


 

 تحليل لتطورات األوضاع وآخر مستجدات

 الحالة السورية

 

 سوريا أصبحت رسميًا منطقة

 تقاسم للنفوذ

 
 

 كانون األول/ديسمبر 2018

 

 

 

 

 

  

 



 سوريا إذ تتحول رسميًا إلى منطقة تقاسم للنفوذ

 

 

 

 

 

 3لماذا إدلب مهمة

 4النظام لم يعد السلطة الوحيدة في سوريا
 5ال هجوم وشيك على إدلب

 6تباين الدور األمريكي عن األوروبي في سوريا

 7ماذا عن الموقف اإلسرائيلي ؟

 8ماذا استفادت موسكو -حتى اآلن- ؟

 9ثالثة مناطق نفوذ والوجود األجنبي يتأصل

 9- منطقة "سوريا المفيدة":

 9- منطقة اإلدارة الكردية:

 9- الشمال السوري:

 11مراجع:

 

  

2 



 سوريا إذ تتحول رسميًا إلى منطقة تقاسم للنفوذ

 

التي األخبار تلك سوريا في حساسية األكثر الحدث كان الماضية القليلة األشهر              خالل

على واسع هجوم لشن وحلفائه واستعداده النظام رغبة عن معينة فترة في              توالت

 إدلب، الخارجة عن سيطرته والتي تؤوي ما يقرب من ٣ ماليين سوري.

غصن (عملية عفرين معركة منذ االهتمام هذا كل سوريا يخص حدث يلق              لم

لمعركة سوريا في النظام شن احتمالية القت إذ ،(2018 الثاني كانون 20 في               الزيتون

أو السوري الشأن في المتدخلة األطراف مختلف من كبيرًا اهتمامًا إدلب في              واسعة

التركي التحالف أو للعالقات كبيرًا تحديًا شكلت كما سوريا في يجري بما              المهتمة

 الروسي وحقيقة العالقة التي تربط الطرفين ورؤيتهما لمآالت األمور في سوريا.

واستطاع لها يتحضر كان التي المعركة في المضي من يتمكن لم النظام أن               ورغم

السيئة المآالت ذات المعركة هذه حصول تجاوز اآلن حتى بآخر أو بشكل              العالم

بشكل تبلورت فقد ، قبلها كما ليس األزمة هذه بعد ما ان إال األطراف، كل                 بإجماع

أكبر بشكل المتدخلة الدولية األطراف دور وتعضد سوريا في النفوذ مناطق             أوضح

 وأصبحت مسألة تقاسم النفوذ في سوريا واقعًا أكثر شرعية -إن صح التعبير-.

مباشر بشكل مرتبط المشهد من الدولية األطراف هذه خروج عن الحديث             وأصبح

تركيا إلى الالجئين تدفق وعودة سوريا في واسع نطاق في الحرب عودة              باحتمالية

من مختلفة مناطق في والتفجيرات العنف أعمال وعودة الجوار ودول            وأوروبا

 العالم.
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 سوريا إذ تتحول رسميًا إلى منطقة تقاسم للنفوذ

 

 لماذا إدلب مهمة

األبيض البحر من بالقرب سوريا من الغربي الشمالي الجزء في إدلب محافظة              تقع

هذه مثل على بالسيطرة الدول اهتمام يكون عادًة، تركيا. مع والحدود             المتوسط

أكبر أحيانًا تولد والمغمورة الصغيرة المناطق فإن جيوبوليتيكًا، لكن ضئيل.            المناطق

 قدر من القلق بين القوى الكبرى، وإدلب مثال لذلك.

أهمها لعل أسباب، لعدة االهتمام من بكثير الحدث لهذا المختلفة األطراف             نظرت

الصعيد على الصفر نقطة إلى باألمور سيعود الهجوم هذا شن بان             االعتقاد

حدود عن تقف لن جدد ومهجرين نازحين موجة إلى وسيؤدي والعسكري،             اإلنساني

سيرفع أن كما ، جهة من هذا وأمريكا، أوروبا إلى وستتعداها بالتأكيد              تركيا

التهديدات عودة يعني ما وهو والعالم المنطقة في جديد من التوتر             مستويات

هذه في آلخر وقت من تحدث كانت التي األمنية االنفالتات و اإلرهابية              والهجمات

قوات قبل من هجوم شّن حال في فإنه المتحدة األمم عبرت وكما تلك، أو                المنطقة

 النظام على إدلب فإننا بصدد كارثة إنسانية كبيرة.

مصير أن إال األطراف كل من األمور ضبط ومحاوالت والتصريحات الجهود كل              ورغم

تم الذي الهش واالتفاق سوتشي بمحادثات بآخر أو بشكل معلقًا كان فعليًا              إدلب

هي االتفاق هذا في الضالعة األطراف أن ويبدو ،2018 أيلول/سبتمبر 17 في              توقيعه

 التي نجحت -لحد اآلن على األقل- في تجنيب العالم هذه المعركة.

لجمهورها تظهر أن هو سوريا في روسيا تدخل وراء الحقيقي السبب كان              لقد

قوي- روسي حليف -وهو األسد إنقاذ أما عظمى. كقوة تتصرف أن يمكن أنه               الخاص

الهجوم دعم إلى روسيا اضطرت السبب ولهذا مهمًا، زال ما لكنه ثانوًيا كان               فقد

 على إدلب. المشكلة هنا أن إدلب  ستؤدي بروسيا للصراع مع تركيا.

يفيد سوف تركيا مع الروسي التحالف فإن الخالصة، الجيوسياسية الناحية            من

استقرار وتثبت المتوسط، األبيض البحر في أسطوًلا تضع أن يمكن التي             روسيا،

عندها السابق. في عليه كانت مما أسوأ وضع في المتحدة الواليات وتضع              القوقاز

أكثر أصبحوا األتراك وان خصوصًا للروس. عقالني غير إدلب على هجوم دعم أن               بدى

 عدائية تجاه الواليات المتحدة في تلك الفترة.

أصبح ما وقت في لكنه عالمية، قضية المنطقة هذه مستقبل يكون ال فقد               باختصار

والنظام المتحدة والواليات وإيران وتركيا روسيا بين المواجهة الحتماالت           نقطة

  السوري، كما تم إخراط األكراد، مما أجبرهم على إعادة النظر في الحلفاء واألعداء.
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 سوريا إذ تتحول رسميًا إلى منطقة تقاسم للنفوذ

 

 النظام لم يعد السلطة الوحيدة في سوريا

أن شك ال ولكن نهاية، بالضرورة يعكس ال إدلب سقوط أن من الرغم               وعلى

 سقوطها بيد النظام سيكون ضربة موجعة لمعارضيه في سوريا.

مثل قوي حليف وقوف مع حتى الحرب هذه في الفوز على قادٌر النظام أن يبدو                 وال

 روسيا أو إيران إلى جانبه بل وقتالهم نيابة عنه في كثير من األحيان،

قد رئيسي بشكل القوتين هاتين قبل من النظام لصالح التدخل هذا أن              صحيح

ربع قرابة أن الواقع ولكن بها، يستهان ال العسكرية نجاحات بتحقيق للنظام              سمح

 مساحة سوريا، من ضمنها منطقة شرق نهر الفرات، ليست تحت سيطرة النظام.

القوى أن يبدو وال سوريا في بالسلطة تتمع التي القوة وحده يعد لم اليوم                فالنظام

سوريا داخل أصبحت التي الدولية القوى أن أو تزول، أن يمكن مؤخرًا تشكلت               التي

 لديها نية للخروج قريبًا.

مختلف ضد خاضها التي األخيرة المواجهات أنهكته الذي داعش تنظيم            وحتى

السوري المشهد في حاضرًا زال ال ملحوظ، بشكل إضعافه إلى وأّدت             األطراف

الشهرين في شن وقد آلخر. وقت من معينة ضربات بتوجيه يقوم إذ بآخر، أو                بشكل

يزال ال كما الالذقية وشمال الغربية، حلب ضواحي في هجمات عدة             األخيرين

 محتفظًا بسيطرته على العديد من المناطق على طول الحدود السورية مع العراق.
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 ال هجوم وشيك على إدلب

من تحالفين سلطة تحت في إدلب محافظة كانت الماضية القصيرة الفترة             خالل

الوطنية والجبهة سابقًا) النصرة (جبهة الشام تحرير هيئة وهما للنظام،            المناوئين

الحزب غرار على األخرى المسلحة الجماعات من العديد إدلب في تنتشر كما              للتحرير.

تغيير بعضهم قرر إذ الدين، حراس وتنظيم العزة، وجيش التركستاني،            اإلسالمي

 انتمائه، فيما ال زال البعض اآلخر يدين بوالئه لتنظيم القاعدة (المنبع التاريخي).

