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العالم

سوريا

األسد في روسيا ـ :2
بعد إنهاء اإلرهاب ...خطوة نحو «التسوية السياسية»
تغيرات كثيرة طرأت في العامين اللذين
فصال بين زيارتي الرئيس السوري لروسيا،
وكانت هزيمة «داعش» وسقوط رهان
«إزاحة األسد» ،أبرزها .اليوم ،تقود موسكو
حراكًا منسقًا مع إيران وتركيا في سوتشي،
وتوفد إلى الرياض مبعوثًا رفيعًا لضمان
تحييد المعارضة «المتشددة» عن هيكل
المعارضة الجديد ،مراهنة على قبول
دمشق بالمضي قدمًا نحو حل سياسي
يبدأ بـ«إصالح دستوري» ،وفق ما جرى
التوافق عليه في بيان الرئيسين األميركي
والروسي المشترك األخير
أع ــادت زي ــارة الــرئـيــس ال ـســوري بشار
األسـ ـ ـ ــد ،ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
ب ــوت ــن ،أول م ــن أمـ ــس ف ــي ســوت ـشــي،
إلـ ــى األذه ـ ـ ـ ــان؛ زيـ ــارتـ ــه امل ــاض ـي ــة قـبــل
م ــا ي ــزيــد ع ـلــى ع ــام ــن ،وال ـت ــي سبقت
إعــان بدء التدخل العسكري الروسي
لدعم الحكومة السورية .وكما مهدت
ّ
متغير جديد
الــزيــارة األول ــى لــدخــول
س ــاع ــد ف ــي تـ ـح ــول الـ ــواقـ ــع امل ـي ــدان ــي،

سيحضر مبعوث الكرملين
اجتماع الرياض المعني
بتوحيد المعارضة
تترافق األخـيــرة مــع خـســارة «داعــش»
لجميع مــدن «دولـتــه» املفترضة ،ومع
ج ـه ــود غ ـيــر م ـس ـبــوقــة إلط ـ ــاق مـســار
سياسي ضمن األطر األممية ،ويحظى
بقبول نسبة كبيرة من األطراف املعنية
بامللف السوري .الزيارة غير املتوقعة،
جـ ــاءت مـتــوافـقــة م ــع املـنـهــج الــروســي
ال ــذي يــركــز عـلــى «الـشــرعـيــة الــدولـيــة»
ومراعاة «سيادة» سوريا وحكومتها.
فالقمة املرتقبة في سوتشي بني زعماء
روسيا وإي ــران وتركيا ،إلــى جانب ما

يجري اإلعداد له في الرياض تحضيرًا
ملـحــادثــات سوتشي وجنيف ،سيقود
امل ـلــف ال ـس ــوري إل ــى مــرحـلــة مختلفة،
ض ـه ــا،
ت ـت ـط ـل ــب ق ـ ـبـ ــول دم ـ ـشـ ــق ب ـخ ــو ُ
بـضـمــانــات روس ـي ــة .وه ــو قـبــول أعـلــن
مبدئيًا ل ــدى زي ــارة املـبـعــوث الــروســي
ألكسندر الفرينتيف ،لدمشق ،وجرى
تأكيده أمس خالل لقاء سوتشي.
وض ـمــن ال ـل ـقــاء الـ ــذي ام ـتــد ألك ـثــر من
ث ـ ـ ــاث سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،نـ ــاقـ ــش ال ــرئـ ـيـ ـس ــان
بــوتــن واألس ـ ــد ،تـفــاصـيــل «الـتـســويــة
السياسية» التي يجري العمل عليها،
ك ـمــا ال ـن ـج ــاح ــات ال ـت ــي تـحـقـقــت ضد
اإلره ـ ـ ــاب .ووفـ ــق ال ـن ــص الـ ــذي نـشــره
موقع الكرملني عن اللقاء ،شدد بوتني
على أنه «يجري العمل مع الشركاء في
إيران وتركيا ...كما نعمل بنشاط مع
بلدان أخــرى ،منها العراق والواليات
املتحدة ومصر والسعودية واألردن».
ولفت إلــى أنــه «بـنـ ً
ـاء على اجتماعنا،
س ــأج ــري م ـ ـشـ ــاورات م ــع زعـ ـم ــاء تلك
البلدان» .وقال إنه يود أن يناقش مع
األسـ ــد «املـ ـب ــادئ األس ــاس ـي ــة لتنظيم
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،وع ـق ــد مــؤتـمــر
(شعوب سوريا)» ،بدعم من الحكومة
ال ـس ــوري ــة .ول ـف ــت األسـ ــد ف ــي مـعــرض
رده ،إل ـ ـ ــى «ال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات ال ـك ـب ـي ــرة»
الـتــي تحققت «ف ــي ســاحــة املـعــركــة أو
سياسيًا» منذ بدء العملية العسكرية
الروسية ،والتي «سمحت بالتوصل
إل ــى تـســويــة سـيــاسـيــة» .وأث ـنــى على
مساهمة روس ـيــا فــي اح ـتــرام سـيــادة
س ـ ــوري ـ ــا واسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا ،و«دفـ ــاع ـ ـهـ ــا
عـنـهــا ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــابــر الــدول ـيــة،
بما في ذلــك عملية أستانا .وينطبق
الشيء نفسه على خطط عقد مؤتمر
(الـ ـح ــوار ال ــوطـ ـن ــي)» .وك ـش ــف بــوتــن
أن املـ ـبـ ـع ــوث الـ ــروسـ ــي الفــرن ـت ـي ـيــف،
سـ ـيـ ـحـ ـض ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ال ـ ــري ـ ــاض
الـ ـخ ــاص ــة ب ــاملـ ـع ــارض ــة ،الـ ـت ــي تـعـقــد
بــن  22و 24تشرين الثاني الـجــاري.
وأبــدى األســد اهتمام دمشق بتعزيز
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـهــا
تعتمد على «دعم روسيا لضمان عدم
تدخل الجهات الخارجية في العملية
السياسية» .وأض ــاف الـقــول« :نرحب

أكد األسد استعداد دمشق للحوار مع «الراغبين حقًا» في التوصل إلى تسوية (أ ف ب)

بـكــل الــراغ ـبــن حـقــا فــي الـتــوصــل إلــى
تسوية سياسية ،ونـحــن مستعدون
إلج ـ ــراء حـ ــوار م ـع ـهــم» .وث ـ ّـم ــن بــوتــن
اس ـت ـع ــداد األسـ ــد «لـلـعـمــل م ــع جميع
الــذيــن يــريــدون الـســام واالس ـت ـقــرار»،
م ــؤك ـدًا أن «عـمـلـنــا امل ـش ـتــرك ملكافحة
اإلره ــاب ـي ــن ف ــي س ــوري ــا ،ي ـق ـتــرب من
نهايته».
وال ـت ـق ــى األس ـ ــد وب ــوت ــن ك ـب ــار ال ـق ــادة
ال ـع ـس ـكــريــن الـ ـ ـ ــروس .وق ـ ــال الــرئ ـيــس
الروسي إن «السيد األسد قال لي اليوم

خــال محادثاتنا إنــه بفضل الجيش
الروسي ،أنقذت سوريا كدولة ...وآمل
أن نضع في املستقبل القريب النقطة
األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فــي
سوريا» .وأشار األسد إلى الدور الذي
قامت به القوات الروسية ...واإلنجازات
التي ال يمكن أحدًا أن ينكرها» ،مضيفًا
أنـ ـ ــه «ب ـف ـض ــل ن ـش ــاط ـك ــم مـ ــع ال ـج ـيــش
الـســوري وحلفائنا ،تمكن العديد من
ال ـســوريــن مــن ال ـع ــودة إل ــى دي ــاره ــم».
وع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــاف ــت ب ــن األس ــد

وبوتني ،تحدث األخير هاتفيًا مع كل
مــن نـظـيــره األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
وامل ـ ـلـ ــك الـ ـسـ ـع ــودي س ـل ـم ــان بـ ــن عـبــد
العزيز ،واألمير القطري تميم بن حمد
آل ث ــان ــي .وي ـتــوقــع أن يـسـتـكـمــل ع ــددًا
إضــافـيــا مــن االت ـص ــاالت الـهــاتـفـيــة مع
زعماء عدد من البلدان املعنية بامللف
السوري.
االجتماع املهم في مضمونه ورسائله،
ج ـ ــاء ف ــي ت ــوق ـي ــت الفـ ـ ــت ،ق ـب ــل يــومــن
مـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـق ـم ــة امل ــرتـ ـق ــب ال ـي ــوم

تقرير

يتوعد واشنطن!
«قمة سوتشي» :إردوغان ّ
عشية ّ
ّ
إسطنبول  -حسني محلي
عشية ّ
«القمة الثالثية» في مدينة سوتشي،
ج ــاءت ال ــزي ــارة املـفــاجـئــة لـلــرئـيــس ال ـســوري
بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،ب ـل ـق ــائ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني ،لتثبت أهمية القمة بني بوتني
والــرئ ـي ـســن ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،
واإليراني حسن روحاني.
إردوغـ ـ ـ ــان اس ـت ـمــر أمـ ــس ف ــي ه ـجــومــه على
ً
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،مـتـســائــا «ملـ ــاذا تــواصــل
واشنطن إرســال األسلحة واملعدات الحربية
إلى الشمال السوري ،بالرغم من القضاء على
تنظيم داعش في سوريا والعراق؟» ،واصفًا
املوقف األميركي بـ«العمل العدواني السافر»،
ألنه «يدعم أكراد سوريا» .وقد أبدى الرئيس
الـتــركــي تـمـ ّـســك ب ــاده ب ــ«حــق ال ـ ّـرد عـلــى ّأي
عمل استفزازي أو عدواني مصدره الشمال
ٍ
السوري» .أما اإلعالم املوالي إلردوغان ،فقد
ش ـ ّـن ب ــدوره هـجــومــا عنيفًا عـلــى واشـنـطــن،
متهمًا اإلدارة األميركية بـ«التآمر على تركيا،
من خالل دعم فتح الله غولن وإجبار املواطن
التركي (املعتقل في الواليات املتحدة بتهمة
الفساد) رضا زراب باإلدالء بمعلومات ّ
مهمة
عن عالقاته باملسؤولني األتراك».

ب ـ ــدوره ـ ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت األوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة
والدبلوماسية هــذه الـقـ ّـمــة ،وفــي هــذه الحالة،
ً
«ضــرورة ملحة» كاللقاء الثنائي ،الذي جمع
بوتني وإردوغان ،األسبوع املاضي ،حني بحثا
فــي التفاصيل الـخـ ّ
ـاصــة بـســوريــا ،وتحديدًا
إدلب وعفرين ،وامليليشيات الكردية ،و«قوات
ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» ،األم ــر ال ــذي ّ
يفسر
تـصــريـحــات أنـقــرة خــال األس ـبــوع املــاضــي،
ّ
إذ أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو
التفاصيل
على ضرورة البحث في املزيد من
ّ
الــدقـيـقــة عــن ســوريــا ،وبـشـكـ ٍـل خ ــاص الـحــل
النهائي في إدلب ،بعد حسم أزمة عفرين.
وت ـ ـ ــرى أن ـ ـقـ ــرة فـ ــي عـ ـف ــري ــن أهـ ـمـ ـي ــة ك ـب ــرى
تـ ـف ــوق أه ـم ـي ــة إدلـ ـ ـ ــب ،إل ـ ــى ج ــان ــب اعـ ـت ــراف
ّ
للمكون
دمشق الـضــروري ببعض الحقوق
الـتــركـمــانــي ،وإشـ ــراك امل ـعــارضــة السياسية
والـعـسـكــريــة (املــدعــومــة مـنـهــا) فــي السلطة
ّ
بشكل فـ ّـعــال وبــأقــرب فــرصــة ،وه ــو مــا أكــد
عليه إردوغان ،نهاية األسبوع املاضي ،وقبل
ّأي ـ ٍـام مــن لـقــاء وزراء خــارجـيــة :تركيا ،إيــران
وروسيا في مدينة أنطاليا التركية.
ونـقـلــت م ـصــادر صـحــافـيــة ،عــن ه ــذا الـلـقــاء،
اتـ ـف ـ ّـاق ال ـ ـ ــدول املـ ــذكـ ــورة ع ـل ــى م ــواج ـه ــة ّأي
مخط ٍط أميركي في الشمال السوري ،ومنع

ّ
ّأي ت ــوت ـ ٍـر خـطـيــر ف ــي املـنـطـقــة م ــع اسـتـمــرار
التوتر السعودي  -القطري ،واالسـتـفــزازات
السعودية في لبنان وضد حزب الله.
وت ـتــوقــع األوس ـ ــاط الــدب ـلــومــاس ـيــة أن تضع
ّ
«القمة الثالثية» النقاط على الحروف في ما
ّ
يتعلق بالعالقات بــن ال ــدول الـثــاثً ،وإعــادة
ب ـن ــاء ال ـث ـقــة ف ــي م ــا بـيـنـهــا ،وخ ـ ّ
ـاص ــة إي ــران
وتركيا؛ وبالتالي توضيح الصورة النهائية
فــي ســوريــا ،ومستقبل الــوجــود العسكري
وإنهائه ،وذلك
التركي في الشمال الـســوري ّ
بعد اتفاق الــدول الثالث على خطة مشتركة
مشروع أميركي هناك ،األمر الذي
ملواجهة أي
ٍ
بحثه جنراالت الجيش الروسي مع األسد.
وتتوقع املعلومات ،أيضًا ،توترًا خطيرًا بني
أن ـق ــرة وواش ـن ـط ــن ،ب ـس ـبــب م ـحــاك ـمــة زراب
بقضايا فساد خطيرة ،مع رفض األميركيني
تسليم غولن لتركيا ،ما قد يدفع إردوغان إلى
تكثيف تنسيقه وتعاونه مع روسيا ،ومعها
إيران .إذ يراهن الكثيرون على موقف أنقرة
املستقبلي ضــد واشـنـطــن ،و«حـلــف شمالي
األط ـل ـســي» م ــع اس ـت ـمــرار ت ـق ــارب إردوغ ـ ــان
وبــوتــن ،وهــو مــا أوضـحــه بـعــزم تركيا على
بـنــاء املـفــاعــات الـنــوويــة ،وفــق مــا تــم االتـفــاق
عليه مسبقًا مع روسيا.

