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العالم

سوريا

معارك دير الزور الكبرى تقترب

يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم
بخطوات مدروسة نحو دير الزور .عمليات
متزامنة عبر محاور متباعدة جغرافيًا،
مترابطة تكتيكيًا ،وضعت القوات أخيرًا
داخل الحدود اإلدارية للمحافظة التي
باتت أبرز عناوين سيطرة «داعش» .في
الوقت نفسه ،ثمة حرص أميركي على
ّ
عد دير الزور منطقة عمليات ّ
جوية
لـ«قوات التحالف» حتى اآلن ،ما يجعل
احتماالت إقدام األميركيين على «فعل
شيء ما» في دير الزور أمرًا واردًا

صهيب عنجريني
ق ـط ــع ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــاؤه
أشــواطــا إضــافـيــة عـلــى ال ـطــرق نحو
«ع ـ ـ ـ ـ ــروس ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرات» .م ـ ـ ـعـ ـ ــارك ديـ ــر
الـ ـ ــزور ال ـك ـب ــرى ت ـب ــدو أق ـ ــرب م ــن أي
وقـ ـ ــت مـ ـض ــى ،رغـ ـ ــم أنـ ـه ــا مـ ــا زالـ ــت
ف ـ ــي حـ ــاجـ ــة إلـ ـ ــى ت ـع ـب ـي ــد إضـ ــافـ ــي،
ّ
سـ ــواء ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بــالـحـســابــات
التكتيكية املرتبطة بالجغرافيا أو
ّ
السياسية الدقيقة التي
بالتوازنات
ّ
بــاتــت مفتاحًا أســاســيــا مــن مفاتيح
مـعــارك الـشــرق الـســوري منذ شباط
املاضي (مع خواتيم معركة الباب).
ّ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـج ـيــش فـتــح
أخ ـي ـرًا أب ـ ــواب م ـحــاف ـظــة دي ــر ال ـ ّـزور
ع ـبــر ح ــدوده ــا اإلداري ـ ـ ــة م ــع ال ــرق ــة،
َ ّ
غير أن التكتيكات التي انتهجتها
م ـعــارك «ال ـطــريــق إل ــى ال ــدي ــر» حتى
اآلن ّال ت ــوح ــي ب ـن ـ ّـي ــات السـتـعـجــال
ـور م ـن ـفــرد .وثـ ّـمــة
ال ـت ــوغ ــل ع ـبــر م ـح ـ ٍ
مالحظات جديرة باالنتباه تفرض
نفسها لدى مقاربة عمليات الجيش
وحلفائه في الشهور األخيرة ،وعلى
وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص مـ ـع ــارك ال ـب ــادي ــة
ب ـم ـحــاورهــا امل ـت ـبــاعــدة ومـســاحـتـهــا
الشاسعة ،والتي تعتبر معركة دير
الزور جزءًا من امتداداتها الطبيعية

(راجـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،الـ ـع ــدد .)3200
وع ـل ــى رأس ت ـلــك امل ــاح ـظ ــات يــأتــي
الـ ـح ــرص ع ـل ــى م ــزام ـن ــة ال ـع ـم ــل بــن
م ـحــاور مختلفة تـفـضــي إل ــى هــدف
استراتيجي أساسي ،وهي في حالة
دير الزور قد اشتملت حتى اآلن على
خ ـم ـســة مـ ـح ــاور :املـ ـح ــور ال ـش ـمــالــي
ال ـ ـغـ ــربـ ــي (ريـ ـ ـ ــف ال ـ ــرق ـ ــة ال ـج ـن ــوب ــي
الـ ـش ــرق ــي) ،املـ ـح ــور الـ ـغ ــرب ــي (ري ــف
ّ
املفصلية
حمص الشرقي ومعركته
السخنة) ،املحور الجنوبي الغربي
(ري ـ ــف ح ـمــص ال ـج ـنــوبــي ال ـشــرقــي،
ّ
املفصلية حميمة) ،املحور
ومعركته
ال ـشــرقــي (وم ـســرحــه خـلــف ال ـحــدود
مــن الـجـهــة الـعــراقـ ّـيــة ،ويضطلع في
الدرجة األولــى بمهمة قطع خطوط
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد) ،أمـ ـ ـ ــا خ ـ ــام ـ ــس املـ ـ ـح ـ ــاور
ف ــداخ ــل م ــدي ـن ــة ديـ ــر الـ ـ ــزور نـفـسـهــا
(ب ـ ـ ــاإلف ـ ـ ــادة مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـس ــوري ــة
املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزة بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ف ــي
املطار)ُ .
وس ّجلت في خالل اليومني
املــاض ـيــن ت ـحــركــات الف ـتــة للجيش
على املحور الخامس ،قوامها حفر
خ ـن ــدق ب ـط ــول ق ـ ــارب  300م ـت ــر فــي
منطقة املقابر ،بهدف قطع خطوط
إم ـ ـ ــداد «داعـ ـ ـ ــش» ب ــن ج ـب ــل ال ـث ــردة
ومــواق ـعــه فــي امل ـقــابــر .وي ـبــدو ّ
جليًا
ـوري أخ ــذت
أن خ ـطــط ال ـج ـيــش الـ ـس ـ ّ
في حسبانها ضرورة توخي الحذر
أي ه ـج ـمــات ارتـ ـ ّ
م ــن ّ
ـداديـ ــة ي ـحــاول
مــن خــالـهــا الـتـنـظـيــم قـلــب املــوازيــن
داخــل مدينة ديــر ال ــزور ،ســواء عبر
مـهــاجـمــة امل ـط ــار ال ــذي صـمــد ط ــوال
الـسـنــوات املاضية أو عبر مهاجمة
األحـيــاء الخاضعة لسيطرة الدولة
ّ
السورية .وعلى نحو مماثل ،يمكن
تـفـسـيــر ال ـحــرص عـلــى ع ــزل مناطق
وج ـ ـ ــود «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ريـ ـ ــف ال ــرق ــة
ع ــن نـظـيــرتـهــا ف ــي ري ــف دي ــر ال ــزور
للحيلولة بني التنظيم وبني سحب
كــل قــواتــه مــن الــرقــة نحو ديــر الــزور
(ســواء عبر اتـفــاق مــع قــوات سوريا
الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة ،أو كـمـسـّـار إج ـبــاري
يفرضه سير معارك الرقة) .ويشرح
ه ـ ـ ّـذا ال ـت ـف ـص ـي ــل ّج ـ ـ ــزءًا مـ ــن أس ـب ــاب
تعثر معركة الــرقــة الـتــي تخوضها
«ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» ب ــوصـ ـفـ ـه ــا ذراعـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ّ
ـريـ ــة
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فنزويال

مادورو يكسب معركة ...غير حاسمة
تجاوز الرئيس الفنزويلي نيكوالس
مادورو ،أمس ،اختبارًا سياسيًا صعبًا ،في
ظل أشرس المعارك التي يخوضها
في مواجهة معارضيه المدعومين
أميركيًا
نجحت كراكاس في تمرير انتخابات
مفصلية فــي الـيــومــن املــاض ـيــن ،من
ّ
تحصن املعسكر اليساري
شأنها أن
الـ ـ ــذي ي ـت ــزع ـم ــه نـ ـيـ ـك ــوالس مـ ـ ـ ــادورو،
م ــن خ ـ ــال إجـ ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــل دسـ ـت ــوري
ي ـه ــدف إلـ ــى ت ـصــويــب وج ـه ــة ال ـث ــورة
ّ
البوليفارية ،بما يمكنها من مواجهة
التحديات الراهنة.
ول ـكــن االسـتـحـقــاق االن ـت ـخــابــي ،الــذي
يسعى مــن خــالــه الــرئـيــس الـيـســاري
إل ـ ــى ق ـط ــع الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام مـ ــا يـصـفــه
بـ«محاوالت التخريب» التي تمارسها
املعارضة اليمينية املدعومة من قبل
الواليات املتحدة ،ينذر بتفاقم األزمة
السياسية في فنزويال ،والتي بلغت
خالل األشهر املاضية مستوى خطيرًا

من العنف ،في ظل تدهور اقتصادي
ح ـ ــاد ،كـنـتـيـجــة الن ـخ ـف ــاض األس ـع ــار
ال ـعــامل ـيــة ل ـل ـن ـفــط ،املـ ـص ــدر الــرئـيـســي
للواردات املالية املحلية.
وم ــن خ ــال ه ــذه االنـتـخــابــات ،اخـتــار
الفنزويليون ،أول مــن أمــس ،جمعية
تأسيسية تضم  545عضوًا ،يتوزعون
بـ ــن  364عـ ـضـ ـوًا ي ـم ـث ـل ــون امل ـنــاطــق
اإلداريـ ـ ــة ف ــي ف ـنــزويــا ،و 173عـضـوًا
يمثلون قطاعات املجتمع الفنزويلي
( 79مقعدًا للعمال ،و 28للمتقاعدين،
و 24ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب ،و 24مل ـ ـجـ ــالـ ــس
ال ـكــومــونــات ،و 8للسكان األصـلـيــن،
و 8للمزارعني ،و 5لذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة ،و 5للمهن ال ـح ــرة) .وحــدد
الهدف الرئيسي لالنتخابات بتعديل
الدستور الحالي ،الذي تمت صياغته
في عام  ،1999على أيــدي  131خبيرًا
دستوريًا.
وأعـ ـل ــن مـ ـ ـ ـ ــادورو ،ف ــي خـ ـط ــاب أل ـق ــاه
ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى إقـ ـف ــال ص ـنــاديــق
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،أن م ـع ـس ـك ــره ف ـ ــاز فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،وهـ ـ ــي ن ـت ـي ـج ــة كــان ــت
متوقعة ،فــي ظــل مقاطعة املعارضة
الفنرويلية لهذا االستحقاق باعتباره

