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أنقرة تريدها بؤرة ضغط على النظام السوري

معركة إدلب كشفت عن فجوة تركية ـ روسية
معركة ادلب الكربى فتحت لتحسم اما بالقوة العسكرية او عرب تفاهامت سياسية .الحسم العسكري يتواله الجيش السوري
بدعم وغطاء جوي رويس .االتفاق السيايس يكون اوال بني تركيا وروسيا لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا ،وخصوصا لجهة تنظيف
ادلب من التنظيامت املتطرفة واالرهابية التي ال مكان لها عىل طاولة التسوية السياسية
مع اقرتاب ربيع الحسم دخلت تعقيدات جديدة
عىل ملف ادلب ناجمة بشكل اسايس عن
املرشوع الطموح لدى الرئيس الرتيك رجب طيب
اردوغان ،املمتد من سوريا اىل ليبيا عرب رشق
املتوسط ،واملصطدم بجملة عوائق وضوابط
روسية.
تشكل مدينة ادلب آخر املعاقل الرئيسية
للمعارضة السورية املوالية لرتكيا ويقطنها نحو
ثالثة ماليني بعد تدفق املقاتلني اليها من كل
نواحي سوريا ،خصوصا مقاتيل هيئة تحرير
الشام (جبهة النرصة) .وال تريد تركيا لهؤالء ان
يرتكوا ادلب الكرث من سبب .هي تريد الدلب
ان تبقى بؤرة ضغط عىل النظام السوري اىل
حني ايجاد حل نهايئ يضمن للمعارضة متثيال
يف الحكومة السورية املقبلة ،وتريد االحتفاظ
باملقاتلني يف هذه املنطقة الستخدامهم يف مناطق
اخرى داخل سوريا وضد االكراد تحديدا ،او
خارج سوريا ويف ليبيا خصوصا التي امعنت تركيا
يف التدخل يف شؤونها وحربها االهلية .كام تريد
تكريس واقع ميداين يف ادلب املحاذية لحدودها
يجعل منها جزءا من منطقة حدودية امنة
وعازلة يف شامل سوريا.
من اجل هذا الهدف نفذت تركيا سلسلة عمليات
عسكرية بدأتها مع عملية درع الفرات ،ومن ثم
عملية غصن الزيتون التي انتهت باحتالل منطقة
عفرين .واخريا عملية نبع السالم التي افضت اىل
قضم املنطقة الكردية الحدودية.
من جهتها ،تعترب دمشق ان معركتها ضد االرهاب
ال تنتهي اال مع السيطرة الكاملة عىل ادلب التي
تشكل آخر بؤرة وقاعدة لالرهاب يف سوريا .قبل
االنتهاء من هذه املعركة ال مجال الطالق العملية
السياسية ،وال نجاح لهذه العملية يف حال
اطالقها .كام تعترب دمشق ان ال مربر وال مسوغ
لوجود تركيا يف ادلب ،سواء مبارشة عرب جيشها او

شهر العسل بني بوتني واردوغان انتهى لكن من دون طالق.

بشكل غري مبارش عرب منظامت متطرفة وارهابية،
ولو حصل هذا الوجود استنادا اىل تفاهامت مع
روسيا .فكيف اذا مل تلتزم تركيا هذه التفاهامت
ومل تقدم عىل اخراج مسلحي النرصة من ادلب.
للمرة االوىل منذ التدخل العسكري الرتيك يف
سوريا يحصل تصادم عسكري واشتباك مبارش بني
الجيشني السوري والرتيك .الجيش السوري الذي
احرز تقدما كبريا وسيطر عىل مدن اسرتاتيجية
مثل معرة النعامن ورساقب ،واحكم سيطرته عىل
اوتوسرتاد حلب دمشق .والجيش الرتيك الذي
ارسل تعزيزات كبرية الحتواء الهجوم السوري
وابقاء ادلب ورقة مساومة يف يد اردوغان.
للمرة االوىل منذ التدخل العسكري الرويس يف
سوريا يف العام  2015وحادثة اسقاط طائرة
روسية مقاتلة بنري ان تركية ،يحصل توتر مكشوف
يف العالقة بني روسيا بوتني وتركيا اردوغان بعد

