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مستقبل االتفاق التركي الروسي في إدلب

مقدمة 
يف مطلــع الشــهر اجلــاري أطلــق اجليــش الرتكــي عمليــة )درع الربيــع( العســكرية يف ســوراي، والــي 
جــاءت بعــد التطــور العســكري يف إدلــب، وعلــى إثــر مقتــل عــدد مــن اجلنــود األتــراك هنــاك، وبعــد 
أن خســرت املعارضــة الســورية جــزءاً كبــراً مــن املناطــق الــي ســيطرت عليهــا ســابقاً، يف ظــل التمــدد 
املتســارع لقــوات النظــام الســوري يف مناطــق مشــال غــرب ســوراي، وآخرهــا مدينــة إدلــب احملاذيــة 
لرتكيــا، وجتاوزاهتــا املتكــررة التفــاق سوتشــي، بدعــم الحمــدود وتغطيــة جويــة مــن القــوات الروســية، 
وهــذا مــا دفــع تركيــا للتصعيــد املباشــر الــذي يعــد األقــوى مــن نوعــه يف ســوراي، وقــد أحــدث توتــراً 

سياســياً بــن تركيــا وروســيا، وحتشــيداً عاليــاً لقدراهتمــا العســكرية يف الشــمال الســوري.

على إثر ذلك تلقى الرئيس الرتكي دعوة من نظره الروســي لبحث تداعيات التطور العســكري 
الرتكــي  الرئيســان،  الــزايرة توصــل  العمليــة، وخــال  انطــاق  الســوري، منــذ  الغــريب  الشــمال  يف 
والروســي، إىل تفامهــات مشــرتكة تنــص علــى وقــف إطــاق النــار والدخــول يف مفاوضــات جديــدة.

يبحــث تقديــر املوقــف يف مســارات االتفاقــات الســابقة بــن تركيــا وروســيا فيمــا خيــص امللــف 
الســوري، مــع توضيــح أهــم الدوافــع لكلتــا الدولتــن، ومــدى صمــود االتفاقيــة اجلديــدة يف ظــل 

الســابقة. التفاوضيــة  التجــارب 

مسار االتفاق التركي الروسي
يف اخلامــس مــن الشــهر اجلــاري، وبعــد زايرة الرئيــس الرتكــي لروســيا، توصــل مــع الرئيــس الروســي 
إىل اتفــاق جديــد، تضمــن وقــف إطــاق النــار ابتــداًء مــن 00:01 بتوقيــت إدلــب، مــع إقامــة ممــر 
أمــي علــى بعــد ســتة كيلومــرتات مشــال وســتة كيلومــرتات جنــوب الطريــق الــدويل الســريع الرئيســي 
يف إدلــب »إم 4«، وهــو الطريــق الــذي يربــط املــدن الــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري يف حلــب 
والاذقيــة، مــع نشــر دورايت مشــرتكة علــى طــول طريــق »إم 4« ابتــداًء مــن 15 مــارس/آذار، 

وإعــان اســتمرار املفاوضــات مــن أجــل التوصــل إىل حــل سياســي جديــد.
مثة عدد من املاحظات حول هذا االتفاق، أمهها:
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1.  فيمــا يتعلــق بوقــف إطــاق النــار فقــد دخلــت هــذه النقطــة حيــز التنفيــذ يف موعدهــا احملــدد،  
لكــن هنــاك جتــاوزات، وهــذا قــد ميثــل مدخــًا لتجــدد املواجهــات، خصوصــاً أن تركيــا أعلنــت أهنــا 

ســرتد وبقــوة علــى أي خــرق لاتفــاق مــن قبــل النظــام.

2.  ينص االتفاق على إقامة ممر أمي على بعد ســتة كيلومرتات مشال الطريق الدويل »إم 4« 
وســتة كيلومــرتات جنوبــه، وهــذا مــا جعــل املناطــق جنــوب اخلــط، الــي كانــت حتــت ســيطرة املعارضــة 

الســورية، حماصرة، ومن مث ســتدخل ضمنياً حتت ســيطرة قوات النظام الســوري.

3.  مل تكــن مثــة إشــارة إىل مــا يتعلــق بطريــق إم 5، الــذي ســيطرت عليــه قــوات النظــام يف محلتهــا 
األخرة.

