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1500 مقاتل كردي خالل شهرين من العمليات العسكرية مقتل 

القوات التركية تسيطر على مركز مدينة عفرين
أك���د ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب 
ارودغ���ان أم��س أن املقاتلني السوريني 
املدعومني من أنقرة سيطروا “بالكامل” 
على مركز مدينة عفرين ذات الغالبية 

الكردية في شمال سوريا. 
وق����ال اردوغ�����ان إن “وحدات من 
اجل��ي��ش ال��س��وري احل���ر م��دع��وم��ة من 
القوات املسلحة التركية سيطرت على 
مركز مدينة عفرين بالكامل هذا الصباح، 
مضيفا أن عمليات نزع األلغام ال تزال 

مستمرة. 
وأك����د اجل��ي��ش ال��ت��رك��ي ف���ي ب��ي��ان 
منفصل أن م��رك��ز مدينة عفرين بات 
“حتت السيطرة«.  وأضاف أن “عمليات 
البحث عن األلغام وغيرها من املتفجرات 

مستمرة«. 
وحت��دث أح��د سكان عفرين لوكالة 
ف��ران��س ب��رس ع��ن غ��ي��اب االشتباكات 
وانتشار عناصر الفصائل السورية في 
وسط املدينة، متحدثاً عن “انسحاب” 

املقاتلني األكراد منها.
وفي وقت سابق أمس، أعلن املرصد 
ال��س��وري حلقوق اإلن��س��ان عن حتقيق 
ال��ق��وات التركية والفصائل السورية 
امل��وال��ي��ة لها تقدما سريعا ف��ي مدينة 
عفرين الواقعة في شمال سوريا بعد 

ساعات من دخولها. 
وذكر املرصد األحد أن أكثر من 1500 
مقاتل كردي لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم 
التركي على منطقة عفرين في 20 يناير 
في عملية أطلقت عليها أنقرة “غصن 
الزيتون” واستهدفت وح��دات حماية 

الشعب الكردية. 
ووث��ق املرصد في املقابل مقتل أكثر 
من 400 عنصر من الفصائل السورية 
املوالية ألنقرة. كما أعلن اجليش التركي 

حتى اآلن عن مقتل 46 من جنوده.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب 
الكردية منظمة “إرهابية”، فيما تدعمها 
واشنطن املتحالفة معها في محاربة 

تنظيم الدولة اإلسالمية. 
وق���ال اردوغ�����ان ف��ي خ��ط��اب أل��ق��اه 
مبناسبة احياء ذكرى  معركة الدردنيل 
البحرية التي وقعت في احلرب العاملية 
األول���ى “اآلن، سُيرفع العلم التركي 
هناك! وسُيرفع علم اجليش السوري 

احلر«. 
ودفع تقدم القوات املوالية لتركيا أكثر 
من مئتي ألف مدني إلى الفرار من املدينة 
التي يشكل األك��راد غالبية سكانها في 

غضون أقل من ثالثة أيام، وفق املرصد. 
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس إن “غالبية املقاتلني 
األكراد قتلوا في غارات وقصف مدفعي 
للقوات التركية” التي بدأت في 20 يناير 
حملتها العسكرية ضد منطقة عفرين 

احلدودية. 
وخ���اض امل��ق��ات��ل��ون األك����راد ال��ذي��ن 
أثبتوا عن فعالية في قتال تنظيم الدولة 
اإلس��الم��ي��ة، م��ع��ارك عنيفة م��ع القوات 
التركية والفصائل املوالية لها لكنها 
املرة األولى التي يتعرضون فيها لعملية 
عسكرية واسعة بهذا الشكل مع قصف 

جوي.
وأمام الهجوم التركي، طالب األكراد 
دمشق بالتدخل، وبعد مفاوضات دخلت 
ق��وات م��ح��دودة تابعة ل��ق��وات النظام 
انتشرت على جبهات عدة، لكن سرعان 

ما استهدفها األتراك بالقصف. 
وأراد األك����راد بشكل أس��اس��ي من 
اجليش ال��س��وري نشر دف��اع��ات جوية 

القوات التركية في عفرينتتصدى للطائرات التركية.

أل���ف���ا   20 م������ن  أك�����ث�����ر 
غ���������������������ادروا ال�����غ�����وط�����ة 

الشرقية أمس
ذكرت وكالة إنترفاكس لألنباء نقال عن مركز 
املصاحلة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع 
الروسية أن أكثر من 20 أل��ف شخص غ��ادروا 
الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية منذ بداية 

أمس األحد.
وق���ال امل��رك��ز أن أك��ث��ر م��ن 68 أل��ف شخص 
غ��ادروا الغوطة منذ إقامة مم��رات إنسانية في 

املنطقة احملاصرة.

