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العالم

سوريا
بعد وقت قصير نسبيًا على بدء العمليات في
ريف حماه الشمالي ،وصل الجيش إلى تخوم مطار أبو
الضهور العسكري ،متقدمًا عبر عشرات القرى والمزارع
جنوب شرق إدلــب .وسيتيح تثبيت السيطرة في المطار
ومحيطه ،عزل إدلب عن ريفها الشرقي وعن ريف حلب
الجنوبي ،وتأمين قاعدة ارتكاز عسكرية مهمة لتعزيز
عمليات الجيش الالحقة في المحافظة ومحيطها

تحرير مطار «أبو الضهور» مسألة وقت

قاعدة ارتكاز
متقدمة في إدلب
ي ـق ـتــرب ال ـج ـيــش م ــن ت ـح ـق ـيــق إن ـجــاز
مـ ـي ــدان ــي س ــري ــع وب ـ ـ ـ ــارز ب ــاس ـت ـع ــادة
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـط ــار أبـ ــو ال ـض ـهــور
ال ـع ـس ـكــري ف ــي ريـ ــف إدل ـ ــب ال ـشــرقــي،
بـعــد وق ــت قصير عـلــى دخــولــه حــدود
م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ال ـت ـقــدم
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا امل ـ ـح ـ ــور ج ـ ـ ــاء أس ـ ـ ـ ــرع مــن
املـخـطــط وامل ـتــوقــع ،وس ــط انـهـيــار في
دفاعات الفصائل املسلحة ،التي ّ
تفرغ
أن ـص ــاره ــا ل ـت ـب ــادل االتـ ـه ــام ــات حــول
مـســؤولـيــة ال ـخ ـســارات املـتــواصـلــة في
أريـ ـ ــاف ح ـم ــاه وإدلـ ـ ــب وح ـل ــب .امل ـطــار
ال ــذي خــرج مــن يــد ال ـقــوات الحكومية
في أيلول من عام  ،2015سيكون أولى
الـقــواعــد العسكرية الـتــي يستعيدها
الـجـيــش ضـمــن مـحــافـظــة إدل ــب .وكــان
الف ـتــا ف ــي الـعـمـلـيــات خ ــال األســابـيــع
املاضية ،أن الجيش تمكن من الوصول
إل ــى امل ـط ــار ،عـبــر أب ـعــد امل ـح ــاور الـتــي
يتمركز فيها ،حوله ،إذ تقدمت القوات
عبر ريف حماه الشمالي وريف إدلب
الجنوبي للوصول إلى أطراف املطار،
فيما كــانــت جبهتا خـنــاصــر (جـنــوب
شرق حلب) والحاضر (جنوب حلب)،
األق ــرب جغرافيًا إلـيــه ،ولكنها األكثر
تحصينًا من جانب املسلحني .وحتى
وقـ ـ ــت قـ ــريـ ــب ،ك ــان ــت س ـي ـن ــاري ــوه ــات
السيطرة على املـطــار تفترض تكامل
امل ـحــاور الـثــاثــة ،عقب السيطرة على
ريـ ــف إدل ـ ــب ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،بني
ب ـلــدتــي أب ــو دالـ ــي وس ـن ـج ــار ،غ ـيــر أن

التقدم السريع من جنوب املطار َ
حسم
األمر.
وخـ ـ ــال ت ـق ــدم ال ـج ـي ــش الـ ـ ــذي انـطـلــق
م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ،ت ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ع ـش ــرات ال ـب ـل ــدات والـ ـق ــرى ب ــن ريـفــي
ح ـمــاه وإدلـ ــب وح ـل ــب .وم ــع الــوصــول
إلى أبو الضهور ،أصبح أمام الجيش
اح ـت ـمــالــن ل ـح ـصــار جـيـبــن واس ـعــن
م ــن امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ت ــوج ــد ف ـي ـهــا عــدة
فصائل ،أبرزها «هيئة تحرير الشام»
و«داع ـ ـ ــش» .إذ يـفـصــل ق ــوات الجيش
املتقدمة على مـحــور املـطــار ،نحو 15
كـيـلــومـتـرًا ،عــن تـلــك املـتـمــركــزة جنوب
بـ ـل ــدة الـ ـح ــاض ــر ،ك ـم ــا ت ـب ـعــد الـ ـق ــوات
امل ـت ـق ــدم ــة ف ــي ج ـن ــوب غـ ــرب خـنــاصــر
نحو  10كيلومترات عن نقاط الجيش
جنوب شرق أبو الضهور .ونقلت عدة
وســائ ــل إع ــام م ـعــارضــة ،أن ـبــاء تفيد
بــأن العديد من الفصائل املسلحة قد
بدأت بالفعل منذ أمس سحب جزء من
عتادها وقواتها املتمركزة في منطقة
جبل الحص ،عبر املمر األخير املفتوح
لها نحو وسط إدلب وريفها الغربي.
وفــي حــال استكمال الجيش عملياته
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـقــب تـثـبـيــت ن ـقــاطــه فــي
املطار ،نحو جنوب الحاضر ،أو شرقًا
ن ـح ــو خ ـن ــاص ــر ،س ـي ـك ــون ق ــد حــاصــر
جيبًا يضم مئات من امل ــزارع والقرى،
التي ستصبح السيطرة عليها مسألة
وقــت فقط .ومــن شــأن فــرض السيطرة
على هــذا الجيب ،تعزيز أمــن الطريق

