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  مقدمة

 في الحرب السورية، ليس مليزان 
ً
 وحاسمة

ً
 تحوٍل كبيرة

َ
 استعادِة إدلب وريف حلب نقطة

ُ
تمثُل معركة

.القوة وخرائط السيطرة العسكرية فحسب، وإنما للسياسات والرهانات حول الحدث السوري ككل 
ً
 أيضا

، وتجّمل ما 
ً
واملواجهة في إدلب هي مواجهات متوازية ومتداخلة، وتكاد تكثف املشهد السوري كامال

 كان فيه، وما يمكن أن يؤول إليه، إذ إنَّ إدلب هي آخر املراكز املدينية الكبيرة التي ال تزال خارج سيطرة

النصرة التابعة لتنظيم "القاعدة"، كما تعمل الجيش السوري، وتقوم فيها إمارة جهادية تكفيرية بقيادة جبهة 

 أنقرة على إقامة كيانية تركية فيها.

لم تصل املواجهة بين سورية وتركيا إلى الذروة 

حتى اآلن، وقد حاول الطرفان أال تندفع األمور بينهما 

إلى مواجهة مباشرة. وسبق أن ظهرت تسريبات 

إعالمية، ثم مواقف وتصريحات علنية من قبل 

الجانبين السوري والتركي عن لقاءات ومداوالت 

 1بينهما
ً
 بطيئا

ً
، وشاعت تقديرات بأنهما ربما بدآ مسارا

وغير معلن لوضع أجندة مشتركة من أجل حل 

 . 2القضايا العالقة بينهما، بضمانات روسية وإيرانية

وأما أن الوضع في إدلب مهدد بمواجهة مباشرة بين سورية وتركيا، فمن غير املتوقع أن تتغير خرائط 

 لتهديدات تركيا بالحرب، وتميل القوة وال أن يعود الزمن 
ً
إلى الوراء، ألن إكراهات الحدث السوري تضع حدودا

ما ألن تعزز قدرة الجيش السوري على العمل في تلك املنطقة،  –بتأثير روسيا ووزنها وتفاهماتها الدولية–

 يعني توسيع نطاق سيطرته هناك.

                                                             
  http://bit.ly/2uN1GXe، 2020كانون الثاني/يناير  14، الشرق الوسطتركي برعاية روسية"، -"لقاء أمني سوريإبراهيم حميدي،  1
  http://bit.ly/3ciXjUB، 2020شباط/فبراير  23، بروكار برس"إيران تعرض وساطة بين سورية وتركيا"،  2

  http://bit.ly/2PyREQn، 2019نيسان/أبريل  20، ندبندنت عربيةإاطة إيرانية بين تركيا وسورية"، "وسرستم محمود، 

بِطئ العتراضات التركية بعض الش يء 
ُ
قد ت

َمسار تفكيك إمارة القاعدة في إدلب، إل أنها لن 

 من اتجاهات األمور، ومن املحتمل أنَّ 
ا
تغير كثيرا

يتم التوّصل في وقت قريب إلى تفاهمات جديدة 

 بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب.

http://bit.ly/2uN1GXe
http://bit.ly/3ciXjUB
http://bit.ly/2PyREQn
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بِطئ االعتراضات التركية بعض الش يء َمسار تفكيك إم
ُ
 قد ت

ً
ارة القاعدة في إدلب، إال أنها لن تغير كثيرا

من اتجاهات األمور، ومن املحتمل أنَّ يتم التوّصل في وقت قريب إلى تفاهمات جديدة بين روسيا وتركيا حول 

 الوضع في إدلب.

 وثمانية محاور،  مقدمةتتألف الورقة من 
ً
 املقاربة، في  -أوال

ً
 ، درهانات وحدو  -ثانيا

ً
في أصل  -ثالثا

 ، دث/املواجهةالح
ً
 ، سورية -رابعا

ً
 ساد، روسيا -خامسا

ً
 ، ردوغان: من التمكين إلى التآكلأ -سا

ً
ركيا: ت -سابعا

 ، حدود الرهانات
ً
 . خاتمة، و مبادرة روسية، و ت محتملةمسارا، قوة حميميمويتضمن:  في أفق الحرب -ثامنا
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ا
 في املقاربة -أول