في انتخابات محسومة لصالح »بوتني«

الروس إلى مراكز االقتراع الختيار »الرئيس«
توجه الناخبون الروس الى مراكز االقتراع 
أمس االحد لالدالء بأصواتهم في االنتخابات 
الرئاسية التي يتنافس فيها ثمانية مرشحني 
على مقعد الرئاسة وسط توقعات بأن يتمكن 
الرئيس احل��ال��ي فالدميير بوتني م��ن الفوز 

بوالية جديدة تستمر ستة أعوام.
واس��ت��ف��اد الناخبون ال���روس ال��ذي��ن يقدر 
ع��دده��م ب��ح��وال��ي 111 م��ل��ي��ون ن��اخ��ب من 
الصمت الدعائي الذي ساد كل ارج��اء روسيا 
أم��س السبت بهدف حسم ق��رار مشاركتهم 
في االنتخابات من عدمه وحتديد خياراتهم 

االنتخابية لصالح احد املرشحني.
واك��دت رئيسة جلنة االنتخابات املركزية 
ال��روس��ي��ة اي��ل��ال بامفيلوفا ف��ي ل��ق��اء عقدته 
م��ع راب��ط��ة الصحفيني االج��ان��ب م��ؤخ��را ان 
االنتخابات ستجرى في اجواء نزيهة وشفافة 

وتخضع لرقابة صارمة.
وقالت ان اكثر من 97 الف مركز اقتراع في 
روسيا و400 خارجها في 135 بلدا سوف 

تستقبل املواطنني لالدالء بأصواتهم.
واش����ارت ال���ى ان ح��وال��ي ن��ص��ف امل��راك��ز 
االنتخابية مزودة بكاميرات قادرة على رصد 
عملية التصويت منذ الصباح الباكر حتى 

ساعة االغالق.
واوض��ح��ت بامفيلوفا ان 1277 مراقبا 
دوليا ميثلون 14 منظمة دولية بينها منظمة 
االم��ن والتعاون في اوروب���ا وراب��ط��ة ال��دول 
املستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة 
معاهدة االمن اجلماعي وجامعة الدول العربية 

سيشاركون في مراقبة االنتخابات.
ويشارك في مراقبة االنتخابات كذلك عدد 
كبير من ممثلي هيئات املجتمع املدني الروسي 
وممثلي االح��زاب السياسية س��واء املشاركة 
في االنتخابات او خارجها ويتمتعون بحق 
احلضور في مراكز االقتراع نفسها وحضور 
عملية فتح صناديق االقتراع واغالقها وكذلك 
عملية فرز االصوات والتوقيع على بروتوكول 

نتائج التصويت.
وشددت السلطات االمنية في املدن الكبرى 
االجراءات االمنية حلماية مراكز االقتراع اثناء 

عمليات التصويت.
ويقضي قانون االنتخابات الروسي بفوز اي 
مرشح يحصل على اكثر من نصف عدد اصوات 
الناخبني فيما لم يحدد هذا القانون سقفا لنسبة 
املشاركة في االنتخابات علما بأن السلطات 
الروسية تطمح الى حتقيق مشاركة جماهيرية 

واس��ع��ة النطاق ف��ي ه��ذه االنتخابات بهدف 
اعطائها قدرا كبيرا من املصداقية.

ويجمع امل��راق��ب��ون على ان ب��وت��ني ال��ذي 
يخوض االنتخابات بصفة مستقلة وب��دون 
االستعانة بحزب روس��ي��ا امل��وح��دة احلاكم 
االوفر حظا في حسم اجلولة االولى من املعترك 
االنتخابي ليتولى الرئاسة مل��دة ستة أع��وام 

قادمة.
وأب��رز استطالع للرأي أج��راه مركز عموم 
روس��ي��ا ل��دراس��ة ال���رأي ال��ع��ام حقيقة متتع 
الرئيس احلالي فالدميير بوتني بتأييد نسبة 
69 في املئة من الناخبني فيما حظي منافسه 
االساسي مرشح احل��زب الشيوعي الروسي 
بافل غرودينني بنسبة سبعة في املئة ومرشح 
احل��زب الليبيرالي الدميوقراطي فالدميير 

جيرينوفسكي بخمسة في املئة.
واع���رب اث��ن��ان ف��ي املئة م��ن الناخبني عن 
رغبتهم في منح اصواتهم الى مرشحة حزب 
املبادرة املدنية كسينيا سوبتشاك فيما تساوت 
حظوظ مرشح حركة )يابلكو( غريغوري 
يافلينسكي ومرشح االحت��اد الشعبي لعموم 
روسيا سيرغي بابورين بحصول كل منهما 

على تأييد بنسبة واحد في املئة.

