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الواقع امليداين يف آخر مناطق خفض التصعيد والسيناريوهات املتوقعة
آب 2018
تقرير خاص
إعداد :وحدة املعلومات مبركز عمران

السيناريوهات امليدانية املتوقعة ملناطق سيطرة املعارضة في إدلب وشمال حماة وغرب حلب:
ً
يمكن تقسيم مناطق سيطرة املعارضة املمتدة من غرب حلب إلى محافظة إدلب وصوال إلى شمال حماة إلى ثالثة محاور
ً
أساسية ،وذلك اعتمادا على املؤشرات امليدانية من حيث طبيعة الحشود واالستهداف العسكري:
ً
 .1محاور يحشد لها عسكريا.
 .2محاور تستهدف بشكل دائم من قبل الطيران الحربي واملدفعية.
 .3محاور تم اختبار قدراتها العسكرية من خالل عمليات عسكرية محدودة.
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 ال يتوقع أن ُيشن هجوم شامل على مناطق سيطرة املعارضة العتبارات موضوعية من أبرزها:
ً
 .1عدم قدرة اإليرانيين على الحشد بما يكفي لشن هجوم شامل على هذه املناطق ،عالوة على رغبتها في تالفي الخسائر
الكبيرة املتوقعة على ميليشياتها في حال شن مثل هكذا عمل عسكري.
 .2عدم حماسة الروس لهكذا عمل رغبة منهم في الحفاظ على عالقتها بتركيا وتطويرها سيما في ظل توتر عالقاتها مع
الواليات املتحدة األمريكية.
 ال يلغي احتمال نشوب عمل عسكري شامل على مناطق سيطرة املعارضة ،من احتمال جدي لتعرض مناطق محددة
تتضمن؛ ريف إدلب الجنوبي-الغربي وكذلك ريف حماة الشمالي ،لعمل عسكري متوقع في الفترة القادمة ،حيث تم
ً
الحشد بداية على هذه املناطق من قبل ميليشيات تتبع إليران ،ليصار إلى استبدالها بقوات تتبع لسهيل الحسن
امللقب بالنمر واملدعوم من روسيا ،وهو ما يمكن اعتباره مؤشر جدي على رعاية موسكو لهكذا عمل عسكري متوقع،
إضافة إلى تكثيف انخراط موسكو امليداني من خالل تسلمها إلدارة معبري مورك وقلعة املضيق من قوات الفرقة
ً
الرابعة ،وما أحدثه ذلك من توتر بين الطرفين أدى إلى إغالق املعبر من طرف مناطق سيطرة النظام السوري ،عالوة
ً
على استهداف الطيران الحربي واملدفعية بشكل مكثف ملناطق جنوب غرب إدلب وصوال إلى سهل الغاب بالقرب من
قاعدة جورين.
 تظهر الحشود البرية القائمة األهداف امليدانية املتوقعة للعمل العسكري والتي تشمل؛ مناطق تلحديا الواقعة
جنوب غرب إدلب وكذلك جبهات صوران وقمحان ،بمعنى التقدم نحو محور اللطامنة وتلحديا (الحمدانية،
عطشان) حيث تتواجد هنالك نقطة روسية مقابل النقطة التركية القائمة في صرمان ،باتجاه الخوين والبلدات
املجاورة لها.

ً
 ال يتوقع أن يشمل العمل العسكري خان شيخون ومعرة النعمان راهنا ،كما ال يتوقع أن يكون هنالك عمل عسكري
ً
بري على مناطق غرب حلب مثل كفرة حمرة وحريتان رغم استهدافها باملدفعية والطيران نظرا لغياب حشود برية على
تلك املناطق.
 يهدف الروس من وراء شن عمل عسكري على هذه املناطق إلى تفريغها من أي تواجد لقوات الفصائل أو تلك املصنفة
ً
على أنها إرهابية ،أي تفريغ املنطقة الواقعة بين طريق  M5وصوال لسكة القطار.
 ال يتوقع لهذا الهجوم أن يتوقف إال بصيغة ما لتفاهم دولي-إقليمي يشمل هذه املنطقة ،ولعل ما يؤخر الهجوم
ً
الروس ي إفساح موسكو الوقت ملبادرة تركية تستهدف التعامل مع خطر القوى املصنفة إرهابيا في هذه املنطقة،
باالعتماد على فصائل املعارضة ذات التوجه الوطني ،بما يقلل من كلف التدخل على الجانب الروس ي وحلفائه
امليدانيين.
 ال تبدو ردة فعل فصائل املعارضة على املستوى املطلوب منها ،حيث تفتقد إلى استراتيجية ميدانية وسياسية متكاملة
للتعامل مع هكذا هجوم وما سينجم عنه من تبعات ،كما يسود اعتقاد لدى عدد من هذه الفصائل باستحالة شن
مثل هكذا عمل عسكري في الفترة القادمة.
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