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ا

 : مقدمةأوًل

ابتعد شبح الحرب عن مدية إدلب في سورية، وانقسمت اآلراء والتخمينات، بين من يعتقد أنه ابتعاد 

 م
 
ي بين الفرقاء املعنيين أكثر من فت، وسرعان ما ستطل الحرب برأسها من جديد في أول منعطف خالوق

يميل  احقيقي   الى وقف الهجوم على إدلب سيكون منعطف  غيرهم بهذه املنطقة، وبين من يعتقد أن التوافق ع

 بالقضية السورية نحو الحل السياس ي الشامل.

شاملة، لكن ما  نقطة تحول دون شك إن كانت إدلب ساحة معركة مؤجلة أم من سُتحدد األيام املقبلة 

وسيا وإيران من جهة جرى حولها خالل األسابيع القليلة األخيرة كشف وجود تناقض واسع في املصالح بين ر 

عسكري يرعى "مناطق خفض التصعيد"  -ضمن حلف سياس ي  كونهم من رغمعلى الوتركيا من جهة أخرى، 

فق عليها في 
 
 نهاية العام املاض ي. (سوتش ي)التي ات

وعلى الرغم من صغر مساحة إدلب الجغرافي، إال أن حجم التناقضات بين روسيا وتركيا أكبر بكثير من 

ح ألن يكبر ليتحول إلى خالف، خاصة أن أساس التحالف بينهما كان ردمجرد رقعة جغ
 

 ةرافية، وهو ُمرش

  كونه فعل أكثر من
 
  ااستراتيجي   اتخطيط

 
 له. امخطط

 

 : قمة كشف املستور اثانيا 

كشفت القمة الثالثية التي جمعت الرئيس الروس ي بنظيريه اإليراني والتركي في السابع من أيلول/ سبتمبر 

ى مراقبة وضمان "مناطق خفض التصعيد" في سورية في مؤتمر وجود تن اقض كبير بين هذا الثالثي الذي تبن 

ما  (، إذ كانت املناكفات واضحة واختالفات املصالح كبيرة، خاصة في2017ثاني/ يناير الكانون أستانا )

وال  اللقمة إيجابي  يتعلق بمصير إدلب، على الرغم من حرص هذه األطراف على أن يكون البيان الختامي 

 يوحي بوجود أي خالف.

املستمر سيادة سورية واستقاللها  الدول الثالث التزاملتلك القمة على املشترك الختامي البيان د شد  

ورفض كل محاوالت خلق حقائق جديدة على األرض بحجة مكافحة اإلرهاب،  ،ووحدتها وسالمة أراضيها

ض جندات االنفصالية لوقوف ضد األ على اوأعربوا عن تصميمهم  قو 
ُ
األمن القومي للدول التي يمكن أن ت

منطقة خفض التصعيد في إدلب بما يتماش ى مع قرارات ، وأشار إلى أهمية معالجة الوضع في املجاورة

على ، والعزم 2254وقرار مجلس األمن رقم  ،)سوتش ي(الذي ُعقد في  "مؤتمر الحوار الوطني السوري"

بهما، مع واملشاريع املرتبطة  (جبهة النصرة)و (داعش)على تنظيم  االقضاء نهائي   مواصلة التعاون من أجل

جماعات املعارضة املسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطالق وبين  هافصل بينهناك أنه سيكون اإلشارة إلى 

اسية عملية سيبل  ةالسوريللقضية ال يمكن أن يكون هناك حل عسكري د على أنه شد   ا، وأخير  النار

 .متفاوض عليها

ل مصدر خالف أو قلق ألي من الثالثي الضامن، وال يوحي بوجود إشكاليات أو خالفات، 
 
ما سبق ال ُيشك
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زت أساس  
 
دون اتفاق على من على مصير آخر معاقل املعارضة السورية املسلحة انتهت  الكن  القمة التي رك

رفضته روسيا وإيران، في إدلب،  نارالطالق دائم إل  وقف  عكس البيان، فقد دفعت تركيا بكل ثقلها لتطبيق 