ي مدينة حلب بالكامل، وما زاد في األمر أن الجيش شعر أردوغان باملهانة عند تحرير الجيش السور 

لم يتوقف عند ذلك، بل واصل سعيه الستعادة املزيد من مناطق ريف حلب وريف إدلب، هذا يعني أن 

أردوغان صار قاب قوسين أو أدنى من الخروج من إدلب، وفقدانه ألوراق اللعب واملساومة مع روسيا وإيران 

 عن فقدانه فرصة أو إمكانية التوظيف السياس ي واالجتماعي لوجود والواليات املتحدة وأوروبا 
ً
وغيرها، فضال

 داخل تركيا نفسها.قواته في إدلب، في 

 من السياسات التي أوصلت األمور بإدلب وشمال سورية وأوصلته هو نفسه إلى  كان أردوغان
ً
جزءا

، ولم يبِد 
ً
 أو أردوغان هذه اللحظة، وقد استعاد الجيش السوري جغرافية واسعة نسبيا

ً
 كبيرة

ً
مقاومة

 جراء ذلك، بل إنَّ "نقاط املراقبة" التي أقامها الجيش التركي في محيط إدلب، لم تتع
ً
رض ألي هجوم انزعاجا

 من قبل الجيش السوري، بل إنه أحاط بعدد منها، ولم يمنع حركة الجنود والعربات منها وإليها. 

لكن ردة فعل أردوغان حيال إدلب، وتهديده بالحرب، ليس وليد اللحظة وال الشهر أو الشهرين 

، ووصلت األمور به إلى درجة أمس ى 
ً
 وتراكميا

ً
ا ممعها غير قادر على التكيف مع األخيرين، إنما تكّونت تدريجيا

 يجري، وهذا الذي يجري هو في بلد ليس بلده، وليس له الحّق في أن ُيبقي فيه على جندي واحد. 
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ا
 رهانات وحدود -ثانيا

ما الرهانات في إدلب، وما حدودها، وكيف يمكن أن تتغير بفعل تقديرات خاطئة أو بسبب االنزالق 

وكيف يمكن أن تدفع األمور إلى مراجعة التفاهمات حول  ،لخإ ،ر محسوبةنحو مواجهة غير منضبطة أو غي

املنطقة، وبخاّصٍة على مستويين رئيسين: األول مثلث أستانة بين روسيا وإيران وتركيا. والثاني بين روسيا 

 والواليات املتحدة.

السوري نفسه،  تقع التفاهمات في "منطقة رمادية" يزداد نطاقها أو يضيق بتأثير تجاذبات الحدث

وكذلك بتأثير التجاذبات على مستوى النظام العاملي، وأما حدود الرهانات وأفق الحرب فتبدو محكومة 

 
ً
 :بمستويين أو حدين رئيسين أيضا

 األول هو التفاهم واالتفاق.   -

 الثاني هو الحرب املفتوحة. -

لكن املستوى أو الحّد األصل هو سورية نفسها، ذلك أن الرهانات وحدود التفاهمات واألفعال، 

 
ً
مرتبطة بالكيفيات التي تستجيب لها أو تميل لها دمشق، ومن املالحظ أن اإليقاع مرتبط بها، خالفا

 تغييره.للتقديرات املؤدلجة التي تقول إنها تتلقى الكثير مما يجري، من دون قدرة كبيرة على 
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ا
 في أصل الحدث/املواجهة -ثالثا

تقول سورية إنها عازمة على استعادة إدلب وتفكيك إمارة جبهة النصرة والكيانية التركية هناك، فيما 

ت وجوَدها وحلفاءها هناك، وإنما أن تزيد في ذلك، كما ظهر من استعدادات الجيش  ّبِ
َ
ث
ُ
تحاول تركيا، ال أن ت

ة املوالية له للهجوم على حلب. وربما كان الهدف هو قلب املشهد والعودة باألوضاع التركي والجماعات املسلح

إلى بدايات الحدث السوري أو على األقل إلى ما قبل االندفاعة السورية األخيرة، واستعادة السيطرة على 

 مناطق واسعة في ريف إدلب وحلب.

