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ص التنفيذي 
ّ
 :1امللخ

املعارك  بعد ف 
ّ
السوري  مع  توق اتفاق    إثر   النظام  روس ي  توقيع  ــــــ  النار  تركي  إطالق  محافظة  لوقف  في    في  إدلب 

معالم  2020آذار/مارس   آخر  بدأت  بين  ؛بالظهور   صراع  الصراع  "الجهادية"  وهو  جّسده املجموعات  الذي   ،

 . 2االقتتال األخير بين "هيئة تحرير الشام" وغرفة عمليات "فاثبتوا"

 لم يكن    في الحقيقة
ً
  في إدلب   "الجهادية"بين الجماعات    اشتدتفالتوترات    ؛ظهور غرفة عمليات "فاثبتوا" مفاجئا

، ومحاولتها احتواء الشخصيات  3”الجهادي“نعتاق من اإلرث  االاملتمثلة في محاولة  "هيئة تحرير الشام"  إثر سياسات

في الشمال   هأو احتوائ  "مكافحة االرهاب للضغط على مختلف الفاعلين، واالنفراد بورقة "  ”الجهادية“والجماعات  

،  املحرر، في محاولة  منها لشرعنة دورها
ً
.وفرض سطوتها م  إقليميا

ً
الجماعات   تلك  األمر الذي دفع فيما يبدو  حليا

،  للوقوف في وجهها وكبح جماح توجهاتها الجديدة   ، في محاولة  ضد توّجهات "هيئة تحرير الشام"  ة فعلردّ قيام بلل

 
 
 ض ي "هيئة تحرير الشام" في تحوالتها. إنهاء أدوار تلك الجماعات من خالل م  فض ي إلى التي يمكن أن ت

 لذلك  
ً
ك الداخلي لمل  فرصة   تلوحووفقا

ّ
التنظيمات الرديكالية، الذي    تلكختلف القوى الثورية لالستفادة من التفك

فتح باب وذلك ب  ؛طريق دعم مكونات الجيش الوطنينتيجة الصراع واالقتتال الحالي فيما بينها، وذلك عن    حصل

   االنشقاق عن هذه التنظيمات، والعمل على استقطاب عناصرها
ً
بناء جسم  ل  محاولة    في،  واحتوائها  األقل تشّددا

 كبيرة في هذا امللفمنضبط  ومنظم  في املنطقة، وربطه باملوارد الكافية.    عسكرّي  
ً
، وهذا بدوره يحّمل تركيا مسؤولية

 .ادّ دون التحرك التركي الج غير فاعلةتبدو  املعارضة السورية فصائل وأن   السيما

افقه  ل   نطقة الشمال السوري املحرر فإنَّ الحديث عن القيام بأّيِّ خطوٍة إصالحّيٍة تخصُّ م  وبالتالي؛ بدَّ أن ير

ل الخطوة،  إنجاح  في  التركي  الدور  عن   
ُ
 ِـّ الحديث

فيها.  م  وحضوٍر  ثقٍل  من  التركي  للفاعل  إلى  ا  ملف وبالنسبة 

على  لين املحليين السوريين  تركيا والفاع بين  تعاوٍن تاّمٍ بدَّ من  فيبدو أنه ل   ظيمات املتطرفة املتبقية في إدلبالتن

والعسكري   املستوى  والقتصادي  الجماعات  األمني  هذه  ملف  عقد  ،  إلنهاء  هذا  في  يفيد  التي  ومما  الورشات 

نيب  قادرة على تجتنفيذية  وتوصيات ذات صبغة  تناقش املواضيع الحّساسة واملؤثرة في املنطقة، للخروج بمخرجات  

   ، األمر الذي يبدوالفوض ى وعدم االستقرارعوامل  املنطقة  
ً
 تركية

ً
 سورية

ً
   مصلحة

ً
 ـ  ل  ؛مشتركة

 تلك  ا يسّببه وجودم 

 
الندوة الحوارية التي اقامها مركز الحوار السوري بالتعاون مع مركز    معطياتامللخص هو رؤية تحليلية من إعداد باحثي مركز الحوار السوري بناًء على    1

.دراسات الشرق األوسط )أورسام(
ً
 إلى االستفادة من املعطيات التحليلّية عموما

ً
  ، إضافة

ص املقال إلى  "هيئة تحرير الشام" و "فاثبتوا"  "نحو قراءة أولية في التصعيد بين  ـالسابق ملركز الحوار السوري، املعنون بنظر املقال التحليلي  ي     2
 
، حيث خل

بين    اتفاق تهدئة إلى  ى إن تم التوصل  األخرى قد دخلت مرحلة متأزمة ال يمكن ترميمها، وحت  "الجهادية"" والجماعات  هيئة تحرير الشامأن العالقة بين "

 ما يبدو من اختالف بين مسار  ـ  مؤقتة تفتقر إلى الديمومة ل تهدئة فلن تعدو أن تكون  الطرفين
 
 ين. ي الطرف

 من املنظور الشرعي/األ يإذ  ب لقيادي في "هيئة تحرير الشام "،  في تسجيل  مسر    قراءة   :نظر املقال التحليليي     3
ً
يديولوجي للتنظيم بعد تطورات  وضح جانبا

تغير في املواقف، أم تقية وازدواجية بين الخطاب  الهيئة " إلى جماعة محلية سورية،  “لـ  متعلقة بملف "هيئة تحرير الشام"، وسط الحديث عن تحوالت  

 ــــ مركز الحوار السوري.ـــ "والفكر؟ قراءة في تسجيل مسرب لقيادي في "هيئة تحرير الشام

https://sydialogue.org/files/article002ar.pdf
https://sydialogue.org/files/article002ar.pdf
https://sydialogue.org/files/article002ar.pdf
https://sydialogue.org/files/article002ar.pdf
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في املنطقة في  ا الستئناف عملي  مستمرة  من ذريعة   روسيا ل  التنظيمات  لتركيا   دلب،إتها العسكرية  ومن    كما يمكن 

املهاجرين "ملف  خالل تعاونها مع فصائل املعارضة السورية االستفادة من حل ملف الجماعات "املتطرفة" في إنهاء  

  ،"األجانب
ً
 مه باعتباره ورقة

ً
 ين. ين والدوليمختلف الفاعلين اإلقليميألمن   مة

بد  من سلوك مسار  آخر  مختلف، ال غنى لقوى إنهاء ملف التنظيمات الرديكالية ال   بالتوازي مع العمل علىويبدو أنه  

وزيادة الدور  ،  وهو التعاون والحوار مع الجانب التركي للتركيز على تمكين ودعم اإلدارة املدنية  ؛الثورة واملعارضة عنه

 ،في عموم الشمال السوري  املؤقتة  مؤسسات الحكومة السوريةر، وذلك من خالل دعم  جتماعي في الشمال املحر اال 

يعتمد عليها الروس بوصفهم الثقل األهم في أي عمل التي  الذرائع    سحبل  ؛مع إيجاد شرعية تمثيلية شعبية لها

 عسكري محتمل ضد املنطقة.

الرغم من مرور سنوات  عديدة  على تحرير مناطق الشمال السوري التوترات األمنية واالجتماعية   ؛وعلى  إن    
ّ

إال

 
 
ت املناطق  هذه  منها  تعاني  التي  استمرار  الشديدة  ظل  في  وذلك  السيطرة،  عن  وخروجها  األوضاع  بتفّجر  نذر 

املناطق   وسكان  املهّجرين  بين  والخالفات  االحتقانات  جانب  إلى  العسكرية،  الفصائل  بين  املسلحة  االحتكاكات 

 مشمصعبة، م  من أوضاع اقتصادية  وسط املعاناة   األصليين
ً
 تركيا

ً
 سوريا

ً
، النتزاع امللف األمني ا يوجب تحّركا

ً
تركا

من خالل    العسكرية، وإعادة هيكلة املؤسسات املدنية، وتفعيل دور املجالس املحلية  كياناتقتصادي من الواال

مع العمل ،  عملية إدارة املنطقة  فيإشراكها  ها الصالحيات و إعطائو   لتمثيلية الشعبية بشكل شفافبناء شرعيتها ا

 قادر يكون ، يعمل لصالح املنطقة ككل د  موّح  منّي   أجهاز  على إنشاء 
ً
 على حّل  مختلف القضايا العالقة. ا

وبصرف النظر عن األسباب املباشرة التي تندلع على إثرها املواجهات واالحتكاكات املختلفة بين أطياف املجتمع في 

الشمال   لها   ؛4السوريمناطق  تفسيرات  عديدة   أّن هناك     ،إال 
 
ت املشكلةحيلنا عربما  امل  لى أصل  سارعة في سبيل 

ها، وإنهاء حالة الفوض ى
ّ
 وعدم االستقرار في هذه املناطق، ومن أبرزها: لحل

وفاعلية  و عدم وض ▪ التعاطي  ح  في  التركي  مختلف قضايالدور  املحليمع  الحكم  الشمال   ا  مناطق  في 

 على حساب املؤسسات املدنية 
ً
السوري، وذلك من خالل إعطاء املؤسسات والقوى العسكرية أولوية

