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اليـوم . . و حتديـدا قبل مـوعد االنـتخـابـات النـيابـية في الـثاني عـشر من
ـقــبل تـكـون ارض الــعـراق قـد لـبــست ثـوبـا جــديـدا لم تـعــتـد عـلى ايـار ا
ـا يكون ثـوبا من نـار عند ارتدائه منـذ اكثـر من اربع سنوات خـلت  فر
الـبـعض  او بـدلـة ثــلج عـنـد اخـرين  و مـا بــيـنـهـمـا من افـكـار و رؤى و
ـكـان  حـتـى حـسـبت جـراء عـدم افـكـار مـتــضـاربـة اشـعـلت الــظـرف و ا
االسـتـقـرار عـلى رأي مـحـدد ان الـنـاس بال قـضـيـة مـا دام اجلمـيـع غـير

ستقبل .  متفق او متجانس  او باالحرى هم قلقون من ا
ـشـهـد السـيـاسي الذي نـراه الـيـوم اجملتـمع الـعـراقي الى ثالثة و قسم ا
انواع  االول من حسم امره بالتصويت لصالح ائتالف مع  و الثاني
من قـرر عـدم الـذهـاب الى صـنـاديـق االقـتـراع  فـيـمـا ظل الـنـوع الـثـالث

مترنحا متذبذبا ال يعلن او يعرف رأيه حتى يوم االنتخابات . 
واقف و التأمالت و التراجعات  ما دام النوع اجلميع محقون في تلك ا
االول قد بـنى آمـاله عـلى سـفـينـة ذلك احلـزب او االئـتالف الـتي تـدنو من
ساحل الـوطن و هي محـملـة بـأطنـان من الوعـود  اما الـنوع الـثاني فـقد
هـزته مـشـاعـره تــصـرفـات و سـلـوكـيـات بــعض احلـكـام خالل الـسـنـوات
اضيـة التي لم حتسم مـسألته او تـلتفت الـيه  فيمـا يبقى الـنوع الثالث ا
حتت تأثـيـر التـفكـيـر بأنه لن يـكـون صدى ألعـوام مـضت  و انه ال يحـبذ
ـا هو افـصاح عن جتـربة ودراية و خسارة صـوته كمـا جرت الـعادة  ا

موقف كما عبر عن ذلك الفيلسوف كونفوشيوس . 
و مـا دمـنـا بــصـدد احلـديث عن االنــتـخـابـات بـأعــتـبـارهـا ذروة الــعـمـلـيـة
ـقـراطـيــة فـأن الـشـكـوك بــنـزاهـة االنـتـخـابــات قـد صـعـدت من شـدة الـد
الصـراع السـيـاسي و ساعـدت علـى اشتـعال الـنـيران في اطـراف بعض
االحــزاب و االئــتالفــات  لــكن الــتــنــبــيه الى قــضــيــة جــوهـريــة فـي هـذه
االنتخابـات بات امرا مـطلوبـا و هي ( ان االحزاب احلاكـمة قد طورت او
ابتـكـرت اسالـيب عـديـدة للـتالعب في عـمـليـة االنـتخـابـات لغـرض حتـقيق
قـراطـية  و عـلى رأسـها مقـاصـد غيـر الـتي ترجى في االنـتـخابـات الـد
احلصول على الـشرعية امـام اجلماهير  و الـتخفيف مـن حدة الضغوط

طالبة باالصالح و احترام حقوق االنسان ) .  ا
ـقراطـية  فـبدون كن الـفصل بـ االنتـخابـات احلـرة النـزيهـة و الد ال 
ـكن ان ـوقـف  و ال  ــكن لالولـى ان تـعــيش او تــتـســيــد ا الـثــانــيـة ال 
تـخـتـزلـهـا مـا دامت هي آلـيـة لألخـتـيـار و تـتـطـلب شـروطـا اهـمـهـا وجـود
برنـامج انتـخـابي لكل حـزب او ائـتالف يعـرفه اجلمـيع  و افـساح حـرية

