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 املشكلة

   وضع   أن   يزعم بعُض املراقبين
  راع  للص   حد 

 
 في إدلب يمث

 
ة من الحرب األخير   ل املرحلة

 :عدم االستقرار في سورية مستقبل  ستقوم برسم هناك ثالثة عوامل رئيسة إال أن  ة، السوري  

 ضد "نظام" ]الرئيس[ يحتجون الذين من أعضاء "املعارضة"  00.000ر بنحو قد  هناك ما يُ 

 هذا ولكن يمكن أن يستمر ضده،  "بتمرد"من أجل القيام  بشكل ضعيف، ويتمركزون ،األسد

  21ر بنحو قد  عالوة على ذلك، هناك ما يُ و لسنوات قادمة. 
 
لون مجموعة مليون نازح سوري يشك

  قد تكوُن 
ُ
  ز  امل

 .د املحتمل باملجندين لهذا "التمرد"و 

 ،مليار دوالر 050و 100إن التكاليف اإلنسانية واالقتصادية التي يبلغ مجموعها ما بين 

ة. إن الفشل في معالجة هذه الظروف سيؤدي بالتأكيد إلى سوف تتطلب استثمارات خارجية جاد  

 .األهلية"استمرار عدم االستقرار وانتكاسة مستقبلية في "الحرب 

بما في ذلك روسيا وتركيا وإيران – وما دون الدول ة ة الخارجي  وجود القوات العسكري   سيظل  

  –وغيرهموالواليات املتحدة وحزب هللا وأكراد سورية 
 
 يشك

 
قد و  ،أمام االستقرار في سورية ل عقبة

 ي إلى تفاقم التوترات العرقية والطائفية.يؤد  

 منزوعة   منطقة   إلنشاء اتفاقية   عن إبرام وتركيا روسيا أعلنت ،1028 أيلول/سبتمبر 28 في

 شهدت التي املحافظة على هجومية  فورية   عمليات   أي   تأجيلمن أجل  ،2إدلب محافظة في السالح

 تركية، عسكرية   وتعزيزات   روسية، جوية   وغارات   األخيرة، األشهر سورية في عسكرية تعبئة

د ومحاوالت  ةراي تحت –بالقاعدة املرتبطة الفصائل ذلك في بما– السورية" "املعارضة لتوح 

ق، الفوري الهجوم فيه أن يبدو في الوقت الذي. واحدة
 
 يريث إدلب محافظة في نقاش أي فإن ُمعل

 :أوسع بالنسبة لسورية على نطاق القضايا من مجموعات ثالث

 
ا
 الحرب من" النهائية املرحلة" إلى يشير إدلب هجوم أن بعض املراقبين يزعم بينما ،أول

وكذلك األمر نفسه فيما  هناك هجوٌم قادٌم على الطريق، كان إذا ما غير واضح   فإن األمر السورية،

  السورية "املعارضة" كانت إذا
 
. ألسدا ظل حكم ]الرئيس[ في الحياة إلى والعودة لالستسالم مستعدة

د   ألف 00 إلى يصل ما تحوي  محافظة إدلب أن إلى األرقام بعض وتشير
 قوات بين يتنوعون  متشد 

 "القاعدة". بـ والحالية السابقة الصالت ذات املتطرفة والعناصر املعتدلة" "املعارضة
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 نم العديد فإن وحلفائه، األسد "نظام" ]الرئيس[ املتنامي ضد العداء من سنوات سبع بعد

 على مرد""ت شن   يحاولون  وربما لالنسحاب، الروس ي  -التركي   االتفاق يستغلون  قد املقاتلين هؤالء

 "هيئة ذلك في بما راديكالية، أكثر عناصر أعربت وقد. تركيا وتحت حمايتها أدنى بدعم من مستوى 

قيام قوات  حال في ولكن النهاية، حتى إدلب عن للدفاع استعدادها عن، (HTS)الشام"  تحرير

 م بشكل مواز  تحت أن تتحرك املحتمل من كبير، الحكومة السورية بتنفيذ هجوم
 
 ثلمااألرض تماما

  يثير وهذا قد وسورية، العراق أنحاء جميع في "داعش" متشددو فعل
 
 حول ماهية التحرك أسئلة

 .سورية في الجهادية" السلفية و"الحركة السورية "للمعارضة" التالي

 
ا
ر ما إدلب تحوي  ،ثانيا الذين  النازحين من معظمهم مدني، ماليين 0.0 إلى 1.5 بنحو ُيقد 

موا من مناطق د 
 
 تفاقم إلى إدلب ستؤدي في األمد طويلة إن اندالع معركة. سورية أخرى داخل ق

  النازحين من ماليين 6.6 حيث هناك نحو الحالية، اإلنسانية األزمة
 
 ماليين 5.6و سورية، في داخليا

يجب عليها مواجهة  ،إدلب عناملتمخضة  فمهما كانت النتائج .1املحيطة املنطقة في سوري الجئ

 مليار 050 إلى 100 بـ التي تقدر كلفتها الحرب في مرحلة ما بعد اإلعمار الوضع االقتصادي وإعادة

 21 من أكثر إعادة ومهمة دوالر، 4 1.900 بنحو الواحد للفرد اإلجمالي املحلي لتغطي الناتج ،0دوالر

  املؤكد ومن. الحرب قبل منازلهم إلى مدني مليون 
 
 لىإ سيؤدي القضايا هذه معالجة عدم أن تقريبا

أة للعودة وإمكانية االستقرار عدم استمرار  .األهلية" "الحرب إلى أن تبقى الفرصة ُمهي 

 
ا
 في حول وجود هذه القوى  أسئلة يثير إدلب هجوم في الخارجية القوى  ودور  وجود إن ،ثالثا

ب تعتزمان وروسيا تركيا أن يبدو بينماو  أوسع؛ نطاق سورية على  دلب،إ في النزاع تصعيد تجن 

