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العالم
ع ـفــريــن ،وسـيـسـعــى إل ــى اجـتـيــاحـهــا
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن احـ ـتـ ــالـ ــه الـ ـت ــال
ّ
الـحــاكـمــة ،ألن الـهــدف الـجــوهــري هو
التمهيد لتغيير ديموغرافي» .ويقول
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـتــركــي
ّ
يــرتـكــب إبـ ــادات جـمــاعــيــة ،واملجتمع
الدولي يراقب بصمت .الناتو شريك
فــي ه ــذه الـجــريـمــة والـجـمـيــع يكتفي
باملشاهدة ،ربما كان املجتمع الدولي
يـفـكــر ف ــي االن ـت ـظ ــار م ـئــة ع ــام أخ ــرى
ق ـب ــل أن ي ـن ــاق ــش امل ـ ـجـ ــزرة ك ـم ــا فـعــل
بـخـصــوص م ـجــازر األرم ـ ــن» .ويـعــدد
بـعــض مـظــاهــر امل ـج ــزرة« :اسـتـهــداف
املدنيني بشكل مستمر ،االستهداف
ّ
املـمـنـهــج مل ـقـ ّـومــات ال ـح ـيــاة ،مـحــطــات
ضخ املياه ،األفران ،املشافي والقوافل
االن ـ ـسـ ــانـ ـ ّـيـ ــة .إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـت ـم ـث ـيــل
بالجثث وخطف املدنيني وإعدامهم،
هـ ـ ــذه ج ـ ــرائ ـ ــم حـ ـ ــرب ت ــرت ـك ـب ـه ــا ق ــوة
منضوية فــي حلف الـنــاتــو» .ويؤكد
ّ
أن «امل ــوق ــف ال ــروس ــي ب ـ ــدوره غــريــب
وغ ـ ـيـ ــر م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ،ال سـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ظــل
انسحاب الـقــوة الــروسـيــة مــن عفرين
ب ـش ـك ــل ي ـش ـب ــه ال ـت ـم ـه ـيــد لــاج ـت ـيــاح
ً
الـ ـ ــذي يـ ـب ــدو أصـ ـ ــا وك ــأن ــه جـ ــزء مــن
ٌ
م ـخــرجــات أس ـت ــان ــة» .تـفـصـيــل كــانــت
املصادر السورية التي تحدثت إليها
ّ
التسرع
«األخبار» قد نصحت بـ«عدم
ف ــي الـحـكــم ع ـل ـيــه» ،وب ــوج ــوب إدراك
ّ
أن «الـتـحــالــف بــن دمـشــق وموسكو
ّ
ّ
أعمق بكثير مما يتخيله الجميع».

التنسيق مستمر...
والجيش في تل رفعت

ّ
ّ
إن «حـ ـ ـ ـ ــروب الـ ــن ـ ـفـ ــس ال ـ ـطـ ــويـ ــل مــن
اخـتـصــاص املـقــاتـلــن األكـ ــراد ،وعلى
(ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رجـ ـ ـ ــب طـ ـي ــب)

ّ
تمهد تطورات عفرين
وإدلب إلقصاء «حكومة
اإلنقاذ» المحسوبة على
«النصرة»

