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ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دولة ومجتمعا ،ترقى لتكون مرجعا
لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ً
السورية في مجاالت السياسية والتنمية والدارة املحلية .يصدر املركز دراسات وأورقا منهجية تساند املسيرة العملية
للمؤسسات املهتمة باملستقبل السوري ،وتدعم آليات اتخاذ القرار ،وتتفاعل مع الفواعل عبر منصات متخصصة
لتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة املشهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م ّما يمكن من وضع
الخطط التي ّ
يحقق تنفيذها تلك االحتياجات.
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"معركة إدلب" :تفاهمات أمنية حذرة وأدوار محلية مطلوبة

تتسارع األحداث والترتيبات باتجاه اقتراب بدء النظام وحلفائه فتح معركة إدلب .كما تتباين فيها السيناريوهات املتوقعة
بحكم اختالف املقاربات األمنية لفواعل األستانة من جهة؛ واحتماالت املشهد العسكري وانزالقاته املتوقعة من جهة ثانية.
لذا يستعرض تقدير املوقف هذا السياق السياس ي والعسكري املفض ي لهذه املعركة؛ ويتلمس ويختبر ملمح التفاهم ما
بين دول األستانة وحدوده وأثره على تغليب إحدى السيناريوهات .كما يوضح هذا التقدير في هذا السياق املتسارع ملمح
الخيار األنجع للقوى والفواعل املحلية واملتمثل في تمتين الجبهة املحلية عبر االنتقال من صيغ الدارة املحلية إلى صيغ
الحكم املحلي املنضبط.

