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مقال تحليلي

ال حلول في لوزان :ثبات روسي وتراجع أميركي مؤقت
يحيى دبوق
ّ
ُ
ّ
الحلبيون تشبثهم
رغم ذلك يواصل
باألمل ب َ
يثنيهم عن
ـ«فر ٍج قريب» ٌ ،ال ّ
ٌ ٌ
باب زائل وال ساعة متوقفة .على
ذلك
ُ
يقبع بناء
بعد أمتار من برج الساعة
ٌ
ّ
الوطنية» .وال ــدار عبارة
«دار الكتب
عــن مكتبة عــامــة مساحتها حــوالــى
ّ
العلوي
 600متر مــربــع مــن طابقني:
مخصص للمطالعة العامة ،ويحوي
أك ـثــر م ــن مـئــة أل ــف ك ـت ــاب ،والـسـفـلــي
يحتضن مسرحًا ّ
يتسع لقرابة 300
شـخــص .بطبيعة الـحــال تـبــدو الــدار
ّ
حال
شبه مـهـجـ َـورة ،أمــا الـســؤال عـ ُـن ّ
بجواب متوقع
الكتب اليوم ،فيحظى
ُ
«م ــا ح ــدا س ــائ ــل» .ال ه ــي ن ـق ـلــت إلــى
إلجراءات
مكان آخر ،وال هي خضعت
ً
ّ
حفاظية على األقل ،وما زالت متروكة
ملصيرها.

المدينة القديمة
م ـ ــن ح ـ ــي «بـ ـحـ ـسـ ـيـ ـت ــا» الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ً
ال ـش ـه ـيــر وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ق ـل ـعــة ح ـلــب،
مـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ــالـ ـج ــام ــع األمـ ـ ـ ـ ــوي وخ ـ ــان
الوزير :ال شيء سوى الدمار .مع كل
ُ
تقطعها أنت تدوس جزءًا من
خطوة
ّ
«الـتــراث االنـســانــي» ،لكن التصنيف
الــذي حظيت به املدينة قبل عشرات
ال ـس ـنــن ع ـلــى ق ــوائ ــم ال ـيــون ـس ـكــو لم
يـشـفــع ل ـهــا ،ت ـقــديــر ال ـخ ـســائــر يـبــدو
ضربًا مــن املستحيل ســواء باملعنى
املادي أو االنساني .حتى وقت قريب
ّ
قلب
كانت األسواق التاريخية بمثابة ٍ
تجاري لعاصمة سوريا االقتصادية.
ُ
ال ـح ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـي ــوم ـي ــة ت ـق ـ ّـدر

بـ ـمـ ـئ ــات مـ ــايـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ع ـمــر
التاريخية يتجاوز حاجز
األس ــواق
ّ
الـ 2300عام ،لكنك لن ترى هنا اليوم
ســوى الــركــام .قبل فترة وجـيــزة كان
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ق ــد أح ـ ــرز ت ـقـ ّـدمــا
ّ
وضم
على جبهات املدينة القديمة،
ح ــي الـ ـف ــراف ــرة إلـ ــى س ـي ـطــرتــه .فيما
ّ
ّ
تستمر سيطرة املسلحني على أجزاء
واس ـعــة مــن املـمــديــة الـقــديـمــة ،وســط
ـاس ش ــدي ــدة ال ـت ــداخ ــل،
خـ ـط ــوط تـ ـم ـ ٍ
ُ
وفي كثير من األحيان ال يفصل ّبني
ّ
السيطرتني ســوى ج ــدار .لــم يتوقف
ّ
املسلحون عن حفر األنفاق وتفجير
ً
ّ
التاريخية «أمال» في
عشرات املباني
الوصول إلــى القلعةّ .
مبان (من
ة
ثم
َ ٍ
نجت إلى
بينها خــانــات ،ومساجد)
حــد مــا مــن ال ــدم ــار الـكـلــي ،مــع ضــرر
ً
أجزاء منها.
طاول

مظاهر الفتة

ٌ
كـثـيــرة املـظــاهــر الـتــي تـبــدو مفاجئة
ّ
ّ
في مدينة جربت الحرب كل فنونها
فيها .ما زالت لشرطي السير «هيبة»
واض ـح ــة ،إل ــى درج ــة تجعل سائقي
س ـ ـ ـيـ ـ ــارات األجـ ـ ـ ـ ــرة ح ــريـ ـص ــن ع ـلــى
تــأجـيــل اس ـت ـخــدام هــواتـفـهــم ّ إل ــى ما
بعد تجاوزه .وخالفًا للمتوقع ُ
تجد
السائقني بعيدين عن الجشع .أسعار
الـتــوصـيــات تـ ــراوح بــن  250و400
ّ
ـرف ال ــدوالر
ل ـيــرة س ــوري ــة (س ـعــر ص ـ َ
حوالى  530ليرة) ال حاجة لالتفاق
ع ـل ـي ـه ــا م ـس ـب ـق ــا .م ـع ـظ ــم ال ـس ــائ ـق ــن
يتعاملون مع األمر ّبضمير حاضر،
ويـ ـعـ ـي ــدون إلـ ـي ــك ح ــق ــك ع ـل ــى «آخـ ــر
خـ ـمـ ـس ــن» .م ـظ ــاه ــر الـ ـتـ ـس ـ ّـول شـبــه
معدومة في معظم األحياء .الحواجز
داخل املدينة تختفي نهارًا ،وهذا أحد
«إن ـج ــازات املـحــافــظ ال ـجــديــد» ،الــذي
بسمعة طيبة في
يحظى حتى اآلن ّ
الشارع الحلبي« .شغيل وقبضاي»،
ّ
يـقــولــون عـنــه .أمــا املـقــاهــي ،فمكتظة
بـ ـط ــريـ ـق ــة شـ ـب ــه دائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،وسـ ـيـ ـك ــون
عـلـيــك أن تـحـجــز مـسـبـقــا ف ــي بعض
«امل ـنــاس ـبــات» ،مـثــل مـتــابـعــة امل ـبــاراة
األخيرة بني منتخبي سوريا وقطر.
ّ
اكتظت املقاهي ،وانخرط الحاضرون
فــي تشجيع حـمــاســي ،قبل أن تأتي
ّ
النتيجة مخالفة لتطلعاتهم.

ل ــن يـصــل اج ـت ـمــاع لـ ــوزان لـبـحــث األزمـ ــة ف ــي ســوريــا
إلــى تسوية أو حل سياسي .مواقف األطــراف وأدنــى
أه ــدافـ ـه ــم ال ت ـس ـمــح ب ــال ـت ــوص ــل ل ـت ـس ــوي ــات ،ضـمــن
امليزان والظرف الحالي للمواجهة القائمة في سوريا،
بــاألصــالــة أو بــالــوكــالــة .إال ّأن أصــل الـتــوجــه إلــى لقاء
سياسي ،فــي ظــل تــوتــر وكـبــاش غير مسبوقني بني
موسكو وواشنطن ،يحمل معاني ودالالت كبيرة جدًا.
ً
أوال :الـتــوجــه الــروســي ـ ـ األمـيــركــي نحو ال ـعــودة إلى
ً
مـســار سـيــاســي ،وإن لــم يكن مــؤمــا أن يصل إلى
ن ـتــائــج حــاس ـمــة ،م ــن ش ــأن ــه أن ي ــزي ــد م ــن مـنـســوب
اإلطمئنان إلى أن تلميحات اإلدارة األميركية بإمكان
اإلق ــدام على خـيــارات متطرفة ضد الــدولــة السورية،
بــاتــت عنصر ضغط تـجــاه الــروســي ،مــن املستبعد
ترجمتها عمليًا .تجاه ذلك ،يبدو ّأن الثبات الروسي
ورسائل القول والفعل لردع األميركيني عن مباشرة
تهديداتهم ،تتجه نحو تسجيل انتصار كبير جدًا،
مــن املـقــدر أن تبني موسكو مواقفها عليه الحقًا.
وإذا تحقق بالفعل التراجع األميركي عن التهديدات،
ً
وهــو مــا يبدو حــاصــا ،فيمكن الـقــول بــا ت ــرددّ ،إن
هذا التراجع يأتي بطعم الهزيمة ،في مقابل االنتصار
الروسي.
ثانيًا :مــع ذلــك ،انتصار روسـيــا املـقــدر فــي «اشتباك
الردع» األخير ،هو انتصار مؤقت .فهو لم يأت ،أو لن
يأتي ،نتيجة إلستسالم أميركي في الساحة السورية،
بــل لتعذر التصدي واملــواجـهــة املـبــاشــرة .الــواضــح ّأن
اإلدارة االمـيــركـيــة فــي حــال تــراجـعـهــا ،وهــو مــا يبدو
ً
حاصال ،تكون قد قررت ترحيل املواجهة إلى اإلدارة
املقبلة .برغم ذلك ،دالالت التراجع وما يمكن أن ُيبنى
عليه الحقًا ،تتجاوز وصفه باملؤقت .الواضح أيضًا
ّأن الجانب الروسي أعلن انتصاره ،وأدرك جيدًا معنى