ية شكوك هناك  "قوات" وأ األسد، على ]الرئيس[ بوتين بها يتمتع التي السيطرة مستويات حول  جد 

، سيقوي  األسد بأن الرئيس واضح احتمال هناك. إيران حلفاء أو األسد،
 
 سيطرته على البالد قريبا

 لسؤالا يطرح الذي األمر املتحدة، والواليات تركيا فيها بما األجنبية القوات انسحاب إلى وسيدعو

 حزب مساعدة دون  سورية استعادة وتعزيز سيطرته على يستطيع ]الرئيس[ األسد كان إذا عما

،. األخرى  الشيعية واإليرانيين، وامليليشيات هللا،
 
 األراض ي لك السوريون على يسيطر األكراد وأخيرا

،الفرات  شرق نهر شمال السورية
 
سيتفاوضون من أجل  كانوا إذا ما الواضح غير من ولكن تقريبا

 ."مستقل" مقابل إقليم الدولة السورية مع سياسية تسوية

  هذه التقرير هذا يتناول 
ا
 .ملتحدةا مقتضيات السياسة املترتبة على الوليات عن األسئلة، فضال
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 سورية في األخيرة التصعيد خفض منطقة

ط ،1020 أيار/مايو 4 في من أجل إنشاء  أستانا في السالم محادثات في الدولي املجتمع توس 

 التي ق،املناط هذه كانت. سورية في األهلية" في "الحرب "خفض التصعيد مناطق" بـ يسمى أربع مما

 عارضة"و"امل الحكومة السورية بين التوترات تهدئة إلى تهدف وتركيا، وإيران روسيا عليها تشرف

 ناطقم وشملت. األهلية" "للحرب سلمية لنهاية األساس ووضع إنسانية، مراتم وتوفير السورية،

 واملناطق إدلب محافظة في وإيرانية وروسية تركية مراقبة مراكز إنشاء هذه التصعيد خفض

 (.2) الشكل في رؤيتها يمكن والتي بها، املحيطة

 إدلب ومراكز املراقبة

 

 

 

 

 

 

  .مراكز املراقبة التركية 

  مراقبة روسية.مراكز 

  .مراكز مراقبة إيرانية 

 محافظة إدلب -

 

 ذلكو – السوري "النظام" قوات بدأت ،1020 مايو/أيار إعالن من أشهر ستة غضون  في

ية حملة –الروس ي الجوي  بالدعم  
د  خفض  مناطق من ثالث من السورية "املعارضة" قوات لطرد ج 

 الغوطة في معارك شملت والتي ،1028 نيسان/أبريلفي  سقطت األولى املنطقة. األربع التصعيد

  ،1028 أيار/مايو في الثانية لتسقط بعدها. ودوما الشرقية
 
وثم . حمص شمال في وشملت معركة

استأصلت قوات الحكومة السورية  عندما 1028 عام تموز/يوليو في الثالثة املنطقة تالها سقوط
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 األردنية السورية الحدود طول  على درعا من الجنوبية املحافظات من السورية" جذور "املعارضة

 .الجوالن مرتفعات من بالقرب القنيطرة و

ة طوال معظم كما أنه  نقطة بمثابة إدلب محافظة كانت السورية، "األهلية" الحرب مد 

ت يالت املتمردة والجماعات واملتشددين، "املعتدلين" السوريين "املعارضة" ملقاتلي انتقال  ُهز م 

 
 
ا  ليللتخ بعد مستعدة تكن لم ولكنها البالد من أخرى  أجزاء في الجيش السوري قبل من عسكري 

دت إدلب للمرة األولى ،1025  ديسمبر/األول  كانون  في "التمرد". عن  
 "املعارضة" لـ انتقال كنقطة ُحد 

 إطالق وقف اتفاق بموجب حمص حول  قرى  عدة من املتمردون  انسحب السورية ]املسلحة[،

 على سيطرتها قوات ]الرئيس[ األسد تعزيز مع ،1026 عام طوال 5إدلب إلى نقلهم وتم النار،

ة الواقعة. 6إدلب إلى نقلهم وتم "املتمردين" آالف استسلم دمشق،  مارس/آذار بين في املد 

 كذل في بما البالد، أنحاء جميع في "املتمردين" جيوب بإجالء آخرون آالف بدأ ،1028 يوليو/تموز و 

 العديد وضع وتم. الجوالن مرتفعات من بالقرب والقنيطرة ودرعا، وحمص، ،0الشرقية الغوطة

 .8منهم في الحافالت وأرسلوا إلى إدلب

ر أعداد ميلشيات "املعارضة قدَّ
ُ
   07،777بنحو  "ت

 حوي ت –إدلب محافظة– واألخيرة الرابعة خفض التصعيد منطقة أن إلى األرقام بعض تشير

 والعناصر "املعتدلة" القوى  ذلك في بما املتمردة، الجماعات مختلف من 00،000 إلى يصل ما

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية  تقرير من بيانات مأخوذة( 1) الشكل يتضمن. املتطرفة

(CSIS ،)الذي يبين ارتفاع وانخفاض أعداد املقاتلين الوطنية للحدود العابرة مشروع التهديدات 

 البيانات أن الحظ. 1028 عام في التي دنت من أعلى مستوياتهاو  ،سورية في "الجهاديين" السلفيين

 اتمئ أو سورية في اآلخرين املوجودين املعارضين املسلحين من اآلالف تشمل عشرات ال أدناه

 ."الجهادية" السلفية بتأثير اإليديولوجيا للتطرف عرضة هم الذين نرييالسو  من اآلالف
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 سورية في الجهاديين السلفيين ارتفاع وانخفاض أعداد املقاتلين (2الشكل )

 