عين أن كل من فيها من مقاتلين  تا على أن إدلب يجب أن تعود إلى حضن النظام السوري وسيطرته، مد  وأصر 

 هم من املتطرفين الواجب القضاء عليهم. -اتقريب  -

"إذا  رجب طيب أردوغان وقال الرئيس التركي، أنقرة على أنها تسعى لتجنب وقوع مجزرة هناك تدشد  

 
 
، هذا سيكون أحد أهم الخطوات في هذه القمة" أعتقد أن ،طالق النار اليوم هناإعالن وقف إنا من تمك

"ال  ا، وقال أيض  سيسفر عن كارثة ومجزرة ومأساة إنسانية كبيرة للغاية" ا أن "أي هجوم على إدلبضيف  ُم 

 ."لذي ال تزال مجازره ضد شعبه في ذاكرتنااألسد ا يمكن قبول ترك سكان إدلب تحت رحمة نظام

نهي عملياتها العسكرية من جهتها شد  
ُ
دون تحقيق انتصار ُمبرم ضد من دت موسكو على أنها لن ت

وقف إطالق النار في إدلب، وقال إنهم  بوتينالنظام السوري، ورفض الرئيس فالديمير  ملصلحة"اإلرهاب" 

ويجب  ،في سورية الحق لحكومة الشرعيةل"، وأضاف رض للهجوم"لتجنبيهم التع "يريدون سحب اإلرهابيين

 
ُ
 الوطنية". سيطر في نهاية املطاف على جميع أراضيهاأن ت

على  د الطريق لشن هجوم وشيكمه  يُ ت النبرة الروسية وكأنها إعالن حرب ال رجعة فيه، وكالمها بد

 لهجوم اقرب إدلب استعداد   هماواتقحليفه اإليراني و ويدعم هذه النظرية حشد النظام السوري ، إدلب

 .وشيك نهائي

 

 
ا
 : إثبات وجوداثالث

تال القمة الثالثية بيوم واحد اجتماع ملجلس األمن الدولي، ناقش بشكل أساس ي قضية إدلب، ووفق 

ز 
 
 ةلى سوريإمم املتحدة مبعوث األ املتوقع، لم ينتج عنه أي ش يء مفيد ُيذكر سوى تصريحات صوتية، إذ رك

من ممرات  كاف   وجوب فتح عدد  ، وأعاد الحديث عن فحسب على الجانب اإلنسانيي مستورا فان ديست

، أي أراد تسهيل التهجير والتغيير الديموغرافي بحجة إبعاد جالء الطوعي املحمية للمدنيين في كل اتجاهاإل 

رة املرتقبة،  دم 
 
ز إال ملام  من البشر عن ويالت الحرب امل

 
، اعدم شن الحرب أساس   على ضرورة ادون أن ُيرك

  
للفصائل املتشددة املتناثرة في شمال غرب سورية،  أو أن يفتح الباب الستثمار القدرة التركية على وضع حد 

أو التركيز على ضرورة أن يكون هناك فرز دقيق للفصائل املتشددة عن الفصائل العسكرية املعارضة 

 األخرى قبل بدء أي معركة.

مستورا نفسه بدعوة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران لالجتماع في جنيف ملناقشة بعدها بأيام، قام دي 

، ولم يتم التطرق إلى قضية إدلب وكأن النقاش )سوتش ي(اللجنة الدستورية التي تبناها بناء على مخرجات 

 الذي شهده مجلس األمن كان لرفع العتب.