واظهرت نتائج استطالع ال��رأي كذلك ان 
نسبة 75 في املئة من املواطنني الروس حسموا 
ق��راره��م ف��ي التوجه ال��ى صناديق االق��ت��راع 
ل��الدالء بأصواتهم بالرغم من وج��ود حملة 
دعائية واعالمية منظمة تدعو ال��ى مقاطعة 

االنتخابات والتشكيك في نتائجها.
وبالرغم من ان القانون االنتخابي لم يحدد 
سقفا حلجم امل��ش��ارك��ة ف��ي االنتخابات فإن 
السلطات الروسية بذلت قصارى جهدها حلث 
املواطنني على املشاركة في االق��ت��راع بهدف 
اعطائها طابعا جماهيريا وقطع دابر الدعاية 
التي تشكك في نزاهة االنتخابات والدعوات 

الى مقاطعتها.
ودع��ا الرئيس الروسي في كلمة مقتضبة 
املواطنني الى ض��رورة التوجه الى صناديق 

االقتراع وانتخاب املرشح الذي يرونه مناسبا.
وسجلت م��ع��دالت امل��ش��ارك��ة االنتخابية 
في االقاليم الشمالية والشرق االقصى التي 
افتتحت ابوابها قبل عدة ساعات بسبب فارق 

الوقت نسبا عالية.
وم��ن املقرر ان تعلن النتائج االولية غير 
الرسمية لالنتخابات بعد اغالق مراكز االقتراع 

ابوابها الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو.

بعد شهر على تصعيد عسكري مّكن النظام من استعادة اجلزء األكبر منها

ما هي سيناريوهات املخارج احملتملة للمقاتلني واملدنيني في الغوطة الشرقية؟
بعد شهر على تصعيد عسكري مّكن اجليش السوري من 
استعادة اجلزء األكبر منها، باّت مصير الغوطة الشرقية قرب 
دمشق، محسوماً وفق محللني، برأي احملللني، وما هي سوى 

مسألة وقت حتى يتم إجالء املقاتلني املعارضني منها.
في ما يلي السيناريوهات التي تنتظر مقاتلي الفصائل 

املعارضة وسكان الغوطة الشرقية.
- مفاوضات -

تشن ق��وات النظام منذ 18 فبراير حملة عسكرية ضد 
الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل املعارضة قرب دمشق، 
بدأت بقصف عنيف ترافق الحقاً مع هجوم بري متكنت خالله 

من السيطرة على أكثر من 80 في املئة من هذه املنطقة.
وقسمت قوات النظام الغوطة الشرقية الى ثالثة جيوب 
منفصلة هي دوما شماالً حتت سيطرة فصيل جيش اإلسالم، 
وحرستا غرباً حيث حركة أحرار الشام، وبلدات أخرى جنوباً 
يسيطر عليها فصيل فيلق الرحمن مع تواجد لهيئة حترير 

الشام )النصرة سابقاً(.
وي��ق��ول اخلبير ف��ي ال��ش��أن ال��س��وري فابريس باالنش 
“املعارك ستتوقف في وقت ما وستبدأ املفاوضات التي ممكن 

أن تستمر بعض الوقت«.
وي��ش��اط��ره ال����رأي اخل��ب��ي��ر ف��ي م��ؤس��س��ة “سنتشري 
فاونديشن” األميركي آرون لوند الذي يرى أن تقسيم الغوطة 

الشرقية يتيح لقوات النظام التعامل مع كل فصيل على حدة.
ويقول “اليد الطولى ستكون للحكومة«.

