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مقدمة

�أعل��ن الرئي�س��ان؛ الرتك��ي رج��ب طي��ب �أردوغ��ان ،والرو�س��ي فالدمي�ير بوت�ين ،م�س��اء االثن�ين 17

�س��بتمرب�/أيلول  ،2018التو�ص��ل �إىل اتف��اق يق�ض��ي بوق��ف ال�س��يطرة عل��ى �إدل��ب م��ن قبل نظام الأ�س��د،
و�إن�ش��اء منطق��ة عازل��ة مبحي��ط حمافظ��ة �إدلب ال�س��ورية بعمق يبلغ ما ب�ين  20-15كم بحلول منت�صف
�ش��هر �أكتوبر/ت�ش��رين الأول املقب��ل.
ج��اء ه��ذا االتف��اق بع��د �أي��ام قليل��ة م��ن ف�ش��ل املباحث��ات الثالثي��ة الت��ي �ضم��ت الرئي�س�ين الرو�س��ي
والرتك��ي م��ع الرئي���س الإي��راين ح�س��ن روح��اين يف �إي��ران .ه��ذا ،وق��د لق��ي اتف��اق �سوت�ش��ي ترحيب�� ًا دولي ًا
عالي�� ًا ،ور�أى في��ه مراقب��ون جناح�� ًا للدبلوما�س��ية الرتكي��ة يف جتني��ب �إدل��ب ويالت احل��رب؛ لكونها �آخر
معاقل املعار�ضة ال�س��ورية ،وت�ؤوي كثري ًا من النازحني ال�س��وريني .لكن يبقى ال�س���ؤال :ما املكا�س��ب التي
حققه��ا الطرف��ان م��ن خ�لال ه��ذا االتف��اق؟ وم��ا �أب��رز التحدي��ات الت��ي قد ت�ش��كل عائق ًا �أم��ام جناحه؟

أبرز بنود االتفاق
ين�ص هذا االتفاق على عدد من النقاط؛ من �أهمها:
 �إقام��ة منطق��ة عازل��ة منزوع��ة ال�س�لاح بعم��ق  20 -15ك��م عل��ى امتداد خط التما���س بني املعار�ضةامل�سلحة والقوات احلكومية ،بحلول � 15أكتوبر/ت�شرين الأول املقبل.
 �ضمان التزام رو�سيا بعدم الهجوم على �إدلب. �ضمان رو�سيا بقاء تركيا �شريك ًا يف م�سار �أ�ستانة. �إخالء املنطقة املنزوعة ال�سالح من كل اجلماعات امل�سلحة املتطرفة. �س��حب الأ�س��لحة الثقيل��ة والدباب��ات وراجم��ات ال�صواري��خ واملداف��ع م��ن ف�صائ��ل املعار�ض��ة ،وذل��كبحلول � 10أكتوبر/ت�ش��رين الأول املقبل.
 اق�تراح اجلان��ب الرتك��ي ا�س��تئناف النق��ل ع�بر طريق��ي حل��ب -الالذقي��ة ،وحلب-حم��اة قبل نهايةعام .2018

غياب �إيران عن االجتماع وموقفها منه

تع��د �إي��ران م��ن ال��دول الث�لاث ال�ضامن��ة يف مفاو�ض��ات الأ�س��تانة ( )4الت��ي مت فيه��ا التوقي��ع عل��ى

2

اتفاقية سوتشي |

المكاسب والتحديات

تقدير موقف

مذكرة تفاهم لإن�شاء مناطق �آمنة ب�سوريا ،ومبوجب هذا االتفاق كانت املباحثات الثالثية بني ر�ؤ�ساء
ٍّ
كل م��ن رو�س��يا وتركي��ا و�إي��ران ،يف �إي��ران يف � 7س��بتمرب� /أيل��ول ،والت��ي مل ي�ص��ل فيه��ا املتح��اورون �إىل
اتفاق وذلك لتعنت اجلانب الإيراين الذي ي�ؤيد موا�صلة العمل الع�س��كري ،وهو ال�س��بب الذي �أدى �إىل
غيابه هذه املرة عن اجتماع �سوت�شي ،رغم م�شاركته يف اجتماعات الثالثي الدويل املعني بتنفيذ بنود
الأ�ستانة كافة.
وعل��ى خ�لاف املتوق��ع �س��ارعت �إي��ران �إىل �إع�لان ت�أييده��ا لالتف��اق؛ حي��ث �أ�ش��اد وزي��ر اخلارجي��ة
الإيراين ،حممد جواد ظريف ،بنتائج االجتماع ،وا�صف ًا �إياها بـ»الدبلوما�س��ية امل�س���ؤولة» ،و�س��يظل هذا
املوق��ف ه��و اخلي��ار الإي��راين جت��اه االتف��اق م��ا مل يك��ن هن��اك تراجع رو�س��ي ،وذلك لعدد من الأ�س��باب،
م��ن �أهمه��ا حاج��ة �إي��ران �إىل رو�س��يا وتركي��ا ،خ�صو�ص�� ًا يف ه��ذا الظ��رف ال��ذي تتعر���ض في��ه للعقوب��ات
الأمريكية.

