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مقدمة 
اأعليين الرئي�سييان؛ الرتكييي رجييب طيييب اأردوغييان، والرو�سييي فالدمييير بوتيين، م�سيياء االثنيين 17 
�سييبتمرب/اأيلول 2018، التو�سييل اإىل اتفيياق يق�سييي بوقييف ال�سيييطرة علييى اإدلييب ميين قبل نظام االأ�سييد، 
واإن�سيياء منطقيية عازليية مبحيييط حمافظيية اإدلب ال�سييورية بعمق يبلغ ما بيين 15-20 كم بحلول منت�سف 

�سييهر اأكتوبر/ت�سييرين االأول املقبييل.
جيياء هييذا االتفيياق بعييد اأيييام قليليية ميين ف�سييل املباحثييات الثالثييية التييي �سمييت الرئي�سيين الرو�سييي 
والرتكييي مييع الرئي�ييس االإيييراين ح�سيين روحيياين يف اإيييران. هييذا، وقييد لقييي اتفيياق �سوت�سييي ترحيبييًا دوليًا 
عاليييًا، وراأى فيييه مراقبييون جناحييًا للدبلوما�سييية الرتكييية يف جتنيييب اإدلييب ويالت احلييرب؛ لكونها اآخر 
معاقل املعار�سة ال�سييورية، وتوؤوي كثرًا من النازحن ال�سييورين. لكن يبقى ال�سييوؤال: ما املكا�سييب التي 

حققهييا الطرفييان ميين خييالل هييذا االتفيياق؟ ومييا اأبييرز التحديييات التييي قد ت�سييكل عائقًا اأمييام جناحه؟

أبرز بنود االتفاق
ين�س هذا االتفاق على عدد من النقاط؛ من اأهمها:

- اإقاميية منطقيية عازليية منزوعيية ال�سييالح بعمييق 15- 20 كييم علييى امتداد خط التما�ييس بن املعار�سة 
امل�سلحة والقوات احلكومية، بحلول 15 اأكتوبر/ت�سرين االأول املقبل.

-  �سمان التزام رو�سيا بعدم الهجوم على اإدلب.

-  �سمان رو�سيا بقاء تركيا �سريكًا يف م�سار اأ�ستانة. 

-  اإخالء املنطقة املنزوعة ال�سالح من كل اجلماعات امل�سلحة املتطرفة.

-  �سييحب االأ�سييلحة الثقيليية والدبابييات وراجمييات ال�سواريييخ واملدافييع ميين ف�سائييل املعار�سيية، وذلييك 
بحلول 10 اأكتوبر/ت�سييرين االأول املقبل.

-  اقييرتاح اجلانييب الرتكييي ا�سييتئناف النقييل عييرب طريقييي حلييب- الالذقييية، وحلب-حميياة قبل نهاية 
عام 2018.

غياب اإيران عن االجتماع وموقفها منه 
تعييد اإيييران ميين الييدول الثييالث ال�سامنيية يف مفاو�سييات االأ�سييتانة )4( التييي مت فيهييا التوقيييع علييى 
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مذكرة تفاهم الإن�ساء مناطق اآمنة ب�سوريا، ومبوجب هذا االتفاق كانت املباحثات الثالثية بن روؤ�ساء 
كلٍّ ميين رو�سيييا وتركيييا واإيييران، يف اإيييران يف 7 �سييبتمرب/ اأيلييول، والتييي مل ي�سييل فيهييا املتحيياورون اإىل 
اتفاق وذلك لتعنت اجلانب االإيراين الذي يوؤيد موا�سلة العمل الع�سييكري، وهو ال�سييبب الذي اأدى اإىل 
غيابه هذه املرة عن اجتماع �سوت�سي، رغم م�ساركته يف اجتماعات الثالثي الدويل املعني بتنفيذ بنود 

االأ�ستانة كافة.
وعلييى خييالف املتوقييع �سييارعت اإيييران اإىل اإعييالن تاأييدهييا لالتفيياق؛ حيييث اأ�سيياد وزييير اخلارجييية 
االإيراين، حممد جواد ظريف، بنتائج االجتماع، وا�سفًا اإياها بي«الدبلوما�سييية امل�سييوؤولة«، و�سيييظل هذا 
املوقييف هييو اخليييار االإيييراين جتيياه االتفيياق مييا مل يكيين هنيياك تراجع رو�سييي، وذلك لعدد من االأ�سييباب، 
ميين اأهمهييا حاجيية اإيييران اإىل رو�سيييا وتركيييا، خ�سو�سييًا يف هييذا الظييرف الييذي تتعر�ييس فيييه للعقوبييات 

االأمريكية. 

