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فيما تتجه جبهات امليدان ـ عدا املشتركة
م ــع «داعـ ـ ـ ــش» و«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ـ ـ ـ إل ــى
االنضواء بشكل كامل في مناطق «تخفيف
التصعيد» ،بقيت جبهة البادية الجنوبية
الشرقية املحاذية للحدود األردنية ،خارج
تلك املساعي خالل الفترة املاضية .وفرض
هـ ــذا الـ ــواقـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار االش ـت ـب ــاك ــات بــن
الجيش وحلفائه و«فصائل البادية» على
طــول تلك الجبهات ،وخــاصــة فــي املنطقة
الحدودية جنوب شرقي السويداء وريف
دم ـشــق .وف ــي مـقــابــل إص ــرار الـجـيــش على
التقدم واستعادة الحدود الصحراوية مع
األردن ،وفي ضوء انعدام أي أفق لفصائل
البادية ،وال سيما مع الشروط األميركية
امل ـفــروضــة عليها ح ــول تــركـيــز العمليات
ض ــد «داعـ ـ ـ ــش» ،أص ـب ـحــت ت ـلــك الـفـصــائــل
تبحث عن مخرج يحفظ ماء وجهها.
وح ــاول ــت الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة االس ـت ـف ــادة
مــن تلك ال ـقــوات عبر نقلها إلــى الـشــدادي
فــي ريــف الحسكة الـجـنــوبــي ،غير أن تلك
الـجـهــود اصـطــدمــت بـخــافــات مــع «ق ــوات
ســوريــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،مــا دف ــع حينها
عـ ـ ـ ــددًا مـ ــن م ـق ــات ـل ــي تـ ـل ــك الـ ـفـ ـص ــائ ــل إل ــى
االن ـش ـقــاق عـنـهــا ـ ـ بـعـتــادهــم الـكــامــل ـ ـ إلــى
جانب قــوات الجيش وحلفائه .وبعد أقل
م ــن أس ـب ــوع ــن ع ـلــى زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـي ــرك ــي جــاي ـمــس م ــات ـي ــس ،لـلـعــاصـمــة
األردنـيــة عـ ّـمــان ،فــي جولة إقليمية مهمة،
ب ــدأ ي ـخــرج إل ــى الـعـلــن مــا ك ــان ُيـحـكــى في
الــدوائــر الضيقة عــن إيـعــاز «غــرفــة املــوك»
واألردن إلـ ــى ت ـلــك ال ـف ـصــائــل ال ـت ــي سبق
أن تــدربــت على أراض ـيــه ،بــاالنـ ّسـحــاب من
املناطق املحاذية للحدود ،والكف عن قتال
الجيش السوري.
وبـيـنـمــا يـمـكــن قـ ــراءة ه ــذا ال ـتــوجــه ضمن
امل ـص ــال ــح األردن ـ ـيـ ــة ب ــإن ـه ــاء املـ ـع ــارك على
ح ـ ــدوده ـ ــا ،وال س ـي ـمــا مـ ــع اق ـت ــراب ـه ــا مــن
مـنــاطــق تـحــوي مـخـيـمــات لـلـنــازحــن على
الـ ـح ــدود م ـب ــاش ــرة ،تـشـيــر امل ـع ـط ـيــات إلــى
أن ال ـخ ـط ــط األردن ـ ـيـ ــة ـ ـ األم ـي ــرك ـي ــة تــأتــي
فــي م ـحــاولــة لـكـســب تـلــك الـفـصــائــل وعــدم
خسارتها لحساب أطراف أخرى.
وض ـم ــن ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،كـشـفــت مـعـلــومــات
خاصة بـ«األخبار» عن التوصل إلى اتفاق
«وقـ ــف لــأع ـمــال ال ـق ـتــال ـيــة» ب ــن «فـصــائــل
البادية» والجانب الروسي ،بعد طلب من
جــانــب ال ـف ـصــائــل ،جـ ــراء تـكـثـيــف الـجـيــش
لهجومه على الـحــدود .غير أن االتـفــاق لم
يتحصل على املوافقة الكاملة من دمشق،
التي رفضت عددًا من بنوده.

وفي تفاصيل املعلومات ،علمت «األخبار»
م ــن مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،أن ال ـف ـصــائــل الـتــي
تـتـمــركــز ف ــي ال ـق ـل ـمــون ال ـشــرقــي واملـنـطـقــة
املـ ـمـ ـت ــدة ب ـ ـم ـ ـحـ ــاذاة الـ ـ ـح ـ ــدود األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ـ ـ
ال ـس ــوري ــة ف ــي مـحــافـظــة ال ـس ـ ّـوي ــداء وج ــزء
مــن ري ــف دمـشــق الـشــرقــي ،وق ـعــت االتـفــاق
مـ ــع الـ ـج ــان ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ع ـل ــى أن تــدخ ــل
مناطق سيطرتها ضمن مفاعيل مناطق
«تـخـفـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد» .وت ـض ــم الـفـصــائــل
ً
املوقعة كال من «لواء الصناديد» ،و«قوات
أحمد الـعـبــدو» و«جـيــش أســود الشرقية»
و«ش ـ ـهـ ــداء ال ـق ــري ـت ــن» و«أح ـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام»
و«جيش اإلسالم».
ُّ
واتـ ـف ــق ع ـلــى تـشـكـيــل لـجـنــة م ــن الـطــرفــن
ل ـت ـح ــدي ــد خ ـ ـطـ ــوط الـ ـفـ ـص ــل بـ ــن م ـنــاطــق
ال ـس ـي ـطــرة ،وت ـقــديــم تـسـهـيــات للفصائل
املسلحة لقتال «داعـ ــش» ،على أن يتعهد
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــان ب ـت ـس ـه ـي ــل دخ ـ ـ ـ ــول املـ ـع ــون ــات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى
ال ـق ــواف ــل ال ـت ـجــاريــة وال ـس ـلــع إل ــى مـنــاطــق
َ
س ـي ـط ــرة الـ ـفـ ـص ــائ ــل .ك ــذل ــك تـ ــوكـ ــل مـهـمــة
إدارة امل ـنــاطــق امل ـن ـضــويــة ض ـمــن االت ـفــاق
إلــى املجالس املحلية الحالية ،التي تدير
األنـ ـشـ ـط ــة امل ــدنـ ـي ــة .وتـ ـعـ ـت ــرف ال ـف ـصــائــل
ب ــاالت ـح ــاد ال ــروس ــي ضــام ـنــا لـتـنـفـيــذ هــذا
االت ـ ـفـ ــاق ،وت ـق ـبــل بـتـشـكـيــل ق ـ ــوات مــراقـبــة
لوقف األعمال العدائية .ويتعهد الطرفان
ـ بمشاركة دمشق ـ بتشكيل لجنة إلطالق
س ـ ــراح امل ـح ـت ـجــزيــن وامل ـخ ـت ـط ـفــن م ــن كال
الطرفني املتنازعني.
وت ـل ـفــت املـ ـص ــادر إل ــى أن ع ــدة ع ـق ـبــات قد
تـحــول دون تطبيق االت ـفــاق ،موضحة أن
بـعــض ال ـب ـنــود ال ـتــي تضمنها االت ـف ــاق ال
يمكن أن تقبل بها الــدولــة الـســوريــة التي
تملك الـيــد الـعـلـيــا فــي امل ـي ــدان الـجـنــوبــي ـ
الشرقي ،حيث ُيعمل على تطبيق االتفاق.
وتـشـيــر املـعـطـيــات إل ــى احـتـمــال اسـتـمــرار
العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش
وحـ ـلـ ـف ــاؤه م ـن ــذ ش ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا فـ ــي ري ــف
السويداء الشرقي ،على طــول الحدود مع
ً
األردن ،وصوال إلى معبر التنف الحدودي.
وتــأتــي تلك الـتـطــورات فــي وقــت يــزور فيه
قائد القيادة املركزية األميركية ،جوزيف
فوتيل ،األردن ،حيث التقى امللك عبد الله
الثاني ،في العاصمة عمان ،أمس األربعاء.
وركز اللقاء وفق بيان الديوان امللكي على
«تطورات األوضــاع في املنطقة ،والجهود
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب عـلــى
اإلرهاب».
(األخبار)

خالل عودة نازحين من األردن إلى المنطقة الجنوبية قبل نحو أسبوع (أ ف ب)

التنظيم اإلره ــاب ــي» .وال يمكن فصل
م ـعــركــة «ع ـ ّــروس الـ ـف ــرات» ع ــن سـيــاق
أشمل يتمثل في معارك البادية التي
انـطـلـقــت فــي ح ــزي ــران املــاضــي لتكون
بمثابة تمهيد حتمي ملـعــارك الشرق
(راجع «األخبار» العدد .)3200
وي ـبــدو تـكــامــل املـعــركـتــن أشـبــه بـمــرآة
ت ـع ـكــس مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ف ــي املـ ـي ــدان،
كــذلــك ي ـقـ ّـدم فــي الــوقــت ذات ــه معطيات
ّ
األهمية في ما يتصل
سياسية شديدة
بمواقف الالعبني املؤثرين في املشهد
السوري .وال يمكن القفز فوق التسليم
األم ـيــرك ــي ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص في
ش ــأن مـعــركــة دي ــر ال ـ ــزور ،وسـ ــواء كــان
هـ ـ ــذا ال ـت ـس ـل ـي ــم ن ــابـ ـع ــا مـ ــن ت ــوافـ ـق ــات
خفية بــن مــوسـكــو وواشـنـطــن أو من
انـعــدام وســائــل التأثير فــي املعركة أو
عرقلتها فــي ظــل عــدم وجــود «شريك»
قــوي على األرض مــن بــن املجموعات
املسلحة .ويجدر التذكير بأن التسليم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي هـ ــو س ـ ـلـ ـ ٌ
ـوك م ـس ـت ـجــد إذا

م ــا ق ـ ــورن بـقـصــف ط ـي ــران «ال ـت ـحــالــف
ال ــدول ــي» مــواقــع الـجـيــش ال ـســوري في
جـبــل ثـ ــردة قـبــل عـ ــام ،م ــا هـ ـ ّـدد وقـتـهــا
ّ
جذريًا وتمكني «داعش»
بقلب املوازين
ّ
من محافظة دير الزور بأكملها .إال أن
إحجام واشنطن عن محاولة عرقلة فك
الحصار ال يعني بالضرورة وقوفها
موقف املتفرج في كل املراحل القادمة
من معارك املحافظة ،وال ّ
سيما ريفها
ال ـش ــرق ــي .وح ـت ــى اآلن تـخـلــو مـنــاطــق
«شرق الفرات» من أي حضور للجيش
ال ـســوري ،األم ــر ال ــذي ينطبق إلــى حد
كبير على مناطق «شمال الفرات» التي
يقتصر حضور الجيش فيها على نقاط
سـيـطــرة تـتــداخــل مــع سـيـطــرة «قـســد»
في الحسكة والقامشلي .ويمكن النظر
إل ــى «ش ــرق ال ـف ــرات» بــوصـفــه التحدي
األب ــرز فــي حسابات الجيش الـســوري
املـقـبـلــة ،واملـقـيــاس الحقيقي للموقف
األميركي .ومن ّ
املرجح أن يركز الجيش
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه فـ ــي املـ ـ ــدى املـ ـنـ ـظ ــور عـلــى
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استكمال بسط السيطرة وتثبيتها في
ديــر ال ــزور املــديـنــة ومحيطها الغربي
ّ
والجنوبي ،وال سيما جبل ثردة وتلي
ث ـ ــردة وك ـ ـ ــروم ،ع ـ ــاوة ع ـلــى ّاسـ ـت ــدراك
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى نـ ـق ــاط ال ـ ـتـ ــف عـلـيـهــا
ب ــن الـ ـش ــوال وك ـب ــاج ــب ب ـغ ـيــة تـثـبـيــت
السيطرة وتأمني محيطهما بالكامل.
كذلك ،تحظى اآلبــار النفطية بأولوية
دم ـشــق وحـلـفــائـهــا ،مـثــل ح ـقــول التيم
وال ـش ــوال وامل ــزرع ــة .فــي الــوقــت نفسه،
ي ـح ـت ـفــظ ال ـج ـي ــش وحـ ـلـ ـف ــاؤه ب ـفــرص
تـحــريــك جـبـهــات أخ ــرى ت ـمـ ّـر بمرحلة
«ستاتيكو» مؤقتة ،وال سيما أقصى
ري ـ ــف دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغــربــي
(انطالقًا من الدويخيلة نحو مطار T2
وسد معيزيلة) .ويبدو تحريك الجيش
للعمليات على هــذا املـحــور مــن جديد
أش ـب ــه ب ـت ـحـ ٍّـد ج ــدي ــد لــواش ـن ـطــن الـتــي
تــولــي أهمية خــاصــة ملدينة البوكمال
الـ ـح ــدودي ــة (راجـ ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ال ـعــدد
.)3245

