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العالم

سوريا لقراءة مسارات معارك تحرير البادية السورية تلزم خمس خرائط لخمس محافظات .يتقدم الجيش السوري
وحلفاؤه على محاور عدة ،متباعدة جغرافية ،مترابطة استراتيجيًا .المعارك الدائرة في أرياف حمص وحماة
وحلب والرقة تندرج جميعًا في إطار معارك تحرير البادية ،وتضع الجيش في سباق مع الزمن نحو «المعركة
األخيرة» ضد التنظيم المتطرف ،والتي تبدو دير الزور مسرحها الحتمي

الجيش وحلفاؤه يقودون «داعش»
نحو «المعركة األخيرة»
صهيب عنجريني
مـ ـن ــذ انـ ـط ــاقـ ـتـ ـه ــا ،ب ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا أن
عمليات تحرير البادية الـسـ ّ
ّ
ـوريــة من
تنظيم «داعــش» تنحو نحوًا مختلفًا،
ال عـ ــن ع ـم ـل ـي ــات الـ ـجـ ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه
السابقة فحسب ،بل عن كل ما شهدته
ّ
السورية من معارك خالل
الجغرافيا
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة .وحـ ـت ــى األمـ ــس
ال ـق ــري ــب ك ــان ــت م ـع ـظــم املـ ـع ــارك تـقــوم
ص ــورة فــي
ع ـل ــى ت ـخ ـ ّـي ــر أهـ ـ ـ ـ
ـداف مـ ـحـ ـ ُ
ّ
ّ
جغرافية مـحــددة تضيق لتكون
بقع
ٍ
قرى وبلدات أحيانًا ،وتتسع
مجموعة
ً
ّ
لتكون مدينة أو قطاعًا جغرافيًا من
ـان أق ــل .أم ــا مـعــارك
مـحــافـظــة فــي أح ـي ـ ٍ
ت ـحــريــر ال ـب ــادي ــة األخـ ـي ــرة ف ـقــد أخ ــذت
ال ـخ ـط ــط ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة فـ ــي حـسـبــانـهــا
ت ـس ـي ـيــرهــا ف ــي ات ـج ــاه ــات ومـ ـس ــارات
ّ
ش ــت ــى ت ـ ـتـ ـ ّـوزع بـ ــن م ـح ــاف ـظ ــات عـ ـ ّـدة
وبتزامن مدروس .تستند الخطط في
ال ــدرج ــة األولـ ــى إل ــى تكتيك «تشتيت
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــات» الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـبـ ــق ل ـل ـج ـيــش
وحلفائه أن اعـتـمــدوه فــي مناسبتني
ســاب ـق ـتــن :غ ـ ــداة ال ــدخ ــول الـعـسـكــري
الــروســي املـبــاشــر نـهــايــة أي ـلــول 2015
(راجــع «األخ ـبــار» ،العدد  ،)2718وفي

تعتبر السخنة واحدًا من أقوى
تجمعات «داعش» في البادية
الـ ـشـ ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن م ـ ـعـ ــارك ري ــف
ً
حـلــب وصـ ــوال إل ــى خــواتـيـمـهــا .ورغــم
أن مـعــارك  ً 2015قــد شملت مساحات
واس ـع ــة م ـتــوزعــة عـلــى غـيــر محافظة
في وقت واحد ،غير أن الهدف في تلك
املــرحـلــة ك ــان تــوسـيــع هــوامــش األم ــان
حول مناطق سيطرة الدولة السورية
ّ
التحتية للمجموعات
وضــرب البنى
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـت ـث ـب ـيــت خ ـطــوط
سيطرة جديدة ،فيما تختلف أهــداف
عمليات الـبــاديــة الــراهـنــة جـ ّ
ـذريــا ،من
حيث كونها تهدف إلى التقدم البري
وبسط النفوذ على مساحات شاسعة
من األراض ــي ،وربــط مــدن ومحافظات
بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،ل ـت ـت ـحــول بــالـتــالــي
املـســاحــات الـتــي لطاملا ُوصـفــت بأنها
ً
ّ
«مجرد مناطق شاسعة ال تمثل ثقال
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا» إلـ ــى م ـفــاصــل شــديــدة
األه ـم ـي ــة ف ــي مـ ــوازيـ ــن ال ـ ـحـ ــرب .وم ــن
شأن عمليات الربط أن تؤدي بطبيعة
ّ
ّ
دفاعية
ثنائية املنحى:
الحال وظائف
بالنسبة إل ــى املـنــاطــق الــواق ـعــة تحت
ّ
السورية عبر توسيع
سيطرة الدولة
ّ
محيط األمان ،وهجومية بالنسبة إلى
املناطق الخارجة عن السيطرة والتي
ُينتظر أن تكون أهدافًا تالية لعمليات
التقدم الـبــري .اسـتـنــادًا إلــى مــا سبق،
ت ـص ـبــح أه ـم ـي ــة الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ــذي حـقـقــه
الـجـيــش وح ـل ـفــاؤه أم ــس عـلــى مـحــور
ً
«أثريا ـ الرصافة ـ الرقة» مثال ،أكبر من
مـجـ ّـرد تــأمــن طــريــق «أثــريــا ـ ـ خناصر
ـ ـ ال ـس ـف ـي ــرة» (ع ـل ــى أه ـم ـي ـتــه بــوصـفــه
شريان حلب) .ويبدو ّ
جليًا أن تحقيق
هـ ــذا الـ ـه ــدف ي ــأت ــي ب ـم ـثــابــة تحصيل
حاصل ،في الوقت الــذي ّ
يمهد التقدم
ّ
إلحـكــام طــوق حــول الـجـيــوب املتبقية
لـلـتـنـظـيــم ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـنــوبــي
ال ـشــرقــي أو إج ـب ــاره عـلــى االنـسـحــاب
منها (الجيوب عبارة عن قرى ومزارع

(تصميم سنان عيسى)

ّ
ّ
إضافية لكونها أكبر منطقة
بأهمية
تحظى عقيربات
سيطرة للتنظيم في الجزء المتاخم من ريف حماة (أ ف ب)

صغيرة ومتناثرة مثل الزكية ،وهيبة
كبيرة ،وهيبة صغيرة ،رسم الحميد،
ال ـثــريــا ،ال ـلــواشــي ،مصنعة الـقـصــر...
ويـقـتـضــي إح ـك ــام ه ــذا ال ـط ــوق بسط
الـسـيـطــرة عـلــى حــوالــى  35كيلومترًا،
ه ــي ف ــي مـعـظـمـهــا أراض م ـك ـشــوفــة).
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ـك ـت ـســب ع ـم ـلـ ّـيــات
ال ـج ـيــش امل ـس ـت ـمـ ّـرة ف ــي ري ــف سلمية
الشرقي بعدًا أكبر من تحصني مدينة
سـلـمـ ّـيــة ومـعــالـجــة مشكلة الـخــاصــرة
ّ
ال ـش ــرق ـ ّـي ــة الـ ــرخـ ــوة الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت فــي
خــال السنوات املاضية نقطة تهديد
ّ
مستمرة .وعلى نحو مماثل سيكون
تحقيق هــذا الـهــدف أم ـرًا مفروغًا منه
َ
ح ــال دخ ــول مـنـطـقــة عـقـيــربــات (ري ــف
حـ ـم ــاة الـ ـش ــرق ــي) ع ـل ــى خ ــط امل ـنــاطــق
ّ
امل ـح ـ ّ
بأهمية
ـررة .وتـحـظــى عـقـيــربــات
ّ
إضافية نظرًا إلى كونها أكبر منطقة
سيطرة للتنظيم في الجزء املتاخم من

ري ــف ح ـمــاة ألطـ ــراف سـلـسـلــة الـجـبــال
ّ
ّ
الشرقية (جنوب عقيربات،
التدمرية
ويـصــل ام ـتــداد السلسلة إلــى محمية
الـبـلـعــاس فــي ري ــف سلمية الـشــرقــي).
وب ـف ـع ــل الـ ـتـ ـم ــاس ب ــن ريـ ـف ــي حـمــص
وح ـ ـمـ ــاة ،ت ـك ـت ـســب م ــزامـ ـن ــة ع ـم ـل ـيــات
ريـ ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة الـ ـش ــرق ــي مـ ــع ع ـم ـل ـيــات
ّ
ّ
إضافية.
أهمية
محيط تدمر الشمالي
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ك ـ ــون م ـ ـغـ ــاور ال ـج ـب ــال
الـتــدمــريــة مناطق تـحـ ّـصـ ٍـن لجأ إليها
التنظيم منذ وصوله املنطقة ،تحولت
السلسلة أخيرًا مقصدًا ملعظم مقاتلي
«داعش» املنسحبني أمام تقدم الجيش
املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط تـ ــدمـ ــر (ري ـ ــف
حـمــص ال ـشــرقــي) .وي ـبــدو مـ ّ
ـرجـحــا أن
خطط الجيش فــي مــا يـخـ ّـص الجبال
ُ
ال ـتــدمــريــة ت ـل ـحــظ ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن
ضرورة تطويقها وعزلها عن أي تأثير
محتمل قــد يسعى التنظيم املتطرف

إلـ ــى إحـ ــداثـ ــه ف ــي خ ــارط ــة ال ـس ـي ـطــرة،
ّ
سواء في محاولة شن هجمات جديدة
ّ
ن ـح ــو تـ ــدمـ ــر ،أو فـ ــي م ـ ـحـ ــاوالت ش ــن
هجمات انطالقًا من الجبال تستهدف
ال ـخ ـطــوط الـخـلـفـيــة ل ـل ـقــوات الـســوريــة
التي ُينتظر أن تنطلق نحو السخنة.
ويواصل الجيش عملياته في محيط
ّ
أهمية
تدمر الشمالي الشرقي ،موليًا
خاصة للوصول إلــى مدينة السخنة
االسـتــراتـيـجـ ّـيــة ( 70كـيـلــومـتـرًا شمال
شــرق تــدمــر) الـتــي تعتبر صلة وصل
بني الحدود اإلدارية ملحافظتي حمص
ودي ــر ال ــزور .وتعتبر السخنة واح ـدًا
من أقوى تجمعات «داعش» العسكرية
ف ــي ال ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة .وس ـي ـكــون من
ش ـ ــأن س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش ع ـل ـي ـهــا فـتــح
ـاو قــد يـكــون سريعًا
الـطــريــق أم ــام ت ـهـ ٍ
ودرامــات ـي ـك ـيــا ي ـقــود ال ـق ــوات املـتـقــدمــة
نحو قصر الحير الشرقي لعزل جبل
بـ ـش ــري ،ث ــم االن ـ ـطـ ــاق ن ـح ــو كـبــاجــب
وال ـش ــوال (ري ــف دي ــر الـ ــزور الـجـنــوبــي
الـ ـغ ــرب ــي) ف ــي زم ـ ــن ق ـي ــاس ــي .وك ــان ــت
ّ
لتمدد
األخـيــرتــان قــد شكلتا مفتاحًا
ال ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ـتـ ـط ــرف مـ ــن ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
نحو وســط البالد ّإبــان صعوده على
ح ـســاب «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» قـبــل ثــاثــة
أع ــوام .وتشكل ديــر الــزور فــي موازين
الجيش السوري الهدف االستراتيجي
األك ـبــر ال ــذي تسعى خـطــط وم ـســارات
معارك البادية إلى تحقيقه في أسرع
وقت ممكن .ويقود هذا التفصيل إلى
مــاح ـظــة أه ـم ـ ّـي ــة إض ــاف ـ ّـي ــة لـعـمـلـيــات

ال ـج ـي ــش ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة ال ـج ـنــوبــي،
قـ ُ
ـوام ـه ــا ال ـس ـعــي لــان ـطــاق ب ـم ـحــاذاة
الحدود اإلدارية الجنوبية للرقة شرقًا
نحو دير الزور أيضًا .ومن املالحظات
الجديرة باالنتباه ّفي دخــول الجيش
وحلفائه الــريــف الــرقــي سعي الـقــوات
امل ـت ـقــدمــة إل ــى تـثـبـيــت ن ـق ــاط سـيـطــرة
تحقق أكـبــر تـمــاس ممكن مــع «ق ــوات
س ــوري ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ـ ّـي ــة» ،ع ـل ــى نـحــو
ّ
ـذك ــر بــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـتــي
يـ ّ
شــنـهــا الـجـيــش ضــد الـتـنـظـيــم جنوب
منبج (ريــف حلب الشمالي الشرقي).
ُ
وال ي ـم ـكــن ف ـص ــل ك ــل هـ ــذه املـ ـس ــارات
ع ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة املـسـتـمــرة
عـلــى الـشــريــط ال ـح ــدودي بــن ســوريــا
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،وم ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن .ورغ ـ ــم
امل ـســافــة ال ـشــاس ـعــة ال ـت ــي تـفـصــل بني
ّ
ك ــل ت ـلــك ال ـج ـب ـهــات ،غ ـيــر أن ال ـتــرابــط
االسـتــراتـيـجــي ي ـبــدو وشـيـجــا بينها.
ّ
وم ــن نــافـلــة ال ـق ــول إن مـعــركــة تحرير
م ـحــاف ـظــة ديـ ــر الـ ـ ــزور ب ــات ــت ف ــي نظر
ّ
السورية بمثابة
معظم أطراف الحرب
«املـعــركــة األخ ـيــرة لــداعــش» .وهــو أمــرٌ
ب ــدأت الـصـحــف الـغــربـ ّـيــة فــي اإلش ــارة
إلـيــه أخ ـي ـرًا بــالـتــزامــن مــع انسحابات
«داع ـ ـ ـ ــش» امل ـت ـت ــال ـي ــة مـ ــن الـ ــرقـ ــة أمـ ــام
«قـ ـس ــد» ،وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة ع ـلــى وجــه
ال ـخ ـصــوص إل ــى «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي عـنــونــت قـبــل يــومــن
«ب ـع ــد ال ــرق ــة ،م ـعــركــة أك ـب ــر ت ـل ــوح في
األفــق لهزيمة داعــش والسيطرة على
سوريا».