  وتشكل السورية، التركية الحدود طول  على الباقية املعارضة تتوضع قوات
 
 "نظام" ـل تحديا

  ولكن عددها الكبير، بسبب فقط ليس الدولة السورية،
 
 الدعم الذي تتلقاه من بسبب أيضا

 تقع تحت أخرى  سورية أراض   إلى باالنسحاب "املعارضة" لقوات التركي الدعم يسمح قد. تركيا

 كثراأل العناصر على سيطرتها تركيا تفرض ال ذلك، ومع. الصراع أمد يطيل النفوذ التركي، ما

 جبهة) عدة""القا بتنظيم املرتبطة" هيئة تحرير الشام" وبالتحديد السورية، "للمعارضة" راديكالية

( النصرة
 
 رض،األ  تحت التحرك تختار أو النهاية حتى إدلب عن تدافع أن املرجح من التي – سابقا

 
 
لة

 
  ُمشك

 
  مجموعة

 
 الدولة السورية.  لـ"نظام" التحديات من جديدة

 يف الخريطة توضح. إدلب محافظة املتعددة في "املعارضة" عناصر القسم هذا بقية توضح

 التحرير و "جبهة (HTS"هيئة تحرير الشام" )ذلك  في بما فيها، املسلحة للجماعات مواقع   (0) الشكل

  الخريطة وتشمل. تركيا ترعاها التي (NLF) الوطني"
 
 .ركيالت والجيش القوات السورية، مواقع أيضا
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 2702فبراير (: توزع السيطرة على املناطق في محافظة إدلب شباط/3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 القوات السورية 

 بهة التحرير الوطنيج 

  الشامهيئة تحرير 

 الحزب اإلسالمي التركي 

 جيش العزة 

 املحافظة املتنازع عليها 

 محافظة إدلب -

 

 التحرير "جبهة تشكيل تم(: مقاتل 45،000  - 00،000): تضم الوطني التحرير جبهة

 "الجيش من فصائل 20 من يقرب ما دمج تركيا رعت عندما 1028 في أيار/مايو( NLF) الوطني"

 ،1028 في آب/أغسطس. 9عنصر 000،20نحو تلك الفصائل   مجموع ويبلغ الحر"، السوري

  املعروفة الوطني"، التحرير إلى "جبهة( SLF) السورية" التحرير "قوات انضمت
 
 "جبهة باسم أيضا

 و "حركة الشام" "أحرار في "الجهادية" السلفية الجماعات ضمت التي ،(JTS) السورية" التحرير

ر ) الزنكي" الدين نور  قد 
ُ
 .20(مسلح 000،18 بنحوالتي ت

 األحرار" و"جيش الشام" "صقور  مثل أصغر مجموعات الوطنية" التحرير "جبهة ورثت كما

 وتوحيد الوطني" التحرير "جبهة وكانت. مسلح 0000 نحو أفرادها عدد يبلغ التي ،جمع دمشق"و"ت

  السورية املعارضة
 
  هدفا

 
قيادة  ادإلعد حيث كانت تسعى تركيا لتركيا بشكل صريح، استراتيجيا

يد من املز  واالستفادة من مزايا إضافية لعرقلة املسلحين، أقوى وبنية تستطيع السيطرة على
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 بـ املرتبطة (HTS"هيئة تحرير الشام" ) تركيا شجعت. السوريين األكراد جانب من التوسع

 .22املطاف نهاية في ولكنها رفضت ذلك الوطني"، التحرير "جبهة مظلة تحت لالنضمام "القاعدة"

ر  الذين األجانب املقاتلين من 500 من يقرب ما ( لديهاNLF"جبهة التحرير الوطني" ) أن وُيقد 

 .21الشام" "أحرار قيادة تحت الغالب في يجتمعون 

خضعت  الجوالني، محمد أبي بقيادة(: 20مسلح 000،21 - 000،0) الشام: تحرير هيئة

ة الترتيب إعادة عمليات من للعديدHTS "هيئة تحرير الشام"   بنفسها ونأت الحرب، طوال مد 

 
 
وكونها مصنفة كتنظيم  دوافعها ونواياها، حول  تساؤالت وجود ورغم "القاعدة"، جذور  عن رسميا

 إرساء على أساس   بشكل   "HTS"ركزت  األمريكية، الخارجية من قبل وزارة (FTO)إرهابي أجنبي 

" "حكم   وليس– سورية إستراتيجية ضمن إسالموي 
 
 وانشقت مجموعات عديدة عنها –عامليا

 "القاعدة". مع أوثق وتقربت بعالقات

 إدلب، محافظة من %60 على "هيئة تحرير الشام" سيطرت ،1028 من أيلول/سبتمبر ابتداء  

 مع وثيق بشكل وتعاونت
 
 تسيطر تيال األراض ي في املراقبة نقاط من العديد لديها  التي تركيا أيضا

  التصريح أنها رفضت إلى اإلشارة وتجدر. الشام" "هيئة تحرير  عليها
 
 بهة"ج بانضمامها إلى رسميا

 من تبدو وال الوطني"، التحرير
 
 حكم" نظام وإنشاء إدلب، محافظة عن بالدفاع تركيا التزام واثقة

"  من أيلول/سبتمبر. سورية في إسالموي 
 
ْدءا ه ب 

 
  "هيئة تحرير الشام" كانت ،1028 كما أن

 
 هدفا

فقد طالبت  التركية، الحكومة وحتى األسد، وحكومة وإيران قبل روسيا من هامة لتصريحات

ر. إدلب محافظة من بإخراجها جميعها  0000 من يقرب ما لديها أن "هيئة تحرير الشام" وُيقد 

 .24أجنبي مقاتل

تم ،26 1028 نيسان/أبريل في(: مقاتل  25 0000-1000)ويضم  اإلسالم": نصرة "حلف

 قبل من( التوحيد صحابة) التوحيد" تشكيل مجموعتين تحت تسمية ُحر اس الدين و"أنصار

، الوقت نفسه وفي. عن "هيئة تحرير الشام" املنشقين من العديد
 
 مجموعة لتشكيل اندمجت تقريبا

 البادية" و"جيش املالحم" "جيش مثل فصائل تضم وهي .20اإلسالم" "حلف نصرة تسمى شاملة

دار من .بشكل صريح29لـ"القاعدة"  مؤيدة هذه واملجموعة .28الساحل" و"جيش
ُ
 قبل وُيزعم بأنها ت