قوات بين للفصل بتركيزها وروسيا تركيا تعهدت التي العازلة، للمنطقة بالنسبة             أما

تزال ال إذ بعد، كامل بشكل بعد فعاليتها تثبت فلم الثوار، وكتائب السوري               النظام

بين الثقة انعدام من حالة وسط المنطقة، هذه في منتشرة الثقيلة األسلحة              الكثير

تشمل ال ونظريًا، بعيد. من البعض بعضها تراقب التي والروسية التركية             القوات

على النظام، قوات مع المقاتلة األجنبية الميليشيات مشاركة العازلة المنطقة            هذه

 غرار حزب هللا اللبناني، وهي نقطة لم يتم احترامها على أرض الواقع.

بالوضع المرتبطة والمؤشرات المعطيات من والعديد المعطيات هذه          وسط

ال حيث إدلب، على قريب هجوم أي النظام قوات تشن أن المستبعد فمن               الدولي

من األخضر الضوء تلقيه دون خطوة أي اتخاذ على ُيقدم أن النظام              يستطيع

والبشرية التقنية بالقدرات النظام جيش يتمتع ال ذلك، إلى باإلضافة            موسكو.

ودعم روسي، استخباراتي أو جوي دعم دون لوحده عسكرية عملية لشن             الكافية

 ميداني إيراني.

إال للنظام، المناوئة المجموعات مقاتلي بين السائدة اإلنقسام حالة من الرغم             وعلى

أن كما مسلح، ألف خمسين نحو لوحدها إدلب محافظة في يبلغ عددهم              أن

 تضاريس المحافظة تعتبر مناسبة لهم.

ألف 150 عن يقل ال ما المهاجم الطرف ُيعّد أن يجب التقنية، الناحية فمن                وبالتالي

عليه وسيكون معركة، هكذا في فعليًا الفوز على قادرًا ليكون مسلح             مقاتل

ثماني مضي بعد سوريا في النظام يعد مالم وهو فادحة. خسائر لتكبد              االستعداد

على باتت اآلن اللعبة أن ذلك يعني وهذا عليه. قادرًا الحرب، بداية على               سنوات

في النظام أصبح حين في وإيران، وتركيا روسيا من كل بين السياسي              المستوى

 سوريا واألطراف المعارضة إلى حد كبير مجرد مراقب للوضع.
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 تباين الدور األمريكي عن األوروبي في سوريا

األمريكي الثقل أن القول يمكن سوريا في األمريكي الدور شهدها كثيرة تقلبات              بعد

المتحدة الواليات تقدمه الذي الدعم خالل من بالكامل يتشكل اليوم سوريا             في

 لقوات سوريا الديمقراطية،

األخيرة الفترة خالل كبير حد إلى اللعبة خارج أصبحوا الذين األوروبيين عكس              على

فعليًا التدخل من بكثير أكبر بشكل يجري ما وتبعات مشكالتها مع يتعاملون              وباتوا

في الرباعية القمة لحضور وفرنسا ألمانيا دعوة أن لدرجة األمور، مجريات             في

من الكثير قناعة عدم بسبب شك محط كانت الدعوة لهذه استجابتهم و              اسطنبول

باستمرار يكتفون ولكنهم فعليًا شيء بتقديم األوروبيين رغبة أو بإمكانية            األطراف

قدر "متزنة" مواقف واتخاذ سوريا في يجري لما موضوعية نظرة بلورة             بمحاولة

 اإلمكان وفق هذه النظرة.

موضع هي ٢٠١١ منذ سوريا في للتدخل دفعتهم التي الغربيين أخالقيات أن               والحقيقة

أصبح عنه السكوت يجوز ال ووحشًا مجرمًا كان الذي األسد فبشار اآلن، كبير               شك

األمم أروقة في ويجول يصول نظامه ممثل يزال وال معه، التحاور فجأة              باإلمكان

 المتحدة،

تحديدًا- السعوديون - المنطقة في الغربي للعالم تاريخيين حلفاء أن عن عدا              هذا

اليمن في والحرب خاشقجي قضية بسبب وحساسة عصيبة بفترة           يمرون

أن السهل فمن وبالتالي قطر، على حصارٍ وفرض اللبناني الوزراء رئيس             واختطاف

مقدمتهم -وفي الحلفاء هؤالء يلعبه الذي الدور حول والتساؤالت الشكوك            تثار

 السعودية مرة أخرى- في الحالة السورية.
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 ماذا عن الموقف اإلسرائيلي ؟

إيران ضمنها ومن سوريا حالة في المتدخلة القوى عن وبالحديث كله هذا              وسط

التي إسرائيل موقف على نظرة إلقاء من بد ال المشهد هذا في كبيرًا دورًا تلعب                 التي

والسعودية الخليج دول وثيقة عالقات إقامتها إلى المعطيات من الكثير            تشير

 تحديدًا،

عسكرية ضربات توجيه عبر سوريا في التدخل في قدرتها على إسرائيل حافظت              إذ

تستغلها إيران أن تدعي التي التحتية والبنى األسلحة قوافل لتدمير آلخر وقت              من

روسيا تزويد بعملية مؤخرًا اصطدمت هذه التدخل مساحة أن غير بآخر، أو              بشكل

 للنظام السوري بأنظمة مضادة للطائرات من نوع إس-300 الجيل الحديث.