التعبير و تشكيل مؤسسات مستقلة . 
ا صـدح في اغلب حنـاجر البـاحث العراقـيون يرددون الـيوم شعـارا طا
ــقــراطـيــة ال تــســمح بـحــكم اال من عن وطن حي ســلــيم ( ال نــريـدهــا د
ـقـراطـية مـشـوهة ال ترتـضـيه )  اي انـنا نـرفض ان تـكـون الـعمـلـيـة الد
ــسـتــفـيـديـن  انـنـا ال نــريـدهــا كـمـا يــقـولـون تـخــدم اال نـفـرا قــلـيال من ا
واطن ـقـراطـيـة و احلـريـة و حـقـوق ا انـتخـابـات فـولـكـلـوريـة ال تـنتـج الد
احلـقـيـقــيـة الـتي جتــعل من الـفـرد اي فــرد شـريك في بـنــاء وطن يـسـعى

اجلميع الى اسـعاده . 
و امام كل هـذه احلـقـائق و التـمـنـيات فـأن ائـتالف الوطـنـيـة بزعـامـة اياد
عالوي و من مـعه و بــكل الـتـاريـخ الـنـضــالي قـادر ان يـكــون الـقـدوة في
عروف فـي بنـاء الدولة قـراطيـة بشـكلـها احلقـيقـي ا حتقـيق العـملـية الـد
صـاحلة الوطـنية و كل سـتقلـة و ا ؤسسـات ا دنيـة و ا ا

واطنة و حريتها .  ما يرتبط بحقوق ا
و هكـذا فـأن شـدة الـتـعقـيـد في الـوضع الـسـياسي
واطن و تتـسـارع بـ من يـؤمن بـحـريـة الوطـن و ا

من يسعى الى الشد للوراء . 
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ـقاول تمـارس أعمـال التـنـقيب عن الـنفط والـغاز وإنـتـاجه وذلك من قبل ا
تعهدة) األجنبي (الشركة األجنبية ا

ـشـاركـة في اإلنـتـاج والـتي يـتم عـادة بـ وزارة الـنـفط (كـجـهـة وعـقـود ا
ـقاول) حق ـقاول) تـخـول صاحب الـعـقد(ا مالـكـة) والشـركة األجـنـبيـة(ا
القـيام بـأعمـال االستـكـشاف والـبحث والـتنـمـية وإنـتاج الـنفط والـغاز في
ـبالغ اسـتـثمـارات محـددة وخالل مدة مسـاحة مـعـينـة يحـددها الـعـقد و
محـددة استرداد الـتكـلفـة وفي حال اكـتشـاف النـفط يتم احـداث شركة
قاول األجنبي يحدد فيها حقوق عاملة (مختلطة) ب وزارة النفط وبـ ا
الطرفـ التمـويل ( أتاوة احلكـومة استـرداد التـكلفـة التمـويل للتـكاليف
قاول نسبة تقاسم األرباح الضرائب التشغيلية واالستثمارية من قبل ا
تـرتبـة عن العـقد) يـضاف إلى ذلك أن طـبيـعة هـذه الصـناعة والرسـوم ا
ـذكــورة من جــهــة أخـرى من جــهـة وشــمــول الــعـقــود وفــقـا لــلــمــراحل ا
ـلـكـيـة.عـكـس عـلى أسـلـوب قـيـام الــشـركـات الـنـفـطـيــة الـعـامـلـة بـإعـداد ا

حساباتها وفقا لطريقة اجملهودات الناجحة أو لطريقة التكلفة الكلية.
ـصـاريف والـتـكـالـيف في فـتـرة ـقـاول تـمـويل جـمـيع ا ويـقع عـلى عـاتق ا
االستكشاف والتنـقيب وفي حال ظهور نتائج إيـجابية يتم استرداد هذه
النـفـقـات من "تـكلـفـة الـنفط" وفق الـنـسب احملـددة في عـقد اخلـدمـة كـما
ـقـاول في شـركـات عـقـود اخلـدمـة بـتـمـويل الـنـفـقـات الـتـشـغـيـلـية يـقـوم ا
والنـفـقات الـرأسـمـاليـة من قـبـله في بدايـة كل شـهـر ويتم اسـتـرداد هذه
ـثلي احلكومة صاريف من قبل  النفقات من نـفط التكلـفة  بعد تدقـيق ا