وتش ي، روسيا وإيران، ويقلب املوقف ويغير وقد أراد أردوغان أن "يمكر" بشريكيه في عملية أستانة وس

 للدخول في تفاوض ومداوالت وتفاهمات 
ً
املشهد في شمال سورية، ويضعهما أمام األمر الواقع، تمهيدا

جديدة، أو مراجعة ما كان من تفاهمات سابقة؛ لكن ما حدث هو أن خططه ورهاناته أدت إلى عكس ما أراد، 

ليه، ولو أن ذلك لن يقطع بينه وبين شريكيه، واألرجح أن يعود إليهما ويعودا إوال يحيق املكر الس يء إال بأهله. 

 إنما على أساس الوضع الراهن، ومن الصعب أن تعود األمور إلى الوراء بالنسبة لخرائط السيطرة الجديدة. 

  



    

أفق الحرب  معضلة إدلب: حدود الرهانات و  

 
ا
 سورية -رابعا

 وعزيمة كبيرين في تحرير مدينة حلب بالكامل، 
ً
وقد حشد الستعادة أظهر الجيش السوري إقداما

إدلب منذ أكثر من عام، لكنه لم يبدأ عملية عسكرية كبيرة هناك؛ إذ إنَّ سورية وحلفاءها كانوا يفضلون 

 عودة إدلب بقوة السياسة ال بقوة العسكرة والحرب، أو بقدر أقل من األعمال العسكرية، ولم يتحقق ذلك.

في إطار أستانة وسوتش ي، ونقض تفاهماته مع وقد واصل أردوغان "التملص" من تعهداته والتزاماته 

موسكو وطهران، وأخذ الوضع في إدلب يبتعد بصورة متزايدة عن خط التفاهم وإرادة الحل أو التسوية، 

األمر الذي وضع الحل العسكري في املقدمة، وإذا كان الهدف هو تفكيك إمارة القاعدة والكيانية التركية في 

 إدلب، فال بد من الحرب.

رية على ثقة بحليفيها روسيا وإيران، وقد كانا ضمانة لها حيال تركيا، وأداة لضبط سلوك األخيرة وسو 

 من ديناميات استعادة 
ً
واندفاعاتها غير املحسوبة في الحدث السوري، بل إنهما جعال من أردوغان جزءا

 –كما سبقت اإلشارة–ا سلطة الدولة على جزء كبير من الجغرافية السورية، ووصل األمر بين سورية وتركي

 إلى حد الدخول في مداوالت حول قضايا حيوية، كما أشار مسؤولون سوريون وأترك وروس وإيرانيون. 

  



    

أفق الحرب  معضلة إدلب: حدود الرهانات و  

 
ا
 روسيا -خامسا

 حيال تجاوزات أردوغان
ً
 حاسما

ً
 في شهر شباط/فبراير  وقفت روسيا موقفا

ً
، 2020في إدلب، تحديدا

وقد حاول ابتزازها من خالل مغازلته واشنطن، وطلبه من األخيرة نشر منظومة صواريخ باتريوت على مقربة 

 أن تتدخل لحمايته وعمالئه واملوالين له هناك. 
ً
 من إدلب وشمال سورية؛ راجيا

اومات التي جرت بين الطرفين، أمريكا وتركيا، إال ومن غير الواضح كيف كانت طبيعة املداوالت واملس

ع أنه ربما اقترح على واشنطن قلب املوقف بين أن
ُّ
قرة أن التقديرات املعتادة في مثل هذه الحاالت ذهبت ِلَتَوق

وموسكو، وتعاون أنقرة وواشنطن في "إغراق روسيا" في إدلب؛ إال أن واشنطن لم تستجب بالتمام، على ما 

  ن، كما أن موسكو لم تلن.ظهر حتى اآل 

قالت موسكو: إنها تدعم جهود الجيش 

لجيش يعمل على السوري في محاربة اإلرهاب، وإنَّ ا

أرضه، بل يريد استعادة أرض سورية تقع تحت 

سيطرة الجماعات املسلحة، وإنَّ الجيش التركي يعمل 

في مناطق اإلرهابيين ويتحرك بينهم، وإنَّ أنقرة 

استقدمت مئات الدبابات والعربات املدرعة واملدافع 

 من األسلحة والذخائر وسلمتها لـ"جبهة النصرة" املصنفة 
ً
 .3إرهابيةوكثيرا

ِعدُّ 
ُ
بدعم وإدارة –وقامت قاعدة حميميم بجهود كبيرة في ضرب حشود الجماعات املسلحة التي كانت ت

