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الباحثيــن  القــادم؟ هــو مــا يشــغل  الروســي  التركــي  االجتمــاع  مــاذا ســيحمل 
والمهتميــن فــي الشــأن الســوري، ففــي 29 أيلــول ســيجتمع الرئيــس التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان مــع الرئيســي الروســي فالديميــر بوتيــن، وقــد أشــار الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان إلــى أهميــة القمــة، وقــال للصحفييــن مــن "البيــت التركــي" 
ــة  ــات ثنائي ــة إن الخطــط المطروحــة تقضــي بعقــد محادث ــورك األمريكي فــي نيوي
بيــن الرئيســين دون حضــور أي مســؤولين آخريــن، مؤكــدا أن أجنــدة اللقــاء ستشــمل 
مســتجدات الوضــع فــي منطقــة وقــف التصعيــد فــي محافظــة إدلــب الســورية 
وواقــع العالقــات الثنائيــة. وتابــع: "لــن نتحــدث عــن إدلــب وحدهــا بــل ســنناقش أيضــا 
العالقــات الثنائيــة بيــن روســيا وتركيــا والوضــع فــي ســوريا، ومــا وصلنــا إليــه فــي 

ســوريا ومــا ســنحرزه هنــاك فــي المســتقبل". 

ــن بعــد اجتماعهمــا الشــهير فــي آذار مــن  ــن الزعيمي ــر األول بي هــذا االجتمــاع يعتب
عــام 2020 والــذي أفضــى إلــى االتفــاق القائــم إلــى يومنــا هــذا فــي إدلــب، وعليه 
ووفــق مــا صــرح أردوغــان فــإن إدلــب ســتكون حاضــرة علــى الطاولــة، ولعــل الرســائل 
الروســية إلحضارهــا إلــى الطاولــة كانــت واضحــة فــي الميــدان،  فخــالل شــهري آب 
وأيلــول ازداد حجــم القصــف الروســي كمــا ونوعــا لمنطقــة إدلــب، وشــمل القصــف 
مواقــع لفصائــل مقربــة مــن تركيــا فــي منطقــة غصــن الزيتــون، كمــا كانــت الرســائل 
الروســية السياســة أيضــا واضحــة المعالــم مــن خــالل التصريــح الروســي بعــد اللقــاء 
مــع بشــار األســد بــأن مشــكلة ســورية هــي الوجــود األجنبــي، هــذه الرســائل دفعــت 
ــد  ــا بالدفــع بالمزي ــة والسياســية حيــث قامــت تركي ــز ردودهــا الميداني ــا لتجهي تركي
مــن القــوات إلــى إدلــب بمــا فيهــا منظومــات دفــاع جــوي، وعــل المســتوى 
ــأن االئتــالف  هــو ممثــل  ــر ب السياســي يأتــي اللقــاء التركــي مــع االئتــالف للتذكي
شــرعي للشــعب الســوري كورقــة سياســية يمكــن اللجــوء لهــا فــي حــال المحاجــة 
بشــرعية الوجــود التركــي فــي ســورية ،كمــا أن اتفــاق أضنــة يقــدم لتركيــا ســندا 
قانونيــا يدعــم وجودهــا فــي شــمال ســورية ، وتصريــح الســفير التركــي لــدى األمــم 
ــم  ــى الدع ــاد عل ــون باالعتم ــوري يعيش ــن س ــعة  ماليي ــاك "تس ــأن هن ــدة:  ب المتح
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التركــي وأولويتنــا هــي حمايــة المدنييــن " هــو أيضــا رســالة واضحــة لمــدى تأثيــر 
الفاعــل التركــي فــي ســورية، ومــدى أهميــة القضيــة الســورية لــه، وعلــى الضفــة 
األخــرى تــدرك تركيــا حجــم التغيــرات التــي واكبــت القضيــة الســورية منــذ عــام 2011 
وحتــى عــام 2021 بمــا فيهــا تراجــع أهميــة هــذه القضيــة دوليــا وقــدرة النظــام مــن 
ــا تركــز اهتمامهــا  خــالل الدعــم الروســي االســتمرار فــي الحكــم. لذلــك باتــت تركي
ــار  ــى اعتب ــورية عل ــن س ــمالي م ــم الش ــى القس ــل عل ــورية ب ــل س ــى كام ــس عل لي
ــن  ــح م ــر التصري ــا يفس ــو م ــا، وه ــي لتركي ــن قوم ــة أم ــر قضي ــورية يعتب ــمال س ش
طــرف أردوغــان، حيــث قــال فــي مؤتمــر صحفــي بعــد صــالة الجمعــة 2021/9/24: 
إن "نظــام األســد يشــكل تهديــدا لتركيــا مــن حدودهــا الجنوبيــة"، متوقعــا أن يفعــل 

بوتيــن "شــيئا حيــال ذلــك".

