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 دلب: خط المواجهة األخير في سورياإ

 سحقيترجمة: د. سمر 
 

فقد استعاد الرئيس السوري  بعد سبع سنوات من الصراع، قد ينزلق مستقبل الحرب األهلية السورية إلى معركة إدلب.
 البالد، وهذه المحافظة الشمالية الغربية هي آخر معقل للمتمردين المتبقين.بشار األسد السيطرة على جزء كبير من 

أصعب وأكثر تعقيًدا من العديد من الحمالت األخيرة  في الواقع، سيكون األمر لكن استعادة إدلب لن تكون سهلة.
نها منطقة أكبر بكثير من باقي المناطق في الجنوب مثل درعا والغوطة الشرقية والقنيطرة، أأواًل،  لسببين. في الجنوب

ومن ثم، فهي تحتوي على عدد متمردين أكبر، ويرجع ذلك  والتي استولى عليها الجيش السوري في األشهر األخيرة.
جزئيًا إلى أن وقف إطالق النار الذي توسطت فيه روسيا في الجنوب سمح للمتمردين بالمرور اآلمن من هذه 

ما يعقد الوضع بالنسبة لجميع األطراف المعنية ألن تركيا  ثانيًا، لتركيا وجود عسكري في إدلب. المناطق إلى إدلب.
روسيا تدعم النظام السوري لكنها ال تريد الدخول في ف نظام السوري لديهما مصالح متضاربة في هذه المنطقة.وال

لهذا السبب،  حرب مع تركيا، هذه الدولة التي تحتاج إليها روسيا، وبالتالي تسعى للحفاظ على عالقات جيدة معها.
د تركيا مساحة للمناورة فيما يتعلق بالواليات المتحدة، في هذه األثناء تري يخشى السوريون أن يتخلى الروس عنهم.

 وعليه فقيام عالقات عدائية مع روسيا سيحد من خياراتها.
في نطاق صراع السلطة األوسع بين و  لذلك فإن معركة إدلب ستشكل تهديًدا لجميع األطراف المتورطة في النزاع.

كسب معركة عسكرية ف، تيت انتباه، لكونها معركة خطرةالدول خالل هذه الحرب، قد تكون إدلب أكثر من مجرد تش
يطرح خيارا آخر: اتفاق بين هذه الدول  هذا التفكير العميق هنا قد يكلف أكثر مما يمكن ألي شخص أن يدفعه.

لإلطاحة بالجماعة المتمردة التي تسيطر على جزء كبير من اإلقليم، فجميع هذه األطراف لها مصلحة في القضاء 
وبالتالي فإدلب هي المنطقة الوحيدة التي يمكن  -إحدى الجماعات األكثر تطرًفا في إدلب  –الجماعة على هذه 

قد ال يحصل الجميع على كل ما يريدونه من هكذا اتفاق، لكنهم سيستفيدون جميًعا  أن تتعاون فيها كل األطراف.
 الجميع.وفي هذه المرحلة، قد يكون هذا أفضل ما يمكن أن يتمناه  بطريقة ما.
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 معركة إدلـب
لم تستطع روسيا، وهي أحد حلفاء سوريا الرئيسيين  بدا األسد وكأنه يخسر الحرب السورية. ،2015في مطلع عام 

أن تسمح بحدوث ذلك، وفي وقت الحق من ذلك العام قررت روسيا أن تنضم إلى الصراع إلبقاء األسد في 
بعد  ،اآلن السورية على األرض وفي تحويل المد لصالح األسد.بدأ تدخلها، وخاصة دعمها الجوي للقوات  السلطة.
 يضع األسد إدلب نصب عينيه. ،الجنوبالعديد من المناطق في استعادة 

لها  فإن معركة إدلب ،الحصول على المساعدة من موسكو، لكن بالنسبة لروسيا األسد من المحتمل أن يحاول
من المؤكد أن استعادة اإلقليم سيكون انتصارا كبيرا للنظام السوري، لكن حتى مع وجود إدلب تحت  تداعيات ضئيلة.