كما تم استهداف عسكريين أتراٍك كانوا قد صوبوا مضادات جوية على الطائرات  ،4على حلبللهجوم  –تركية

 .5الروسية

                                                             
، 2020شباط/فبراير  15، روسيا اليوم"اتهام روس ي لتركيا بتسليم أسلحة ومعدات وزي عسكري ملسلحي إدلب"،  3

http://bit.ly/2PBYq8m  
  http://bit.ly/2PzKtaE، 2020شباط/فبراير  28، األخبار"أنقرة "وحيدة" في "نار إدلب""،  4
 ،2020 شباط/فبراير 26، روسيا اليوم"وسائل إعالم: القوات التركية في إدلب تقصف طائرات عسكرية روسية"،  5

http://bit.ly/2vsSjMC  

رسالة روسيا، هي أنها لن تتراجع عن دعم 

ن 
ّ
الجيش في معركة استعادة إدلب، ولن تمك

لتركيا من القيام بما من شأنه أن يعيد الزمن 

 إلى الوراء، وأن هذا أصل في املوقف الروس ي.

http://bit.ly/2PBYq8m
http://bit.ly/2PzKtaE
http://bit.ly/2vsSjMC
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ن لتركيا من القيام رسالة روسيا، هي أنها لن تتراجع عن دعم الجيش في 
ّ
معركة استعادة إدلب، ولن تمك

بما من شأنه أن يعيد الزمن إلى الوراء، وأن هذا أصل في املوقف الروس ي. وأظهرت روسيا حيال هجمات إدلب 

 بكيفية غير مسبوقة، تذكر املتابع بما كان منها في بداية 
ً
 وإقداما

ً
 وقوة

ً
وتهديدات تركيا بالحرب عزيمة

 .2015ها العسكري في الحرب عام اشتراكها وتدخل

إن موقف روسيا حيال معضلة إدلب، يعبر عن التزامها بتحالفاتها، وبكونها قوة كبرى في النظام العاملي 

 
ً
 .6اليوم، وتباشر مصالحها في املنطقة وحول العالم، وأن سورية هي مسألة أمن قومي لروسيا أيضا

  

                                                             
الفروف: ال أظن أن ما يحدث في إدلب سيتم تضمينه في "في معرض تعليقه على طلب تركيا اجتماع الناتو لبحث الوضع في إدلب:  6

  https://sptnkne.ws/B6dz، 2020شباط/فبراير،  28، سبوتنيكأية مادة من ميثاق الناتو". 

https://sptnkne.ws/B6dz


    

أفق الحرب  معضلة إدلب: حدود الرهانات و  

 
ا
 أردوغان: من التمكين إلى التآكل -سادسا

 ق
ّ
ن" لنفسه وللموالين له في إدلب وريف حلب، غير أن ام أردوغان بكل ما هو ممكن من أجل أن "يمك

 األمور أخذت تسير بما ال يشتهي، بل إنها أخذته وسفنه ومراكبه واملوالين له إلى دائرة مواجهة وصدام بالغة

على االنسحاب منها. وأردوغان الخطورة والحرج بالنسبة له، فال هو قادر على املض ي فيها، وال هو قادر 

 مضطر للمفاضلة بين خيارات قاسية بالنسبة له، ومع أي رهان ال بد من دفع األثمان.

لم يستطع أردوغان تقبل أو تحمل استعادة الجيش السوري السيطرة على مناطق، كان َيِعُد نفسه 

 
ّ
والتذكير بميراث السلطنة العثمانية، وقدم سردية  ،7ي"بها، وقد درج وأتباعه على عرض خرائط "امليثاق امِلل

خاصة بوجود تركمان في املنطقة، وعمل على اختالق 

 هويات مستجدة بين املوالين له في إدلب وريف حلب،

م التعليم باللغة ومنح الجنسية لعشرات اآلالف، وع

 للوقف التركي هناك، وكتب 
ً
التركية، وأقام نظما

 اللوحات الطرقية بالتركية
ً
، وكذلك وضَع نظاما

 بتركيا
ً
غير أنَّ تقدم  ،لخ، إللبريد واالتصاالت ملحقا

الجيش السوري يكاد يذهب بكل ذلك في مهب الريح، 

 له.
ً
  هذا موجع جدا

لكن الرهان األقرب هو االستجابة لعروض وضمانات سياسية وأمنية واستراتيجية روسية محتملة، 

