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العالم

الحدث

الجيش يسعى إلى تثبيت النقاط

معركة المصير
مستمرة في دير الزور

تتواصل المعارك العنيفة في دير الــزور،
وسط استماتة تنظيم «داعش» للسيطرة
على المطار وإخــراج جزء شديد األهمية
من المدينة عن سيطرة الجيش السوري،
في مقابل سعي الجيش إلى تثبيت نقاط
التماس كمرحلة أولى .وتحظى معركة
دير الزور بصفة «المصيرية» بامتياز ،سواء
في ما يتعلق بمفاعيلها العسكرية ،أو
ما يرتبط بالمشهد العام للصراع
صهيب عنجريني
ّ
فـ ــي ت ــوق ـي ــت ب ــال ــغ ال ــت ـع ـق ـي ــد ،تــأتــي
محاوالت تنظيم «داعش» املستميتة
ّ
جغرافي جديد في دير
لتثبيت واقع
الـ ـ ــزور ،واقـ ــع ي ـت ـجــاوز املــدي ـنــة بحد
ذات ـه ــا إل ــى ش ــرق س ــوري ــا فشمالها.

ـال ال ـح ــرب
ودف ـ ـعـ ــت دي ـ ــر الـً ـ ـ ــزور خ ـ ـ ً
أثـ ـم ــان ــا ب ــاهـ ـظ ــة ،ض ــريـ ـب ــة ملــوقـعـهــا
ّ
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،س ـ ـ ــواء فـ ــي مـ ــا ي ـت ـعــلــق
بــالـشــريــط الـ ـح ــدودي ال ـطــويــل ال ــذي
ّ
يربط ريفها بــالـعــراق ،أو مــا يتصل
ب ـخــري ـطــة ال ـس ـي ـطــرة ال ـت ــي أفــرزت ـهــا
ـاس مع
ال ـحــرب ووضـعـتـهــا عـلــى ت ـمـ ٍ
«عــاص ـمــة ال ـخــافــة» ف ــي ال ـ ّـرق ــة ومــع
م ـ ـسـ ــاحـ ــات مـ ـفـ ـت ــوح ــة م ـ ــن الـ ـب ــادي ــة
ّ
ّ
املمتدة حتى حمص غربًا
السورية
ّ
وإل ــى الـحــدود األردنــيــة جنوبًا ،كما
مــع مـعـ ًـاقــل التنظيمات الـكــرديــة في
الحسكة.
األه ـم ـ ّـي ــة االس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة لـلـمـحــافـظــة
ّ
التمسك
دفعت الجيش السوري إلى
بمناطق سيطرة فيها على امـتــداد
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،رغ ـ ــم ص ـعــوبــة
امل ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة ،وتـ ـع ــرض ــت هـ ـ ــذه امل ـن ــاط ــق
م ـ ّـرة إثــر م ـ ّـرة لقضم مــن قبل تنظيم
ً
وصوال إلى املعارك ّ
الراهنة
«داعش»،
الـتــي بــاتــت تـهـ ّـدد مــا بقي منها ،وال

عدد من قاذفات «سو ـ  »24يستعد للعودة إلى روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس ،أن عددًا من قاذفات
«سو 24-إم» ووحدات طبية عسكرية موجودة في قاعدة
حميميم الجوية ،تستعد للعودة إلى روسيا خالل وقت
قصير.
وقال قائد القوات الروسية املنتشرة في سوريا ،الفريق
أول أندريه كارتابولوف ،في بيان رسمي« :بموجب القرار
الذي اتخذه القائد األعلى (للقوات الروسية) ،الرئيس
الروسي فالديمير بوتني ،تستمر عملية تقليص تشكيلة
املجموعة التابعة لقواتنا العسكرية في الجمهورية
العربية السورية» .وأضاف« :في أيام قريبة ،ستستكمل
عملية عودة عدد من الطائرات الروسية وتشكيلة الفريق
الطبي ذي املهمات الخاصة إلى موقع املرابطة الدائمة».
(األخبار)