زون "القاعدة"، محاربي قدامى
 
   إلى ويرك

اإلسالم"  نصرة "حلف يعمل. 10العالمي "الجهاد" على ما حد 

 هاتابعين ل وأعضاء عنها منشقين من ويتكون  "هيئة تحرير الشام"، سيطرة عن منفصل بشكل

 
 
  املعروف) ،12األقص ى" "لواء باسم واملعروف سابقا

 
  كان الذي( األقص ى" "جند باسم سابقا

 
 منبوذا
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ر. املسلمين إخوانهم ضد ووحشيتها اإلسالمية" "للدولة املؤيدة نظره وجهات بسبب  "حلف نأ وُيقد 

 .11الدين" "حراس سيطرة تحت أنهم ُيزعم أجنبي، مقاتل 2000 من يقرب يضم ما اإلسالم" نصرة

 في األخرى  الصغيرة املجموعات من العديد هناك (:عددها مجهول ) الدين" أنصار "جبهة

 حركة" أو الدين"، أنصار "جبهة باسم إليها ُيشار التي وإحداها. هنا مذكورة كلها ليست إدلب،

ين" في أنصار "جبهة تشكيل تم". الشام  
مستقلة  "جهادية" كجماعة تعمل إنها ويقال .1024 عام الد 

 لكنها ،1020 كانون الثاني/يناير في إلى "هيئة تحرير الشام" الدين" أنصار "جبهة انضمت. إدلب في

 ولم معروفة لحجمها، موثوقة تقديرات توجد ال .10 8102فبراير  في شباط/ املجموعة عن انشقت

 .املجموعة هذه عن الكثير ُيكتب

 (TIP) اإلسالمي" تركستان "حزب(: مقاتل 0000 - 1000) : يضماإلسالمي" تركستان "حزب

  انحازوا الذين واألوزبك الويغور  من جهاديين من ويتألف إدلب، في موجود
 
"هيئة تحرير  إلى تقليديا

  لديه وجهات نظر منها، النقيض وعلى ذلك، ومع. إدلب محافظة في الشام"
 
 رؤية مع تتوافق عالنية

  قد. العاملية "القاعدة"
 
ر. الوسطى بآسيا بسبب ارتباط عناصره يكون ذلك جزئيا  في عددهم وُيقد 

  ،14 باآلالف سورية
 
فون جميعا  .أجانب كمقاتلين وُيصن 

 20،000 بنحو يقدر ما إدلب؛ في امليليشيات من معروف غير عدد) :اإلسالمية" "الدولة

 مستويات في الكبير االنخفاض رغم(: سورية في زالوا "داعش" الذين ما مسلحي من 24،000 إلى

 من شكل بأي يهزم ال اإلسالمية" أو "داعش" "الدولة تنظيم فإن السورية، األراض ي على سيطرته

 ورية،س شرق  جنوب في الزور دير محافظة في موجودون  املقاتلين هؤالء معظم أن   حين في. األشكال

 على رئيس بشكل تركز والتي إدلب، في خطيرة نائمة خلية بقدرات يحتفظ "داعش" تنظيم فإن

 تنظيم أن إلى البنتاغون  الواردة من األخيرة التقارير وتشير .15العامة واالضطرابات االغتياالت

ح سورية، في مقاتل 24000 ما يزال لديه نحو "داعش"  .16أقل من ذلك الرقم أن يكون  وُيرج 

 من بها ""اسُتخدمت بالطريقة  نفسها التي إدلب في "داعش" خاليا استخدام أنه يمكن وُيالحظ،

 لترويع نشرها ]خاليا "داعش"[ تم حيث – السويداء في الروس وداعميه األسد "نظام" قبل

 .10 *اإلرهاب ملكافحة الواسعة مهمتهم تبرير مع املحتملة و"املعارضة" األقليات

                                                           
الواليات املتحدة إن املبرر الوحيد لوجود قوات أمريكية على أراض  سورية هو استمرار بقاء "داعش" الذي تقوم  *

باستغالله لخدمة استمرار وجودها ومن ثم تتهم الدولة السورية لتحفيز الخالفات الطائفية واللعب على وتر األقليات 

 ]املترجمة[
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 النطاق واسعة واقتصادية إنسانية مخاوف

  إدلب كانت الحرب، قبل
 
 على أطراف مدينة تقع مدينة إدلب. مدني 050،000 لنحو موطنا

 قمحوال للزيتون  إنتاج وكمركز األثرية بمواقعها معروفة وسورية، تركيا بين بوابة وهي حلب،

  إدلب تستضيف واليوم، .18والفاكهة والقطن
 
نزح  مدني، ماليين 0.0 إلى 1.5 بـ يقدر ما حاليا

  معظمهم
 
ر .19األهلية" "الحرب بسبب داخليا  الالجئين لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض ويقد 

 عدد
 
  051.500.0 أيضا

 
  الجئا

 
 مع الحدود على هاتاي، مقاطعة في منهم 000.000 تركيا، في سوريا

 وقد التركية، ن على الجنسيةييالسور  الالجئين تطرح تركيا طريقة مباشرة لحصول  لم .00إدلب

 كاملالت قضايا على وللتغلب. الصراع انتهى إذا سورية إلى العودة في الالجئين من العديد يرغب

نة
 
 املناطق ىإل السوريين الالجئين بنقل تركيا بدأت الديموغرافية، أو العرقية والتأثيرات واملواط

 .02 1028 في سوري تم نقلهم الجئ 000،250 بنحو يقدر ما ومنهم سورية، في عليها تسيطر التي