4.  جاء هذا االتفاق بعد سلسلة من املفاوضات الرتكية الروسية حول سوراي، وبعد اتفاقيات 
ســابقة مل يتــم االلتــزام بــكل بنودهــا، وهــذا قــد ال يكــون مطمئنــاً لنجــاح االتفاقيــة اجلديــدة، ففــي 
24 يناير/كانــون الثــاين 2017 ُوقعــت اتفاقيــة أســتانة لوقــف إطــاق النــار بــن تركيــا وروســيا 
وإيــران، تاهــا يف الرابــع مــن مايــو/أاير 2017 توصــل الــدول الثــاث إىل حــل وقــف التصعيــد 
وإقامــة مناطــق آمنــة، عرفــت مبناطــق خفــض التصعيــد، وهــي الغوطــة الشــرقية ومشــايل محــص ودرعــا 
والقنيطــرة وإدلــب وأرايف احملافظــات اجملــاورة، جتــاوز بعدهــا النظــام الســوري االتفاقيــة وســيطر علــى 
عــدد كبــر مــن هــذه املناطــق، بعدهــا تدخلــت تركيــا وأنشــأت اثنــي عشــرة نقطــة مراقبــة، ملنــع جتــاوز 
قــوات النظــام الســوري، وعلــى إثرهــا وقعــت مــع روســيا اتفاقيــة سوتشــي يف 17 ســبتمرب/أيلول 
2018، والــي تنــص علــى احملافظــة علــى وقــف إطــاق النــار وإنشــاء منطقــة آمنــة يف الشــمال 
علــى طــول خــط التمــاس، وتســير دورايت مشــرتكة،  الســوري، بعــرض 15 إىل 20 كيلومــرتاً 
لكــن النظــام الســوري، وبدعــم عســكري روســي، مل يتوقــف خــال هــذه املــدة عــن مهامجــة هــذه 
املنطقــة بدعــوى حماربــة اإلرهــاب، فيمــا تتهمــه تركيــا أبنــه مــن نقــل اجملموعــات املســلحة مــن عــدد 
مــن املناطــق الســورية إىل إدلــب، حســب تصرحيــات وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود جاويــش أوغلــو.

اســتمرار  إعــان  فــإن  الــي ســبقته  االتفــاق واالتفاقيــات  علــى  املاحظــات  بعــض  5.  رغــم 
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املفاوضــات قــد يــؤدي إىل حلحلــة القضــااي الشــائكة وامللفــات الطارئــة، وهــذا مــا تســعى لــه كل 
مــن روســيا وتركيــا.

دوافع الطرفين التركي والروسي 
لــكل مــن تركيــا وروســيا دوافعهمــا اخلاصــة فيمــا يتعلــق ابمللــف الســوري عمومــاً وفيمــا يتعلــق 
إبدلــب بوجــه اخلصــوص، ويف املقابــل هنــاك مصــاحل اســرتاتيجية مشــرتكة لــكا البلديــن، ويظــل 
امللــف الســوري ابلنســبة هلمــا عامــًا مهمــاً، وقــد كان ســبباً لتوتــر العاقــة أحيــاانً، وعامــًا مــن 

عوامــل التقــارب يف أحيــان أخــرى.

الدوافع التركية 

خال الفرتة املاضية شنت تركيا أربع عمليات عسكرية داخل احلدود السورية، وهي عمليات: 
درع الفــرات وغصــن الزيتــون ونبــع الســام ودرع الربيــع، لعــدد مــن األهــداف، أمههــا إبعــاد عناصــر 
حــزب االحتــاد الدميقراطــي الســوري الكــردي )PYD( مــن احلــدود الرتكيــة، والــذي تصنفــه أنقــرة 
علــى أنــه تنظيــم إرهــايب، وتطهــر املناطــق احلدوديــة، ومنــع إقامــة ممــر إرهــايب علــى حدودهــا، وحتقيــق 

مناطــق آمنــة يف الشــمال الســوري. وتعــد عمليــة درع الربيــع األخــرة أقــوى هــذه العمليــات.

ويف املقابــل، وكــردة فعــل مــن تركيــا حــول ضعــف املوقــف األورويب وحلــف الناتــو، أعلنــت تركيــا 
فتــح حدودهــا لاجئــن وإلغــاء املوانــع املفروضــة عليهــم للتوجــه إىل احلــدود مــع أورواب، وهــو مــا قــد 
جيــرب االحتــاد األورويب وحلــف الناتــو علــى التعاطــي مــع القضيــة وفــرض منطقــة حظــر طــران، وتزويــد 

تركيــا بصواريــخ الدفــاع اجلــوي األمريكيــة.

