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تحقيق

في معركة كسر العظم...
ّ
مطار دير الزور صامد رغم «الغزوات الداعشية»

ّ
رغم حصار «داعش» وتوقف حركة
طيران الشحن ،ال تزال مدينة دير الزور
صامدة ،تداوي جراحها باإلمكانات
القليلة المتاحة
دير الزور ــ أيهم مرعي

ً
على طريق السعن أثريا ،وصــوال إلى
الشيخ هالل ،لتأمني مرور التعزيزات
العسكرية واستكمال العمل باتجاه
خناصر ،بالتزامن مع عملية مرتقبة
باتجاه أثريا».
من محور خناصر
ّ
وم ـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ش ــن ــت ف ـصــائــل
مـسـلـحــة هـجــومــا عـنـيـفــا عـلــى نـقــاط

ّ
من المتوقع
أن يعيد الجيش في
«القريب العاجل» تحريك
عدة جبهات

ال ـج ـيــش ف ــي ب ـل ــدة س ـك ـيــك ،جـنــوبــي
إدلـ ـ ـ ــب ،ح ـي ــث أفـ ـض ــت املـ ـ ـع ـ ــارك إل ــى
ت ـق ـ ّـدم املـسـلـحــن إل ــى داخـ ــل ال ـب ـلــدة،
وانسحاب الجيش من عدة مواقع له
الــى نقاط خلفية ،تحت غطاء نــاري
القوات املتمركزة في تلة سكيك.
من ّ
ثـ ــم ن ــف ــذ ال ـج ـي ــش ه ـج ــوم ــا م ـض ــادًا
السـ ـتـ ـع ــادة الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ان ـس ـحــب
م ـن ـهــا ،ح ـيــث م ــا زالـ ــت االش ـت ـبــاكــات
م ـس ـت ـم ــرة حـ ـت ــى وقـ ـ ــت مـ ـت ــأخ ــر مــن
املساء .كذلك تصدى الجيش لهجوم
ع ـلــى ن ـقــاطــه امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي محيط
م ـ ــورك (ري ـ ــف ح ـم ــاه ال ـش ـم ــال ــي) من
محور تل الصياد ولطمني ،من دون
أن يتمكن املسلحون من تحقيق أي
تقدم.
وأعلن «فيلق الشام» مقتل أحد قادته
العسكريني ،املدعو عالء عبد املعطي،
خالل االشتباكات على جبهة سكيك.
(األخبار)

عشرة أشهر من الحصار املطبق الذي ينفذه تنظيم «داعش»
على األحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في مدينة
ديــر الــزور .أعقب الحصار معارك عـ ّـدة للسيطرة على املدينة
ومطارها العسكري ،إال أن كل املحاوالت باءت بالفشل ،بفعل
تماسك جبهات الجيش في املدينة وخبرة املقاتلني فيها .أكثر
الجبهات تعرضًا للهجمات هي جبهة املطار العسكري ،الذي
ّ
تعرض منذ عيد األضحى حتى اآلن ألكثر من عشر غزوات
«داع ـش ـيــة» ،اسـتـخــدم فـيـهــا التنظيم أكـثــر مــن خـمــس عشرة
ّ
مفخخة مكنته مــن الـسـيـطــرة عـلــى معمل الـسـيــرامـيــك ،الــذي
ســرعــان مــا استعاده الجيش بعد يومني مــن سقوطه .املطار
ّ
محورية جنوب شرق املدينة ،ويبعد عنها
الذي يقع في نقطة
نحو  10كلمّ ،
تحول أخيرًا إلى نقطة «كسر عظم» بني الجيش
و«داعش» الذي عمد إلى تحويل بلدة املوحسن ،املجاورة للمطار،
ّ
إلى معقل له ،وخط إمداد يمكنه من زيادة الضغط على الجيش
ّ
املتمركز في املطار ،والذي تحول محيطه إلى خطوط تماس مع
مواقع «داع ــش» في املريعية وحويجتها شرقًا ،وجبل الثردة
ّ
ّ
والشمالية ،فيما تعتبر الجهة
الجنوبية
والجفرة في الجهتني
ّ
الغربية خط إمــداد للجيش بني املطار واملدينة .طبيعة املعارك
ً
وقسوتها والـتــي تمتد فيها االشـتـبــاكــات أحيانًا يــومــا كامال
ّ
دون تــوقــف ،تؤكد استماتة التنظيم للسيطرة عليه ،يقابلها
اسـتـمــاتــة دفــاعـيــة مــن الـجـيــش و«مـقــاتـلــي الـعـشــائــر» و«الــدفــاع
الوطني» املرابطني فيه .يقول قائد ميداني ،على جبهة املطار
لـ«األخبار»« :تعودنا على املعارك هنا ،عشر معارك منذ شهر
حتى اآلن ،حفظنا أسلوب املسلحني عن ظهر قلب .هم جبناء،
سالحهم املفخخات والقنص ،سندافع حتى آخر رصاصة عن
املطار واملدينة» .فيما يعكس حديث قائد املطار إصرار املقاتلني
على الدفاع عن املطار ،فيقول أحدهم« :لن أغادر املطار لقضاء
أي إج ــازة ،إال بعد أن تعود طــائــرات اليوشن للهبوط مجددًا،
ً
ونستعيد النقاط التي خسرناها في محيطه ،أو محموال على
ّ
الـنـعــش ،وهـكــذا يفكر كــل مــن يقاتل هـنــا» .ويـضـيــف« :حركة
ّ
املالحة للطائرات الحربية تعمل بشكل طبيعي ،وبنك األهداف
ّ
املروحيات
للغارات ينفذ بشكل اعتيادي ،فيما تم تحويل هبوط
إلى نقطة آمنة في محيط املدينة كونها تحتاج إلى وقت أطول
في الهبوط ،ما يعرضها للمخاطر» .الجولة على نقاط الجيش
في محيط املطار تكشف تحصينات ضخمة ،وخنادق عديدة

تـفــاديــا لـلـقـنــص ،واألس ـل ـحــة مـتـنــوعــة ،وخ ـ ّ
ـاص ــة الـثـقـيـلــة منها
منتشرة على طول خط املواجهة ،وأكثر من قاعدة للصواريخ
املضادة للدروع منصوبة ملواجهة املفخخات .كل شيء يوحي
بـجــاهــزيــة عــالـيــة ،تـفـ ّـســر حــالــة الـصـمــود املـسـتـمــرة للمقاتلني،
وعجز التنظيم عن الوصول إليه .يروي أحد الجنود عن طبيعة
ً
املواجهات ،قائال« :منذ ليلتني أرسلوا دبابة مفخخة دمرناها
بـصــاروح مضاد لـلــدروع ،وكعادتهم ألحقوا املفخخة بهجوم
ً
بري» .ويتابع« :هذه ّ
املرة أرسلوا لنا أطفاال معظمهم دون سن
«( 15أشبال الخالفة») ،ورصدنا خلفهم قناصني الستهداف
أي منسحب منهم ،قتلناهم جميعًا ،كانوا أكثر من عشرين،
حاولوا اختراق نقطتنا».
إلى شمال املطار ،ينتشر الجيش في مساحة واسعة من قرية
الجفرة ومعمل السيراميك .قسم من املقاتلني هم من مدنيي
الـقــريــة الــذيــن يحملون الـســاح إلــى جــانــب الـجـيــش .الـحـيــاة في
الجفرة تبدو اعتيادية رغم االشتباكات اليومية في هذه الجبهة
ّ
الهامة التي تخوض كما املطار حربًا مع «داعــش» .الفرن يعمل
واألهالي منهمكون بزراعة األرض بالخضروات والبقوليات التي
تؤمن لهم طعامهم .معظم أجــزاء القرية تحت سيطرة الجيش،
وعـلــى مقربة مــن أحــد املــواقــع فــي الـقــريــة تظهر راي ــة «داع ــش»
ال ـســوداء ...خط التماس بني الطرفني أقــل من مئة متر .وخلف
إحــدى «الـطــاقـ ّـيــات» يقف قـنــاص الجيش ،مــؤكـدًا لــ«األخـبــار»:
«معركتنا ،معركة وجــود ،كل يــوم يحاولون اختراق جبهاتنا،
نرصد تحركاتهم جيدًا ،قتلنا منهم الكثير ،وثقتنا بأن النصر
سيأتي ال محالة» .في «دشمة» قريبة ،يشير عنصر آخر إلى
ّأن «الــروس بــدأوا استهدافهم ،هــذا يعطينا معنويات ،سنتقدم
باتجاه مواقعهم قريبًا» .وفــي جبهة معمل السيراميك يرابط
جنود الجيش ،ومعهم مقاتلون من عشيرة الشعيطات .يحدثنا
ً
أحدهم ،قائال« :ثأرنا كبير لدى الــدواعــش ،لو ذهبوا إلى القمر
سنلحقهم ،سنقتل منهم أضـعــاف مــا قتلوا مــن أبـنــاء ونساء
عشيرتنا ،ونفتخر بأننا نقاتل إلــى جــانــب الـجـيــش» .إصــرار
الجيش والقوى املساندة له في املدينة على استمرار الدفاع عن
ّ
يفند ادعاءات ّ
عدة عمدت مواقع التواصل االجتماعي
مواقعهم،
إلى نشرها بأن الجيش منهك في املدينة ،وأن «داعش» يقترب
م ــن الـسـيـطــرة عـلـيـهــا .ي ـقــول قــائــد ق ــوات الـجـيــش ف ــي املــديـنــة،
ّ
الدفاعية متماسكة ،وعدد قتلى املسلحني
لـ«األخبار»« ،خطوطنا
تـجــاوز املـئــات خــال هجماتهم األخـيــرة .سيكون املـطــار وديــر
ّ
ميدانية أن زيادة عدد القتلى
الزور مقبرة لهم» .وتؤكد مصادر
من أبناء ريف دير الزور في املعارك األخيرة ،وانكفاء املسلحني
األجــانــب عن خــوض املـعــارك على جبهة املطار أدى إلــى انــدالع
اشتباكات بني الطرفني ،وهــو ما أدى إلــى انخفاض في وتيرة
ّ
نسبيًا .كما أن سماح التنظيم ألهالي
املعارك في محيطه ولو
قرى الجنينة والحسينية بالعودة إلى منازلهم أخيرًا ،بعدما كان
قد طلب منهم مغادرتها لـ«فتح والية الخير» (دير الزور) يعكس
فشل التنظيم في تحقيق أي تقدم في املدينة.

تقرير

طهران تخرق الحظر بالمشاركة في اجتماع فيينا
طهران ــ حسن حيدر
يجمع وزي ــر الـخــارجـيــة محمد جــواد
ظـ ــريـ ــف ح ـق ـي ـب ـت ــه ويـ ــرتـ ــب أولـ ــويـ ــات
الـ ـلـ ـق ــاءات ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـنـمـســاويــة
فـ ـيـ ـيـ ـن ــا ،حـ ـي ــث سـ ـيـ ـت ــوج ــه ل ـح ـض ــور
ّ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع املـ ـخـ ـص ــص ل ـ ـحـ ــل األزم ـ ــة
الـ ـس ــوري ــة ،ب ـح ـضــور خ ـص ــوم ط ـهــران
وحلفائها .الــرحـلــة اإليــرانـيــة ستكون
مزدحمة باملواعيد ،ولذلك ّقرر ظريف
أن ي ـص ـط ـح ــب مـ ـع ــه «املـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن
الرئيسيني» مللف األزمات ،حسني أمير
عبداللهيان وعباس عراقجي.
م ـس ــاع ــد وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي
لـلـشــؤون الـعــربـيــة واألفــريـقـيــة ،حسني
أمـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـبـ ــدال ـ ـل ـ ـه ـ ـيـ ــان ،يـ ـمـ ـك ــن ح ـصــر
اخـتـصــاصــه حــالـيــا بــاألزمــة الـســوريــة،
فـ ـه ــو أك ـ ـثـ ــر ال ـ ـعـ ــارفـ ــن ب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا
وت ـط ــورات ـه ــا ،وي ـش ــرف ع ـلــى إدارت ـه ــا،
ّ
فــا ي ـحــط م ـســؤول أم ـمــي فــي ط ـهــران،
ل ـي ـح ــاول ف ـتــح ال ـن ـق ــاش ال ـ ـسـ ــوري ،إال
وي ـجــد رج ــل املـهـمــات الـصـعـبــة أمــامــه.
من هــذا املنطلق ،سيكون عبداللهيان
عني إيران لألزمة السورية على طاولة
الـبـحــث .سيعيد الـتــأكـيــد عـلــى ثــوابــت

بـ ــاده ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن ضـ ــرورة وق ــف دعــم
ّ
املسلحني وتدفقهم إلى سوريا ،مرورًا
ب ــإدخ ــال م ـســاعــدات إنـســانـيــة عــاجـلــة،
ث ــم إجـ ــراء ح ــوار سـيــاســي ومـصــالـحــة
وطـ ـنـ ـي ــة ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــة غـيــر
ّ
املسلحة أو املستعدة للحوار من دون
ش ـ ــروط م ـس ـب ـق ــة .س ـي ـل ــي ذل ـ ــك إ ّج ـ ــراء
انتخابات برملانية ورئاسية تتمخض
ُ
عـنـهــا ح ـكــومــة وحـ ــدة وط ـن ـيــة تـعـنــى،
ً
أوال ،ب ـم ــوض ــوع ــي ع ـ ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن
وإعادة اإلعمار.
ه ــذه الـتـفــاصـيــل ال تـشـمــل الـبـحــث في
موضوع مصير الرئيس السوري بشار
األس ــد ،فــاالنـتـخــابــات ستحدد مصير
ال ــرئ ــاس ــة ،ذل ــك أن ع ـلــى ال ـســوريــن أن
يقرروا مصيرهم ،كما أن على العالم أن
يدعم خياراتهم .مطالب إيران ستكون
ثقيلة الوقع على مسامع السعوديني
واألت ـ ــراك وب ـعــض الـ ــدول الــداع ـيــة إلــى
رحـيــل األس ــد ،إال أن الـجــانــب اإليــرانــي
سـيـحـمــل م ـعــه آخ ــر أخ ـب ــار الـعـمـلـيــات
العسكرية ،التي ما زالت في بداياتها،
ّ
مـتـســلـحــا ب ـم ـف ـهــوم ال ـت ـق ــدم امل ـي ــدان ــي،
وم ـب ــدي ــا اسـ ـتـ ـع ــداده ل ــرف ــع م ـشــارك ـتــه
الـعـسـكــريــة «االس ـت ـش ــاري ــة» ،ف ــي حــال

جرى تجاهل اقتراحاته املوجودة على
الطاولة.
ط ـهــران ال ـي ــوم ،ت ــرى نفسها ج ــزءًا من
الحل وليست طرفًا في النزاع ،وتتعامل
ً
بناء على هذا األســاس ،إلقناع الطرف
اآلخ ــر ،خصوصًا الـسـعــوديــة وتركيا،
بــأن ال بديل من االتـفــاق الــدولــي ،الذي
يرخي بظالله على األوضاع امليدانية.
ولـ ـك ــن إذا م ــا واجـ ـه ــت إيـ ـ ــران تـعـنـتــا
خـلـيـجـيــا وغــرب ـيــا وتـمـسـكــا بــاملـطــالــب
ـ ـ ـ إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي دع ــم
ّ
املـســلـحــن وتــزويــدهــم بــالـعـتــاد ـ ـ فهي
اليوم حاضرة أكثر من أي وقت مضى
فـ ــي امل ـ ـيـ ــدان ال ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــي ب ـصــدد
زيــادة عديدها العسكري االستشاري،
ّ
ومصممة على خــوض املعركة كــرأس
حــربــة فــي وجــه اإلرهــابـيــن .هــذا األمــر
ي ـف ـســر االرت ـ ـفـ ــاع ف ــي ن ـس ـبــة ال ـش ـه ــداء
اإليرانيني الذين ّ
تشيعهم الجمهورية
اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي هـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،وال ــذي ــن
س ـق ـط ــوا ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــم ف ــي ريـ ــف حـلــب
والشمال الغربي لسوريا.
الــدب ـلــومــاس ـيــة اإلي ــرانـ ـي ــة ل ــن تـطــالــب
العسكر بخفض مستوى الحضور في
ســوريــا ،فــاملـجـهــود الـسـيــاســي يــوازيــه