هدف روسي دقيق األدوات
سياق املعركة احملتملةٌ :
ّ
شكل اجتماع سوتش ي بمخرجاته في مطلع هذا العام انعطافة محورية في حركية العملية السياسية املتعثرة باألساس؛ إذ
حدد أولوياتها واختصرها بعملية دستورية وانتخابات كما أرادها الروس .إال أن هذه االنعطافة سبقتها محددات سياسية
فرضتها الدول الخمسة (أمريكا وفرنسا وبريطانيا والسعودية واألردن) في مخرج الالورقة في باريس .ورغم أن مضمون
ّ
الالورقة ال يختلف مع الطرح الروس ي إال أنها أكدت على مركزية األمم املتحدة في هذه العملية واعتبرتها املرجعية الرئيسية
ً
ً
بشكل يعيق الطموح الروس ي في استحواذه التام على املرجعية السياسية .وشكل ذلك التأكيد دافعا إضافيا لروسيا
لالنتقال من مقاربة "حرف جنيف" إلى "أستنة جنيف" وذلك عبر استراتيجية "إنهاء فاعلية املعارضة املسلحة".
فمنذ معارك الغوطتين وجنوب دمشق وريفي حمص وحماه وانتهاء معارك الجنوب؛ والروس ماضون في تطبيق حلولهم
الصفرية على كافة األراض ي السورية؛ مزينة بمصالحات شكلية مليئة باالرتكاسات؛ وتجعل الكل "متهم وتحت الطلب" .إن
ً
ُ
ً
كثرة التصريحات حول إدلب ليست إال استمرارا حثيثا ملا يريده بالدرجة األولى املخيال الروس ي الذي يرتجي إنهاء الكلفة
السياسية للتدخل العسكري عبرإنجازالحل السياس ي وفق تعريف موسكو ،على الرغم مما يطرح من خطط ومراحل
"السيطرة عليها" سواء في األستانة أو حتى عبر منصاتهم العالمية أو البحثية؛ وفي اللقاءات الدبلوماسية والسياسية
املعلنة منها وغير املعلنة.
ً
ً
رافق هذا السياق تثبيطا روسيا ألهم االستحقاقات السياسية التي ينتظرها السوريون (كملف املعتقلين وعودة الالجئين)؛
وذلك عبر تحويل تلك االستحقاقات إلى "تحديات حكومية خالية من الشرط السياس ي" لتخفيف حدة االنخراط الروس ي
الذي يتزايد عمقه في البنية السورية .حيث تهدف موسكو فيما تدعيه من ضمانات تحقيق أمرين :املساندة املالية التي
تتطلب مبالغ يصعب على موسكو وحلفائها تأمينها بمفردهم؛ وتأسيس مناخات سياسية تؤمن انخراط "أعداء" النظام في
عملية شرعنة نظام األسد بشكل تدريجي وفق منطوق البراغماتية والواقع العسكري الجديد.
وفي هذا السياق؛ وضمن الحركية الروسية أعاله؛ تتعامل موسكو مع ملف إدلب بدقة وترتيب حذر .فهي من جهة أولى
ً
ً
ً
ً
ً
ووفقا ملنظور موسكو ستشكل إعالنا روسيا النتهاء ثنائية الصراع العسكري بين النظام واملعارضة ،وبالتالي تغيرا كامال في
ً ً
م ّ
وجهات العملية السياسية إن لم يكن نسفا كليا لها والتكيف مع النظام وبدء التطبيع معه .كما تسعى الدارة الروسية
لفرض "مقاربات املصالحة" املحلية مع الفصائل كإطار قابل للتسويق وبديل "ناجع" عن جنيف .ومن جهة ثانية ،تسعى
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ً
موسكو ألن تكون "عودة السيطرة على إدلب" امتالكا ملداخل التنمية والتبادل التجاري املحلي والخارجي الذي من شأنه
البدء في تذليل "عقبات ما بعد الصراع" .ومن جهة ثالثة ،سيكون لعودة السيطرة املتخيلة تلك إنهاء لـ"كوابيس الدرون"
ً
ً
وما حملته من استنزافات روسية وتهديدا مستمرا لقواعدها وضباطها وجنودها.
ً
ً
ومن جهة رابعة ورئيسية ،فهي باملقابل تحمل في تداعياتها تعطيل محتمل ملساراألستانة بحكم تضارب املصالح مع أنقرة
التي يفرض عليها أمنها القومي عدم جعل تلك املنطقة ّ
منصة تهديد لها يستخدمها األسد وحلفاؤه كورقة ابتزاز دائمة.
وتتعقد هذه التداعيات األمنية خاصة أن مفاوضات النظام مع "الدارة الذاتية" قد تفرز "زواج مصلحة" بينهما ال سيما
في ظل تأرجح املوقف األمريكي .كما أن التقرب الروس ي واليراني مع تركيا نتيجة سياسات العقاب األمريكية التي تمارسها
واشنطن اتجاههم قد تخسرهم الطرف التركي كمساهم في ترتيبات املشهد األمني في سورية ،وهو أمر سيكون له تبعات
تعود بالسلبية على سياسة “جذب" تركيا لصالح "محور الصد".