ّ
يتمثل االنتصار
الفعلي لمادورو
في نسبة
التصويت العالية

«خطوة نحو الدكتاتورية» و«انقالبًا
سياسيًا» يـهــدف مــن خــالــه الرئيس
ال ـي ـس ــاري إلـ ــى ت ـقــويــض صــاحـيــات
الـجـمـعـيــة الــوط ـن ـيــة (ال ـب ــرمل ــان) الـتــي
يـسـتـحــوذ امل ـع ــارض ــون ع ـلــى غالبية
املقاعد فيها.
ورغــم ذلــك ،يمكن القول إن االنتصار
ال ـف ـع ـل ــي ملـ ـ ـ ـ ــادورو ت ـم ـث ــل فـ ــي نـسـبــة
ال ـت ـص ــوي ــت الـ ـع ــالـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ق ــارب ــت
 41.5فــي املـئــة (نـحــو ثمانية ماليني
نـ ــاخـ ــب) ،وال ـ ـتـ ــي ع ــاكـ ـس ــت ،ع ـل ــى مــا
ي ـ ـب ـ ــدو ،ال ـ ـح ـ ـمـ ــات املـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادة ،ال ـت ــي
ق ـ ــام ـ ــت ب ـ ـهـ ــا املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة
لتعطيل االن ـت ـخــابــات ،أو عـلــى األقــل
إضعاف حجم املشاركة الشعبية في
االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي ،م ــن خــال
الـ ــدعـ ــوات ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا لـلـتـظــاهــر
وقـطــع الّـطــرق الرئيسية ،والهجمات
الـتــي شــنـهــا مـنــاصــروهــا عـلــى مــراكــز
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـض ـغ ــوط
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي بـلـغــت ذروتـ ـه ــا في
التحذير الصريح الذي أطلقه الرئيس
األميركي دونــالــد تــرامــب ،واملتضمن
تهديدًا بفرض عقوبات على فنزويال.
ورغـ ــم ذلـ ــك ،ف ــإن ع ــدد امل ـش ــارك ــن في

االنتخابات يعكس وجود استقطاب
حـ ــاد ف ــي الـ ــدولـ ــة الــات ـي ـن ـيــة املـثـقـلــة
بـ ــاألزمـ ــات ،خ ـصــوصــا أن امل ـعــارضــة
الـيـمـيـنـيــة ن ـج ـحــت ،ق ـبــل أس ـبــوعــن،
ف ــي ح ـش ــد  7.5م ــاي ــن ش ـخ ــص فــي
اس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء غ ـ ـيـ ــر رسـ ـ ـم ـ ــي ملـ ـع ــارض ــة
إجراءات مادورو.
وتجدر اإلشــارة في هــذا السياق إلى
ً
أن كــا مــن طــرفــي األزم ــة الفنزويلية
انتهج لغة التشكيك في االستحقاقني
الــرس ـمــي وغ ـيــر ال ــرس ـم ــي؛ ف ـفــي حني
ق ــال ــت امل ـع ــارض ــة إن ع ــدد امل ـشــاركــن
فــي االنـتـخــابــات الحالية لــم يتجاوز
م ـل ـيــونــن ون ـص ــف م ـل ـي ــون ش ـخــص،
قال ّ معسكر مادورو إن الطرف اآلخر
ضخم عــدد املشاركني فــي االستفتاء
الرمزي بثالثة أضعاف على األقل.
ولكن في ظل الصراع القائم ،فإن لغة
األرقام قد ال تعني شيئًا ،فاملعسكران
الـيـســاري واليميني ي ـبــدوان عــازمــن
على استخدام كل األسلحة السياسية
املتاحة الستكمال املعركة الصعبة.
وبـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ــام ،بـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ب ـعــد
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات مـ ـتـ ـسـ ـلـ ـح ــا ب ـج ـم ـع ـيــة
تأسيسية ،تملك صــاحـيــات مطلقة،
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