 في رفضه شن   ابي واضح  و كان املوقف األور أيلول/ سبتمبر،  11في جلسة مجلس األمن التي ُعقدت في 

د على أن 
 
 نسبيهي أمر مسألة اإلرهاب ، وأن شعبيةهي ثورة الثورة في إدلب هجوم عسكري على إدلب، وأك



 
 4 

 ا، وكذا كان املوقف األميركي متشدد  حماية املدنيين وتجنيبهم ويالت الحرببالضرورة من الجميع ويستوجب 

 في إدلب من قبل النظام السوري أو حلفائه. كيماويةلحة إزاء أي احتمال الستخدام أس

ودعمت مراكزها االثني ها العسكري في إدلب وحولها، وجودبعيد القمة الثالثية مباشرة، زادت تركيا من 

د النظام السوري عسكري  عشر وشن بدعم من سالح الجو  ا، دعمتها بأسلحة ثقيلة، وفي املقابل، صع 

غارات هي األعنف منذ تهديد دمشق مع إلى تعرضت د من القرى في ريف إدلب، و الروس ي غارات على العدي

مروحيات وألقت حليفتها موسكو بشن هجوم وشيك على املنطقة، ونفذت طائرات روسية عشرات الغارات 

 النظام السوري 
 

الروس ي -املناطق اآلهلة بالسكان، واستمر كل طرف على  امتفجر   أكثر من خمسين برميال

 يرسل رسائله غير املباشرة إلى الطرف اآلخر. -كيوالتر 

طون سورية  "إسالمية متشددة"أنها تملك معلومات مؤكدة بأن مقاتلي فصائل تذرعت روسيا ب ِّ
 
 يخط

وآخرين من  (سالمي التركستانيالحزب اإل و) (هيئة تحرير الشامبهجمات كيماوية في إدلب، وتتهم )للقيام 

لى اتهام القوات الحكومية إتدفع  حوادثافتعال وهات من هذا القبيل، و بتحضير سيناري (الخوذ البيضاء)

 السورية باستخدام غازات سامة ضد املدنيين
 

، وهو ما أثار حفيظة اغربي   اعسكري   ، لتستحضر تدخال

الغرب الذي يمتلك معلومات سابقة بأن من يمتلك الكيماوي هو النظام السوري، وأي اتهامات لفصائل 

 ر عبثي وتهرب من املسؤولية.املعارضة أم

 

افق أم اضطرارارابعا   : تو

إضافة إلى حرصها على خط الدفاع العسكري األول الذي يحمي حدودها من القوى االنفصالية 

الكردية، ومن قوات النظام السوري، تخش ى تركيا أن يتسبب الهجوم العسكري على إدلب بلجوء عشرات 

بشري ال حملة نزوح املعارك في إدلب إلى أراضيها، وأن تواجه البالد  آالف الالجئين السوريين الهاربين من

 في الوقت الراهن، وهو ما  تستقبل نحو ثالثة ماليين الجئ سوريتستطيع تحملها، وهي التي 
ُ
 ت

 
ر األمم حذ

رت عدد النازحين املرتقبي االنظام السوري وروسيا وإيران هجوم   في حال شن   هاملتحدة من
ن على إدلب، وقد 

 نازح.ألف  800بنحو  "نسانيةاإل كارثةال"من  اهرب  

، االستراتيجية ببساطةعليها أن تقفز فوق مصالح تركيا يصعب مهما كانت اللهجة الروسية تصعيدية، 

منطقة أمن قومي، وخط دفاع أول يحمي األراض ي التركية إدلب وما حولها خاصة أن األخيرة تعتبر منطقة 

 .بإقامة فدرالية كردية شمال سوريةردية السورية التي تحلم الك ةاالنفصاليالقوى من 

الحتواء املوقف، قالت تركيا إن لديها القدرة على فرز الفصائل اإلرهابية عن غيرها من الفصائل، عبر 

، وربما اتفقت مع روسيا وراء الكواليس على أثمان ما في ملفات عمليات عسكرية دقيقة يمكن أن تقودها هي

 ى غير إدلب، تجارية أو سياسية أو عسكرية، في سورية وفي غيرها.ومناطق أخر 

م على أيلول/ سبتمبر، و  17يوم الروس ي  )سوتش ي(في منتجع  مافي ختام لقائه ب وقلق شديد خي 
 
بعد ترق

ان شمال غرب سورية، أعلن الرئيسان، الروس ي والتركي أنه لن يكون هناك عمليات عسكرية في إدلب، 
 
