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تحليل إخباري

الحل السياسي في سوريا:

الرئيسية ليست تغيير الـنـظــام ،بل
مهمة تحييد الخطر اإلرهابي».
كــذلــك ،شهد املــؤتـمــر إش ــارة واضحة
من جاويش أوغلو ،لناحية ّ
نية بالده
استكمال عمليتها قرب مدينة الباب
االستراتيجية ضد تنظيم «داعــش»،
لـيـعــود ويـضـيــف أن ــه «ب ـعــد العملية
العسكرية هناك ،سيكون مفيدًا ترك
املدينة ألهلها .هذا هو الهدف» ،وفق
ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي»
الروسية.
وق ــد ال ي ـخــرج ك ــام ج ــاوي ــش أوغـلــو
حــول استكمال عملية «درع الفرات»
عــن إطــار املشاحنة مــع طـهــران ،التي
بــدورهــا وضعت جــزءًا مــن اللقاء في
سـيــاق مختلف عــن الــرؤيــة التركية،
إذ نـقـلــت وك ــال ــة «ت ـس ـن ـيــم» ع ــن أمــن
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـ ــأم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
اإليـ ــرانـ ــي ،ع ـلــي ش ـم ـخــانــي ،ق ــول ــه إن
مشاركة تركيا «مــن شأنها أن تكون
مــؤثــرة فــي تــوفـيــر األرض ـي ــة الــازمــة
بـغـيــة إن ـه ــاء اح ـت ــال تــرك ـيــا لبعض
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة وإعـ ـ ـ ــادة الـنـظــر
ف ــي سـيــاســاتـهــا الـســابـقــة ح ــول دعــم
امل ـع ــارض ــن ال ـس ــوري ــن امل ـس ـل ـحــن»،
م ـس ـت ــدرك ــا ب ـ ــأن «هـ ـك ــذا اج ـت ـم ــاع ــات
ال يـنـبـغــي أن ت ـف ـهــم م ــن ق ـبــل بعض
الدول كأداة للمماطلة بغية استمرار
سياساتها السابقة».
وعـقــب انـتـهــاء الـلـقــاء الـثــاثــي ،أشــار
ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي،
ميخائيل بــوغــدانــوف ،إلــى أن بالده
أب ـل ـغ ــت ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــن
بـ ـنـ ـت ــائ ــج ل ـ ـقـ ــاء م ــوسـ ـك ــو الـ ـث ــاث ــي.
وض ـمــن ه ــذا اإلط ـ ــار ،أط ـلــع الف ــروف
نظيره األميركي جــون كيري ،خالل
اتـصــال هاتفي ،على النتائج ،فيما
أوضحت وزارة الخارجية الروسية،
أن االتـ ـ ـص ـ ــال ال ـ ـ ــذي ج ـ ــاء ب ـم ـب ــادرة
أميركية ،بحث «التسوية في أحياء
حلب الـشــرقـيــة ...وقضية استئناف
الـعـمـلـيــة الـت ـفــاوضـيــة ب ــن األطـ ــراف
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة دون شـ ـ ـ ــروط م ـس ـب ـق ــة».
وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن الف ـ ـ ــروف أب ـلــغ
كـ ـي ــري «ب ـخ ـط ــط وض ـ ــع ات ـ ـفـ ــاق بــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وامل ـ ـعـ ــارضـ ــة،
وإج ـ ـ ــراء م ـف ــاوض ــات ف ــي الـعــاصـمــة
الكازاخستانية ،أستانة».

مرحلة تحديد مستوى ومدى االنتصار ...والهزيمة
يحيى دبوق
اغتيال السفير الروسي في تركيا ،ال يمكن وليس من
شأنه ،التأثير سلبًا في توجه الدولتني لتطبيع العالقات
بينهما .إرادة التطبيع أقوى من أي تداعيات لـ"حادثة
تكتيكية" ،رغم أهميتها .تبعًا لذلك ،ال تغيير جديًا متوقع
الستراتيجيتي موسكو وأنقرة ،وتوجهاتهما حيال
املسألة السورية.
جاءت عملية االغتيال في مرحلة حساسة جدًاُ ،ويتوقع
لها أن تدفع موسكو أكثر إلى التمسك بمواقفها في
سوريا ،وهي ستتوقع وستعمل بناء على هذا التوقع ،أن
تعمد أنقرة إلى تليني مواقفها في املقابل ،في الوقت الذي
تتجه اإلدارة التركية لسلوك مرحلة "التليني القصري" لهذه
املواقف بعد تقلص آمالها في الساحة السورية ،وتحديدًا
في أعقاب قصور اليد التركية على تغيير مسارات الحرب.
لقاء موسكو بني وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران
وتركياّ ،
يعد أهم حدث سياسي في مرحلة ما بعد
استعادة الدولة السورية وحلفائها مدينة حلب .هي
خطوة أولى باتجاه سحب إقرار من الطرف اآلخر بالنتائج
السياسية لالنتصار امليداني .السؤاالن املترابطان في
سياق لقائي موسكو هما اآلتيان :هل وصلت أنقرة إلى
الحد الذي ّ
تقر به بخسارة الحرب ووفقًا لذلك ستقلص
آمالها وتطلعاتها في الساحة السورية؟ أم أنها ال تريد أو
ال تقوى على التعايش مع النتائج املقدرة سياسيًا للحرب
امليدانية ،وستواصل مساعيها الهادفة إلى تخريب أو
تأجيل االنتصار املتبلور؟
الوقائع الحالية واملقدرة الحقًا ،تشير إلى أن نتائج الحرب
امليدانية بات باإلمكان تقديرها ،وهي مسألة وقت ال أكثر.
في الساحة السورية ،ميدانيًا ،يوجد شبه منتصر وشبه
مهزوم ،بال ضرورة كي يعلن أحد االنتصار الكامل أو
اإلقرار بالهزيمة الكاملة .املفاوضات السياسية في هذه
املرحلة ،وبناء على هذا الواقع ،هي التي تقرر حدود التثمير
السياسي للواقع امليداني املحقق حاليًا ،أو ذاك الذي بات
باملقدور تحقيقه الحقًا :ماذا بإمكان الدولة السورية
(الحاضرة بالوكالة بمعية حليفيها في لقاءات موسكو)،
سحبه من تركيا بعد أن كادت تكون وحيدة في امليدان؟
وفي املقابل ،ماذا بإمكان تركيا أن تقوم به ،سياسيًاّ ،
للحد
من االنكسار؟

ّ
ولكي تتبلور املعطيات ،التي تمكن استشراف املآل
السياسي في سوريا ،من املفيد التذكير واإلشارة إلى
عوامل القوة والضعف ،في موقف األطراف:
خرجت وأخرجت الدول الخليجية الداعمة للجماعات
املسلحة في سوريا .الفشل الذي منيت به ميدانيًا ،أخرجها
بشكل مذل .لم يعد لهذه الدول تأثير مباشر على املجريات
امليدانية ،وبالتالي السياسية .نعم قد تكون حافظت على
كونها قوى رديفة من ناحية إعالمية ،وهي حرب تقودها
بال هوادة وما زالت مستمرة في زمن انكسارها الفعلي،
وال يقدر لها أن تنتهي قريبًا .هذه الدول ،من ناحية عملية،
لم تعد ذات وزن في املعادالت.
خرجت أيضًا ،اإلدارة األميركية الحالية وأخرجت بعد
فشل ،رغم كل املحاوالت التي قامت بها ضد الدولة السورية
وحلفائها .نعم ،جهدت اإلدارة األميركية الحالية لالنتصار
في هذه الحرب ،لكن منعة ومثابرة وموقف الطرف اآلخر
أحبط جهودها ،فآثرت التراجع بعد أن وضعت أمام خيار
ال تريده ،وربما ال تقوى عليه :التدخل العسكري املباشر
الواسع ،بعد فشل كل الخيارات البديلة األخرى .الحديث
عن أن أميركا تراجعت ألن اإلدارة تجنب في الصعاب وامام
التحديات ،هو حديث تسفيهي للواقع والوقائع التي واكبت
الحرب السورية ،فالتراجع األميركي ليس نتيجة رؤية لدى
إدارة ،اكثر من كونه تراجع دولة وإمبراطورية لم تعد قادرة
على خوض خيارات متطرفة.
في السياق نفسه ،ثبت أن الجماعات املسلحة على
اختالفها ،غير قادرة على تحقيق املهمة .هذه الجماعات
هي الخاسر األكبر ،وعليها وعلى أنقاضها ،ستبنى
التسوية السياسية كيفما اتجهت ..أقصى ما يمكن
وفي حده األدنى على السواء ،سيكون على حساب هذه
الجماعات .حان اآلن موعد اجتثاثها بعدما أخفقت في
تحقيق الوظيفة املسندة إليها ،وكان في األساس سيحني
حصادها بعد ان تنهي وظيفتها ،إن هي نجحت.
فشل اإلدارة األميركية في سوريا ،واإلعالن غير املباشر
عن هذا الفشل على لسان الرئيس األميركي الحالي ،باراك
أوباما ،يأتي في موازاة وسياق استعادة حلب وتداعياتها
على امليدان السوري ،ومن شأنه أن يلقي بظالل ثقيلة جدًا
على اإلدارة األميركية املقبلة .التقدير ،ما قبل حلب ،ان
تعمد إدارة الرئيس دونالد ترامب الى ما يشبه التملص
من وعوده االنتخابية في سوريا ،عبر طلب أثمان تراجعه