طلب ماكرون
من أردوغان وقف
العمليات بموجب
«الهدنة» في عفرين

ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي تــدعـمـهــا
روس ـيــا ضــد املـجـمــوعــات االرهــابـيــة
م ـثــل داع ـ ــش وج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة وكــل
املتعاونني معهما» .وفي املقابل ،كان
امل ــوق ــف األول ـ ــي لـلـفـصــائــل املـسـلـحــة
ف ــي ال ـغ ــوط ــة م ــن «ج ـي ــش اإلسـ ـ ــام»،
ال ــذي اسـتـنـســخ مــوقـفــا ألع ـضــاء في
الوفد البريطاني لدى األمم املتحدة،
يقول إن الهدنة الروسية «ال تعتبر
التزامًا بقرار مجلس األمــن» .وبرغم
ان ـخ ـف ــاض وتـ ـي ــرة ال ـق ـص ــف ال ـج ــوي
واملدفعي على مواقع داخل الغوطة،
سقطت عشرات القذائف على أحياء
مدينة دمـشــق ومحيطها ،وتــوزعــت
بني ساحة التحرير وشارعي بيروت
وحلب وحي املزرعة ومحيط املشفى
الفرنسي ،إلى جانب قذائف سقطت
ع ـلــى ح ــي ال ــدوي ـل ـع ــة .ك ــذل ــك سقطت

أردوغ ـ ـ ــان ومــرتــزق ـتــه أن يـسـتــذكــروا
درس كوباني (عني العرب) جيدًا ،لقد
دحرنا تنظيم داعش اإلرهابي رغم أن
املدينة كانت على وشك السقوط ّأول
ّ
وأك ــدت ّأن «ال ـعــدوان ُ
سيهزم
األم ــر».
ُ
في عفرين كما هزم في كوباني وهو
فــي الـحــالـتــن عـ ــدوان تــركــي ب ــأدوات
إرهـ ــابـ ـ ّـيـ ــة ف ـش ـلــت فـ ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ــى،
ّ
ف ـتــوهــم أردوغـ ـ ــان أن ـهــا سـتـنـجــح في
املــرة الثانية إذا شــارك جيشه بشكل
مـ ـب ــاش ــر إلـ ـ ــى ج ــان ــب اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن».
ب ـ ــدوره ،يــؤكــد «امل ـس ـت ـشــار اإلعــامــي
لوحدات حماية الشعب» ريزان ّ
حدو
ّ
ّ
أن «ك ــل م ــا حــق ـقــه الـ ـع ــدوان الـتــركــي
ُ
يمكن أن ينسف في غضون يومني إذا
تم تحييد الطيران» .يرى ّ
ما ّ
حدو أن
«التركي لن يكتفي بمحاوالت حصار

الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـ ــن دم ـ ـشـ ــق و«وح ـ ـ ـ ـ ــدات
ّ
مستمر.
حـمــايــة الـشـعــب» فــي عـفــريــن
ّ
ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر مـ ــن «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» أن
«الــد ّعــم االسـتــراتـيـجــي لــم ينقطع ولم
يتأخر ساعة واح ــدة» .تنفي املصادر
ّ
صحة كل ما أثير عن مطالبة الجيش
لــ«الــوحــدات» بتسليم السالح الثقيل،
ّ
وتؤكد لـ«األخبار» أن «د ّخــول القوات
ال ــداع ـم ــة إل ــى ع ـفــريــن ت ــأخ ــر ألس ـبــاب
ل ـي ـســت سـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،م ـعــركــة ع ـفــريــن هــي
م ـع ــرك ــة دولـ ـ ّـيـ ــة والـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـتــي
ت ـم ــارس ع ـلــى ك ــل األط ـ ــراف ال ـســوريــة
كـبـيــرة جـ ـ ّ ّـدًا» .فــي الــوقــت نـفـســه تؤكد
امل ـصــادر أن ــه «ال خـطــوط ح ـمــراء أمــام
انتشار الـقــوات الداعمة في أي نقطة،
دخول القوات إلى مركز املنطقة يعني
أنها قادرة على الوصول إلى أي محور
تـ ــراه ال ـق ـي ــادة الـعـسـكــريــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة».
وتجزم ،أيضًاّ ،
صحة «دخــول الجيش
ال ـ ـس ـ ــوري إلـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة تـ ــل رف ـ ـعـ ــت»،
وتشير إلــى أن املنطقة تـحــوي مركزًا
ّ
ّ
الروسية.
للقوات