العراق

الحكومة تنتظر جواب «المحكمة»
حول تأجيل االنتخابات
تغلق «المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات»
اليوم ،أبوابها أمام طلبات
التحالفات السياسية ،بعد
مددت المهلة أكثر من
أن ّ
مرة .وبالرغم من ذلك،
ّ
فإن التحالفات السياسية
خاصة
تحسم نهائيًاّ ،
لم َ
أن األخذ والرد في مسألة
تأجيل االنتخابات النيابية
والبرلمانية ال يزال قائمًا،
وسط عجز الحكومة
االتحادية على حسم
موعد إجراء االنتخابات في
ّ 12أيار المقبل

ّ
أكد القيادي في «التحالف الوطني»
ع ـل ــي ال ـ ـبـ ــديـ ــري ،أن ج ـم ـي ــع ال ـق ــوى
واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ـن ـت ـظــر رد
«املحكمة االتحادية» على استفسار
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ح ـ ــول تــأج ـيــل
االنتخابات ،مشيرًا إلــى أن «إصــرار
ّ
القادة السنة على تأجيل االنتخابات
نــاتــج مــن رغـبــات شخصية ،بعد أن
ش ـع ــرت هـ ــذه الـ ـقـ ـي ــادات بــال ـخ ـســارة
املـ ـبـ ـك ــرة» .وأوضـ ـ ـ ــح أن «ال ـج ـم ـه ــور
ُّ
السني ال يريد تأجيل االنتخابات ،بل
هو مصر على إجرائها في موعدها
لتغيير جميع الوجوه دون استثناء
أحــد»ّ ،
مبينًا أن «الحكومة العراقية
أرس ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة االتـ ـح ــادي ــة
اس ـت ـف ـســارًا ع ــن مــوعــد االن ـت ـخــابــات،
وهــل يحق ملجلس الـنــواب تأجيلها
أم ال ،وحتى هذه اللحظة لم يصل رد
املحكمة».
أم ــا ال ـنــائــب ع ــن «ال ـت ـحــالــف» أيـضــا،
رعــد املــاس ،فقد تساءل عن إمكانية
ت ــأج ـي ـل ـه ــا ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «األس ـ ـبـ ــاب
واملـ ـ ـ ـب ـ ـ ــررات ل ـت ــأج ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات

تبعد القوات المتقدمة غرب خناصر نحو  10كيلومترات عن نقاط الجيش جنوب شرق المطار (أ ف ب)
االستراتيجي الواصل إلى مدينة حلب
عـبــر طــريــق أثــريــا ـ ـ خـنــاصــر ،وتمكني
ف ـتــح ط ــري ــق ج ــدي ــدة ع ـبــر ري ــف إدل ــب
الشرقي نحو ريف حلب الجنوبي.
َّ
املرجح أن تفتح سيطرة الجيش
ومن
ع ـلــى امل ـط ــار ال ـع ـس ـكــري ،امل ـج ــال أم ــام
توسيع العمليات فــي كــامــل محيطه،
ً
وصـ ـ ــوال إل ــى أبـ ــرز ال ـب ـل ــدات املـحـيـطــة
بــالـطــريــق ال ــدول ــي بــن ح ـمــاه وحـلــب،
خاصة في محيط ســراقــب .وهــي تعد
خـ ـط ــوة أول ـ ـيـ ــة فـ ــي أي تـ ـح ــرك الح ــق
يستهدف التجمعات األهــم للفصائل