فيها ،لكن من شأن الواقع امليداني في مرحلة ما بعد
حلب ان تدفع ترامب الى التمسك أكثر بمواقفه االنتخابية،
بمعنى التراجع ضمن تسوية ما ،بإمكان الدولة السورية
تحمل كلفتها.
ضمن هذه املعطيات ،تبقى الدولة التركية شبه وحيدة في
امليدان ،مع التشديد على شبه وحيدة .لكن ذلك ال يعني
انها بال مخالب ..الوجود العسكري التركي املباشر في
األرض السورية الذي ال يمكن تجاهل تأثيره ،وقدراتها
اللوجستية الفعلية على إطالة وتأجيل االنتصار العسكري
عبر الجماعات املسلحة في الشمال السوري ،يمكنها
من الجلوس على طاولة املفاوضات مع أوراق ،قد تراها
معتبرة ،وهي كذلك ،لتحقيق حد أدنى من مصالحها في
سوريا ،وإن لم تكن في حجم ومستوى املصالح الواسعة
التي كانت محددة في املاضي ،التي وصلت الى حد التطلع
إلسقاط الدولة السورية واالمساك بها.
في هذا االطار يشار الى جملة من املصالح التركية في
سوريا ،تتقاطع مع مصلحة الدولة السورية وبالتبعية
مع حلفائها أيضًا ..كما هو الحال مع التطلعات الكردية
في سوريا ،وهي مصالح تعد من ناحية انقرة محققة
مهما كانت نتيجة التسوية ،ألنها ال تتعارض بل تتوافق
مع مصلحة خصومها واعدائها في امليدان .تطلع انقرة
سيتجه نحو دائرة أوسع من دائرة التقاطع في املصالح،
فهل أوراقها تسمح لها بفرض توسيع هذه الدائرة؟
في الخالصة ،الحرب السورية لم تنته ،وإن كانت سكة
الحل موجودة ووضعت خياراتها وفرضياتها عليها ،وبما
يتوافق الى حد كبير مع مواقف الدولة السورية .مع ذلك،
املسار طويل الى حني اعالن االنتصار وتثبيته ،رغم ان
املسار واضح باإلجمال .في املقابل ،الطرف املقابل خسر
ولم يتنازل حتى اآلن ،وإن تراجع فألنه مضطر للتراجع ال
اكثر ،وهو معني بتأخير اعالن االنتصار وتأخير تثبيته،
وسيسعى في سياق وموازاة ذلك لتحقيق اكبر قدر من
املصالح ،بمعنى الحد من الخسائر قياسًا باملكاسب التي
كانت في متناول اليد في مراحل سابقة .بني هذا وذاك،
ستدار املفاوضات السياسية الفعلية بني األطراف ،وأولها،
اللقاءان السياسي والعسكري في موسكو ،وذلك بانتظار
اإلدارة األميركية املقبلة ،التي إن تمسكت بمواقف ترامب
االنتخابية ،لتعذر البدائل امامها ،فستوضع الحرب على
سكة انهائها.

موسكو وأنقرة :اغتيال السفير لن يشعل أزمة جديدة
فـ ـه ــي م ـ ــن جـ ـه ــة امـ ـتـ ـثـ ـل ــت لـ ــأوامـ ــر
ال ـت ــرك ـي ــة بـ ـع ــدم الـ ـتـ ـع ــرض ل ـق ــواف ــل
الخارجني من كفريا والفوعة ،وظهر
ذلك إثر وصول أول دفعة من أهالي
البلدتني ،وفــي الوقت نفسه أحرقت
 8حافالت وقتلت سائقًا واحتجزت
آخــر (وهـمــا مــن بلدة نـ ّـبــل) ،ومصير
 6آخرين غير معلوم حسب مصادر
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» .ك ــذل ــك فـ ـ ــإن ال ـت ـن ـظ ـيــم،
بالتعاون مع «حركة أحــرار الشام»،
ُي ـ ـفـ ــرغ امل ـ ـ ـ ـ ــازوت مـ ــن ال ـ ـبـ ــاصـ ــات ثــم
يملؤها بكمية قليلة تكفي ،بنظرهم،
للعودة إلــى حلب «حـتــى ال ُيفرغها
أهالي كفريا والفوعة املقطوعون من
املحروقات».
ع ــدد مــن الـعــامـلــن واملـتــابـعــن مللف
الـتـســويــة ي ــؤك ــدون الــرغ ـبــة الـعــارمــة
ف ــي إغـ ــاق ه ــذه الـصـفـحــة واإلعـ ــان
عن مدينة حلب خالية من املسلحني،
وهـ ــذا اإلع ـ ــان م ـســألــة وق ــت ال أكـثــر
ّ
ف ــي ن ـظــرهــم .ج ــل م ــا ت ــري ــده دمـشــق
وحـلـفــاؤهــا ال ـيــوم هــو الـحـفــاظ على
أك ـب ــر ع ــدد مـمـكــن م ــن أرواح أهــالــي
كفريا والـفــوعــة بعيدًا عــن الحصار
الدامي .قد تكون مسألة أيام ال أكثر،
لكن هيثم الذي ينتظر زوجته يراها
أش ـهـ ـرًا .ه ــي ف ــي ال ـحــاف ـلــة ع ـلــى بعد
ّ
مئات األمـتــار .يكلمها على الهاتف
كــل ســاعـتــن .يطمئن قلبه ثــم يقول
ّ
لن أصدق إل حني أراها

لــن تتكرر راهـنــا األزم ــة التي
وقـعــت بين روس ـيــا وتركيا
عـ ـق ــب إسـ ـ ـق ـ ــاط األخ ـ ـيـ ــرة
لمقاتلة روسية .هذا ما تشير
إليه تصريحات الطرفين ،في
وقـ ــت تـ ـح ــاول ف ـيــه أن ـقــرة
إلصاق عملية اغتيال السفير
الروسي بـ«جماعة غولن»
ّ
بدا خالل الساعات املاضية أن موسكو
وأن ـق ــرة نـجـحـتــا ف ــي اس ـت ـي ـعــاب صــدمــة
اغ ـت ـي ــال ال ـس ـف ـيــر الـ ــروسـ ــي ف ــي تــرك ـيــا،
ان ـ ــدري كـ ــارلـ ــوف ،األم ـ ــر ال ـ ــذي انـعـكــس
ارت ـي ــاح ــا ع ـلــى ال ـت ـصــري ـحــات الــرسـمـيــة
التركية ،بما فيها تلك التي أطلقها وزير
الـخــارجـيــة مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،من
مــوس ـكــو ،حـيــث ك ــان ي ـشــارك فــي الـلـقــاء
الثالثي.
ّ
ول ـعــل مــا ســاهــم فــي تـهــدئــة األم ــور بني
ال ـعــاص ـم ـتــن ،ق ـ ــراءة مــوس ـكــو لـلـهـجــوم
الخطير ال ــذي تعرضت لــه عبر اغتيال
ً
سـفـيــرهــا ،بــأنــه ي ـهــدف أوال إل ــى ضـ ّـرب
الـ ـع ــاق ــات مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،وبـ ــأنـ ــه «ي ـم ــث ــل
رسالة قوية إلى أنقرة ،تهدف إلى لجم
مباحثاتها مع روسيا في عدد امللفات،

وخــاصــة املـلــف ال ـس ــوري» ،وف ــق مــا قــال
مسؤول دبلوماسي روسي لـ»األخبار».
ّ
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــروس ـ ــي أن
«األجـ ـه ــزة الــروس ـيــة املـعـنـيــة طـلـبــت من
السفير كارلوف خالل الشهرين املاضيني
توخي الحذر ألنه مستهدف» ،الفتًا إلى
ّ
أن السبب األساسي وراء ارتفاع مستوى
الـتـهــديــدات ضــد كــارلــوف يكمن فــي أنــه
«ل ـع ــب ال ـ ــدور األب ـ ــرز ف ــي م ـس ــار تطبيع
ال ـعــاقــات ب ــن روس ـي ــا وتــرك ـيــا ،خــاصــة
ع ـقــب أزمـ ــة إس ـق ــاط ال ـط ــائ ــرات الـتــركـيــة
ملقاتلة روسية» قبل نحو عام.
ّ
ورغــم أن الحدث ألقى عــددًا من األسئلة
حول قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان
ع ـلــى اإلمـ ـس ــاك بــان ـع ـكــاســات املـ ـس ــارات
الـجــديــدة للملف ال ـســوري عـلــى الــداخــل
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أو أقـ ـل ــه ع ـل ــى قـ ــواعـ ــد ح ــزبــه
«الـعــدالــة والتنمية» الـتــي مــا زال يعمل
ّ
م ـن ــذ أشـ ـه ــر ع ـ ــدة ع ـل ــى ت ـع ـب ـئ ـت ـهــا ،ف ــإن
أردوغان بدا أنه قد فهم «الرسالة» ،وقال
خالل افتتاح أحد األنفاق في اسطنبول
إنــه اتصل بالرئيس الــروســي فالديمير
بــوتــن ،معلنًا« :نشاطر الرئيس بوتني
وج ـهــة ن ـظــره ب ــأن تـعــاونـنــا م ــع روسـيــا
في مختلف املجاالت ،وخصوصًا بشأن
س ــوري ــا ،ي ـجــب أال يـتـعــرقــل بـسـبــب هــذا
الهجوم» .وأكــد «االسـتـمــرار في طريقنا
رغــم اإلرهـ ــاب» ،الفـتــا إلــى أنــه لــن يسمح
ألي أحد باإلضرار بالعالقات بني تركيا
وروسيا.

(أ ف ب)

أردوغان :نشاطر
بوتين وجهة
نظره بأن تعاوننا
يجب أال يتعرقل

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات بـ ـتـ ـع ــزي ــز اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األم ـن ـي ــة ،وطــال ـب ـهــا ب ــات ـخ ــاذ إج ـ ــراءات
إضــاف ـيــة ل ـض ـمــان األمـ ــن داخـ ــل روس ـيــا
وفي الخارج .وأضاف أمام مسؤولني في
مختلف أجهزة االستخبارات الروسية،
ملناسبة يوم العاملني في هذه األجهزة:
«ن ـحــن عـلــى عـلــم بـمــا ي ـحــدث فــي ال ــدول
األخـ ـ ـ ــرى ،وب ــال ـج ــري ـم ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
شهدتها أوروبا ،في برلني»ّ .
وكرر بوتني
تصريحه بأن روسيا طرحت مرارًا ،وما
زالت تقترح« ،توحيد الجهود في مجال
مكافحة اإلره ــاب الــدولــي» ،مضيفًا أنه
«ال يمكننا االنـتـصــار على اإلره ــاب إال
بهذا الطريق».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،اخ ـ ـتـ ــارت ال ـس ـل ـطــات
الـتــركـيــة وال ـص ـحــف املــوال ـيــة لـهــا اتـهــام
جماعة الداعية فتح الله غولن بالوقوف
وراء ال ـه ـج ــوم ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي سبق
ل ـغــولــن أن ن ـف ــاه ب ـن ـف ـســه .ووفـ ــق وكــالــة
«األن ــاض ــول» الـتــركـيــة ،شـبــه الــرسـمـيــة،
أعـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جاويش
اوغ ـلــو ،لنظيره االمـيــركــي جــون كيري،
أمـ ـ ــس ،أن غ ــول ــن «يـ ـق ــف وراء» عـمـلـيــة
االغ ـت ـي ــال .وقـ ــال ال ــوزي ــر ال ـتــركــي أث ـنــاء
ّ
االت ـص ــال إن «تــرك ـيــا وروس ـي ــا تـعــرفــان
من وراء الهجوم على السفير الروسي
فــي أن ـقــرة ...إنـهــا اف اي تــي ي ــو» ،االســم
املختصر لشبكة غولن.
(األخبار ،أ ف ب)