إذا، روســيا أحضــرت ملــف إدلــب إلــى طاولــة المفاوضــات، ولكــن هــل تمتلــك تركيــا 
وروســيا مــا تتفاوضــان عليــه فعــال فــي إدلــب؟ فالوضــع الراهــن تــم الوصــول إليــه 
بعــد تدخــل عســكري مباشــر تركــي وصــدام بيــن الطرفيــن كاد أن يــودي إلــى حالــة 
حــرب، وخاصــة بعــد اســتهداف الجنــود األتــراك، كمــا أن أي معركــة واســعة النطــاق 
فــي إدلــب ســتعني إطــالق موجــة هجــرة غيــر مضبوطــة نحــو تركيــا وأوروبــا،  
خاصــة أن نســبة كبيــرة مــن الســوريين  باتــت تــرى فــي الهجــرة بــاب نجــاة لهــا بغــض 
النظــر عــن مســتقبل ســورية السياســي، كمــا أن تعقيــدات األوضــاع الداخليــة فــي 
إدلــب تصعــب التفكيــر بحلــول ناجعــة لهــا، فإدلــب اليــوم تضــم عــددا مــن القــوى 
العســكرية المصنفــة علــى لوائــح اإلرهــاب العالميــة، وبالتالــي أي عملية عســكرية 
ــرا  ــكل خط ــا يش ــو م ــة، وه ــى دول المنطق ــوى عل ــذه الق ــالش ه ــي انف ــد تعن ق
كبيــرا، وبالتالــي يمكــن القــول إن إدلــب عقــدة ليــس لهــا حــل قريــب، ولــو حضــرت 
إدلــب علــى الطاولــة فلــن تحضــر فــي المفاوضــات، واألرجــح أن يبقــى الوضــع علــى 
مــا هــو عليــه وأن تبقــى إدلــب لألســف صنــدوق بريــد  توجــه روســيا عبــره  رســائلها 
القاســية لتركيــا، وهــو واقــع لــن يعجــب النظــام كثيــرا، لذلــك ستســعى روســيا إلــى 
ابتــزاز تركيــا الســتحصال بعض المكاســب ولعــل مدخلها في لذلك هــو تركيزها على 
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ضــرورة تنفيــذ اتفــاق 2020/3/5 وربمــا تطــرح روســيا فكــرة القيام بعملية عســكرية 
محــدودة فــي جنــوب أم4 رغــم أن حجــم النقــاط التركيــة المتركــزة هنــاك يظهــر 
بــأن تركيــا أقامــت عقبــات فــي وجــه مثــل هــذا األمــر، وحتــى فكــرة إجــراء عمليــة 
مبادلــة بيــن بحيــث تســيطر روســيا والنظــام علــى جنــوب األوتوســتراد فــي إدلــب 
وتســيطر تركيــا علــى تــل رفعــت ومــا حولهــا تبــدو صفقــة لهــا مقومــات الوجــود 
نظريــا، ولكــن عمليــا  فاألمــر أعقــد ممــا يتصــوره البعــض، وعليــه فالمفاوضــات 
الحقيقيــة بيــن تركيــا وروســيا بمــا يتعلــق بالقضية الســورية لــن يشــغلها ملف إدلب 
بــل سيشــغلها الملــف الحاضــر فــي أروقــة النقــاش الدولــي السياســي، خاصــة بعــد 
االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان، وهــو ملــف  شــرق الفــرات، ويمكــن القــول 
بــإن هــذه االجتمــاع هــو ليــس اجتمــاع المناقشــات التفصيليــة، ولكــن اجتمــاع رســم 
التوجهــات العامــة للتوافقــات بيــن الدولتيــن لمقاربــة القضيــة الســورية فــي ظــل 
ضبابيــة الموقــف األمريكــي الجديــد، هــذا الموقــف الــذي ســيكون أبــرز الحاضريــن 

فــي االجتمــاع مــن خلــف الســتار. 



»مركز نما لألبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــالت العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقالنية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــالل اســتجالب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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