قمة طهران :تفاهم قلق وسيناريوهات مفتوحة
تأتي قمة طهران بعد سلسلة من املؤشرات املدللة على أولوية ملف إدلب في سياسة موسكو وحلفائها .ومن هذه املؤشرات
بدء القصف الروس ي على عدة مناطق (انظر الجدول رقم ( )1في امللحق) ،وزيادة التمترس التركي في قواعده وما قابله من
نشر لنقاط روسية تفصل بين قواعد أنقرة العسكرية وخطوط تمركز النظام وحلفائه (انظر الخريطة رقم ( )1في امللحق)،
وتصنيف أنقرة هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية ،وتجهيزات وتحضيرات النظام وامليليشيات اليرانية لحرب كبرى وما
استلزمته من حرب نفسية ،والتصريحات الغربية واألمريكية املحذرة من استخدام الكيماوي ،واستعدادات املعارضة
ً
ً
العسكرية .ودفعت هذه املؤشرات قمة طهران لتكون إطارا دقيقا لتحديد مستقبل هذه املحافظة .ومن مالمح هذا الطار
يمكن ذكر العنصرين اآلتيين:
 .1خطوط تفاهم أمنية حذرة
تأتي التفاهمات الحذرة تحت عنوان استمرار هدنة أو تمديد اتفاقية خفض التصعيد أو إعطاء أنقرة فرصة إضافية
ً
لترتيب املشهد في املحافظة أمنيا .وعليه فإن هذا التفاهم يتمحور حول تحديد خارطة األهداف املتعلقة "بهيئة تحرير
ً
ً
ً
الشام" و"حراس الدين" بما ال يؤثر على مقاربات أنقرة األمنية التي تعتبر إدلب خطا دفاعيا متقدما ملنطقتي درع الفرات
ً
ً ً
ً
وغصن الزيتون ومجاال حيويا أمنيا ينبغي أال يخضع لسلطة األسد .كما ترشح عن هذه القمة أيضا عدة أمور منها تعهد
تركيا بضمان عدم جعل هذه املنطقة منصة تهديد للقواعد الروسية؛ وإرساء تعاون استخباري تركي مع روسيا وإيران ضد
ً
"القوى الرهابية"؛ وإنشاء نقاط عسكرية روسية في املناطق التي تتواجد فيها النقاط التركية ودخول النظام لها إداريا
ً
وليس عسكريا.
ٌ
 .2أجندة في طريق التفاهم العام
ال تزال مالمح التفاهمات التي تديرها موسكو وأنقرة واملتعلقة باألمور الدارية واالقتصادية وبما يتصل بإجراءات تحييد
ً
الطرق واملعابر غيرمكتملة نظرا الرتباطها بالعنصر األول من جهة؛ ولتبعيتها بالترتيبات الالزمة لتنفيذ أي اتفاق .فمن جهة
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تركية يراد لهذا التفاهم املحتمل أن يكون عناوين استقرار ودافع باتجاه حل سياس ي شامل .ومن جهة روسية فهي ال
ً
تزال تعلي من شروط االختبار للتموضع التركي ،إذ تريده بحجم متفق عليه ال يشكل "خطرا على النظام".
ً
وفقا للمتابعات امليدانية والسياسية؛ فإنه يعتقد أن الترتيبات الناشئة حول إدلب هي ترتيبات شديدة القلق ومفتوحة
االحتماالت .فمعادلة إدلب (كمعركة فاصلة) يتم صياغة تفاهماتها األمنية والعامة مع إغفال ألي أدوار مقاومة وصادة
متوقعة حيالها .حيث تعزز هذا الغفال بحكم سرعة تدحرج مناطق معارضة ذات ثقل عسكري نوعي كالغوطة الشرقية
ودرعا؛ ناهيك عن اعتقاد موسكو أن جبهة إدلب هي استمرار لعملياتها العسكرية .وهنا نؤكد على أن هذا الغفال ال يتسم
بالدقة واملوضوعية؛ فمن جهة أولى؛ تتجهز املعارضة املسلحة لـ "معركة وجود" فال ترحيل أو تهجير بعد إدلب؛ وخياراتها
تبدأ وتنتهي باملقاومة .وعزز هذا األمر تلك الجراءات املتبعة من الفواعل املحلية في إدلب للتصدي لحاالت االختراق التي
كانت إحدى سمات املشهد في الغوطة ودرعا وريفي حمص وحماه ،ناهيك عن وجود املظلة الجامعة للعمل العسكري
(الجبهة الوطنية للتحرير) وعمليات التحصين والهندسة العسكرية والتجهيز الحتمالية الضغط العسكري في جبهات أخرى.
ً
ومن جهة ثانية؛ لن تكون بهذا املعنى إدلب استمرارا ملا يتخيله الروس للعمليات العسكرية ومسارها؛ حيث أن اعتماد
ً
النظام الواضح على امليليشيات اليرانية سواء بشكل مباشر أو املجموعات التي باتت جزءا من بنية جيشه سيكون عنصر
اختبار للسياسة األمريكية "املهتمة" وفق ادعاءاتها بتحجيم إيران .وتدلل إشارات املوافقة الحذرة التي أبدتها واشنطن
