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العالم

سوريا يواصل الجيش السوري معركته لفك الطوق المفروض على عناصره في مبنى إدارة المركبات في حرستا ،شمالي شرقي دمشق.
عملية معاكسة بدأها ،أمس ،أفضت إلى استعادته مباني عدة ،شرقي مبنى محافظة ريف دمشق

سباق الوصول إلى إدارة المركبات في حرستا:
عناصر الحامية صامدون
دمشق ــ مرح ماشي
م ـ ـ ـعـ ـ ــارك عـ ـنـ ـيـ ـف ــة تـ ـشـ ـه ــده ــا م ــدي ـن ــة
حرستا ،على املدخل الشمالي الشرقي
للعاصمة السورية ،بهدف السيطرة
عـلــى مـحـيــط إدارة امل ــرك ـب ــات ،بعدما
فـ ــرض م ـس ـل ـحــون م ــن ف ـص ــائ ــل ع ــدة؛
بينها «هيئة تحرير الشام» و«حركة
أح ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام» ط ــوق ــا ع ـل ــى الـقـطـعــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـت ــي ي ـت ـمــركــز داخ ـل ـهــا
ع ــدد م ــن ع ـنــاصــر ال ـج ـيــش ال ـس ــوري.
الـ ـحـ ـص ــار أتـ ـ ــى ب ـع ــد هـ ـج ــوم قـ ـ ــام بــه
ثان من «معركة
املسلحون ضمن جزء ٍ
بأنهم ظلموا» ،بدأ في آخر أيام العام
املنصرم .ومــع دخــول حرستا يومها

فشلت محاولة المسلحين
التوغل نحو الطريق
الدولي وأطراف القابون
امل ـش ـت ـعــل ال ـ ـسـ ــادس ،بـ ــدا أن الـجـيــش
السوري احتوى الهجوم أخيرًا ،وبدأ
ي ـع ـ ّـد ال ـع ــدة ل ـلــوصــول إل ــى عـنــاصــره
ال ـص ــام ــدي ــن داخـ ـ ــل إدارة امل ــرك ـب ــات.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـحـمـلــة اإلعــام ـيــة
الواسعة التي رافقت هجوم املسلحني
على نقاط تمركز الجيش في حرستا،
مـنــذ ســاعــاتــه األولـ ــى ،غـيــر أن مالمح
حملة إعالمية مضادة اتضحت أمس،
م ــع إعـ ــان م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة وص ــول
وحدات الجيش إلى محيط جامع أبو
بكر ،وسيطرتها على عدة كتل أبنية،
شــرقــي مبنى مـحــافـظــة ري ــف دمـشــق،
إضافة إلى أسر عدد من املسلحني من
الفصائل املهاجمة .وفي مقابل غزارة
تصريحات مصادر الجيش امليدانية،
الـ ـت ــزم إع ــام ـي ــو ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
ال ـص ـم ــت ،مـكـتـفــن ب ـن ـفــي ح ـ ــدوث أي
ت ـق ــدم لـلـجـيــش ع ـلــى أي م ـح ــور ك ــان.
التحرك السريع للقوات املقاتلة ،بعد
وص ــول ت ـعــزيــزات مــن ق ــوات النخبة،
ي ــوض ــح أن أم ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـســوريــة

«خــط أحـمــر» ،وفــق الــرؤيــة العسكرية
للمعارك الدائرة .يوم دمشق الشتوي
بدا مختلفًا بصورة أعنف من املتوقع.
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـح ــرب ــي لـ ــم يـ ـت ــوق ــف عــن
االسـتـهــداف املتكرر ملــواقــع املسلحني
املهاجمني على جبهة إدارة املركبات،
فــي مـحــاولــة لـتـعــزيــز ص ـمــود ال ـقــوات
داخـ ـلـ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ت ـح ــدث ــت م ـع ـلــومــات
ميدانية عن مقتل عشرات من مسلحي
«تحرير الشام» ،إضافة إلى استشهاد
وإص ــاب ــة عـ ــدد م ــن م ـقــات ـلــي الـجـيــش
الـ ـس ــوري .وت ـق ــدر املـ ـص ــادر املـيــدانـيــة
مساحة السيطرة الجديدة للمسلحني
في املنطقة الفاصلة عن إدارة املركبات،
بنحو  800مـتــر ،وتشمل مناطق من
ح ـيــي الـعـجـمــي والـ ـح ــدائ ــق .وتـعـتـبــر
هــذه املنطقة خط إمــداد القوات داخل
اإلدارة ،ان ـطــاقــا م ــن امل ــراك ــز املـقــابـلــة
باتجاه الطريق الدولي ،ومنها مبنى
فرع األمن الجنائي .وحاول املسلحون
ع ـب ــر ال ـه ـج ــوم ب ــاس ـت ـخ ــدام سـ ـي ــارات
مـفـخـخــة ،ال ــدخ ــول إل ــى مـبـنــى امل ــوارد
امل ــائ ـي ــة ،ح ـيــث وص ـل ــت االش ـت ـبــاكــات
ح ـت ــى األس ـ ـ ـ ــوار ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـلـمـبـنــى،
خــال األي ــام الفائتة .ومنذ اللحظات
األولـ ــى لـلـهـجــوم الـعـنـيــف ،توضحت
مالمح املعركة القادمة وأهدافها في
الــوصــول إلــى الطريق الــدولــي املــؤدي
إلى العاصمة دمشق ،ليبدو أن مبنى
إدارة امل ــركـ ـب ــات وع ـن ــاص ــر حــامـيـتــه
حـ ـج ــر عـ ـث ــرة فـ ــي فـ ــي وجـ ـ ــه تـحـقـيــق
ه ــذا الـ ـه ــدف ،ب ــاالش ـت ــراك م ــع حــامـيــة
األم ـ ــن ال ـج ـنــائــي وع ـن ــاص ــر امل ـ ـ ــؤازرة.
وت ــرك ــزت عـمـلـيــة ال ـج ـيــش املـعــاكـســة،
بـعــد وص ــول ال ـت ـعــزيــزات إل ــى مـحــاور
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ،ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف نـ ـ ـ ــاري س ــري ــع
ألم ــاك ــن ت ـم ــرك ــز ال ـق ـن ــاص ــن وم ــراك ــز
توزع القوات املهاجمة ،ما أتاح فرصة
للوحدات وخــرق الطوق الذي
التقدم
ً
فرض بداية على فرع األمن الجنائي.
ويشير مصدر ميداني إلى أن سرعة
ش ـ ــق طـ ــريـ ــق عـ ـسـ ـك ــري نـ ـح ــو إدارة
امل ــرك ـب ــات أتـ ـ ّـاح االط ـم ـئ ـنــان وص ـمــود
العناصر ووفــر سبل مقاومتهم ،رغم
الـ ـغ ــزارة ال ـن ــاري ــة م ــن ق ـبــل املـسـلـحــن.

فـ ــرق االسـ ـتـ ـط ــاع ع ـم ــدت إلـ ــى كـشــف
مواقع تــوزع القناصني واملجموعات
املـ ـه ــاجـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــوط األولـ ـ ـ ــى،
لـيـقــوم س ــاح الـجــو بالتعامل معها،
استنادًا إلــى دوره املركزي في عرقلة
امل ـهــاج ـمــن ع ــن ال ــوص ــول إلـ ــى داخ ــل
املبنى .كما تم رصد مناطق العمليات
على الخطوط الخلفية واستهدافها،
لـعــزل املـجـمــوعــات املـهــاجـمــة بعضها
عــن بـعــض .وتــرافـقــت امل ـعــارك الــدائــرة
م ــع ه ـج ــوم ب ــال ـق ــذائ ــف ال ـصــاروخ ـيــة
على ضاحية حرستا السكنية ،والتي
وص ــل ع ــدده ــا إل ــى  120قــذيـفــة خــال
يــومــن ،مــا أفـضــى إلــى تعليق ال ــدوام
الرسمي فيها إلــى يــوم األحــد املقبل،
نظرًا إلــى استهداف امل ــدارس املتكرر،
م ــن ق ـبــل امل ـس ـل ـحــن .ويـعـتـبــر مـصــدر
مـيــدانــي أيـضــا أن م ـحــاوالت «تحرير
الـشــام» أخفقت فــي التأثير على حي
ال ـقــابــون ،ليغلق فــي وجـهـهــا مـجــددًا
بــاب الدخول إلــى دمشق من مدخلها
ال ـش ـم ــال ــي ال ـش ــرق ــي ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
نجاحها في تغيير خطوط التماس.
ووفــق املـصــدر ،فــإن مــن شــأن الهجوم
األخير أن يدفع العمليات العسكرية
للجيش السوري في محيط العاصمة،
ب ـه ــدف «ح ـص ــر جـبـهــة ال ـن ـص ــرة» في
مواقع من الغوطة الشرقية ،والحد من
تأثيرها على شن هجومات مماثلة.
وقـ ـ ــد تـ ــزامـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم عـ ـل ــى مـ ـح ــاور
حــرسـتــا مــع تـقــدم الـجـيــش فــي محيط
الـنـشــابـيــة (شـ ــرق ال ـغــوطــة) والـتـعـمــق
داخلها ملسافة تصل إلى نحو كيلومتر
ً
واح ـ ـ ـ ــد ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى م ـح ـي ــط ج ــام ــع
اإلح ـســان ،لتتم سيطرة الجيش على
مفارق طرق عدة يعتمدها املسلحون،
وال ـت ـم ــرك ــز ال ـع ـس ـكــري ف ـي ـهــا ،وتـفـشــل
م ـح ــاوالت مسلحي «ج ـيــش اإلس ــام»
املتكررة ،إلحداث أي خرق في دفاعات
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري امل ـت ـم ــرك ــز حــدي ـثــا،
وسط نفي متواصل لتقدم الجيش ،من
قبل الناطقني باسم «جيش اإلســام».
وي ـش ـي ــر اشـ ـ ـت ـ ــداد ع ـن ــف املـ ـ ـع ـ ــارك فــي
املنطقة إلــى أن العملية العسكرية لن
تتوقف في الوقت الحالي.