مـ ـحـ ـت ــرم ــة ،ول ـ ـكـ ــن م ـ ــن ه ـ ــي ال ـج ـه ــة
ال ـت ــي ت ـج ـيــز الـ ـت ــأجـ ـي ــل؟» .وق ـ ــال في
ّ
ـح ص ـ ـحـ ــافـ ــي إن «م ـج ـل ــس
ت ـ ـصـ ــريـ ـ ٍ
ش ــورى الــدولــة هــو مــن يمكنه حسم
م ـل ــف إجـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ل ـكــونــه
ّ
الجهة املفسرة للدستور» ،مؤكدًا أن
«التحالف الوطني متشدد في إجراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،ووف ــق
الـتــوقـيـتــات الــدس ـتــوريــة ،أم ــا الكتل
ُّ
السنية والكردية فتسعى إلى تأجيل
االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة ،وك ــل جـهــة لها
مبرراتها».
وبالرغم من املراوحة في حسم موعد
اإلجـ ـ ـ ــراء ،فـ ــإن ّمـ ـس ــارات الـتـحــالـفــات
االنتخابية تشقها القوى السياسية
بمعزل عــن إج ــراء االنتخابات أو ال.
ٍ
إذ كان الفتًا أمس ،تأكيد القيادي في
«ائـتــاف مـتـحــدون» محافظ نينوى
ال ـس ــاب ــق أث ـي ــل ال ـن ـج ـي ـفــي ،أم ـ ــس ،أن
«التكتيكات االنـتـخــابـيــة ستختلف
عن السابق ،وستكون هناك تحالفات
جــديــدة بـعــد االن ـت ـخــابــات وقـبـلـهــا»،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود «تـ ـح ــالـ ـف ــات
ج ـ ــدي ـ ــدة غ ـ ـيـ ــر املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـب ـعــض
التحالفات املــاضـيــة لــم تكن موفقة،
ول ـه ــذا ل ــن تـسـتـمــر بـنـفــس الـطــريـقــة
واألسلوب ،وسيكون هناك أكثر من
تـحــالــف عـلــى األرض ،وك ــل تحالف
ل ــه اشـ ـك ــال مـ ـتـ ـع ــددة ،وال ـت ـك ـت ـي ـكــات
القديمة سيجري تغييرها» .ولفت
الـنـجـيـفــي إلـ ــى أن «ال ـت ـح ــال ـف ــات مع
ب ـعــض األط ـ ـ ــراف الـشـيـعـيــة سـتـكــون

طلبت روسيا
من تركيا تنفيذ
التزاماتها بموجب
اتفاق أستانا

يعتبر أثيل
النجيفي العبادي
والصدر والحكيم
قريبين من ّتياره

في الموصل القديمة ،أمس (أ ف ب)

امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب .وم ــن
املؤكد أن طبيعة وآلية تنفيذ مثل هذا
الـتـحــرك تختلفان عــن م ـعــارك الــريــف
الشرقي ،الذي يضم تجمعات سكنية
ص ـغ ـي ــرة ن ـس ـب ـيــا مـ ـق ــارن ــة بــال ـك ـثــافــة
العمرانية والسكانية التي توجد في
وســط وغ ــرب إدل ــب .وك ــان الفـتــا خالل
األيــام القليلة الفائتة ،تحميل غالبية
الـفـصــائــل املسلحة الـعــامـلــة فــي إدلــب
ومحيطها ،مسؤولية الخسائر أمــام
الجيش لزعيم «هيئة تحرير الشام»
أبـ ــو مـحـمــد ال ـج ــوالن ــي .وت ــراف ــق هــذا

بـعــد االن ـت ـخــابــات ول ـيــس قـبـلـهــا ،إذ
من املمكن أن يكون هناك تفاهم مع
(رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء) ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
ومقتدى الـصــدر ،وعـمــار الحكيم)»،
واصفًا هذه الجهات بـ«القريبة ّ
جدًا
ّ
منا ،ويمكن التحالف معها».
ـاق م ـن ـف ـصــل ،أع ـل ــن مكتب
وفـ ــي س ـي ـ ٍ
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب س ـل ـي ــم
ال ـج ـبــوري ،أم ــس ،تعليق عضويتي
ّ
(املقربة
النائبني في «كتلة األحــرار»
ّ
«التيار الـصــدري») ريــاض غالي
من
ّ
وعـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـعـ ـ ــوادي ،مل ـ ـ ــدة  15ي ــوم ــا،