ستظل هناك مناطق من األراضي التي يسيطر عليها المتمردون في الشمال وبالخصوص التي تسيطر  ،حكم النظام
 عليها القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الواليات المتحدة.

بحيث ترى أنقرة أنها مكان يمكن من خالله شن  تتمتع مقاطعة إدلب بأهمية استراتيجية كبيرة. ،لتركيابالنسبة 
، التي تعتبرها  YPGبما في ذلك وحدات حماية الشعب، أو ما يعرف ب ،هجمات ضد الجماعات الكردية السورية

على الحدود التركية السورية، حيث يمكنها كما ترى تركيا إدلب كمنطقة عازلة، حيث أنها تقع  تركيا منظمة إرهابية.
ولذلك كانت تركيا تقوم بتحصين  من خاللها الحد من تدفقات الالجئين باعتبارها مشكلة متنامية بالنسبة ألنقرة.

مع الدفاعات المضادة  - 2017المواقع العسكرية التي أقرتها اتفاقات أستانا في أواخر عام  -"مراكز المراقبة" 
 وبناء المستشفيات وحقل المروحيات. ،خرسانيةوالجدران ال

تركيا ف تعرف روسيا أن مهاجمة المواقع التركية في إدلب ستعتبر عمالً من أعمال الحرب ضد أنقرة والتي تريد تجنبها.
تعتبر قوة إقليمية وعضوا في الناتو، وقد يؤدي الهجوم على القوات التركية إلى دفاع أعضاء حلف الناتو اآلخرين 

)على الرغم  وهذا من شأنه أن يوحد تركيا والغرب عندما تتزايد الشقوق في العالقة بين أنقرة وواشنطن. أنقرة. عن
من ذلك، إذا رفض حلف الناتو التدخل نيابًة عن تركيا، فإن ذلك من شأنه أن يعمق االنقسام في التحالف(. وحتى 

قرب إلى الغرب. لذلك تبحث روسيا عن مخرج من هذا الهجوم على وكالء تركيا من المحتمل أن يدفع تركيا للت
 المستنقع.

 Hayat Tahrirيتم التحكم في العديد من األجزاء من إدلب من قبل مجموعة واحدة: هيئة تحرير الشام  ،حالياً 
al-Sham (HTS )،  أي قبل ثالثة أشهر من دخول الجيش  ،2017والتي وصلت إلى مسرح األحداث في يوليو
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التي  ،بما في ذلك أحرار الشام ،كانت تركيا تتعاون بالفعل مع الميليشيات هناك ،في ذلك الوقت إدلب. التركي إلى
 ،. لكن االنشقاق في أحرار الشام بدأ ينمو بين فصيلتين: البراغماتيين2017كانت تسيطر على إدلب قبل يوليو 

والمتطرفين  ،الذين أرادوا إقامة حزب إسالمي قادر على اكتساب الشرعية الدولية وحتى الحصول على دعم من الغرب
هذا التقسيم أضعف أحرار الشام وأعطى  القاعدة والذين أرادوا إقامة دولة إسالمية.الذين كان نهجهم أقرب إلى تنظيم 

 ( مخرجا.Hurras al-Din هيئة تحرير الشام )وفرعه حراس الدين
وعدة مجموعات متمردة  ،جبهة النصرة ،هو نتاج اندماج بين فرع القاعدة في سوريا HTSهيئة تحرير الشام 

أرادت جبهة النصرة إقامة دولة الخالفة اإلسالمية وكانت من بين الجماعات األكثر صالبة إيديولوجيا  أخرى.
اجتذاب المتشددين من مجموعات  HTSتحرير الشام  وهكذا استطاعت هيئة والناشطة في سوريا في ذلك الوقت.

وأصبحت المجموعتان من األعداء الشرسين مع تزايد قوة حزب التحرير في إدلب  بما في ذلك أحرار الشام. ،أخرى 
وفي ماي  ،أعلن زعيم حزب التحرير أبو محمد الجوالني عالنية استقالل الجماعة عن القاعدة وتالشي أحرار الشام.

