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سوريا

الحدث
ّ
ّ
ّ
ّ
أميركية ،خالفًا لملفي الرقة ودير الزور (أ ف ب)
ملف «الباب» ال ُي َع ّد أولوية

ّ
ّ
ّ
ّ
إضافية تتجاوز
أهمية
برغم أهميتها االستراتيجية الكبيرة في ما يتعلق بحلب ،غير أن معركة الباب اكتسبت في خالل الشهر األخير
باتت آخر معاقل «داعش» الكبرى في حلب تختبر نوعًا من «التفاهمات الحذرة» بين دمشق وأنقرة ،بدور
سابقتها بأشواط .المدينة التي ّ
عنها األطراف المذكورة ،فقد يكون مستقبل المعارك ضد
روسي أساسي وحضور إيراني مؤثر .وإذا ما كتبت لمعركة الباب نهاية ترضى ّ
مختلفة لكل ما سبق
تنظيم «داعش» من الرقة إلى دير الزور على موعد أمام مقاربة
ٍ

معارك الشرق السوري أمام امتحان
«التفاهمات الحذرة» في الباب
صهيب عنجريني
ّ ٌ
منطقة الباب مرشحة لتكون منعطفًا
فارقًا في مسار الحرب على «داعش»
ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـشـ ــرقـ ـ ّـيـ ـ ّـة ب ــأك ـم ـل ـه ــا.
ّ
املتطرف الذي مثل َمنذ وقت
التنظيم
طويل العنوان الوحيد املتوافق عليه
بني كل الالعبني في املشهد السوري
(ول ــو شـكـلـ ّـيــا) يختبر ال ـيــوم مفاعيل
ّ
تحول التوافق اإلعالمي إلى تفاهمات
ّ
عملية على األرض ،تجمع ُ املتناقضني
إلى «مائدة دسمة» عنوانها محاربة
اإلره ـ ـ ــاب .وي ـب ــدو الف ـتــا ال ـت ــزام ــن بني
تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق عـلــى املـعـقــل األب ــرز
للتنظيم في الريف الحلبي ،وتعزيز
ّ
«األمنية» التي يختبرها
التفاهمات
عــدد من أشــد الــدول فاعلية في امللف
السوري بصورة تبدو غير مسبوقة.
ورغ ــم أن الـحــديــث عــن تنسيق أمني
س ـ ــوري ـ ـ ت ــرك ــي ع ـب ــر م ــوس ـك ــو لـيــس
ّ
جـ ــدي ـ ـدًا ،غ ـي ــر أن ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ــذي
تـسـيــر وف ـق ــه مـ ـع ــارك الـ ـب ــاب األخ ـي ــرة
تـشــي بـمــامــح نقلة نــوعـ ّـيــة عـلــى هــذا
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد .ن ـق ـل ــة ي ــدع ـم ـه ــا ان ـض ـم ــام
ط ـهــران إل ــى ثـنــائـيــة روس ـيــا – تــركـ ّـيــا
كمثلث «ضــامـ ٍـن» لتفاهمات ُيشتغل
ع ـل ـي ـه ــا بـ ـعـ ـن ــاي ــة خـ ـل ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس
ّ
وت ـش ــك ــل «أس ـت ــان ــة» م ـنـ ّـصــة صــالـحــة
لتظهير ج ــزء مـنـهــا .مـســارعــة األردن
ّ
املنصة تبدو في
لالنضمام إلــى ّهــذه
ـؤش ـرًا ّ
مهمًا بالنظر إلى
حــد ذاتـهــا مـ
ّ
أن املـقــاربــة األردن ـيــة للملف الـســوري
ً
ُ
ّ
ال تعبر عادة عن رؤية أردنية خالصة
ّ
عاملية
بقدر ما تعكس نظرة عواصم
ك ـبــرى ،عـلــى رأس ـهــا لـنــدن وواشـنـطــن
التي زارها امللك األردني أخيرًاّ .
وإذا ك ــان ــت االن ـع ـك ــاس ــات امل ـت ــوخ ــاة
على أرض الواقع النضمام ّ
عمان إلى
ً
«الحفلة» مقتصرة في املرحلة األولى
ّ
على الجبهة السورية الجنوبية ،فمن
ّ
ال ــواج ــب االن ـت ـبــاه إل ــى أن لــأردنـيــن
دورًا ال يمكن إغفاله في ملف املنطقة
ّ
الشرقية ،وال ّ
ّ
سيما ما يتعلق بالقطاع
ّ
السورية العراقية.
الجنوبي ّللحدود ّ ُ
وم ــن امل ـســلــم ب ــه أن فـ ــرص ن ـج ــاح أي

ّ
سرية) تتناسب
تفاهمات (معلنة أو
ّ
طــردًا مع قبول دمشق لها ،وال سيما
ّ
أن ه ــذا الـقـبــول يـعـنــي ضـمـنـ ّـيــا قبول
ط ـ ـهـ ــران (ال ـح ـل ـي ــف األق ـ ـ ـ ـ ــرب) .ول ـعــب
ّ
تحول األخيرة إلى ضلع يكمل مثلث
ً
ال ـضــام ـنــن ف ــي أس ـت ــان ــة دورًا فــاعــا
فــي معالجة واح ــد مــن أب ــرز ّ
معوقات
التوافق السوري – التركي على كثير
من امللفات امليدانية الحساسة ،وهو
انعدام الثقة بثبات أي اتفاق غير ُمعلن
ّ
عمليات
بني موسكو وأنقرة في شأن
«درع الفرات» (راجع «األخبار» ،العدد
ّ
 .)3054وتـشــكــل معركة الـبــاب فرصة
ل ـق ـطــف أول ـ ــى ث ـم ــار هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ــرات،
وي ـع ـك ــس ال ـت ـع ــاط ــي املـ ـي ــدان ــي مـعـهــا
نجاحًا آللـ ّـيــة «التنسيق ال ـحــذر» بني
قـ ّـوات «درع الـفــرات» من جهة ،وقـ ّـوات
الـجـيــش ال ـســوريّ وحـلـفــائــه مــن جهة
أخرى .وبرغم تعثر «درع الفرات» في
تحقيق حسم جــوهــري ملـعــارك بزاعة
ّ
(بــوابــة الـبــاب الـشــرقـ ّـيــة) ،لـكــن الثابت
ّ
أن اح ـت ــدام امل ـع ــارك عـلــى ه ــذا املـحــور
ّ
ان ـع ـكــس إي ـجــابــا ع ـلــى ت ـق ــدم الـجـيــش
ال ـس ــوري عـبــر امل ـحــور الـجـنــوبــي ،من
ّ
التفرغ
خــال حــرمــان «داع ــش» فــرص
ملواجهة الجيش .وأف ــرزت التطورات
امليدانية أمس ّ
ّ
إضافيًا للجيش
تقدمًا
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـحـ ـ ــور ،عـ ـب ــر س ـي ـطــرتــه
عـلــى مــزيــد مــن األراضـ ــي شـمــال بلدة
ال ـع ــوي ـش ـ ّـي ــة ،م ـضـ ّـي ـقــا ال ـخ ـن ــاق أك ـثــر
ّ
الجنوبية).
على تــادف (بــوابــة الباب
وحتى اآلن ،تتجلى أوضح انعكاسات
«الـتـنـسـيــق الـ ـح ــذر» ح ــول ال ـب ــاب في
حقيقة أن مـنــاطــق سـيـطــرة التنظيم
ـار
امل ـت ـط ــرف ع ـلــى وش ــك دخـ ــول ح ـصـ ٍ
ُمـحـكــم ي ـت ـشــارك ال ـطــرفــان ف ــي فــر ّضــه
(رغم عدم تصريحهما بذلك) .يتحفظ
مـصــدر مـيــدانــي س ــوري عــن التعليق
عـلــى ه ــذا الـتـفـصـيــل ،وي ـقــول املـصــدر
ّ
ـاض في
لـ ـ
ـ«األخـ ـب ــار» إن «ال ـج ـيــش مـ ـ ٍ
عـمـلـ ّـيــاتــه عـلــى كــل امل ـح ــاور للتصدي
لإلرهاب ،ومعارك تحرير الباب تأتي
في هذا السياق بالدرجة األولى».
ب ـ ـ ــدوره ،ي ــؤك ــد م ـص ــدر س ـ ــوري رفـيــع
املـ ـسـ ـت ــوى ّأن «ال ـ ـثـ ــوابـ ــت الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة

واضـحــة على كــل ّ
الصعد ،السياسية
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّ
ـري ـ ـ ــة» .يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول امل ـ ـص ـ ــدر
ّ
لـ«األخبار» إن «اجتثاث اإلرهاب يأتي
على رأس هــذه الـثــوابــت ،هــذا مــا قام
به الجيش في عمليات كثيرة سابقة،
وهذا ما يقوم به في معركة الباب».

لألردنيين دور ال يمكن
إغفاله في ملف المنطقة
ّ
الشرقية
ال ي ـ ـق ـ ـ ّـدم امل ـ ـص ـ ــدر تـ ــأك ـ ـي ـ ـدًا ل ــوج ــود
ت ـن ـس ـي ــق ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،ل ـك ـنــه
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ال يـنـفـيــه ب ـصــورة
قــاطـعــة ،وي ـحــرص عـلــى اإلش ـ ــارة إلــى
ّ
ُ ّ
أن «املصالح املشتركة أحيانًا تشكل
ً
ّ
مــدخــا م ـحــوريــا لـتـحــوالت جــوهــريــة

ّ
في كثير من امللفات» .كذلك ،يحرص
املصدر على تأكيد توصيف العاصمة
السورية لـ«درع الفرات» بالقول« :هي
عـمـلـيــة غ ــزو غ ـيــر شــرع ـيــة ل ــأراض ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .ت ـف ـص ـيــل ج ــوه ــري م ـهـ ّـم
أيـ ـض ــا ي ـش ـي ــر إلـ ـي ــه امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـســه،
ّ
مـفــاده أن «أهــم مــا يمكن استخالصه
مــن الـتـغـيــرات املـتـســارعــة منذ معركة
ّ
حـ ـل ــب عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ،أن
رســوخ العالقة بني دمشق وحلفائها
أث ـبــت نـجــاعـتــه ،والـطـبـيـعــي أن تكون
أولـ ــى ث ـمــار ه ــذه ال ـت ـغ ـيــرات حــرصـنــا
عـلــى تحالفاتنا الـتــي لــم تـكــن ولـيــدة
األم ـ ــس ،ول ـيــس م ــن ال ــذك ــاء ف ــي شــيء
ال ــره ــان ع ـلــى أي نـتـيـجــة م ـعــاك ـســة».
كــام املـصــدر جــاء فــي سـيــاق ّ
رد على
سؤال طرحته «األخبار» ّ
عما ُيثار في
ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مــن أن ق ـبــول دمـشــق
ً
باالبتعاد عــن طـهــران سيكون كفيال

الجيش يقترب من تادف
ّ
تــابــع الـجـيــش ال ـســوري عملياته فــي محيط مــديـنــة ال ـبــاب ،وتـمــكــن من
السيطرة على قرية بيرة الباب الواقعة جنوب بلدة تادف املتاخمة للمدينة.
ومع تقدم الجيش األخير ،تبقى بلدة أبو طلطل
تفصل وحداته من الجهة الشمالية عن تادف،
لـيـصـبــح عـلــى ت ـمــاس مـبــاشــر م ــع م ــواق ــع أكـثــر
تـحـصـيـنــا لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش» ومـتـصـلــة بشكل
مباشر بمدينة الباب.
وبالتوازي ،استكمل الجيش تقدمه شمال تلة
العويشية ،وسيطر على منطقتي املجبل وتلة
ال ـحــوارة مــن الجهة الشمالية الغربية ،وعلى
بلدة املعزولة شمال شرق التلة ،قاطعًا بشكل
كــامــل طــريــق مــديـنــة الـبــاب نـحــو بـلــدات ريفها
الجنوبي الشرقي.
(األخبار)

بـمـ ّـد جـســور بــن الـعــاصـمــة الـســوريــة
واإلدارة األميركية الجديدة ،وبالتالي
سيسهم فــي حـســم املــوقــف األمـيــركــي
من امللف السوري بأكمله .ومن نافلة
ّ
الـقــول أن كــل الـتـطــورات الـســوريــة في
خالل الشهرين األخيرين قد أبصرت
ال ـنــور فــي م ـعــزل ّعــن إس ـهــام أمـيــركــي
فــاعــل ،مــا يعني أنـهــا تبقى مفتوحة
ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــاالت ك ـث ـي ــرة ف ــي ان ـت ـظــار
ّ
خـ ـط ــوات أ ُم ـي ــرك ـي ــة ع ـم ـلـ ّـيــة تـ ـع ــزز أو
ّ
تقوض ما أنجز حتى اآلن.
وإذا كان تأثير األتراك في املجموعات
ً
امل ـس ـل ـحــة الـ ـس ــوري ــة ك ـف ـي ــا بـتــوجـيــه
ّ
بــوص ـل ـت ـهــا إل ـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ،غ ـي ــر أن
تـلــك الـبــوصـلــة ال يمكنها أن تستقر
مــن دون مباركة أميركية فــي الدرجة
ّ
األول ـ ــى ،ب ــل إن مــوقــف أن ـق ــرة ف ــي حد
ذاتــه يبقى رهينًا ملــؤشــرات واشنطن
ّ
إلى حد كبير .وتنبغي اإلشارة إلى أن
ّ
ّ
أميركية
ملف «الباب» ال ُي َع ّد أولوية
ـوي ــة ،خ ــاف ــا مل ـل ـ ّـف ــن أكـ ـب ــر وأشـ ــدّ
حـ ـي ـ ّ
ّ
ّ
تـعـقـيـدًا ،هـمــا مـلــف ال ــرق ــة ومـلــف ديــر
الزور.
وت ـب ــرز ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة بــوصـفـهــا
ّ
رأس ّ الـحــربــة فــي مــا يتعلق بمعركة
ال ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر زع ـ ــامـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـث ــابـ ـت ــة
ُ
لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ال ـ ـ ــذي ت ـ َـع ـ ّـد
ّ
ّ
ذراعــه
«قــو ّات سوريا ّالديموقراطية» ً
ال ـبــريــة األس ــاس ــي ــة .وت ـبــدو الف ـتــة في
هذا السياق عــودة بعض التنظيمات
ّ
املسلحة املحسوبة على األميركيني
إلى دائرة الضوء اإلعالمي في الفترة
األخيرة ،وعلى رأسها ّ
«قوات النخبة»
الـ ـت ــي ي ـت ــزع ـم ـه ــا رئـ ـي ــس «االئ ـ ـتـ ــاف
امل ـ ـع ـ ــارض» األس ـ ـبـ ــق أحـ ـم ــد ال ـج ــرب ــا
(القريب من السعوديني).
ورغ ـ ــم عـ ــدم اس ـت ـن ــاد «ال ـن ـخ ـب ــة» إلــى
ّ
منجز ميداني فعلي ،غير أن بعض
املصادر بدأت الترويج لدور محتمل
كبديل أو رديف
لها في معارك الرقة،
ٍ
لــ«قـســد» ُي ـحــدث نــوعــا مــن «ال ـتــوازن
الـ ــدي ـ ـمـ ــوغـ ــرافـ ــي» داخ ـ ـل ـ ـهـ ــا .وب ـف ـعــل
ال ـه ـي ـم ـنــة الـ ـك ـ ّ
ـردي ــة ع ـل ـي ـهــا م ــا زال ــت
ُ ّ
َ
«قسد» تشكل هاجسًا أوحد بالنسبة
ّ
إلى أنقرة ،وعنوانًا أساسيًا الختالف
األج ـنــدتــن األمـيــركـيــة والـتــركـيــة في
املـ ـل ــف الـ ـ ـس ـ ــوري .وإذا ك ــان ــت ق ـ ـ ّـوات
«قسد» قد اكتفت في الفترة األخيرة
بمتابعة ت ـطــورات معركة الـبــاب من
ّ
املتفرج رغــم األهمية الكبرى
موقف
للمنطقة في حسابات «الكانتونات
ّ
ّ
جذريًا
الكردي ُة» ،فإن الوضع يختلف
ّ
إذا م ــا ق ــيــض لـتـفــاهـمــات «دم ـش ــق –
تتجه
مــوسـكــو – أن ـق ــرة» ال ـح ــذرة أن ّ
فــي مرحلة الحـقــة شــرقــا نحو الــرقــة.
كــذلــك تــأتــي مـنـطـقــة مـنـبــج (واس ـطــة
العقد بني الباب والرقة ،والخاضعة
لسيطرة «قـســد») امتحانًا ب ــارزًا في
مـ ــوازيـ ــن شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا وش ــرق ـه ــا،
ويـبــدو طبيعيًا أن يستشعر األكــراد
خطرًا من الخطوة التي قد تلي الباب
في حال نجاح «التفاهمات الحذرة».
وثمة منطقة أخرى ّ
مهمة في موازين
األكـ ـ ـ ــراد ،ه ــي مـنـطـقــة ع ـفــريــن (ري ــف
حلب الشمالي) ،ومنطقة «الشهباء»
امل ـت ـص ـل ــة ب ـ ـهـ ــا ،بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن ك ـف ــرن ــاي ــا
ً
وصــوال إلــى تل رفعت ومــارع (غربًا)
ً
وت ـخــوم أع ــزاز ش ـمــاال ،وه ــي مناطق
ك ــان ــت «ق ـس ــد» ق ــد انـتــزعـتـهــا م ــن يد
تنظيم «داع ــش» فــي مــراحــل سابقة.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد «الـ ـ ـشـ ـ ـهـ ـ ـب ـ ــاء» م ـ ـنـ ــاوشـ ــات
ّ
التركية الغازية،
مستمرة بني القوات
وقـ ـ ـ ــوات «ق ـ ـسـ ــد» وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،فـيـمــا
ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر ك ـ ّ
ـردي ــة لـ ــ«األخـ ـب ــار»
ّ
أن «حـجــم الـقــوات التركية املستمرة
فــي الـتــدفــق عبر معبر بــاب السالمة
ّ
تركية
(شـمــال أع ــزاز) يــوحــي بنيات
ل ـت ـص ـع ـي ــد ك ـب ـي ــر يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي س ـي ــاق
ع ــدوانـ ـه ــا امل ـس ـت ـم ــر ع ـل ــى األراض ـ ـ ــي
ً
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .وف ـ ـضـ ــا عـ ــن املـ ـخ ــاوف
املـيــدانـ ّـيــة الـتــي يستشعرها األك ــراد،
يبرز خوف تاريخي من ّ
تحولهم إلى
مـيــدان لتفاهم س ــوري تــركــي واضــح
ُ
وعريض ،يحيل امللف الكردي جسرًا
تـتــاقــى فــوقــه الـعــاصـمـتــان ،رغ ــم كل
الخالفات بينهما.
ّ
تحول من هذا النوع سيكون
إال أن أي
ً
بدوره عرضة لتأثيرات ّ
توجه اإلدارة
األميركية الجديدة في امللف السوري
ب ــأك ـم ـل ــه ،ومـ ـل ــف األك ـ ـ ـ ــراد ع ـل ــى وج ــه
الخصوص.