وفقا ألحكام عقد اخلدمة.
ـالــيـة الــربـعــيـة والــسـنــويـة وجتـدر اإلشــارة إلى أنه تــقـتــصـر الــقـوائـم ا
لـلشـركـات الـعـاملـة عـلى قـائـمـة كـشف النـشـاط والـتي تـشـمل نـوع من
قاول النفقات: تشغـيلية ورأسمالية ,أما في شركة ا
ـالـيـة: قـائـمة الـدخـل الـتي تـظـهر فـتـشـمل الـقـوائم ا
األربـاح واخلــسـائــر الــصـافــيـة وفــقــا لـبــنـود عــقـد
ـالي  وقـائـمـة الـتـدفـقات ـركـز ا اخلـدمـة وقـائـمـة ا

لكية. النقدية وقائمة التغيرات في حقوق ا
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بسم الله الرحمن الرحيم
(ان وعد الله حق)

                                             صدق الله العلي العظيم

` U  vHDB  ‰UL تعزي جريدة الزمان الزميل 
مـســؤول قـســـم الــتــصـمــيم فـيــهــا لـوفــاة خـــــــــــــــاله
ÍbOÐe  اسكنه « e¹eŽ V¹Uſ w Lý غفور له ا
الله فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان 

انا لله وانا اليه راجعون
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ـرقمـة اعاله امـام هذه احملـكـمة ـصرف الـرافـدين اضافـة لـوظـيفـته ) الـدعوى الـبـدائيـة ا ـديـر العـام  دعي ( ا اقـام ا
بطالبكم فيها يـتأديتكم بالتكافل والتضامن بتسديد مبلغ ( خمسة مالي وستمائة وتسعة وخمسون الف دينار مع
ـمـنوح الـفـائـدة القـانـونـيـة بنـسـبـة ٢ % اعتـبـارا من تـاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٧ ولغـايـة الـسـداد التـام عن مـبـلغ القـرض ا
وجملـهوليـة محل اقامتـكم قرر تبـليغـكم اعالناً بصحـيفتـ محليـت يومـيت لـلحضور امـام هذه احملكـمة في موعد
رافعة بحقكم وافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٨ لذا وعند عدم حضـوركم او حضور من ينوب عنكم قانونـاً ستجري ا ـرافعة ا ا

غياباً وعلناً ووفق االصول . 
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قـتل ثـمانـيـة فلـسطـيـنيـ وأصيب
أكـثـر من  440آخـريـن بـيـنـهم 25
بـجروح خـطـرة برصـاص اجليش
اإلسـرائيـلي على حـدود قطـاع غزة
اجلمـعة إثر تـظاهرات فـلسطـينية

حاشدة.
 مـن جــــــــهـــــــتـه أفـــــــاد اجلــــــــيش
االســــرائـــيـــلي أن نـــحـــو  20 ألف
فـلـسطـيـني قـاموا بـ"أعـمـال شغب"
حيث "جـرت محاوالت للـتسلل إلى
إسـرائيـل". وتأتي تـلك الـتظـاهرات
للـجمعـة الثانـية على الـتوالي بعد
ــاثــلــة األســبــوع احــتــجــاجـــات 
اضي أسفرت عن استشهاد أكثر ا
من  20فـلـسـطــيـنـيـا. لـقي ثـمـانـيـة
مـتظـاهرين فلـسطـينـي مـصرعهم
بــرصــاص الــقــوات اإلسـرائــيــلــيـة
خالل صــــدامــــات انــــدلــــعـت لـــدى
تـظـاهـر آالف الـفـلـسـطـيـنـيـ قرب
احلـدود بـ إسرائـيل وقـطـاع غزة
اجلمعة.وأفـادت وزارة الصحة في
غـزة أنه  نـقل  442جـريـحـا إلى
ـستـشفـيـات بيـنهم  25جروحهم ا
"خطرة" مـشيرة إلى أن بـ القتلى
فتى يـبلغ من الـعمر  16عامـا. كما
أفــــادت نـــقـــابــــة الـــصـــحــــافـــيـــ
الـفـلـســطـيـنـ ومـركـز حـقـوقي أن
ســتــة صـحــافــيـ فــلــســطـيــنــيـ
أصــــيــــبــــوا بــــرصــــاص اجلــــيش