املكا�سب

ثمة مكا�س��ب حققها الطرفان الرو�س��ي والرتكي من خالل هذا االتفاق ،كما �أن لالتفاق انعكا�س��اته
الإيجابية على املدنيني ال�سوريني ،يف حني مل يحقق نظام الأ�سد �أي ًا من املكا�سب ،بل خ�سر �إدلب التي
كان��ت بالن�س��بة �إلي��ه �آخ��ر معاق��ل معار�ضيه التي كان يرتب للهجوم عليها و�إعالن ا�س��تعادة �آخر املعاقل
التي ت�سيطر عليها املعار�ضة ال�سورية.
ومن �أبرز هذه املكا�سب:

�أو ًال :املكا�سب الرو�سية
 �أثبتت �أنها الالعب الأول يف �سوريا ،و�أنها هي �صاحبة القرار الأول قبل النظام نف�سه. ا�س��تطاعت �أن حتاف��ظ عل��ى تركي��ا كحلي��ف ا�س�تراتيجي؛ �إذ لي���س م��ن م�صلح��ة رو�س��يا التفري��طبرتكيا.
 اخل��روج مبخ��رج يحف��ظ له��ا م��اء الوج��ه؛ وذل��ك �أن املعرك��ة الت��ي كان��ت ترت��ب له��ا مل حت��ظ ب�ض��وء�أخ�ضر دويل ،بل ا�س��تخدمت �أمريكا الفيتو �ضد �أي عملية ع�س��كرية يف �إدلب ،ولعل من �أبرز الأ�س��باب
الت��ي �أدت �إىل ت�صل��ب املوق��ف ال��دويل �ض��د املعرك��ة ه��و اخل��وف م��ن موجة اللج��وء التي �س��تزداد �إذا ما
قررت رو�س��يا مع نظام الأ�س��د ال�س��يطرة على �إدلب التي ي�س��كنها �أكرث من �أربعة ماليني �س��وري
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 -املحافظة على قواعدها الع�سكرية يف طرطو�س والالذقية.

ثاني ًا :املكا�سب الرتكية
 جناح الدبلوما�سية الرتكية يف حتقيق اخرتاق جديد يف امللف ال�سوري. ا�س��تطاعت تركي��ا املوازن��ة ب�ين عالقته��ا املتح�س��نة م��ع النظ��ام الرو�س��ي وموقفه��ا الأخالق��ي جتاهال�شعب ال�سوري.
 قط��ع الطري��ق �أم��ام التنظيم��ات الكردي��ة ،الت��ي �صنفته��ا تركيا على قائمة الإره��اب ،من الو�صول�إىل البحر الأبي�ض.
 احل��د م��ن موج��ة اللج��وء ال�س��وري �إىل تركي��ا ،وحتقي��ق احلل��م الرتك��ي يف �إقام��ة منطق��ة عازل��ةت���ؤوي املدني�ين ال�س��وريني يف وطنه��م وحتميه��م م��ن مغام��رات اللج��وء.
 تعزي��ز الوج��ود الع�س��كري الرتك��ي يف �إدل��ب ،وتقوية نقاط املراقب��ة احلالية التي �أقامتها تركيا يفمنطقة خف�ض التوتر ب�إدلب ،وجتهيزها لت�صبح قادرة على حماية نف�سها وحماية املدنيني ال�سوريني.
 -تفكيك اجلماعات املتطرفة ،و�إبعادها عن مناطق �سيطرة املعار�ضة بدعم رو�سي.

ثالث ًا :مكا�سب املعار�ضة ال�سورية
 جتنيب �إدلب الهجوم الع�سكري املرتب له من قبل النظام ال�سوري وبدعم رو�سي. التخفيف من اللجوء اخلارجي ومغامراته وت�أثرياته امل�ستقبلية على بنيتهم الدميغرافية. -رفع الأمل املتعلق ب�إمكانية التو�صل �إىل حل �سيا�سي.

التحديات

يف طي��ات ه��ذا االتف��اق ع��دد م��ن التحدي��ات� ،س��واء املتعلق��ة بكيفي��ة تطبي��ق بن��ود االتف��اق� ،أو تل��ك
املتعلق��ة بالنق��اط املفخخ��ة الت��ي ق��د ت�ش��كل ذريع��ة لأح��د الأط��راف يف االنق�لاب عل��ى االتف��اق �أو
االلتف��اف علي��ه م��ا مل تك��ن هن��اك تفاهم��ات حقيقي��ة ب�ين الطرف�ين ،وم��ن ه��ذه التحدي��ات:

�إخالء �إدلب من املجموعات امل�سلحة وحتديد وجهتهم

حت��وي �إدل��ب الآالف م��ن العنا�ص��ر امل�س��لحة ،و�إخال�ؤها منهم يعد حتدي�� ًا �أمام تركيا ،خ�صو�ص ًا تلك
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املجموعات القادمة من خارج �سوريا� ،أو اجلماعات امل�صنفة �إرهابي ًة ،مثل هيئة حترير ال�شام (جبهة
الن�ص��رة �س��ابق ًا) ،والتنظيم��ات املرتبط��ة بتنظي��م القاعدة (جي���ش البادية ،وجي���ش املالحم ،واحلزب
الرتكم��اين الإ�س�لامي) ،وكذل��ك تنظي��م (داع���ش)� .أم��ا بالن�س��بة �إىل املقاتل�ين ال�س��وريني ف�أغلبه��م يف
ل��واء حتري��ر ال�ش��ام �أو ف�صائ��ل قريب��ة من��ه ،وه��ي جمموع��ات ال حتم��ل فك��ر ًا �إرهابي�� ًا ،وه��ذا م��ا ي�س��هل
دجمه��م يف ق��وات اجلي���ش احل��ر �أو اجلبه��ة الوطني��ة للتحري��ر ،لك��ن فيم��ا يتعل��ق باملجموع��ات ال�س��ابقة
فنحن �أم��ام خيارين:
اخليار الأول :تفكيك تلك املجموعات �سلمي ًا وحتديد وجهتها؛ وهذا اخليار يحتاج �إىل خربة �أمنية
و�سيا�س��ية لدى الأتراك لتفكيك املجموعات امل�س��لحة وجتاوز مع�ضلة املواجهة املبا�ش��رة معها ،وجتنيب
املدني�ين الذي��ن تترت���س به��م وي�لات احل��رب ،وتوفري و�س��ائل �آمنة له��ذه املجموعات ت�ضمن �س�لامتهم.
وهذا اخليار رمبا هو املرجح ،لكنه يتطلب �إعادة ت�أهيل هذه املجموعات ودجمها� ،أو ت�سهيل خروجها
�إىل املناط��ق الت��ي ترغ��ب يف اخل��روج �إليه��ا ،م��ع الأخ��ذ يف احل�س��بان �أن هن��اك ج��زء ًا م��ن قي��ادات ه��ذه
املجموع��ات له��ا ارتباط��ات ببع���ض �أجهزة املخابرات ،وهذا ما يتطلب جهد ًا �أكرب من الأتراك.
اخليار الثاين :املواجهة امل�سلحة؛ وهذا اخليار قد تلج�أ �إليه تركيا يف حال رف�ضت تلك املجموعات
اال�ست�س�لام ،وه��و خي��ار ق��د ت�س��تدرج �إلي��ه تركي��ا ال�س��تنزافها �أك�ثر ،م��ن �أج��ل �أن ي�س��هل عل��ى الأط��راف
اخلارجية حتقيق �أهدافها� ،س��واء تلك املتعلقة بتق�س��يم �س��وريا �أو اخرتاق الأمن القومي الرتكي.
حتد �آخر يتعلق بال�س�لاح� ،س��واء ما يتعلق
ويف حال جنحت تركيا يف تفكيك تلك املجموعات فهناك ٍّ
بنزعه �أو ما يتعلق بتحديد م�صريه؛ �أ�إىل تركيا �أم �إىل رو�سيا.

حتدي الوقت
ثمة حتديات �أخرى تتعلق بالوقت� ،س��واء ما يتعلق بالوقت املحدد لتنفيذ بنود االتفاق ،وهل �سي�س�ير
ح�س��ب التوقي��ت الزمن��ي املح��دد ل��ه �أم ال� ،أو م��ا يتعلق باملدى الزمني ل�س�يره ،وهل �س��ينتهي �سيا�س��ي ًا �أم
ع�س��كري ًا ،لأن هن��اك م��ن ي��رى �أن رو�س��يا تري��د اتفاق�� ًا �سيا�س��ي ًا يحق��ق رغبته��ا ،وم��ن ث��م ف���إن التزم�ين
الواقع��ي لالتف��اق �س��يكون �ضامن ًا لنجاحه.

االخرتاق من الأطراف غري امل�شاركة يف االتفاقية
وه��ذا التح��دي يكم��ن يف انق�لاب تل��ك الأط��راف غ�ير املوج��ودة يف االتف��اق لك��ن له��ا �صل��ة مبا�ش��رة
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ب��ه� ،س��واء �إي��ران �أو نظ��ام الأ�س��د �أو املجموع��ات امل�س��لحة ،فانق�لاب �إي��ران وارد لكن بن�س��بة �ضئيلة كما
�س��بق� ،أما نظام الأ�س��د ف�إنه ينظر �إىل االتفاق على �أنه م�ؤطر زمني ًا ،وموقفه من ال�س��يطرة على �إدلب
وا�ضح ،ومن ثم ف�إنه قد ي�س��عى لتحقيق �أهدافه من خالل هذا االتفاق ،وهذا ما يجعل خيار خروجه
عل��ى االتف��اق حمتم ً
�لا؛ لأن��ه ال يري��د �أي ح��ل �سيا�س��ي ،و�س��يظل يناور ،ورمبا ي�س��تغل فر�صة نزع ال�س�لاح
لتحقي��ق �أهداف��ه� ،أم��ا م��ا يتعل��ق باجلماع��ات امل�س��لحة ف���إن �أمر اخرتاقه��ا لالتف��اق وارد ،خ�صو�ص ًا بعد
رف���ض قي��ادات م��ن هيئة حترير ال�ش��ام (جبهة الن�صرة �س��ابق ًا) له��ذا االتفاق.

اخلامتة

�إن ه��ذا االتف��اق ال يعن��ي جتني��ب �إدل��ب خي��ار احل��رب ،فق��د جت��د هذه الأط��راف نف�س��ها م�ضطرة �إىل
خو���ض غم��ار املواجه��ة لتطبي��ق بن��ود االتف��اق ،خ�صو�ص�� ًا �إذا و�صلت �إىل طريق م�س��دود م��ع املجموعات
امل�س��لحة داخ��ل �إدل��ب ،لك��ن يبق��ى له��ذا االتفاق فوائ��ده التي تعود على كل الأط��راف ،وهذا ما يعزز من
فر���ص جناح��ه ،ي�ض��اف �إىل ذلك الت�أيي��د الدويل لالتفاق.
وم��ع ه��ذا تظ��ل فر���ص جن��اح االتف��اق �أو ف�ش��له قائمة ،ولعل م��ا يرجح جناح االتفاق حاجة رو�س��يا �إىل
تركيا يف هذا التوقيت خا�صة ،وكون م�صلحتها مع تركيا �أكرب من م�صلحتها من �إدلب� ،إ�ضافة �إىل �أن
رو�س��يا وتركيا م�صممتان على موا�صلة م�س��ار �أ�س��تانة بكل قوته ،لكن مع هذا يظل خيار االنقالب من
�أحد الأطراف على هذا االتفاق �أو االلتفاف عليه وارد ًا.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع�� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوع��ي
وتعزي��زه و�إ�ش��اعته م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا
من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه و�إث��راء التفك�ير املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تن��اول ق�ضاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا ي�ؤ�ص��ل ل�ضروري��ات التعاي���ش ال�س��لمي ،وامل�ش��اركة
الفاعلة.

�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جماالت تخ�ص�ص
املركز ،وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية
والأهلية ،وذلك من خالل قيا�س الر�أي العام جتاه الق�ضايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية،
بالتع��اون م��ع كادر علم��ي ُم�ترف و ُمتع ِّ��دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:

