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العالم

سوريا «غرفة عمليات مشتركة» هي أحدث تطورات العالقة بين
ّ
الديمقراطية»
الجيش السوري وحلفائه من جهة ،و«قوات سوريا
من جهة أخــرى .معارك ريفي الرقة ودير الــزور شهدت بواكير
عمل هذه الغرفة ،فيما ُينتظر أن يتنامى عملها قريبًا مع ترجيح
ّ
رسميًا .ومن شأن هذا التطور حال تأكيده أن يطرح
الكشف عنها
أسئلة عدة ،على رأسها الموقف األميركي منه ،في ظل صعوبة
(إن لم يكن استحالة) إقدام «قسد» على خطوة مماثلة من دون
موافقة أميركية

و«قسد» إلى مستوى جديد:
دمشق
ّ
غرفة عمليات مشتركة؟
صهيب عنجريني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
و«ق ـ ـ ّـوات ســوريــا الــديـمـقــراطـ ّـيــة» على
أبـ ــواب مـنـعـطــف مـهــم سـيـتــرك تــأثـيـرًا
فـ ــي امل ـش ـه ــد الـ ـ ـس ـ ــوري ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وم ــن
امل ـن ـت ـظ ــر أن يـ ـتـ ـج ــاوز هـ ـ ــذا ال ـت ــأث ـي ــر
ً
امل ـيــدان الـعـسـكــري ،وص ــوال إلــى امللف
السياسي .العالقة بني الطرفني سبق
ل ـهــا أن ش ـه ــدت ت ــوت ــرات وص ـل ــت حـ ّـد
االشتباك الدامي ،ال ّ
سيما في أحداث
الحسكة الشهيرة (آب  )2016وبدرجة
أقل في حزيران املاضي في ريف الرقة
ال ـج ـنــوبــي .لـكــن ه ــذه ال ـعــاقــة شـهــدت
أي ـض ــا فـ ـت ــرات تـنـسـيــق ع ـس ـكــري غير
مـعـلــن ك ــان ــت خــوات ـيــم م ـعــركــة شــرقــي
مــديـنــة حـلــب أوضـ ــح م ـظــاهــرهــا ،كما
حملت املستجدات امليدانية في منبج
دخ ــول وحـ ــدات مــن الـجـيــش ال ـســوري
وت ـمــركــزهــا ع ـلــى أط ـ ــراف املـنـطـقــة في
وج ــه ال ـج ـيــش ال ـتــركــي وامل ـج ـمــوعــات
العاملة تحت كنفه في «درع الفرات»
ّ
(«األخبار» ،العدد  .)3115لكن الجديد
الذي حملته الفترة القصيرة املاضية
ّ
تـ ـج ــاوز ف ــي ت ـفــاص ـي ـلــه كـ ــل م ــا سـبــق،
ً
ّ
عمليات
وصوال إلى استحداث «غرفة
ّ
عـسـكـ ّ
ـريــة تـتــولــى التنسيق ال ـتــام بني
الـ ـط ــرف ــن» ،وف ـق ــا مل ـع ـلــومــات حصلت
عليها «األخ ـب ــار» .وتشير املعلومات
إل ـ ــى أن ال ـ ـغ ــرفـ ــة امل ـ ــذك ـ ــورة ب ــاش ــرت
مهماتها بالفعل لتكون معارك ريفي
ال ــرق ــة وديـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور األخ ـ ـيـ ــرة م ـســرح
نشاطها ّ
األول .وتقول أنباء متطابقة
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «األخـ ـ ـب ـ ــار» م ــن غـيــر
ّ
مـصــدر إن ت ـطــورات مرتقبة فــي عمل
«الغرفة» ستشهدها الفترة القصيرة

الـقــادمــة (أسـبــوعــان على األكـثــر وفقًا
لـ ـلـ ـمـ ـص ــادر) ،مـ ــا س ـي ـن ـع ـكــس تـكـثـيـفــا
لــوتـيــرة عـمـلـيــات تـحــريــر املحافظتني
الشرقيتني من قبضة تنظيم «داعش».
ّ ّ
مصادر «األخبار» تؤكد أن «التطورات
قــد ال تقتصر على مستوى التنسيق
وح ـج ـم ــه ،ب ــل ت ـت ـج ــاوزه إل ــى الـكـشــف
عـنــه رس ـمـ ّـيــا ،لـيـكــون ت ـعــاون الطرفني
ّ
في محاربة اإلرهــاب مظلة تجمعهما
بشكل ُمعلن» .وإذا كان التواصل بني
الـطــرفــن قــد م ـ ّـر فــي امل ــرا ٌح ــل السابقة
ّ
ّ
موضعية
بـتـقــلـبــات حكمتها ظ ــروف
ّ
أحـيــانــا ،ف ــإن الـتــوافــق هــذه امل ـ ّـرة يبدو
ّ
جوهرية
مستندًا إلى جملة معطيات
تتجاوز الفعل ّ
ورد الفعل أو معطيات
ضـ ــرورة» .وم ــن ب ــن أب ــرز
«ت ـحــالــف ال ـ ـ ّ
ال ـع ــوام ــل امل ــؤث ــرة ت ــأت ــي ت ـفــاص ـيــل لم
ّ
ت ـخ ــرج إلـ ــى ال ـع ـل ــن ،بـع ـضـهــا يـتـعــلــق
ب ــال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـت ــرك ــي األخ ـ ـيـ ــر ح ــول
عـفــريــن ،وبـعـضـهــا يــرتـبــط ب ــ«خــاف»
بني «قسد» وواشنطن في شأن معبر
التنف ُ(ي ّ
رجح أن الخالف وقع بالفعل
رغـ ــم أن م ـص ــدري ــن ك ــردي ــن تـحــدثــت
إليهما «األخـبــار» امتنعا عن تأكيده،
لكنهما لــم ينفياه أي ـضــا) .ويتمحور
«الـ ـخ ــاف» ح ــول طـلــب أم ـيــركــي لنقل
عناصر مــن «ق ــوات النخبة فــي قسد»
ّ
جوًا من الحسكة وإنزالها قرب التنف
ّ
ملساعدة «أســود الشرقية» و«مغاوير
ال ـص ـحــراء» فــي عملية مـيــدانـ ّـيــة ،غير
أن األص ـ ــوات الــراف ـضــة لـلـفـكــرة داخ ــل
«قسد» أفلحت في حسم األمور وإلغاء
الـفـكــرة ،مــا انعكس دفـعــا للعالقة بني
الحكومة الـســوريــة و«ق ـســد» بإسهام
ـك،
مـبـ ّـاشــر مــن مــوسـكــو وط ـه ــران .كــذلـ ً
شــكـلــت ال ـت ـهــديــدات الـتــركـيــة مناسبة

ملزيد من التقارب بني الطرفني .وقبل
ان ـص ــرام ح ــزيــران امل ــاض ــي ،وص ــل إلــى
درجة غير مسبوقة التصعيد التركي
ّ
وال ـت ـلــويــح ب ـش ــن اعـ ـت ــداء ج ــدي ــد على
األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة يـ ـط ــاول مـنــاطــق
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة «قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــف ح ـل ــب
ال ـش ـم ــال ــي ،وعـ ـل ــى وج ـ ــه ال ـخ ـصــوص
ُ
م ـن ـط ـق ــة عـ ـف ــري ــن ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـك ــل أح ــد
ّ
البشرية لــ«وحــدات حماية
الخزانات
ّ
ال ـش ـع ــب» الـ ـك ــردي ــة ( .)YPGوق ـت ـهــا،
ّ
أك ـ ــدت «قـ ـس ــد» ،ع ـلــى ل ـس ــان املـتـحــدث
الــرسـمــي ط ــال سـلــوّ ،أن املــوقــف ُيـعــدّ
«اخـ ـتـ ـب ــارًا مل ــوس ـك ــو وج ـ ّ
ـديـ ـتـ ـه ــا» فــي
لـجــم أن ـقــرة (راجـ ــع «األخـ ـب ــار» ،الـعــدد
 .)3211وتــؤكــد مـعـلــومــات «األخ ـب ــار»
ّأن ّ
«رد معسكر دمشق وحلفائها جاء
فـ ــي ص ـ ــورة م ــوق ــف ح ــاس ــم وواض ـ ــح
وصــل حـ ّـد التهديد ب ـ ّ
ـرد مفاجئ على
ّ
أي اعـ ـت ــداء م ــن هـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع» .ووف ـق ــا
ّ
ل ـل ـم ـص ــادر ،ف ـ ــإن دم ـش ــق وطـ ـه ــران قد
ت ـش ــاط ــرت ــا ه ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــف ،وت ـنــاغ ـمــت
ّ
معهما موسكو التي تولت نقل رسائل
ح ــازم ــة إلـ ــى أنـ ـق ــرة ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن».
وحــر ًصــت دمـشــق على منح الرسائل
صـفــة رسـمـ ّـيــة عـبــر تدعيمها برسالة
إل ــى مـجـلــس األمـ ــن ف ــي مـطـلــع ت ـمــوز،
أكــدت فيها أن «االعـتــداءات العسكرية
الـ ـت ــركـ ـي ــة فـ ــي ريـ ـ ــف حـ ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي
ت ــأت ــي فـ ــى سـ ـي ــاق الـ ـ ـ ــدور ال ـت ــدم ـي ــري
الـ ــذي تـضـطـلــع ب ــه تــرك ـيــا ،ويـجـعـلـهــا
شريكًا أساسيًا لــإرهــاب املوجه ضد
سـ ــوريـ ــا ،ب ـم ــا ي ـش ـك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا جــديــا
لألمن واالستقرار اإلقليمي والدولي».
وي ـبــدو أن تــوتــر ري ــف حـلــب الشمالي
جـ ـ ــاء ب ـم ـث ــاب ــة ال ــدفـ ـع ــة األخ ـ ـي ـ ــرة فــي
مسار التنسيق بني الجيش وحلفائه

ً
ّ
شكلت التهديدات التركية مناسبة لمزيد من التقارب بين الطرفين (أ ف ب)

م ــن ج ـهــة و«قـ ـس ــد» م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
ً
وصوال إلى التوافق على تشكيل غرفة
عـمـلـيــات م ـش ـتــركــة .يـمـتـنــع م ـصــدران
س ــوري ــان رس ـمـ ّـيــان تــواص ـلــت معهما
«األخبار» عن اإلدالء بأي تصريح في
هذا اإلطار .يؤكد أول املصدرين (وهو
ّ
مصدر دبلوماسي رفيع) أن «املوقف
الرسمي من االعـتــداءات التركية على
كل األراضــي السورية واضــح ُ
ومعلن،
وأي ق ـ ــوات أج ـن ـب ـي ــة مـ ــوجـ ــودة عـلــى
األراضي السورية من دون تنسيق مع
الحكومة هي قوات احتالل وستغادر
ّ
حتمًا» .املـصــدر ذكــر فــي الــوقــت نفسه

َ
معارك ريفي الرقة
مسرح نشاط
ودير الزور ّ
«الغرفة» األول

بـتـصــريـحــات وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ولـيــد
املعلم (فــي أي ــار املــاضــي) حــول الــدور
الـ ــذي يـلـعـبــه األك ـ ـ ــراد ال ـس ــوري ــون في
محاربة اإلرهاب ،ومشروعية معاركهم
ضد «داعش» ،وتأكيده أن هذه املعارك
تـ ــأتـ ــي «ف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار حـ ـم ــاي ــة الـ ــوحـ ــدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» .بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـش ـي ــر امل ـص ــدر
ّ
السوري الثاني (وهو ميداني) إلى أن
«الكشف عن أي تفصيل من هذا النوع
ي ـكــون ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاســب وب ـصــورة
بـيــان رسـمــي إذا ارت ــأت ال ـق ـيــادة ذلــك.
ما نستطيع تأكيده هو أننا ماضون
ف ــي ت ـح ــري ــر األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة مــن
اإلرهـ ـ ــاب ،ومـنـفـتـحــون عـلــى أي جهد
صـ ـ ـ ــادق فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـض ـ ـمـ ــار» .وع ـل ــى
ٌ
مصدر قيادي في
نحو مماثل امتنع
«قـســد» عـ ّـن التعليق على املعلومات،
ف ـي ـم ــا ت ـ ـعـ ــذر الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـن ــاط ــق
الــرس ـمــي بــاســم «ق ـس ــد» .بـ ـ ــدوره ،قــال
السياسي الكردي ّ
املقرب من «وحدات
ّ ّ
الحماية» ريــزان حدو إن «الحوار بني
الحكومة السورية والوحدات الكردية
قطع أشــواطــا متقدمة ،وه ــذا انعكس
إيجابًا على التنسيق العسكري على
م ـح ــاور عـ ــدة» .وأضـ ــاف «ن ـع ــم ،يمكن

ّ
واشنطن تحذر من مستقبل «إدلب الجوالني» الجيش يدخـ
دخل الجيش أطراف بلدة السخنة بعد
أيام من وصوله إلى أعتابها ،بالتوازي
مع إغالقه شريط «داعش» المحاصر
الفرات الجنوبية بتحريره عدة
على ضفة ً
بلدات وحقوال نفطية في ريف الرقة
الجنوبي .أما واشنطن ،فقد جددت تأكيد
موقفها المعادي لـ«جبهة النصرة»،
ّ
محذ ّرة «المعتدلين» من مستقبل خطير
قد يلف الشمال بعد سيطرة «القاعدة»
ي ـ ـفـ ــرض الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـبـ ـط ــيء واملـ ـن ـ ّـس ــق
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــائ ــه ع ـلــى
ً
جـبـهــات ال ـبــاديــة خـطــا زمـنـيــا طــويــا
للوصول إلى مدينة دير الزور ،ولكنه
يثبت أنــه أحــد أنجح التكتيكات التي
استخدمها في معاركه ضد «داعش».
فإلى جانب الخسائر البشرية القليلة

ّ
التي ّ
ميزت معاركه في البادية ،تمكن
ال ـج ـي ــش مـ ــن دخ ـ ـ ــول بـ ـل ــدة ال ـس ـخ ـنــة
والسيطرة على ح ــزام الـقــرى املــوازيــة
لـنـهــر ال ـف ــرات غ ــرب م ـع ــدان ،بـعــد أي ــام
عـلــى قـضـمــه لـلـمـنــاطــق املـحـيـطــة بها.
ال ــدخ ــول إلـ ــى ال ـس ـخ ـنــة م ــن بــواب ـت ـهــا
الغربية سبقته السيطرة أمــس على
ج ـبــل ط ـن ـط ــور ،املـ ـش ــرف ع ـلــى مــدخــل
ال ـب ـل ــدة م ــن ج ـهــة ط ــري ــق ت ــدم ــر ـ ـ ـ ديــر
ال ــزور .وتمكنت وح ــدات الجيش بعد
سيطرتها على الجبل من التقدم إلى
أط ــراف الـبـلــدة الـغــربـيــة ،بعد أي ــام من
إشــرافـهــا عليها مــن ال ـتــال امل ـجــاورة.
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات امل ـي ــدان ـي ــة إلـ ــى أن
الجيش سيتابع ضغطه على البلدة
حتى إخ ــراج عناصر «داع ــش» منها،
لتكون منطلقًا للعمليات املرتقبة ،بعد
تـحــريــرهــا ،على ام ـتــداد الـطــريــق نحو
دير الزور مرورًا بكباجب والشولة.
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ــر م ــن ح ــدود ديــر
ال ــزور ،سيطر الجيش وحـلـفــاؤه على
ت ـس ــع قـ ـ ــرى مـ ـح ــاذي ــة ل ـض ـف ــة الـ ـف ــرات
الجنوبية في ريف الرقة ،والتي تمتد

على طــول  30كيلومترًا ،وبينها قرى
حــويـجــة ش ـنــان والــرح ـبــي والـصـبـخــة
وال ـ ـج ـ ـب ـ ـلـ ــي وال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ــذيـ ــاب ـ ـيـ ــة
واملسطاحة وشمرة واسالم وآبار نفط
الجرايح .وتأتي سيطرة الجيش على
تـلــك ال ـق ــرى بـعــد أيـ ــام عـلــى حـصــارهــا
سيطرة «داعــش»
وعزلها عــن مناطق
ّ
غرب معدان .وبالتوازي ،كثف الجيش
ع ـم ـل ـيــاتــه ش ــرق ــا ،ع ـل ــى م ـح ــور ال ـق ــرى
الـقـلـيـلــة ال ـبــاق ـيــة ض ـمــن ح ـ ــدود الــرقــة
ً
اإلداري ــة ،وص ــوال إلــى مـعــدان فــي ريف
دير الزور الشمالي الغربي .واستهدف
سالح الجو أمس ،بشكل مكثف ،بلدات
مـ ـع ــدان وقـ ـ ــرى ال ـخ ـم ـي ـس ـيــة وال ـج ــاب ــر
ومقلة كبير ومقلة صغير .ومن املتوقع
أن يتابع الجيش سياسة عزل املناطق
وتقسيمها ،ليدخلها فــي وقــت الحــق،
على امتداد نهر الفرات جنوبًا باتجاه
التبني ومدينة دير الــزور .وقد تشهد
بلدة معدان حصارًا مشابهًا ملا جرى
في مسكنة في ريف حلب الشرقي.
وفــي املـقــابــل ،يـحــاول تنظيم «داعــش»
الضغط على الجيش وحلفائه في ريفي

واشنطن :لضرورة إيجاد
معابر بديلة من تلك
التي بيد «تحرير الشام»

حمص وحماة ،إذ هاجم التنظيم نقاط
الجيش في جبال الشومرية في ريف
ح ـمــص ال ـش ــرق ــي ،مـسـتـخــدمــا عــربــات
مفخخة وعـشــرات املهاجمني ،غير أن
ّ
تمكن من ّ
صد الهجوم وتدمير
الجيش
املـ ـفـ ـخـ ـخ ــات .وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،اس ـت ـه ــدف
س ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـج ـ ــو عـ ــرب ـ ـتـ ــن م ـف ـخ ـخ ـت ــن
ونـقــاطــا لتنظيم «داعـ ــش» فــي محيط
ب ـلــدات جـنــى الـعـلـبــاوي وقـلـيــب الـثــور
وصلبا والدكيلة الشمالية والدكيلة
الجنوبية ،فــي ريــف سلمية الشرقي.

كــذلــك دم ــرت وح ــدات الـجـيــش عربتني
مفخختني للتنظيم فــي محيط جبال
مارينا ،كانتا تحاوالن مهاجمة إحدى
ال ـن ـق ــاط شـ ــرق أث ــري ــا ف ــي ريـ ــف حـمــاة
الشرقي.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـج ـي ــش ضــد
«داع ـ ــش» ،تستمر تــداع ـيــات اتـفــاقــات
«تـخـفـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد» ب ـمــا تضمنته
من خطوات أولية لعزل «هيئة تحرير
الشام» عن باقي الفصائل .وبعد يوم
واحد على إعالن «الهيئة» جاهزيتها
لـحــل نـفـسـهــا ف ــي غــوطــة دم ـش ــق ،أتــى
بـيــان املـبـعــوث األمـيــركــي إلــى ســوريــا،
مــاي ـكــل راتـ ـن ــي ،ل ـي ـجـ ّـدد م ــوق ــف إدارة
بالده من «جبهة النصرة» باعتبارها
منظمة إرهابية .امللفت في بيان راتني
أن ــه أت ــى عـلـنـيــا ،عـلــى عـكــس الــرســائــل
ال ـس ــري ــة امل ـت ـك ــررة ال ـت ــي أرس ـل ـه ــا إلــى
فـ ـص ــائ ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـتـ ــي تــدع ـم ـهــا
بـ ــاده .ورغ ــم أن تـلــك الــرســائــل كــانــت
تجد طريقها دائـمــا إلــى اإلع ــام ،فإن
نـشــر ال ـب ـيــان عـبــر ال ـق ـنــوات الــرسـمـيــة
األميركية يحمل رسالة واضحة تشير

