
 

 

 .. إدلب في عين العاصفة!موسكو وأنقرةاألزمة بين 

 مدخل:

بين األتراك والروس، وصارت الذي فرضتو المصالح المؤقت أو الزائف، شير العسل  انتيى
 األمور تصادمية، ووصمت إلى مستوى التصادم بالحديد والنار في شمال سوريا.

متوقًَّعا؛ حيث إن األصل في الموقف التركي التباعد الكامل األمر كان وفي حقيقة األمر؛ فإن 
عن الموقف الروسي، في الممف السوري برمتو، وخصوًصا في نقطَتْين، إحداىما مثَّمْت ركًنا ركيًنا 
في اإلستراتيجية الروسية في سوريا، وىي ضرورة اإلبقاء عمى الرئيس السوري بشار األسد، 

 عام. ونظامو والدولة السورية بشكل

النقطة الثانية لدى الروس؛ وكانت بيدًقا ميمِّا في مالعبة األتراك واستنزاف أكبر قدر ممكن من 
 التنازالت في مواقفيم في الممف السوري، ىي البيدق الكردي.

وفي ىذا الصدد؛ لسنا مباِلغين إذا ما قمنا إن السياسة التركية في المنطقة، وليس في سوريا 
م، عندما بدأ األكراد في التحرك عسكريِّا في الشمال السوري، 4102بعد العام فحسب، في مرحمة ما 

من أقصاه الشرقي عند "الحسكة"، وحتى أقصاه الغربي عند "عفرين"؛ قد انبنت عمى متطمبات 
 التعامل مع الموضوع الكردي.

في ىذا اإلطار، ومع وضوح خيانة األمريكيين بحسب توصيف الرئيس التركي رجب طيب 
الواقعة في شمال العراق، ردوغان، لألتراك في سابق وعود ليم بضمان سيطرة تركية عمى المناطق أ

م، والتي أنيت الوجود 0241التي انتزعتيا معاىدة "لوزان" الثانية، في العام ، و اوشمال سوري



 

 

فإن  التركية؛ نقول مع وضوح ذلك؛القانوني والجيوسياسي لمدولة العثمانية، واعترفت بالجميورية 
 الممف الكردي صار ىو المحرِّك الرئيسي لمسياسات التركية في الحرب السورية.

وحتى قبل فترة قريبة، كانت األولوية التركية، قد ابتعدت عن منطقة تنحي الرئيس السوري، 
بعد بدء عمميَتْي "األستانة"،  –بشار األسد، بل وصل األمر إلى مستوى أن صار أردوغان 

يطمق عمى األسد مسمى "الرئيس السوري"، وتراجعت اتياماتو بينما قال  –َتْين و"سوتشي" الروسي
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغمو، قبل قريب، إن النظام السوري لم يعد يشكِّل خطرًا عمى 

 تركيا.

وفي تقديرات مراقبين؛ فإن ذلك كان يعني تراجع أولوية تركية ميمة كانت وراء تدخميا الواسع 
النطاق في الحرب السورية، قبل سنوات، بل إن ىذا التدخل كان ىو مفتاح الحرب ذاتيا بالتعاون 

 مع حكومات إقميمية، مثل الرياض والدوحة، وىي أولوية إسقاط نظام األسد.

إال أن الفترة األخيرة شيدت تحوالت مفاجئة فعاًل في لغة الخطاب والمواقف الرسمية التركية، 
األسد باإلرىاب، وتأكيدات أردوغان عمى أنو ال مستقبل لألسد في قديميا، باتيام بحيث عادت إلى 

خالل يناير،  3أردوغان يوم الجمعة سوريا ما بعد الحرب، وكان أوضح ىذه التأكيدات، ما ذكره 
عندما أكد مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس مع نظيره الفرنسي، إيمانيول ماكرون، 

سة الرسمية التركية في الموضوع السوري تستند عمى ثابت ميم، وىو أنو ال مستقبل لألسد أن السيا
 في سوريا، وضرورة إجراء انتخابات نزيية.

