السبت  30أيلول  2017العدد 3287

سوريا

13

الحدث
ّ
أوسع هجوم منظم لـ«داعش» في البادية

ّ
الجيش يستوعب «غزوة العدناني» ويؤمن طريق دير الزور
استطاع الجيش
وحلفاؤه احتواء
هجمات «داعش» على
محاور مختلفة في دير
الزور ،وأعاد فتح طريق
السخنة ـ دير الزور بعدما
سقط عدد كبير من
الشهداء خالل الساعات
األولى لهجوم التنظيم.
كذلك صمد الجيش في
مواقعه شرق الفرات
في وجه مفخخات
ّ
ّ
فجرها «داعش» ،ووسع
مناطق سيطرته بالتزامن
بعد وصول تعزيزات إلى
المدينة
أيهم مرعي
ي ـ ــدرك ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» أن م ـســألــة
إنهاء وجوده في معاقله األخيرة في
محافظة ديــر الــزور باتت محسومة،
وأن الـقــرار اتخذ ،وهــو قيد التطبيق
م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات املـ ـتـ ـص ــاع ــدة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك .وهـ ــو
ينطلق من هــذا الـ ّـواقــع في الهجمات
امل ـن ـس ـقــة ال ـت ــي شــن ـهــا ع ـلــى عـ ــدد من
مـحــاور ريــف املحافظة ،وذلــك بهدف
تــأخـيــر الـعـمـلـيــات وال ـظ ـهــور بمظهر
ال ـقــادر على الـهـجــوم وقـلــب الـطــاولــة؛

فــالـتـنـظـيــم الـ ــذي ّ
رمـ ــم أفـ ــراد قـيــاداتــه
بعدما قتل الكثير منهم ،استغل زخم
نشر كلمة زعيمه أبو بكر البغدادي،
ّ
ليطلق أوسع هجوم منظم على نقاط
وم ــواق ــع الـجـيــش امل ـم ـتــدة ب ــن ريـفــي
حمص ودير الزور ،تحت اسم «غزوة
ّ
املتحدث
أبو محمد العدناني» ،وهو
الـســابــق بــاســم التنظيم ،وال ــذي قتل
في ريف حلب في آب من العام الفائت.
واسـتـهــدف هـجــوم التنظيم الطريق
الــرئـيـســي بــن الـسـخـنــة ودي ــر ال ــزور،
بالتزامن مع هجوم على بلدة حميمة
فــي أقصى ريــف ديــر الــزور الجنوبي
وم ـ ـح ـ ـطـ ــة « »T3فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف ح ـمــص
ال ـشــرقــي ،وذلـ ــك ف ــي م ـحــاولــة إلرب ــاك
الـجـيــش وت ـحــويــل م ـســار الـعـمـلـيــات،
وإعادة إنعاش وجوده في البادية.
ون ـت ـي ـج ــة ل ـض ـغ ــط الـ ـهـ ـج ــوم ب ـع ــدد
كبير مــن االنـتـحــاريــن واملفخخات،
واس ـت ـه ــداف أك ـثــر م ــن ع ـشــرة مــواقــع
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه ،نـ ـج ــح ال ـت ـن ـظ ـيــم
فـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى بـ ـلـ ــدة الـ ـش ــوال
والــوصــول إلــى أط ــراف بلدة كباجب
وهــري ـب ـشــة ،وال ـض ـغــط عـلــى حميمة
ومـحـطــة « ،»T3إل ــى جــانــب محاولة
الــوصــول إلــى السخنة عبر الضغط
ع ـلــى ت ــال ال ـه ـيــل امل ـح ــاذي ــة لـلـبـلــدة.
الـهـجـمــات أرب ـكــت دف ــاع ــات الجيش،
قبل أن تتمكن وحداته من استعادة
التوازن ،وإطالق هجومني مضادين
م ـت ــزام ـن ــن؛ األول ان ـط ــاق ــا م ــن ديــر
ال ــزور بــاتـجــاه ال ـشــوال ،والـثــانــي من
السخنة باتجاه كباجب .وبمساندة
من سالحي الجو السوري والروسي،
تمكنت القوات من االلتقاء في محيط
كباجب بعد استعادة السيطرة على
املــواقــع الـتــي تسلل إلـيـهــا التنظيم،
وإن ـه ــاء ال ـخ ــرق الـ ــذي أح ــدث ــه .كــذلــك
امـ ـ ـت ـ ـ ّـص الـ ـجـ ـي ــش الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ع ـلــى

