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ملخص تنفيذي
 انسحبت نقاط املراقبة التركية التي تم حصارها من قبل قوات النظام خالل مجريات الحمالت العسكرية للنظام في
إدلب وحماة وحلب وإعادة تموضعها في أماكن مختلفة وهذا يدل بطبيعة الحال على انعدام الثقة بين أنقرة وموسكو.
وهكذا تخلصت أنقرة من مخاوف وقوع نقاط املراقبة بيد قوات النظام واستخدامها كورقة ضغط بسحبها لهذه
النقاط وإعادة تموضعها في أماكن لها أهمية استراتيجية كبيرة .كما أن عدم سحب نقاط املراقبة باتجاه الحدود
السورية التركية كانت خطوة عسكرية واستراتيجية صائبة ألنقرة.
 تعددت أسباب سحب أنقرة لنقاطها العسكرية املحاصرة من قبل النظام جراء الحمالت العسكرية األخيرة في إدلب
وحماة وحلب ،فهي من جهة أولى تهدف إلى إعادة التموضع وتغيير وظيفة النقطة من مراقبة إلى قواعد عسكرية ،ومن
جهة ثانية هدفت أنقرة إلى سحب أي ورقة ضغط تمارس ضدها من قبل النظام وحلفائه في حال عودة تدحرج
العمليات العسكرية.
 على الرغم من تعدد دوافع النظام وروسيا وطهران في االستمرار بمسلسل القضم العسكري ملا تبقى من منطقة
خفض التصعيد الرابعة "دوافع سياسية واقتصادية وتنموية " إال أن هذه الدوافع قد تواجه تحديات يفرضها مسار
أستانة باعتباره منصة تفاهم وتفاوض أمنية بين تركيا وروسيا أو تحديات متعلقة بالكلفة املالية للعملية العسكرية
ال سيما في كل ما تشهده مناطق النظام من أزمات اقتصادية بالغة الحدية.
 يتجه املشهد امليداني في إدلب خالل عام 2021نحو اتجاه التجميد أو القضم الجزئي ورغم داللة مؤشرات التجميد
إال أن هذا ال يلغي أهمية صمود تلك املناطق وما يتطلبه من تدعيم مؤشرات االستقرار األمني والهندسة العسكرية
املصممة بغرف عمليات مركزية.
خالل  2020قررت غرفة عمليات الجيش التركي في إدلب إعادة تموضع ست نقاط مراقبة تركية حاصرها النظام خالل
الحملة العسكرية التي شنها في نيسان  2020على مواقع سيطرة قوات املعارضة في محافظتي حلب وإدلب في نيسان ،2020
تلك املناطق التي كانت ضمن مناطق خفض التصعيد املتفق عليها في مؤتمر أستانة )1( .وهي من ريف حلب (عندان،
الراشدين ،قبتان الجبل) من ريف إدلب (صرمان) من ريف حماة (مورك ،شير املغار) ( ،)2كما أنه في مطلع عام  2021تم
سحب باقي النقاط الثالث وهي من ريف حلب (العيس ،الشيخ عقيل) من ريف إدلب (تل طوقان))3( .

أثار هذا االنسحاب العديد من التساؤالت املتعلقة بالسيناريوهات امليدانية للخارطة العسكرية في إدلب مرة أخرى ،وعليه
يحاول تقدير املوقف هذا أن يقدم قراءة تحليلية للحركة العسكرية التركية ومدلوالتها ثم استعراض خارطة األهداف

( )1أبرز محطات مفاوضات أستانا ،الجزيرة تاريخ النشر ،2017/07/04الرابط https://2u.pw/NGPQ9
( )2نقاط املراقبة التركية في شمال غربي سوريا ،صحيفة عنب بلدي ،تاريخ النشر  ،2020/12/19الرابط https://2u.pw/6btvQ
) (3مقابلة أجرتها الباحثة مع محلل عسكري في تاريخ  30كانون األول  2020على منصة زووم
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ً
املتعلقة بفواعل األستانة وانعكاساتها على التطورات امليدانية املحتملة في إدلب؛ مبينا االتجاهات املستقبلية املتوقعة
للمشهد امليداني.