الحرب في سوريا، فيما  ءأرجع ىذه التراجعات في المواقف التركية الرسمية إزاوىناك َمن 
أت في الكثير من التقديرات اإلعالمية يخص النظام السوري إلى أن أردوغان والحكومة التركية قد ر 

األشير األخيرة، ما يفيد بأنو قد خصم من شعبيتيا ودراسات الرأي العام التي صدرت في 



 

 

ومصداقيتيا الكثير عندما تراجعت عن غالبية دعميا لمفصائل المسمحة في سوريا، وعن كثير من 
واقتصادية، وأمنية وسياسية مع روسيا ، استجابة لمصالح عدة، مواقفيا المبدأية السابقة في سوريا

يران، غالبيتيا تتعمق بالممف الكردي  .وا 

لكن ال يمكن بحال من األحوال أن يكون ىذا ىو التفسير الوحيد؛ حيث الحكومة التركية 
وأردوغان من أكثر األطراف والشخصيات براجماتية؛ واألمر متصل بمصالح تركية حقيقية تجد في 

ائيا في الوقت الراىن، الكثير من المساس بيا، وىو ما تحاول ىذه الورقة السياسات الروسية إز 
 مناقشتو.

 

 األتراك بين إدلب واألكراد ومساومات الروس:

يمكن القول إن الموضوع إنما يتصل بـ"أزمة مبادالت". فالروس اآلن يريدون إنياء الحرب في 
كان لو مغارمو االقتصادية  سوريا، والبدء في حصد مكتسبات سنوات من التدخل العسكري

 والسياسية واألمنية عمى الروس.

وبدا ذلك في االستحواذ الروسي المتسارع عمى عقود إعادة اإلعمار في سوريا من قبل حتى 
يا، ومن بين اىم أن تضع الحرب أوزارىا، باإلضافة إلى تعضيد الوجود العسكري الروسي في سور 

عميو الرئيس الروسي فالديمير بوتين ومجمس "الدوما"  معالم ذلك االتفاق األخير الذي صادق
الروسي، بشأن احتقاظ روسيا بحق التواجد في قاعدة "حميميم" الجوية السورية، لمدة خمسين عاًما 

 قابمة لمتجديد، مع عدم أحقية السمطات السورية في دخوليا.



 

 

صائل "اإلسالمية" وبالرغم من تعدد المناطق التي تسيطر عمييا المعارضة السورية والف
المسمحة في سوريا، ومن بينيا مناطق حول العاصمة السورية دمشق ذاتيا؛ إال أنو تبقى أن أىم 
عوائق إعالن الروس وحمفائيم في طيران ودمشق االنتصار النيائي في سوريا، مثمما تم اإلعالن 

 عن االنتصار عمى تنظيم الدولة "داعش" اإلرىابي، ىي منطقة إدلب.

ه المنطقة تجمعت حشود كثيفة تقدَّر بحوالي ستين ألف مسمح، قدموا إلى ىذه المنطقة ففي ىذ
عبر صفقات سرية ومعمنة بين حكومات وجماعات سورية وغير سورية، بما فييا الحكومة السورية 
والحكومة المبنانية و"حزب اهلل"، إلجالء المسمحين وُأَسرِىم من مناطق ومدن بعينيا، وتسميميا إلى 

لحكومَتْين السورية والمبنانية، مثمما تم في منطقة "عرسال" المبنانية، والمدن السورية الكبرى مثل ا
 "حمص" و"حماة".

كانت وجية ىؤالء جميًعا ىم إدلب التي ىي اآلن تحت سيطرة مشتركة بين ىذه الفصائل 
، والتي تمثل "جبية ووحدات مراقبة وأخرى مسمحة تركية متمركزة، باإلضافة إلى ىيئة تحرير الشام

النصرة" عمودىا الفقري، والتي سيطرت عمى المناطق التي توجد فييا اآلن باتفاق مع "أحرار الشام"؛ 
 الذراع المسمح لجماعة "اإلخوان المسممون" العالمية.

وسعت أنقرة من خالل التأسيس ليذا الوضع إلى أن تكون لدييا ورقة تساوم بيا موسكو، في 
ق بنقطة المرتكز األساسية التي تنطمق منيا المواقف والسياسات التركية في موضوع ميم يتعم

 الممف السوري، وىي األكراد.