 

 يالسوري ف – الحد التركي طول  على أبايدن لالجئين وبعد ملخيم قبل األقمار الصناعية (: صور 4الشكل )

 هاتاي مقاطعة

 ما يقدر تستضيف إدلب
ا
 بسبب أكثرهم من النازحين ، ماليين من املدنيين 3.3 إلى 2.2 بـ حاليا

ا
 داخليا

 .األهلية الحرب

 

 ول ط على الصناعية قبل وبعد ملعسكر أبايدين لالجئين األقمار صور  أعاله (4الشكل) ويبين

ظهر السابقة الصورة. هاتاي مقاطعة في السورية التركية الحدود
ُ
أعمال البناء في  بوادر أول  ت

ظهر. السورية "الحرب" بداية في ،1022 حزيران/يونيو 15 في املعسكر 
ُ
 الالحقة املخيم الصورة ت
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  11 من واحد هو املخيم هذا. 1026 يونيو حزيران/20 في
 
 %20 فإن ذلك، ومع. تركيا في مخيما

 في الالجئين السوريين من %90 يعيش. مخيمات في يعيشون  تركيا في الالجئين جميع من فقط

  يشكل ما الحضرية، وشبه الحضرية املناطق في تركيا
 
 حاول ت كانت إذا التركية للحكومة تحديا

 . النطاق واسعة نقل سياسة تفعيل
 
ر فقد إدلب، في الصراع ما اندلع إذا ذلك، على عالوة  ُيجب 

 من أيلول/ ابتداء  . تركيا إلى الحدود على عبور  السوريين من اآلالف مئات يكن لم إن عشرات،

 ريةالسو  التركية الحدود يعبرون جدار الذين للسوريين فيديو مقاطع هناك كانت ،1028 سبتمبر

 .01مؤقتة ساللم مستخدمين

"" السوريين من اآلالف مئات ترحيل في تركيا، تم يينباإلضافة إلى الالجئين السور 
 
 من قسرا

  نوقش وكما. املاضية السبع السنوات مدى على إدلب محافظة إلى سورية داخل
 
 يف واتضح   سابقا

  النازحين لألشخاص الرسمية غير املجتمعات هذه فإن   الصناعية، األقمار صور 
 
 عتتوض داخليا

لى بتطبيقه للقضاء ع القوات السورية تقوم صارم   نهج   وأي الريف، أنحاء جميع في مكثف   بشكل  

 "األرض حمالت أو ذلك استخدام "البراميل املتفجرة"، في بما إدلب، في السورية "املعارضة"

ي أن يمكن املكثف، قتال املدن أو املحروقة"،  الشكل يبين. الحالية اإلنسانية األزمة تفاقم إلى يؤد 

 .إدلب ةمحافظ في قاح قرية من بالقرب السوريين للنازحين رسمي غير ملخيم وبعد قبل ( الصور 5)

 يهان في( صور األقمار الصناعية ملدينة القاح في إدلب قبل وبعد انشاء مخيم للنازحين السوري2الشكل )
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  قاح كانت ،1004تعداد عام  في
 
 الصور  من يتبين كما .00 161،1بـ  يقدر سكان لعدد موطنا

ع الريف ،04 1026 حزيران/يونيو 20 و 1022 تشرين األول/أكتوبر 5في  التقاطها تم التي س   تو 

وفي . 1026 تشرين الثاني/نوفمبر بحلول  شخص 20،000 نحو بقرية القاح ليستضيف املحيط

 65،000 في سورية يأوي نحو منطقة أطمةفي للنازحين سمي ر رغیالقرب منه يتوضع مخيم آخر 

  الدولة السورية على سيتعين سورية، في القتال انتهى إذا. ضافيإ زحنا
 
ئق حقا مع التعامل أيضا

وضرورة  ،05دوالر مليار 050 إلى 100 بنحو التي تقدر كلفتها الحرب بعد ما اإلعمار إعادة ضرورات

 دوالر، 06 1900 بنحو الواحد للفرد السنوي  اإلجمالي املحلي لتغطية الناتج اقتصادية فرص خلق

همة عد. الحرب قبل منازلهم إلى مدني مليون  21 من أكثر إعادة وم 
ُ
 ما مرحلة في اإلعمار إعادة ت

  كانت طاملا التي إدلب، محافظة في خاصة أهمية ذات الحرب بعد
 
 يينالسلف "الجهاديين" لـ موطنا

 النازحين األشخاص والعمل على دمج الفرص توفير وبدون . **املتطرفة اإليديولوجيات من وغيرهم

 
 
عيد   الذين والالجئين داخليا

ُ
  املمكن وإال فمن املنطقة، هذه في توطينهم أ

 
 هذه تجد أن تماما

، ُمضيفين املتطرفة اإليديولوجيات
 
ل مشكل من املنطقة يعني أن هذه ما جددا

 
شك

 
 ةسورية سوف ت

 .قادمة لسنوات للدولة السورية بالنسبة

  

                                                           

يناقض الكاتب نفسه إذ يعترف بأن إدلب هي مأوى للحركات السلفية والتطرف، ولكن تدافع الدول الغربية عنهم  ** 

 سورية بمحاربتهم واقتالع جذور اإلرهاب من املناطق السورية. ]املترجمة[وتنكر حق الدولة ال
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 الحكومية غير العسكرية والقوات تركيا، روسيا، دور 

 بببس تداعيات، له سورية في أوسع وبشكل إدلب في الخارجية العسكرية القوات وجود إن

د إدلب سيتم لعب معركة التي الكيفية ة تعق   إلى كيفي 
 
القوات  هاتواجه التي التحديات بها، إضافة

 .سورية أنحاء جميع في انتصاراتها تعزيز في السورية

 .الخارجية القوات تلك عن عامة ملحة القسم هذا يقدم

 أدوات من واسعة مجموعة روسيا استخدمت السورية، األهلية" "الحرب طوال :روسيا

 واملعلومات واإللكترونية والدبلوماسية العسكرية القدرات ذلك في بما الخارجية، السياسة