إدلــب علــى وجــه  الســوري عمومــاً، ويف قضيــة  امللــف  مــن خــال تدخلهــا يف  تركيــا  تنطلــق 
أمههــا: الدوافــع،  مــن  عــدد  مــن  التحديــد، 

1.  متثــل حمافظــة إدلــب منطقــة اســرتاتيجية لألمــن القومــي الرتكــي، حيــث تشــرتك إدلــب مــع 
تركيــا يف 130 كــم مــن احلــدود الربيــة، وتتشــارك معهــا سلســلة جبــال األمانــوس، الــي اســتخدمتها 
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عناصــر PKK ســابقاً، لتنفيــذ أعمــال مســلحة يف منطقــة هــااتي الرتكيــة، واســتخدمت مــن 
خاهلــا القنابــل وقذائــف اهلــاون وأدت إىل مقتــل مواطنــن أتــراك، وهلــذا تعــد إدلــب منطقــة أمــن 

قومــي ابلنســبة لرتكيــا يصعــب التخلــي عنهــا.

2.  تنطلــق تركيــا يف متســكها ابملنطقــة اآلمنــة علــى حدودهــا مــن منطلــق أتمــن مســاحة جغرافيــة 
للســورين، ختفــف مــن ضغــط الاجئــن يف تركيــا، وتســتوعب الاجئــن الســورين يف الداخــل 
الســوري، حيــث تعــد وجهتهــم األوىل تركيــا يف حــال ازداد توســع النظــام يف املناطــق احملــررة، ممــا 
يفاقــم معــاانة الشــعب الســوري، ويفاقــم املعــاانة الرتكيــة يف نفــس الوقــت، وخاصــة حتــت ضغــط 
قــوى املعارضــة املتكــرر، وهلــذا تــربر تركيــا تدخلهــا يف امللــف الســوري أبن لــه بعــداً إنســانياً ومســؤولية 

أخاقيــة تتعلــق ابجلانــب اإلنســاين واحملافظــة علــى املدنيــن الســورين.

3.  تــرى تركيــا أن تدخلهــا يف الشــمال الســوري جــاء نتيجــة ثــاث اتفاقيــات ســابقة، اتفاقيــة 
أضنــة ومســار أســتانة واتفاقيــة سوتشــي، وقــد ُوقعــت اتفاقيــة أضنــة يف تســعينيات القــرن املاضــي 
بــن احلكومــة الرتكيــة والنظــام الســوري، أبرمهــا الرئيــس الســوري الراحــل حافــظ األســد مــع احلكومــة 
البلديــن  بــن  العاقــة  تطبيــع  إىل  أدت  والــي  األول 1998،  أكتوبر/تشــرين   20 يف  الرتكيــة، 
بعــد خافــات عــدة علــى مســائل احلــدود وامليــاه واألكــراد والعاقــات اإلقليميــة والدوليــة، وتنــص 
االتفاقيــة علــى عــدم الســماح أبي نشــاط ينطلــق مــن األراضــي الســورية هبــدف اإلضــرار أبمــن تركيــا 
واســتقرارها، وتبيح لرتكيا التدخل بعمق 5 كم يف احلدود الســورية، وهلذا تســعى تركيا لتعديل هذا 
االتفــاق حــى يصــل إىل 35 كــم، ابإلضافــة إىل مراقبــة تنفيــذ اتفاقيــات أســتانة وسوتشــي الســابقة.

الدوافع الروسية 

تســعى روســيا إىل التمــدد يف الفراغــات املتاحــة، واالســتفادة مــن األزمــات املشــتعلة يف املنطقــة 
لتقويــة نفوذهــا، وزايدة ســيطرهتا، وفيمــا خيــص امللــف الســوري تنطلــق روســيا مــن عــدد مــن الدوافــع، 

أمهها: 
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1.  تـَُعدُّ روســيا النظام الســوري حليفاً قوايً منذ العهد الســوفييي، وتعد ســوراي مركزاً اســرتاتيجياً 
للوحدات البحرية التابعة هلا، وحمطة إمداد للســفن الروســية يف البحر املتوســط.

2.  َتعتــرب روســيا امللــف الســوري منفــذاً هلــا يف منطقــة الشــرق األوســط، ميكِّنهــا مــن التأثــر يف 
املنطقــة، واســتخدامه كورقــة تفاوضيــة قادمــة، وقــد ســعت منــذ 2015 لاســتحواذ الكامــل علــى 
ســوراي، مــن خــال الدعــم الاحمــدود لقــوات النظــام سياســياً وعســكرايً واقتصــادايً، واحملافظــة علــى 

قواعدهــا العســكرية هنــاك.

