
23
سياسة

الجزائر... ثورة 
لم تهدأ بعد

روحاني: واشنطن 
هي الطرف الذي عليه 

اتخاذ الخطوة األولى
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النقد إلقراض طهران

للحديث تتمة...

طهران تهدد 
بالتسلح نوويًا

االنتشار المسلح للصدريين: رسـائل ترهيب للقوى العراقية

من  محذرة  اإليراني،  النووي  الملف  بشأن  تهديدها  مستوى  من  طهران  رفعت 
إمكانية التسلح نوويًا إذا لم ترفع العقوبات، فيما حذر دبلوماسيون أوروبيون من 
اإليرانية في يونيو/حزيران المقبل، والتي  الرئاسية  انغالق فرصة الحل قبل االنتخابات 

يتوقع أن يفوز المحافظون بها

طهران ــ العربي الجديد

ــران بـــالـــتـــأكـــيـــد أنــهــا  ــهــ ــم تــكــتــف طــ لــ
ــبــــروتــــوكــــول  ــالــ ــل بــ ــمــ ــعــ ــوقــــف الــ ــتــ ســ
اإلضـــافـــي لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية قريبًا، إذا لم ترفع العقوبات، بل إنها 
هددت بأنها قد تتوجه لصنع أسلحة نووية 
إذا استمرت الضغوط على إيران. وبالتزامن، 
ــن ثـــاثـــة مــصــادر  ــــرز« عـ ــتـ ــ ــة »رويـ ــالـ نــقــلــت وكـ
تــدرس  املــتــحــدة  ــات  الـــواليـ مطلعة قــولــهــا إن 
ــــول كــيــفــيــة إحـــيـــاء  مــجــمــوعــة مــــن األفــــكــــار حـ
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، بما في ذلــك خيار 
يتخذ فــيــه الــجــانــبــان خــطــوات صــغــيــرة دون 
االلتزام الكامل لكسب الوقت. وانتقد الرئيس 
اإليراني، حسن روحاني، خال اجتماعه مع 
ســفــراء أجــانــب ملناسبة الــذكــرى الــــ42 للثورة 
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  إيـــــــــران،  فــــي  ــة  ــيــ اإلســــامــ
 إنــهــا لــم تتخذ بــعــد »إجـــراء 

ً
الــجــديــدة، قــائــا

مناسبًا وصحيحًا« تجاه إيران. وكرر أن عودة 
طهران إلى تنفيذ تعهداتها النووية مرتبطة 
ــراف جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا.  ــ ــ بــتــنــفــيــذ بــقــيــة األطـ
وقال »في أي ساعة تعود مجموعة 1+5 إلى 
جميع تــعــهــداتــهــا، فبعد ســاعــة ســنــعــود إلــى 
األميركية  اإلدارة  تــدعــو  وفيما  الــتــزامــاتــنــا«. 
النووية  تعهداتها  كــامــل  تنفيذ  إلــى  طــهــران 
أواًل، أكــد روحــانــي أن واشنطن »هــي الطرف 
ــــى«، مشيرًا  الـــذي عليه اتــخــاذ الــخــطــوة األولـ
إلى أن باده لم تنسحب من االتفاق النووي 

لتخطو الخطوة األولى. 
ــن اإليــــرانــــي، محمود  ــر األمــ بـــــدوره، أكـــد وزيــ
ــع الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة في  ــلـــوي، فـــي مــقــابــلــة مـ عـ
الــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي مــســاء أمـــس األول، أن 
الصناعة النووية اإليرانية »سلمية«، مشيرًا 
ــلـــى علي  ــرانــــي األعـ إلــــى فـــتـــوى لــلــمــرشــد اإليــ
خــامــنــئــي لــحــظــر إنـــتـــاج األســلــحــة الــنــوويــة. 

لــن تسعى  إن »الجمهورية اإلســامــيــة  وقــال 
إلى األسلحة النووية وتعتبرها حرامًا«، غير 
أنه لّوح بالتوجه إليها إذا استمرت الضغوط 
على إيران، موضحًا أنه »إذا تم حشر قط في 
زاويــــة يــمــكــن أن يــظــهــر مــنــه ســلــوك ال يظهر 
من قط حــّر«. وأكــد أنــه »إذا دفعوا إيــران إلى 
تلك االتجاهات، فإيران ليست هي املقصرة، 
إلى  دفعها  من  عاتق  على  يقع  التقصير  بل 
ذلـــك االتـــجـــاه«. وكــشــف عــلــوي، عــن تفاصيل 
جـــديـــدة حــــول عــمــلــيــة اغــتــيــال أبــــرز الــعــلــمــاء 
النوويني اإليرانيني، محسن فخري زادة، في 
 إن 

ً
27 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، قائا

عضوًا بالقوات املسلحة اإليرانية تورط في 
عملية االغتيال عبر تجهيزه التحضيرات.

وأكـــد رئــيــس هيئة الــطــاقــة الـــذريـــة اإليــرانــيــة، 
عــلــي أكـــبـــر صـــالـــحـــي، خــــال افـــتـــتـــاح مــعــرض 
قــزويــن غربي  النووية فــي مدينة  لــإنــجــازات 
ــران، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن بـــــاده ســتــوقــف  ــهــ طــ
ــبــــروتــــوكــــول اإلضـــــافـــــي لــلــوكــالــة  ــالــ ــل بــ ــمـ ــعـ الـ
الدولية للطاقة الذرية، إذا لم ترفع العقوبات، 
معتبرًا أن ذلــك »وفـــق قــانــون بــرملــانــي مــلــزم«. 
وأضــاف أن اإلجـــراءات اإليرانية تتوقف على 
أداء الــطــرف اآلخــــر، مــؤكــدًا أنـــه »إذا نــفــذ هــذا 
وإذا  مختلفًا،  األمــر  سيكون  تعهداته  الطرف 
لم ينفذها سنضطر لتنفيذ القانون«. وينص 
قانون أقره البرملان اإليراني على وقف العمل 

بالبروتوكول في 21 فبراير/شباط الحالي.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ثـــاثـــة مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
لوكالة »رويترز« أمس الثاثاء، إن الواليات 
املــتــحــدة تــبــحــث مــجــمــوعــة مــن األفـــكـــار حــول 
كيفية إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، بما 
فــيــهــا خـــيـــار يــتــخــذ فــيــه الــجــانــبــان خــطــوات 
الوقت.  الكامل لكسب  صغيرة بدون االلتزام 
وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن 
امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من 

تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الــــذي نـــص عــلــيــه اتــفــاق 
أو ربما تراجعها  إيــران  2015، مقابل توقف 

عن انتهاكاتها لاتفاق.
وأكـــدت املــصــادر أن بــايــدن لــم يــقــرر سياسته 
بــعــد. وال يــــزال مــوقــفــه املــعــلــن هـــو اســتــئــنــاف 
الكامل باالتفاق قبل أن تفعل  التزامها  إيــران 
الــــواليــــات املــتــحــدة ذلــــك. وقــــال أحــــد املــصــادر 
املــطــلــعــة عــلــى املــراجــعــة األمــيــركــيــة »يــفــكــرون 

بغداد ــ عادل النواب

في الوقت الذي نفى فيه اثنان من املسؤولني 
الـــعـــراقـــيـــني فـــي بـــغـــداد ومـــديـــنـــة الـــنـــجـــف، في 
حــديــثــني مــنــفــصــلــني مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
صــحــة مـــزاعـــم الــتــيــار الـــصـــدري حــــول وجـــود 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــديـ تــــهــــديــــدات تـــســـتـــهـــدف املـــــراقـــــد الـ
الـــعـــراق، والــتــي عــلــى أســاســهــا شــهــد الــعــراق، 
انتشارًا غير مسبوق  املــاضــي،  اإلثــنــني  مساء 
فــي مدن  الــســام«،  »ســرايــا  مليشيا  لعناصر 
جنوب ووســط الــعــراق والعاصمة بــغــداد، ما 
واملؤسسة  الكاظمي  مصطفى  حكومة  زالـــت 
ليلة  إزاء  الصمت  تلتزم  واألمــنــيــة  العسكرية 
ــد غــلــب  ــ ــبـــوق لــــلــــســــاح. وقــ ــر مـــسـ ــيـ انــــفــــات غـ
ــع املـــبـــاهـــاة بــالــعــدد  ــابـ ــتــــعــــراض طـ عـــلـــى االســ
والــســاح، وســط اســتــمــرار نـــزوح للناشطني، 
الذين اعتبروا أن إحــدى رسائل هــذا العرض 
األولـــى،  بــالــدرجــة  إليهم  موجهة  املليشياوي 
وأن الدولة غير قــادرة على أن تفعل أي شيء 
لــحــمــايــتــهــم. وبــحــســب مــســؤول عــســكــري في 

ــار الــتــي  ــكــ بــشــكــل حــقــيــقــي«. وأضــــــاف أن األفــ
يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى االتفاق 
الــنــووي املــوقــع عـــام 2015 ومـــا ســّمــاه »األقـــل 
مقابل األقل« كخطوة مؤقتة. وقال مصدر آخر 
التفاوض  أن  إلــى  إذا خلصت  بايدن  إدارة  إن 
الـــعـــودة الــكــامــلــة لــاتــفــاق سيستغرق  بــشــأن 
اعــتــدااًل.  أكثر  تتبنى نهجًا  فقد   ،

ً
وقتًا طــويــا

وأضاف املصدر: »هل عليهم محاولة تخفيف 
بعض الــعــقــوبــات املــفــروضــة على إيـــران على 
األقل، وإقناعها باملوافقة على التوقف وربما 
التراجع عن بعض )خطواتها( النووية؟«. وقد 
 أخرى لتخفيف الضغط 

ً
تجد واشنطن سبا

الطريق  إيـــران، عبر تمهيد  االقــتــصــادي على 
أمام صندوق النقد الدولي إلقراض طهران، أو 
أو تتبنى  البضائع اإلنسانية  تسهل وصــول 
فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني. وهو ما كانت 

أشارت إليه وكالة بلومبيرغ قبل أيام. 
وقــال دبلوماسي غربي لوكالة »رويــتــرز« إن 
قــرضــًا مــن صــنــدوق النقد الــدولــي »قــد يكون 
فـــعـــااًل بــالــتــأكــيــد«. ووصــــف إمــكــانــيــة تــقــديــم 
تسهيل ائتماني أوروبي إليران بأنه »معقول 
قــبــواًل ضمنيًا  يتطلب  لكنه  للتنفيذ«  وقــابــل 
من الواليات املتحدة. وفي حني قالت املتحدثة 

املسلحة ببغداد،  للقوات  العام  القائد  مكتب 
استهداف  أو  لتفجير  أمني  تهديد  »أي  فــإن 
املـــراقـــد الــديــنــيــة املــقــدســة، فـــي الــكــاظــمــيــة أو 
الــنــجــف أو كــربــاء أو ســـامـــراء، ال أصـــل لــه«. 
ــًا مــــزاعــــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري بـــأن  ــفـــى أيـــضـ ونـ
االســـتـــعـــراض الــعــســكــري وانــتــشــار مسلحي 
الحكومة  مع  بالتنسيق  تم  السام«  »سرايا 
والـــــقـــــوات األمــــنــــيــــة. وأوضـــــــح أنـــهـــم »كـــانـــوا 
مهيئني لذلك، ولم يبلغوا أحدًا، ال باملعلومات 
التي لديهم وال بأنهم سُيخرجون عناصرهم 
املــســلــحــني لــــلــــشــــوارع«. وأضـــــــاف املــــســــؤول، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الجهات  مــن  الـــوزراء طلب  أن »مكتب رئيس 
للتيار  التابعة  الــســام،  فــي ســرايــا  املسؤولة 
الصدري، تزويده باملعلومات التي قالت إنها 
حصلت عليها، وتشير إلى عمليات إرهابية 
عناصر  تنفذها  الشيعية  املراقد  الستهداف 

بعثية وداعشية، لكنها لم ترد حتى اآلن«.
في املقابل، قــال مسؤول في ديــوان محافظة 
ــم الــتــواصــل  ــه تـ ــراق، إنــ ــعــ الـــنـــجـــف، جـــنـــوب الــ
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــي واملـ ــنــ ــوطــ مـــــع أجـــــهـــــزة األمــــــــن الــ
مكافحة  وجهاز  العسكرية،  واالستخبارات 
اإلرهاب وقوات الجيش والشرطة، بعد إعان 
الصدريني عن وجود تهديدات، وأكدوا أنه لم 
يسجل لديها أي تهديد إرهابي وشيك على 
املراقد. كما أن العتبات العلوية والحسينية 
أجل  مــن  الحكومة  مــع  تواصلت  والعباسية 
ــــاق املـــراقـــد  أخــــذ احــتــيــاطــات قـــد تــتــطــلــب إغـ
وإخــائــهــا، لكنهم تــلــقــوا الـــرد نفسه بــأنــه ال 
يــوجــد شــيء مما ذكـــره الــصــدريــون. واعتبر 
الصدريون  يقدم  ولــم  مختلقة،  »املعلومة  أن 
أي تــوضــيــح أو دلــيــل عــلــى كــامــهــم. كــمــا أن 
ــن اســــتــــعــــراض مــســلــح ال يــمــكــن  ــا جـــــرى مــ مــ
اعتباره محاولة إلحباط هجوم على املراقد، 
العراقيني وشوارعهم،  كونه وقع بني منازل 

وبعيدًا عن املراقد املقدسة«.

إن طهران  األبــيــض جــني ساكي  البيت  باسم 
إذا استأنفت االمتثال، فإن واشنطن ستفعل 
ــــك وإن »الــــكــــرة فــــي مــلــعــب إيـــــــــران«، قــالــت  ذلـ
عدم  طلبت  الخارجية،  وزارة  باسم  متحدثة 
نشر اسمها، إن إدارة بايدن ما زالت تستشير 
ــــك الـــحـــلـــفـــاء والــــشــــركــــاء.  ــذلـ ــ الــــكــــونــــغــــرس وكـ
وأضــافــت »نــدرس مجموعة من األفــكــار التي 
تــتــفــق مـــع ســيــاســتــنــا املــعــلــنــة، املــتــمــثــلــة في 
إذا  لاتفاق  االمتثال  إلــى  للعودة  االستعداد 
فعلت إيــران ذلــك«. وحــذر ثاثة دبلوماسيني 
أوروبـــيـــني مــن أن حــتــى فــرصــة الــحــل املــؤقــت 
قد تضيع بسرعة قبل االنتخابات الرئاسية 
اإليــرانــيــة فــي يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، والتي 
يتوقع أن يفوز بها املحافظون. وقال أحدهم 
»إنـــه وضــع عــاجــل. إذا لــم نتمكن مــن اغتنام 
التفكير  للغاية  الــصــعــب  فــمــن  اآلن،  الــفــرصــة 
في أننا سنتمكن من الدخول في مفاوضات 
ــنــــووي(  جـــوهـــريـــة قــبــل الـــخـــريـــف. املـــســـار )الــ

الحالي قد يغلق كثيرًا من األبواب«.
ــمــه 

ّ
ر تــقــريــر أمـــمـــي تــســل

ّ
ــذ ــ مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حـ

مــجــلــس األمــــن الــــدولــــي، اإلثـــنـــني املـــاضـــي، من 
إيــران وكــوريــا الشمالية قد  إمكانية أن تكون 
استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير 

ومـــســـاء أمــــس األول، االثـــنـــني، نــشــر حــســاب 
»صــالــح محمد الــعــراقــي«، الـــذي يــعــّرف بأنه 
الصدر،  الــصــدري مقتدى  التيار  زعيم  وزيــر 
تحدث  بيانًا  »تــويــتــر«،  بموقع  حسابه  على 
فيه عّما سماه باالتفاق بني »البعث وداعش 
وبـــعـــض املـــنـــدســـني«، لــتــنــفــيــذ هــجــمــات على 
ــا الـــســـام«  ــرايــ ــراقــــد، مــطــالــبــًا مــلــيــشــيــا »ســ مــ
بالنفير والـــحـــذر. وعــقــب ذلــــك، شــهــدت مــدن 
النجف وكرباء وذي قار والبصرة وميسان 
 عــن 

ً
ــراء، فـــضـــا ــ ــامــ ــ ــل وســ ــابــ والـــقـــادســـيـــة وبــ

للمسلحني  انتشارًا واسعًا  العاصمة بغداد، 
بــأســلــحــة مختلفة،  يــســتــعــرضــون  املــلــثــمــني، 
ــادة لــــلــــدروع ومـــدافـــع  بــيــنــهــا قــــاذفــــات مــــضــ
وخفيفة،  متوسطة  رشــاشــة  وأسلحة  هــاون 
عـــلـــى مــــــرأى مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة، 
بــهــم، فيما انسحب  االحــتــكــاك  الــتــي تجنبت 
بــعــضــهــا مـــن مــنــاطــق تــمــركــز املــلــيــشــيــا. لكن 
األكــثــر خــطــورة كـــان املتعلق بــاالعــظــمــيــة، إذ 
نـــزل مسلحو الــتــيــار الـــصـــدري إلـــى املــديــنــة، 
أبــو حنيفة  اإلمـــام  أمــام جامع  واستعرضوا 
النعمان، ما خلق حالة من التوتر في املنطقة، 
الــتــي عــرفــت فـــي الــســنــوات الــســابــقــة أحــداثــًا 
مماثلة تفجرت عنها فنت وأزمات كبيرة ذات 

طابع طائفي.
وفــــي حـــديـــث خـــص بـــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
قــال املــتــحــدث بــاســم »ســرايــا الــســام« صفاء 
الـــتـــمـــيـــمـــي، إن »االنـــــتـــــشـــــار، والــــــدخــــــول فــي 
حــــالــــة الــــجــــهــــوزيــــة، مـــبـــنـــي عـــلـــى مــعــلــومــات 
أنهم  إلــى  وأشـــار  تكهن«.  على  وليس  دقيقة 
ســيــســلــمــون املــعــلــومــات لــلــقــوات األمــنــيــة من 
إرهــابــي  عمل  للتصدي ألي  تتحرك  أن  أجــل 
ــــاف  ــــداد. وأضـ ــغـ ــ ـــاء وبـ ـــربـ يـــهـــدد الـــنـــجـــف وكـ
»املعلومة التي وصلت إلينا، كانت بمستوى 
ولهذا  اعتيادية.  معلومة  وليست  جــدًا،  مهم 
كان يجب أن يكون هناك تحرك سريع، ومن 
دون انتظار، من قبل عناصر سرايا السام. 

صــــواريــــخ بــعــيــدة املــــــدى. وقـــــال خـــبـــراء األمـــم 
فون بمراقبة العقوبات املفروضة 

ّ
حدة املكل

ّ
املت

السنوي  تقريرهم  فــي  الشمالية،  كــوريــا  على 
 
ّ
لعت عليه وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن

ّ
الــذي اط

تعاونها  استأنفت  قــد  تــكــون  أن  نفت  طــهــران 
ـــهـــام 

ّ
ــو ات ــ الــــصــــاروخــــي مــــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، وهـ

ساقته ضّد إيران دولة لم يسّمها الخبراء في 
ه في العام 2020 

ّ
تقريرهم. وجاء في التقرير أن

»واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في املزاعم 
قة بالتعاون بني كوريا الشمالية وإيران 

ّ
املتعل

فــي مــجــال الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة«. وأضـــاف: 
»وفــقــًا إلحــدى الـــدول األعــضــاء، فقد استأنفت 
كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع 
املــدى. استئناف هذا  تطوير صواريخ بعيدة 
التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهّمة، 
وآخــر شحنة مرتبطة بهذه العاقة جــرت في 
2020«. ووفقًا للتقرير، فقد أرسل الخبراء إلى 
ــران أســئــلــة بــشــأن هـــذه املــزاعــم رّدت عليها  إيــ
طــهــران خطيًا فــي 21 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
 
ّ
املـــاضـــي. وقـــالـــت، فــي رســالــتــهــا الــجــوابــيــة، إن

تكون  قــد  قة 
ّ
ملف وبيانات  خاطئة  »معلومات 

التي  والتحليات  التحقيقات  في  خدمت 
ُ
است

أجراها الفريق«.

كما أن انتشار عناصر السرايا لم يشهد أي 
مشاكل مع القوات األمنية أو املواطنني. وهذا 
االنــتــشــار مــنــع حــصــول خـــروقـــات أمــنــيــة في 
بغداد والنجف وكرباء«. واعتبر أن »انتشار 
عناصر الــســرايــا جــاء مــن أجــل دفــع التهديد 
اإلرهـــــابـــــي عــــن بــــغــــداد والـــنـــجـــف وكــــربــــاء، 
ولـــم يــكــن هـــذا االنــتــشــار مــن أجـــل أي رســائــل 

سياسية أو غيرها«.
واعــتــبــر الــنــائــب بــاســم الــخــشــان أن مــا جــرى 
ــراق رســـائـــل  ــ ــعــ ــ ــ ــداد ومــــــــدن جـــنـــوبـــي ال ــغــ ــبــ بــ
سياسية للقوى املنافسة، تحديدًا من املكون 
وقال  املدنيني.  وللناشطني  الشيعي  العربي 
»مــا حصل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخشان، 
مــســاء اإلثــنــني، يــؤكــد مــدى سيطرة وهيمنة 

الــســاح املنفلت على الــشــارع، وهــذا الساح 
التأثير على  فــي  لــه دور  تأكيد سيكون  بكل 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة والــتــاعــب 
فـــي نــتــائــجــهــا مـــن خــــال عــمــلــيــات الــتــرهــيــب 
والــتــهــديــد بــهــذا الــــســــاح«. وأضـــــاف أن »مــا 
األخــرى،  السياسية  األطـــراف  حصل سيدفع 
الــرد على  إلــى  التي تملك مليشيات مسلحة 
االســـتـــعـــراض املــســلــح بــاســتــعــراض مــمــاثــل، 
ـــبـــني مــــدى قــوتــهــا هـــي أيـــضـــًا ومـــدى 

ُ
حــتــى ت

ســيــطــرة قـــواعـــدهـــا الــشــعــبــيــة عــلــى الـــشـــارع. 
ولهذا الصراع االنتخابي الجديد ربما يكون 
هــذه املــرة عبر الــســاح املنفلت، وهــذا يشكل 

تهديدًا حقيقيًا للسلم األهلي واملجتمعي«.
ــار املـــدنـــي  ــيـ ــتـ ــن جـــهـــتـــه، وصـــــف عـــضـــو الـ مــ

والــنــاشــط أحــمــد حقي »حــركــة الــصــدريــني« 
بأنها »استعراض قوة أمام مكونات البيت 
الــســيــاســي الــشــيــعــي والــفــصــائــل املــســلــحــة 
الــذيــن يعتبرهم  الناشطني  األخـــرى، وأمـــام 
الصدر تهديدًا ملناطق شعبيته في الجنوب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الــــعــــراقــــي«. وشــــــرح، لــــ
بـــأن »االســـتـــعـــراض املــبــنــي عــلــى معلومات 
مفتعلة، وبــرد فعل غير منطقي من ناحية 
العلوم األمنية إلحباط اعتداء إرهابي على 
أقـــل تــقــديــر، يــأتــي بــعــد أيـــام مــن مــنــاوشــات 
ــدريــــني ورئــــيــــس الــــــــوزراء  حـــــــادة بــــني الــــصــ
ح إلى سعيه 

ّ
األسبق نــوري املالكي، الــذي مل

 
ً
لــلــعــودة لــرئــاســة الــحــكــومــة املــقــبــلــة، فــضــا

استهداف  عمليات  سلسلة  مــع  تزامنه  عــن 
الصدر،  أتــبــاع  قبل  مــن  املدنيني  للناشطني 
بــأوامــر مباشرة مــنــه«. وأوضــح  أنها  يبدو 
أن »عددًا غير قليل من الناشطني لم يبيتوا 
الصدريني،  انتشار  مــن  خوفًا  منازلهم  فــي 
وحـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي عــــاجــــزة عــــن حــمــايــة 
لحماية  شــيء  منها  ُينتظر  ال  لــذا  نفسها، 
التحدث  يحاول  شخص  أي  أو  الناشطني، 

بحرية عن الوضع املزري الراهن«.
وحول ذلك، اعتبر الخبير بالشأن السياسي 
ــراقـــي مــجــاهــد الـــطـــائـــي أن »مــــا حصل  ــعـ الـ
اســتــعــراض مكرر يرغب الــصــدر بــأن يظهر 
فيه بمظهر حامي املذهب واملراقد، وكطرف 
يــحــول دون وقـــوع هــجــمــات مــفــتــرضــة. لكن 
فـــي الــحــقــيــقــة انـــعـــكـــاس هــــذا االســـتـــعـــراض 
املنافسة،  السياسية  الــقــوى  عــلــى  ســيــكــون 
التهديد  أو  بالتلميح  بعضها  بـــدأ   والــتــي 

بعودة اإلرهاب«. 
واعــتــبــر الــطــائــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
أن »مــا حصل هو تهديد مباشر  الجديد«، 
مقتدى  وزعيمه  الصدري  التيار  ينتقد  ملن 
الصدر، ألن أثر تظاهرات تشرين )أكتوبر/ 

تشرين األول 2019( ال يزال مستمرًا«.

أفكار أميركية إلحياء 
االتفاق: خطوات صغيرة 

متبادلة لكسب الوقت

صالحي: اإلجراءات اإليرانية تتوقف على أداء اآلخر )عطا كيناري/فرانس برس(

شهد العراق انتشارًا لعناصر »سرايا السالم« )حيدر حمداني/فرانس برس(

عثمان لحياني

حتى اليوم، العاشر من فبراير/ شباط 
2021، يكون الرئيس الجزائري عبد 
املجيد تبون قد قضى ثالثة أشهر 
بالتمام في رحلة عالج في الخارج، 

أي نحو ربع فترة حكمه منذ تسلمه 
السلطة في ديسمبر/ كانون األول 
2019. لم تكن هذه البداية موفقة 

ر بالتغيير 
ّ

بالنسبة لرئيس جديد، َبش
وجاء إلى الحكم في ظروف ملتبسة 
سياسيًا ومتوترة شعبيًا، وفي بلد 

 منذ عام 2013 
ً
كان يعاني أصال

من أزمة غياب الرئيس وضياع ختم 
الرئاسة، وكان مأزقه األساس تداخل 

خيوط الحكم بعضها ببعض، ما 
وضعه بني فكي الكارتل املالي، إلى 
حد تهديد كيان الدولة ودفعها إلى 

حافة االنهيار، قبل أن يحدث االنفجار 
الشعبي وثورة الشارع.

لم تهدأ ثورة الشارع بعد، ومخطئ من 
يعتقد أن الغضب الشعبي عاد إلى 

قمقمه، أو أن الوضع استوى للسلطة 
ملجرد سّن قانون أو تنظيم انتخابات. 
األسباب والعوامل نفسها التي فّجرت 

غضب الجزائريني عام 2019، ما 
زالت قائمة بعد عامني من الحراك، 

والتظاهرات األخيرة في أكثر من والية 
ومنطقة، ليست سوى »بروفة« أولى 
تؤشر إلى عودة ممكنة للجزائريني 

إلى الشارع، بعدما راكم الفشل الفادح 
للحكومة مزيدًا من االحتقان.

من الواضح أن الحراك الشعبي العائد، 
لم يستكمل استحقاقاته السياسية 

في حدها األدنى، كملف الحريات، 
كما أن السلطة لم تقرأ اللحظة بشكل 

 
ً
صحيح ولم تقّدم عرضًا مقبوال

للمجتمع السياسي واملدني سوى 
مقاربة »البوليس والقضاء«. هناك 

شعور مشترك لدى الجزائريني بأن 
ما تقّدمه السلطة على املستويني 
السياسي واالجتماعي، ال يؤمن 

من خوف وال يسمن من جوع، بل 
إن الخوف على مستقبل البلد زاد 

أكثر مما كان عليه في السابق. في 
كل األحوال، لن يكون ممكنًا للبلد 

االستمرار على هذا النحو، هناك أزمة 
حكم حقيقية ال يمكن لخطاب »العدو 

اه السلطة التغطية 
ّ
الخارجي« الذي تتبن

عليها، وهناك أزمة مشروع سياسي 
غائب ال يمكن تعويضه بالحلول 

البيروقراطية أو النهج األمني، وهناك 
أزمة ثقة ال يمكن للجيش معالجتها 

»باستعراض قوة«.
اإلنصات قيمة، والجزائر بكل أزماتها 

دة، تحتاج إلى سلطة تجيد 
ّ
املعق

اإلنصات لكي ال تتكرر األزمات ويدور 
البلد في حلقة مفرغة ويخسر مزيدًا 

من الوقت الثمني، والجزائر بحاجة إلى 
رئيس مقتدر ال يعوزه عجز، وإلى 

حكومة إنجاز. وإذا لم تكن للسلطة 
القدرة على االستماع لدعوات التعقل 
والحوار، ولم تكن لتبون القدرة على 

مواصلة الحكم، فليس عليه أكثر من 
رد األمانة إلى أهلها.

التزمت الحكومة 
العراقية الصمت إزاء ليلة 

االنفالت غير المسبوق 
للسالح، مساء اإلثنين، مع 

االنتشار المسلح لعناصر 
»سرايا السالم« في مدن 

مختلفة، في استعراض 
بدا أنه يستهدف توجيه 

رسائل ترهيب

جاء االنتشار المسلح لمليشيا »سرايا السالم« بالتزامن مع موجة استهداف 
جديدة للناشطين في محافظات جنوبية. واتهم ناشطون في النجف 
خلفية  على  بتنفيذها  »السرايا« 
ندوة أقيمت الجمعة في المدينة 
الصدر.  مقتدى  أتــبــاع  استفزت 
واعتبر الناشط معتز الغراوي، انتشار 
المليشيا »رسالة للناشطين بقدرتها 
لـ»العربي  مبينا  إسكاتهم«،  على 
الناشطين  ــب  ــل »أغ أن  الــجــديــد« 
أجبروا منذ ليل اإلثنين على الخروج 
انــتــشــرت  ــي  ــت ال مناطقهم  ــن   م

فيها المليشيا«.

تهديد الناشطين
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نتنياهو يرد على بلينكن: 
الجوالن سيبقى إسرائيليًا

أعلن مكتب رئيس وزراء االحتال 
اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
ــر  ــ عـــلـــى وزيـ ردًا  ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ أمــــــس 
ــتـــونـــي  ــــي أنـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة األمـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
مرتفعات   

ّ
أن )الــــصــــورة(،  بلينكن 

ــبــــقــــى  ــتــ ــة »ســ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الـــــــــجـــــــــوالن املـ
أملح  قد  بلينكن  إسرائيلية«. وكان 
شبكة  مــع  تلفزيونية  مــقــابــلــة  فــي 

من  أول  األمــيــركــيــة،  أن«  أن  »ســــي 
 دعم الواليات 

ّ
أمس اإلثنني، إلى أن

املــتــحــدة لــســيــطــرة إســـرائـــيـــل على 
وردًا على  ثـــابـــتـــًا.  لــيــس  الــــجــــوالن 
ذلــك، أكــد مــســؤول كبير فــي مكتب 
بــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  نتنياهو، 
واضــــــــح،  إســـــرائـــــيـــــل  ــوقــــــف  »مــــ أن 
مـــــرتـــــفـــــعـــــات الــــــــجــــــــوالن ســـتـــبـــقـــى 
إســرائــيــلــيــة بــغــض الــنــظــر عـــن أي 

سيناريو مستقبلي محتمل«.
)فرانس برس(

حوار فلسطيني إيجابي 
في القاهرة

ــقــــدت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  عــ
الوطني  الــحــوار  مــن  ثانية  جلسة 
فـــي الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة، 
ــلـــف  أمـــــــــــس الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء، حـــــــــــول مـ
ــا  ــابــــات وضــــمــــان إجـــرائـــهـ ــتــــخــ االنــ
واالعــــــتــــــراف بــنــتــائــجــهــا وتــذلــيــل 
العقبات التي قد تعترض طريقها. 
وأكـــدت مــصــادر فــي وفــد الفصائل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن األجـــــواء  لــــ
ــة، فــيــمــا أكـــــد أحـــد  ــيـ ــابـ كـــانـــت إيـــجـ
املصادر أن »حركتي فتح وحماس، 
واملـــصـــريـــني اتـــفـــقـــوا عـــلـــى إنـــجـــاح 

ف األمر«.
ّ
الحوار مهما كل

)العربي الجديد(

فصل 9 قيادات من حزب 
»الوفد« المصري

أعلن رئيس حزب »الوفد« املصري، 
بهاء الدين أبو شقة، أمس الثاثاء، 
ــه »تـــقـــرر  ــ فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إنـ
الحزب نهائيًا  قــيــادات من  فصل 9 
وهــــــــم: يــــاســــر الـــهـــضـــيـــبـــي )عـــضـــو 
ــلـــس شــــــيــــــوخ(، ومــــحــــمــــد عــبــد  مـــجـ
العليم داود )عضو مجلس نواب(، 
ــاق، ومـــحـــمـــد عـــبـــده،  ــ ــبـ ــ وطـــــــــارق سـ
الله،  وحسني منصور، ونبيل عبد 
ومــحــمــد حــلــمــي ســويــلــم، وحــمــدان 
ــــان«. وزعـــم  الــخــلــيــلــي، وحـــاتـــم رســ
أبو شقة أن قرار فصل هؤالء استند 
إلــــــى »وجــــــــود مـــــؤامـــــرة تــســتــهــدف 
إسقاط الحزب، عن طريق استخدام 
جميع وسائل حروب الجيل الرابع، 
وتوظيف  الشائعات،  حــرب  ومنها 

األموال مجهولة املصدر«.
)العربي الجديد(

حسين الشيخ يطلب زيارة 
مروان البرغوثي

علمت »العربي الجديد« من مصادر 
متطابقة أن عضو اللجنة املركزية 
لحركة »فتح«، حسني الشيخ، طلب 
تصريحًا من االحتال اإلسرائيلي 
ــزيـــة  ــركـ لـــــزيـــــارة عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة املـ
البرغوثي  مـــروان  األســيــر  للحركة، 
فـــي سجن  فـــي معتقله  )الــــصــــورة( 
»هداريم«. وأشــارت مصادر مقربة 

الـــشـــيـــخ  إلـــــــى أن  الــــبــــرغــــوثــــي  مـــــن 
ــنــــاع الـــبـــرغـــوثـــي بــعــدم  »يـــعـــتـــزم إقــ
بــقــائــمــة منفصلة  نــفــســه  تــرشــيــح 
فتح،  لحركة  الرسمية  القائمة  عن 

حفاظًا على وحدة الحركة«.
)العربي الجديد(

6 قتلى في سيناء
قــتــل ســتــة أفــــــراد مـــن املــجــمــوعــات 
القبلية املساندة للجيش املصري، 
ــنـــاء،  ــيـ ــــط سـ ــ ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، وسـ ــ أمـ
عــلــى يـــد تــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء«. 
»الــعــربــي  وقـــالـــت مـــصـــادر قــبــلــيــة لـــ
التنظيم نصب كمينًا  إن  الجديد« 
عــلــى طــريــق جــعــل بــوســط سيناء، 
لسيارات عدة تتبع قبيلة الترابني 
مـــا أدى ملقتل  لــلــجــيــش،  املــســانــدة 
ــات الــقــبــلــيــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــتــــة مـــــن املــ ســ

وإصابة آخرين.
)العربي الجديد(

طهران ــ صابر غل عنبري

تــتــشــابــك الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــة  ــيــ ــلــ إيــــــــــــــران، فــــــي الــــســــاحــــتــــني الــــداخــ
ــتــــي  والـــــخـــــارجـــــيـــــة، هـــــــذه األيــــــــــــام، والــ
ــلـــثـــورة،  ــرى الـــــــــ42 لـ ــ ــذكـ ــ تـــتـــزامـــن مــــع الـ
)حسب  اليوم  الباد  بها  تحتفل  التي 
املشاكل  وتفاقمت  اإليــرانــي(.  التقويم 
العامني  الــتــي واجهتها طــهــران خــال 
املاضيني على نحو غير مسبوق، على 
خــلــفــيــة دخــــول الـــصـــراع مـــع واشــنــطــن 
ــن قـــبـــل. فــالــعــقــوبــات  ــم يـــمـــر مــ عـــهـــدًا لــ
الــقــاســيــة املــفــروضــة عــلــى طــهــران بعد 
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي 
فــي الــعــام 2018، تــعــود بــاألســاس إلى 
تـــحـــدي الـــصـــراع الــقــديــم الــحــديــث مع 
أميركا. لكن هذه  الغرب، وتحديدًا مع 
لها مفاعيل داخلية  العقوبات نفسها 
ــد الــتــحــديــات الــداخــلــيــة 

ّ
قـــويـــة، مـــا يــعــق

ــادي  ــتــــصــ ــو اقــ ــ ــا هــ ــ املـــــركـــــبـــــة، مـــنـــهـــا مــ
واجــــتــــمــــاعــــي وســـــيـــــاســـــي. والـــعـــكـــس 
أو  اإلدارة«  »ســــوء  ـــ فــ أيـــضـــًا،  صــحــيــح 
اإليــرانــيــة  لــلــحــكــومــات  األداء«  ــوء  ــ »سـ
الصراع  هــذا  تداعيات  فاقم  املتعاقبة، 
ــيـــة. والــنــتــيــجــة أن  ــلـ ومــفــاعــيــلــه الـــداخـ
الــبــاد تــواجــه الــيــوم أزمـــة اقتصادية، 
التحديات  بــني  األبـــرز  الــعــنــوان  تشكل 

الداخلية.
وفــجــرت األزمـــة احتجاجات عــدة، خال 
ــبــــاب  ــانـــــت ألســ ــ ــــني، كـ ــيـ ــ ــاضـ ــ الــــعــــامــــني املـ
ــة بـــــــاألســـــــاس، رغـــــــم رفـــعـــهـــا  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
أيــضــًا، وكــان  أحيانًا شــعــارات سياسية 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  خــال  أکبرها 
االقتصادية  األزمـــات  وتستهدف   .2019
ــرائــــح الــفــقــيــرة  املـــتـــراكـــمـــة أســــاســــًا الــــشــ
التي  اإليــرانــي،  املجتمع  في  واملتوسطة 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــثـــورة  ــنـ شـــكـــلـــت الـــحـــاضـ
اإلسامية قبل وأثناء انطاقها، ما يعني 
وتداعياتها  األزمــــات  هـــذه  اســتــمــرار  أن 
املجتمعية يكون على حساب رصيدها 
ــر رئــيــس  ــ ــــذا األمــ ــــع هـ ــــد دفـ الـــشـــعـــبـــي. وقـ
قاليباف،  باقر  اإليراني، محمد  البرملان 
إلــى إطــاق تحذيرات من هــذا األمــر، في 
أول خطاب له بعد توليه املنصب خال 
مايو/ أيار 2020. واعتبر، في حديثه عن 
التهديدات، أن »التهديد األول هو تراجع 

الرصيد االجتماعي للنظام«، عازيًا ذلك 
إلى »الفشل املتراكم في اإلدارة وابتعاد 
الــثــورة«. ُيضاف  املسؤولني عــن مــبــادئ 
إلــى ذلــك تــحــدي جيل جــديــد صــاعــد في 
إيران، أو »جيل سوشال ميديا« إن صح 
الــثــورة، وهو  لــم يعايش  الــذي  التعبير، 
قد  وقناعات  وطموحات  تطلعات  لديه 
تــخــتــلــف فـــي طــبــيــعــتــهــا عــمــا يـــــدور في 
أذهــان اآلبــاء، فيعبر عنها على شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ويــســتــدعــي هــذا 
الــتــحــدي إيــجــاد حــلــول ســريــعــة ملشاكل 
ــة والــــعــــدالــــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيــــل، االقــ هــــــذا الــــجــ

االجتماعية وغيرهما.
إلــــــــى ذلــــــــك أيــــــضــــــًا، فــــالــــتــــحــــدي اآلخــــــر 
ــلـــيـــة، هـــو احـــتـــدام  فـــي الــســيــاســة الـــداخـ
التجاذبات السياسية بني القوى، وعدم 
وجود إجماع بينها على سبل موحدة 
 

ّ
ــق لـــتـــوصـــل ــ ــل. وال أفــ ــاكــ ــشــ ملـــعـــالـــجـــة املــ

أقــــطــــاب الـــســـيـــاســـة فــــي إيــــــــران لــحــلــول 
لــوجــود رؤيــتــني متباعدتني  مــشــتــركــة، 
في السياسة، داخليًا وخارجيًا. فبينما 
يـــرى الــتــيــار اإلصـــاحـــي، ومــعــه الــتــيــار 
االقــتــصــاديــة  التنمية  أن  »االعـــتـــدالـــي«، 
لـــن تــتــحــقــق إال بــعــد تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
ــــاء« مــع 

ّ
ــتــــعــــامــــل الــــبــــن الـــســـيـــاســـيـــة و»الــ

الــــغــــرب، وتـــحـــديـــدًا الــــواليــــات املــتــحــدة، 
يعتقد التيار املحافظ، صاحب النصيب 
األكــبــر فــي السلطة، أن هــذا الــحــل يعيد 
الــثــورة، وإخضاعها  إلــى ما قبل  الباد 

لسيطرة أميركية.
ــران  ــ ــه إيـ ــلـــى الـــضـــفـــة األخــــــــرى، تــــواجــ وعـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة تـــحـــديـــات  ــيــــاســ فـــــي الــــســ
ــاع مــنــســوب الــتــوتــر  ــفــ كـــبـــرى، مــنــهــا ارتــ
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة مـــع الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا فـــي املــنــطــقــة، على 
خلفية سياسة الضغوط القصوى التي 
ــيـــس األمــــيــــركــــي الــســابــق  ــرئـ ــا الـ ــهـ ــارسـ مـ
دونالد ترامب بعد انسحابه من االتفاق 
ــاف إلــــــى هــــــذا اســـتـــمـــرار  الــــــنــــــووي. يــــضــ
ــع الــبــيــئــة  ــ ــي الــــعــــاقــــات مـ ــ ــرات فـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
دول خليجية،  مـــع  وتــحــديــدًا  املــحــيــطــة، 
وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  أصبحت  والتي 
ــع واشــــنــــطــــن، فــمــن  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ بـــالـــتـــوتـــر األكـ
دون انــفــراجــة فـــي الــتــوتــر مـــع األخـــيـــرة، 
ال يــتــوقــع اخـــتـــراق مــا فــي الــتــوتــرات مع 
املحيط. يضاف إلى ذلــك، دخــول املتغير 
الــخــط، خــال الشهور  اإلســرائــيــلــي على 
العاقات بني دول  األخيرة، بعد تطبيع 
ــران فـــي الــخــلــيــج وبـــني الــكــيــان  ــ ــارة إليـ جــ
اإلســرائــيــلــي، مــا ســيــؤســس لــتــحــٍد أمني 
خطير على الحدود اإليرانية الجنوبية، 
أكثر  د 

ّ
ليعق لها،  بالنسبة  أهمية  األكثر 

التوترات في املنطقة، والعاقات املتوترة 
بني طهران وعواصم خليجية أخرى.