وبعض العواصم األوروبية تجاه العمليات الروسية على صعوبة املهمة أمام هذه الحاضنة االجتماعية والقوة النوعية في
إدلب خاصة في ظل لجوء النظام وحلفائه للسالح الكيماوي كسالح فيصل.
ً
ووفقا ملا تقدم؛ ال تخرج السيناريوهات املتوقعة تجاه إدلب عن ثلثة؛ أولها عمليات دقيقة ومحدودة (وهي املرجحة) إال
ً
أنها غير مضمونة النتائج؛ وثانيها تدهور التفاهمات األولية واالنزالق لعمليات شاملة (األقل ترجيحا) وهو ذو كلف سياسية
وعسكرية بالغة التعقيد تبدأ بانهيار محتمل لطار األستانة الذي استثمرت به موسكو وال تزال وقد تصل تلك الكلف إلى
مأساة إنسانية وتدحرجات عسكرية قد تفض ي لتدخالت دولية؛ وثالثها إخراج إدلب من معادالت الصراع العسكري (وهو
ً
األضعف نسبيا) ألنه ينتظر مؤشرات أمنية وسياسية لم تظهر بعد.
وفي هذا السياق تؤكد التصريحات األمريكية والغربية املحذرة من "معركة إدلب" على ثالثة أمور؛ أولها :املوافقة املبطنة
فيما يخص أجندة عمليات الروس املعلنة والتي تدعي توجيه ضربات عسكرية تجاه هيئة تحرير الشام دون أن تقدم لها
أي تنازل يصب في صالح سوتش ي على حساب جنيف؛ وثانيها واألهم هو االستمرار في منح الروس "وكالة التسيد" في سورية
الذي له عدة غايات منها ما هو "دعوة الستمرار االنزالق الروس ي" ومنها ما له عالقة بتحقيق غايات مشتركة متمثلة
"بمحاربة الرهاب"؛ وثالثها مرتبط بترقب أمريكي لتحركات طهران الطامحة مللء الفراغ ،وتخوف أوروبي من موجات لجوء
ونزوح كبيرة.
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املطلوب حملياً" :ال مفر من مواجهة أسئلة "2015
على الرغم من املسارات القلقة املتوقعة للمعركة إال أن هذا ال ينفي نجاعة مقاربة "تحويل األزمة لفرصة" .لقد دلل الزخم
الثوري الذي رافق التطورات األخيرة بشكل واضح تمسك الحاضنة بخيار الصمود؛ وهذا من شأنه تعزيز الدوافع النفسية
للقوى العسكرية للمض ي باتجاه تبني سياسات دفاعية محكمة وتحويلها لقدرة مستمرة وتدعيم شروط الفاعلية وتحسين
الشروط املحلية وما تستلزمه من استجابات تنموية وحوكمية.
بناء عليه؛ ينبغي تدارس خيار تحويل نمط الدارة املحلية في إدلب إلى "حكم محلي منضبط" ،وبصيغة أخرى استحضار
أسئلة التحرير أواخر عام  2015والبدء بتنفيذ سياسات ضبط تهدف بإطارها العام تثبيت األمن واالستقرار املجتمعي،
والبدء بتأسيس نظام حكم ّ
فعال له معاييره وأدواته التنفيذية وأجندته الخدمية واالقتصادية .وال يمكن أن تبدأ هذه
العملية من دون إرادة سياسية محلية دافعة لتأطير التفاعالت املحلية في املحافظة املثخنة بالتحديات ،مع مراعاة كسب
الشرعية والقبول املجتمعي .وعليه يقترح حزمة التوصيات التالية:
 .1تشكيل مرجعية سياسية محلية موحدة ،تتكون وفق آليات التوافق املحلي الذي يضمن حسن التمثيل والشرعية؛
وتهدف إلى أن تكون الطار العام لرسم السياسات العامة الخدمية منها واألمنية والعسكرية واملدنية والسياسية.
 .2التحول إلى نمط حكم محلي منضبط عبر تظافر كافة الجهود للفواعل املعنية وإنجاز صيغ عمل املؤسسات الحاكمة
وقوننة عالقتها مع املجتمع واملؤسسات التنفيذية .وقد يكون هذا العمل بالتنسيق مع الحكومة املؤقتة وهيئات
سياسية محلية أخرى تعمل في هذه األثناء على مراجعة وتقييم أدائها.
 .3بلورة طرح محلي قائم على احتواء بعض السوريين من هيئة تحرير الشام وتفكيك أطرها التنظيمية وفق ما يراعي
الشرط املحلي الخاص وااللتزامات التركية؛ وذلك بهدف سحب ذرائع من جهة ،وتأمين اتساق عضوي بين الفواعل
املحلية من جهة ثانية.
 .4تأسيس اللجنة املركزية للتنمية واالستجابات النسانية ،وتنحصر مهمتها بمتابعة الشؤون املتعلقة باملوارد البشرية
وسبل العيش وتحسين ظروفها ،وتأمين تواصل ّ
فعال مع كافة منظمات املجتمع املدني لتسهيل مهامها وحمايتها وفق
أطر ناظمة صادرة عن املرجعية السياسية.