انسحاب تركي أم إعادة متوضع؟
ً
بدأ النظام وبمساندة برية وجوية مباشرة من روسيا حمالته العسكرية على مناطق خفض التصعيد تواليا منذ  10تشرين
الثاني عام  .2018حيث بدأت أول عملية قضم في  02شباط عام  )4( ،2019وتالها حملتين من قوات النظام في الفترة
الزمنية بين  2019و 2020وكانت أخر حملة في نيسان  2020والتي تخللها مواجهة مباشرة بين النظام وتركيا ،واستطاع
ً
النظام في هذه الحمالت من فرض سيطرته على عدة مواقع مهمة ،وتمكن أيضا من تأمين طريق ، M5من خالل سيطرته
على خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب في إدلب وعلى الراشدين وسنجار وغيرها من النقاط الواقعة شرق الـ  M5في
ريفي حلب الغربي والجنوبي .كما توضح الخريطة رقم (:)1

الخريطة رقم ( )1توضح توزع نقاط املر اقبة التركية بعد االتفاق األول مع روسيا في 2018

ً
ً
تعتبر عملية القضم األولى بمثابة أول اختبار لالتفاق الروس ي التركي والذي برهن حينها أنه اتفاق هش سياسيا وعسكريا
لم تتمكن بنوده من ضبط هجمات النظام وحينها لم يبدر أي تحرك عسكري من الجانب التركي األمر الذي لعب دورا
أساسيا في قيام النظام بشن حملتين جديدتين خسرت خاللهما املعارضة عدة مواقع ونقاط استراتيجية ،وترافقت تلك
) (4ورشة قام بها مركز عمران للدراسات االستراتيجية عن السيناريوهات امليدانية املتوقعة إلدلب لعام  2021في تاريخ  30كانون األول  2020على منصة زووم مع مختصين
في الشأن العسكري واملدني.
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الخسارات بعد الحملة الثالثة من انتقال املفاوضات التركية والروسية من وزراء الدفاع إلى املكاتب الرئاسية والتي نتج عنها
توقيع اتفاق بين الرئيسين بوتين وأردوغان ملحق إضافي التفاق سوش ي في موسكو بتاريخ  5آذار )5( 2020حيث نص االتفاق
على تسيير دوريات مشتركة على طريق M4و وقف العمليات القتالية على خط التماس وفق تصريحات لكال الرئيسين
أردوغان وبوتين بتوصلهما التفاق على وثيقة مشتركة حول التسوية في سورية ( ،)6ولعل أبرز الثغرات التي تستمر روسيا
باالستفادة منها في االتفاق الحالي وكافة االتفاقات السابقة ألستانة وسوتش ي وحتى اتفاقية موسكو أنه ال يوجد فيها نص
واضح وصريح يمنع الروس من عملية قضم أو عملية عسكرية(.)7
بتاريخ تشرين الثاني لعام  2020اتخذت القوات التركية قرار إعادة تموضع النقاط من مناطق ذات خواصر رخوة إلى
مناطق فيها خطوط دفاع أكبر ومناطق استراتيجية أكثر وبالتحديد في مناطق جبل الزاوية والتي تعتبر من الناحية
االستراتيجية خط الدفاع األول فيما يتعلق بطريق الـ  ،M4كما توضح الخريطة (:)2

الخريطة رقم ( )2توضح نقاط املر اقبة التي سحبتها تركيا وكيف إعادة تموضعها كانون الثاني 2021

تدلل اآللية التي اتبعها الجانب التركي في إعادة تموضع نقطة مورك ونقلها إلى قرية قوقفين في منطقة جبل الزاوية وتعزيزها
بأرتال كبيرة من الجيش التركي على طبيعة التوجه امليداني ألنقرة والذي يتمثل في عدم التواجد في مناطق النظام خشية
تعرضها للمزيد من الضغوط واحتماالت االنزالق من جديد ملواجهات عسكرية مباشرة ،والبدء بالتعامل مع إدلب كخيار
عسكري استراتيجي عبر تغيير وظائف النقاط التركية من وظيفة املراقبة إلى قواعد عسكرية معززة ومدعومة بكافة أنواع
) (5الفروف يعلن بنود االتفاق الروس ي التركي .عربي سبوتنيك ،تاريخ النشر. 05/03/2020.الرابط https://2u.pw/hrgfz
) (6املرجع نفسه
) (7ورشة قام بها مركز عمران للدراسات االستراتيجية عن السيناريوهات امليدانية املتوقعة إلدلب لعام  2021في تاريخ  30كانون األول  2020على منصة زووم مع مختصين
في الشأن العسكري واملدني.
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األسلحة مجهزة ألي عمل عسكري ،والجدير بالذكر هنا أنه من املحتمل إنشاء نقطة جديدة في مدينة قدورة باتجاه مدينة
سراقب ونقطة في حرش بنين مدعمتين بعتاد وتجهيزات عسكرية نوعية )8( .من جهة أخرى؛ ويعد هذا االنسحاب إجراء
احترازي لعدم وقوع هذا النقاط كرهائن بيد قوات النظام والتي سيتم استخدامها للضغط على أنقرة ،كورقة مفاوضات
للحصول على هدف سياس ي أو عسكري.