املكا�سب
ثمة مكا�سييب حققها الطرفان الرو�سييي والرتكي من خالل هذا االتفاق، كما اأن لالتفاق انعكا�سيياته 
االإيجابية على املدنين ال�سورين، يف حن مل يحقق نظام االأ�سد اأيًا من املكا�سب، بل خ�سر اإدلب التي 
كانييت بالن�سييبة اإليييه اآخيير معاقييل معار�سيه التي كان يرتب للهجوم عليها واإعالن ا�سييتعادة اآخر املعاقل 

التي ت�سيطر عليها املعار�سة ال�سورية.

ومن اأبرز هذه املكا�سب:

اأواًل: املكا�سب الرو�سية
-  اأثبتت اأنها الالعب االأول يف �سوريا، واأنها هي �ساحبة القرار االأول قبل النظام نف�سه.

-  ا�سييتطاعت اأن حتافييظ علييى تركيييا كحليييف ا�سييرتاتيجي؛ اإذ لي�ييس ميين م�سلحيية رو�سيييا التفريييط 
برتكيا.

-  اخلييروج مبخييرج يحفييظ لهييا ميياء الوجييه؛ وذلييك اأن املعركيية التييي كانييت ترتييب لهييا مل حتييظ ب�سييوء 
اأخ�سر دويل، بل ا�سييتخدمت اأمريكا الفيتو �سد اأي عملية ع�سييكرية يف اإدلب، ولعل من اأبرز االأ�سييباب 
التييي اأدت اإىل ت�سلييب املوقييف الييدويل �سييد املعركيية هييو اخلييوف ميين موجة اللجييوء التي �سييتزداد اإذا ما 

قررت رو�سيييا مع نظام االأ�سييد ال�سيييطرة على اإدلب التي ي�سييكنها اأكرث من اأربعة مالين �سييوري
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-  املحافظة على قواعدها الع�سكرية يف طرطو�س والالذقية.

ثانيًا: املكا�سب الرتكية
-  جناح الدبلوما�سية الرتكية يف حتقيق اخرتاق جديد يف امللف ال�سوري.

-  ا�سييتطاعت تركيييا املوازنيية بيين عالقتهييا املتح�سيينة مييع النظييام الرو�سييي وموقفهييا االأخالقييي جتاه 
ال�سعب ال�سوري.

-  قطييع الطريييق اأمييام التنظيمييات الكردييية، التييي �سنفتهييا تركيا على قائمة االإرهيياب، من الو�سول 
اإىل البحر االأبي�س.

-  احلييد ميين موجيية اللجييوء ال�سييوري اإىل تركيييا، وحتقيييق احللييم الرتكييي يف اإقاميية منطقيية عازليية 
تييوؤوي املدنييين ال�سييورين يف وطنهييم وحتميهييم ميين مغامييرات اللجييوء.

-  تعزيييز الوجييود الع�سييكري الرتكييي يف اإدلييب، وتقوية نقاط املراقبيية احلالية التي اأقامتها تركيا يف 
منطقة خف�س التوتر باإدلب، وجتهيزها لت�سبح قادرة على حماية نف�سها وحماية املدنين ال�سورين.

-  تفكيك اجلماعات املتطرفة، واإبعادها عن مناطق �سيطرة املعار�سة بدعم رو�سي.

ثالثًا: مكا�سب املعار�سة ال�سورية
-  جتنيب اإدلب الهجوم الع�سكري املرتب له من قبل النظام ال�سوري وبدعم رو�سي.

-  التخفيف من اللجوء اخلارجي ومغامراته وتاأثراته امل�ستقبلية على بنيتهم الدميغرافية.

-  رفع االأمل املتعلق باإمكانية التو�سل اإىل حل �سيا�سي.