اإلسرائيلي اجلمعة.
wŠ ’U —

وأفاد مـراسلـو وكالـة فرانس برس
ـــتــظـــاهـــرين اجلـــمـــعـــة أن آالف ا
جتمـعوا عـلى بعـد عشـرات األمتار
من الـسـيـاج احلــدودي خـصـوصـا
فـي شــرق مـــديــنـــتي خـــان يــونس
وغـزة في جـنـوب الــقـطـاع.وأشـعل
احملــــتــــجـــون إطــــارات ســــيـــارات
ورشـــــقـــــوا عـــــنـــــاصـــــر اجلـــــيش
اإلســرائــيــلي بــاحلــجــارة.وحتـدث
اإلسـرائـيــلـيـون عـن مـحـاوالت قـام
بـهـا احملـتـجـون الجـتـيـاز الـسـيـاج
األمــــني الــــفـــــاصل. ورد اجلــــيش
اإلســرائـــيـــلي بـــالــرصـــاص احلي
ــســيل لــلــدمــوع وقــنــابل الــغــاز ا

ـيــاه.وفي كـلــمـة أمـام وخـراطــيم ا
ــــتــــظــــاهــــرين في مــــخــــيم آالف ا
"الـــعــودة" قـــرب احلـــدود في خــان
يـونس قــال رئـيس حـركــة حـمـاس
في قـطـاع غـزة يـحـيى الـسـنوار إن
"مـــؤامــرة احلـــصـــار والـــتــجـــويع

فشلت".
مـن جــــــــهــــــــتـه أفــــــــاد اجلــــــــيش
االســـرائــــيــــلي أن نــــحـــو  20ألف
فـلـسطـيـني قـاموا بـ"أعـمـال شغب"
حيث "جـرت محاوالت للـتسلل إلى
إســـــــــــــــــــرائــــــــــــــــــيــل".وأوضـح أن
الــفـلـسـطـيـنـيــ ألـقـوا مـتـفـجـرات
وقــــنــــابـل حــــارقــــة وأن اجلــــنـــود
اإلسرائيلي فتحوا النار "تماشيا
مع قـواعـد االشـتـبـاك".وسـتـسـتـمر
االحـتـجــاجـات إلى حــ االفـتـتـاح
ــرتــقـب لــلـــســفـــارة األمــريـــكــيــة ا
اجلـديـدة في الـقـدس في مـنـتـصف
أيــار/مـايــو في قــرار أثــار غـضب
الـفـلـســطـيـنـيـ الـذين يـريـدون أن
يــجــعــلــوا من الــقــدس الــشــرقــيــة
عـــــــــاصـــــــــمـــــــــة لـــــــــدولـــــــــتـــــــــهم
ستقبـلية.وجتنب البيت األبيض ا
اخلـمـيس انـتـقـاد إسـرائـيل داعـيـا
ــتــظـاهــرين إلى إبــقــاء حتــركـهم ا
ســـلـــمــــيـــا. وكـــان وزيــــر الـــدفـــاع
اإلسـرائـيـلي أفيـغـدور لـيبـرمـان قد
تـوعـد اخلــمـيس "بــرد فـعل قـاس"
حــــال حـــدوث "اســـتـــفـــزازات". من
جـانبـها أطـلقت مـنظـمة "بـتسـليم"
حملة لـدعوة اجلنود اإلسـرائيلي
إلى عـــــــدم إطـالق الــــــنــــــار عـــــــلى
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وقــال لـيــبــرمـان: "إذا كــانت هــنـاك
اســتـفــزازات فـســيـكــون هـنـاك رد
فـــعل من أقـــسى نـــوع كــمـــا حــدث
األسبوع الفائت". وأضاف لإلذاعة
اإلسـرائــيــلــيـة الــعــامـة "ال نــعــتـزم
تــغـيــيـر قــواعـد االشــتـبــاك". وذكـر
ـتحدة دبلـوماسيـون أن الواليات ا
عـرقـلت طــلب الـكـويـت من مـجـلس
األمن تبـني بيـانا يـدعو إلى إجراء
ـواجـهات حتـقـيق مـسـتـقل حـول ا
ب إسـرائـيل والـفـلسـطـيـنـي في

قطاع غزة. 
وذكـــر دبـــلــومـــاسي أن واشـــنــطن
جددت معارضتها للطلب الكويتي
ـــاثل. بـــعـــد أســـبـــوع من طـــلب 
وأعـــــــلـــــــنـت وزارة الـــــــصـــــــحــــــة
الـفـلسـطـيـنـية مـقـتل فـلـسطـيـنـي
الــســبت أحــدهـــمــا صــحــافي إثــر
إصـابتـهمـا بجـروح اجلمـعة خالل
مــواجـهــات بـ الــفــلـســطــيـنــيـ
.طــلــبت الــكـويت واإلســرائــيــلـيــ
الــعـضــو غــيـر الــدائم في مــجـلس
األمن اجلـمـعـة أن يـتـبـنى اجملـلس
بــيــانـا يــدعــو إلى إجــراء حتــقـيق
ــــــواجــــــهـــــات مــــــســــــتــــــقل فـي ا
اإلسـرائـيـلـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة لـكن