سك
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تشرين األول/ بحلول الخامس عشر من وريفها  دلبإإقامة "منطقة منزوعة السالح" في على  وأنهما اتفقا

 .في ذلك اليوم اإضافة إلى جملة تفاصيل لم ُيعلن عنهمن قبل بلديهما، ، تكون تحت مراقبة 2018 كتوبرأ

ي وحليفه على تحييد مدينة إدلب في شمال سورية ومنع النظام السور التركي  -أتى االتفاق الروس ي 

ل القمة الثالثية التي جمعت الرئيس الروس ي بنظيريه اإليراني بعد اإليراني من شن  حرب واسعة عليها 
َ
ش

َ
ف

 .والتركي، والتي كشفت عن تحد  تركي لروسيا تجلى في رفض تركيا باملطلق لحرب في إدلب

ت كل مدينة إدلب وريفها، شارك فيها نحو مليون سوري  كما جاء هذا االتفاق بعد سلسلة تظاهرات عم 

رفع فيها راية أي تنظيم مسلح، بل علم 
ُ
االستقالل من املقيمين في املنطقة وفق تقديرات غير رسمية، لم ت

، وطالب املتظاهرون املجتمع الدولي بمنع النظام السوري من الهجوم على املدينة التي يقطن فيها فحسب

، اللون املدني املعتدل على اللون اإلسالمي األصوليفيها لب غنحو ثالثة ماليين مدني، وهذه التظاهرات التي 

دت على أن املدينة هي حاضنة بالكامل لقوى املعارضة، وأن أي 
 
دت التماسك الشعبي في املدينة، كما أك

 
أك

النظام و املدنيين في املدينة  على مستوى عملية عسكرية فيها ستكون طويلة وصعبة ومكلفة لكل األطراف، 

 أنه كان لها تأثير ما. في والروس من خلفه، وال شك

 نقطة تحول ومن املحتمل أن تكون على األقل،  القريب ىعلى املد الن تشهد حرب  إدلب من الواضح أن 

لألطراف اإلقليمية والدولية نقطة توازن أنها  ابعد أن بات واضح  للمشهد العسكري والسياس ي في سورية، 

 ة بالقضية السورية.املعنياملتناقضة 

 

اقعية روسية أم انكسار: اخامسا   و

ولم ينجح الروس في وال كما رغب النظام السوري، كما أراد الروس، هذه املرة في إدلب لم تجر الرياح 

 يتطويع املسار في شمال سورية كما فعلوا في جنوب سورية، ألن الجار الشمالي يختلف عن الجار الجنوب

تخلى بسهولة عن مقاتلي املعارضة في جنوب البالد ألن مصالحه لن تتأثر فيما لو عادت فاألردن  ؛كبيربشكل 

 ا، بينما في الشمال هناك تركيا األكثر تشدد  "إسرائيل"املنطقة إلى سيطرة النظام السوري، وكذلك مصالح 

 
 
ك نطقة يعني انكشاف باملعارضة السورية املسلحة في الشمال الغربي ألن هزيمة املعارضة في هذه امل اوتمس 

وكذلك ملشروع النظام السوري الذي قوى كردية سورية به، حلم تخاصرة تركيا للمشروع االنفصالي الذي 

 بأي ثمن. كافة يريد استعادة السيطرة على املناطق السورية

عتبر آخر معاقل املعارضة السورية، كشوكة أمام الروس، ولم يستطيعو 
ُ
ا هذه املرة، وقفت إدلب، التي ت

 ويعود ذلك لعدة أسباب، أهمها:منطقة "صديقة" للنظام السوري، إلى استيعابها وتحويلها 

 40على ثالثة ماليين من البشر، بينهم نحو  اإن شنوا هجوم   ة ُمقبلةشعروا بورط الروس ربما أن –أ

ين لن يقبلوا إلى إدلب، والذ تم ترحيلهم من بقية املحافظات واملدن السوريةممن ألف مقاتل مع أسرهم، 