ّ
سيما املطار ومقر اللواء .137
ّ
وثــمــة نقاط كثيرة تستدعي اإلشــارة
ّ
املصيرية
إليها في أي مقاربة للمعركة
ال ـ ّـدائ ــرة مـنــذ ّأيـ ــام ،يــأتــي عـلــى رأسـهــا
انعقاد
التوقيت على مسافة ّأيــام من
ّ
ُ ّ
محادثات آستانة التي تشكل ً(بغض
النظر عن نتائجها) عالمة فارقة لجهة
تقارب الالعبني الروسي والتركي غير
امل ـس ـب ــوق ،ك ـمــا ع ـلــى م ـســافــة قـصـيــرة
ّ
ّ
األميركية الجديدة
مــن تسلم اإلدارة
مهماتها .وتـ ّتـشــارك معطيات كثيرة
فــي ترجيح كــفــة شـهــري شـبــاط وآذار
ّ
ّ
زمانيًا ّ
مهمًا
املقبلني ليشكال مفترقًا
ّ
في مشهد الحرب السورية في خضم
ت ــداخ ــل م ـصــالــح وأجـ ـن ــدات الــاعـبــن
الــدول ـيــن واإلق ـل ـي ـم ـيــن ،حـتــى ضمن
املعسكر الواحد.
ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ت ـج ـه ــد ب ـعــض
حامل
األطــراف في الدفع إلى تشكيل
ٍ
م ـي ــدان ـ ّـي ي ـضــع ال ـج ـغــراف ـيــا ال ـســوريــة
بدورها أمام مفترق حاسم .وكعادته،
ّ
املتطرف كما حضر
يحضر التنظيم
ّ
ّ
فــي مـعـظــم املـفــاصــل امل ـيــدانــيــة املـهــمــة
ف ــي املـش ـهــد الـ ـس ــوري .وم ــن امل ـعــروف
ع ــن «داع ـ ـ ــش» ب ــراع ـت ــه ف ــي اسـتـثـمــار
ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـت ــي ي ــزخ ــر ب ـهــا املـلــف
ال ـســوري ،وإج ــادة تسخيرها لخدمة
خططه ومصالحه .وتـبــدو السيطرة
عـ ـل ــى ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور أهـ ـم ـ ّـي ــة وجـ ــوديـ ــة
للتنظيم في مرحلة يوشك فيها على
ّ
األهمية في
خسارة تموضعات بالغة
ال ـج ــوار ال ـعــراقــي ،ويـسـتـعـ ّـد ملــواجـهــة
جديدة على معقله السوري
هجمات ّ
مرجحًا ّأن ّ
ـرقــة) ،يبدو ّ
العد
األبــرز (الـ
العكسي لها سيبدأ فــي عهد اإلدارة
ّ
األميركية الجديدة.
ويبدو الفتًا في هذا السياق أن هجوم
ُ
الـتـنـظـيــم ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ق ــد اســتـبــق
ض ــب
ب ــانـ ـخـ ـف ــاض زخ ـ ـ ــم مـ ـ ـع ـ ــارك «غ ـ ّ
الـ ـ ـف ـ ــرات» الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن تـشــنـهــا
ّ
الديموقراطية» تحت
«ق ـ ّـوات ســوريــا
«التحالف الدولي» في الريف
إشراف
ّ
الـشـمــالــي ل ـلــرقــة ،األم ــر ال ــذي ينطبق

ّ
ميداني يضع
حامل
تجهد أطراف في الدفع إلى تشكيل
ٍ
الجغرافيا السورية أمام مفترق حاسم (أرشيف ــ أ ف ب)

أي ـض ــا ع ـلــى ع ـم ـلـ ّـيــات «درع ال ـف ــرات»
ّ
التركية .وينبغي األخــذ في االعتبار
ّ
أن نـجــاح التنظيم فــي الــوصــول إلــى
مـبـتـغــاه وال ـ ّس ـي ـطــرة ع ـلــى ك ــام ــل ديــر
الزور قد يؤثر تاليًا بمسارات املعارك
في مناطق أخــرى ،مثل تدمر والباب،
وحـ ـت ــى ال ـح ـس ـكــة الـ ـت ــي س ـت ـغ ــدو فــي
ملمح في
حال خسارة دير
الزور آخر ّ
ّ
السورية في الشرق.
حضور الدولة
وتأسيسًا على كل ما سبق ،يبدو ّ
جليًا
ّ
ّ
الحالية ليست
أن معركة ديــر ال ــزور
معركة ّأيام عابرة ،بقدر ما هي حلقة
ّ
في سلسلة ُيخطط الستمرارها على
املدى املنظور .وخالفًا ملا تذهب إليه
بعض ال ـق ــراءات ،يـبــدو مــن املستبعد
أن تفضي املعارك الراهنة إلى خسارة
الجيش السوري كل مناطق سيطرته،
كـمــا ُيستبعد مـقــابــل ذل ــك أن تنتهي
بعودة خريطة السيطرة إلى ما كانت
عليه .وفيما يواصل الجيش السوري
سعيه إلــى امـتـصــاص الــزخــم الكبير
لهجوم التنظيم املتطرف ،و«تثبيت
الخسائر» عند حدود ّ
معينة كمرحلة
أولــى الحـتــواء املخطط ،يـبــرز حرص
التنظيم على تنويع وسائل الهجوم
ومـ ـح ــاوره وال ـع ـمــل ع ـلــى ق ـضــم أكـبــر
م ـس ــاح ــة م ـم ـك ـنــة ق ـب ــل االلـ ـتـ ـف ــات إلــى
تثبيت السيطرة واالستعداد لجولة
تالية.

ّ
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات امل ـت ــواف ــرة إل ــى أن
خ ـطــط ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـت ـط ــرف سـتـسـعــى
خـ ــال ّ
األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة إلـ ــى ال ـس ـي ـطــرة
ّ
فــي الــدرجــة األول ــى على حــي هرابش
ـوق م ـح ـك ــم ح ـ ــول م ـط ــار
وضـ ـ ـ ــرب طـ ـ ـ ـ ٍ
دي ــر الـ ـ ــزور ،وال ـع ـمــل ب ــال ـت ــوازي على
الوصول إلــى منطقة البانوراما على
امل ـحــور امل ـقــابــل (م ـحــور ّ ال ـل ــواء .)137
وض ـمــن ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،كــثــف «داعـ ــش»
أمس هجماته على طريق بورسعيد،
واستهداف نقاط ّ
مهمة مثل الجمارك
ّ
ومـعــامــل ال ـب ـلــوك ،ن ـظ ـرًا إل ــى األهـمــيــة
ّ
االستراتيجية لهذا الطريق (األخبار،
العدد .)3081
فــي املـقــابــل ،يسعى الجيش الـســوري
إلى تحويل املناطق التي ّ
تقدم إليها

عسكري:
مصدر
ّ
بعكس ما يظنه
ُالبعض ،هكذا معارك ال
تحسم في ساعات

العراق

عمليات الموصل تنتقل إلى غرب دجلة
بـ ــدأت الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ف ــي مــديـنــة
الموصل بنقل عملياتها إلــى غــرب نهر
دجلة الــذي ّ
يقسم المدينة ،في وقت
دعــا فيه حـيــدر الـعـبــادي دول التحالف
اإلســامــي الــذي تـقــوده السعودية إلى
المشاركة في «إعــادة االستقرار وإعمار
المدن المحررة من داعش»
أصابت قيادة «العمليات املشتركة» في
تقديرها ،األسبوع املاضي ،بإمكانية
السيطرة على املقطع الشرقي ملدينة
املــوصــل فــي غـضــون أس ـبــوعــنٍّ ،
كحد
أقصى ،إذ أكدت «العمليات» أمس ،أن
أح ـيــاء الــرشـيــديــة وال ـعــربــي ومـيـســان
والغابات تفصل القوات العراقية عن
إع ــان «تـحــريــر كــامــل املـقـطــع الشرقي
ل ـل ـمــدي ـنــة» ،ال ــواق ــع ش ــرق ن ـهــر دج ـلــة،
وفق املتحدث باسمها العميد يحيى
رسول.