دبـلــومـاســيـ قـالــوا إن الـواليـات
تـحـدة مـنـعت هـذه اخلـطـوة كـما ا
فــعــلت قــبل أســبــوع.وقـال ســفــيـر
تحدة منصور الكويت لدى األ ا
الــعــتـــيــبي بـــعــد ظــهـــر اجلــمــعــة
لصحافيـ إن "هذا موضوع يجب

أن يهتم به مجلس األمن".
 وأوضح أنه طــلب مـن اجملـلس أن
يـتـبنى بـيـانا عـلى غـرار بيـان آخر
قـدمـته الـكـويت قـبل أسـبوع والقى
آنـــذاك اعـــتــــراضـــا من الـــواليـــات
ـتــحــدة.لــكن أحــد دبــلــومـاســيي ا
الــدول األعـضـاء فـي مـجـلس األمن
طــــلب عــــدم ذكــــر اســــمـه قـــال إن
ــتـحــدة أبــدت مــجـددا الــواليــات ا

اجلــمــعـة اعــتــراضـهــا عــلى دعـوة
مــــجـــــلس األمن إلـى تــــبـــــني نص

البيان.
وفي وقـت الحـق أعـــــــلـــــــنت وزارة
الــصـــحــة في غـــزة الــســـبت وفــاة
فــلـسـطــيـنـيــ أحـدهـمــا صـحـافي
متأثرين بجروح تسبب بها إطالق
الــــــرصــــــاص احلـي مـن اجلــــــانب
ـواجــهـات الـتي اإلسـرائـيــلي في ا
جـــــرت اجلـــــمـــــعــــة عـــــلـى حــــدود
الـقــطـاع.وقــالت الـوزارة إن يــاسـر
ــصــور فـي وكــالــة عــ مـــرجتى ا
ـتـمـركـزة في غـزة أصيب مـيـديـا ا
خالل مواجهات اجلمعة. وأضافت
أن فـلـسطـيـنـيـا آخـر تـوفي مـتـأثرا

بجـروحه ما يـرفع إلى تسـعة عدد
الـــقـــتــلـى في أعـــمــال الـــعـــنف مع
اجلـيش اإلسـرائيـلي اجلـمـعة.وفي
وقت سابق اجلـمعـة شدد السـفير
نـظمـة الدولـية الـفلـسطـيني لـدى ا
ريـاض مــنـصـور عـلى أنه في حـال
لم تـــفـــعل أعـــلى هـــيـــئـــة في األ
ـتـحـدة شـيئـا فـإن "ذلك سـيـشجع ا
إســـرائــيل" فـي عــمــلـــيــاتـــهــا ضــد
الـفـلـسـطـيـنـيـ الـذين يـحـتـفـظـون
بـحقـهم في دعوة اجلـمعـية الـعامة
ـــتـــحــدة ( 193بـــلـــدا) إلى لأل ا
االنـعــقـاد مـن أجل احلـصــول عـلى
"تـفـويض" يهـدف الى فـتح حتـقيق

دولي.
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عــادت نــحــو  20حــافـلــة كــان من
فترض أن تـقل نازح من دوما ا
أدراجـهـا اول امس اجلـمـعـة بـعد
أن حـالت انـقـسـامات بـ مـقـاتلي
"جــــيش اإلسـالم" دون تــــنــــفــــيــــذ
عـمـلـيـات إجالء كـانت مـقررة وفق
اتــفـــاق  الــتـــوصل إلـــيه األحــد
ـرصد ـاضي مع روسـيا. وقـال ا ا
السـوري حلقوق اإلنـسان إن أكثر
من  4 آالف مـــقـــاتـل من أصل 10
آالف لـــــــــــــدى "جــــــــــــيـش اإلسـالم
يـــرفــضـــون اخلــروج بـــتـــاتــا" من
ـــديـــنــة الـــتي تـــعــد آخـــر جــيب ا
ــعــارضــة قـرب تــســيــطــر عــلــيه ا
دمـــشق. وأفـــاد اإلعـالم الـــســوري
الـرسـمي اجلــمـعـة أن انـقـسـامـات
داخـــلـــيـــة فـي صــفـــوف فـــصـــائل
ــسـلــحــة حـالت دون ــعــارضـة ا ا
قـاتل مـواصلـة عمـليـات إجالء ا
ـــدنــيــ من آخـــر جــيب كــانت وا
ـعارضة في دوما تسـيطر علـيها ا
قرب دمـشق.ودخلـت نحو عـشرين
حـافــلـة اســتــأجـرهــا الـنــظـام إلى
دومـــا لـــكــنـــهـــا عــادت أدراجـــهــا
وتـوقـفت مع حــافالت أخـرى عـنـد
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وأشـارت وكـالـة األنـبـاء الـسـوريـة
الـرسـمـيــة (سـانـا) إلى أن "سـحب
احلــافالت من داخل مـديـنـة دومـا"
يهدف إلى "االبـتعاد عن اخلالفات
الــداخــلــيـة بــ إرهــابــيي جــيش
اإلسـالم وتـركــهم حلل خالفــاتـهم
بأنـفسـهم".وأكدت سانـا أن "اتفاق
" إخالء مدينـة دوما من اإلرهابي

لـم يــــتـــــوقـف مــــشـــــيـــــرة إلى أن
"احلـــــافالت تــــقف قــــرب حــــاجــــز
اجليش العـربي السوري بـانتظار
العودة الستكمال إخراج إرهابيي
جــيش اإلسالم".وقـال أحــد سـكـان
دومـــا: "لــيس هـــنــاك أمــر واضح
ــفــاوضــات". نــنــتــظــر نــتــيــجــة ا
وأضـاف "هنـاك أشـخاص يـريدون
اخلروج وآخرون يفضلون البقاء.
هناك محال فتحت أبوابها".وتابع
"لم يـــعــد الـــســكـــان قــادريـن عــلى
الـبـقــاء في األقـبـيـة. الـنـظـام أعـاد
احلـــافـالت الـــيــــوم (...) ثم حــــلق
الــــطــــيــــران احلــــربي فـي أجـــواء

ــديـنـة لــيـثـيـر الــرعب في قـلـوب ا
الـنـاس". وقـد أكـد مراسـل لـوكـالة
األنـــبــاء الــفـــرنــســيـــة في دمــشق
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ــرصـد ومـن جـانــبه قــال مــديــر ا
الـســوري حلـقـوق اإلنــسـان رامي
عـــبـــد الـــرحـــمن انـه " تــعـــلـــيق
االتـفاق الـقد وهـناك مـباحـثات
بــ الــروس وجـــيش اإلسالم من
أجـل الــــتـــــوصـل إلى تـــــســـــويــــة
جـــديــدة".وأضـــاف "تــبـــ أنه من
أصل الــعــشــرة آالف مــقــاتـل لـدى
جــيش اإلسـالم أكــثــر من أربــعــة

آالف يــــــــرفــــــــضــــــــون اخلــــــــروج
بتـاتـا".وكـانت الـقوات احلـكـومـية
قــد عــززت انـتــشـارهــا في مــحـيط
دومــــــا خـالل األيــــــام األخــــــيــــــرة
فـاوضـات تمـهـيدا بـالـتـزامن مع ا
لــعــمل عــســكــري في حــال لم يــتم
الــتــوصـل إلى اتــفــاق مع فــصــيل
جـــيش اإلسالم.وأعــلـــنت روســيــا
مـسـاء األحـد الـتـوصل إلى اتـفـاق
"مــبـدئي عــلى انـســحـاب مــقـاتـلي
جـيش اإلسالم" مـن مـديــنـة دومـا
لــكن لم يـصــدر عن جـيش اإلسالم
أي تــأكـيــد رســمي بـشــأنه.وخالل
اضـية صـعدت قوات الـسنـوات ا