التحديات 
يف طيييات هييذا االتفيياق عييدد ميين التحديييات، �سييواء املتعلقيية بكيفييية تطبيييق بنييود االتفيياق، اأو تلييك 
املتعلقيية بالنقيياط املفخخيية التييي قييد ت�سييكل ذريعيية الأحييد االأطييراف يف االنقييالب علييى االتفيياق اأو 

االلتفيياف عليييه مييا مل تكيين هنيياك تفاهمييات حقيقييية بيين الطرفيين، وميين هييذه التحديييات:

اإخالء اإدلب من املجموعات امل�سلحة وحتديد وجهتهم
حتييوي اإدلييب االآالف ميين العنا�سيير امل�سييلحة، واإخالوؤها منهم يعد حتديييًا اأمام تركيا، خ�سو�سًا تلك 
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املجموعات القادمة من خارج �سوريا، اأو اجلماعات امل�سنفة اإرهابيًة، مثل هيئة حترير ال�سام )جبهة 
الن�سييرة �سييابقًا(، والتنظيمييات املرتبطيية بتنظيييم القاعدة )جي�ييس البادية، وجي�ييس املالحم، واحلزب 
الرتكميياين االإ�سييالمي(، وكذلييك تنظيييم )داع�ييس(. اأمييا بالن�سييبة اإىل املقاتليين ال�سييورين فاأغلبهييم يف 
لييواء حترييير ال�سييام اأو ف�سائييل قريبيية منييه، وهييي جمموعييات ال حتمييل فكييرًا اإرهابيييًا، وهييذا مييا ي�سييهل 
دجمهييم يف قييوات اجلي�ييس احليير اأو اجلبهيية الوطنييية للتحرييير، لكيين فيمييا يتعلييق باملجموعييات ال�سييابقة 

فنحن اأمييام خيارين:

اخليار االأول: تفكيك تلك املجموعات �سلميًا وحتديد وجهتها؛ وهذا اخليار يحتاج اإىل خربة اأمنية 
و�سيا�سييية لدى االأتراك لتفكيك املجموعات امل�سييلحة وجتاوز مع�سلة املواجهة املبا�سييرة معها، وجتنيب 
املدنييين الذييين تترت�ييس بهييم ويييالت احلييرب، وتوفر و�سييائل اآمنة لهييذه املجموعات ت�سمن �سييالمتهم. 
وهذا اخليار رمبا هو املرجح، لكنه يتطلب اإعادة تاأهيل هذه املجموعات ودجمها، اأو ت�سهيل خروجها 
اإىل املناطييق التييي ترغييب يف اخلييروج اإليهييا، مييع االأخييذ يف احل�سييبان اأن هنيياك جييزءًا ميين قيييادات هييذه 

املجموعييات لهييا ارتباطييات ببع�ييس اأجهزة املخابرات، وهذا ما يتطلب جهدًا اأكرب من االأتراك.

اخليار الثاين: املواجهة امل�سلحة؛ وهذا اخليار قد تلجاأ اإليه تركيا يف حال رف�ست تلك املجموعات 
اال�ست�سييالم، وهييو خيييار قييد ت�سييتدرج اإليييه تركيييا ال�سييتنزافها اأكييرث، ميين اأجييل اأن ي�سييهل علييى االأطييراف 

اخلارجية حتقيق اأهدافها، �سييواء تلك املتعلقة بتق�سيييم �سييوريا اأو اخرتاق االأمن القومي الرتكي.

ويف حال جنحت تركيا يف تفكيك تلك املجموعات فهناك حتدٍّ اآخر يتعلق بال�سييالح، �سييواء ما يتعلق 
بنزعه اأو ما يتعلق بتحديد م�سره؛ اأاإىل تركيا اأم اإىل رو�سيا.

حتدي الوقت
ثمة حتديات اأخرى تتعلق بالوقت، �سييواء ما يتعلق بالوقت املحدد لتنفيذ بنود االتفاق، وهل �سي�سيير 
ح�سييب التوقيييت الزمنييي املحييدد لييه اأم ال، اأو مييا يتعلق باملدى الزمني ل�سييره، وهل �سييينتهي �سيا�سيييًا اأم 
ع�سييكريًا، الأن هنيياك ميين يييرى اأن رو�سيييا تريييد اتفاقييًا �سيا�سيييًا يحقييق رغبتهييا، وميين ثييم فيياإن التزميين 

الواقعييي لالتفيياق �سيييكون �سامنًا لنجاحه.