القرار اإلداري السوري، مع    أن، كما  والقضائية التركيتعّدد املر غياب  قد   جعيات اإلدارية من الجانب 

ل 
ّ
 من التشتت والتوتر عّم أرجاء املنطقةشك

ً
 .حالة

دور   ▪ الفصائل  غياب  بروز  مع  السوري،  الشمال  في  تنفيذية  كسلطة  املؤقتة  السورية  الحكومة 

  لألمن والنظام  العسكرية كضابٍط 
ً
ل حالة

ّ
رفع سلطة  بد  من  ال من فوض ى انتشار السالح؛ ف، وهو ما شك

السكنيةخارج    بعادهاإو   العسكرية  املجموعات قواعد    التجمعات  والإلى  كامل  الدعم  عسكرية، 

 
نظر التقرير الصادر عن مركز جسور للدراسات حول   4  . 2020 -5 -29ـــــ  األسباب التي تقف خلف االقتتال املستمر بين الفصائل في الشمال السوريي 

https://jusoor.co/details/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/694/ar
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امل املدنية  بللمؤسسات  لة 
ّ
املحلّية  املؤقتةالسورية  الحكومة  تمث املحلية،  واملجالس  املدنية  مع    والشرطة 

 طبق على كافة أطياف املجتمع.على إنشاء قضاء  مستقل  ي  ضرورة العمل 

امل ▪ إشراك  السوريينهجَّ عدم  املنطقة  رين  إدارة  مافي  بين  بسّبب  ت  ؛  والسكان رين  املهجَّ حساسّياٍت 

ة  ي قوانين اإلدار النظر في  الإعادة  ، وربما يمكن استيعاب هذه الحساسيات من خالل  ليين األصلييناملح

إقامة  ،  وتعديلها على  داخليةاوالعمل  إل نتخابات  نوع  ،  التمثيل    يجاد  اإلدارة    رينهّج للمالعادل  من  في 

ها في مناطق الشمال السوري بحيث  الشعبية وبنائ، مع ضرورة الحرص على الشرعية التمثيلية  املحلية

 إلى الهيكلية املنشودة.
ً
 تبدأ من األرض صعودا

في التعامل مع إدارة املناطق ذات   الشديد  رالحذ بد  من  فال   الكردي من حساسية  وخصوصية    ا للملف م  ـل   ▪

الكردية على  ،  الغالبّية  )السيما  إشراكهموالعمل  املنطقة  إدارة  في  الغالبية   العادل  ذات  عفرين  منطقة 

، ويمنع تراكمية املظالم الكردية(، وهو ما سيكون له أصداء إيجابّية كبيرة على املناطق الكردية األخرى 

 تنذر بعواقب سيئة في حال ترسخها.قد التي 
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 :مقدمة

رات عدة في الفترة  تطو   "نبع السالم"و   "غصن الزيتون "و  " درع الفرات"دلب ومناطق  إشهد الشمال السوري املحرر في  

 .  5ةعلى وقف التصعيد في املنطق آذار/ مارس الذي نّص  5بعد اتفاق موسكو في  السيمااألخيرة، و 

 في  و   ،منطقة إدلبفي  ف
ً
  عسكرية جديدة   تشكلت غرفة عمليات  2020الثاني عشر من شهر حزيران/ يونيو  تحديدا

قيام بسلسلة من العمليات  للسارعت  ف  ،"هيئة تحرير الشام"ض  حرّ   قد، األمر الذي يبدو أنه  6"فاثبتوا"اسم  حملت  

ازدادت حّدة املواجهات بين الطرفين بعد قيام "هيئة تحرير الشام"  ثم  .  7األمنية والعسكرية ضّد تشكيالت الغرفة

   " وأبو صالح األوزبكي"باعتقال عدد من عناصر وقيادة غرفة "فاثبتوا"، كان أبرزهم  
ّ
 "يّ "أبو مالك التل

ً
عما    ، فضال

التي باتت تقلق الشارع حول ، واألسئلة  8تراجع الحالة االقتصادية بعد انهيار العملة السوريةعانيه املنطقة من  ت

، ومصير "هيئة تحرير الشام
ً
 وأمنيا

ً
 واقتصاديا

ً
 ."مستقبل املنطقة إداريا

ثار عدد من التساؤالت حول الحوكمة والوضع األمني وسط ي   "غصن الزيتون "و "درع الفرات"وفيما يتعلق بمناطق 

السالح  حمل  املحلية  9فوض ى  املجالس  دور  إلى  إضافة  وتقديم ،  نقاشها  أهمية  يؤكد  مما  للسكان،  وتمثيلها 

سهام في منع القوى املتطرفة واإلرهابية من استثمار الوضع لزعزعة االستقرار في تلك املناطق بعد  التوصيات لل 

 .تحريرها

ز أقام مرك  الحوكمة في ظل التطورات الحالية  بهدف مناقشة أهم ما يتعلق بالقضايا املذكورة وبحث سبل تعزيزو 

مستقبل الشمال ندوة حوارية بعنوان: "  10الحوار السوري بالتعاون مع مركز دراسات الشرق األوسط )أورسام( 

الحوكمة وأثرها على  األمنية  التطورات  الخميس    ،" السوري:  يوم  القعدة    4وذلك  ل  1441ذي  املوافق    25  ـهـ، 

عدد من    إلى  إضافة  ،، بحضور عدد من ممثلي قوى الثورة واملعارضة السياسية والعسكرية2020حزيران/يونيو  

السوري الشأن  في  والفاعلين  والناشطين     فقد   ؛ الباحثين 
 
الندوة فصل تقسيم  رئيس  تم  أولهما    ين:ين  ناقشة ملكان 

 
   ،موسكو  همتفاافية حول مستقبل املنطقة في ظل  ر دف تقديم نظرة استشبه  سابقة  ورقة تحليليةأصدر مركز الحوار السوري     5

 
أ على    عدت بناءً والتي 

عدد من السياسيين والباحثين والناشطين الفاعلين في الشأن السوري، لتناقش العديد من القضايا، كاستشراف وتحليل بنود اتفاق موسكو   أطروحات

املصنفة كمتطرفة    واملناطق التي دخلها النظام عقب حملته األخيرة. باإلضافة إلى مستقبل الجماعات  M4الدوليفيما يتعلق بمآالت املناطق حول الطريق  

 . مستقبل إدلب في ضوء تفاهم موسكو: املآالت وآلية التعامل   .اس الدين(، وكيفية التعامل معها)هيئة تحرير الشام وحرّ 

املنشق عن "هيئة تحرير الشام" أبو العبد أشداء، و"لواء املقاتلين األنصار"  ضمت الغرفة حسب بيانها التأسيس ي "تنسيقية الجهاد"، التي يقودها القيادي    6  

 "أبو مالك التلي"، و"جبهة أنصار
ً
ر اس الدين"  بقيادة القيادي السابق في الهيئة أيضا بدوره    ضمّ لقاعدة" في سوريا، الذي يذراع تنظيم "ا الدين"، وتنظيم "ح 

.  مئات العناصر املنشقة عن "جبهة النصرة"
ً
   لغرفة عمليات "فاثبتوا". 1البيان التأسيس ي رقم  :نظر الرابط اآلتيي   سابقا

  د  يد" غرب مدينة إدلب، والتي تعبلدة "عرب سعتركزت الحملة العسكرية التي أطلقتها "هيئة تحرير الشام" ضد تشكيالت غرفة "فاثبتوا" على     7
ً
معقال

في مدينة "سرمدا" شمال املحافظة، واالستحواذ على عدة   همة ضد عناصر "جبهة أنصار الدين" حمالت مدا  تزامن ذلك مع شّن و اس الدين"،  لتنظيم "حرّ 

 "."الصراع بين هيئة تحرير الشام وغرفة "فاثبتوا" في إدلب، أسبابه ومستقبلهـ  املعنون بنظر التقرير اآلتي الصادر عن شبكة نداء سوريا،  ي    .مقرات للتنظيم
 "االقتصاد السوري على شفير االنهيار، األسباب، والسياسات، وتداعيات قانون قيصر.  :بعنوان الحوار السوري زنظر تقدير موقف سابق ملركي    8
 ـــــــ العربي الجديد. فلتان أمني بمناطق النفوذ التركي في سورية: األسباب والتداعيات :نظر التقريري    9

مع أنشطته البحثية والنشر    ،(MENAوشمال أفريقيا ) طالشرق األوس  أبحاث مستقل يغطي مناطق مركز هو : الشرق األوسط أو رسام لدراسات مركز 10

 . والتدريب

http://sydialogue.org/ar/156
https://baladi-news.com/storage/uploads/photo_2020-06-12_22-29-41.jpg
https://nedaa-sy.com/week_issues/125
https://sydialogue.org/files/EcoColReport.pdf
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/5/1/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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في إدلب في مناطق  ناقشة  مل  املناسبة، وثانيهما  واقتراح الحلول املشاكل  استعراض  و ،  التطورات األخيرة  التطورات 

والتحديات التي تواجهها   املناسبة ألبرز املشاكل  اقتراح الحلول و ،  "نبع السالم"و  "غصن الزيتون "و  "درع الفرات "

 املنطقة. 

ناقشته    هذه  تستعرض ما  أهم  التحليلية  الحوارية  الورقة  فيها    تلكالندوة  الواردة  "تشاتام  و واآلراء  لقاعدة   
ً
فقا

خدم التقسيم املوضوعي بهدف ترتيب  ، ومن دون التقيد بالترتيب الزمني للعرض واملدخالت، وإنما است  11هاوس"

ي املضمون بشكل بسيط ومفهوم، كما تم الحرص على  األفكار بطرقة سلسة وموضوعية تساعد القارئ على تلّق 

امللخص   ؛ ليتم إنجازمعهاأو مركز أورسام  الحوار السوري  ركز  مفي  الباحثين    توافق  عنر  بغّض النظ نقل اآلراء  

   ، إضافة إلى معطيات أخرى.الندوة الحوارية على مدخالت  التحليلي التنفيذي بناءً 

 

  

 
 أأنه حينما يعقد اجتماع أو جزء منه في إطار قاعدة تشاتام هاوس فإن املشاركين يكونوا    :قصد بقاعدة "تشاتام هاوس"ي     11

ً
في استخدام املعلومات    حرارا

 للقارئ للتركيز على سياق الحوار ومضمونه بغّض ئاملتحدث أو انتما  التي يحصلون عليها، لكن من دون كشف هوية
ً
النظر عن    ه أو أي شخص آخر، ودفعا

 ــ ويكيبيديا. قاعدة تشاتام هاوسنظر: أشخاصه.  للتوسع حول هذه القاعدة ي  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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ً
 التطورات األخيرة في إدلب، املشاكل، والحلول املطروحة: :أول

الجماعات املتطرفة في منطقة إدلب، كما تطّرقوا إلى البحث في    تطورات حالالندوة الحوارية  في    ناقش املشاركون 

ومآالتها في ظل  ستشراف مصير "هيئة تحرير الشام"  فة عمليات "فاثبتوا"، ومحاولة اأهداف ودالالت تشكيل غر 

باإلضافة إلى مناقشة احتمالية قيام   .12، وتصدير نفسها كقّوة محليةتحركات زعامتها ملحاولة اكتساب الشرعية

قترح ا. و حشودات كبيرة شهدتها املنطقة في اآلونة األخيرةسلسة  بعملية عسكرية، بعد    وحلفائهالنظام السوري  

   املشاركون 
ً
 جملة

ً
 لعملية عسكرية حتميب املنطقة  تجنّ التي يمكن أن  الحلول    من  أخيرا

ً
مستغلين    ؛وحلفائهلنظام  ة

 . إدلب نطقةمفي  متطرفة ليةوجود جماعات رديكا

 : توصيف حالة الجماعات الرديكالية املنتشرة في إدلب

   حاول ي  "إلى أن تنظيم "هيئة تحرير الشام  متخصص  باحثأشار  
ً
يضبط    ،معتدل    محلّي    نفسه كفصيل    تقديم  حاليا

 أخرى، في سعيه الحثيثتالهم مرات  العمل على احتوائهم مرات، وقالل  من خ  ؛في املنطقة  "الجهاديين"تحركات  

أن  هذه التنظيمات الرديكالية على اختالف   ورأى املتخصص  نطقة.في عموم امل  "الجهادي"صادرة واحتكار الفضاء  مل

تفتي  هدفها  أمريكية،  إال صناعة  هي  ما  وتوجهاتها  واإلسالميمسمياتها  العربي  العالم  تنظيم    ؛ت  التي زرعت  فهي 

  لزرع الفوض ى والتشتت في املنطقة. في العراق "الخمينّية"والثورة  في افغانستان "القاعدة"

عتقد  أن   إذ  ؛في الشمال السوري  "اإلسرائيلية"إلى أنه البد من النظر إلى التحركات  سياس ي    أشار  ومن ناحية أخرى  ي 

الرديكالية التنظيمات  اختراق تشكيالت بعض  تنظيم "حرّ   ،املوساد اإلسرائيلي استطاع  الدين"، من وأبرزها  اس 

 األردنّية.  ،خالل التوغل ضمن القيادات األجنبية
ً
 وتحديدا

ال يمكنها التفّرد (   ....اس الدينحرّ   تحرير الشام،هيئة  )التنظيمات الراديكالية    إلى أن هذه  كريُّ عسوذهب قياديٌّ  

 عن  
ً
لة لها واالستئثار بقراراتها بعيدا

ّ
   ،13الجهات الخارجية املشغ

 
 مهام وكلها  التي ت

ً
 و   ا

ً
دتخدم مصالحها. وقد    ظيفية

ّ
  أك

فوجودها وانتشارها    برأيه؛  العكس هو الصحيحالتعويل على وجودها بأي ش يء إيجابي، بل  ضرورة عدم    القياديُّ 

 قد عّقد املشهد الساحة السوريةبقاع على 
ً
. ، وانعكس سلبا

ً
   على امللف السوري كامال

 لكالم القيادي
ً
  ؛ عن سياسة هذه التنظيمات الرديكالية في التعامل مع الصراعات العسكرية  سياس يتحّدث    وتأكيدا

معروف في مثل هذه الصراعات، وهو العمل على توحيد   ومن قبله تنظيم "القاعدة"  "الجوالني "أن ما يقوم به    فذكر

 
ــ مركز الحوار    ”قراءة في بيان"هيئة تحرير الشام" األخير حول اتفاق موسكو"نظر تحليل لخطاب "هيئة تحرير الشام" وتحوالته في املقال التحليلي  ي     12

 السوري.
حول االستثمار الخارجي في التنظيمات اإلرهابية العابرة للحدود كتنظيم  السياسات في مركز الحوار السوري تقرير تحليلي صادر عن وحدة تحليلنظر ي    13

 مخاطر عودة "داعش" واستثمار الالعبين فيه.  :الرابط"داعش"، 

http://sydialogue.org/ar/150
http://sydialogue.org/ar/150
https://sydialogue.org/files/DaeReProgReport.pdf
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لتنظيم الذي تقف  ، والذي هو جزء من سياسة ا14" الجهادي"، واالستفراد في السيطرة على امللعب  البندقية بالقوة

 .وراءه جهات فاعلة متعددة

 "هيئة تحرير الشام"،    املشاركين  نورأى أحد األكاديميي
ً
 في إدلب، وتحديدا

ً
أن الفصائل الرديكالية املوجودة حاليا

، يعود لألداء السيئ  
ً
 عارما

ً
 شعبيا

ً
في صّد لتواجه رفضا التنظيمات  النظام األخيرة على إدلب تقدُّ محاولة    هذه  ،  م 

أنه   إلى   
ً
اإل   -منّوها من  الرغم  ال وعلى  الهائلة  تمكانيات  "هيئة  بها  تتمتع  الشام"تي  على الكاملة    اوسيطرته  حرير 

 ي    فإنهم  -  15الخدمات املدنية 
ً
  وهذا ما سبّ ،  إدلبن في  يذكر للمدنيلم يقّدموا شيئا

ً
مستوى العالقة مع   علىب توترا

 على أن وجود هذه التنظيمات املتطرفة مؤقت في املشهد السوري،    كاديميكما شّدد األ  .16ياملجتمع املحل
ً
 وقريبا

 . هايلإسيتم استبعادها والقضاء عليها بعد أن قامت بمهامها املوكلة 

بة في السنوات األخيرةوضمن حديثه عن التغيرات التي أصابت "هيئة تحرير الشام" وتحوالت
ّ
  أفاد سياس ي   ها املتقل

هيكلتها بشكل  كرية في املنطقة يأتي ضمن إعادة هيئة تحرير الشام" للسيطرة اإلدارية والعس“لـ الحالية أّن الجهود 

 التشكيالت على أنها أكثر تشدُّ معتدل، وإظهار باقي  
ً
  وتطرُّ دا

ً
عادة تموضعها وفرض نفسها كالعب  في محاولة إل ،  فا

ملف   استثمار  عبر   ،
ً
مجددا سيتبني  ب  ،"الجهاديين"رئيس ي  أفغانستان   "طالبان"اسة  سلوك  في  ،  17في  للمشاركة 

 املرتقبة. العملية السياسية

التعامل مع    قيادي عسكري   أعرب  ومن زاوية أخرى  في  الوطني  "تحرير الشام"، املسيطر عن أن  سياسة الجيش 

، وهذا ما تّم 
ً
 ال حربا

ً
، 18تحقيقه في نهاية املطافالفعلي على إدلب، كانت في محاولة الدخول إلى منطقة إدلب سلما

ل القيادّي اعتماد الجيش الوطني سياسة التفاوض مع "تحري
ّ
 إلى إدلبوقد عل

ً
من خالل    ر الشام" للدخول سلما

 ـ  ل  "؛ستراتيجيأنه "خطأ االدخول بحرب  مفتوحة  مع "تحرير الشام" بوصفه  
" من  الهيئة"  حاربةم  ا سوف تسببهم 

 
هالقضاء ع  على ت  ملهذا واضح من سياسة "هيئة تحرير الشام" في تعاملها مع الفصائل الثورية، حيث ع   14

ّ
في سلسلة معارك    الى مكونات الفصائل وحل

شبكة شام ــ    ماذا بعد سيطرة "تحرير الشام على محافظة إدلب  :نظر الرابطي  ، انتهت ببسط سيطرتها على أغلب مناطق محافظة إدلب،  اوّجهتها ضده

 اإلخبارية. 
الغربي بعد عام ونصف من    هيئة تحرير الشام"“لـ  الذراع املدني    قاذ" تمكنت "حكومة اإلن    15 من بسط نفوذها اإلداري على محافظة إدلب وريف حلب 

 ــــ عنب بلدي.  "حكومة االنقاذ" من التأسيس إلى السيطرة على إدلب :نظر التقريري    .تأسيسها
 لهذا الكالم أظهرت  بعض التقارير 16

ً
مظاهرات ضد ممارسات "تحرير الشام" واعتزامها فتح معبر تجاري مع النظام باألهالي في إدلب من خروج مئات  تأكيدا

 . ــــــ العربي الجديد احتقان شعبي بإدلب جراء عزم "هيئة تحرير الشام" فتح معبر مع النظام على سبيل املثال:  نظر الرابط، ي  2020 -4 -27السوري، 
جبهة العاملية لقتال القاعدة "وال ضنت في فترة من الفترات أسامة بن الدن وتنظيم  تحاأن طالبان    وتبّنيها  لى سياسة طالبانإالتحول  املقصد من  يبدو أن    17

تعاد عن  لى االبإلكنها بعد ذلك تحولت  ،  ناشئة بعد رفضها تسليم بن الدنمارتها الإعالن الحرب على  إلى  إ  األمر الذي أدى  .وغيرهم.والظواهري    الصليبيين"

العاملي الجهاد  الظواهري ،  احتضان  يش.  وطردت  ما  الشام"  به  وهو  محاولتهااآل "تحرير  في  القاعدة إمن    اقاالنعت  ن  اآلتيي  .  رث  التقرير  أفغانستان    :نظر 

   ـــــــ . رحلة الحرب والسالموطالبان.
املمتدة على طول جبهات يقصد دخول قوات الجيش الوطني برفقة أرتال الجيش التركي الوافدة إلى إدلب، وتمركزهم بالقرب من نقاط املراقبة التركية     18

 القتال في إدلب وريف حلب. 

http://www.shaam.org/articles/opinion-articles/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8.html
https://www.enabbaladi.net/archives/275762
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/28/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/28/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/28/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/1751556
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/1751556
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/1751556
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/1751556
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 ، دلبإفي  كبير  تماعيجشرخ ا
ّ
وهو ما سنعاني   ؛في صفوف املدنيين هائلة، السيماأعداد ب قتلى فه من وما سوف تخل

 منه لسنوات عديدة.

وعن    بشكل منفصل عن املشهد العام،  في إدلب  ال يمكن قراءة الوضع امليدانيإلى أنه    أشار القيادي  وفي الختام

 إلى أن الجهود التركية في امللفين ا 
ً
خفي  ي    الحالي بين التنظيمات الرديكاليةعتراك واالقتتال  اال لسوري والليبي، مشيرا

 ر   جندات  أ
ً
إفشال املساعي التركية وما أنجزته من إيقاف للعمليات العسكرية في سوريا أو ما حققته في  تحاول    وسية

 صندوقـــــ    إدلب ـــــ على حد وصفه  حيث باتت  ؛استقرار املنطقةو   انعكس على قضية إدلببدوره  وهذا  ،  امللف الليبي 
ً
  ا

 .للفاعل التركي للرسائل من قبل الروس

 : تحرير الشام"مع "هيئة صراعها   حقيقة، و "فاثبتوا"عمليات تشكيل غرفة  أهداف و  دللت

 تشكيل غرفة عمليات جديدة  
ً
؛  "الجهادية"صراعات  على ساحة ال  "فاثبتوا"  اسمحملت  يبدو أنه لم يكن مفاجئا

"هيئة تحرير  عن محاولة    ةفي إدلب، الناجم  "الجهادي"فالتوترات والصراعات األخيرة املتكررة بين أعضاء النادي  

أوجبت    ء على اإلرهاب" في الشمال املحرر محاولتها االنفراد بورقة "القضاعن  االنعتاق من اإلرث الجهادي، و الشام"  

 الرديكالّية،  تنظيمات  ال  هذه   يضم بقاياالقيام بتشكيل   على هذه الجماعات  
ً
   يحملون قاسما

ً
 بينهم،   وهّما

ً
مشتركا

املشترك الدفاع  الشام"  والوقوف  وهو  تحرير  "هيئة  توّجهات  استثمار   الحاليةضد  التنظيمات   في  هذه  وجود 

 .19ضمن تفاهمات إقليمية ودوليةلصالحها،

   رّجح   وفي السياق ذاته
 
أن السبب الرئيس ي في الصراع القائم بين تنظيم "هيئة تحرير الشام" وغرفة "فاثبتوا"   باحث

ورأى الباحث أن املواجهات بين    ،20هو في اعتقال "الهيئة" ألبرز قادتها، ومنهم جمال زينية )املعروف بأبو مالك التلي( 

عة، خاّصة أن التنظيمات املنضوية تحت غرفة
ّ
خياراتهم    وا"، وأبرزهم"حراس الدين""فاثبت  الطرفين كانت متوق

والقيام   ،لهم   "الجوالني"يتخوفون من اعتقال    ا، وأنهم باتو صغيرةجغرافية  كونهم محصورين في رقعة  ؛  محدودة

 .21تقض ي بتسليمهم بصفقات دولية

 
نظر    19  للهيئةبقدر ما يبأنه و  ت جاء فيهاعن مركز عمران للدراسا ورقة صادرة ت 

ً
إال أنه ووفق حركّيتها يشكل فرصة لالستثمار، إذ   ؛دو تجمع "فاثبتوا" مقلقا

، وبين جهادّي مجموعات  بوجوده يقع التمايز بين مجموعات متطرفة و 
ً
عابر للحدود وآخر محلي، كما أن خروج تلك الكتلة بما فيها من أجانب   أكثر تطرفا

 في إطار محاوالت تعويم نفسها كفصيل محلي
ً
 كبيرا

ً
نظريخفف عن الهيئة عبئا  . الهيئة وإعادة تشكيل الفضاء الجهاديالورقة في الرابط:  . ت 

بحوزته كميات مالية التلي كان  كما أن  اعتبر الباحث أن السبب الرئيس ي في اعتقال "هيئة تحرير الشام" للتلي هو منافسة التلي للجوالني على منصبه،     20

س الدين وتشكيل جيش  امعسكرات حرّ ، واستغلها مؤخرا للنفاق على  للجوالني، من عدة صفقات مع النظام السوري وحزب للا ضخمة رفض تسليمها  

 . م نفسه كمنافس قوي وبالتالي قّد  ؛مين التمويل، باإلضافة إلى اهتمامه بالظهور اإلعالميأشبكات اقتصادية جديدة لت الشام، وبناء
  باتت تبرم اتفاقيات دولية ضّدهم   حول نية "تحرير الشام" في اعتقالهم، وأنها  التي تراود هذه التنظيمات الجهادية الرديكالية  ذهب الباحث إلى أن الشكوك   21

بات  ف الدوليحيث إن التحالف الدولي استغل هذا االقتتال الغتيال عدد من قيادتها، وكأن التحال ثبتته أيام االقتتال األخير؛يبدو أنها صحيحة، وهذا ما أ

د
ّ
اس حرّ "  كان لوجود قناعة عندتشكيل غرفة "فاثبتوا"  أن    ه سياس ي سوري آخر رّجحيدعم "هيئة تحرير الشام" في قتالها مع هذه الجماعات. وهو ما أك

ن   "الجوالني"أن  "الدين  أنه صحيح. السياس ي  وهذا ما يعتقد الدولي، للتحالف التنظيم قع قياداتواب أسماء وميسرّ هو م 

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
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د باحث آخر أن الصراع الحالي بين "و 
ّ
ع" وغرفة عمليات "فاثبتوا" هو صراع  هيئة تحرير الشامأك

ّ
قائم    نه أل   ؛متوق

من تنامي    "الجوالني"ف  ع تخوّ ل هذا التجمُّ يتشكفقد أثار  في سوريا،    "الشرعية الجهادية"باألساس على الصراع على  

 مأوى  بوصفه  وظهوره    "الجهادي"التنظيم  
ً
 ومنافس، خاصة األجانب منهم،  "الجهادية"للجماعات    بديال

ً
 قوي  ا

ً
هيئة  “لـ    ا

ال نّوه  وقد  إدلب.  في  الشام"  ال  باحثتحرير  األخير أّن  االقتتال  املباشر خلف  عن    سبب  التلي  انشقاق  في  يكمن 

، الذي عانى من أزمات اس الدين" دعمه املالي الكبير لتنظيم "حرّ في  والذي يملك مبالغ مالية هائلة، وهو "الهيئة"، 

"الهيئة  مالية ضخمة مع سعي  مسيرته.  تنهي  محلي  كادت  كتنظيم  للعالم  نفسها  تقديم  إلى  االقتتال  من خالل   "

 بالحوكمة في إدلب، وكل هذا  "الجهادية"معتدل، قادر على احتواء وضبط التنظيمات 
ً
، للتفّرد الحقا

ً
األكثر تشددا

 يسير وفق رض ًى ومباركة دولية.

 لألسباب التي أدت  
ً
كل غرفة عمليات "فاثبتوا"  إلىومن ناحية أخرى، وتوضيحا

ّ
 "اثبتوا"ف  غرفة أشار باحث إلى أن    تش

بناءً    تلك   تقويةلفي الشمال السوري    "الجهادية"على أيديولوجية داخلية من خالل احتكاكات املنظومة    تشكلت 

ول تكناملنظومة،  ع  ةردّ   م  الروس ي  لىفعل  بيانها  الهجوم  في  أعلنت  ال  ،22كما  التنظ أّن    باحثواعتبر  يمات  عامة 

   التي تعّد   "الجهادية"
ً
 العمل السياس ي، وتعتبر الكفاح املسلح طريقب ال تؤمن     لهاتنظيم "القاعدة" أساسا

ً
 وحيد  ا

ً
 ا

انحرفت عن الرؤية   ة تحرير الشام"ئ"هيأن  ترى    املنضوية تحت غرفة "فاثبتوا"  أن هذه التنظيماتكما  للتغيير،  

ما    وهو   ، وهو ما يتناقض مع رؤى وتفكير باقي التنظيمات،23عديدة  وحاولت تقديم تنازالت سياسية  "الجهادية"

 عليها.  "الجهادية"زعج الجماعات أ
ً
ل خطرا

ّ
 األخرى وشك

 والطرق األمثل لالستفادة منه:  ،مآلت صراع غرفة "فاثبتوا" مع "تحرير الشام"

ع  "الجوالني"   أن  رأى باحث
ّ
فصائل وهذا ينذر بتبّني  على ما يبدو،    مقاومة شرسة من غرفة "فاثبتوا"  لم يكن يتوق

الشام"   في حربها ضد "تحرير  "فاثبتوا"  بالخالياتشكيل  تكتيك  غرفة  والقيام  في    دقيقةال  ملياتعالو االغتياالت  ، 

 .24األمّ  "القاعدة" ل رسالة دعم لهم من تنظيمبعد وصو  السيما "،الهيئة"عمق 

ــــ لضرب كل طرف  ـــ كونه سيؤدي    حالي هو ملصلحة الثورة والسوريينوذهب الباحث إلى أن االقتتال ال ــ في الغالب 

بدوره  ب الشام" وانضمامهم لصفوف اآلخر، وهذا  تحرير  "هيئة  في  املتواجدين  املتشددين  الغالة  إلى خروج  يؤّدي 

 
نظر رابط سابق هامش رقم ) 22   لغرفة عمليات "فاثبتوا". 1البيان التأسيس ي رقم  (:1ي 
كفرع لتنظيم   التي قامت عليها  نها كانت تأخذ صالبتها من الفكرة أل  ؛شيخوخة تنظيميةفي السياق ذاته اعتبر باحث أن  "هيئة تحرير الشام" تمر في مرحلة     23

، وهي على ما يبدو في تهاخفت صالب  وانحرفت عن رؤيتها وقّدمت عدة تنازالت وتحوالت كبيرة في سلوكها وهيكليتها  وعندما غيرت الفكرة جهادي "القاعدة"،  

 . لزوالطريقها إلى ا
نظر التقرير:    24 ق على االقتتال بين "تحرير الشام" و"حراس الدين"ي 

ّ
 ــــ عنب بلدي. تنظيم القاعدة يعل

نظر  الورقة التحليلية الصادرة عن مركز جسور للدراسات، املعنونة بـ: "      قراءة في بيان تنظيم القاعدة حول االقتتال بين هيئة تحرير الشام وغرفة   وت 

   ،فاثبتوا
 
صت الورقة إلى أن البيان يحاول سحب الشرعّية الجهادّية من هيئة تحرير الشام، وإلقاء الالئمة في نهاية املطاف عليهاحيث خ
 
بسبب تعّنتها في ؛  ل

  .كيالت األخرى التي ما زالت على صلة  ما بالتنظيم األمالتعامل مع التش

https://baladi-news.com/storage/uploads/photo_2020-06-12_22-29-41.jpg
https://www.enabbaladi.net/archives/396232
https://jusoor.co/details/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7/717/ar
https://jusoor.co/details/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7/717/ar
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"حرّ  أعداتنظيم  من  نتخلص  وبهذا  الدين"،  و اس  منهم،  كبيرة  عن  د  الحديث  بعدها  دمج  مكانية  إيمكن  عملية 

 "تحرير الشام" ضمن مكونات الجيش الوطني.العناصر املتبقية في 

ا  باحث آخرفيما ذهب   صبُّ في  يلحسم العسكري، وهذا على ما يبدو  إلى أن االقتتال بين الطرفين سيّتجه نحو 

مّما تملكه باقي التنظيمات    ة  تنظيمّية أعلىعسكرية أكبر، وبنيتملكه من قوة  ما    مصلحة "تحرير الشام"؛ بسبب

 األخرى.  

املقابل سياس ي  في  بي  رأى  الحاصل  االقتتال  "فاثبتوا"أن  وغرفة  الشام"  "تحرير  جهود   ن  عن  فصله  يمكن  ال 

رقة سياسية  وهذا ما سيعطيه و   ،"الجوالني" في إنهاء ملف الجماعات الجهادية املتطرفة كوكيل عن املجتمع الدولي

 .25ويقّدمه كمنتصر، خاّصة مع الحديث عن مجلس عسكري برعاية تركية  ،قوية

العسكري، بسبب نقص الذخيرة والعجز    على الحسم ةقادر "فاثبتوا" غير   عمليات  أّن غرفةالسياس ي إلى    أشار  كما

وغير ذلك من أمور قادرة على خلق الفوض ى.    ،املالي، لكنهم في املقابل يملكون قدرة العمل على االغتياالت والتسلل

"الجوالني" الحسم العسكري في معركته الحالية مع   يكون في مقدور ربما    ظل هذا االقتتالإلى أنه وفي    كما أشار

فإن  وفي كل االحتماالت تداعيات    ،بالكامل  ولكنه غير قادر على انهاء ملف التنظيمات الراديكالية  ،"فاثبتوا"غرفة  

   ،عسكريةالدنية و املناحية  المن  لنا    ئاالقتتال سي
ً
القادم ال الهجوم الروس ي  بد من األخذ بالحسبان  ه ال أن    منّوها

 . 26محالة 

  قد  و 
ّ
الحالياستغالل  على    مشارك  سياس يحث املمكنة  االقتتال  الوسائل  استراتيجية  وذلك    ؛ بأفضل    باعتماد 

من وهذا يتم   واالقتتال الحاصل. نتيجة الصراعات االستفادة من التفكيك الداخليمع  ، للتنظيم خارجّي   تفكيك  ل

  األخرى   "الجهادية "التنظيمات  ، عبر استقطاب عناصر جديدة من فصائل  27الجيش الوطنيودعم  خالل تقوية  

، والعمل على هيكلة  
ً
  والعمل على توحيدها.   ،منية على مستوى الشمال السوري بالكاملأمنظومة  األقل تشّددا

على    السياس ي. كما شّدد  في كّل من إدلب وخارجها  املؤقتةالسورية  مؤسسات الحكومة    دعمضرورة  إلى  باإلضافة  

، للضغط عليها 28"تحرير الشام"  الذي تسيطر عليه  ،ى ب الهو معبر با  تفعيل معبر باب السالمة على حسابضرورة  

 ومحاولة إضعافها ا
ً
  .قتصاديا

 
نظر مقال:   25  ـــــ شبكة نداء سوريا تشكيل مجلس عسكري في إدلب خطوة في االتجاه الصحيح؟ي 
 اإليحاء بأنه يتحرك بضوء أخضر تركي في املنطقة، ألن سحب  في سياق آخر شدد السياس ي على ضرورة الوقوف في وجه      26

ً
"الجوالني"، الذي يحاول جاهدا

 هذه الورقة من يده سيؤثر في إبعاد الحاضنة الشعبية، وبالتالي سيؤثر في والء جنوده له.
في     27 املمكن  وافق ضابط منشق وقيادي  بأنه من  السابق،  الكالم  الوطني على  الرديكالية  الجيش  الفصائل  بين  والصراع  الضعف  االستفادة من حالة 

 قرب القواعد التركية،
ً
 على ضرورة   واستثمارها في تقوية الجيش الوطني، الذي استطاع العودة إلى إدلب لصد محاولة النظام للتقدم، وال يزال موجودا

ً
منّوها

 منظم ومنضبط.استثمار هذا الصراع من قبل تركيا للعمل على بناء جسم عسكري  
 ، شبكة شام اإلخباريةـــ رهاتعرف على أبرز موا ،ماليين الدوالرات تجنيها اقتصادية هيئة تحرير الشام في املحرر ، تمكين نفوذهال  :نظر تقريري    28

https://nedaa-sy.com/articles/846
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-1.html
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اال عن  حديثه  معرض  الصراعوفي  هذا  ومآالت  الحالي  باح  قتتال  الصراع    ثذهب  أن  الشام"   بينإلى  "تحرير 

 تنظيمات "فاثبتوا"  و 
ً
 وفرصة

ً
سؤولية كبيرة في إلى أن تركيا تتحمل م  فأشار  نفسه؛  الوقت  في  يحمل في طّياته تهديدا

املوقف السلبي    الباحث  ، وقد شّبهجدّي رك التركي الحدون الت  غير فاعلةوأن املعارضة السورية    هذا امللف، السيما

بالخطأ االستراتيجي    شرعنة نفسه بقتاله للجماعات الرديكالية  "الجوالني"  ا يجري اآلن من محاولةمم  غير املبادر

، إال أّن هذه املواجهة  PPKفي بداية األزمة السورية، بحّجة قتالهم    إلى سوريا  لعبور با  "للجهاديين"التركي في سماحها  

 للميليشيات الكردية
ً
 فعله في قتالهوهذا ما يحاول "الجوال  ؛29االنفصالية   قد أعطت شرعية

ً
جماعات    ني" حاليا

 تنظيم "القاعدة" في إدلب. 