مصاحل النظام وحلفاؤه يف إدلب
مما ال شك فيه؛ يطمح النظام إلعادة السيطرة على إدلب وذلك لعدة أسباب منها ما هو متعلق بضرورات "النصر" قبيل
ً
االنتخابات الرئاسية الجديدة إضافة إلى ما هو مرتبط بتنشيط الحركة التجارية بين الساحل وإدلب وحلب ،وأيضا
إضعاف املوقف التفاوض ي للمعارضة السورية عبر زيادة املكتسبات امليدانية وتوظيفها في التفاوض السياس ي ،ناهيك عن
رغبته في السيطرة على الحدود مما يعني احتكاره لإلدارة األمنية والفوائد االقتصادية للحدود .وقد تتبدى أولى غاياته في
القيام بعمليات قضم باتجاه طريق  M4وجبل الزاوية باعتبارها منطقة جغرافية مرتفعة تمكن النظام من فرض طوق
ناري على شمال إدلب في حال سيطر عليها .وذلك كله كتمهيد للسيطرة على معبر باب الهوى من أجل إيقاف اآللية الدولية
للمساعدات وهو املعبر الوحيد الذي تدخل عبره املساعدات للمعارضة ويصبح مصير النازحين واملهجرين بيد النظام.
قد يعتري هذا الطموح املتخيل للنظام جملة من التحديات سواء تلك التي يفرضها مسار أستانة أو تلك املرتبطة بعدم
امتالك التكلفة املالية في ظل ما تشهده مناطق النظام من أزمات اقتصادية خانقة؛ وبالتالي فإنه سيمض ي في اآلونة الراهنة
باتباع منهجية االختراق والعمليات األمنية السريعة من خالل افتعال تفجيرات واغتياالت وزرع خاليا أمنية صغيرة.
من جهة طهران فإنها ترمي للسيطرة على الفوعة وكفريا حيث أنه ومنذ انسحاب سكان مدينتي كفريا والفوعة وفق اتفاق
الزبداني  24أيلول عام  )9( ،2015تعمل إيران على تقديم خطاب "إعادة السيطرة على كفريا والفوعة" " مليلشياتها معتبرة
إياه "الجهاد" .وفي سبيل ذلك ستسعى إيران لتحقيق أهدفها في إدلب عن طريق النظام وتكرار تكتيكاتها في حمالت القضم
األخيرة عبر انتشار ميليشياتها في املناطق املستردة .وتعتبر الدينامية األنسب إليران في إدلب هو تحويل االنتشار العسكري
إلى السيطرة االجتماعية عن طريق إعادة توطين عوائل املقاتلين وتكثيف عمل املنظمات والجمعيات اإليرانية وتهيئة كما
فعلت في دير الزور.
أما فيما يتعلق بالجانب الروس ي فإنه يسعى من جهة إلى الحفاظ على منصة أستانة وما تستوجب من تفاهمات مع أنقرة
ومن جهة أخرى تأمين الطرق الدولية وما تعنيه من عودة شريان االقتصاد للحياة ال سيما في ظل التحديات االقتصادية
ً
ً
الكبرى التي يشهدها النظام والتي من شأنها تخفيف الخنق االقتصادي وجعل املكسب العسكري مكسبا مستمرا وإال فإن
االنزالق املستمر للقوات الروسية في سورية سيبقى ذو كلف سياسية عالية.

( )8املرجع نفسه.
) (9اتفاق الزبداني-الفوعة وكفريا ،امليادين تاريخ النشر .2015/12/29الرابط https://2u.pw/ysYLQ
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قضم أم جتميد
على الرغم من قيام الجانب الروس ي بمعارك البادية ضد تنظيم الدولة وما استلزمه من نقل العديد من الكتل العسكرية
من إدلب إلى بادية حمص باإلضافة إلى ترقب الجميع ملعرفة الدور الذي تنوي اإلدارة األميركية الجديدة لعبه في إدلب ،إال
ً ً
أن هذا ال يعد مؤشرا كافيا لعدم اهتمام موسكو بتحصيل مكاسب في جبهة إدلب فإن املشهد امليداني العام في إدلب ينحو
باتجاه أحد السيناريوهات التالية:
األول :استمرار القضم :والذي يمكن أن يتم من خالل قضم جزئي أو اجتياح كامل ،وفيما يتعلق بالقضم الجزئي فمن
املرجح أن يبدأ من املنطقة الواقعة جنوب الـ  ،M4والتي شهدت ومنذ توقيع االتفاق التركي والروس ي األخير املتعلق بنشر
الدوريات املشتركة على طريق ال  M4عدة غارات من قبل الطيران الروس ي ومدفعية النظام ومحاوالت تسلل برية من قبل
النظام واملليشيات اإليرانية باتجاه منطقة جنوب األوتوستراد الواصل بين محافظتي حلب والالذقية .وفي حال نجاح هذه
ً
املحاوالت يكون األوتوستراد أصبح تحت سيطرة النظام وروسيا بشكل كامل ،وهذا يعني أيضا أنه لم يعد ضروريا وجود
الدوريات املشتركة بين الـأتراك والروس مع انسحاب فصائل املعارضة إلى شمال األوتوستراد ( .)10باإلضافة إلى تمكن قوات
النظام من فرض رصد ناري على ما تبقى من مواقع املعارضة في إدلب.
ً
أما االجتياح الكامل للمنطقة وعلى الرغم من كونه مستبعد نظرا لكلفته السياسية واإلنسانية واالقتصادية فإنه سينحو
إما باتجاه كامل للمنطقة واألرياف املحيطة بها وصوال حتى بلدة دارة عزة أو باتجاه اجتياح كامل ملدينة إدلب ماعدا الشريط
ً
الحدودي املمتد من دركوش وصوال حتى سرمدا (وهي منطقة واقعة بين سلسلة جبال والحدود السورية التركية).
السيناريو الثاني فيتمثل بالتجميد ،حيث أن سمة التجميد هي سمة املشهد امليداني وتثبيت الوضع على ما هو عليه وهو
ً
السيناريو األكثر توقعا وأن تبقى نقاط السيطرة على ما هي عليها خالل هذه الفترة وإعطاء الفرصة باتجاه أكبر للتفاهمات
السياسية بين األتراك والروس وهذا ما بدى من خالل اتفاق أستانة  15الذي أكد على التهدئة في منطقة إدلب.)11(.

اخلامتة

ً
ً
ً
أيا كان السيناريو املتوقع؛ فهذا ال يلغي أهمية صمود تلك املناطق نظرا لتكلفة الخسارة استراتيجيا وعلى كافة الصعد

السياسية واالقتصادية واإلنسانية واالجتماعية وما سيلحقه من كوارث وتعثرات محتملة في سياسات االستجابة؛ وهو
ً
ً
أمر تدركه جيدا الفواعل الوطنية األمنية والعسكرية والسياسية ولكنه يتطلب مزيدا من تدعيم مؤشرات االستقرار األمني
ً
ً
والسير قدما باتجاه نمط حوكمي رشيد وهندسيات عسكرية منضبطة ومصممه بغرفة عمليات مركزية معدة سلفا لغايات
الصمود وعدم تكرار سيناريو القضم.

) (10مقابلة مع خبير في الشؤون العسكرية وامليدانية في تاريخ  7كانون الثاني عام  2021على منصة الزووم.
) (11مقابلة مع خبير في الشؤون العسكرية وامليدانية في تاريخ  9كانون الثاني عام  2021على منصة الزووم.
) )18ورشة قام بها مركز عمران للدراسات االستراتيجية عن السيناريوهات امليدانية املتوقعة إلدلب لعام  ،2021مرجع سابق.
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