اعوام من التنسيق والتفاهامت ،كان من ابرزها
تفاهم سوتيش حول ادلب وتفاهم استانة حول
مناطق خفض التصعيد التي تشمل ادلب.
ملاذا حصلت هذه االنتكاسة املفاجئة يف العالقة
بني الرئيس الرويس فالدميري بوتني واردوغان بعد
تفاهامت وشهر عسل امتد اىل اشهر طويلة
وازعج االمريكيني؟
هذا التوتر املفاجئ بني بوتني واردوغان ال يعود
فقط اىل عدم تنفيذ تركيا التزاماتها يف ادلب
مبوجب تفاهم سوتيش ،وامنا اىل جملة اسباب
وعوامل مستجدة ايضا من ابرزها:
 فشل الوساطة الروسية بني دمشق وانقرة،والتي بدأت عرب اجتامعات امنية ثنائية عىل
مستوى رئييس البلدين (عيل مملوك وحقان
فيدان) ،وكان يخطط لها لتتوج بلقاء االسد ـ
اردوغان برعاية بوتني يف موسكو او يف سوتيش.

 تعرث التفاهم الرتيك ـ الرويس يف ليبيا ،وحيثان موسكو التي تبحث عن موطئ قدم لها
يف ليبيا اكتشفت ان طموحها ال مير عرب انقرة
التي واجهت تصديا عربيا واوروبيا ضد تدخلها
هناك ،اضافة اىل ان الدولتني ليستا عىل موجة
واحدة حيال الوضع الليبي ورصاع النفط يف
رشق املتوسط .يف ليبيا ،يقف بوتني واردوغان
عىل طريف نقيض يف الحرب الليبية املتجددة.
انقرة تدعم حكومة فائز الرساج ومتدها مبرتزقة
سوريني للدفاع عن طرابلس ،وموسكو تدعم
الجيش الوطني برئاسة املشري خليفة حفرت ومتده
مبرتزقة فاغرن للسيطرة عىل طرابلس .مؤمتر برلني
الذي شارك فيه اردوغان وبوتني ،كان من املفرتض
ان يكرس وقف النار ،لكن املواجهات استعرت
وزادت قوافل االمداد العسكري من ذخرية
ومدرعات ومقاتلني.
 الخطوط التي فتحها اردوغان مع اوكرانيا (جارةروسيا وخصمها اللدود) بهدف تعميق الرشاكة
االسرتاتيجية معها والتعاون يف مسائل ذات
اهتامم مشرتك مثل شبه جزيرة القرم.
هل ميكن ان تستفيد واشنطن من التوتر الرتيك ـ
الرويس كام فعلت موسكو عندما استفادت من
تراجع العالقة بني الواليات املتحدة وتركيا؟
اردوغان يدرك بشكل متزايد ان اتفاقاته مع
روسيا يف شأن سوريا محكوم عليها بالفشل،