، ولهم الضامن الروس ي وعدم التزامه تعهداتهخبروا خذالن مع الروس ألنهم مصالحة" اتفاقيات "بتوقيع 

في االتفاقات املكتوبة  افي غوطة دمشق ودرعا في جنوب سورية خير مثال، حيث نكث الروس وألغوا بنود  
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 قادة املقاتلينبعض  واقيل، بل واعتقلمع الكتائب املسلحة في هذه املناطق بعد أن سحبوا سالحهم الث

التي نكثت العهود التي ضمنها األمنية وأجهزته السوري للنظام  امسرح  املصالحات مناطق أصبحت ، و )درعا(

 .الطرف الروس يبدوره 

، والتي إليهابالنسبة  االروس في إقناع تركيا بالتخلي عن هذه املنطقة الحساسة استراتيجي  فشل  -ب

التي وقعها الروس وضمنوها مع تركيا وإيران نهاية العام  خفض التصعيدمن اتفاقية كانت داخلة ض

لتركيا من أجل السماح الضغوط الروسية واإليرانية التي تختلق الذرائع واملبررات  من رغمعلى الفاملاض ي، 

ر املدينةاجتياح ب س التركي في عن هذا التشدد تصريحات الرئي ت، ظل األتراك متشددين إلى أبعد حد، عب 

 نهاية قمة طهران.

"محاربة اإلرهاب" ضد بعض الفصائل معركة إقناع الغرب بأن يدخلوا معهم في الروس  علم يستط -ج

ة "فضفاضة" لم يعد رهاب" باتت "اإل ، ذلك أن حجة إدلباملتشددة في  باإلمكان تمريرها على الغرب حج 

، إما عن "اإلرهابية" عد أن ُيدجن هذه الفصائلكما أن الرئيس أردوغان و  .يريد تحديدات واضحةالذي 

قوى سياسية ال عسكرية، أو، وهو ما أعلنه األتراك، إلى طريق إقناعها بحل نفسها أو عن طريق تحويلها 

 عبر فصائل املعارضة املدعومة من تركيا والجيش التركي. ابشن حرب عليه

كون هناك عمليات عسكرية محلية تإدلب، لن يمنع من أن دوث حرب ضد حاحتمال لكن، ابتعاد 

ساس مقاتلي "هيئة وسيكون املستهدف األ ومحدودة، في الغالب سيشنها األتراك، وربما بالتعاون مع الروس، 

وهو ما سيوافق  ،الستئصالها قيصيريةال اتعمليالبعمليات أشبه (، اسابق   جبهة النصرةتحرير الشام" )

بواسطة طائرات ، التي تشهد كل فترة هجمات عدة حميميمخطر ُيهدد قامن  معليه الروس ألنه يخلصه

ف حتى أمرة مسي   صن 
ُ
 كتنظيم إرهابي. اركي  يتنطلق من مقاتلي هذا التنظيم امل

ا للسياسة التركية التي استخدمت عناصر القوة التي تملكها،  ، الدبلوماسية بما فيهابدا االتفاق انتصار 

إلدلب، لكنها ستتصرف بروية  يجري على الحياد تجاه ما يمكن أن منها التلميحات الضمنية بأنها لن تقف و 

ِّ أوضمن 
هت الغرب من احتمال حدوث موجات هجرة كارثية لن تحتملها، ما يهد  د صول التحالفات، ونب 

او بتسربها إلى أور  ا أن ُيقاتل نحو  ،با، أو أنها سُتغلق حدودها نهائي  ألف مسلح من الفصائل  60ما يعني ضمني 

 ضة ومن الفصائل املتشددة حتى املوت.املعار 

ف "غير إرهابية" وشد   ُيضعفما 
د على ضرورة نزع السالح االتفاق أنه لم ُيحدد الفصائل التي سُتصن 

ا  ا محدد   عن أنه منح تركيا وقت 
 

ا فصائل املعارضة السورية، فضال من كل الفرقاء، وهذا سيشمل تلقائي 

ا  ة للتراجع عن االتفاق وإيقاع حل للفصائل املتشددة ا إليجادضيق  ر للروس حج 
 
إلرهابية، وهذا ما قد يوف

 األتراك في مأزق وإعادة سيطرة النظام السوري على إدلب.