ً
ً
 .5تطوير آليات عمل الجبهة الوطنية للتحرير وتعزيز أطرها التنظيمية لتغدو جسما عسكريا واضح العقيدة والبنية
والهرمية الدارية؛ وربط استراتيجياتها وتكتيكاتها بمحددات تنظمها املرجعية السياسية؛ وتنحصرمهامها بالوظيفة
الدفاعية.
قد يبدو االنتقال إلى صيغ "نظام الحكم املحلي" فعل يعتريه ضيق الوقت وحساسية الظرف التي تمر به املحافظة؛ إال أن
ً
العمل بالتوازي على التأسيس لهذا االنتقال هو حاجة مستعجلة واستراتيجية في آن معا؛ من شأنها تحسين خيارات
املحافظة وتوسيع هوامش حركتها .إن التحدي األبرز أمام هذا االنتقال هو أن يكون وفق فلسفة تالقي املصالح مع الحليف
التركي وتعزيز مساحات العمل الوطني؛ ناهيك عن عوائق تتمثل بالقدرة على تجاوز حالة الفصائلية ،وتعزيز دينامية بناء
الدولة األقدر على تحقيق األمن املجتمعي وتوفير الخدمات املنظمة للمجتمعات املحلية؛ ومدى استطاعة ونجاعة
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املكونات املحلية في إدارة املرافق العامة وتنمية املوارد االقتصادية لتحسين مستوى املعيشة والدخل وعدم تدهور العجلة
ً
االقتصادية ،وصوال إلى تشكيل نموذج تنموي نوعي.
ً
ختاما يمكن القول بأن كل االحتماالت مفتوحة؛ إال أن ملمح استمرار االختبار والتوافق األمني الحذر بين فواعل
األستانة سيكون له أثرما خلل املرحلة املقبلة؛ دون أن يعني ذلك انتفاء احتمالية االنزالق ملعركة شاملة في حال تعثر
التوصل التفاق عام (سياس ي وإداري) .وأمام كل هذه التحديات ال مفر للقوى املعارضة من تعزيز شروط صمودها
وقوتها وتدارس كل الخيارات وعلى رأسها ضبط مشهد التفاعلت األمنية والعسكرية واإلدارية والسياسية في إدلب
وما تستلزمه من أطروحات نوعية.

امللحق؛
جدول رقم ( )1يوضح ضربات طيران الروس ي والقصف املدفعي على مناطق إدلب وما حولها من / 10آب حتى /10أيلول
املحافظة

الجبهة

االستهداف املدفعي

عدد الغارات الجوية (طيران روس ي)

املستهدف

السيطرة

إدلب

معرة النعمان

7

19

مدنيين

الجبهة الوطنية

إدلب

خان شيخون

81

6

عسكريين

هتش

حلب

ريف حلب الغربي

51

2

مدنيين

الجبهة الوطنية

حماه

مورك

37

6

عسكريين

هتش

حماه

كفرنبودة

25

3

مدنيين

الجبهة الوطنية

اللذقية

جبل التركمان

12

4

عسكريين

الجبهة الوطنية

إدلب

جسر الشغور

21

16

مدنيين

تركستان-هتش

حماه

سهل الغاب

66

12

مدنيين

الجبهة الوطنية

حماه

كفرزيتا

75

9

مدنيين

جيش العزة

حلب

ريف حلب الجنوبي

230

0

عسكريين

هتش
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خريطة رقم ( )1توضح نسب السيطرة والنفوذ في محافظة إدلب وتموضع القواعد والنقط الروسية والتركية
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