدلب والوجود العس كري األميركي لن يبقى شرق الفرات ،موقع روسيا اليوم ،تاريخ النشر 13 :أبريل/نيسان goo.gl/xmrxxc : 2018
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