ونتيجة الثبات والتصدي لــإرادة االميركية ،وهو ما
ّ
مكن الرئيس الــروســي ،فالديمير بــوتــن ،مــن إطــاق
مــواقــف املنتصرين بقوله« :مستعدون للدخول في
حوار مع واشنطن ،لكن بشرط أن يؤدي إلى تنازالت».
ً
ّ
ثالثًا :التراجع االميركي ،كما يبدو حاصال ،سيمكن
الــروس والجيش الـســوري وحلفاءهما ،من مواصلة
استعادة شرق حلب ،رغم كل ما يرافق ذلك من صراخ
ً
غربي .استعادة شرق املدينة ،بات فعال ميدانيًا ،صدر
قــراره ،وهو في مرحلة التنفيذ الفعلي .مما يبدو من
أقوال بال أفعال ،ألميركا ولحلفائها ،أنهم استسلموا
أمــام اإلرادة الروسية تجاه شــرق حلب ،أمــا الصراخ

لن ُيثني التراجع
اإلدارة األميركية عن محاوالت
ميدانية مقابلة

ورف ــع ال ـصــوت ،فقد يـكــونــان مخصصني وموجهني
ملا يتجاوز املدينة إلى ما وراءهــا وفي أعقابها ،وملنع
الــروس والجيش السوري من البناء على ما حصل،
ملزيد من االنتصارات امليدانية.
رابعًا :في الوقت نفسه ،ال يعني تراجع الواليات املتحدة
مقابل اندفاعة الجيش السوري وحلفائه في امليدان،
أن الــواليــات املـتـحــدة قــد استسلمت .نعم هــي معنية
بأال تتسبب بمواجهة مباشرة مع الجانب الروسي،
الذي انــزاح أخيرًا نحو حلفائه وكاد أن يلتصق بهم،

لكن التراجع لن يثني اإلدارة األميركية وحلفاءها عن
محاوالت ميدانية مقابلة وهي مقدرة في هذه املرحلة
عبر وكالئها من الجماعات املسلحة ،بهدف املوازنة
امل ـيــدان ـيــة .ال يـبـعــد تـجـمـيــع املـسـلـحــن خـ ــارج حـلــب،
وتمكينهم من معاودة املحاولة لتحقيق إنجاز ميداني
ما ،األمر الذي يفترض بمعامله أن تتضح قريبًا ،وإال
فستكون املحاولة متأخرة وبال جدوى.
فــي الـعــودة إلــى مناسبة الـحــديــث ،أي اجتماع لــوزان،
فمن املفيد اإلشارة إلى اآلتي:
ً
ً
أوال :يبدو ّأن موسكو أبعدت عقابيًا ،كال من باريس
ولندن ،عن املشاركة في لوزان .الفعل الروسي العقابي،
يأتي نتيجة طبيعية لفظاظة فرنسية بريطانية في
الفترة األخـيــرة ،وتحامل غير مسبوق ضــد الجانب
الروسي ،بما يزيد عن حجمهما وثقلهما الفعليني.
ثانيا :حضور أو غياب إي ــران عــن ل ــوزان ،كما تؤكد
مصادر مطلعة ،سيأتي قــراره في الساعات األخيرة
وبقرار إيراني ،بعد أخذ ورد داخليني حول املشاركة
م ــن ع ــدم ـه ــا .ف ــي هـ ــذا االتـ ـج ــاه ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلــى
كيفية تـطـ ّـور الحضور اإليــرانــي فــي لـقــاءات «الحلول
السياسية» ،مــن رفــض مطلق ملشاركتها ،إلــى طلب
ً
مشاركتها الحـقــا ،وص ــوال إلــى الـتــردد االيــرانــي من
املشاركة .تطور يستأهل التأمل.
ً
ثالثًا :إن كان من املقدر ،إلى حد الحسم ،بأن ال حال
سياسيًا أو تسوية ستتأتى من لوزان ،لكن االجتماع
املوسع مع مشاركة اقليمية ،بما يشمل األميركيني
وال ــروس ،تأكيد على ضــرورة إنقاذ التواصل الذي
كــاد ينقطع في ظل التوتر بني الجانبني (االميركي
والــروســي) .في الوقت نفسه ،ال يستبعد أن يخرج
املـجـتـمـعــون ب ـتــوص ـيــات أو ت ـفــاهــم أو ح ـتــى بخطة
أولية ،تالمس هدنة لن تتحقق لتعذر تكرار الخداع،
ومعونات إنسانية قــد تصل أو ال تصل ،لكنها لن
تحقق أهدافها.