 إلضعافالبداية  في األدوات هذه نشر تم. الحكومة السورية لدعم التقليدية غير والقدرات

لجوية؛ ا قدراتها السيما فعاليتها، أثبتت وألنها. األهلية" "الحرب موجة ووقف السورية "املعارضة"

 "الشيعية" وامليليشيات السورية الحكومية القوات مع منهجي بشكل روسيا اشتركت فقد

 ففي .الدولة السورية أراض ي على السيطرة الستعادة الروس الخاصين العسكريين واملتعاقدين

  الروس ي الجوي  الدعم لعب ،1028 وأيلول/سبتمبر شهري آب/أغسطس
 
  دورا

 
 استهداف في رئيسا

  السورية، "املعارضة" قوى 
 
 وريف وحمص حلب في السابقة الحمالت في الحال كان مثلما تماما

 في "قوات" األسد لهجوم الروس ي الدعم واجه األخرى، الحمالت تلك عكس على. ودرعا دمشق

  إدلب
 
  تحديا

 
 .املحافظة أنحاء جميع في" املراقبة نقاط" في التركية القوات وجود وهو – جديدا

  إدلب في وتركيا روسيا بين ستكون تكاليف التصعيد
 
 تعزيزب الدولتان تقوم. باهظة جدا

 عدم دحضها، قد يكون  مستويات عدة على العالقة
 
 العمليات بوساطة تصعيد من املهم جدا

 قد أنهما أردوغان طيب ورجب بوتين فالديمير أعلن ،1028 في نيسان/أبريل. إدلب في العدائية

S- 400 األرض ي الجوي  الدفاع لنظام التركي والشراء الروس ي عملية البيع تسريع على اتفقا

Triumf00. التركية الطاقة ذلك، أعلنت كل من شركة وعالوة على Unit International، وشركة 

 0 قيمتها نفطية صفقة عن اإليرانية لالستثمار غدير وشركة ،Zarubezhneft الروسية الطاقة

 وهو– تركيا في النووية للطاقة محطة أول  بناء ويجري  ،1020 في آب/أغسطس دوالر مليارات

 العالقة هذه تصبح أن يمكن. الروسية روساتوم شركة قبل من –دوالر مليار 10 بقيمة مشروع

في لتركية ا الليرة قيمة وانخفاض األخير، التركي-األمريكي الدبلوماس ي التوتر ظل في أهمية أكثر

 .1028 أغسطسآب/
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ر عديدة عالقاتهما ]روسيا وتركيا[،
 
دت نقاط توت  "الحرب طوال مدة مراحل عدة في هد 

في  الروسية Su-24M السوخوي الهجومية لطائرة إسقاط تركيا ذلك في بما سورية، في األهلية"

 كانون  في تركي مواطن قبل من تركيا في الروس ي السفير واغتيال ،1025 الثاني/نوفمبرتشرين 

  .1020 شباط/فبراير في األتراك الجنود على روسية جوية وغارة ،1026 الثاني/ديسمبر

ع ،1028 أيلول/سبتمبر 20 في
 
 ينص  على إنشاء البلدان وق

 
 السالح، منزوعة منطقة اتفاقا

ية شكوك هناك وفي املراحل القادمة، ذلك، ومع. إدلب هجومية علىعمليات  أي لتأخير   
د   حول  ج 

 إليرانيين. ا حلفائهم أو األسد، ]الرئيس[ األسد، وقوات على بوتين بها يتمتع التي مستوى السيطرة

 معظم أن حين فيو. سورية شمال في األرض على جندي 2000 بـ يقدر ما تركيا لدى :تركيا

 الزيتون  غصن وعملية( 1026 آب/أغسطس) الفرات درع تسمية عملية تحت تتمركز القوات هذه

 على السيطرة عملية من جزء هي إدلب في التركية املراقبة نقاط فإن ،(1028 كانون الثاني/يناير)

  تركيا قدمت التسميات، هذه تحت. إدلب في خفض التصعيد منطقة
 
  مساعدات أيضا

 
 ـل ودعما

 نجحتو  إدلب، في "الجهادية" السلفية املتمردة وكذلك للجماعات "املعتدلة"، السورية "املعارضة"

 "جبهة قيادة تحت إدلب في –مسلح 45،000 بـ يقدر ما– "املعارضة" معظم توطيد وجود في

 غمر  باستقاللها، احتفظت "هيئة تحرير الشام" التي واضح  لـ استثناء   مع الوطني"، التحرير

 .مناسبات عدة في و"جبهة التحرير الوطني" األتراك مع التنسيق

 ستحتفظ إدلب في السورية "املعارضة" أن لو كما األمر يبدو القصير، املدى هذا، وعلى

 واتالق اضطرت لو حتى. التركية" الفرات درع" بوساطة عملية واملالي، املادي الدعم من بالعديد

 من ركيات تتمكن أن املحتمل فمن إدلب، مغادرة إلى املطاف نهاية في السورية و"املعارضة" التركية

 من حتى أو عفرين، مثل سورية في عليها تسيطر التي األخرى  املناطق من السوري "التمرد" دعم

 التركي الجيش قام السورية إذا "للمعارضة" سيحدث ما الواضح غير من إنه. التركية األراض ي

 إدلب بشكل كامل. من االنسحاب أو الوطني" التحرير "جبهة لـ مساعدته التي يقدمها بسحب

ع إلى بالنظر الخاصة عواقبه له سيكون  "املتمردين" عن التخلي إن  الجماعات قرب توض 

 السلفية والتركيبات الكبيرة السورية والنزوحات التركية، الحدود من السورية "املتمردة"

 عارضة""امل قوات انسحاب بتسهيل تركيا تقوم أن هو الثالث الخيار. تركيا عبر املوزعة "الجهادية"

