14

الثالثاء  17كانون الثاني  2017العدد 3081

العالم

سوريا

ّ
ّ
دير الزور تحت الخطر« :داعش» يتقدم ...وواشنطن تتحين الفرصة
عـلــى مــراحــل يعمل «داعـ ــش» فــي سبيل
السيطرة على كامل مدينة دير الــزور .نجح
الـتـنـظـيــم أم ــس ف ــي ف ـصــل ال ـمــدي ـنــة عن
مطارها العسكري ،ليحاول بعدها قضم
المزيد مــن الـنـقــاط ،بغية تقطيع أوصــال
الـمــديـنــة قـبــل اإلطــب ــاق عـلــى كــل بقعة
منفردة .في المقابل ،ال يزال الجيش السوري
الكبرى
يعمل بإصرار كبير على منع المجزرة
ّ
في المدينة المحاصرة .مصادره تــروي أن
مخطط «داعـ ــش» لــن يـمـ ّـر بسهولة ،وأن
ّ
وستتبين
إرادة القتال والصمود موجودة،
ّ
نتائجها قــري ـب ـا .فــي ان ـت ـظــار «الـمـحــصـلــة»،
ّ
تتحين واشنطن فرصة إخالء الشرق السوري
مــن وجــود الجيش ،لتأخذ على «عاتقها»
بمشاركة أذرعها السورية ّ
البرية في قضم
جــزء حـيــوي جــديــد مــن ســوريــا كما فعلت
سابقًا في ريــف محافظة الحسكة وعلى
الحدود العراقية المشتركة

السوري إلى قسمني :شرقي ،ويضم
ّ
وحي هرابش؛
املطار وقرية الجفرة
وغربي يضم باقي األحياء الواقعة
ً
تحت سيطرة الجيش ،وصــوال إلى
«ال ـل ــواء  »137جـنــوبــا ،وتـلــة ال ــرواد
غ ــرب ــا .وي ـس ـعــى مـسـلـحــو الـتـنـظـيــم
بهجماتهم املتواصلة للوصول إلى
مـحـيــط ّ
دوار ال ـب ــان ــورام ــا واملــدي ـنــة
ال ــري ــاض ـي ــة ،ل ـف ـصــل «ال ـ ـلـ ــواء »137
ع ــن امل ــدي ـن ــة ،م ــا ي ـم ـنــع امل ــروح ـي ــات
مــن ال ـه ـبــوط ،مــا ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى إطـبــاق
ح ـص ــار ك ــام ــل ع ـلــى امل ــدي ـن ــة ،ومـنــع
وصــول أي إمــداد جوي إليها ،علمًا
ب ــأن امل ــروح ـي ــات ال تـ ــزال تـهـبــط في
نقاط آمنة في محيطها.
ّ
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة أن
الـتـنـظـيــم اسـتـقــدم ت ـعــزيــزات كبيرة
إل ـ ــى دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،مـ ــن ريـ ـف ــي ال ــرق ــة
وح ـ ـمـ ــص ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ك ـتــائــب
«االنـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن» (بـ ـعـ ـضـ ـه ــم مــن
امل ـن ـس ـح ـب ــن م ـ ــن م ــديـ ـن ــة امل ــوص ــل
العراقية) ،لخلق عمق استراتيجي
ف ــي ال ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة .فــالـسـيـطــرة

على مدينة ديــر الــزور بشكل كامل،
ي ـت ـي ــح لـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» إم ـ ـسـ ــاك ح ــرك ــة
الـتـنـقــل وال ـس ـي ـطــرة ل ـن ـقــاط واس ـعــة
ف ــي ال ـص ـح ــراء الـ ـس ــوري ــة ،م ــن ريــف
الـســويــداء جنوبًا إلــى تــدمــر والــرقــة
ودي ـ ــر ال ـ ــزور وع ـل ــى طـ ــول ال ـح ــدود
العراقية.
ّ
وتـشـيــر املـعـطـيــات املـيــدانـيــة إل ــى أن
هذا املخطط بدأ عمليًا منذ  17أيلول
املــاضــي ،عندما استهدفت طائرات
«التحالف األميركي» مواقع الجيش
ال ـس ــوري ف ــي ت ــال الـ ـث ــردة ،م ــا ّأدى

المخطط بدأ منذ
استهداف طائرات
«التحالف» الدير
في  17أيلول

إلى انسحاب الجيش من مرتفعات
الثردة الثالثة ،وانكشاف املطار أمام
مفخخات «داعــش» و«انغماسييه»،
الذين هاجموه خــال األيــام الثالثة
املاضية بشكل عنيف ،في استكمال
لخطة إضعاف الجيش في املدينة،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد فـ ـش ــل ك ـ ــل املـ ـ ـح ـ ــاوالت
السابقة.
ُ
وبالتالي فقد ق ِّسم الجهد العسكري
على مراحل بدأت في سلب الجيش
م ـن ـط ـق ــة جـ ـغ ــرافـ ـي ــة حـ ـي ــوي ــة ك ــان ــت
ت ـح ـمـ ًـي امل ـ ـطـ ــار ،ه ــي ت ـ ــال الـ ـث ــردة،
ً
إضافة إلــى خسارة  82مقاتال ممن
خـبــروا ق ــدرات التنظيم الهجومية،
وكــانــوا سببًا فــي صــد كــل هجماته
السابقة.
وكما يبدو واضحًا أن لـ«التحالف»
مصلحة كبيرة في سيطرة «داعش»
على كامل دير الزور .فوجود قواعد
عسكرية للجيش ال ـســوري فــي دير
ّ
الزور ،يعطل خططه التي يهدف من
خاللها إلى بسط هيمنته على كامل
منطقة الشرق السوري بمحافظاته
تصميم :سنان عيسى

أيهم مرعي
أي ــام رع ــب جــديــدة تعيشها مدينة
دي ــر الـ ـ ــزور .ع ـش ــرات آالف املــدنـيــن
يـ ـسـ ـمـ ـع ــون ن ـ ـي ـ ــران االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات،
شاعرين بالخطر الــداهــم على آخر
م ـن ــاط ــق وج ـ ــوده ـ ــم .ورغـ ـ ــم اع ـت ـيــاد
األحياء املحاصرة هجمات ضخمة
مـ ــن ق ـب ــل «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،يـ ـب ــدو ه ـجــوم
ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي أخ ـ ـطـ ــرهـ ــا فــي
الـسـيــاق الـسـيــاســي وامل ـيــدانــي التي
تعيشه البالد.
 4أيــام من املعارك املتواصلة ،حشد
فيها «داعش» عددًا كبيرًا من قواته
ون ـخ ـب ـتــه ،أف ـض ــت إلـ ــى ن ـجــاحــه في
خــرق عــدة مــواقــع للجيش الـســوري
غــرب مـطــار ديــر ال ــزور ،مــا ّأدى إلى
فصل املدينة عــن املـطــار العسكري.
وج ـ ـ ــاء ذل ـ ــك ب ـع ــد وص ـ ـ ــول ع ـنــاصــر
التنظيم ،فــي هجومهم فجر أمــس،
إلــى منطقة املقابر في حـ ّـي ّ
العمال،
وإلـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــة جـ ـنـ ـي ــد و«م ـ ـكـ ــابـ ــس
ً
ال ـب ـل ــوك» ،وصـ ــوال إل ــى ن ـقــاط مطلة
على ش ــارع الـبــورسـعـيــد ،وبالتالي
قطع مــا يعرف بالطريق العسكري
بني املطار واملدينة.
وقطع هذا الطريق سيتيح للتنظيم
ت ـق ـس ـيــم م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش
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ﺗﻘﺪم »داﻋﺶ«

الثالث الحسكة وديــر الــزور والرقة،
وبالتالي إضعاف الدولة السورية،
بــاع ـت ـبــار ه ــذه امل ـحــاف ـظــات ال ـخ ــزان
وال ـ ـث ـ ـقـ ــل الـ ـنـ ـفـ ـط ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
والزراعي للبالد .لذلكّ ،
مجرد نجاح
التنظيم بإنهاء وجــود الجيش في
ديــر الــزور ،سيعمد «التحالف» إلى
تحريك قواته املــوجــودة في منطقة
املــالـحــة عـلــى املـثـلــث الـجـغــرافــي بني
الـحـسـكــة ـ ـ دي ــرال ــزور ـ ـ ال ــرق ــة ،لقطع
الـ ـط ــري ــق بـ ــن دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور والـ ــرقـ ــة،
وتـنـفـيــذ عـمـلـيــات عـسـكــريــة باتجاه
ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى «قـ ــوات
النخبة الـســوريــة» التابعة لرئيس
«االئـتــاف الـســوري» السابق أحمد
الـ ـج ــرب ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «مـجـلــس
دي ــر ال ـ ــزور ال ـع ـس ـكــري» املـتـحــالـفــن
مــع «ق ــوات ســوريــا الديموقراطية»،
ال ـ ـ ـ ـ ــذراع ال ـ ـبـ ـ ّ
ـريـ ــة ل ــأمـ ـي ــركـ ـي ــن فــي
ّ
ّ
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،م ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــوس ـ ــع وي ـ ــؤم ـ ــن
لواشنطن منطقة نفوذ خالصة في
الشرق السوري تكون ورقة سياسية
وعسكرية في املستقبل القريب.
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ٌ
ـدر ف ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ّ
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ديـ ــر الـ ـ ــزور أك ـ ــد في
تصريح لـ«األخبار» أن «ما ّ
يعد لدير
ال ــزور مـكـشــوف ،وأن ق ــوات الجيش
تخوض معارك الستعادة ّ السيطرة
عـ ـل ــى امل ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــل ــل إل ـي ـهــا
اإلره ــاب ـي ــون ،وإع ـ ــادة فـتــح الـطــريــق
بــن امل ـطــار واملــدي ـنــة ،بــالـتـعــاون مع
سالحي الجو الـســوري والــروســي»،
مـضـيـفــا أن «ال ـج ـيــش ال يـ ــزال يملك
امل ـبــادرة الهجومية ،وسيعمل على
قـلــب امل ـعــادلــة املـيــدانـيــة ملصلحته».
ولفت إلى أن «أكثر من  200مسلحي
داع ــش قـتـلــوا مـنــذ بــدايــة الهجمات،
الـتــي اسـتـنــزف فيها التنظيم عــددًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا مـ ــن مـ ـق ــاتـ ـلـ ـي ــه» .وفـ ـ ــي و ّق ــت
م ـ ـتـ ــأخـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ــس ،ك ــث ــف
سالحا الجو الروسي والسوري من
استهدافاتهما ملواقع وخطوط إمداد
الـتـنـظـيــم ف ــي ك ــاف ــة م ـح ــاور املــديـنــة
وري ـف ـهــا ،لـتــأمــن غ ـطــاء ن ــاري يتيح
للجيش اسـتـعــادة امل ـبــادرة ،وإع ــادة
فتح الطريق بني املطار واملدينة.
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع واحـ ـ ــد م ــن الـ ـق ــادة
ال ـ ّع ـس ـكــريــن ف ــي ال ــدي ــر ف ـجــر أم ــس،
لــخــص ال ـســاعــات ّاألخ ـي ــرة بكلمات
ّ
«تحسن تدخل الطيران كثيرًا
قليلة:
ّ
وخــفــت الـهـجـمــات ...ال ي ــزال الوضع
ص ـعــب ن ــوع ــا م ــا .م ــع ط ـل ــوع ال ـضـ ّـو
بتصير الصورة أوضح».

العراق

أبو مهدي المهندس للصدر :لن أدخل اللعبة السياسية
نور أيوب
كشف موقع «الحشد الشعبي» أمس ،عن لقاء جمع نائب رئيس «هيئة
الحشد» أبو مهدي املهندس ،بزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ،في
مدينة النجف األشرف قبل يومني .وشملت زيارة املهندس للوسط العراقي،
مدينة كربالء ،حيث بحث مع مسؤوليها األمنيني «توحيد الجهود األمنية
ّ
ملنع أي خرق في كربالء والنجف» ،مؤكدًا «ضرورة إكمال السواتر الترابية
لحدود املدينتني ...وتشكيل فوجني من الحشد الشعبي لإلمساك ببادية
النجف ،إلى جانب القوى األمنية املوجودة فيها».
ّ
وحل املهندس ضيفًا على الصدر في منزله ،وناقشا «الوضع األمني،
وآخر مستجدات عمليات املوصل» ،فيما أشاد األخير بـ«الجهود العسكرية
واإلنسانية للحشد في قتاله اإلرهاب» ،وفق موقع «الحشد» ،الذي لفت
أيضًا إلى أن االجتماع حضره مستشار هيئة «الحشد» سامي املسعودي،
والقائد العام لـ«سرايا السالم» (الذراع العسكرية للتيار الصدري) كاظم
العيساوي.
ً
عالقة ّ
طيبة تجمع املهندس بالتيار الصدري وقيادييه،
وتروي مصادر أن
خاصة ّأن «جذورها تعود إلى ما قبل االحتالل األميركي للعراق عام
ّ
(املسمى
 ،2003إذ يرجع الفضل إلى املهندس في تأسيس جيش املهدي

السابق لسرايا السالم) ...ومع إعالن الصدر لالنتفاضة الثانية (عام
 2004على االحتالل األميركي في النجف) ،كان للمهندس دور وساطة
ّأدى إلى حقن دماء العديدين» .وفور انتهاء تلك األحداث ،عاد املهندس
«إلى اإلشراف على تدريب جيش املهديّ ،
ومده باإلمكانات والتمويل
ّ
الالزمني» .برغم ذلكّ ،
فإن قيادات «التيار الصدري» ترى أن «الحشد»
ّ
ّ
تمكن من «سحب البساط من تحت أقدام التيار» ،مكتسبًا شعبية تفوق
أراد المهندس كسر الجليد بين «الحشد» والتيار الصدري (موقع الحشد)

شعبيتهم« ،ما ّأدى إلى فجوة كبيرة بني الحشد والصدر».
وعن الزيارة األخيرة ،تشرح املصادر ّأن املهندس كان في «زيارة دورية»
ّ
للنجف للقاء املرجعيات الدينية ،وتلقى هناك دعوة من الصدر ،فعمد إلى
تلبيتها بهدف «كسر الجليد بني الحشد والتيار الصدري (سرايا السالم)،
ولطمأنتهم إلى عدم نيته الدخول في اللعبة السياسية ،وال حتى لوجود
أي مشروع سياسي لديه» ،وبالتالي فإن «شائعات املنافسة بني التيار
ّ
الصدري والحشد» ،التي ّ
الصدرية «ال أساس
تروج لها القاعدة الشعبية
لها من الصحة».
وبكل األحوالّ ،
فإن اللقاء األخير يطرح جملة أسئلة عن مغزى الزيارة ،إذ
ً
ُ ّ
باتت «اللقاءات املفاجئة» تشكل في الساحة العراقية مادة ترتبط مباشرة
باالستحقاق االنتخابي املرتقب بعد نحو عام .وتشير املصادر إلى أن
ّ
«الصدر أراد من اللقاء استمالة املهندس إلى صفه ،ملا لألخير من قاعد ٍة
ُ
عدد من التيارات والقوى السياسية ،ما يضمن
شعبية كبرى توازي قاعدة ٍ
له رصيدًا جماهيريًا يعزز من حضوره في البرملان العراقي املقبل» .وتقول
ّ
املصادر ّإن «الصدر لم يتمكن من تحقيق مبتغاه لسببني ،أهمهما وضوح
املهندس ورفضه الدخول في العملية السياسية» ،فيما تلفت مصادر
ً
أصالّ ،
ألن من الطبيعي أن يكون
سياسية رفيعة إلى ّأن «األمر غير مطروح
املهندس قريبًا من رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي».