ة النصرة" في إدلب، وتجميد خطط "الكيانية التركية" في تلك املنطقة، وبالتالي "التخلي" عن دعم إمارة "جبه

 إذ إنه لن يخاطر بأمنه ومصالحه من أجل مشروع "إمارة" لن يمكنه الدفاع عنه، ولن تقبل سورية وحلفاؤها

 به.

                                                             
 ، 2020شباط/فبراير  22، األخبارردوغان إلى الفّخ األميركي؟"، أمحمد نور الدين، "هل ينجّر  7

akhbar.com/Syria/284549-https://al   

الرهان األقرب هو الستجابة لعروض 

وضمانات سياسية وأمنية واستراتيجية 

روسية محتملة، وبالتالي "التخلي" عن دعم 

إمارة "جبهة النصرة" في إدلب، وتجميد خطط 

 "الكيانية التركية" في تلك املنطقة

https://al-akhbar.com/Syria/284549
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 خالل الحرب، ثم بصورة متسارعة في األشهر األخيرة، كما أنَّ نظرة 
ً
على أخذ أردوغان بالتآكل تدريجيا

خطابه السياس ي في بداية الحرب السورية، مقارنة بخطابه اليوم، تعطي فكرة عن حجم ذلك التآكل، وحجم 

 
ً
 أيضا

ً
 وربما إخوانّيا

ً
 أو عثمانّيا

ً
تى واصل وليس من املعروف إلى م–خيباته وإخفاقاته؛ لكنَّ هناك سيزيف تركّيا

السيزيفة أو "مزاولة  همتى يواصل أردوغان جهودوال إلى  –سيزيف اإلغريقي جهوده في "مزاولة املستحيل"

، في وقت من ا
ً
ملرجو املستحيل" في شمال سورية، ولو أن استمراره في رهاناته الخطرة سوف يقذف به خارجا

.
ً
 أو املؤمل أن يكون قريبا
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ا
 تركيا: حدود الرهانات -سابعا

 في 
ً
شهر شباط/فبراير وبداية أظهرت التجاذبات، بل املواجهات في إدلب وريف حلب، تحديدا

 للرهانات املتبادلة بين مختلف فواعل الحدث السوري بعاّمة، وفي شمال 2020آذار/مارس 
ً
، أنَّ ثمة حدودا

 سورية بخاّصة:

 بين موسكو وأنقرة -

وتشعره بأن التفاهم معها يحقق له مكاسب ال يمكن له أن يحققها  حاولت روسيا أن تضبط أردوغان

 أنه 
ً
 أو بالتحالف مع واشنطن، لكنه واصل اللعب على تناقضات بين موسكو وواشنطن، معتقدا

ً
منفردا

 سوف يكسب.

 بين طهران وأنقرة -

ت في وارد وإذ يشعر أردوغان أنَّ طهران منشغلة بعض الش يء بتحديات داخلية وإقليمية، وأنها ليس

، ذلك أن القوات اإليرانية تعمل على األرض في محيط إدلب 
ً
املخاطرة بعالقتها معه، فقد كان تقديره خاطئا

 في كل جهد عسكري سوري خالل الحرب. 
ً
 وريف حلب، وهي حاضرة تقريبا

 بين أنقرة وواشنطن -

، وقد أظهر املوقف أ
ً
ن األخيرة غير مستعدة إذ إنَّ رهان أردوغان على واشنطن كان له حدود أيضا

لالنخراط في مواجهة مباشرة مع موسكو، من أجل أهداف ليست أمريكية بالتمام، أو ليست ذات أولوية 

اآلن، ومن أجل حليف أخذ يثير الشكوك في مواقفه، ومع ذلك فإن واشنطن لن تفضل رؤية أردوغان يخسر 

ين والخامنئي ونصر هللا! إنما ال بأس من تلقينه في سورية، وبخاّصٍة إذا كان خصومه هم خصومها: األسد وبوت

، وربما توريطه في مواجهة.
ً
 درسا
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ا
 في أفق الحرب -ثامنا

على الحواف الخطرة، وقد يحاول املخاطرة في هجوم عسكري، حتى مع إدراكه بأن  يلعب أردوغان

روسيا وإيران لن يسمحا له بذلك، كما أنَّ الجيش السوري والقوات الحليفة سوف يتصدون له، ولن يتحمل 

 الكثير من الخسائر. 