لكنه سيستمر يف التنسيق عن كثب مع بوتني
النه حليفه الوحيد يف الرصاع .يعتقد البعض
ان انقالب العالقة الروسية  -الرتكية يعود اىل
التغيريات التي احدثها القرار االمرييك بتصفية
قاسم سليامين قائد فيلق القدس االيراين ،يف
رسالة اىل محور استانة بأن ايران وروسيا وتركيا
مطالبة بتغيري سياساتها يف املنطقة ،خصوصا تركيا
التي تطالبها واشنطن بحسم خياراتها يف عالقاتها
مع حلف الناتو وموقعها فيه.
مع انشغال تركيا بالحرب يف ادلب ،يف مقابل
تراجع قتالها مع االكراد ،اندفعت نحو جبهة
جديدة يف حوض البحر املتوسط عرب توقيع
اتفاقات مثرية لالشكاليات مع حكومة الرساج.
يرى البعض ان تلك االندفاعة مل تكن لتقدم
عليها تركيا من دون ضوء اخرض امرييك للرد عىل
التدخل الرويس ،عىل الرغم من االشكاليات التي
يثريها هذا الدعم لرتكيا ،سواء مع حلفائها العرب
او االوروبيني .لكن اردوغان رسعان ما سيعود
اىل امللف الكردي ،الن تركيا تعترب االكراد اكرب
خطر عليها .كام ان خيارات بوتني مع اردوغان
محدودة ،ومن املحتمل ان تكون تركيا رشيكا
اقتصاديا رئيسيا لروسيا ،حيث يتطلع الزعيامن
اىل االرتقاء مبستوى التجارة بني البلدين ،بحيث
ترتاوح حاليا ما بني  30مليار دوالر اىل  100مليار
دوالر .وتعترب عضوية تركيا امرا حاسام آلمال

معركة ادلب ستكون االساس لحسم الفوىض واالرهاب يف سوريا.

روسيا يف دعم املنظامت متعددة الطرف يف
القوقاز وآسيا الوسطى .بالطبع يريد بوتني تأجيج
حالة عدم اليقني لدى حزب الناتو يف شأن التزام
تركيا التحالف.
اردوغان يعرف كل ذلك ،وسيستمر يف الضغط
عىل روسيا للحصول عىل تنازالت يف سوريا وليبيا،
ورمبا يف اماكن اخرى.
التطورات العسكرية يف ادلب حركت املعارضة
داخل تركيا وتحولت اىل بند اول يف الحراك
السيايس الداخيل .ومع سقوط اول قتىل الجيش
الرتيك يف ادلب يف مطلع الشهر الجاري ،ارتفع
صوت املعارضة بالتساؤل عام يفعله الجيش
يف ادلب .انطلقت عىل اثر ذلك نقاشات حادة
حول خيارات تركيا يف سوريا ،عكست انتقادات
لسياسة اردوغان واملستنقع الذي اوقع بالده
فيه فعال .لذا ،فان عدم الظهور مبوقف الضعيف
واملرتاجع ميدانيا كان يف صلب تهديدات
اردوغان للنظام السوري لالنسحاب من حول
نقاط املراقبة الرتكية يف ادلب ،واعطائه مهلة.
فاذا مل ترضخ سوريا لتهديدات اردوغان ،فان
تركيا ستنتقل اىل الخطة باء .وقد اعلن وزير
الدفاع خلويص اقار ان الخطة البديلة تعني
القيام بعملية عىل غرار غصن الزيتون ودرع
الفرات ونبع السالم ،اي تقدم الجيش الرتيك
الحتالل ما تبقى من ادلب ووضع اليد عليها
مبارشة ،فال تبقى تحت سيطرة املسلحني،
واعالنها منطقة امنة ،ووضع سوريا وروسيا امام
امر واقع وهو ان اي تقدم للجيش السوري
يعني االصطدام مع الجيش الرتيك ،ما يفرس
كل هذه التعزيزات الرتكية يف مختلف انواع
االسلحة.
تطورات معركة ادلب عىل املستويني العسكري
والسيايس اظهرت ان االحداث يف شامل سوريا
تجاوزت اتفاق اضنة القديم واتفاق سوتيش
الحديث ،وان اتفاقا جديدا عىل انقاضهام ال بد
من ان يقوم بني سوريا وتركيا برعاية موسكو
وعربها.
البديل من هذا االتفاق هو الحل العسكري.
فالقرار الرويس ـ السوري بانهاء وضع ادلب
اتخذ عرب تفاهم سيايس مع تركيا ،او عرب الحسم
العسكري ضد الفصائل املوالية لها واملتعاونة
معها ،الن معركة ادلب ستكون االساس لحسم
الفوىض واالرهاب يف سوريا.
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