 : امللف السوري ككلفي التعامل مع  ةالتركي  السياسة

ة لفصل تركيا عن العالم أعرب عن وجود محاوالت مستمرة جادّ   في علم االجتماع السياس ي  برفيسور ل  في مداخلة  

متكررة  واإلسالمي  العربي   استفزازية  عمليات  خالل  إقليم لهامن  النفصال  الكردي  االستفتاء  محاولة  منها   ،

 .  ، ومحاولة إقامة دولة كردية مستقلة على حدود تركيا الجنوبية30كردستان 

  ر ودمقرطة إلحالل السالم واالستقرا  منها  تصّب في محاولة جاهدة  في املنطقةإلى أن جهود تركيا    ختصوأشار امل

 ، وهذا عائد لكون تركيا  31في الجوار السوري   الدولة
ً
 صناعّيا

ً
 تجاريا

ً
 أن تكون    بلدا

ً
تسعى الستقرار جوارها، نافّيا

ل اللى الشعوب األخرى. و لحرب لفرض سلطتها ورؤيتها عركيا دولة احتالل واستعمار تسعى بات
ّ
الدخول   بروفسور عل

لتركيا والخجول  التي  با  املتردد  الكبيرة  الثورة  واجهتهالضغوطات  بداية  املشاكل  ما،  في  بعض  لظهور  بدوره  ،  أّدى 

ل
ّ
 .من بعض الفصائل املقاتلة املنطقةاعتمادها على وكالء لها في  في تتمث

دوره في الحفاظ على املنطقة ومنع  ل  ،"اإليجابيـ "وصفه بو   ومن جهته أشاد باحث أكاديمي بالوجود التركي في إدلب،

يد   في   من عملية عسكرية سقوطها 
ً
را
ّ
الس  قريبة  النظام وحلفائه، محذ إدلبللنظام  ، وري وحلفائه على منطقة 

 على ضر و 
ً
ومنع مثل هكذا تحركات، من خالل تمكين التفاهم القائم بينها   ورة قيام تركيا بكبح جماح النظاممشّددا

 تركين مسألة إدلب والحفاظ  أل   ؛وبين موسكو، أو بالضغط على روسيا بهذا الخصوص
ً
 عليها باتت مصلحة

ً
  سورية

ً
  ة

 
ً
   .مشتركة

 
على لسان مسؤول تركي قابلته منظمة أزمات الدولية، ولدى مراجعة الباحث وسؤاله حول هذه النقطة، أوضح بأن ذلك الخطأ االستراتيجي التركي ورد     29

، وننقل هنا كالم
ً
 بصعوبة مراجعة املصدر حاليا

ً
ه مع التوضيح  وقد أوردته منظمة أزمات في أحد تقاريرها بحسب الباحث، وقد نقل ذلك من ذاكرته معتذرا

 بدون تبنيه أو التحقق منه.
شمل محافظات  و برئاسة البرزاني،  من الحزب الديمقراطي الكردستاني  بدعم   2017أيلول  25عراق يوم صال عن الأجرى إقليم كردستان استفتاء االنف  30

على االنفصال بنسبة   -حسب النتائج الرسمية-)أربيل والسليمانية ودهوك(، باإلضافة إلى كركوك املتنازع عليها مع بغداد. ووافق املصوتون   اإلقليم الثالث

استفتاء إقليم كردستان..   :نظر التقرير اآلتيواتخذت عدة إجراءات إلبطاله. ي   ،تحادية في بغداد رفضت االعتراف باالستفتاءاال %، لكن الحكومة92فاقت 

 .ـــــ الجزيرة . تفاصيل وتطورات
عبر وكالئها    تأكيد الخبير الصعوبات الكبيرة التي تواجهها تركيا في خلق حالة االستقرار والسالم في سوريا، وأن هذا عائد إلى محاولة القوى األخرى مع    31

 الزعزعة والفوض ى في املنطقة ووضع العقبات أمام تركيا وأمام مطالب الشعوب الديمقراطية بشكل عام.  
ّ
 وأدواتها بث

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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د باح  وفي السياق ذاته
ّ
 مستقبل العالقات السورية التركيةضرورة التركيز على الدور التركي في املنطقة، وعلى    ثأك

وجوهرية أساسية  إلى  ،32كونها   
ً
السورية  مشيرا الثورة  بداية  ومنذ  ه 

ّ
بل   أن التركي،  بالدور  مرحبين  السوريون  كان 

ل  كيالتر   الجانبومطالبين  
ّ
وتفعيل دورهم الحقيقي في املنطقة. لكن    املباشر لوقف انتهاكات النظام املتكررة،  بالتدخ

اعتبر  في    كذلك  الباحث  التركية  السياسة  سبّ أن  السوري  امللف  مع  للسوريينبتعاملها   
ً
صدمة تساقط    ت  بعد 

   الخطوط الحمراء 
ً
 إلى املصارح  ،التركية الحقا

ً
ة واملكاشفة والشفافية في التعامل مع األمور الحّساسة التي  داعيا

الشقيقين البلدين  امللفات  ،  تخّص  مع  التعامل  في  والشفافية  املصارحة  ضرورة  في  الباحث  فكرة  على   
ً
وتأكيدا

التركي في تعامله مع املنطقة، وهذا   الحّساسة بين البلدين السوري والتركي ذهب سياس ي إلى ضرورة فهم السلوك

 يحتاج للمصارحة والشفافية الكاملة من الجانب التركي.

، وفي الشمال السوري   لشعبية تركيا بين جمهور الثورة بشكل عام 
ً
في السياق ذاته أشار سياس ي إلى أن  هناك تراجعا

الجانب   يخص  فيما  الواضحة  غير  الحمراء  الخطوط  منها:  أسباب،  لعدة  ذلك  السياس ي  أحال  وقد   ،
ً
خصوصا

شكل واضح على إدارة املعركة املعنوية ومعركة  العسكري، وكذلك الفساد والفشل اإلداري، وهذا ما انعكس بدوره ب

  
ً
 تراجع شعبية تركيا لدى الشعب السوري بالخطير، مشّددا

ً
ده باحث آخر واصفا

ّ
الخطاب مع النظام. وهذا ما أك

 على وجوب معالجته بشكل صحيح.

على املعارضة السورية   ةاألطراف التركية قد مارست ضغوطات غير مباشر ى أشار سياس ي إلى أن  ومن ناحية  أخر 

مشاركة في مباحثات أستانة، لالنخراط في املباحثات والقبول بمخرجاتها، من خالل الحد من الخيارات املتاحة لل

ر في استقاللية قرار املعارضة خاللأمام قوى ا
ّ
 جوالت مباحثات أستانة. ملعارضة، وهذا بدوره قد أث

 ل
ً
 على السوريين   كان  انة ومن بعدها مناطق خفض التصعيدإلى أن مسار أست  باحثأشار    كالم السابقلوتأكيدا

ً
  وباال

جال املفساح  إعبر    ،إلى صراعات محلية، وقد ساعدت على إجهاض وتفتيت الثورة وتحويلها  بالعموم  وعلى الثورة

 بين السوريين.  ق الخالفات الداخليةيتعم ما زاد بدوره من، هدن مع النظام وحلفائهللقيام ب

 : الحلول املطروحة ملختلف القضايا التي تخّص املنطقة "وجود الجماعات الرديكالية، الدور التركي"

سلوك مسار مشترك  ضرورة    على  قيادي عسكري شّدد    لسورير جوهري حقيقي في امللف افي محاولة لتحقيق تغيُّ 

إليجاد قيادة سياسية وعسكرية حقيقية قادرة    من الجانب التركيحقيقي  ، من خالل مساعدة ودعم  األتراكمع  

في  ر حقيقي وإيجابي  يحداث تغيفال مكان إل   وفي ظل غياب هذه القيادة السوريةعلى قيادة املنطقة بتعقيداتها، وأنه  

ل القيادي في نقطة إيجاد قيادة سياسية وعسكرية فاعلة ومؤثرة بالتعامل التركي مع امللف ، وقد  امللف السوري
ّ
مث

لة بـ "حكومة السراج" يمكن االعتماد عليها،  اللي
ّ
بي، وهذا يعود بحسب القيادي إلى وجود كتلة صلبة في ليبيا متمث

 
 عن أن  الذهنية االستراتيجّيةوهذا بدور    32

ً
السورية   ه توافق مع كالم قيادي عسكري أشار إلى ضرورة تحسين العالقة السورية التركية والتركيز عليها، معربا

تة؛ لذلك فهي بحاجة لعملية أساسية والزمة، وهي عملية جمع الشتات السوري ضمن قيادة مركزية موّحدة.
ّ
 ومشت

ً
 غائبة تماما
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فاستطاعت تركيا في ليبيا تحقيق إنجازات مختلفة وانتصارات متسارعة ألنها تعاملت مع امللف بشكل مختلف،  

بع السياسة نفسها في سوريا، وقد يكون ذلك لعدم  وأوكلت مهمة إدارة امللف لليبين وحكومة السراج، بينما لم تت

 وجود مرجعية او قيادة سوررية تساعد القيادة التركية في إدارة امللف السوري. 