 .HTSلنت القاعدة أنها قطعت كل العالقات مع هيئة تحرير الشام أع ،2017

 الجماعات المتمردة في إدلب
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أو  ،بالقوة HTSأمامها خياران: محاولة تدمير هيئة تحرير الشام كان  ،عندما كانت تركيا تستعد لدخول إدلب
وعليه  اختارت تركيا الخيار الثاني.وعليه فقد  التعاون مع منافس قوي من وكالؤها الرئيسيين في محافظة إدلب.

ذلك الوقت لكن تركيز تركيا في  فهي شراكة نابعة من الضرورة، شراكة لم تكن تركيا تريدها، فكل األمور متساوية.
كان يصب على تأسيس حضور وتواجد على طول الحدود التركية السورية والذي من شأنه أن يمكن تركيا من 

 ممارسة الضغط على وحدات حماية الشعب وإدارة تدفقات الالجئين عبر الحدود.
يطرة وحدات محافظة في شمال غرب سوريا كانت تحت س-غزت عفرين فقد  لكن اآلن، لدى تركيا يد أقوى للعب.

ومن خالل هذا االحتالل تسيطر تركيا اآلن على جزء كبير من األراضي  2018في يناير  - YPGحماية الشعب 
وهي مجموعة من الميليشيات  ،HTSويمكن بالتالي تحويل انتباهها إلى هيئة تحرير الشام  السورية في الشمال.

 التي لم تثق بها أبًدا ولم تستطع السيطرة عليها.
في شهر فيفري الماضي، انضم ما ف أقامت تركيا عالقات مع مجموعات متمردة أخرى في إدلب. ،ذلك الحينمنذ 

والتي كان  ،SLFتبقى من أحرار الشام إلى مجموعة أخرى تدعى نور الدين الزنكي لتشكيل جبهة تحرير سوريا 
في شن هجمات على جبهة  HTSم من المفترض أن توازن وجود قوات التحرير في إدلب. بدأت هيئة تحرير الشا

ونظرًا لعالقات تركيا بأحرار  تحرير سوريا، ولمدة ثالثة أشهر، قاتل االثنان من أجل السيطرة على محافظة إدلب.
إما  SLFفقد شّجعت تركيا على األرجح تشكيل جيش تحرير  ،الشام وانعدام الثقة بمجموعة هيئة تحرير الشام

 معرفة أين كانت قواته تتموضع بشكل أقوى. ،الشام أو إضعافه أو على األقللموازنة هيئة تحرير 
وهي ائتالف من الجماعات المتمردة  ،NLFساعدت تركيا في تشكيل جبهة التحرير الوطني  ،وفي يوليو الماضي

 85.000وتشير التقديرات إلى أن لدى جبهة التحرير الوطني ما بين  .SLF جبهة تحرير سوريا في إدلب شملت
وبحسب ما ورد دعت تركيا مجموعة هيئة تحرير الشام لالنضمام إلى جبهة التحرير الوطني  متشدد. 100.000إلى 

تواصل جماعة هيئة تحرير الشام و  مما يثبت أن أنقرة ال تزال ال تستطيع السيطرة على المجموعة. ،لكنها رفضت
تفضل تركيا و  ع األسد إلى شن هجوم على المحافظة.األمر الذي قد يدف مهاجمة مواقع الجيش السوري حول إدلب

أال تواجه النظام السوري هناك، لكنها ال تستطيع أن توقف جماعة هيئة تحرير الشام من مهاجمة قوات النظام في 
قد تكون الشراكة مع هيئة تحرير الشام قد ساعدت تركيا على المدى القصير، ولكن إذا  جنوب إدلب وشمال حماة.

 فقد يكون األمر مكلًفا على المدى الطويل. ،د إدلبغزا األس
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 كيف سيكون هذا االتفاق
إدلب هي المكان الوحيد الذي يجمع كل األطراف المشاركة في الحرب في إطار مصلحة مشتركة: جميعا يريدون 

أحد أكثر السيناريوهات احتمالية هو أنهم  إذًا، كيف سيبدو االتفاق بين هذه الدول؟ رحيل جماعة هيئة تحرير الشام.
بعد  على توحيد الجهود للقضاء على المجموعة من محافظة إدلب. -سواء بشكل رسمي أو غير رسمي  -سيوافقون 

لكنهم قد يتخلون عن  ،سُيسمح لتركيا بالبقاء في المحافظة ،أن يتم إجبار جمهورية إيران اإلسالمية على المغادرة
ستدعم روسيا األسد في كما  –حيث يوجد حضور قوي لهيئة تحرير الشام  -دلب لنظام األسد أجزاء من جنوب إ

سيتم السماح  جنوب إدلب لكنها لن تصل لحد تقديم دعم جوي ألي هجوم يجعلها في مواجهة مباشرة مع تركيا.
في و  مهاجمة للنظام السوري. طالما أنها تستطيع السيطرة على وكالءها واالحتفاظ بهم بعيدا عن أي ،لتركيا بالبقاء

حتى لو لم يكن أي طرف مستعًدا  ،فإن هذا األمر سيشكل استحواًذا شبه دائم لألراضي السورية من قبل تركيا ،الواقع
 لالعتراف بهذا القدر من االستحواذ.

المقابل ستحمي هذه المناطق من النظام وفي  ،في مثل هذا السيناريو، ستنتهي تركيا بإدارة أجزاء من إدلب وعفرين
وبالنسبة  الذي سيضطر إلى القيام بهجوم أقوى بكثير مما فعله في الجنوب لتحدي تركيا ووكالئها. ،السوري 

جماعات المتمردين التي عصت تركيا واستمرت في مهاجمة النظام فإما ُتطرد من إدلب من قبل وكالء تركيا، وإذا ل
 سيتم التعامل معها من قبل األسد. ،الهجوم على الجيش السوري  ما غادرت إدلب لمواصلة

وربما حتى  ،هذا الترتيب من شأنه أن يؤدي إلى توازن قوى أكبر بين الالعبين الرئيسيين في نطاق الحرب األوسع
من هذه األطراف  لماذا يتفق كلف ولكنها قد تدخل المرحلة التالية من الصراع. ،قد ال تكون حاًل دائًما فترة وقف القتال

 على التعاون للتخلص من هيئة تحرير الشام؟

 ياــترك

المجموعة غير متوقعة ويمكن أن فتصرفات  على اإلطالق. HTSتفضل تركيا عدم التعامل مع هيئة تحرير الشام 
من المحتمل أن يتطلب االتفاق لذا  ،هيئة تحرير الشام في جنوب إدلب تتركز قواتو  تهدد مكانة تركيا في إدلب.

والذي سيسيطر عليه بعد ذلك الجيش السوري بدعم من  ،االنسحاب التركي من هذا الجزء من المحافظة
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سيكون األمر منوطا بوكالء تركيا للقضاء على  ،لألجزاء األخرى من إدلب حيث هناك تواجد تركيوبالنسبة  روسيا.
 قوات هيئة تحرير الشام المتبقية.

يبقى اهتمامها األساسي هو وحدات حماية الشعب و  ن الصعب تخيل أن تركيا ستنسحب من إدلب بالكامل.لكن م
سيؤدي التخلي عن إدلب للنظام وبالتالي  فتركيا ال تريد أن تهدد مشاكل إدلب موقعها في عفرين. ،في الشمال

لتدفقات الالجئين الضخمة التي قد  كما أن مقاطعة هاتاي التركية ستكون عرضة ،السوري إلى ترك تركيا مكشوفة
سيعطي قوة دفع للنظام السوري في الصراع، بحيث يمكن  هذا األمركما أن  تنجم عن هجوم من النظام السوري.

هذا غير مقبول بالنسبة لتركيا، حيث أنها  أن يركز بعد ذلك على استعادة األراضي التي يسيطر عليها األكراد.
االنسحاب الكامل من وعليه ف لضغط العسكري على وحدات حماية الشعب في سوريا.ستفقد القدرة على مواصلة ا

سيكون على تركيا أن تثق في النظام السوري  ،وعند هذه النقطة ،إدلب قد يؤدي إلى انسحاب كامل من شمال سوريا
ى أرض الواقع في ومن المرجح أن تقف تركيا عل للسيطرة على األكراد في الشمال بطريقة تتفق مع مصالح تركيا.

 شمال إدلب بمساعدة وكالءها.
 

 تموقع هيئة تحرير الشام ومناطق سيطرته الميدانية على إدلب
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  تركيا وكالء
أدى نهج المجموعة إلى نشوب فقد  الشام.وكالء تركيا أيضا حريصون على التخلص من مجموعة هيئة تحرير 

بحيث يشعر وكالء  صراع وانقسام بين الجماعات المتمردة األخرى التي تفضل التركيز على معركتها ضد األسد.
يخلق فراغا في السلطة يمكن أن ُيمأل من باعتبار أن عدم وجود اتحاد ضد النظام السوري يمكن أن  تركيا بالقلق

 قبل تنظيم الدولة اإلسالمية.

اتفاق يركز أواًل على تفكيك هيئة تحرير  فقط من خالل المجموعات التي تشكل جبهة التحرير الوطني سوف تتعاون 
لمجموعات قد تختار بعض هذه ا الشام، لكنهم في نفس الوقت ال يريدون التراجع عن مواصلة قتالهم ضد األسد.

تركيا، وكالء تركيا كل من إذا ما تم استهدافهم من قبل  لكنهم سيفعلون ذلك ،االنفصال عن جبهة التحرير الوطني
أما الجماعات األخرى الموالية لتركيا والتي ستختار االلتزام باالتفاق فستقبل سيطرة تركيا على  والحكومة السورية.

ويمكن لهذه القوى أن تنتظر للحصول على فرصة لالستفادة  ظام السوري.المنطقة في مقابل حمايتها من قوات الن
 من الحل المحتمل لالتفاق.

  النظام السوري 
لكنه مع ذلك  من سوريا تحت حماية تركيا. يترك مساحة كبيرة اتفاقمن المرجح أال يشعر األسد بالراحة التامة مع 

 ،يمكن السيطرة عليها واألكثر تطرفا في إدلبال مردة التي سيميل إلى القبول به ألنه سيقضي على الجماعات المت
 فإنها خطوة في االتجاه الصحيح. ،بالنسبة لألسدف وربما يساعده على استعادة المزيد من األراضي في جنوب إدلب.

لن  ،أوالً  حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن غير المرجح أن يشن األسد هجومًا على اإلقليم لثالثة أسباب.
سيكون عليه مواجهة  ،ثانياً  يستطيع األسد االعتماد على الدعم الجوي الروسي في المناطق التي تتواجد فيها تركيا.

مما يجعل القتال أكثر  ،عدد أكبر بكثير من المقاتلين هناك أكثر مما واجهه في المعارك األخرى في جنوب سوريا
ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن االتفاقيات التي توسطت فيها روسيا في الجنوب  دموية وأكثر تكلفة وأقل قابلية للتنبؤ.

في العديد كما أنه  سمحت للمتمردين بالفرار وضمان مرورهم اآلمن إلى إدلب في مقابل تسليم األراضي إلى األسد.
ه وعليه فقد انتقلوا لم يقم في الواقع بالقضاء على المسلحين الذين يقاتلون ضد ،من المناطق التي استعادها األسد
وعلى الرغم من أن األسد قد أعاد مؤخًرا تثبيت قبضته على أجزاء كبيرة  ،وثالًثا ببساطة إلى جزء آخر من البالد.
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ألنها ُتستخدم بشكل أساسي في  ،فإن شريحة كبيرة من جيشه غير قادرة على القيام بعمليات هجومية ،من البالد
أن الخسائر الكبيرة التي قد يتكبدها الجيش السوري ستكون بين صفوف األسد  وهذا يعني مهام التجميع والتوحد.

األكثر خبرة والمدربة تدريبًا جيدًا، األمر الذي قد يشجع المتمردين على تحدي النظام في مناطق أخرى، مع العلم 
جود القوات التركية من األفضل أن يقبل األسد بو وعليه  بأن موارد النظام السوري سوف تصل إلى الحد األقصى.

يمكن لألسد أن يستفيد من فترة استقراره و  بينما يعيد بناء بلده ويؤمن غزواته السابقة. ،ووكالئها في الوقت الحالي
 لتجميد جيشه.

  روسيا
لكن روسيا ال  كما ستدعم روسيا اتفاقا بشأن إدلب ألنها ستقرب األسد خطوة واحدة من التحكم في البلد بأكمله.

فإن روسيا مسرورة أكثر من غيرها  ،على العكس من ذلك ي الواقع إلى أن يسيطر األسد على كل سوريا.تحتاج ف
األكراد السوريون  ،األسد ،أبرزها تركيا بلعب دور الوسيط بين مختلف الكيانات التي تقاتل بعضها بعضًا في سوريا

يقيد إيران في سوريا ويحد من أهدافها التوسعية السماح لتركيا باالحتفاظ بجزء من سوريا تحت سيطرتها سف وإيران.
يمكن أن تضع  مصلحة روسيا منع أي هيمنة إقليمية من الظهور في الشرق األوسط ومن في جميع أنحاء المنطقة.

 األمر الذي من شأنه أن يهدد روسيا بشكل مباشر. ،في حساباتها القوقاز منطقة
االتفاق الذي من شأنه أن يضع حدًا مؤقتًا لألعمال العدائية من شأنه أيضًا أن يقرب روسيا من قدرتها على 

آخر شيء تريده روسيا اآلن هو أن يجرها األسد إلى مواجهة مع تركيا من شأنها أن تضع ف االنتصار في سوريا.
يمكن للهجوم الذي وعليه  وتدفع تركيا إلى التقرب مع الغرب. ،حدا للعالقات الحسنة تدريجيا بين موسكو وأنقرة

 تدعمه روسيا في إدلب أن يفعل ذلك بالضبط.
 

  الواليات المتحدة
إن  مهزومة.لكنها تريد أن ترى المجموعة المرتبطة بالقاعدة هــناك  ،يات المتحدة في إدلب محدودةكانت مشاركة الوال

التوقيع على اتفاق يســـمح لـتركيا بحضـور دائم وأكــبر في إدلب يمـكن أن يســاعد أيــضا على تحسين العالقات بين 
ما أنه سيحد من وصول األسد ويضمن في الوقت الراهن على ك التي توترت في اآلونة األخـــيرة. ،واشنــطن وأنــــقرة

 األقل عدم قدرته على السيطرة الكاملة على سوريا.
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 كيف يمكن أن ينهار االتفاق
لكن  سيكون في مصلحة جميع هذه األطراف.مجموعة هيئة تحرير الشام فإن التوصل إلى اتفاق للقضاء على  ،ولذلك

 االتفاق يمكن أن ينهار بطريقتين.
حتى المتمردون الذين يشكلون جزءًا من  األولى ستكون من خالل رفض الجماعات المتمردة قبول السيطرة التركية.

جبهة التحرير الوطني التي تدعمها تركيا قد يتعبون من الوضع الراهن ويريدون االنفصال عن التحالف لمواصلة 
مطالبة عدد كبير من المتمردين بمغادرة جبهة  وسيؤدي إضعاف قبضة تركيا على االئتالف إلى محاربة األسد.

فيجب على األسد الرد بغض النظر عما إذا كان سيحصل على  ،ولكن إذا حدث ذلك التحرير الوطني دفعة واحدة.
فإنها ستكون محدودة  ،فحتى لو قدمت لألسد بعض المساعدة ،ستفضل موسكو البقاء خارج األمر دعم جوي روسي.

 التركية بشكل مباشر.ولن تستهدف المواقع 
حيث أن إضعاف  ،قد يؤدي هذا إلى انسحاب تدريجي لتركيا من مناطق أخرى في شمال إدلب ،مع مرور الوقت

سوف تصر تركيا على الوقوف في  وكالءها سيجبرها إما على زيادة مشاركتها العسكرية أو العودة إلى عفرين.
مزيد من القوى البشرية والموارد في أي مكان في سوريا ستكون لكن قدرتها على تكريس ال ،موقعها في عفرين ومنبج

 وهو اآلن في حالة تغير مستمر. ،الداخليوضعها االقتصادي  متوقفة جزئيًا على ،على غرار إيران
لكن هذا يعتمد  أما االحتمال الثاني النهيار االتفاق، فيمكن أن يقوم األسد بتحركات الستعادة السيطرة على إدلب.

بالنظر إلى عدم و  إيران. إلى حد كبير على مقدار الدعم الذي يمكن للنظام االعتماد عليه من حليفه القوي اآلخر
ال سيما مع فرض المزيد من العقوبات في نوفمبر والمحادثات في الواليات المتحدة  ،االستقرار األخير في إيران

لن  من الصعب التنبؤ بمدى تورطها في سوريا وأين ستركز جهودها. ،المصرفية SWIFTلقطع إيران عن شبكة 
ولكن إذا اشتعلت االحتجاجات الضخمة  -بانهيار نظام األسد  ال يمكن أن تخاطر -تنسحب إيران من الحرب تماما 

مرة أخرى، فقد تضطر إلى الحد من إنفاقها على المغامرات  ،مثل تلك التي اندلعت في بداية هذا العام ،في إيران
 في الخارج واالستثمار في الحفاظ على اقتصادها الخاص.

وسيكون هذا النفوذ في صالح القضاء على الجماعات المتمردة  .في هذه الحالة، سيكون إليران نفوذ محدود في إدلب
وبالتالي ستؤيد التوصل إلى اتفاق للتخلص من هيئة تحرير الشام، على الرغم من أن  ،التي تتحدى سلطة األسد

إيران  فإن ،ومع ذلك إيران ذات األغلبية الشيعية لن ترحب بالوجود المستمر لتركيا ذات األغلبية السنية في سوريا.
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إن احتماالت استمرار تركيا في شراء الغاز الطبيعي  ال تريد دفع تركيا أكثر نحو المدار الغربي ألسباب اقتصادية.
قد تكره تركيا  ،)في الواقع من إيران حتى بعد شهر نوفمبر أقوى اآلن بعد أن توترت العالقات بين واشنطن وأنقرة.

لذا فإن لديها مصلحة في شراء الطاقة  ،الطبيعي مقارنة بما تفعله حالًياأن تعتمد أكثر على روسيا في مجال الغاز 
 من موردين آخرين(.

فقد تشجع بعد فترة من الوقت األسد على اتخاذ  ،إذا عكست إيران مسارها وأصبحت أقوى مما هي عليه اآلن
ضاء على الجماعات سيكون هدف إيران القو  إجراءات أكثر قوة في إدلب بغض النظر عن وجود تركيا هناك.

هذا السيناريو سيقرب تركيا وإيران من المواجهة  المتمردة السنية في سوريا التي يمكنها تحدي موقفها في البالد.
 . توقعنا أن تحدث في مرحلة ما التي

فإن المرحلة التالية األكثر احتماال في إدلب والحرب األهلية السورية هي جهد منسق للقضاء على هيئة  ،أما اآلن
إن حل الصراع  تحرير الشام )وفروعها مثل حراس الدين(، وقبول وجود تركي أكثر ديمومة في شمال غرب سوريا.

لذلك يجب أن تتضمن  على هذه الجهة من البالد أقل أهمية من العالقات بين الالعبين الكبار في هذه الحرب.
ن بدون محاولة دموية كاملة ولك ،المسألة نوًعا من التوازن فيما بينهم، ربما مع قتال صغير متقطع وغير حاسم

 .(1)للفوز
Xander Snyder, « Idlib, the Latest Frontline in the Syrian Civil War: A battle over Idlib 
poses a threat to all countries involved in the conflict » Geopolitical Futures, August 
30, 2018.  

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1)
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