حـ ـمـ ـيـ ـم ــة وم ـ ـح ـ ـطـ ــة « ،»T3وقـ ـت ــل
العشرات من مسلحي التنظيم.
وخ ــال امل ــوج ــة األولـ ــى م ــن هجمات
التنظيم سقط عدد كبير من الشهداء
في صفوف الجيش وحلفائه ،وأدت
أيضًا إلى استشهاد عدد من املدنيني
على الـطــريــق بــن كباجب والـشــوال،
م ــن ب ـي ـن ـهــم ع ـض ــو م ـج ـلــس الـشـعــب
السابق عن دير الزور جهاد الشخير
وس ــائـ ـق ــه ،وسـ ـ ــط أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن إعـ ـ ــدام
التنظيم لعدد من سائقي الشاحنات
الـتـجــاريــة الـتــي كــانــت متوجهة إلــى
املدينة عبر الطريق الرئيسي .وأكد
مـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري فـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخبار» أن «الجيش أحبط مخططًا
واسعًا للتنظيم ،يتوافق ومخططات
«التحالف الدولي»» .وكشف املصدر
أن «الـجـيــش قتل جميع املهاجمني،
وس ــوف يـعـيــد فـتــح الـطــريــق رسميًا
بـعــد االنـتـهــاء مــن إجـ ــراءات تأمينه،
وتـعــزيــز وج ــود ال ـقــوات فــي محيطه
بما يمنع تكرار الهجمات».
وبــالـتــوازي ،شهدت الضفة الشرقية

ل ـن ـه ــر ال ـ ـفـ ــرات ه ـج ـم ــات مـ ــركـ ــزة مــن
«داع ـ ـ ـ ــش» ت ـس ـت ـه ــدف امل ـ ــواق ـ ــع ال ـتــي
سـيـطــر عـلـيـهــا ال ـج ـيــش ه ـنــاك خــال
األســاب ـيــع املــاض ـيــة .غـيــر أن الجيش
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ص ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم والـ ـتـ ـق ــدم
باتجاه قرية حطلة من الجهة الغربية

موسكو :لن نسمح
لواشنطن بعرقلة عملياتنا
العسكرية ضد اإلرهاب
وب ـ ـلـ ــدة أبـ ـ ــو عـ ـم ــر شـ ــرقـ ــا .وت ـض ـمــن
هجوم «داعــش» تفجير ثالث عربات
م ـف ـخ ـخــة فـ ــي م ـح ـي ــط ب ـ ـلـ ــدات م ـ ـ ّـراط
ومظلوم وخـشــام .ويتوقع أن تشهد
جبهة حميمة ومحطة « »T2عمليات
ج ــدي ــدة ،ب ـهــدف تــأمــن كــامــل محيط
طريق السخنة ـ ديــر الــزور الشرقي،
ومـنــع ت ـكــرار هـجـمــات التنظيم على
ّ
ً
الـطــريــق ،وص ــوال إلــى التمهيد لشن
ع ـم ـل ـي ــات ن ـه ــائ ـي ــة ب ــاتـ ـج ــاه ال ــري ــف

نجح «داعش» بداية في السيطرة على الشوال والوصول إلى أطراف كباجب وهريبشة (أرشيف ــ أ ف ب)

ال ـش ــرق ــي ف ــي ال ـب ــوك ـم ــال وامل ـي ــادي ــن،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ع ـم ـل ـيــات ف ــي ال ـج ــزء
الشمالي الشرقي من املدينة.
وفـ ــي م ـق ــاب ــل ن ـش ــاط ال ـج ـي ــش ش ــرق
الـفــرات ،تشهد جبهة «قــوات سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» مــع «داعـ ــش» هناك
جـ ـم ــودًا الفـ ـت ــا ،ب ـع ــد أن ث ـ ّـب ـت ــت تـلــك
ال ـق ــوات مــواقـعـهــا فــي حقلي العزبة
وكونيكو ،دون ّ
أي تقدم جديد على
هذا املحور .وفي هذا السياق ،أعلنت
ّ
الروسية على لسان
وزارة الخارجية
نائب الوزير ،أوليغ سيرومولوتف،
املـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي م ـجــال
مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،أن «م ــوس ـك ــو
س ـت ـقــاوم م ـحــاولــة واش ـن ـطــن عــرقـلــة
ع ـم ـل ـيــة الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى اإلره ــابـ ـي ــن
فــي ســوريــا بشكل نـهــائــي» .وتــزامــن
ذل ــك مــع اجـتـمــاع لـلــرئـيــس الــروســي
فالديمر بوتني مع األعضاء الدائمني
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ال ــروس ــي ،لبحث
ّ
وخاصة في دير
الوضع في سوريا،
ال ـ ــزور .وه ــو مــا انـعـكــس عـلــى حجم
التعزيزات الروسية التي وصلت إلى
دي ــر ال ـ ــزور ،بـمــا يـشـيــر إل ــى احـتـمــال
تنفيذ عمليات أوسع في املحافظة.
وبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازي ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــون
أم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــون أم ـ ـ ـ ـ ــس أن جـ ـن ــدي ــن
تعرضا إلصابات «ال ّ
أميركيني ّ
تهدد
حـيــاتـهـمــا» عـنــدمــا ارت ـط ـمــت طــائــرة
عسكرية من طــراز «أوسـبــري» كانت
تقلهما ب ــاألرض أثـنــاء هبوطها في
أحـ ــد املـ ــواقـ ــع ض ـم ــن سـ ــوريـ ــا .وق ــال
الـ ـجـ ـي ــش األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان إن
الـجـنــديــن «ن ـقــا إل ــى مـنـشــأة طبية
وخرجا بعد التأكد من أن إصابتهما
غير خطيرة» .وأضاف أنه «لم يصب
ركاب آخرون كانوا على منت الطائرة
ولــم تـحــدث أي إصــابــات أخ ــرى على
األرض».