 قوة حميميم

ب على يعلم السوريون، وكذلك الخبراء واملتخصصون في الشؤون التركية، 
ّ
أن جيش أردوغان لم يتغل

، وليست لديهم إمكانات دول،
ً
 دوليا

ً
 عدة مئات من املقاتلين الكرد في شرق األناضول، والكرد ال يتلقون دعما

 
ً
على فعل  –"إسرائيل"من دون مساعدة واشنطن أو الناتو أو –ومن ثم فإن الجيش التركي لن يكون قادرا

 بمفردها وبما تمثله تفوقه قوة. وال بد أن أردوغان يدرك ذلك. ش يء. إذ إنَّ قاعدة حميميم الروسية

 مسارات محتملة

يمكن تركيز املسارات أو االتجاهات املحتملة أو املرجحة للموقف بين سورية وتركيا في إدلب وريف 

 حلب في النقاط الرئيسة اآلتية: 

، ومن املرجح أن يكون التصعيد والحرب -

 ،
ً
 ومؤقتا

ً
هذا املسار في حال حدوثه، محدودا

ولن تساعد الظروف اإلقليمية والدولية، 

 من قبل روسيا وإيران، على القيام 
ً
تحديدا

بأي تغيير تركي أو جهادي في خرائط 

السيطرة. كما أن دخول واشنطن أو حلف 

الناتو على خط الحرب، أمر مستبعد في 

 ة، إذ ال مؤشرات جدية عليه. الظروف الراهن

، إذ إنه مشروط برهانات مركبة ومعقدة، وهو مرتبط التهدئة أو الحل -
ً
، وهو مسار ضعيف نسبيا

بالتوصل إلى تسوية أو حل شامل لألزمة السورية، وهذا أمر دونه صعوبات كبيرة وكثيرة، وهذا 

من املمكن أو املتوقع أن تتمكن موسكو وأنقرة 

ناميات جديدة، أو التأكيد من التوصل إلى دي

على ديناميات سابقة، لضبط املوقف حول 

إدلب، حتى في حال قامت مواجهات عسكرية 

 محدودة
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دة وأوروبا وعدد من الدول العربية، يتجاوز تركيا نفسها إلى فواعل أخرى، في مقدمها الواليات املتح

 !"إسرائيل"وال ننَس دور 

، وهو سمسارات متوازية، أو باألحرى بين-بين -
ً
مة الحدث السوري ، وهذا هو املسار األكثر ترجيحا

، ومن املتوقع أن تستمر التفاهمات والتجاذبات بين أنقرة وكل من موسكو وطهران، وكذلك 
ً
عموما

 األمر بين أنقرة وواشنطن. 

 مبادرة روسية

التأكيد على من املمكن أو املتوقع أن تتمكن موسكو وأنقرة من التوصل إلى ديناميات جديدة، أو 

ديناميات سابقة، لضبط املوقف حول إدلب، حتى في حال قامت مواجهات عسكرية محدودة. وقد برزت 

 تقديرات حول أن موسكو طرحت على أنقرة:

ليه الجماعات إتركي، تنسحب -شريط حدودي" يكون تحت رقابة وإشراف مشترك، روس ي"إقامة  -

 لعمل
ً
يات اللجوء والتسلل عبر الحدود، حسب أولويات أنقرة املسلحة املوالية لتركيا، ويكون ضابطا

 واعتباراتها األمنية، فيما تعود إدلب إلى سلطة الدولة السورية.

، بضمانات روسية، باعتبار بروتوكول تركية مشتركة-تجديد الدعوة إلى إقامة دينامية أمنية سورية -

 .1998أضنة تشرين األول/أكتوبر 

 والتسوية للحرب السورية. إشراك أنقرة في سياسات الحل -
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 خاتمة

قد تكون معركة استعادة إدلب آخر معركة كبيرة في الحرب السورية، على ما يتكرر في الخطاب 

السياس ي السوري، وهذا يفسر حجم االحتدام والتعقيد في املوقف حيالها، كما يفسر كيف أن أردوغان 

شمال سورية، وسوف يحاول القيام بكل ما هو أخذ يعدها معركة ذات طابع وجودي ملشروعه وأطماعه في 

 ممكن من أجل أن إعاقة تحرير إدلب.