األوروبيــن واألمريكيــن  مــن حتــت  الســورية  القضيــة  بســاط  إىل ســحب  تســعى روســيا    .3
متامــاً، حيــث حرصــت، ومنــذ وقــت مبكــر، علــى إفشــال عمليــة جنيــف الــي تشــرف عليهــا األمــم 
املتحــدة وأمريــكا، وأتســيس عمليــات تفاوضيــة جديــدة تشــرف عليهــا مباشــرة، ولعــل االنســحاب 
األمريكــي مــن أســتانة ســابقاً يوحــي أبن هنــاك اتفاقــاً أمريكيــاً روســياً علــى إاتحــة اجملــال لروســيا 
لبســط نفوذهــا يف ســوراي، أو الــزج بروســيا يف امللــف الســوري إلضعافهــا وإضعــاف اجلانــب الرتكــي 

يف نفــس الوقــت. 

4.  تشــكيل رافعــة سياســية وعســكرية قويــة للوجــود اإليــراين يف املنطقــة، حيــث جــاء التدخــل 
الروســي مــن البدايــة اســتجابة للطلــب اإليــراين الــذي يشــكل مــع اجملاميــع املســلحة التابعــة لــه القــوة 
امليدانيــة علــى األرض، كمــا أن احلــرص علــى أتمــن اخلطــوط الدوليــة ملصلحــة النظــام الســوري لــه 
بعــد اقتصــادي فيمــا يتعلــق ابحلصــار علــى إيــران وســوراي، إضافــة إىل أن إيــران تشــعر أبن الوجــود 

الروســي واألمريكــي مؤقــت مقارنــة ابلوجــود الرتكــي.

وإعــان  الســورية،  للقضيــة  العســكري  احلســم  يعــي  إدلــب كليــاً  علــى  الســيطرة  إعــان    .5
االنتصــار علــى املؤامــرة الغربيــة كمــا يصورهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه، ومــن مث تســعى روســيا مــع 

قــوات النظــام لتصفيــة مســألة إدلــب ابعتبارهــا احلاضنــة األخــرة لقــوات املعارضــة الســورية.
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السيناريوهات
توصــف العاقــات الروســية الرتكيــة أبهنــا اســرتاتيجية لكنهــا قلقــة يف ذات الوقــت، وهــي قائمــة 
علــى التبــادل التجــاري يف جمــاالت عــدة، واالســتفادة مــن جمــاالت الطاقــة والغــاز والســياحة. يف 
املقابــل فــإن روســيا مصممــة علــى التمســك ابلنظــام الســوري، وعــدم التخلــي عنــه، يقابــل ذلــك 
إصــرار تركــي علــى تنفيــذ خطــة املنطقــة اآلمنــة، للمحافظــة علــى األمــن القومــي الرتكــي، واحلــد مــن 
ضغــط الاجئــن، وهــروابً مــن العزلــة اجليوسياســية الــي ســتفرض عليهــا يف حــال هتجــر حلفائهــا 

يف الداخــل الســوري.

وبعــد التفامهــات املشــرتكة بــن روســيا وتركيــا علــى وقــف إطــاق النــار عقــب إعــان تركيــا عمليــة 
درع الربيــع، فــإن املشــهد يف إدلــب علــى املــدى القريــب يتجاذبــه ســيناريوهان رئيســيان: 

الســيناريو األول: توقــف العمليــات العســكرية فــي إدلــب والتوصــل إلــى حــل سياســي 
مــع اســتمرار المناوشــات المحــدودة مــع قــوات النظــام. 