االخرتاق من االأطراف غر امل�ساركة يف االتفاقية
وهييذا التحييدي يكميين يف انقييالب تلييك االأطييراف غيير املوجييودة يف االتفيياق لكيين لهييا �سليية مبا�سييرة 
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بييه، �سييواء اإيييران اأو نظييام االأ�سييد اأو املجموعييات امل�سييلحة، فانقييالب اإيييران وارد لكن بن�سييبة �سئيلة كما 
�سييبق، اأما نظام االأ�سييد فاإنه ينظر اإىل االتفاق على اأنه موؤطر زمنيًا، وموقفه من ال�سيييطرة على اإدلب 
وا�سح، ومن ثم فاإنه قد ي�سييعى لتحقيق اأهدافه من خالل هذا االتفاق، وهذا ما يجعل  خيار خروجه 
علييى االتفيياق حمتميياًل؛ الأنييه ال يريييد اأي حييل �سيا�سييي، و�سيييظل يناور، ورمبا ي�سييتغل فر�سة نزع ال�سييالح 
لتحقيييق اأهدافييه، اأمييا مييا يتعلييق باجلماعييات امل�سييلحة فيياإن اأمر اخرتاقهييا لالتفيياق وارد، خ�سو�سًا بعد 

رف�ييس قيييادات ميين هيئة حترير ال�سييام )جبهة الن�سرة �سييابقًا( لهييذا االتفاق.

اخلامتة
اإن هييذا االتفيياق ال يعنييي جتنيييب اإدلييب خيييار احلييرب، فقييد جتييد هذه االأطييراف نف�سييها م�سطرة اإىل 
خو�ييس غمييار املواجهيية لتطبيييق بنييود االتفيياق، خ�سو�سييًا اإذا و�سلت اإىل طريق م�سييدود مييع املجموعات 
امل�سييلحة داخييل اإدلييب، لكيين يبقييى لهييذا االتفاق فوائييده التي تعود على كل االأطييراف، وهذا ما يعزز من 

فر�ييس جناحييه، ي�سيياف اإىل ذلك التاأييييد الدويل لالتفاق.

ومييع هييذا تظييل فر�ييس جنيياح االتفيياق اأو ف�سييله قائمة، ولعل مييا يرجح جناح االتفاق حاجة رو�سيييا اإىل 
تركيا يف هذا التوقيت خا�سة، وكون م�سلحتها مع تركيا اأكرب من م�سلحتها من اإدلب، اإ�سافة اإىل اأن 
رو�سيييا وتركيا م�سممتان على موا�سلة م�سييار اأ�سييتانة بكل قوته، لكن مع هذا يظل خيار االنقالب من 

اأحد االأطراف على هذا االتفاق اأو االلتفاف عليه واردًا.



مركييز م�سييتقل غيير ربحييي، ُيِعييّد االأبحيياث العلمييية وامل�سييتقبلية، وي�سيياهم يف �سناعيية الوعييي 
وتعزيييزه واإ�سيياعته ميين خييالل اإقاميية الفعاليييات والنييدوات ون�سييرها عييرب تكنولوجيييا االت�سال، اإ�سييهامًا 

منييه يف �سناعيية الوعييي وتعزيييزه واإثييراء التفكيير املبنييي علييى منهييج علمييي �سييليم

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

االأهداف
االإ�سهام يف ن�سر الوعي الثقايف.

قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�سايا حمددة.

التاأ�سيل العلمي للق�سايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.

مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل اإعداد االأبحاث وتقدمي اال�ست�سارات.

الو�سائل
اإعداد الدرا�سات واالأبحاث واال�ست�سارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التوا�سل والتن�سيق مع املراكز واملوؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.

تنيياول ق�سايييا التيييارات الفكرييية املتنوعيية مبييا يوؤ�سييل ل�سروريييات التعاي�ييس ال�سييلمي، وامل�سيياركة 
الفاعلة.



اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

رعاية ال�سباب الباحثن املتميزين. 

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

االأبحاث والدرا�سات:   .1

حيييث يقييوم املركييز علييى اإعييداد الدرا�سييات واالأبحاث وفييق املنهجية العلمييية يف جماالت تخ�س�س 
املركز، وهي:

- الدرا�سات ال�سيا�سية.

- الدرا�سات املتخ�س�سة يف التيارات االإ�سالمية والفكرية.

-الدرا�سات احل�سارية والتنموية. 

- درا�سات الفكر االإ�سالمي. 

اال�ست�سارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�سييعى املركييز لتقييدمي اال�ست�سييارات واحللييول يف جميياالت اهتمييام املركييز للجهييات الر�سييمية 
واالأهلية، وذلك من خالل قيا�س الراأي العام جتاه الق�سايا الفكرية واالأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية، 

د املهارات.   بالتعيياون مييع كادر علمييي حُمييرتف وُمتعييِدّ

الن�سر:   .3

ي�سهم املركز يف ن�سر الدرا�سات واالأبحاث عرب و�سائل الن�سر املتنوعة.

ع�سوية املركز يف املنظمات العاملية:




