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العالم

سوريا

ّ
ّ
تحضيرات «طبخة الرقة» مستمرة :الطبقة «مفتاح الفيدرالية»؟
تعقيدات معركة «الرقة» الموعودة بلغت ذروتها مع سيطرة
«قسد» ،مدعومة بقوات أميركية وبريطانية ،على مطار الطبقة.
وتستعد فرق أميركية إلعادة تأهيل المطار تمهيدًا ّ
لضمه إلى قائمة
ّ
ّ
أميركيًا تحت اسم «قواعد عسكرية لمحاربة اإلرهاب».
المواقع المحتلة
ـ«الطبخة السياسية» المالئمة لمعارك الشرق
وبالتزامن يستمر اإلعداد ل ُ
السوري بأكمله ،فيما تتزايد فرص «الفدرلة» في التحول إلى حقيقة
تفرضها «قوة األمر الواقع»
صهيب عنجريني
ك ـث ـي ــرة ه ــي الـ ـع ــام ــات الـ ـف ــارق ــة ال ـتــي
ّ
سجلت حضورها على خارطة الحرب
ّ
ّ
ّ
الـســوريــة ،لكن سيطرة «ق ــوات سوريا
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ـ ّـي ــة /ق ـ ـسـ ــد» عـ ـل ــى م ـط ــار
ّ
الطبقة العسكري تبدو مؤهلة النتزاع
الـ ـص ــدارة م ــن ك ــل م ــا سـبـقـهــا ،وف ــرض
نـفـسـهــا ح ــدث ــا م ـف ـص ـلـ ّـيــا ف ــي ال ـح ــرب،
ّ
ورب ـمــا فــي تــاريــخ ســوريــا الـحــديــث .ال
تقتصر خـطــورة الـحــدث على نتائجه
اآلنـ ّـيــة فحسب مــن رســم معالم معركة
ّ
األهمية)،
الرقة (وهي بدورها شديدة
ب ــل ت ـت ـجــاوزهــا إل ــى الـتـمـهـيــد لـفــرض
اح ـت ــال أم ـيــركــي م ـبــاشــر ع ـلــى امل ـطــار
ال ـع ـس ـكــري الـ ـس ــوري امل ـه ــم ،م ــع م ــا قد
يشكله ذلك من مقدمات الحتالل مدينة
ّ
ال ــرق ــة ذات ـه ــا ت ـحــت ع ـن ــوان «م ـحــاربــة
اإلرهاب».
ّ
ورغم أن تسيير األمور يحاول اإليحاء
ّ
ب ـ ـ ــأن انـ ـ ـت ـ ــزاع ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ـط ــار
ُي ـعـ ّـد ت ـك ــرارًا لـعـمـلـيــات ســابـقــة أفـضــت
بالنتيجة إلــى تــوسـيــع رقـعــة سيطرة

حظوظ دخول «قسد»
على خط معارك مستقبلية
في إدلب تتزايد
ّ
ّ
«قسد» في محافظة الرقة ،غير أن املطار
فــي واق ــع األم ــر عـلــى وش ــك االنـضـمــام
إلـ ــى ق ــواع ــد االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ـ ّـي ــة في
الـبــاد (سبع قــواعــد ،مــن بينها أربعة
م ـ ـ ـطـ ـ ــارات ،وجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ف ـ ــي م ـن ــاط ــق
س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد»« .األخ ـ ـب ـ ــار» ،ال ـع ــدد
 .)3037وتتزايد املؤشرات على أهمية
مـطــار الطبقة فــي حـســابــات الــواليــات
املتحدة و«التحالف الــدولــي» ،في ظل
ّ
بريطانية عن مشاركة
ما نقلته تقارير
«القوات الجوية البريطانية الخاصة»
فــي عمليات السيطرة عليه .ويحظى
امل ـط ــار ب ـمــوقــع اس ـتــرات ـي ـجــي م ـه ــم ،إذ
ّ
ّ
طرقية بني الرقة وكل
يشرف على عقدة
مــن ديــر ال ــزور ،حلب ،حـمــاة ،وحمص.
وتـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ف ـ ـ ــرق هـ ـن ــدسـ ـي ــة ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
ّ
أميركية ضــوءًا أخضر للبدء بإصالح
البنى التحتية للمطار ،تمهيدًا للعب
دور محوري في عمليات طرد تنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» م ــن م ــدي ـن ــة ال ــرق ــة كـخـطــوة
ّ
ّ
أول ــى .وتــؤكــد معلومات «األخ ـبــار» أن
ّ
(هندسية وأمنية) قد
الفرق األميركية
أنجزت بالفعل مرحلة «رصــد وتقييم
األضرار في املطار» بشكل كامل ،فيما
يرتبط الـبــدء بعمليات إع ــادة تأهيله
ب ـم ـع ـط ـيــات أم ـن ـي ــة وع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ي ـبــدو
تــوافــرهــا «مسألة وقــت ال أكـثــر» .يبلغ
محيط املطار نحو  20كيلومترًا ،وهو
م ـجـ ّـهــز ب ـم ــدرج ــن ،أح ــده ـم ــا رئـيـســي
بـطــول ي ـقــارب  3كـيـلــومـتــرات والـثــانــي
ّ
فــرعــي ،وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن إن ـجــاز إع ــادة
تــأه ـي ـلــه س ـي ـتــرافــق ب ــإع ــان ال ــوالي ــات
املتحدة «رفد ّ
قواتها في سوريا بعديد
إضافي» .ويبدو الفتًا حرص املصادر
العسكرية األميركية أخيرًا على تأكيد
أه ـم ـي ــة املـ ـ ـط ـ ــارات داخ ـ ــل سـ ــوريـ ــا فــي
«م ـحــاربــة داع ـ ــش» .وق ـبــل أيـ ــام ،نقلت
تقارير صحافية عن نائب قائد القيادة
امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـقــوات ال ـجــويــة األم ـيــركـ ّـيــة
ّ
ج ــاي سـيـلـفـيــريــا قــولــه إن «مـهـنــدســي
ّ
ال ـق ــوات الـجــويــة أه ـل ــوا م ـطــارًا ســوريــا

ح ـتــى يـتـمـكــن م ــن اس ـت ـق ـبــال شـحـنــات
منتظمة مــن الــذخــائــر وال ـل ــوازم» .ولن
يكون مطار الطبقة القاعدة الوحيدة
ستؤدي
داخل ًاألراضي السورية التي
ّ
وظ ـي ـف ــة م ـب ــاش ــرة ف ــي م ـع ــرك ــة ال ــرق ــة،
بـ ــل س ـي ـن ـضــم إل ـ ــى الـ ـق ــاع ــدة ال ـج ـ ّ
ـوي ــة
األمـيــركـ ّـيــة فــي عــن ال ـعــرب (كــوبــانــي).
ّ
وتفيد مصادر متطابقة بأن قاعدة عني
العرب تستعد للعب دور شبيه بالدور
الــذي لعبه مطار الـقـ ّـيــارة الـعــراقــي في
مـعــركــة امل ــوص ــل .ال ـقــاعــدة ال ـتــي ُبنيت
«من الصفر» خضعت لعمليات تطوير
مستمرة ،حيث كان طول مدرج املطار
أول األمر قرابة كيلومتر واحد وعرضه
حوالى  65مترًا ،قبل أن ّ
تتم توسعته
ليتجاوز طوله  1700متر بعرض 110
أمتار .وكان مطار أبو حجر (الرميالن،
القامشلي) أيضًا قــد خضع لعمليات
َ
ضاعفت مساحة املدرج .ورغم
توسعة
ّ
أن بعض امل ـصــادر تــذهــب إلــى اعتبار
ّ
ه ــذه ال ـخ ـطــوات تـمـهـيــديــة لالستغناء
عن قاعدة إنجرليك (في تركيا) بشكل
كــامــل ،غير أنها تأتي فــي واقــع الحال
لـتـشـكــل عـنـصــر ض ـغــط إض ــاف ـي ــا على
أن ـق ــرة ف ــي لـعـبــة ال ـت ـج ــاذب الـسـيــاســي
املحتدمة حول معارك الشرق السوري.
وترجح مصادر ّ
ّ
عدة أن يشهد املوقف
ّ ً
ال ـ ـتـ ــركـ ــي م ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــارك ال ـ ــرق ـ ــة ت ـ ـحـ ــوال
جديدًا بعد انتهاء استحقاق التعديل
الدستوري الذي يشكل أولوية مطلقة
للرئيس التركي رجــب طيب أردوغ ــان
في الفترة الراهنة.
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى إتـ ــاحـ ــة الـ ــوقـ ــت ال ـ ــازم
السـتـكـمــال عـمـلـيــات تــوسـعــة الـقــواعــد

ّ
ّ
أميركية ضوءًا أخضر للبدء بإصالح البنى التحتية للمطار (أ ف ب)
عسكرية
تنتظر فرق هندسية

األم ـيــرك ـيــة داخـ ــل س ــوري ــا وتــأهـيـلـهــا،
يـبــدو انـتـظــار االسـتـفـتــاء الـتــركــي (16
نيسان) سببًا من أسباب إرجاء معركة
مدينة الرقة حتى نهاية نيسان .إنجاز
ً
االسـتـفـتــاء بـ ــدوره ي ـبــدو تـفـصـيــا في
ّ
تفاصيل أوســع تتعلق بتجهيز
إطــار
ّ
«ط ـب ـخ ــة الـ ــرقـ ــة» ومـ ــا بـ ـع ـ َـده ــا .ورغ ــم
ُ
أن ال ـص ــورة الـعــامــة تـظـهــر أن املعركة
مـحـجــوزة ملصلحة الــاعــب األمـيــركــي
ّ
و«التحالف» و«قسد» ،غير أن «البازار»
ما زال مفتوحًا على تقديم ترضية من
ّ
األطلسية.
نوع ما ألنقرة
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ورغـ ـ ــم أن «إنـ ـ ــزال
ال ـط ـب ـقــة» وضـ ــع (ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح) ح ـ ّـدًا
لـفــرص مـشــاركــة الجيش ال ـســوري في
امل ـع ــرك ــة ،ل ـكــن ب ـعــض املـ ـص ــادر تلحظ
دورًا «ل ــوج ـس ـت ـ ّـي ــا» سـ ـ ّ
ـوريـ ــا مـتــوقـعــا
باالستفادة من «خاليا أمنية نائمة»
داخ ــل املــديـنــة نفسها .وي ـبــدو بمثابة

ّ
ّ
امل ـســلــم ب ــه أن مـعــركــة ال ــرق ــة إن ـم ــا هي
ج ـ ـ ــزء م ـ ــن مـ ـع ــرك ــة الـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـسـ ــوري
بشكل عــام ،وهــو جــزء وثيق االرتباط
بمعركة ديــر ال ــزور .ويحتفظ الجيش
السوري ّبسيطرة محدودة داخــل دير
الزور ،لكنها «شديدة التأثير في لعبة
ال ـ ـتـ ــوازنـ ــات» ،وف ـق ــا ملـ ـص ــادر س ـ ّ
ـوري ــة.
وس ـ ـ ـ ــواء ص ـ ـ ّـح الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ـق ــارب ــة
أمـيــركـ ّـيــة مختلفة للملف ال ـســوري أو
ال ،فمن البديهي أن الــواليــات املتحدة
ليست في وارد الـخــروج صفر اليدين
واالكـ ـتـ ـف ــاء ب ــامل ـس ــاع ــدة ف ــي «ال ـق ـض ــاء
عـلــى اإلره ـ ــاب» .وتــأتــي وح ــدة الـبــاد
على رأس األثـمــان املطلوبة املحتملة،
عالوة على «ضمان املصالح األميركية
وتـقــويــض الـنـفــوذ اإلي ــران ــي»ُ .
ويظهر
ً
ّ
األك ـ ـ ـ ـ ــراد ثـ ـق ــة م ـ ـتـ ــزايـ ــدة بـ ـ ــأن م ـســألــة
«ال ـف ــدرل ــة» ف ــي طــريـقـهــا لـتـصـبــح أم ـرًا
واقـ ـ ـع ـ ــا تـ ـف ــرض ــه خ ــريـ ـط ــة ال ـس ـي ـط ــرة

وتوزعها .وال تستمد هذه الثقة ّ
قوتها
مــن «الـحـلـيــف األم ـيــركــي» فـحـســب ،بل
يضاف إليها املوقف األوروبــي الرابط
بــن ملفي «إعـ ــادة اإلع ـم ــار» و«الـحـكــم
الالمركزي».
تـبــدو ورق ــة «إعـ ــادة اإلع ـم ــار» صالحة
ل ـت ـك ــون ورق ـ ــة ض ـغ ــط م ــؤث ــرة ف ــي ظــل
ّ
الكارثية التي لحقت بمعظم
األضــرار
ال ـق ـط ــاع ــات ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وك ـ ــان أح ــدث
ف ـصــول ـهــا الـ ـض ــرر ال ـ ــذي ل ـح ــق أخ ـي ـرًا
بسد الـفــرات بعد اسـ ّتـهــداف صواريخ
أمـيــركـيــة مـ ّ
ـوجـهــة بــدقــة غــرفــة التحكم
ّ
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي فـ ـي ــه ،وع ــطـ ـل ــت وظـيـفـتــه
فــي ّ تــولـيــد الـكـهــربــاء بـشـكــل كـلــي .ولــم
يــوفــر تنظيم «داعـ ــش» الـفــرصــة التي
أتاحها استهداف السد ومــا أثــاره من
ذع ــر أدى إل ــى ح ــاالت ن ــزوح جماعية
عــن مــديـنــة ال ــرق ــة ،إذ تــؤكــد معلومات
«األخبار» أن «خمسة قياديني بارزين

أوروبا تراهن على «االنتقال السياسي» في زمن «أولوية
أث ــارت املــواقــف األميركية األخـيــرة،
ب ـخ ـصــوص اب ـت ـع ــاد واش ـن ـط ــن عــن
أولوية إزاحة الرئيس بشار األسد،
س ـل ـس ـل ــة مـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــات وردود
الـفـعــل املـتـبــايـنــة ،نـظـرًا لوضوحها
في اعتماد «الـحــرب ضد اإلرهــاب»
كهدف رئيسي لإلدارة الجديدة في
الـبـيــت األب ـيــض .وتـكـمــن حساسية
املــوقــف األميركي فــي توقيته الــذي
ترافق مع انعقاد الجولة الخامسة
مـ ــن مـ ـح ــادث ــات ج ـن ـي ــف مـ ــن ج ـهــة،
وانـخــراط الـقــوات األميركية بشكل
مباشر في العمليات العسكرية في
الشمال السوري ،من جهة أخرى.
وحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ت ـحــديــا ج ــديـ ـدًا ل ـش ــرك ــاء واش ـن ـطــن
األوروب ـي ــن ،الــذيــن أق ـ ّـروا منتصف
ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــم
الـجــديــدة فــي ســوريــا ،والـتــي تنص
ع ـلــى دع ــم م ـس ــار ال ـح ــل الـسـيــاســي
ورب ـ ـ ـ ـ ــط ج ـ ـ ـهـ ـ ــود إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار
ب ـ ـحـ ــدوث انـ ـتـ ـق ــال س ـي ــاس ــي داخـ ــل
السلطة في دمشق .االستراتيجية
الـتــي أقـ ّـرتـهــا املـفــوضـيــة األوروب ـيــة
سـتـكــون م ـحــور اج ـت ـمــاع بــروكـســل
ال ــذي يـعـقــد لـيــومــن عـلــى الـتــوالــي،
ب ــدءًا مــن ال ـيــوم ،وال ــذي مــن املنتظر
أن يبحث موقف االتحاد األوروبي
من امللف السوري ،وخاصة القضية
اإلنسانية.

بدا الشرط األوروبي لتمويل إعادة اإلعمار متأخرًا عن الرؤية األميركية (أ ف ب)

وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـص ـ ّـدر واشـنـطــن
للمحور الداعم للمعارضة السورية
في املحافل الدولية ،برفقة الثنائية
الفرنسية ـ البريطانية ،فإن املواقف
األوروبية «الخجولة» التي خرجت
أمــس ،خــال اجتماع لوكسمبورغ،
ب ــدت كــأنـهــا ت ـح ــاول ات ـخ ــاذ مــوقــف
أكثر صــرامــة تجاه قضية الرئيس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري .وب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـبـ ــدو الـ ـ ــدول

األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـت ــأخ ــرة عـ ــن الـ ـ ــروس
واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ف ـ ــي حـ ـج ــم ال ـن ـف ــوذ
عـلــى األرض ،وف ــي حـصــة مكافحة
اإلره ــاب ،فإنها تــراهــن على ثقلها
الكبير في ملف إعادة اإلعمار للعب
دور ف ــي املـسـتـقـبــل الـ ـس ــوري .ومــع
تخلي واشنطن عــن مطلب «إزاحــة
األس ـ ـ ـ ـ ــد» ،ب ـ ـ ــدا الـ ـ ـش ـ ــرط األوروبـ ـ ـ ـ ــي
إلطــاق أم ــوال إعــادة اإلعـمــار ،وهو

حـ ـ ـ ــدوث انـ ـتـ ـق ــال سـ ـي ــاس ــي ف ـع ـلــي،
متأخرًا عن الــرؤيــة األميركية التي
ال ت ّـت ـطــرق ،حــال ـيــا وع ـل ـنــا ،إل ــى أي
م ـلــف س ــوى ال ـح ــرب ض ــد «داع ــش»
وإضعاف نفوذ إيران في سوريا.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع أمـ ــس فــي
لوكسمبورغ ،توافق عدد من وزراء
خارجية االتحاد األوروبي على أنه
ال يمكن للرئيس األس ــد الـبـقــاء في
السلطة في ختام املرحلة االنتقالية
السياسية .وأشــار وزيــر الخارجية
الـفــرنـســي ج ــان م ــارك آي ــرول ــت إلــى
ض ــرورة «حـصــول انـتـقــال سياسي
فـ ـعـ ـل ــي ،وع ـ ـنـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـع ـم ـل ـي ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ...ال يـمـكــن لـفــرنـســا أن
تـ ـتـ ـص ــور أن س ـ ــوري ـ ــا هـ ـ ــذه ي ـم ـكــن
أن ي ــدي ــره ــا األس ـ ـ ــد» .وأضـ ـ ــاف أنــه
«لـ ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك سـ ــام دائ ـ ــم بـمــا
يـشـمــل مــواج ـهــة اإلره ـ ــاب م ــن دون
ع ـم ـل ـيــة س ـي ــاس ـي ــة» .ومـ ــن جـهـتـهــا،
قالت مفوضة السياسة الخارجية
ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،فـيــديــريـكــا
موغيريني ،إنه «بعد ست سنوات
من الـحــرب ،يبدو من غير الواقعي
تمامًا االعتقاد بأن مستقبل سوريا
سيكون تحديدًا كما كــان عليه في
ال ـســابــق .لـكــن ي ـعــود لـلـســوريــن أن
ي ـ ـقـ ــرروا» .ول ـف ــت وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمل ـ ــان ـ ــي ،زي ـغ ـم ــار غ ــاب ــري ـي ــل ،إل ــى
نقطة مهمة قــد تـفــرض حضورها