العراق

تتخطى «كمين» البرلمان :االنتخابات قائمة؟
ضية» ّ
«المفو ّ
ّ
تحاول بعض القوى السياسية تأجيل
المقررة ،إذ كانت آخر
االنتخابات البرلمانية ّ
محاوالتها ،أمس ،في جلسة لـ«المفوضية
مسعى منهم
العليا لالنتخابات» ،في
ً
موقف منها يدعو إلى التأجيل ،إال
إلصدار
ٍ
أن األخيرة أعادت الكرة إلى ملعب البرلمان،
والذي ينتظر منه حسم الموعد ،والقانون
المعتمد ،لينطلق «عمليًا» السباق
»االنتخابي في «بالد الرافدين
(أ ف ب)

ي ـت ـصـ ّـدر ال ـحــديــث ع ــن االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة وامل ـح ـلـ ّـيــة واًج ـه ــة املـشـهــد
ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وخ ـ ـ ـ ّ
ـاص ـ ـ ــة أن األروق ـ ـ ـ ــة
ّ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة «ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــج» بـ ــأحـ ــاديـ ــث
تساؤالت؛
متوازية ،تقود إلى جملة
ٍ
بدءًا من إمكانية إجــراء االنتخابات
في موعدها ّ
املقرر في ّ 12أيار املقبل،
مـ ــع إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ــأج ـي ـل ـه ــا ألس ــاب ـي ــع
ّ
م ـ ـع ـ ــدودة ،وف ـ ــق م ـ ـصـ ــادر م ــط ـل ـع ــة،
ـت تـجــاهــد فـيــه بـعــض الـقــوى
فــي وق ـ ٍ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،فـ ــي تــرج ـمــة
ً
قوى إقليمية ودولية بتأجيل
إرادة
االنتخابات لفتر ٍة تصل الــى حدود
السنتني.
وإذ ي ـت ـهــم رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ـ ّـواب
س ـ ـل ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوري بـ ـ ـت ـ ــرويـ ـ ـج ـ ــه
لـ ـ ـ «مـ ــؤامـ ــرة» ت ــأج ـي ــل االن ـت ـخ ــاب ــات،
ب ـ ــذري ـ ـع ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ــزوح املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ع ــن
منازلهم شمال البالد وغربها ،فإن
إع ــان «املـنـظـمــة الــدول ـيــة لـلـهـجــرة»
أم ــس ،عــن أن ع ــدد ال ـنــازحــن الــذيــن
عــادوا إلى منازلهم فاق عدد أولئك
الــذيــن لــم يتمكنوا مــن الـعــودة بعد،
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ «تـ ـم ـ ّـدد تنظيم
ّ
داعش» صيف  ،2014شكل «سحبًا»

