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إدلب آخر فصول الحرب وبؤر اإلرهاب في سوريا:
التسوية الساخنة قيد اإلختبار... والعبرة في التنفيذ

التطورات السورية امليدانية تتواصل وفق املسار املعد لها من روسيا وايران، ويف 
اىل  من حلب  سنتني  قبل  انطلق  الذي  املسار  هذا  املنطقة.  يف  يجري  عام  معزل 
القلمون، وقبل اشهر من الغوطة الرشقية اىل درعا والسويداء، يصل اىل خواتيمه يف 

ادلب. آخر الجزر االمنية والبؤر االرهابية الخارجة عن سيطرة النظام

االسد  بشار  السوري  الرئيس  نظام  يرص 
ادلب واقفال  الشاذ يف  الوضع  إنهاء  عىل 
لرتكيا،  املحاذي  السوري  الشامل  ملف 
بعدما انجز اقفال ملف الجنوب السوري 

املحاذي الرسائيل.
اتخذ،  ادلب  وضع  انهاء  شأن  يف  القرار 
ان  يفرتض  الذي  التنفيذ  عىل  واحيل 
ينتهي قبل نهاية العام الجاري حدا اقىص. 
درعا،  يف  وتحديدا  الجنوب،  يف  حصل  ما 
يف  وتحديدا  الشامل  يف  يتكرر  ان  ميكن 
السوري  الجيش  تقدم  الجنوب  ادلب. يف 
تحت مظلة تفاهامت روسية ـ ارسائيلية. 
ويف الشامل من املفرتض ان يتقدم تحت 
لكن  تركية.  ـ  روسية  تفاهامت  مظلة 
الفارق كبري بني درعا وادلب التي تحولت 
الفصائل  لكل  مكب  او  مستوعب  اىل 
املتطرفة واالف املقاتلني الوافدين من كل 

السورية. النواحي 
املعارك  وتشبه سيناريو  قادمة،  "املعركة" 
الجنوب.  تحرير  معركة  والسيام  االخرى، 
والحل  التسوية  خيار  بني  الدمج  اي 
املرجح  هو  ليس  الخيار  هذا  العسكري. 
فقط، بل هو الحتمي عكس كل االعتقاد 

السائد، استنادا اىل الوقائع االتية:
استعادة  عىل  السورية  الدولة  تصميم   -
لسيطرة  خاضع  اراضيها  من  شرب  كل 

االرهابيني والجيوش االجنبية.
ومدنها  االكرب  ادلب يف جزئها  محافظة   -
النرصة  جبهة  سيطرة  تحت  تقع  املهمة 
وافقت  الذي  استانة  مسار  يف  املستثناة، 

عليه تركيا، من اتفاقات وقف القتال.
- روسيا التي توجه اليها االنتقادات بانها 
خيار  تسقط  مل  تركيا  مع  صفقة  ابرمت 

ليحّيد  كان  الذي  الرتيك  التوجه  احباط 
التزم  العسكرية،  العمليات  ـ  نجح  اذا  ـ 
الفرصة  اتاحة  وااليراين  الرويس  الجانبان 
السالح،  والقاء  املصالحات  خيار  امام 
انقرة  تقوده  الذي  املجهود  سياق  يف 
برضورة  قادتها  القناع  الشام  تحرير  مع 
الجيش  نسيج  ضمن  واالنصهار  التفكك 

الوطني الحقا.
جبهة  فتحت  طهران،  قمة  ارفضاض  بعد 
املعركة  وانطلقت  مرصاعيها  عىل  ادلب 
وسط سباق محموم بني الحسم العسكري 
ارتباك تركيا  السياسية، ويف ظل  والصفقة 

وتراجعها عن تفاهامت مع روسيا.
قابل  غري  ادلب  امن  تركيا،  اىل  بالنسبة 
يف  الرتيك  الجيش  انترش  وقد  للتفاوض. 
تزال  ال  وهي  املايض،  العام  املحافظة 
من  الردوغان.  سياسية  رافعة  تشكل 
دون ضامنات امنية يف ادلب، رمبا لجأت 
او  العسكري  انخراطها  تصعيد  اىل  تركيا 
التوقف عن املشاركة يف تشكيل مستقبل 
الحكم يف سوريا. هذا ما ميثل خيارا صعبا 
باملصالح  يتعلق  ما  يف  روسيا  اىل  بالنسبة 
عن  انقرة  يبعد  وقد  سوريا،  يف  الرتكية 