وقت يمضي أن يتوقع فال سوريا في اإليراني والتمدد التواجد استمرار ظل              وفي

سورية في للنظام جوية ضربات بتوجيه اإلسرائيلي الطيران يقوم أن قبل             طويل

أن يبدو إذ فعًال. عليها االعتماد يمكن إس-300 منظومة كانت إذا ما سيحدد               وهو

وارد، غير المضادة األنظمة هذه بتدمير اإلسرائيلية الحربية الطائرات قيام            إمكانية

تقنيون حاليًا عليها والمشرفين المشغلين أن جدًا المحتمل من وأنه            خصوصًا

 روس، قبل أن يتولى نظرائهم السوريون هذه المهمة بحسب االتفاق.

النظام بتخلي مرتبطًا المنظومة بهذه النظام تزويد على الروس إقدام كان إذا              إال

واالمدادت التحركات من بمزيد إيران تقوم ال بحيث إيران عن أكثر             وابتعاده

 العسكرية على األراضي السورية والتي يمكن أن تغضب اإلسرائيليين.
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 ماذا استفادت موسكو -حتى اآلن- ؟

العسكرية قواعدها عبر المتوسط األبيض البحر على يطل منفذ لموسكو            أضحى

اإلقامة على روسي جندي ألف 60 تناوب عبر وكذلك حميميم، وقاعدة طرطوس              في

لكن آالف. بضعة الجنود هؤالء عدد يتجاوز فال المعركة، ساحة على أما سوريا.               في

لتحسين أكبر خبرة أكسبتهم السورية الحرب في الروس العسكريين           مشاركة

في التدخل عّمق ذلك، عن فضًال العملياتي. الصعيد على خاصة القتالية،             قدراتهم

للقتال"، "ُمعّدلة الروسية المعدات وجعل المعارك، في الضباط كبار خبرة            سوريا

 وهو ما من شأنه أن يعطي قيمة أكبر للجيش الروسي.

ومناطق األوسط الشرق في طويلة لسنوات العليا اليد لألمريكيين كانت            وكما

األفريقي، الساحل ومنطقة الصومال أو أفغانستان غرار على العالم من            أخرى

الخاص حضورهم اليوم الروس لدى أصبح والبريطانيين، الفرنسيين شأن           شأنهم

في اخرى وقضايا ليبيا في الصراع مثل أخرى ملفات في يتحركون وباتوا سوريا               في

  منطقة الشرق األوسط والعالم.

خالل تالشى قد األسد بشار نظام لكان فترة، منذ الروسي العسكري التدخل              فلوال

السقوط سوى خيار أي النظام أمام يكن لم حيث ذلك، قبل وربما 2015 سنة                صيف

وجاء هللا. حزب مثل األجنبية الشيعية والميليشيات طهران دعم من الرغم             على

الدعم تقديم وأبرزها مجاالت، عدة في السوري النظام ليساعد الروسي            التدخل

العسكرية والذخائر األسلحة إمدادات على عالوة االستخباراتي، والدعم          الجوي،

 والُمدرِبين.

وقف ومبادرات الضيقة التسوية مشاريع أن إلى اإلشارة يجب الوقت نفس             وفي

لبعض السيطرة أو النفوذ استقرار مثل اإلجراءات من وغيرها المحدودة النار             إطالق

تنفيذ جرى والتي الجزئية الحلول هذه كل تواجدها، مناطق في المعارضة             الفصائل

ضد المعارضة مقاومة تحديد في ساهم البعض بعضها عن بمعزل منها             الكثير

فيما القتال في الوقت أغلب تقضي الثوار فصائل من العديد أضحت حيث              النظام،

 بينها بدًال من محاربة نظام بشار األسد.
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 ثالثة مناطق نفوذ والوجود األجنبي يتأصل

ثالث إلى التقاسم من حالة تعيش سوريا أصبحت أن إلى أدت التطورات هذه               كل

 مناطق أساسية في الوقت الحالي:

 

 - منطقة "سوريا المفيدة" :

تدار الشيعية، الميليشيات من وحلفائه النظام لسيطرة وتخضع البالد غرب            في

قويًا فيها المباشر النظام حضور والزال النظام من مباشر بشكل المنطقة             هذه