وك���ان امل��رص��د ال��س��وري حل��ق��وق اإلن��س��ان حت���دث عن 
مفاوضات منفصلة بني طرفي النزاع للتوصل الى اتفاقات 
تقضي ب��اخ��راج الراغبني أو إرس���اء مصاحلات ف��ي أج��زاء 

الغوطة الثالثة.
وخ��الل سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة مثل 
حلب وب��ل��دات ق��رب دمشق عمليات إج��الء آلالف املقاتلني 
املعارضني واملدنيني مبوجب اتفاقات مع القوات احلكومية 

وإثر حمالت عسكرية عنيفة.
ويتوجه هؤالء إلى مناطق تسيطر علها الفصائل املعارضة 
خصوصاً محافظة إدل��ب )شمال غ��رب( التي تسيطر هيئة 

حترير الشام على اجلزء األكبر منها.
ولكن يبدو األمر أصعب بالنسبة للغوطة الشرقية. ويقول 
لوند “غالبية مقاتلي املعارضة أص��اًل من الغوطة، ولذلك 

سيكون من املؤلم والصعب جداً عليهم مغادرة املنطقة«.
- اجالء املقاتلني -

ف��ي دوم���ا، حت��دث امل��رص��د ال��س��وري ع��ن م��ف��اوض��ات بني 
جيش اإلس���الم وروس��ي��ا ال��ه��دف منها حتويل املدينة الى 
منطقة مصاحلة تدخلها الشرطة الروسية مع بقاء املقاتلني 

املعارضني فيها.
ورج��ح الباحث في مركز عمران للدراسات ن��وار اوليفر 
هذا السيناريو بالنسبة لدوما كون لدى جيش اإلسالم برأيه 
“خبرة سياسية وفي التواصل مع قوى دولية”، وبالتالي 
سيحاول إرساء التجربة ذاتها التي عرفتها منطقة الضمير 
القريبة و”هي منطقة مصاحلة وم��ه��ادن��ة حت��ت سيطرة 
جيش االسالم«.وفي منطقة مصاحلة كهذه، تعود العالقات 
التجارية مع السلطات في دمشق وتعود املؤسسات الدولية 
من دون انتشار لقوات النظام. ويتجنب فصيل جيش اإلسالم 

بذلك “تهجير األهالي«.

يختلف األمر بالنسبة لفصيل فيلق الرحمن الذي تتهمه 
روسيا بالتعاون مع هيئة حترير الشام. 

وم��ع تقدم ق��وات النظام ف��ي الغوطة الشرقية، جرت 
مفاوضات برعاية وجهاء من بلدات القطاع اجلنوبي التي 
يسيطر عليها فيلق الرحمن للتوصل الى تسوية حتميها من 

متدد املعارك إليها، إال أنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.
وبعد أي��ام شهدت بعض ال��ه��دوء نتيجة امل��ف��اوض��ات، 
تصاعدت العمليات العسكرية وواص��ل اجليش السوري 

تقدمه مسيطراً على بلدات عدة.
ويرى مراقبون أنه لن يكون هناك حل أمام فيلق الرحمن 

سوى بإجالء مقاتليه من الغوطة الشرقية.
ولم يعد فصيل فيلق الرحمن يسيطر سوى على بلدات 
عربني وزملكا وحزة وعني ترما فضالً عن أجزاء من حي جوبر 

الدمشقي احملاذي. 

وك��ان فصيل فيلق الرحمن أعلن في وقت سابق رفضه 
التفاوض كما أك��د م���راراً موقفه ال��راف��ض أي عملية إجالء 

ملقاتليه.
ويعّد “جيش االسالم” نحو ستة آالف مقاتل فيما يضّم 
“فيلق الرحمن” في صفوفه ثالثة آالف عنصر، وفق باالنش. 
في املقابل، يتحدث الفصيالن عن أرقام أكبر تصل الى عشرة 

آالف لكل منهما.
وف��ي اجليب الثالث ف��ي مدينة حرستا، يتواجد مئات 
املقاتلني من حركة أحرار الشام. وجرت مفاوضات أيضاً حول 

مصيرهم من دون أن تسفر عن نتيجة أيضاً.
ولم تعترف أي من الفصائل املعارضة مبشاركتها بأي 
مفاوضات، إال أنها وعلى وق��ع تقدم ق��وات النظام، أعلنت 
استعدادها الج��راء مفاوضات مباشرة مع روسيا، الداعمة 

لدمشق، حول وقف الطالق النار.