الرشاكة يف محادثات االستانة.
عليه  سترتتب  ادلب  حول  النزاع 
مضاعفات مهمة بالنسبة اىل روسيا وتركيا 
اواخر  منذ  السورية.  الحرب  ومستقبل 
انتهجت روسيا وتركيا اسرتاتيجيا   ،  2015
التفاهم  عىل  قامئة  سوريا  يف  عسكرية 
املتبادل. ادلب اليوم تشكل املعقل االخري 
مناطق  وبخالف  السورية.  للمعارضة 
يف  تتشابك  اخريا،  النظام  عليها  سيطر 
القوى  لكل  متضاربة  مصالح  املحافظة 
مثة  االخطار.  مستوى  يرفع  ما  املعنية، 
اتخذ  السوري  النظام  ان  عىل  مؤرشات 
بدعم  ادلب  يف  العسكري  الحسم  قرار 

من روسيا وايران.
تعلم تركيا جيدا انها ال تستطيع االعتامد 

تركيا  تنفذ  مل  حال  يف  العسكرية  املعركة 
االرهاب  ان  عىل  وشددت  التزاماتها. 
التمدد من  اىل  ادلب، ويسعى  يحشد يف 
جديد، ومن حق الدولة السورية الحفاظ 

عىل سيادتها واستقرارها.
جمعت  ثالثية  قمة  طهران  يف  انعقدت 
والرئيس  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس 
والرئيس  اردوغان  طيب  رجب  الرتيك 
النهاء  خصصت  روحاين،  حسن  االيراين 
الحلني  مالمح  ورسم  ادلب  يف  الوضع 
العسكري والسيايس لها، واسدال الستارة 
حيث  الحرب،  من  االخري  الفصل  عىل 
والتنظيامت  الفصائل  كل  تجميع  جرى 
النرصة،  )جبهة  واملتطرفة  االرهابية 
الرتكستاين  الحزب  الشام،  تحرير  هيئة 
الشام،  احرار  داعش،  تنظيم  االسالمي، 

جيش املجاهدين وجيش البادية(.
يف  للشك  مجاال  وطهران  موسكو  ترتك  مل 
قد  ادلب  يف  العسكري  الحسم  قرار  ان 
وسياسية  عسكرية  باشارات  مرفقا  اتخذ 
ودفعها  تركيا  عىل  للضغط  وذلك  جدية، 
اذا  الروسية  بالرشوط  التسوية  قبول  اىل 
العسكري  الحسم  خيار  تاليف  تريد  كانت 
بازائها  متلك  معركة  يف  التورط  ومخاطر 
بتقويض  تهدد  النها  مفرطة،  حساسية 
الشامل  يف  الحدود  عىل  الرتكية  السيطرة 
السوري. كام تتسبب يف موجة هائلة من 

النزوح يف اتجاه الداخل الرتيك.
القمة الثالثية يف طهران مل تفض اىل صيغة 
شاملة واضحة من شأنها وضع ملف ادلب 
التحضري  مدة  رغم  الحل، عىل  عىل سكة 
موسعة  مشاورات  تخللتها  التي  الطويلة 
رغم  وعىل  الضامنة.  الدول  مسؤويل  بني 

 15 • انشاء منطقة منزوعة السالح بعمق 
التنظيامت املسلحة ونزع  ـ 20 كلم لعزل 
بني  والفصل  وتفكيكها،  الثقيل  سالحها 
النرصة  جبهة  واولها  االرهابية  التنظيامت 
)هيئة تحرير الشام( واملجموعات املعتدلة 

واملؤهلة لالنخراط يف العملية السياسية.
املصنفة  التنظيامت  من  ادلب  اخالء   •
املهمة  تركيا هذه  تتوىل  ان  ارهابية، عىل 

ويف مهلة محددة ال تتجاوز األسابيع.
الرشطة  من  مجموعات  انتشار   •
الشغور  جرس  يف  الروسية  العسكرية 
ومناطق حساسة يف حامه وسهل الغاب.

• تعهد تركيا منع اي هجوم عىل القاعدة 
الروسية يف حميميم، وعىل قوات النظام، 

والسيطرة عىل السالح الثقيل للفصائل.
مؤسسات  دخول  عىل  تركيا  موافقة   •
النظام املدنية اىل مناطق ادلب واملحيط  

يف ارشاف رويس.

