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العالم

ّ
الحدث ُ تعمل موسكو إلنجاح مؤتمر أستانة ،متنقلة بين األلغام اإلقليمية والدولية .وإذا كانت المحادثات المنتظرة
ّ
المرجوة ،خاصة على صعيد تثبيت وقف إطالق النار عبر
ستظهر مدى التقارب التركي ــ الروسي ،فإن نتائجه
ّ
«قوات دولية» ،ستدفع مسار الحل السياسي إلى مكان جديد قد يغير صورة الحرب السورية ...إذا كتب له النجاح

اختبار محادثات أستانة:

«الخوذ الزرقاء» لتثبيت الهدنة والمسار السياسي
موسكو ــ أحمد الحاج علي
ّ
تـجــنـبــت روس ـيــا خ ــوض حـمـلــة برية
االتفاق
كبرى بعد معركة حلب .عقب ّ
عـلــى إط ــاق م ـســار أس ـتــانــة خفضت
وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري ،بــال ـتــزامــن مع
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إدخ ـ ـ ــال قـ ـ ــوات «الـ ـخ ــوذ
ال ــزرق ــاء» الـتــي ستكون فــي معظمها
روسـ ـي ــة ،م ــع مــراق ـبــي األمـ ــم املـتـحــدة
ال ــدولـ ـي ــن ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـخ ـب ــراء
العسكريني اإليرانيني واألتــراك ،على
أن ت ـل ـعــب الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ال ـبــريــة
الدور األبرز في حفظ السالم املنشود.
وتشير املعلومات إلــى دور أساسي

ينتظر أن تؤديه الـقــوات الشيشانية
النظامية.
إذًاُ ،ع ـ ِق ــد ال ـع ــزم ع ـلــى إن ـج ــاح جــولــة
التفاهمات القادمة في أستانة ،والتي
س ـت ــدوم ل ـيــومــي  23ـ ـ  24م ــن الـشـهــر
ال ـج ــاري ،لـلـتـفــاهــم عـلــى مــوضــوعــات
مـيــدانـيــة بـمـشــاركــة فـصــائــل مسلحة
تملك تركيا تــأثـيـرًا ملموسًا عليها،
ستجلس مقابل ممثلني عن الحكومة
والـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وق ــد
تفضي املـحــادثــات إلــى تنفيذ اتفاق
تــوزيــع مـنــاطــق الـنـفــوذ ضـمــن سقف
وح ـ ـ ـ ــدة األرض الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة نـ ـظ ــري ــا،
ُ
ب ـض ـم ــان ــة روسـ ـي ــة ـ ـ ـ إي ــرانـ ـي ــة ت ــري ــح

غارات روسية وأميركية تساند أنقرة في الباب
بـعــد سـيــل مــن املـطــالـبــات واالبـ ـت ــزازات التركية
لقوات «التحالف الــدولــي» للمساهمة إلــى جانب
ق ــوات «درع الـ ـف ــرات» ف ــي عمليتها ف ــي محيط
مدينة الباب شمالي سوريا ،والتي وصلت ّ
حد
الـتـلـمـيــح إل ــى إغ ــاق ق ــاع ــدة انـجــرلـيــك ف ــي وجــه
طائرات «التحالف» ،أعلن الجيش األميركي ،أول
ّ
مــن أم ــس ،أنــه نــفــذ ضــربــات جــويــة ضــد أه ــداف
لتنظيم «داعـ ــش» ق ــرب مــديـنــة ال ـب ــاب ،فــي وقــت
أعلنت فيه وزارة الــدفــاع الروسية أنها شاركت
القوات الجوية التركية في غــارات ضد «داعش»
في محيط املدينة.
ولـفــت املـتـحــدث بــاســم ق ــوات «ال ـت ـحــالــف» ،جــون
دوريان ،إلى أنه تم تنفيذ أربع ضربات في األيام
األخيرة ضد أهــداف لـ«داعش» ،قال إنها «محل
اهتمام مشترك مــن البلدين (تركيا والــواليــات
املتحدة)».
ً
وأوض ـ ـ ـ ــح ق ـ ــائ ـ ــا« :الحـ ـظـ ـن ــا ف ــرص ــة كـ ـ ــان مــن
مصلحتنا املشتركة فيها تدمير تلك األهداف»،
وشملت «ناقلة جنود مدرعة ووحــدات تكتيكية
تــابـعــة للتنظيم» ،مضيفًا أن «الـتـحــالــف يتوقع
االستمرار في العمل ضمن هذا السياق» .وأشار
إلى أنه تم تحديد األهداف بالتعاون بني الواليات
املتحدة وتركيا ،غير أنه لفت إلى أن حجم الدعم
األميركي للعمليات التركية على األرض حول

بلدة الباب «ال يزال غير واضح».
وم ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال رئ ـي ــس ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي هيئة
األرك ـ ـ ــان ال ــروس ـي ــة س ـيــرغــي رودوس ـ ـكـ ــي ،في
ّ
تصريحات بثها التلفزيون الروسي ،إن طائرات
ّ
«للمرة
حربية روسـيــة تـشــارك طــائــرات تركية
األولى» في استهداف «داعش» في محيط مدينة
ُ ّ
الـبــاب ،مضيفًا أن العملية «نــفــذت بــاالتـفــاق مع
الحكومة السورية» .وأضــاف أن الـقــوات الجوية
ت ـقــدم أي ـضــا ال ــدع ــم لـجـنــود الـحـكــومــة الـســوريــة
حــول مدينة ديــر الــزور ،وتدعم هجومًا للجيش
ـر ،حيث حــذر مــن أن
ال ـســوري قــرب مدينة تــدمـ ّ
مسلحي «داعش» ربما يخططون لتفجير املزيد
من آثار املدينة التاريخية.
(األخبار ،رويترز)

التركي من مخاوف الكابوس الكردي،
وض ـم ــان ــة تــرك ـيــة ـ ـ ـ روسـ ـي ــة لـســوريــا
وإيران بأال تتجاوز الفصائل املوالية
لتركيا مدينة الباب شرقي حلب.
وي ـ ــرأس وف ــد ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـســوريــة
ال ـس ـف ـي ــر بـ ـش ــار الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ،ي ــراف ـق ــه
م ـس ـت ـشــار وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أح ـمــد
ع ـ ــرن ـ ــوس ،وسـ ـفـ ـي ــره ــا فـ ــي مــوس ـكــو
رياض حداد ،وعضو مجلس الشعب
أحمد الكزبري ،والدبلوماسي حيدر
علي أحـمــد ،وأســامــة علي مــن مكتب
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وأم ـ ـجـ ــد عـيـســى
مــن رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،إضــافــة إلــى
ال ـع ـق ـي ــد س ــام ــر الـ ـب ــري ــدي م ــن األم ــن
الوطني ،وضابطني من الجيش هما
الـلــواء محمد رحمون والـلــواء أسامة
خـ ـض ــور ،وال ـع ـم ـيــد ع ـلــي ص ــاف ــي من
«الدفاع الوطني».
ومقابل تركيبة دبلوماسية عسكرية
سـ ــوريـ ــة ،س ـي ـح ـضــر وف ـ ــد ال ـف ـصــائــل
املسلحة املوالية لتركيا ،الذي يرأسه
القيادي في «جيش االس ــام» محمد
علوش.
ودعـ ـم ــت روسـ ـي ــا ،ع ـلــى ل ـس ــان وزي ــر
خارجيتها سيرغي الفروف ،مشاركة
عـ ـ ـل ـ ــوش ،عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن «ج ـي ــش
اإلس ـ ــام ي ـش ــارك ف ــي ت ـلــك االت ـفــاقــات
(ال ـهــدنــة وامل ـف ــاوض ــات) ،ومـهـمــا كــان
م ــوق ــف ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـ ــدول م ــن ه ــذا
الفصيل ،فإنه ليس مدرجًا على قائمة
األمم املتحدة للمنظمات اإلرهابية»،
مـضـيـفــا« :ن ـحــن نــدعــم ه ــذه امل ـقــاربــة،
ن ـظ ـرًا مل ــا عـ ّـبــر عـنــه (ج ـيــش اإلسـ ــام)
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـل ـت ــوق ـي ــع ،ب ـجــانــب
ف ـص ــائ ــل أخ ـ ــرى ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة ح ــول
بـ ــدء امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» .وأبـ ـق ــى الفـ ــروف
بــاب املشاركة مفتوحًا عبر القول إن
ّ
صيغة الــدعــوات «تمكن مــن مشاركة
الجميع ،بما فيهم الــواليــات املتحدة
األميركية».
غير أن الديبلوماسية اإليرانية أعلنت
رفـضـهــا لـلـمـشــاركــة األم ـيــرك ـيــة ،على
عـكــس الـتــرحـيــب ال ــروس ــي وال ـتــركــي،
إذ اس ـت ـب ـعــد األمـ ــن ال ـع ــام للمجلس
األعلى لألمن القومي علي شمخاني
أن يكون لواشنطن دور في محادثات

أستانة ،وأوضح أنه «بسبب معارضة
إيـ ــران مل ـشــاركــة أم ـيــركــا ،فــإنــه لــم يتم
ت ـقــديــم دعـ ــوة مـشـتــركــة ل ـهــا م ــن قبل
ال ــدول الـثــاث الــراعـيــة للمباحثات...
كـمــا أن ــه لـيــس مـجــديــا أن ت ـشــارك في
إدارة م ـب ــادرات سـيــاسـيــة فــي األزم ــة
الـ ـس ــوري ــة» .ك ــذل ــك أكـ ــد رئ ـي ــس مــركــز
األب ـح ــاث االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي مجمع
تشخيص مصلحة النظام ،علي أكبر
واليـ ـت ــي ،م ـع ــارض ــة ب ـ ــاده ال ـشــديــدة
ملشاركة أميركا في املؤتمر.
من ناحية أخرى ـ ورغم كل إشكاليات
املشاركة ـ تأتي مهمة أستانة لتنسيق
تـ ـف ْــاهـ ـم ــات حـ ـف ــظ س ـ ـ ــام مـ ـي ــدانـ ـي ــة،
ُ
تـ ـ ــشـ ـ ـ َـرك ف ـي ـه ــا ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة،
ضمن سيناريو بــدأ يتبلور ويظهر
بعد زي ــارة ق ــادة مـعــارضــات مسلحة
مل ــوس ـك ــو ،ب ـق ـي ــادة ال ـج ـن ــرال ال ـســابــق
املنشق مصطفى الشيخ ،الــذي وافق
عـلــى إدارة مـيــدانـيــة روس ـيــة تضمن
دور ال ـف ـصــائــل ف ــي م ـســار الـتـســويــة.
وكـ ــان ق ــد ق ــال ف ــي وق ــت س ــاب ــق« :دع
القوات الروسية تتدخل في كل بقعة
من سوريا ،ونحن مستعدون للقبول
بها إذا أرادوا تحقيق السالم» .وأشار
إلــى وج ــود ق ــوات شيشانية نظامية
في سوريا ـ من دون تحديد عددها ـ
تندرج ضمن قوات حفظ سالم.
ويتقاطع ما سبق مع زيــارة شخص
ّ
مقرب من الرئيس الشيشاني رمضان
قــديــروف ،هــو آدم امـيـلـخــانــوف ،منذ
ّأي ـ ــام ل ـســوريــا ،وه ــو الـش ـخــص ال ــذي
ّ
ي ـك ــل ـف ــه ق ـ ــادي ـ ــروف ع ـ ـ ــادة بــامل ـه ـمــات
الدقيقة والحساسة .وتحمل الزيارة
إشـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى احـ ـتـ ـم ــال إي ـ ـكـ ــال مـهـمــة

منذ أيام
زارت سوريا
ّ
شخصية مقربة من
الرئيس الشيشاني

مــركــزيــة ل ـل ـقــوات الـشـيـشــانـيــة ضمن
القوة الروسية العاملة في سوريا.
وسيشكل موضوع «الخوذ الزرقاء»
مادة دسمة لحوار أستانة الكازاخية.
وتـ ـحـ ـت ــاج قـ ـ ـ ــوات ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
الـ ـ ــروسـ ـ ــي إل ـ ـ ــى تـ ـش ــريـ ـع ــات خ ــاص ــة
للمشاركة في مناطق ساخنة تشهد
ن ــزاع ــات مسلحة خ ــارج ال ـح ــدود ،ما
ي ـع ـنــي أن ق ـ ــرار إرس ـ ـ ــال أف ـ ـ ــراد روس
وشيشانيني إلى سوريا ،يتخذ على
أعلى مستوى.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري سـ ـك ــرتـ ـي ــر األمـ ـ ــن
القومي الروسي نيكوالي باتروشف
مقاربة حول إمكانية تطبيق تجربة
الشيشان في بلدان أخرى (يعني بها
ســوريــا) ،يعتقد أنــه بــذلــك يستطيع
ت ــأم ــن االس ـت ـق ــرار ه ـن ــاك ،إذ حققت
روس ـ ـيـ ــا االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي ال ـش ـي ـشــان
ب ـف ـض ــل خـ ـط ــة أمـ ـنـ ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
اع ـت ـم ــدت إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ـع ـيــد ع ـلــى قــوى
األمــن الداخلي املحلية ،وفي غضون
س ـنــوات قليلة أزاحـ ــت شـبــح الـحــرب
الشيشانية وطـ ـ ّـورت أداء السلطات
املحلية لتخفف الـعــبء األمـنــي على
القوات الفدرالية.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى أنـ ـ ـق ـ ــرة ،فـتـشـيــر
رؤيتها املستقبلية إلى رفض وجود
ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد ف ــي الـسـلـطــة
بخارطتها السياسية املوحدة ،والتي
أشـ ـ ــار غ ـي ــر م ـ ــرة إل ـي ـه ــا امل ـس ــؤول ــون
األتـ ـ ــراك م ــن ج ـهــة ،وم ــن ج ـهــة ثــانـيــة
رضوخها لسياسة املصالح الروسية
ـ اإليرانية والسير في طريق أستانة
كخطوة ج ــادة نحو تسوية شاملة،
ع ـب ــر ت ــوزي ــع أدوار وت ـق ــاس ــم ن ـفــوذ
ّ
واقعي على األرض.
املهم بالنسبة إلى السياسة التركية
عـ ـ ــدم مـ ـش ــارك ــة الـ ـفـ ـص ــائ ــل الـ ـك ــردي ــة
املسلحة في املفاوضات ،أو االعتراف
بوجودهم كقوة تمتلك حق املشاركة
ف ــي م ـس ــار ت ـقــريــر م ـص ـيــر الـتـســويــة
السياسية .وهــو أمــر يتجاوز أهمية
بقاء أو رحيل أو التعايش مع قيادة
الرئيس األسد من عدمه .فما املخرج
واألك ــراد يحققون إنـجــازات في قتال
«داعـ ــش»؟ وكـيــف سيتعامل التركي

تقرير

ّ
الصين تتسيد «منتدى دافوس» ...وتطمئن الغرب الخائف

تعهد شي بأن تنمية الصين ستواصل تقديم الفرص (أ ف ب)

ي ـس ـت ـك ـم ــل ال ـ ـي ـ ــوم مـ ـنـ ـت ــدى داف ـ ـ ــوس
االق ـت ـصــادي أع ـمــالــه ،بـعــد يــومــن من
الـلـقــاءات خـ ّـيــم عليها الـتــوتــر والقلق
مـ ـ ــن وصـ ـ ـ ـ ــول دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب إلـ ــى
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض والـ ـخ ــوف م ــن تـقــدم
«ال ـش ـع ـبــويــة» ف ــي ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة،
فـيـمــا لـعـبــت ال ـص ــن ،ثــانــي أك ـبــر قــوة
اقـتـصــاديــة فــي ال ـعــالــم ،دور املطمئن
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام االق ـت ـص ــادي
القائم.
ول ـطــاملــا لـعــب مـنـتــدى داف ـ ــوس ،ال ــذي
أصـ ـ ـب ـ ــح م ـ ـ ــرادف ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـسـ ــوق املـ ـفـ ـت ــوح
ّ
وتنبؤ
والعوملة ،دورًا بارزًا في تقييم
األحــداث السياسية واالقتصادية في
العالم ،كونه يجمع النخب السياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ــن رجـ ـ ـ ــال األعـ ـم ــال

واملستثمرين واألكاديميني ،من معظم
ّ
الدول ذات االقتصادات الكبيرة .إال أن
إدراك حجم اإلخفاق كان حاضرًا بقوة
هــذا الـعــام ،خاصة بعدما شهد العام
املاضي أحداثًا لم يتوقعها كثر ،األمر
الـ ــذي دفـ ــع ،وف ــق وك ــال ــة «ب ـلــوم ـبــرغ»،
إل ــى ط ــرح ت ـس ــاؤالت ح ــول قـ ــدرة تلك
النخب على «فهم ومــواجـهــة» القوى
«املناهضة للمؤسسات» التي ارتفعت
في كل من أوروبا والواليات املتحدة.
ول ـ ـعـ ــل أك ـ ـثـ ــر املـ ــواض ـ ـيـ ــع ح ـســاس ـيــة
ال ـت ــي ط ــرح ــت ه ــو مـسـتـقـبــل أوروب ـ ــا
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،خ ـصــوصــا مع
خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ـن ــه ،م ــن دون أن
تـغـيــب «الـخـشـيــة م ــن تــدخــل روس ــي»
في االنتخابات األوروبـيــة املقبلة في
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فرنسا وأملانيا .وفي آخر كلمة له قبل
ت ــرك مـنـصـبــه ،وص ــف نــائــب الــرئـيــس
األمـيــركــي ،جــو بــايــدن ،أم ــس ،روسيا
بأنها أكبر تهديد للنظام الليبرالي
ال ـ ــدول ـ ــي ،وقـ ـ ــال إن ـ ــه ي ـج ــب أن تـعـمــل

واش ـن ـطــن م ــع أوروبـ ـ ــا ع ـلــى مــواجـهــة
الرئيس الروسي فالديمير بوتني.
وينبع الخوف األوروبي حيال روسيا
من عدة تصريحات أدلى بها ترامب،
ومـ ـ ــن ت ــوج ـي ـه ــه رسـ ــائـ ــل ت ـصــال ـح ـيــة
ل ـلــرئ ـيــس ب ــوت ــن ،وبـ ــدا ك ــأن ــه يشجع
على تفكك االتحاد األوروبي بإشادته
بـ ـ ـق ـ ــرار ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مــن
التكتل ،وتكهن بــأن املــزيــد مــن الــدول
ق ــد تـنـسـحــب م ـن ــه .ورد ب ــاي ــدن ،قبل
يــومــن مــن مـغــادرتــه الـبـيــت األبـيــض،
بقوة على رسالة ترامب ،محذرًا مئات
م ــن ال ــزع ـم ــاء وامل ــدي ــري ــن الـتـنـفـيــذيــن
واملـ ـص ــرفـ ـي ــن امل ـج ـت ـم ـعــن فـ ــي قــاعــة
م ــؤت ـم ــرات ك ـب ـيــرة ف ــي ب ـل ــدة دافـ ــوس
الـســويـســريــة مــن أن بــوتــن سيحاول