يفــرتض هــذا الســيناريو أن تؤســس املفاوضــات األوليــة بــن أنقــرة وموســكو لتفامهــات مشــرتكة 
تصــل مــن خاهلــا إىل اتفاقيــة جديــدة مللــف إدلــب، واحلــد مــن أي تصعيــد عســكري يؤثــر علــى 
مصاحل البلدين يف ســوراي، حفاظاً على العاقة االســرتاتيجية بينهما، وقد تســتمر تركيا يف ممارســة 
سياســة النفــس الطويــل أســوة ابلعمليــات العســكرية الســابقة، وتســعى يف نفــس الوقــت لتهدئــة 
املعركــة مــع روســيا، وحتييدهــا عــن املواجهــة املباشــرة، واســتمرار الــرد علــى اخرتاقــات قــوات النظــام 
الســوري، حــى التوصــل إىل تســوية سياســية لشــمال ســوراي، وهــذا الســيناريو قــد يكــون هــو املرجــح 

علــى املــدى القريــب يف ظــل املعطيــات احلاليــة، ويعــزز مــن رجحانــه:

1.  يبــدو أن العــامل، وخاصــة الــدول النفطيــة، وأمههــا روســيا، قادمــة علــى كســاد اقتصــادي قــد 
يؤدي إىل هتدئة وترة الصراعات يف املنطقة، وليس من مصلحة روسيا زايدة استنزافها يف سوراي.

2.  زايرة الرئيــس الرتكــي لروســيا، الــي جــاءت يف إطــار البحــث عــن حلــول سياســية جتنبــاً 
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خليــارات املواجهــة العســكرية مــع القــوات الروســية أو التنــازل عــن إدلــب.

3.  التفهــم الروســي ألمهيــة الوجــود العســكري الرتكــي يف ســوراي، وإدراكهــا للمخــاوف الــي 
تبديهــا تركيــا علــى أمنهــا القومــي، وحرصهــا علــى عــدم خســارة تركيــا كليــاً.

4.  اإلعان عن استمرار املفاوضات الرتكية الروسية فيما خيص ملف الشمال السوري.

وقــد يتعــزز هــذا الســيناريو يف حــال التوصــل إىل ضمــاانت روســية فيمــا يتعلــق خبروقــات قــوات 
النظــام الســوري، ألهنــا تظــل مهــدداً حقيقيــاً لاتفــاق، أو توصــل تركيــا إىل خيــارات عســكرية قويــة 

تفــرض مــن خاهلــا هــذا اخليــار.

السيناريو الثاني: العودة للتصعيد العسكري في إدلب

يف ظل حرص قوات النظام السوري على مواصلة العملية، والدعم العسكري الروسي املتواصل 
هلــا، يفــرتض هــذا الســيناريو فشــل تطبيــق وقــف إطــاق النــار، وعــودة املواجهــات العســكرية قريبــاً، 

وممــا يعــزز هــذا الســيناريو:

1.  كســر روســيا حلاجــز التدخــل العســكري املباشــر يف املعركــة، مــن خــال الدعــم الاحمــدود 
لقــوات النظــام، واالســتهداف الروســي املباشــر للقــوات الرتكيــة، والتجــاوزات املتكــررة لقــوات النظــام 

الســوري وخرقهــا لاتفاقيــات الســابقة بدعــم روســي، إضافــة خلرقهــا املســتمر لاتفاقيــة األخــرة.

2.  اســتغال روســيا لتوتــر العاقــة الرتكيــة مــع أمريــكا وضعــف اســتجابة حلــف الناتــو لرتكيــا، يف 
فــرض خياراهتــا العســكرية علــى األرض.

3.  متســك تركيــا الشــديد خبيــار مــا تبقــى مــن املنطقــة اآلمنــة، للتخفيــف مــن حركــة اللجــوء 
املتزايــدة، وحشــودها العســكرية املتواصلــة إىل إدلــب، وردودهــا املتكــررة علــى جتــاوزات قــوات النظــام 

الســوري.

قــد يتعــزز هــذا الســيناريو يف حــال توصلــت تركيــا خــال الفــرتة القريبــة إىل تســوية العاقــة مــع 
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هــذا  تركيــة ألمريــكا يف  تنــازالت  تقــدمي  مــن خاهلــا  املتحــدة األمريكيــة، وقــد جيــري  الــوالايت 
املوضــوع، مثــل التنــازل عــن منظومــة إس 400 الروســية أو تعطيلهــا مثــًا، شــريطة موافقــة أمريــكا 
علــى تزويــد تركيــا ابلباتريــوت، وفــرض حظــر جــوي علــى إدلــب مــن قبــل حلــف الناتــو الــذي تعــد 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة القــوة األوىل فيــه، ومــن احملتمــل أن يســتجيب حلــف الناتــو لذلــك؛ 
للخــروج مــن مــأزق تدفــق الاجئــن، بعــد فتــح تركيــا حدودهــا مــع أورواب، ويف حــال حتقــق هــذا 

املؤشــر فــإن التصعيــد العســكري رمبــا ســيعود مــن جديــد. 

 



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