د    ذاته  الخصوص  وفي
ّ
 أك

 
   ؛ وجوب العمل على دعم األلوية العسكرية التي تعمل على إنشائها تركيا  باحث

ً
لتكون بذرة

 
ً
بشكل منضبط ومنظم وربطه    أولية العسكري  الجسم  بناء هذا  والتركيز على  كاملة،  املنطقة  إليجاد حل يشمل 

 دعم حاق به، وهذا يحتاج  باملوارد الكافية، لتشجيع الشباب على االلت
ً
 تركي  ا

ً
 مادي  ا

ً
، مع  ير كب  ا

ً
إبعاد أي تكّتل فصائلي ا

 خارج منظومة هذا الجسم العسكري املوّحد. 

 قر   سياس ي  وقّدم
ً
التركيز على استمرار الحوار مع الجانب التركي، والتركيز على  ضرورة    اءته للمشهد في إدلب مؤكدا

ودحض التهم واالدعاءات التي  بة ناجحة،  لتقديم تجر   ؛تمكين ودعم اإلدارة املدنية في املناطق املحررة بشكل عام

ة  ودالنظام إظهارها، بأن املنطقة باتت بؤرة للتنظيمات الرديكالية، واملساهمة في إظهار الحالة املدنية املوج يتعّمد

 فيما يتعلق بالنساء واألطفال 
ً
 .33في املنطقة، خصوصا

جذري إلنهاء ملف الفصائل    برزت الحاجة إليجاد حل  حل سياس ي شامل في األفق السوري  اقترابافتراض  ومع  

وى األمني طرفة على املستتأن  إنهاء التنظيمات املعلى  شّدد السياس ي    في هذا الخصوص، والبالدالرديكالية في عموم  

 إلى  هو في البداية مص  والسياس ي وحتى العسكري 
ً
أن الدور التركي في هذه القضية  لحة سورية تركية مشتركة، مشيرا

 ، ورأى السياس ي  أساس ي وضروري 
ً
 سوريا

ً
أن إيجاد مخرج للتعامل مع هذه الجماعات ال يمكن إال بأن يكون مخرجا

 على كافة املستويات. تركّية   برعاية  

 و 
 
ملف املهاجرين األجانب،  سياسة واضحة للتعامل مع  أوص ى السياس ي بضرورة االعتماد على   كرباإلضافة إلى ما ذ

 األجانب منها(املتشددة    داتللقيا   جالتفكير في إيجاد مخر ب
ً
تماد  عن طريق اع  إخراجها خارج سوريابإما    ؛)خصوصا

  -حسب رأيه-التصفيةب  وإما  ،سياسة إخراجهم بطريقة منسقة
ً
 أخرى   دول لف تم التعامل معه في  أّن هذا امل، مضيفا

، بحيث يمكن التوصل إلى 
ً
 على  سابقا

ً
حلول في سبيل إخراجهم وعوائلهم من سوريا بطريقة منسقة ال تشكل خطرا

 الدول الغربية.مع كما أشار إلى أن ملف األجانب املهاجرين يمكن أن تستثمره تركيا كورقة أمن الدول األخرى، 

زاوية   للنظر من  باحث    وفي محاولة  أشار  مكافحة    إلىأخرى  في  الشام" واستخدامها  "هيئة تحرير  تأهيل  إمكانية 

السورييناإل  مشكلة  بأن  ذلك   
ً
مبررا "الجوالني"  رهاب،  شخص  مع  القائمة  فحسب  ليست  املنظومة  مع  وإنما   ،

 إلى ضرورة فتح باب االنشقاق عن ،قصاء اآلخرين والتفرد بحكم املنطقةإمن    ؛ والسياسة التي يتعامل بها
ً
  ه منّوها

 كونه قد يكون  ل
ً
   مخرجا

ً
 سوري  ومصلحة

ً
 تركي  ة

ً
 مشترك  ة

ً
أن  هناك حاجة إلقامة خلية أزمة  سورية  الباحث    كما رأى   ،ة

 
د با   33

ّ
  آخر  ي  حث سياس أك

ً
نزع  واملسارعة ب،  رورة استغالل فرصة سحب حجة سيطرة الجماعات اإلهابية على إدلبضاملذكور    السياس يعلى كالم  تعقيبا

 التي لطاملا اتخذتها روسيا ذريعة لضرب املناطق املحررة. الجماعات اإلرهابية وإظهار إدلب بصورة مدنية خالية من سيطرة  "،الهيئة"شرعنة 



 

 

15 

 الحوكمة  في وأثرها األمنية  التطورات...  السوري  الشمال  مستقبل

للخروج   املتطرفة،  الجماعات  ملف  وأهمها  املنطقة،  في  واملؤثرة  الحّساسة  املوضوعات  تناقش  مشتركة  تركية  

 فوض ى وعدم االستقرار.قادرة على تجنيب املنطقة عوامل التكون بمخارج متعددة، 

إلى ضرورة   آخرذهب باحث سياس ي    ي مناطق إدلب وريفي حلب وحماةوبالحديث عن دور القواعد التركية املنتشرة ف

  جتماعي في الشمال املحرر، ، وزيادة الدور اال لتقوية العالقات مع الحاضنة الشعبية،  القواعدهذه استغالل وجود 

دورية  عبر  الشمال  لقاءات  في  املوجودة  التركية  القيادات  اال   الوجهاء  مع  تجريها  املحلية،  والفعاليات  جتماعية 

منهاو  الباحث  الهدف  ذكر  التركيهو    كما  املوقف  املنطقة  تقوية  الذريعةفي  وسحب  تحرير من    والورقة  ،  "هيئة 

 جتماعي واملدني. ل أخذ الدور األكبر في الجانب اال الشام"، التي تحاو 
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ً
مناطق    :ثانيا في  الفرات"التطورات  الزيتون " و  "درع  السالم"و  "غصن  املشاكل، "نبع   ،

 والحلول املطروحة:

األمني في مناطق    وفوض ى السالح والوضع  االحتكاكات املسلحة بين الفصائلالحوارية،  الندوة  في    ناقش املشاركون 

    الحضور كما تطّرق    ،"نبع السالم"و  "غصن الزيتون "و   "درع الفرات"الشمال املحرر  
ً
االحتقانات والخالفات    إلى أيضا

 رين وسكان املناطق األصليين، وتم التعقيب على وضع املجالس املحلية والتمثيل السكاني فيها.األخيرة بين املهّج 

 في هذه املناطق املذكورة  امللف السوري بشكل عام،  وألهمّية الدور التركي املؤثر في 
ً
تعد تحت الحماية   التي  خصوصا

التركي ف  والنفوذ  الحوكمة  على  وأثره  التركي  الوجود  املشاركون  الحلول ناقش  من   
ً
بعضا وطرحوا  املناطق،  هذه  ي 

  سبيل تقديم نموذج ناجح وفّعال يكون  في والخيارات
ً
 عن نظام األسد. بديال

 :  اتالشمال السوري في ظل غياب األمن وزيادة حّدة التوتر التطورات التي يشهدها 

 
 
مش  غالب  ق  تواف أن   على  األمنا الحضور  غياب  في  تكمن  األساسية  السوري  الشمال  الفوض ى،   ،كل  وانتشار 

 عن بين الفصائل، واملستمرة والتوترات املتكررة 
ً
 اإلداري في املناطق املحررة. والفشل الفساد فضال

عسكري    ذهبوقد   السورياأل أن   إلى  قيادي  الشمال  يشهدها  التي     وضاع 
ً
  ة واالجتماعي  ةاألمني  اتالتوتر ب   مليئة

ل ا  ،في ظل تنامي شعور النازحين بالظلم واالغتراب عن املنطقة  ة،الشديد
ّ
كون املنطقة ما زالت  ذلك ب  لقياديوعل

القضاء واملجالس املحلية بشكل جيد وإشراكها في  تفعيل  دم  باإلضافة إلى ع،  تحت سيطرة الفصائل العسكرية

هو    املنطقة  على إدارة  الفصائل العسكريةأن من أبرز األسباب التي أّدت لسيطرة    ضافوأ  ، عملية إدارة املنطقة

قيادة الفيالق والكتائب، مع تغيب شبه كامل  العسكريين من  الدخول التركي للشمال السوري، الذي تّم عبر بوابة  

لة بالقضاة واملجالس امل للدارة املدنية
ّ
 حلية وغيرها.املتمث

إلى أن  جذر املشكلة يعود إلى   سياس يأشار    ارية التي يواجهها الشمال السوريوفي سياق الحديث عن املشاكل اإلد

 لوالية  تبع  ت  كل منطقة من مناطق الشمال املحرر   لكون   وذلك  ،الجانب التركيتعدد املرجعيات اإلدارية من  
ً
إداريا

 على الحوكمة في املحرر.   وهذا بدوره سّبب مشاكل عديدة ،تركية مختلفة عن األخرى 
ً
رت سلبا

ّ
 أث

د 
ّ
 كما أك

 
عود لوجود العديد من الخاليا اإلرهابية النائمة التابعة  التي تعاني منها املنطقة ت أن  املشاكل األمنية باحث

  التي تهدف لزعزعة استقرارو لجهات مختلفة، 
ّ
 على أن  الجيش الوطني هو الذياملنطقة، مش

ً
سؤولية  امليتحمل  ددا

حالة من وجود    عرب الباحث عنوقد أالكاملة في حفظ النظام واألمن، في ظل غياب أي دور إلدارة مركزية فّعالة.  

ي السياسة التركية في إد  فهوم امل  غير   غموضال
ّ
ال ذلكيغط

ّ
عدم التنسيق بين مؤسسات  ب  ارتها الشمال املحرر، معل

 و الوالة،  و األمن الداخلي،  و )االستخبارات،  املختلفة  األجهزة التركية  
ً
ل حالة

ّ
من التشتت    الجيش التركي(، وهذا شك

 املنطقة.  عّم أرجاءوالتوتر 
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ة في سبب رئيس ي للمشاكل األمنية واإلداريو   حدى املشاكل األساسيةإهي  ةاملشكلة االقتصاديإلى أن   سياس ي  وأشار

 أمام الناس املحتاجة.  تفتح املجال للسرقات والنهب املتاحة وقلة فرص العمل  ،فانخفاض الرواتب ؛املنطقة

مسألة الحوكمة في الشمال املحرر من حيث غياب القرار السوري في إدارة   عسكري تناول قيادي   ومن ناحية  أخرى 

 ذلك  
ً
دون تفعيل ،  اقتصار اتخاذ القرار على املسؤولين األتراك وتعاملهم مع الفصائل العسكريةإلى  املنطقة، محيال

 . 34دارة املحليةدور الحكومة املؤقتة واإل 

 
 
على عكس   ،" املترددـ "ب  ككل  القرار االستراتيجي التركي في التعامل مع امللف السوري  وبناًء على ما سبق وصف باحث

 إلى وجود تردّ 
ً
 د تركي كبير في دعم الفصائل العسكرية في الفترة املاضية. ما تم التعامل به في الحالة الليبية، مشيرا

مل املطروحة  مناطق  الحلول  تخصُّ  التي  القضايا  الفرات"ختلف  الزيتون "و،  "درع  و"غصن  نبع  "  ، 

 : "السالم

 من الحلول التي ربما تساعد على إدارة املنطقة بشكل فّعال شّدد غالب املشاركين من خالل مناقشة ال
ً
  حضور بعضا

على دور الجانب التركي في تقديم مبادرة حقيقية إلدارة املنطقة املحررة، على اعتبار أن تركيا تمثل الضامن الوحيد 

 لشعب السوري.بالنسبة إلى ا

 للمشاكل التي تم ذو 
ً
 وفقا

ً
واصل بين الجانب  تإلى أن املنطقة تحتاج لعملية تعميق ال  عسكري ذهب قيادي    كرها آنفا

أشار  كما    ،35مع العمل على إفراز شخصيات سورية قادرة على إدارة املنطقةدين في املنطقة،  و جاملو ن  يالتركي واملدني

بالحوار مع قادة الفيالق والفرق، ومن ثم العمل على انتزاع امللف   ضرورة إعادة هيكلة الجيش الوطني  القيادي إلى

 جدير يكون  مني موحد يعمل لصالح املنطقة ككل  أجهاز  إنشاء  و   ،واالقتصادي من الفرق العسكريةاألمني  
ً
باستالم    ا

 . 36املختلفة امللفات

باعتبار انعكاسات   ،إدارة املناطق ذات الغالبية الكرديالتعامل مع    الحذر في على  خبير في الشأن الكردي  وشّدد  

إذا ما  ات االنفصاليةوالتي ستطالب بتدخل الجيش التركي للتخلص من املليشي ،على املناطق الكردية األخرى  ذلك

 ليسرأت نجاح التجربة التركي
ً
  على مستوى امللف اإلقليمي   ة في إدارة املنطقة، وهذا بدوره يحقق لألتراك نجاحا

 .على دورها الدولي والعاملي كذلك ينعكسفحسب، بل 

 
ي قامت على أسس عرقية  التالعسكرية،  ئل  اباحث إلى أن  إشكالية إدارة الشمال املحرر تتمثل بترك مسؤولية ضبط األمن والنظام للفصأشار كاتب      34

 غياب التنسيق بينها. مع بومناطقية، 
رعية وتمثيل  قادرة على إدارة املنطقة بشكل كامل وضبطها. إلعادة بناء ش   ضرورة تمكين منظومة قيادية سوريةكان هناك توافق إجمالي بين الحضور على     35

 كافة املؤسسات العسكرية واملدنية. صحيح في سبيل تفعيل 
فالوزراء والقيادة    ؛ ني من الجانبين التركي والسورياألم  الوضعيتم ضبط    لم  حكومة مااسة  صالحات إدارية ورئإ يمكن الحديث عن    ال  أنه  فاد باحث أ   36

 ستالم مهامهم ووظائفهم.ال   لشمال املحرر إلى اغير قادرين على الدخول  ، وهماملدنية السورية غالبيتها في تركيا
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 ل
ً
 وجود ضد ال  ومحليةوضمن حديثه عن الحرب الشعواء التي تقودها عدة أطراف دولية  لكالم السابق،  وتأكيدا

أشار سياس ي إلى أن  نجاح التجربة   مليليشيات الكردية وتنظيم "داعش"؛من خالل التركيز على ملف ا  التركي في سوريا

سيكون ورقة سياسية بيد السوريين واألتراك على حّد  سواء في وجه هذه   ية الديمقراطية في الشمال السورياملدن

  ،األطراف
ّ
 بين الشعبين التركي والسوري.  الفرقة التي تحاول بث

أشار سياس ي سوري   نيرين والسكان املحليأسباب الحساسيات بين املهج   ومن ناحية  أخرى، وفي محاولة  الستيعاب

ة ، واالستفادة من تجارب دول سابقإعادة دراسة وضع الشمال وفق استراتيجية بعيدة املدىإلى ضرورة العمل على  

وقضاء مستقل يطبق على كافة أطياف املجتمع،   الشرقية/الغربية من خالل إنشاء منظومة قانونّيةكحالة أملانيا  

ا إقامة  على  إلى  والعمل  االئتالف  تحول  داخلية  تمثيل  نتخابات  سوريا  برملاني    حالة  شرعيته، ي  وتقوّ   ،لشمال 

 . ةالقياديختيار الكفاءة السعي ال شرعية املجالس املحلية و  دعم باإلضافة إلى

وجوب إشراك املهّجرين بالحكم على  و عبر انتخابات محلية،    على ضرورة تبني إصالح إداري شاملسياس ي  شّدد  قد  و 

 وع في حساسّيات واحتكاكات بين أطياف املجتمع. قالحالي في إدارة املنطقة، لتالفي الو 

ذهب الشمال  إلى    باحث  كما  إدارتها  في  التركية  للحكومة  خيار  املجموعاتطرح  سلطة  برفع  وذلك    السوري، 

قيادة التركية  إلى قواعد عسكرية، وضبط األجهزة األمنية ووضعها تحت الخارج مناطق املدنيين    إبعادهاالعسكرية و 

 دعم كامل للمؤسسات املدنية املوجودة كالحكومة املؤقتة. لتطويرها ودعمها، مع 

  الجيش الوطني والقيادة  سياس يٌّ وطالب   
ً
لدعم الجانب   لدخول الفعاليات املدنية  إفساح املجالب  العسكرية عموما

 املدني، كالحكومة املؤقتة، واإلدارة الناشئة. 

إعادة    ما يوجبوهذا    ،على األساس املناطقّي   تحّدث باحث عن وجود حالة احتقان بين الكيانات املختلفة بناءً و 

   .في اإلدارة املحلية هّجرينللم، وإيجاد نوع من التمثيل ق الجميعة وتعديلها لضمان حقو يقوانين اإلدار النظر في ال

 عن كيفّية االستفادة من تجارب    سياس ي آخر  هأكد  ما  ذاوه
ً
رين  ما يتعلق بإشراك املهج   فيسابقة    عبر ضربه مثاال

حل  في املنطقة لفترة تزيد عن سنتين  املهّجرين املستقرينوذلك بفتح املجال أمام    ؛بإدارة املنطقة
ّ

القيام بعملية و   لترش

 . املجالس املحلية بانتخا