تقرير

ّ
موسكو توسع الئحة المشاركين:
طهران والقاهرة وبغداد إلى «لوزان»
على ُالرغم من المكاسب
التي ستضاف إلى سلة
موسكو في لوزان ،عبر
انضمام دول إقليمية مؤثرة
إلى المحادثات ،ال بد أن تنعكس
الخالفات المتصاعدة بين عدد
من العواصم بنحو سلبي على
مسار التفاوض الذي يتمحور
حول إيجاد آلية توافقية
لوقف األعمال القتالية في
مدينة حلب
ن ـج ـح ــت املـ ـس ــاع ــي ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
الـحـثـيـثــة ال ـتــي قــادت ـهــا مــوس ـكــو في
خـ ــال األي ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،ف ــي تــوسـيــع
طاولة «اجتماع لــوزان» املقرر اليوم،
ً
لتضم كــا من إيــران والـعــراق ومصر
وقطر .فبعدما نفت طهران في وقت
س ــاب ــق م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي املـ ـح ــادث ــات،
نـ ـش ــرت قـ ـن ــاة «تـ ـيـ ـلـ ـغ ــرام» ال ـخ ــاص ــة
بـمـســاعــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة لـلـشــؤون
الـعــربـيــة واألفــريـقـيــة ،حـســن جــابــري
أن ـص ــاري ،فــي وق ــت مـتــأخــر أم ــس ،أن
بالده ستحضر االجتماع إلى جانب
م ـصــر وال ـ ـعـ ــراق ،ق ـبــل ص ـ ــدور إع ــان
إيراني رسمي يؤكد املشاركة.

وك ــان ــت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ق ــد تـحــدثــت
عن أن طهران دعت إلى مشاركة مصر
والـعــراق فــي املـحــادثــات ،بعدما تلقت
ّ
ّ
اتصاالت مكثفة لحثها على الحضور.
وبالتوازي مع اإلعالن اإليراني ،خرج
املـتـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة األميركية
مارك تونر ،ليعلن أن بالده «ال تتوقع
ح ــدوث اخ ـت ــراق ف ــي خ ــال مـحــادثــات
لوزان» .وقال في خالل مؤتمر صحافي

ردًا على س ــؤال عـ ّـمــا إذا كــان الرئيس
األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ،ق ــد نــاقــش
خالل اجتماعه بوكاالت األمن القومي
الخيارات العسكرية ،إن بالده «ال تزال
تهتم بحزمة واسـعــة مــن الـخـيــارات»،
مشيرًا إلــى أن البيت األبـيــض يمكنه
ّ
«اإلجابة بدقة» عن هذا السؤال .وأكد
أن استئناف الـتـعــاون مــع روسـيــا في
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ال ي ـ ــزال م ـطــروحــا

مسلحون يصلون إلى إدلب إثر بدء تطبيق اتفاق المصالحة في الهامة وقدسيا (أ ف ب)

على الطاولة «في حال إحياء العملية
السياسية» ،مضيفًا أن واشنطن تريد
«إيقاف العمليات العسكرية في حلب»
قبل أي كالم في هذا الشأن.
وكـ ــان ال ـي ــوم ــان امل ــاض ـي ــان ق ــد شـهــدا
اتـصــالــن لــوزيــر الـخــارجـيــة الــروســي
سـيــرغــي الفـ ــروف بـنـظـيــره اإلي ــران ــي،
محمد ج ــواد ظــريــف ،بعد زي ــارة قام
بـهــا مـبـعــوث الـكــرمـلــن ال ـخ ــاص إلــى
س ــوري ــا ،ألـكـسـنــدر الفــرن ـت ـیــوف ،إلــى
ط ـ ـهـ ــران ،ل ـب ـحــث امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري مــع
مستشار املرشد األعلى للجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــران ،عـ ـل ــي أك ـب ــر
واليتي.
ومن جهة أخرى ،استضافت الرياض
ً
أول من أمس ،اجتماعًا ثالثيًا ضم كال
من وزير الخارجية السعودي ،عادل
ال ـج ـب ـيــر ،ون ـظ ـيــريــه ال ـت ــرك ــي مــولــود
جاويش أوغلو ،والقطري محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني ،لبحث املشاركة
في اجتماع لوزان ،واالجتماع الالحق
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـف ــه ل ـ ـنـ ــدن ي ـ ـ ــوم غ ــد،
ملجموعة دول «أصدقاء سوريا».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ت ــاب ــع الـجـيــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ع ـلــى
الـجـبـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـشــرق ـيــة ملــديـنــة
ح ـل ــب ،ف ــي مـنـطـقــة امل ـق ـلــع وك ـس ــارات
العويجة وق ــوس العويجة ،وسيطر
على محيط املدرسة الزراعية واملجبل
وكتلة الروافع.
(األخبار)