لها  ليس  التي  املتحدة  الواليات  عىل 
حضور عسكري مبارش وفاعل يف الشامل، 
ايضا(  )واالورويب   االمرييك  املوقف  وان 
ادلب،  يف  العسكرية  العملية  يؤيد 
ضمن  من  لها  االخرض  الضوء  واعطى 
ضوابط وقيود محصورة يف عدم استخدام 
مجازر  ارتكاب  وعدم  الكيميايئ  السالح 
ضد االنسانية. مام ال شك فيه ان حكومة 
وتحديا  صعبا  امتحانا  تواجه  اردوغان 
معركة  تخوض  جهة  من  فهي  مصرييا. 
مع  متكافئة  غري  سياسية  ـ  اقتصادية 
ترامب،  دونالد  االمرييك  الرئيس  ادارة 
ومن جهة ثانية تواجه تحديا روسيا كبريا 
خسارتها  ان  وتدرك  ومحيطها  ادلب  يف 
خلف  اىل  قواتها  وتراجع  املناطق  هذه 
كبرية  سياسية  ازمة  سيخلقان  الحدود 
االزمتني  اىل  تضاف  الرتيك،  الداخل  يف 
وقت  يف  املتفاقمتني،  واملالية  االقتصادية 

مصري االتحاد

ال يحتاج اردوغان اىل مزيد من املشكالت 
واملتاعب.

مل يكن امام تركيا اال التجاوب مع الخطة 
الروسية والبحث عن تسوية لوضع ادلب 
والشامل السوري. وهذا ما حصل يف "قمة 
ادلب" بني بوتني واردوغان التي انعقدت 
يف سوتيش، وشكلت نقطة تحول يف مسار 
االحداث، وتم التوصل فيها اىل تفاهامت، 

هذه خطوطها العريضة:

حكومة اردوغان 
تواجه امتحانا صعبا 

مصيريا وتحديا 

ادلب تشكل اليوم املعقل االخري للمعارضة السورية.
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تركيا  وتتوىل  الحدودية،  املعابر  فتح   •
مهمة االرشاف من الجهة الرتكية للحدود، 
من  املهمة  هذه  وايران  روسيا  وتتكفل 

السورية. الجهة 
والتنسيق  للتعاون  مركز  انشاء   •
املخابرايت بني تركيا وايران وروسيا ملحاربة 

االرهابية. التنظيامت واملجموعات 
محافظة  يف  الواقع  معالجة  تتطلب 
سيام  ال  هادئة،  نار  عىل  العمل  ادلب 
اطراف  بني  ان وضعها معقد ومتداخل 
اقليميني ودوليني. مثة اقتناع بأن االمور 
عىل  السيطرة  يسهل  تفاهم  نحو  تسري 
الن  كبرية،  خسائر  دون  من  ادلب 
اكرب  وروسيا  تركيا  تجمع  التي  العنارص 
يسمح  ان  من  ودوليا  اقليميا  بكثري 
عىل  خالف  يف  بها  بالتفريط  الطرفان 
ان  كام  ادلب.  يف  الوضع  تسوية  آلية 
التايل،  اليوم  عىل  تركز  بدأت  روسيا 
ادلب  يف  الوضع  حسم  ان  باعتبار 

النازحني واملهجرين من مناطق  تضم ادلب نحو ثالثة ماليني شخص، اكرث من نصفهم من 
اخرى، وفيها اكرث من 50 الف مقاتل من فصائل اسالمية واخرى متطرفة.

محافظتي  بني  تقع  مربع.  كيلومرت  الف   185 البالغة  سوريا  مساحة  من   %4 نحو  تشكل 
طرطوس والالذقية حيث تقع القاعدتان العسكريتان الروسيتان والقاعدة الشعبية للنظام 

من الغرب وحلب من الرشق ثاين اكرب مدينة سورية وحامه من الجنوب.
شكلت ادلب وجهة لعرشات االالف من املقاتلني الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام، 

وبدأوا ينظمون انفسهم امام معادلة واحدة هي القتال حتى النهاية.

إدلب

اىل  سيؤدي  وانه  املؤكد،  حكم  يف  بات 
العمليات  لكل  الفعيل  االنتهاء  تكريس 

العسكرية الواسعة يف سوريا.
اعادة  روسيا  اىل  بالنسبة  حاليا  االهم 
االعامر وتسهيل عودة الالجئني، بالتوازي 
سيكون  الذي  الدستوري  االصالح  مع 

الرافعة االساسية الي تسوية سياسية.

النظام السوري اتخذ قرار 
استعادة ادلب قبل نهاية 

العام الجاري

القرار يف شأن انهاء وضع ادلب اتخذ واحيل عىل التنفيذ.
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