 التي جنيف عممية إطار فيفخالل األشير الماضية حاولت روسيا عقد مؤتمًرا لمحوار السوري 
دت في نياية أكتوبر ، وبالفعل، وفي نياية جولة مفاوضات "األستانة" التي عقالمتحدة األمم تقودىا

ىيئة سياسية وعسكرية سورية، كان من بينيا  11الماضي، وجيت الحكومة الروسية الدعوة إلى 



 

 

ثالثة من القوى الكردية التي تسيطر في الوقت الراىن عمى غالبية المناطق الواقعة في قوس 
والقوات التركية الشمال السوري، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، عدا مناطق سيطرة "النصرة" 

 في إدلب.

الذي  الكردستاني الديمقراطي االتحاد) "الديمقراطي السوري كردستان حزبىذه القوى ىي: "
 كوباني" أو العرب عين" مقرهتتيمو أنقرة بأنو امتداد لحزب العمال الكردستاني االنفصالي(، و 

 ".القامشمي، ومقرىما "الكردي الوطني المجمسو  السوري االتحاد حزببالكردية، و 

ونجحت ضغوط تركية عمى روسيا في تأجيل عقد االجتماع بما أنو يضم األكراد الذين ييددون 
 م.4102األمن القومي التركي في مقتل، إلى وقت غير محدد من مطمع العام الحالي 

وارتكزت ىذه الضغوط التركية عمى زيادة الدعم المخصص لفصائل المعارضة السورية، وشمل 
باإلضافة إلى نوعية، مثل مضادات لمطائرات محمولة عمى الكتف، وخارقات لمدروع،  ذلك أسمحة

اإليعاز إلى "أحرار الشام" بإخالء مواقعيا في إدلب لصالح "النصرة" وفصائل "ىيئة تحرير الشام"، في 
دل مقابل أن تضمن "ىيئة تحرير الشام"، دخول القوات التركية إلى إدلب من دون تعويقيا، وىو ما ي

عمى درجة "براجماتية" وطبيعة العقمية التي تحكم القرار في أنقرة في جماعة "اإلخوان المسممون" 
 العالمية.

وبينما العالم كمو اآلن يبحث عن كيفية وقت الحرب في سوريا؛ بدأت الحكومة التركية في 
قي لحمب، لكي إسناد تشكيل مسمح جديد باسم "الجيش الوطني السوري"، في الريف الشمالي والشر 

يكون ىو األداة التركية األساسية في معركة سوف تقع حتًما في "عفرين" عمى وجو الخصوص، مع 
 قوات الحماية الكردية.



 

 

محافظة إدلب، والتي تمتد كل ىذه التحركات التركية في شمال وشمال غرب سوريا، وفي عمق 
اسي ىو امتالك أوراق ضغط قوية عمى بعمق مائة كيمومتر داخل األراضي التركية، إنما ىدفيا األس

ممف األكراد عمى النحو الذي نتابعو في ىذا الموضع منذ فيما يخص  –واألمريكيين كذلك  –الروس 
 فترة.

 ولكن.. ماذا عن الموقف الروسي؟!..

 الرؤية الروسية لألحداث:

تي تمت أزمة بطبيعة الحال، وكما اتضح من واقع العالقات الروسية التركية خالل الفترة ال
م؛ فإن الروس ليسوا بالسُّذَّج، بحيث ال يفيمون ذلك، أو ال يكونون 4103السوخوي في نوفمبر 

 متوقعينو وقادرين عمى التعامل معو.

يتكممون اآلن عن الموقف التركي عمى النحو وبالفعل؛ فإن ىناك الكثير من المحممين الروس 
في روسيا، مثل ثية مقربة من أجيزة صناعة واتخاذ المشار إليو، ومن بينيم محممون من مراكز بح

 لمدراسات الدولي المعيد في والعضو الكرممين، في المستشارة سوبولينا، إيمينا البرفيسور بينيم، من
 .اإلستراتيجية

الروس أواًل؛ إنما يحاولون تفادي الدخول في معركة مدمرة يسقط فييا آالف الضحايا، بسبب 
الدولي، ورغبة منيم في تحسين عالقاتيم مع االتحاد األوروبي الذي ال يزال الصورة أمام المجتمع 

غير  –أي الروس  –سبب موقفيا في األزمة األوكرانية، ولكنيم يفرض عقوبات عمى موسكو، ب
عاجزين عن دخول معركة انتيائية في إدلب مع المجموعات المتواجدة ىناك، خصوًصا وأن الشق 



 

 

نصرة" التي تسيطر عمى المنطقة أو أجزاء منيا، ُمصنَّفة جماعة إرىابية لدى القانوني متاح؛ حيث "ال
 األمم المتحدة ذاتيا.