مقالة تحليلية

عن تهديدات إسرائيل و«أفعالها» ...في سوريا
يحيى دبوق
صراخ إسرائيل وتهويلها إزاء الساحة السورية ال ينقطعان .وهي
ّ
تتفنن في وضع الخطوط الحمر وإطالق ّالتهديدات ،بل وأيضًا
االعتداءات ّاملحدودة نسبيًا على دالالتها ،علها تدفع أعداءها إلى
التراجع ،وعلها تدفع حليفها و«صديقها» أيضًا إلى التراجع.
َ
وصراخ إسرائيل موجه إلى ساحتي لبنان وسوريا املترابطتني
رغم اختالفهما ،من ناحية تل أبيب ،إن لجهة القدرة أو لجهة
التنفيذ ،أو لجهة الفرضيات .األولى ممتنعة بالكامل ،أقله حتى اآلن،
والثانية ،تحمل من الفرضيات النظرية ،ما يؤمل إسرائيل ويدفعها
إلى مواصلة صراخها.
من ناحية لبنان ،توجد حقيقة ّ
حية وملموسة وقطعية ،في املعادلة
القائمة بني الجانبني :إسرائيل مردوعة عن الساحة اللبنانية .وهي
حقيقة ّ
يقر بها العدو ،عمليًا وليس فقط كالميًا ،منذ سنوات ،وال
ينكرها إال مكابر.
الحقيقة الثانية والقائمة أيضًا وامللموسة ،من ناحية الساحة
اللبنانية ،أن العدو يهدد حزب الله ولبنان ،بل وامتهن التهديد،
إلى الحد الذي بات يتفنن في عباراته .لكن ،في املقابل ،لم يرق
هذا التهديد ،للتعذر ،إلى أفعال عدائية في الحد األدنى من أدنى
التهديدات اإلسرائيلية الكالمية املساقة ضد حزب الله ولبنان.
وماذا يعني أن تكون مردوعًاّ ،
وتهدد؟ سؤال يستأهل كثيرًا من
التأمل.
نعم ،الردع ال يمنع حربًا إسرائيلية باملطلق ،لكنه منعها إلى اآلن.
وهذه هي إحدى الحقائق التي ال جدال فيها .وفي موازاة ذلك،
التهديد والتفنن في التهديد ،يشيران إلى محدودية الخيارات
العملية ،وإال ال داعي للتهديد ،وهذه أيضًا حقيقة ثالثة.
في الساحة السورية ،املسألة قد تكون مختلفة نسبيًا .املعركة بني
إسرائيل وأعدائها باتت تتركز بشكل أساسي في هذه الساحة
وعليها ،لكن بما يتعلق باليوم الذي يلي االنتصار العسكري للدولة

السورية وحلفائها ،بعدما سلمت قهرًا بهذا االنتصار .املعركة
الحالية قائمة وموجهة على ما يمكن أن يترتب على االنتصار
من تهديدات ،إسرائيل معنية بمنع تشكله أو تقليصه أو الحد
من تداعياته .كل ما يصدر عن إسرائيل من تهديد وتلميحات
وفرضيات ،موجهة تحديدًا للحد من هذا التهديد.
لكن هل تنجح مساعي إسرائيل؟ سواء اعتقدت ذلك أو ال ،هي
غير قادرة على الوقوف بال حراك ،وبما يشمل الصراخ والتهديد،
وكذلك أيضًا خطوات عملية من هنا وهناك ،في حدود االستطاعة
وضمن الضوابط التي ال تسمح لها بتخطي الظروف املوضوعية
القائمة في الساحة السورية.
حديث إسرائيل وتهويلها ،وكذلك تهديداتها املتكررة ،املوجهّ
في األساس إلى أعدائها في الساحتني اللبنانية والسورية ،هو
حديث موجه أيضًا ،وباملوازاة ،إلى حليفها األميركي ،وأيضًا إلى
«صديقها» الروسي .إنه في حال عدم تحقق مصالحها أو امتناع
التهديد عنها ،في اليوم الذي يلي االنتصار امليداني ألعدائها ،فهي
قادرة ومتوثبة ،للتأثير سلبًا ،بما يمكن أن ّ
يضر بالتسوية املتبلورة
بني روسيا وأميركا ،املبنية ألسف إسرائيل ،على االنتصارات
ً
امليدانية نفسها .لكن هل تستطيع فعال؟ املهمة قد تكون أكبر
بكثير من قدراتها الفعلية.
بالطبع ،ال يرضي إسرائيل ويطمئنها ،استراتيجية أميركا املبنية
على مرحلة ما بعد الحرب في سوريا ،وأنها بحسب مستشار
األمن القومي األميركي ،هربرت ماكمستر ،في كلمة ألقاها قبل أيام
في «معهد لدراسة الحرب» في واشنطن ،قررت مواجهة الرئيس
األسد وإيران وحزب الله في سوريا ،من خالل «رصد مبالغ طائلة
إلعادة إعمار سوريا ولن تصرف في املناطق التي يسيطر عليها
األسد واإليرانيون» .وهذه استراتيجية ،من منظور إسرائيلي ،وهي
كذلك ،مبنية على واقع التسليم باالنتصارات امليدانية التي ال تمنع
تشكل التهديد على إسرائيل ،باملستوى الذي يمكنه أن يتشكل.
كذلك من ناحية «الصديق» الروسي ،الذي وإن كان ال يعارض

تحقيق مصالح إسرائيل مبدئيًا ،لكنه في الوقت نفسه غير قادر،
وال يرغب ،في تحقيق هذه املصالح على حساب مصالحه هو،
املرتبطة حاليًا ،وإلى حد بعيد في مرحلة ما بعد القتال املباشر،
بمصالح أعداء إسرائيل في الساحة السورية ،التي ال تقتصر فقط
من ناحية تل أبيب على الوجود اإليراني وحزب الله ،بل أيضًا على
إعادة ترميم الدولة السورية مقدراتها العسكرية ،التي عدت من
ناحيتها خطًا أحمر ،كما ورد عن نتنياهو نفسه في األسابيع
املاضية.
إذًا ،إسرائيل غير قادرة بقدراتها الذاتية على تحقيق مصالحها
للتعذر .وكذلك الحال من ناحية األميركي ،الذي يتعذر عليه تحقيق
ذلك ،علمًا بأن املصلحة جارفة لديه ،فيما «الصديق» الروسي ،غير
قادر وال يرغب.
ّ
تشير صحيفة «واشنطن بوست» ( )2017/09/28الى أن «السفينة
أبحرت بالفعل»ّ ،
وأن االستراتيجية األميركية ملواجهة إيران وحزب
الله في سوريا ،باتت في «عداد املفقودين» ،وألقت اللوم على اإلدارة
األميركية السابقة ،إدارة الرئيس باراك أوباما ،التي أهدرت كل
الفرص املتاحة للتأثير في الساحة السورية ،وامتنعت عن تشكيل
قوة سورية ميدانية غير «قوات سوريا الديموقراطية» ،قادرة على
فرض الحقائق امليدانية ،والحقًا على طاولة املفاوضات والحل
النهائي.
بإمكان إسرائيل ،في املقابل ،أن تلقي اللوم على استراتيجيتها
السابقة في سوريا ،التي راهنت من خاللها على إمكان ،بل حتمية،
سقوط الدولة السورية ،وتبعًا لها ،سقوط حزب اللهّ .أما التطلع
لتحقيق املصالح رغم انكسار الرهانات ،فهي مهمة مستعصية،
وهي في حد أدنى صعبة ودونها عقبات جدية .ولعل ذلك ما يفسر
مستوى وحجم وصدى الصراخ ،األكبر بكثير من األفعال.