 عما التساؤل  الخيار هذا ويطرح. تركيا عليها تسيطر التي األخرى  السورية األراض ي إلى السورية
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 إلى ببساطة ستؤدي الخطوة هذه كانت إذا وما إدلب، مغادرة بعد "املجاهدين" لهؤالء سيحدث

 .الصراع أمد إطالة

 :األخرى  لقوى ا

 ةاألمريكي والقوات هللا وحزب واإليرانية الروسية للقوات العسكري  الوجود (6) الشكل يبين

الشعب  حماية وحدات بقيادة (SDF) "الديمقراطية سوريا "قوات انسحبت. سورية أنحاء جميع في

(YPG)، الكردي  الديمقراطي االتحاد لحزب املسلح الكردي الجناح(PYD) 
 
 في منبج من ، مؤخرا

  سورية شمال
 
 يف وتركيا املتحدة الواليات بين عليها االتفاق تم التي" الطريق لخارطة" وفقا

ها تركيا الجناح التي الشعب"، حماية "وحدات تقوم. 1028 يونيو/حزيران  لحزب السوري تعد 

 املتحدة الواليات و أنقرة قبل مصنفة إرهابية من منظمة وهي– (PKK) الكردستاني العمال

 في آب/أغسطس. الفرات نهر شرق  شمال األراض ي من %200 من يقرب ما على وتسيطر –األمريكية

 أشارت وقد. 08الذاتي موضوع الحكم ملناقشة األسد ]الرئيس[ مع ممثلو األكراد التقى ،1028

ح إدلب، الدولة السورية في عن يقوم بالنيابة الكردي  إلى أن الوجود التقارير  داألكرا أن وُيرج 

 لكيفية التعامل شروط ]الرئيس[ األسد من أجل وضع مع سياسية يجازفون بمقامرة السوريين

 مع
 
املبرمة  االتفاقات من عدد أي وعلى. القادمة األراض ي التي يسيطرون عليها في السنوات مستقبال

 إما يهم،أراض على بالسيطرة السوريين لالحتفاظ اعتماد األكراد يمكن وتركيا، وروسيا األسد بين

 حكم وأ سياس ي اعتراف مقابل االتفاق من نوع إلى التوصل أو السورية ومةللحك السيطرة تسليم

 .ذاتي
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 أنحاء جميع في األمريكية والقوات هللا وحزب واإليرانية الروسية للقوات العسكري  الوجود( 6) الشكل

 سورية

 

 
 

 وجود القوى األجنبية في سورية

  إيران ووكالؤها عدا حزب هللا 

 روسيا 

 الوليات املتحدة 

 حزب هللا 

 

 الثوري الحرس وقوات هللا حزب لعب ،1022 عام في السورية األهلية" "الحرب اندالع منذ

  اإليراني
 
  دورا

 
 في بما الرئيسة، املعارك من عدد "نظام" الحكومة السورية في بقاء دعم في رئيسا

 الزور، باإلضافة للمعارك التي اندلعت  ودير معارك حلب ذلك
 
 يمتلك حين في .***درعا" في "مؤخرا

 أقل سورية غرب شمال في هللا حزب وجود كان إدلب، حول  مراقبة نقاط اإليراني الثوري الحرس

.
 
 وضوحا

                                                           

 وهذا يخالف الرواية الرسمية السورية الخاصة بعدم مشاركة حزب هللا وإيران في معارك درعا. ]املترجمة[ *** 
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 مشروعتقرير   CSISمركز الدراسات االستراتيجية والدولية فيه نشر الذي الوقت في

 ،هللا حزب أهداف على اإلسرائيلية الجوية يصور فيه الغارات والذي ،للحدود العابرة التهديدات

 قلاأل على يقوم حزب هللا بالتدخل، أن احتمال وهناك سورية، شمال في هللا حزب قوات تتوضع

رت وزارة املشورة، وتقديم في مجاالت التدريب،
 عدد األمريكية الخارجية وتطوير القدرات. قد 

 أقل يكون  يمكن أن الفعلي الرقم أن جيحتر رغم . مقاتل 6000 بنحو سورية في هللا حزب مقاتلي

  هللا حزب واجه كما. بكثير ذلك من
 
. يةالسور  املعركة ساحة من لالنسحاب كبيرة داخلية ضغوطا

 
 
 أن مكني األراض ي، بسيطرته على باالحتفاظ الرئيس األسد سورية ملساعدة في البقاء من فبدال

  هللا حزب قبل من املدربة "الشيعية" امليليشيات تلعب
 
 حفظ يف ]الرئيس[ األسد مساعدة في دورا

، ويصل لبضعة آالف، القوات هذه لكن عدد – سورية من أجزاء في األمن
 
 وتم إرسال  متدن  جدا

 .السورية اللبنانية الحدود من بالقرب حمص محافظة في القرى  إلى معظمها

  ،سورية إلى وصلت الصيني الجيش قوات أن ورد ،2700 في كانون األول/ديسمبر
 
 ظاهريا

 سورية يف ظهروا الذين الصينيين املسلمين من مجموعة وهي الويغور، األجانب املقاتلين ملحاربة

 في الصينيون  الويغور  األجانب املقاتلون  . يتمركز09"الجهادية" السلفية "املعارضة" باسم للقتال

  إدلب، في سورية
 
 من العديد ويقيم ،(TIP) التركستاني" اإلسالمي "الحزب من ويشكلون جزءا

 في ينيةالص الخاصة القوات نشر الصينية الحكومة أنكرت حين في. تركيا في الويغور  املعارضين

 يف حتى حدودها، خارج الويغور  وإبادة لتعقب جهودها في عدوانية أكثر الصين أصبحت سورية.