وشرح رسول أن «القوات استعادت 61
ّ
حيًا في املقطع الشرقي من أصل ،»65
فـيـمــا بـسـطــت سـيـطــرتـهــا أمـ ــس ،على
منطقتي النعمانية والعطشانة ،إثر
مواجهات عنيفة ضد مسلحي تنظيم
«داع ــش» ،كما أعلنت سيطرتها على
حي املهندسني.
عـمـلـيــا ،سـيـمـنــح اإلنـ ـج ــاز ،الـ ــذي جــاء
متأخرًا (بعد ثالثة أشهر تقريبًا من
انطالق عمليات «قادمون يا نينوى»)،
وقتًا للقوات املهاجمة إلعــادة ترتيب
صفوفها ،ولوضع القيادة العسكرية
ّ
ملساتها األخ ـيــرة عـلــى خــطــة الهجوم
على املقطع الـغــربــي للموصل .كذلك،
سـ ـتـ ـك ــون امل ــرحـ ـل ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة مـ ــوازيـ ــة
للمرحلة السادسة من عمليات غربي
امل ــوص ــل ،ب ــإع ــادة ال ــزخ ــم إل ــى محيط
تلعفر ومحيطها ،خصوصًا مــع ّ
نية
ق ـ ـيـ ــادة «الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ت ـطــويــق
األخيرة والدخول إليها.
ّ
وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا مـ ــا أك ـ ـ ـ ــده األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لـ«منظمة بــدر» هــادي العامري أمس،
حينما قــال إن «عملية تحرير قضاء

سيمنح هذا اإلنجاز رغم أنه متأخر وقتًا إلعادة ترتيب الصفوف والخطط (أ ف ب)

الـ ـح ــويـ ـج ــة (فـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ك ــرك ــوك)
س ـت ـن ـط ـل ــق بـ ـع ــد عـ ـمـ ـلـ ـي ــات امل ــوص ــل
مباشرة» ،مرجعًا السبب إلى صعوبة
تــرك املــوصــل والـعــودة إلــى الحويجة،
وتقسيم الجهد بينهما.
في وقت متزامن ،تحدث رئيس الوزراء
حيدر العبادي ،عن «االنتصارات التي

تحققها الـقــوات األمنية املشتركة في
ّ
معركة تحرير مدينة املوصل» ،مؤكدًا
أن «عـمـلـيــات الـتـحــريــر ب ــدأت تتحول
إلى املقطع الغربي من املدينة».
وفي موقف الفت ،دعا العبادي أمس،
دول «التحالف اإلسالمي» الذي تقوده
الـسـعــوديــة ،إل ــى املـشــاركــة فــي «إع ــادة

االس ـت ـقــرار وإع ـمــار امل ــدن امل ـحــررة من
داعـ ــش» ،داع ـيــا تـلــك ال ــدول إل ــى «دعــم
ّ
العراق وفقًا لهذا التصور ،الذي يعزز
العالقات بني الدول ويسهم مع العراق
في مواجهة اإلرهاب».
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أع ـلــن ال ـع ـبــادي ق ــرار
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ت ــأج ـي ــل ان ـت ـخــابــات
مجلس املحافظات إلى السادس عشر
من أيلول املقبل .وارتبط قــرار تأجيل
االنتخابات من شهر نيسان ّإلى أيلول
بانتهاء معركة املوصل ،إذ تقدر بغداد
أن اسـتـعــادة املــديـنــة سـتـكــون بحلول
ّأيار املقبل.
ّ
وك ــان مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ق ــد ص ــوت في
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ع ـلــى م ـشــروع
قانون انتخابات مجالس املحافظات
واألقضية بعد إجــراء تعديالت عليه،
وقت انقسمت فيه القوى السياسية
في ٍ
بــن مطالب بتأجيلها وبدمجها مع
االنتخابات النيابية املقررة في العام
املقبل ،وبني من دعا إلى تنظيمها في
ّ
املحدد.
وقتها
(األخبار)