، ولو  إنَّ ديناميات
ً
 يسيرا

ً
الحدث السوري وإكراهاته لن تجعل من عودة إدلب إلى حضن الوطن أمرا

 مما 
ً
، ذلك أن الوضع في إدلب ليس أكثر تعقيدا

ً
أن منوال الحرب وخبرتها لدى السوريين، تجعلهم أكثر تفاؤال

أكبر، بل وأكثر قوة كان في املنطقة الجنوبية، درعا والقنيطرة، وقد كانت الرهانات املعادية لدمشق هناك 

 باعتبار ظروف وفواعل الحرب هناك.

 
ً
 طويال

ً
 وتمزقات يتطلب شفاؤها أو تجاوزها وقتا

ً
 أو جروحا

ً
سوف تترك عقدة أو معضلة إدلب ندوبا

 م
ً
" يتطلب استئصالها أو احتواء مفاعليها سنوات وربما عقودا

ً
؛ وقد ألقى التركي فيها "بذورا

ً
 كبيرا

ً
ن وجهدا

 ستوى الوطني، وهذا مما يجب التفكير فيه، والتحسب له، حتى قبل أن تتم استعادة إدلب!العمل على امل

 من دون أقنعة: مشهد ال يشجع على املتابعة أو 
ً
يلعب أردوغان اليوم بصراحة ورعونة، ويقف عاريا

 التأمل، وقبح ال يحتمل، لكن فيه عبرة ملن أراد االعتبار!
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 املراجع

كانون الثاني/يناير  14، الشرق الوسطتركي برعاية روسية"، -"لقاء أمني سوري .حميدي، إبراهيم .1

2020 ،http://bit.ly/2uN1GXe  

، 2019نيسان/أبريل  20، ندبندنت عربيةإ"وساطة إيرانية بين تركيا وسورية"،  .محمود، رستم .2

http://bit.ly/2PyREQn 

 15، روسيا اليوم"اتهام روس ي لتركيا بتسليم أسلحة ومعدات وزي عسكري ملسلحي إدلب"،  .3

  http://bit.ly/2PBYq8m، 2020شباط/فبراير 

 26، اليومروسيا "وسائل إعالم: القوات التركية في إدلب تقصف طائرات عسكرية روسية"،  .4

 http://bit.ly/2vsSjMC ،2020شباط/فبراير 

 28، سبوتنيك"الفروف: ال أظن أن ما يحدث في إدلب سيتم تضمينه في أية مادة من ميثاق الناتو".  .5

 6dzhttps://sptnkne.ws/B، 2020شباط/فبراير، 

  http://bit.ly/2PzKtaE، 2020شباط/فبراير  28، األخبار"أنقرة "وحيدة" في "نار إدلب""،  .6
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o ِمداد – والدراسات لألبحاث دمشق مركز في العلمية الهيئة عضو. 

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o من الكتب: صدر له 

 أبو ظبي: جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة( ،

 (.2008مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 اقع الراهن واحتمالت املستقبل ، )بيروت: مركز دراسات الوحدة سورية وتركيا: الو

 (. 2009العربية، 

  بيروت: املركز العربي لألبحاث التغيير –ية السياسة الخارجية التركية: الستمرار( ،

 (.2012ودراسة السياسات، 

 املركز العربي لألبحاث ودراسة  تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟(

 (. 2012السياسات، 

 أبو ظبي: مركز تركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة( ،

 (.2013للدراسات والبحوث االستراتيجية،  اإلمارات

 املركز الدوحة، )األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية :

 (.2013العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية(

 (.2017؛ بيروت: دار الفارابي، 2017والدراسات، 

  دمشق: مركز دمشق  لدى الكردوالدولة السياسة الثقافة و كورد نامه: في أسئلة(

 (.2018؛ بيروت: دار الفرقد، 2018لألبحاث والدراسات، 
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