ورأى اخلبير في الشأن السوري في جامعة توم بييريه 
“أنهم )مقاتلني( متمرسون في حروب الشوارع وتكتيكاتها”، 
مضيفاً “لكنهم من دون شك عاجزون أمام قوة النيران وعديد 

القوات املوالية للنظام«.
وشكل تواجد هيئة حترير الشام في الغوطة الشرقية وإن 

بشكل محدودة معضلة في الغوطة الشرقية.
وأعربت الفصائل املعارضة مراراً عن استعدادها إخراج 
مقاتلي هيئة حترير الشام، وعمد جيش اإلس��الم فعالً على 

إجالء 13 جهادياً كانوا معتقلني لديه وإرسالهم إلى ادلب. 
- ماذا عن املدنيني؟ -

وقبل التصعيد األخير، كانت الغوطة الشرقية تعد 400 
ألف نسمة، فّر 50 ألفاً منهم إلى مناطق سيطرة احلكومة 
خ��الل األي���ام املاضية على وق��ع الهجوم ال��ب��ري والقصف 
املستمر.وبرغم أن الكثير منهم أع��رب في وق��ت سابق عن 
خشيته من اخل��روج ال��ى مناطق سيطرة النظام خوفاَ من 
االعتقال او التجنيد اإللزامي، لم يجدوا حالياً خيارات أخرى 
أمامهم.وفي اتفاقات اإلجالء، عادة ما يخرج املدنيني الرافضني 

لدخول قوات النظام برفقة املقاتلني املعارضني. 
وُيذّكر ما يحصل في الغوطة الشرقية مبعركة مدينة حلب 
التي حاصرت قوات النظام أحياءها الشرقية قبل أن تشن 
هجوماً برياً، دفع آالف املدنيني إلى الفرار الى مناطق سيطرة 
النظام غرباً. وانتهت املعركة بإجالء آالف املقاتلني املعارضني 
واملدنيني الباقني إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل املقاتلة 

شمال غرب سوريا
وي��ذك��ر لوند بأنه عندما استعادت ال��ق��وات احلكومية 
السيطرة في املاضي على بعض معاقل املعارضة، أعطي 

املدنيون خيار البقاء في مناطق سيطرة احلكومة.
وق��ال “أعتقد أن كثيرين ي��ري��دون فقط البقاء على قيد 
احلياة، وإنقاذ عائالتهم، واستكمال حياتهم، أيا تكن اجلهة 

التي تسيطر على مدينتهم”. 
ولكن في الغوطة الشرقية “لن يتمكن بعضهم من البقاء 

مهما كان العرض الذي سُيقدم لهم«.
وأوضح لوند أن “معارضي النظام املقربني من الفصائل 
املعارضة سيخشون حصول هجمات انتقامية واعتقاالت 
وتعذيب”، وسيخاف آخرون من التجنيد اإلجباري، مضيفاً 

أن “عائالتهم قد تشعر أنها مجبرة على اللحاق بهم«.

استمرار العملية العسكرية في الغوطة

حرائق جتتاح مساحات شاسعة
 في استراليا

تهدمت منازل ونفقت ابقار وأُحرقت مساحات شاسعة من االراض��ي أمس بسبب اندالع 
حرائق في استراليا جراء ظروف مناخية حارة دفعت عددا من السكان الى الفرار. 

وكانت عشرات احلرائق قد اندلعت السبت في غرب والية فكتوريا وجنوب غربها. وقد ادى 
تغّير اجتاه الرياح في وقت مبكر أمس االحد، الى تفاقم الوضع.

وقال مفوض ادارة الطوارئ في والية فكتوريا كريغ البيسلي للصحافيني االحد ان نحو 40 
الف هكتار تضررت و”ستنفق مئات قطعان االبقار نتيجة لهذه احلرائق«. 

الهند: مقتل 5 مدنيني في قصف باكستاني 
عبر »خط السيطرة« في كشمير

اتهمت الهند جارتها باكستان أمس االحد بشن قصف عبر )خط السيطرة( الذي يقسم 
إقليم كشمير املتنازع عليه بني اجلانبني ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيني.

ونقلت وكالة )برس ترست اوف انديا( الهندية لالنباء عن قائد الشرطة احمللي 
اس بي فيد القول ان القوات الباكستانية قصفت منطقة بقطاع )باالكوت( في محافظة 
)بونش( بوالية )جامو وكشمير( شمال الهند ما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من أسرة 
واحدة واصابة شخصني آخرين.وأوضح ان قذيفة ضربت منزل شخص مدني يدعى 
ش��ودري رمضان وهو من سكان قرية )دفتا دار( في مدينة )بيمبر غالي( مبحافظة 
)بونش( ما أدى الى قتله هو وامرأة وصبي وفتاة قاصر الى جانب إصابة شخصني 
آخرين.وتتهم نيودلهي اسالم اباد بدعم اجلماعات املسلحة في )كشمير( ومتويلها 
ومساعدتها في حني تنفي اسالم اباد هذه االتهامات وتؤكد ان الكشميريني يدافعون عن 

حريتهم.
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