ّ
لـلــذريـعــة ال ـتــي يــتـكــأ عـلـيـهــا الــرجــل
وم ــن م ـع ــه ،األمـ ــر الـ ــذي دف ـع ــه أمــس
إلى نفي مسعاه إلى التأجيل .وقال
ف ــي ك ـل ـمــةٍ أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان ،أمـ ــس ،إن
«مجلس النواب وهيئة الرئاسة فيه
ال يسعيان إلى التأجيل االنتخابات
واصفًا ما يشاع
البرملانية املقبلة»ٌ ،
عن ذلــك ب ـ «أنــه تحريض مرفوض».
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا أك ـ ـ ــد أن «مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
حـ ــريـ ــص عـ ـل ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام امل ــواعـ ـي ــد
املحددة لالنتخابات ،مع اتخاذ كل
األسباب الالزمة إلنجاحها وضمن
الدستورية» ،فإن «املنظمة»
املواعيد
أوضحت ّأنه في نهاية كانون ّ
األول
 ،2017عاد حوالى  3.22ماليني نازح
إلــى منازلهم ،في حني ال يــزال 2.61
مليون نازخ خارج ديارهم.
وج ــاء ك ــام ال ـج ـبــوري خ ــال جلسة
ّ
املخصصة لالستماع إلى
الـبــرملــان
«مجلس املفوضية العليا املستقلة
ـات» ،والـ ـت ــي اس ـت ـطــاعــت
ل ــان ـت ـخ ــاب ـ ً
الخروج «ساملة» من كمني سياسي
هــدفــه إل ـقــاء «ل ــوم الـتــأجـيــل عليها،
ب ـح ـ ّـج ــة ع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى إج ـ ــراء
االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا امل ـحـ ّـدد»،

ّ
مصدر مطلع.
وفق
ٍ
ّ
وأك ـ ــد رئ ـي ــس «م ـج ـلــس امل ـفــوض ـيــة»
ّ
ـان من
مـعــن ال ـه ـي ـتــاوي ،أن «أي إع ـ ٍ
ِقبل الحكومة ملوعد االنتخابات هو
إلـ ـ ٌ
ـزام ل ـنــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «تــأجـيــل
االنتخابات للمجالس املحلية يجب
أن ي ـكــون بــال ـت ـشــاور م ــع الـحـكــومــة،
وه ـ ــو أم ـ ــر ال ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ــواف ـق ــه
مجلس الـنـ ّـواب» .أما عضو اللجنة،
م ـع ـت ـمــد املـ ــوسـ ــوي ،ف ـق ــد أعـ ـ ــرب فــي
ـح ص ـح ــاف ــي ع ــن «اس ـت ـع ــداد
ت ـص ــري ـ ٍ
املـفــوضـيــة إلجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
ّ
موعدها
املحدد ،إذ كانت إجاباتنا

واضحة خالل جلسة البرملان».
ّ
ن ـ ـجـ ــاح «امل ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي ت ـخ ــط ــي
ال ـ ـفـ ــخ الـ ـسـ ـي ــاس ــي امل ـ ـن ـ ـصـ ــوب ل ـ ّه ــا،
وتحميلها القوى السياسية املمثلة
في البرملان مسؤولية عــدم «حسم»
موعد االنتخابات والقانون املعتمد
(م ــن امل ـ ّ
ـرج ــح اعـتـمــاد قــانــون سانت
ّ
ُ
ليغو املـعــدل  ،)1.7حتى يـصــار إلى
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ف ــؤاد مـعـصــوم،
والذي بدوره يصادق عليه ليصبح
مـ ـ ــوع ـ ـ ـدًا ن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـذًا ،ي ـ ــدف ـ ــع ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد
«قــانــون االنـتـخــابــات ال ـنــافــذ» ،وفــق

املوسوي .والقانون «النافذ» ُيعتبر
إح ـ ــدى أب ـ ــرز ال ـن ـق ــاط ال ـخــاف ـيــة فــي
الـبــاد ،إذ ترفضه الـقــوى واألحــزاب
ّ
تتمسك به األحزاب
الصغيرة ،فيما
الكبيرةً ،إال أنه «بحاجة إلى تعديل،
وخـ ـ ـ ّ
ـاصـ ـ ــة ف ـ ــي ف ـ ـقـ ــرة ع ـم ـل ـي ــة ال ـع ــد
وال ـ ـف ـ ــرز ،وت ـق ـل ـيــص أع ـ ـ ــداد أع ـض ــاء
مجلس النواب واملحافظات» ،يقول
املوسوي.
ـواز ،ح ـم ــل اج ـت ـمــاع
ـ
ـ
ـ
م
ـاق
ـ
ي
ٍ
وفـ ــي سـ ـ ٍ
«التحالف الوطني» أمــس ،أكثر من

تحمل «المفوضية»
ّ
القوى السياسية
مسؤولية عدم حسم
موعد االنتخابات
والقانون المعتمد