 

 : حّجة "اإلرهاب"اادسا س

 رتبطة بالقاعدةامل (اجبهة النصرة سابق   - هيئة تحرير الشامتستغل روسيا والنظام السوري سيطرة )
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فصائل املعارضة السورية املسلحة  أغلبيةمن  اذا الفصيل املسلح يواجه رفض  على قسم كبير من إدلب، وه

ألن هدفها األهم الدفاع عن املنطقة من احتمال  ،األخرى، التي ال تريد التحالف معه، لكنها ترفض قتاله اآلن

 شن النظام السوري عملية عسكرية واسعة فيها.

 ما وإقامة األخرى، الفصائل كبير من إدلب، وطردجزء  على السيطرة الشام( تحرير استطاعت )هيئة

 حركة سياسية، أو إلى هذا التنظيم لتحويل والعمل الوضع وتسعى تركيا الحتواء ،"اإلنقاذ حكومةـ "ب ُيعرف

األجنبية في الهيئة ممن صعد  العناصر هذا املوضوع، لكن آالففي نفسه، وهي في سباق مع الزمن  حل

 م انفوذهم، يملكون توجه  
 
 .في إدلبيرفض ترك القتال  اتطرف

قت بدورها مع )هيئة تحرير  في إدلب، تركيا تدخلت ودعمت فصائل مسلحة في )درع الفرات(، نس 

 املعركة فتيل لسحب كمبرر نفسها بحل الهيئة إقناع في التركي الجهد الشام( لتفادي التصادم معها، وفشل

ب األ  املقبلة. صع 
ُ
دة ت عق 

ُ
على تركيا وتجعلها في موقف حساس عليها أن تتعامل معه بمهارة  مرهذه املعادلة امل

 في الفترة القصيرة املقبلة قبل إحالل اتفاق املناطق منزوعة السالح منتصف تشرين األول/ أكتوبر املقبل.

عن ترديدها، وإلبعاد شبح الحرب والتهجير، الروس لم يتوقف لسحب ذريعة اإلرهاب التي املقابل، في 

، قام لمحافظة على مدينتهم من التدميرالحرب السورية، وخبروا سوء العسكرة وخيباتها، ول ابرووألنهم خ

ا عن الفصائلبومؤسساتها املحلية سكان إدلب  وبروح السلمية البحت، ، العسكرية تنظيم مجتمعهم بعيد 

املعارضة السورية أن أثبتته التظاهرات األهلية املليونية التي خرجت في املدينة وريفها، وتأمل وهو ما 

رهاب" التي يتخذها الروس ، لتتخلص املنطقة من صفة "اإل تصنيف الفصائلتستطيع تركيا حل مشكلة 

 ذريعة لتهديداتهم املتواصلة.

دة في حقيقة األمر، وهناك تضاد واضح بين  املدنيين والعسكريين لكن إشكاليات الفصائل املسلحة ُمعق 

النهج فف بينهما عندما يقوم املدنيون بأي نشاط أو حراك ثوري، الخال إدلب، وسرعان ما يدب في 

د كل نشاط مدني ال يصب في  األيديولوجي املتأسلم الذي تتبناه هذه التنظيمات املسلحة يحد  وُيقي 

 ويخدم أهدافه. تهاستراتيجي

 

 وتحالفات خيارات: اسابعا 

في العالقة  اكون منعطف  ين املتوقع أن مح في إدلب، فيما لو فشل اتفاق املنطقة املعزولة من السال 

فتركيا التي وافقت على الدخول كطرف ضامن ملناطق  ؛األميركية –الروسية، والعالقة التركية  -التركية 

 اإلدارة وخذالن جهة، من القومي بأمنها تتعلق ، ألسباب(أستانا)خفض التصعيد في سورية من خالل مؤتمر 

ب  و  ثانية، جهة لها من األميركية من  2015عام من موسكو بعد إسقاط أنقرة طائرة عسكرية روسية  اتقر 

ي ه من اآلن أنعي ت ؛رابعة جهة من جنيف في السياسية العملية وانسدادجهة ثالثة،  قو 
ُ
مصلحتها أن ت

ة متين، الشعرة التي تربطها بالواليات املتحدة، الحليف االستراتيجي خالل عقود،  ذلك ألن وتجعلها حبل سر 

فيما لو انفصلت القومي لتركيا، العضو الشريك في حلف الناتو، من األ على ضمان  ةقادر لواليات املتحدة ا
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  و عرى العالقة مع روسيا، 
لحل  التنظيمات املتطرفة لتكون العودة األميركية أكثر يمكن لها أن تعمل بترو 

 سالسة وسهولة.

خاصة أن  موسكو، مع تحالفها تخسر أن تريد ال فهي سلوكها، من جانب في مرغمة تركيا أن املؤكد من

كما تساعدها في تحقيق توازن في  الكردية( في سورية، الذاتية ضد مشروع )اإلدارة ااألخيرة تدعمها مرحلي  

 بقايا من التي أنشأتها ةالعسكري ال تريد أن تتزعزع التشكيالت املقابلفي  لكنها األميركية، مواجهة اإلدارة

غامر في فسح املجال  الفرات( )درع مجموعاتو  الحر( )الجيش
ُ
وغيرها في إدلب وحولها، كما أنها لن ت

إعادة إلى للمشروع الكردي االنفصالي، وهذا الخطر قد يدفعها للقفز إلى الطرف األميركي حتى لو اضطرت 

 جدولة أولوياتها واصطفافاتها.

التركي، فالكثير من  –ر االتفاق الروس ي الستمراواالطمئنان االعتماد على الوعود الروسية، ال يمكن 

ما يتعلق بالقضية السورية، واالتفاقية ال تعدو  وعود روسيا كانت جوفاء خالل السنوات السبع األخيرة في

 
 
لجانب األميركي، ولتفادي إلى امن انتقاله  اأن تكون عملية تجميلية مرحلية المتصاص الحليف التركي خوف

كبير هذه املرة، واحتمال أن يقود هذا إلى رمال  من املعارضة السورية، وهو كم   مواجهة عسكرية مع ما تبقى

متحركة، إضافة إلى أنه قد يكون استراحة لفسح املجال أمام مناورة روسية لتحقيق مصالحات مع فصائل 

 التركي. ملواجهة مع الحليف، ومن دون حاجة إلى ادون قتالمن املعارضة املسلحة للعودة إلى "حضن الوطن" 

 

ا: خاتمة
ا
 ثامن

في الشرق مصالح الدول الكبرى في ظل تضارب ، والسائدة الدوليةاإلقليمية و في إطار العالقات 

إدلب عصا التوازن، وساحة ملعركة باردة بين هذه تبدو ، وصراعهاالدول اإلقليمية  وتنافر مصالح، األوسط

 فيه وقت تختل فيه موازين املصالح أو تجري حرب "حامية" في أي إلى األطراف، من املمكن أن تتحول 

 اتفاقيات فرعية من وراء الكواليس.

ل في مسار الثورة قد تكون إدلب  بداية  ا، وقد تكون أيض  وبداية لالنتقال السياس يالسورية، نقطة تحو 

يركيين، التركي، وعودة تركيا إلى حلفها األساس واألثبت مع شمال األطلس ي ومع األم –فك التحالف الروس ي 

قليمية إبين أطراف عديدة، اشتباك مفتوحة ومعركة طويلة وقد تكون، وهو أضعف االحتماالت، بقعة 

 دون شك قلب لكل املعادالت الراسخة اآلن في الشرق األوسط.من ودولية، سينتج عنها 
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