عــدة قــذائــف فــي ضاحية األســد قرب
حرستا.
ال ـج ـب ـه ــة اآلخـ ـ ـ ــرى امل ـش ـت ـع ـل ــة بــرغــم
الهدنة كانت أطــراف منطقة عفرين،
إذ واصلت القوات التركية عدوانها
ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ــى ع ـ ــدد م ــن ال ـب ـل ــدات
والـ ـ ـق ـ ــرى الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـهـ ــا ،وخ ــاص ــة
ف ـ ــي ن ــاحـ ـيـ ـت ــي راجـ ـ ـ ــو وج ـ ـنـ ــديـ ــرس.
واس ـت ـمــرت االش ـت ـبــاكــات فــي محيط
نــاحـيــة شـيــخ ال ـحــديــد ،ف ــي مـحــاولــة
مــن ال ـقــوات التركية لــوصــل املناطق
الحدودية التي تسيطر عليها ،وعزل
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة «وحـ ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب» عن األراضي التابعة للدولة
التركية .وفــي تعليق حــول موضوع
الـهــدنــة األمـمـيــة فــي ســوريــا ،تحدث
الــرئ ـيــس رج ــب طـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،عن
ضرورة وقف إطالق النار في الغوطة
ً
الـشــرقـيــة ،مـتـجــاهــا رب ــط العمليات
العسكرية في عفرين مع قرار مجلس
األمــن .غير أن موضوع وقــف إطالق
الـنــار فــي عـفــريــن ،حضر فــي اتصال
هاتفي بينه وبــن نظيره الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،أم ـ ــس ،إذ أك ــد
األخـيــر أن «الـهــدنــة اإلنسانية يجب
أن تشمل مجمل األراض ــي السورية
بـمــا فـيـهــا ع ـفــريــن» .ولـفـتــت مـصــادر
ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة إل ــى أن أردوغ ـ ــان
ّ
زود نظيره الفرنسي بمعلومات عن
عملية «غـصــن الــزي ـتــون» ،مــؤك ـدًا له
أن «تطهير عفرين مــن اإلرهــابـيــن»
س ــوف يـجـلــب م ـعــه عـ ــودة الــاجـئــن

السوريني إلى بالدهم.
وبالتوازي ،جاء إعالن أنقرة نشرها
قـ ـ ــوات خ ــاص ــة ف ــي م ـح ـيــط ع ـفــريــن،
فــي سـيــاق اإلع ــداد ملرحلة ثانية من
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ه ـنــاك ،وال ــذي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـب ــدأ ب ـع ــد إتـ ـم ــام رب ــط
امل ـن ــاط ــق ال ـح ــدودي ــة ال ـت ــي سـيـطــرت
عليها ال ـقــوات الـتــركـيــة .وق ــال نائب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـك ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــوزداغ ،إن
«نشر قــوات خاصة يشكل جــزءًا من
التحضيرات ملعركة جديدة قادمة».
وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في»
املحلية ،إن «القتال سوف ينتقل إلى
مـنــاطــق حـيــث يــوجــد مــدنـيــون فيما
تضيق منطقة» القتال .ومن املتوقع
أن تـ ـح ــاول ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة خ ــال
تلك املرحلة ،السيطرة على  4مراكز
نواحي في عفرين ،وهي شران وراجو
وشيخ الحديد وجنديرس ،لتكون ـ
إذا نجحت في ذلك ـ قد ّ
طوقت مدينة
عـفــريــن ،باستثناء الجهة الشرقية،
وسـ ـيـ ـط ــرت عـ ـل ــى أهـ ـ ــم ال ـت ـج ـم ـع ــات
السكنية ضـمـنـهــا .وف ــي س ـيــاق تلك
ال ـت ـح ـض ـيــرات ،أج ـ ــرى رئ ـي ــس هيئة
األركــان العامة خلوصي أكــار ،زيارة
إلى حدود منطقة عفرين في منطقة
لــواء اسـكـنــدرون املحتل .وذكــر بيان
صــادر عــن األرك ــان التركية ،أن قائد
ال ـق ــوات ال ـبــريــة ي ـشــار غ ــول ــر ،وقــائــد
القوات الجوية حسن كوجك أقيوز،
رافقا أكار خالل الزيارة.
(األخبار)
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العراق

الكرد ُيطرقون باب السيستاني:

هل تصلح النجف
ما أفسده االستفتاء؟
يتوجه وفد كردي ،غدًا
األربعاء ،إلى النجف ،للقاء
الديني علي السيستاني،
المرجع ّ
ً
أمال في تدخل األخير لدى
سلطات بغداد ،وحملها على
تليين موقفها في ما يتصل
بحصة إقليم كردستان من
الموازنة ،وكذلك في الملفات
األخرى العالقة بين المركز
واإلقليم
بغداد ــ محمد شفيق

ّ
ي ـتــرقــب ال ـش ــارع ال ـع ــراق ــي ،غـ ـدًا األرب ـع ــاء،
جـلـســة «مــزدح ـمــة» ملـجـلــس ال ـن ــواب ،بعد
نحو  10أيام من «عطلة إجبارية» دخلها
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ـس ـب ــب وصـ ــولـ ــه إلـ ـ ــى ط ــري ــق
مـســدود بشأن إق ــرار املــوازنــة املالية لعام
 ،2018والـ ـت ــي ت ـث ـيــر خ ــاف ــات ح ـ ــادة بني
الكتل ،في ظل تمسك الحكومة بموقفها.
وتــأتــي الكتلة الـكــرديــة فــي مـقــدمــة الكتل
املـ ـتـ ـش ــددة ح ـي ــال امل ـ ــوازن ـ ــة ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
تخفيض حصة إقليم كردستان منها من
 %17إلــى  ،%12قبل أن ترفعها الحكومة
أخيرًا إلــى  ،%14إال أن ذلــك لم يكن كافيًا
إلرضـ ــاء ال ـك ــرد ،الــذيــن يـعـتــرضــون أيـضــا
ع ـلــى إس ـق ــاط م ـف ــردة «إق ـل ـيــم كــردس ـتــان»
من مسودة قانون املوازنة ،واالستعاضة
عنها بـ«املحافظات الشمالية».
وتقول عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،والـ ـن ــائـ ـب ــة ع ـ ــن «ال ـ ـحـ ــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ب ــزع ــام ــة
مسعود بــرزانــي ،نجيبة غـلــب ،إن حصة
اإلق ـل ـيــم ف ــي امل ــوازن ــة ،وف ـقــا لـنـسـبــة ،%14
تبلغ ستة ترليونات و 500مليار دينار
(ستة مليارات دوالر تقريبًا) ،موضحة،
ف ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن اقـ ـت ــراح
هــذه النسبة جــاء بـنـ ً
ـاء على نسبة سكان
اإلقليم طبقًا لبيانات وزارت ــي التخطيط
وال ـت ـجــارة فــي حـكــومــة ب ـغــداد ،مستدركة
ب ــأن ذل ــك ال يكفي لـسـ ّـد روات ــب املــوظـفــن،
الــذيــن ُيـعـتـقــد بــوجــود مــوظـفــن وهميني
وغـيــر مسجلني مــن بينهم .وتـعــرب غلب
عن تشاؤهما بإمكانية تجاوب الحكومة
املركزية مع مطالب األك ــراد ،الفتة إلــى أن
«الـعـبــادي متمسك بــرأيــه» ،قبل أن تؤكد
استمرار املفاوضات بني أربيل وبغداد.
ومن املقرر أن تعقد الكتل الكردية الرئيسة،
ف ــي ال ـســاعــات املـقـبـلــة ،اجـتـمــاعــا يــوصــف
ب ــ«ال ـح ــاس ــم» لـتـحــديــد مــوقـفـهــا الـنـهــائــي
مــن مسألة املــوازنــة ،فــي وقــت يتوجه فيه