النظام سياسة احلصار واإلجالء.
وعـلـى غـرار الــغــوطــة الـشــرقــيـة
شـهــدت مـنـاطق عـدة بــيـنـهـا مـدن
وبــلـــدات قــرب دمــشق عـــمــلــيــات
ـعـارضـ ـقـاتـلـ ا إجالء آالف ا
ــوجب اتــفــاقـات مع ــدنــيـ  وا
الـقــوات احلــكـومــيــة إثـر حــصـار
وهــجـمــات عــنــيـفــة. دعت تــركــيـا
اخلـمـيس فـرنـسـا إلى "عـدم تـكرار
األخطاء" الـتي ارتكبتـها واشنطن
بــإرســال عـســكــريــ إلى مــديــنـة
مـنـبج الـسوريـة الـتي تهـدد أنـقرة
قاتل األكراد هاجمتهـا لطرد ا

منها.
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 من جـــهــة اخـــرى حــذرت أنـــقــرة
اخلـــمــــيس فــــرنـــســــا من إرســـال
عــســـكــريـــ إلى مــديـــنــة مـــنــبج
الـسـوريـة في مـا اعـتبـرت انـه قد
يــكـــون "تــكـــرارا لألخــطـــاء" الــتي
ارتـكبـتها واشـنطن. وتـهدد تـركيا
ـقـاتـلـ ـهـاجـمـة مـنـبج لـطـرد ا
ــــتـــحـــدث بـــاسم األكـــراد.ووجه ا
الـرئـاسة الـتـركـيـة إبـراهـيم كـال
هـذا الــتــحــذيــر إلى بــاريس بــعـد
أنباء عن وجود قوات فرنسية في
مــنــبج إلى جــانـب قــوات وحـدات
حمايـة الشعب الكـردية التي تريد
أنـقـرة طـردها.كـمـا يـنـتـشـر جـنود
عقل دينـة ا أمريـكيون في هـذه ا
اجلهادي السـابق الذي استعادته
في  2016قــــــــــوات ســــــــــوريـــــــــا
ـقـراطيـة الـتي تهـمـ علـيـها الد
وحـدات حـمـايــة الـشـعب الـكـرديـة
ــدعــومــة من الــتــحــالف الــدولي ا
الـذي تقـوده واشنـطن ضد تـنظيم

ـرصد "الـدولـة اإلسالميـة".ووفق ا
الـسـوري حلقـوق اإلنسـان يـنتـشر
فـي مـــــنـــــبج  350جـــــنـــــديـــــا من
التحالف معظمهم من األمريكي
ــرصـد أن .وذكــر ا والــفــرنــســيــ
التـحالف أرسل في األيـام األخيرة
تــعــزيــزات خـصــوصــا من هــاتـ
اجلـــنـــســيـــتـــ في الـــوقت الــذي
ضاعف فيه الـرئيس التركي رجب
طـــــيب أردوغــــان الـــــتــــهــــديــــدات
ـديـنـة لـطـرد وحـدات ـهـاجــمـة ا
حـمــايـة الـشـعب الــكـرديـة.وصـرح
كـالـ في مـؤتـمـر صحـافي "خالل
محادثاتنا مع نظرائنا الفرنسي
قــالـوا لــنـا إن ’إرســال جـنـود إلى
منبج ليـس على جدول األعمال ال
ــــــعــــــلــــــومــــــات تـــــــثــــــقــــــوا بــــــا
الصحافية."‘وتابع "هذه رسالتنا
إلى الـــســلــطــات الــفــرنــســيــة : ال
".وتؤكد تكرروا أخـطاء األمريكـي
أنـقـرة أن وحـدات حـمـايـة الـشعب
هـي اجلــــنــــاح الــــســــوري حلـــزب
الـعـمـال الــكـردسـتـاني الـذي يـشن
تــــمـــــردا دامـــــيــــا عـــــلى األراضي
الـتـركــيـة مـنـذ 1984كـمـا تـرى أن
ـقـراطيـة الـتي قـوات سـوريـا الـد
تـضم أيـضا مـقـاتلـ عـربا لـيست
ســــوى واجـــهــــة لــــتــــشــــريع دعم
واشـــنــطـن ودول غــربـــيـــة أخــرى

للقوات الكردية.
وكــانت تـركــيــا قـد رفــضت عـرض
وساطة تقدم به الرئيس الفرنسي
ـــانـــويل مـــاكــرون بـــ أنـــقــرة إ
ـقـراطيـة بـعد وقـوات سـوريـا الد
أن اســـتـــقــــبل وفـــدا تــــركـــيـــا في

اضي. اإلليزيه في  29آذار ا
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