األمر اآلخر، أن الروس يريدون الورقة التركية في مالعبة الغرب. أي أن أردوغان يمعب 
يكيون كـ"جوكر" ميم في يد بوتين في الصراع األبدي بين روسيا والتحالف الغربي الذي يقوده األمر 

 والبريطانيون.

ويستغل الروس في ذلك طبيعة أردوغان النارية، وأزمتو الراىنة مع الواليات المتحدة والتي 
تتزامن مع خفوت أزمة تبقى قائمة بين تركيا واالتحاد األوروبي، بسبب ممف األكراد كذلك، وممف 

د جماعة "الخدمة" أو ما يسميو إيواء الواليات المتحدة لرجل الدين التركي فتح اهلل جولن، الذي يقو 
عالمو بـ"الكيان الموازي، ويتيمو بالتورط في المحاولة االنقالبية الفاشمة التي جرت في  أردوغان وا 

 م.4104تركيا في منتصف يوليو 

الروس يريدون من خالل استدراج أردوغان كما تم وقت معركة في حمب، من أجل إضعاف 
ي ُتعتبر تركيا من أىم أعضائو، وتقييد قدرة واشنطن ولندن عمى حمف شمال األطمنطي "الناتو"، الذ

كما الماضي خالل الحرب الباردة، وفي مرحمة ما بعد الخريف العربي الذي بدأ في  –توظيف تركيا 
في إضعاف الدول واألنظمة الموالية لموسكو، كما تم مع األسد، ومع معمر القذافي في  –م 4101
 ليبيا.

ساكسونية دائمة، بدًءا من سموبودان ميموسوفيتش في صربيا، وصواًل إلى وىي سياسة أنجمو 
 الحكومات واألنظمة الموالية لفرنسا في مناطق وسط وغرب القارة األفريقية.



 

 

وفي ىذا اإلطار؛ فإن لبوتين كذلك أوراقو التي يمكن أن يساوم أردوغان بيا، مثل صفقة 
"، والتي يعتبر دخوليا المنظومة العسكرية 211س. صواريخ الدفاع الجوي المتقدمة، من طراز "إ

التركية بمثابة ضربة روسية لحمف "الناتو" الذي يمنع أعضاءه من امتالك منظومات تسميح من 
خارج ىذا التحالف، وكذلك ضربة روسية لألمريكيين الذين يعاندونيم في ممف تسميح أكراد سوريا 

 وممف جولن.

ماطالت الروسية في تسميم األتراك ىذه المنظومة، فتارة يتم وفي ىذا اإلطار، يمكن فيم الم
التمكؤ بحجة عدم منح تركيا أحقية السيطرة الكاممة عمى المنظومة، ومرة بشأن التمويل، حتى وصل 

م؛ أي بعد عامين تقريًبا، تكون 4102األمر إلى أن يتم اإلعالن عن تسميميا في أواخر العام 
 حرب السورية كميا، قد انتيت.خالليا معركة إدلب وربما ال

..... 

في ىذا اإلطار؛ يبدو التالعب واضًحا من كلٍّ من روسيا وتركيا، بينما يبقى أصحاب الشأن 
األصميين؛ النظام السوري والعرب بشكل عام غائبين عن الصورة برغم أن معركة إدلب قد ترسم 

ت كيانات وأنظمة وأمور عديدة في مصير أنظمة وحكومات أخرى في المنطقة، وتعيد ترتيب تموُضعا
 المنطقة العربية والشرق األوسط بالكامل، ولكن ليذا موضع آخر من الحديث!
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 ةأحمد التالوي: باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات اإلستراتيجي