وفد حزبي كردي إلى النجف للقاء املرجع
عـلــي السيستاني ،فــي زي ــارة هــي األول ــى
م ــن نــوع ـهــا م ـنــذ إجـ ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء على
االستقالل .ووفقًا ملصدر كردي تحدث إلى
«األخ ـب ــار» ،فــإن الــوفــد ال ـكــردي سيناقش
م ــع ال ـس ـي ـس ـتــانــي الـ ـخ ــاف ــات ب ــن أرب ـي ــل
وبـ ـغ ــداد ،ونـسـبــة كــردس ـتــان م ــن امل ــوازن ــة
املالية ،علمًا بأن «الزيارة ال تمثل حكومة
اإلق ـل ـيــم» ،بـحـســب امل ـص ــدر .وتـعـتـبــر هــذه
ثاني زيارة لوفد كردي إلى النجف خالل
الشهر الـحــالــي ،بعد زي ــارة مماثلة لوفد
م ــن ال ـفــاحــن قـيــل إن الـسـيـسـتــانــي وعــد
أعـضــاءه بالتدخل لصرف مستحقاتهم.
ويطرح مراقبون اليوم تساؤالت ّ
عما إذا
كــانــت الـنـجــف سـتـنـجــح ف ــي رأب الـصــدع
وح ـل ـح ـلــة امل ـش ــاك ــل ب ــن امل ــرك ــز واإلق ـل ـي ــم،
بعدما عجزت عن ذلك عواصم كبرى ودول
عظمى .وفي هذا الصدد ،يرى مختصون
في شؤون املرجعية أن األخيرة لن تتدخل
إال ف ــي ح ــال ع ـج ــزت ال ـس ـيــاســة ،وه ــو ما
ينطبق تمامًا على الوضع الكردي اليوم.
وقبيل الجلسة املرتقبة غدًا ،قررت بغداد
تـمــديــد حـظــر ال ــرح ــات ال ـجــويــة الــدولـيــة
َ
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من
كردستان حتى نهاية أيــار /مايو املقبل،
ّ
األمر الذي ولد خيبة أمل لدى أربيل .لكن
املتحدث باسم الحكومة ،سعد الحديثي،
حـ ــاول الـتـقـلـيــل م ــن وق ــع الـ ـق ــرار ،معتبرًا
إي ــاه «إجـ ــراءات روتينية وليست حاكمة
(ملزمة)».
وإضــافــة إلــى املــوازنــةُ ،ينتظر أن يناقش
البرملان ملف الوجود العسكري األميركي
الذي بدأ يضغط بقوة ويطغى على بقية
امللفات .وطبقًا ملصدر نيابي تحدث إلى
ّ
املرجح أن يأتي رئيس
«األخبار» ،فإن من
الــوزراء حيدر العبادي إلى البرملان ،بناءً
على طلبات سابقة قدمتها لجنة األمــن
والدفاع ونواب من لجان وكتل أخرى .من
جانبه ،استبعد أحد النواب ،في تصريح
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن يـسـتـجـيــب ال ـع ـبــادي
لطلب استضافته فــي الـبــرملــان ،كــون هذا
املـلــف يعتبر مــن أكـثــر املـلـفــات حساسية
وإثــارة للجدل ،مؤكدًا عدم وجود «إرادة»
لحسمه في ظل ّ
توجه قوي لترحيله إلى
مــا بـعــد االن ـت ـخــابــات وتـشـكـيــل الحكومة
ال ـج ــدي ــدة .وف ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى امل ــوض ــوع،
اكتفى مصدر حكومي عراقي بالقول إنه
«ال صحة» لألنباء التي تتحدث عن زيادة
الواليات املتحدة عديد قواتها في العراق،
وعــزمـهــا على إنـشــاء قــواعــد جــديــدة على
أراضيه ،مستبعدًا أن يذهب العبادي إلى
مجلس النواب ملناقشة هذا املوضوع.
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