مـجـهــود حــربــي كـبـيــر ت ـق ــوده ط ـهــران،
بمشاركة الجيش السوري وحزب الله
بـ ـرًا ،وروس ـيــا جـ ـوًا .وال ـحــل السياسي
ل ـ ــن يـ ــدفـ ــع «ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» و«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»
و«داعش» إلى إلقاء السالح ،خصوصًا
أن هذه املجموعات ال تعترف بأي من
املكونات الحاضرة في فيينا ،بل تخدم
أه ــداف ـه ــا ال ـتــي تـغــذيـهــا أم ـ ــوال الـنـفــط
العربي والعنجهية التركية .ال بديل
مــن ال ـحــرب فــي وجــه ه ــذه الـجـمــاعــات،
إم ــا أن يـقـتـنــع ال ـعــالــم وب ـعــض الـعــرب
ب ــوج ــوب وق ــف دع ــم اإلره ـ ــاب والـعـمــل
ّ
على استراتيجية مشتركة ـ أقله لوقف
املد التكفيري وردعه وتحجيمه ـ وإما
سيتجه «الحلف الرباعي» إلى تصعيد
الـ ـح ــرب امل ـي ــدان ـي ــة .ع ـن ــده ــا ل ــن ي ـكــون
ً
هـنــاك أي تبرير يمنع تــدخــا إيرانيًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى األرض ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـعــد
نفاد الخيارات كافة ،وعندها ستغلق
ُ
كافة أبــواب الحوار ولن تسمع إال لغة
الـحــديــد وال ـن ــار ،بــاسـتـثـنــاء الـتــواصــل
املـبــاشــر فــي مــا يخص املـلــف الـنــووي،
الذي لم يتأثر بتشابك األزمات ،بعدما
ّ
تم فصله إيرانيًا ،وتحييده عن دائرة
التفاوض اإلقليمي .وفــي هــذا املجال،

يبرز االستغالل اإليراني ملحطة فيينا،
حـ ـي ــث سـ ـيـ ـض ــع ظ ـ ــري ـ ــف ،ومـ ـس ــاع ــده
ال ـ ـنـ ــووي عـ ـب ــاس ع ــراقـ ـج ــي ،ال ـجــانــب
األمـ ـي ــرك ــي أمـ ـ ــام الـ ـت ــزام ــه ب ـم ــا أورده
املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
عـلــي خــامـنـئــي فــي مــا يتعلق بتنفيذ
االت ـ ـفـ ــاق ،وضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـقـ ّـيــد ال ـحــرفــي
بالتوصيات التي ّ
أقرها لوضع األزمة
ال ـن ــووي ــة ع ـلــى س ـكــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وع ــدم
الضغط على طـهــران ســوريــا ،مــن باب
املـلــف ال ـنــووي ومـحــاولــة مساومتها،
فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ألن مــن ش ــأن ذل ــك أن
يـعـيــد خـلــط ال ـح ـســابــات ،فـيـمــا ال نية
لــدى إي ــران إلع ــادة األم ــور إلــى مرحلة
األزمة.
الجميع يريد أن يشهد نهاية مقبولة
لـلـمـلــف الـ ـن ــووي ،ع ـلــى املـ ــدى ال ـقــريــب،
لـلـتـفـ ّـرغ ملـلـفــات أخ ـ ــرى ،م ــع الـعـلــم بــأن
طـهــران لــن تـخــوض فــي أي مفاوضات
بشأن أي من ملفات املنطقة ،وهي تقف
ّ
أم ــام خـيــاريــن اثـنــن ســوريــا ،إمــا الحل
السياسي ووقف الحرب أو الذهاب إلى
معركة أكثر شراسة واتساعًا ،ستلعب
فيها املكتسبات امليدانية دورًا أساسيًا،
لفرض شروط الحل على اآلخرين.