يخص ما وكل واإلعمار والجيش األمن وملفات االستراتيجية القرارات           ولكن

اليوم يتحكمون الذين الروس قبل من واضح بشكل يتخذ المنطقة هذه             مستقبل

مع هذا ونفوذهم دورهم ويتداخل النظام بنية من أساسية بمفاصل كبير             بشكل

نفسها إيران داخل من تبدأ التي التعقيدات من الكثير يعاني الذي اإليراني              الدور

تقديمها يتم التي التضحية وحجم الدور هذا وطبيعة شكل حول اآلراء             واختالف

السوري المجتمع بنية اختراق في اإليرانيون يواجهها التي الصعوبات إلى            وصوًال

على الدور هذا وتبريد شرعنة بصعوبات مرورًا مكوناته مع والتعاطي فيه             والتواجد

 الصعيد الدولي وتقبله من دول اإلقليم.

 - منطقة اإلدارة الكردية :

بدعم تحظى كردية مجموعات إلى عناصرها أغلب ينتمي ميليشيات من تدار             التي

بتركيب تحيط كبيرة إشكاالت وهناك المتحدة. الواليات وخاصة التحالف           قوات

معظم في العربي العشائري المكون مع التداخل حيث من المنطقة هذه             وطبيعة

باإلرهاب الكردية الميليشيات لهذه أنقرة واتهامات المنطقة هذه          مساحات

تنظيم مع المتكررة الصدمات إلى إضافة ، كردي كيان إلنشاء الواضحة             ومعارضتها

تنظيم مع طويلة حرب لخوض الميليشيات هذه واشنطن تستخدم حيث            داعش

 داعش.

 - الشمال السوري :

كل تجمع منطقة وهي تسميتها، للبعض يطيب بات كما "الجامعة" المنطقة             أو

إلشراف ما نوعا وتخضع إدلب)، ذلك في (بما سوريا غرب شمال في الثوار               كتائب

 األتراك، ولديهم فيها نفوذ واسع يزداد بشكل مطرد.
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سيستمر و قريب وقت في ينتهي أن أبدًا يتوقع ال النفوذ لمناطق التقاسم               هذا

وأن خصوصًا تغييره، إلى يؤدي شيء يحصل أن قبل تقدير أقل على سنوات               لعدة

من وتحويله عليه هو ما على الوضع واستقرار الهدوء نحو تميل األطراف              جميع

 شكله الهش إلى شيء أكثر استقرارية ومتانة.

سنة 50 لمدة وطرطوس حميميم في لالستقرار يتطلعون ناحيتهم من            فالروس

 القادمة.

استعداد على أنهم مرة من أكثر وأثبتوا سوريا ألن مكانهم اإليرانيون يبارح لن               بينما

 لخوض حرب كبيرة على أن يتراجعوا عن فكرة وجودهم هناك.

  أما األميركيون فيسظلون في سوريا طالما أن الروس واإليرانيون على األقل.

تمكنوا أن بعد تغمرهم السعادة أن والشك أيضا تمركزهم على األتراك             وسُيحافظ

جهة، من الكردية الدولة حلم على وتقضي األكراد عن تعزلهم أمنية منطقة بلورة               من

 وتعزز من تواجدهم وحضورهم كالعب أساسي في أحداث المنطقة

التي السيئة والظروف الحالية المنطقة في العيش على مجبرون فهم الثوار             أما

طويل وقت يمضي وقد الدولية، المساعدات على كبير حد إلى تعتمد والتي              تعتريها

وأملهم لها، الطبيعية الحياة عجلة وتعود ، حقيقية مؤسسات فيها تتبلور أن              قبل

حقيقة أولوية المنطقة هذه في والتطوير التنمية مسألة تصبح أن هذا في              األكبر

  بعد فرض األمن وتشكيل إدارات محلية فاعلة.
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 مراجع:

-SYRIE : SITUATION À L’AUTOMNE االستخباراتي، للبحث الفرنسي          المركز

 2018 أالن دوريه

 لماذا تعتبر إدلب مهمة-

 تقدير موقف: إلى أين تتجه األوضاع في إدلب؟-

 إدلب آخر جبهات القتال في الحرب األهلية السورية-

 مذبحة تنتظر حدوثها في سوريا حيث الدبلوماسية قد تأتي متأخرة جدًا-

 لماذا تحتاج أوروبا إلى سياسة واضحة ونشطة في الشرق األوسط؟-

 حرب أمريكية غير منتهية في سوريا؟-
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