 ورية،س في الصيني الجيش قوات أعداد ما يخص  في ُيبالغ أال أنه يجب حين في. املتحدة الواليات

  تمثل أنها إال
 
  تطورا

 
 ةالخمس مبادئها عن االبتعاد أي – الصينية الخارجية السياسة في خطيرا

 عادةإ في ]للرئيس[ األسد املالي الدعم تقديم في الصين استمرت إذا. 40"السلمي التعايش"بـ املسماة

 ما بالعناصر أنها سُتتبعه املؤكد من سيكون  الحرب، بعد اإلعمار
 
 شاركة،امل لهذه التشغيلية نوعا

 
 
 .سورية في األمد طويل وجود وراء سعيا
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 املتحدة للوليات بالنسبة السياسية التداعيات آثار

 أقل أمامها خيارات وإنما جيدة، سياسية خيارات سورية، في املتحدة الواليات تواجه ال

 
 
 على جبي ]الرئيس[ األسد، بانتصار معركة إدلب تنتهي أال املحتمل غير السيناريو في حتى. سوءا

 بتأمين قام الذي األسد "نظام" ]الرئيس[ مع يتصالحا أن الدولي واملجتمع املتحدة الواليات

  البلد كل على االسمية السيطرة
 
 . الفرات نهر غرب جنوب تقريبا

 
 رةاألخي باالنتصارات مدعوما

  السوري النظام يدعو قد وإيران، روسيا من وبدعم
 
األمريكي بكل  الوجود انسحاب إلى قريبا

تمركزين ذلك يشمل الجنود امل – البالد في واإلنسانية والدبلوماسية واملخابراتية أشكاله العسكرية

ر عددهم بنحو سورية، والشخصيات  في أمريكي جندي 1100 بشكل دوري في سورية والذي ُيقد 

 واملوظفين اإلنسانية، الشؤون عن واملسؤولين ،الخارجية وزارة من املعروفة اإلضافية غير

  يتناوبون  الذين املتعاقدين
 
 .]سورية[ بدخول البالد والخروج منها أيضا

 بيج والتي –محدودة كانت وإن– سورية في بمصالحها تحتفظ املتحدة الواليات التزال

 الواليات ركزت ،1028 حتى تاريخ آب/أغسطس. القوات هذه سحب في التفكير قبل معالجتها

  املتحدة
 
اع حين تسر ع بعض في ذلك، ومع. سورية في اإلرهاب مكافحة مهمة على تماما  سياسةال صن 

 يف املتحدة الواليات مصالح فإن ،"ُسحق" و" ُهزم" مثل كلمات   "داعش" باستخدام نهاية بإعالنهم

 داعش"" تنظيم أظهر فقد "خالفة الدولة اإلسالمية"، بهزيمة تنتهي لن سورية في اإلرهاب مكافحة

 فعلية
 
 على "وكيف يكون  التكيف، على قدرة

 
 نتحارية،اال  التفجيرات ويقوم بتنفيذ ،"األرض العبا

ز مرحلة خاليا، بطريقة أو على شكل والعمل االختطاف، وعمليات  فة""الخال  قبل ما وهذا كان قد مي 

 تظل أن املتحدة الواليات على بويج سورية، في التحديات سوف تستمر هذه. وسورية العراق في

توسع وانتشار  التشدد وإيديولوجية  من املزيد ومنع آمن، بحرمان قيادات "داعش" من مالذ ملتزمة

 من وغيرها "هيئة تحرير الشام" وصول  ومدى ذلك، قد يكون تأثير على عالوة. اإلسالمية" "الدولة

، ولكن مع إدلب في "القاعدة" بـ املرتبطة "الجهادية" السلفية الجماعات
 
 انتصار الرئيس محدودا

  ستبعديُ  إدلب، في األسد
 
 .بشكل نهائي املجموعات هذه على القضاء يتم أن جدا

 وريةالس املناطق في بمصالح املتحدة الواليات تحتفظ اإلرهاب، مكافحة منظور  هذا، ومن 

  األوسط الفرات نهر وادي ذلك في بما "داعش"، تنظيم مقاتلي من إخالئها أجل من حاربت التي

(MERV) إدلب محافظة من كل ستتعرض مناسبة، إعمار وإعادة وتنمية إنسانية جهود . وبدون 

 ،1028 عام آب/أغسطس في. القادمة في السنوات التطرف من مزيد ووادي الفرات األوسط إلى
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 تمويل صندوق  من دوالر مليون  100 املتحدة مبلغ الواليات سحب عن ترامب الرئيس أعلن

 نقص أن حين في. 42سورية في املعدات الحربية وإزالة الركام، وتنظيف ألنظمة املياه، االستقرار

 عدم من واملزيد اإلرهابيين لتجنيد املواتية الظروف يعزز  أن يمكن أعمال االستقرار تمويل

 ذابقة. إولكن ال يجب على الواليات املتحدة تقديم هذه املساعدات بدون شروط مس االستقرار،

 آخر مكان أي في أو ، MERVوادي نهر الفرات األوسط في االستقرار بدعم املتحدة الواليات قامت

 مراملست األمريكي الدعم بدون و . محسوبة بشروط عليها ربط هذه املساعدات فيجب من سورية،

 ريةوالتطوي وتقديم املساعدات التمويلية الفراغ ملء آخرون سيحاول  لوادي نهر الفرات األوسط،

 .املنطقة هذه بناء إلعادة الالزمة؛ ذلك

يركز على الدولي رسم نهج جديد تجاه سورية يجب على الواليات املتحدة واملجتمع 

االتجاهات التي يمكن أن تزعزع استقرار سورية أكثر من معركة إدلب. إن أولويات مكافحة 

عدمه(، ووجود قوات عسكرية ما دون اإلرهاب، واملخاوف اإلنسانية، والنمو االقتصادي )أو 

ستحدد مستويات عدم االستقرار والنزاع املستقبلي في سورية لسنوات قادمة. ينبغي على  ،الدول 

ها لذلك.  الواليات املتحدة واملجتمع الدولي أن يتنب 
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