من  خــرجــت  الــتــي  التصريحات  أن  غير 
دهاليز اإلدارة األميركية الجديدة حتى 
لــتــجــاوز  إرادة  بـــوجـــود  تــشــي  ال  اآلن، 
ــتـــي خــلــفــهــا تـــرامـــب  ــتـــركـــة الــثــقــيــلــة الـ الـ
لــتــكــرر  ــران،  ــ ــإيـ ــ بـ يـــرتـــبـــط  مــــا  فــــي  وراءه 
اإلدارة، ولو بلهجة دبلوماسية ناعمة، 
ما  فــي  نفسها  السابقة  اإلدارة  مطالب 
لطهران،  الــحــمــراء«  »الخطوط  بـ يتعلق 
أي برنامجها الصاروخي وسياساتها 
اإلقليمية. مع ذلــك، فإن عهد بايدن، قد 
يــمــنــح طـــهـــران فــســحــة لــلــمــلــمــة أوراقـــهـــا 

ومواجهة التحديات.

تحديات إيرانية متراكمة 
في ذكرى الثورة

في الذكرى الـ42 للثورة 
اإليرانية، تصاعدت 

التحديات بوجه 
السلطات، في ظل 

تجاذبات سياسية، 
وعقوبات أميركية لها 

تداعيات قوية

قاليباف: التهديد 
األول هو تراجع الرصيد 

االجتماعي للنظام
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ميانمار: سلطات االنقالب 
تقمع االحتجاجات

أطــلــقــت قــــوات األمــــن فـــي مــيــانــمــار، 
أمس الثاثاء، رصاصات مطاطية 
ــوع عــلــى  ــ ــدمـ ــ ــلـ ــ والـــــــغـــــــاز املــــســــيــــل لـ
ــد االنــــــقــــــاب، فــي  ــ ــريـــن ضـ ــاهـ ــتـــظـ مـ
ــتــــوالــــي مــن  ــع عـــلـــى الــ ــ ــرابـ ــ الــــيــــوم الـ
ــــف شـــهـــود  ــــشـ االحـــــتـــــجـــــاجـــــات. وكـ
عــيــان، فــي العاصمة نــايــبــيــداو، أن 

الشرطة أطلقت رصاصات مطاطية 
قد  كــانــت  بعدما  متظاهرين،  على 
املــيــاه.  بخراطيم  تفريقهم  حــاولــت 
كــمــا فـــرض الــجــيــش، أول مــن أمــس 
التجّمعات في  االثنني، حظرًا على 
مناطق تشهد احتجاجات حاشدة 

وحظر تجول ليلي.
)فرانس برس(

تدريبات أميركية في بحر 
الصين الجنوبي

أميركيتان،  طائرات  حاملتا  أجــرت 
الــثــاثــاء، تــدريــبــات مشتركة  أمـــس 
ــنـــوبـــي، بــعــد  فــــي بـــحـــر الـــصـــني الـــجـ
ــار ســـفـــيـــنـــة حــربــيــة  ــ ــحـ ــ ــن إبـ ــ أيــــــــام مـ
تسيطر  جــزر  مــن  بالقرب  أميركية، 
عــلــيــهــا الــــصــــني. وذكـــــــرت الــبــحــريــة 
األمــيــركــيــة أن حــامــلــتــي الــطــائــرات 
»تـــــيـــــودور روزفـــــلـــــت« و»نــيــمــيــتــز« 
»أجرتا  القتاليتني  ومجموعتيهما 
العديد من التدريبات بهدف زيادة 

التوافق العملياتي بني القطع«.
)رويترز(

توترات أمنية في 
أفغانستان

ــــس  ــة أشــــــــخــــــــاص، أمـ ــســ ــمــ ــل خــ ــ ــتـ ــ قـ
الـــــثـــــاثـــــاء، جــــــــراء هــــجــــوم مــســلــح 
األفغانية  العاصمة  فــي  وانــفــجــار 
صـــــيـــــب شــخــصــان 

ُ
ــول. كـــمـــا أ ــ ــابــ ــ كــ

بجروح جراء انفجار عبوة الصقة 
من  القريبة  ميكرويان  منطقة  في 
الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة. فـــي املــقــابــل، 
األفــغــانــيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
عـــن مــقــتــل 31 مـــن عــنــاصــر حــركــة 
ــي قـــصـــف جـــــوي فــي  ــان« فــ ــبــ ــالــ »طــ

مديرية بنجوايي بإقليم قندهار.
)العربي الجديد(

اقتراح تركي باعتماد 
النموذج اليوناني 

لـ»إس 400«
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــار )الــصــورة(، أمــس الــثــاثــاء، عن 
ــقــــرة ملــنــاقــشــة الـــنـــمـــوذج  انـــفـــتـــاح أنــ
الـــيـــونـــانـــي لــحــل مــســألــة صـــواريـــخ 
»إس 400« الروسية، والتي أدت إلى 
فرض عقوبات أميركية على تركيا. 
تمتلكها  التي  إس-300  وصــواريــخ 
اليونان، كانت قد اشترتها قبرص 
مــن روســيــا فــي الــعــام 1997. وبعد 
ضغوط أميركية وأوروبــيــة تم نقل 
الـــصـــواريـــخ عــــام 1998 مـــن قــبــرص 
إلى جزيرة كريت اليونانية، مقابل 
ــد الـــيـــونـــان لــقــبــرص بــأنــظــمــة  تـــزويـ

جوية موازية. وبعد نقل الصواريخ، 
بقيت 15 عامًا بدون تفعيل.

)العربي الجديد(

النظام السوري يطبّق 
اتفاق درعا

الثاثاء،  النظام السوري، أمس  بدأ 
إليه  تــوصــل  الـــذي  االتـــفـــاق  بتنفيذ 
حــول مصير  املركزية«  »اللجنة  مع 
ــة  ــعـــارضـ ــقـــني فــــي املـ ــابـ مـــقـــاتـــلـــني سـ
املــســلــحــة ومــديــنــة طــفــس فـــي ريــف 
ــي. وقـــــالـــــت مــــصــــادر  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ درعــــــــا الـ
ــــوات من  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن قـ لــــ
الــتــابــعــة للنظام  الــرابــعــة«  »الــفــرقــة 
نــفــذت عــمــلــيــات تفتيش فــي مـــزارع 
بــــإشــــراف عــنــاصــر مـــن مــجــمــوعــات 
ــام ووجــــــــود  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الــــتــــســــويــــة مــــــع الـ
أصــــــحــــــاب املــــــــــــــــزارع، إضــــــافــــــة إلــــى 
مندوبني عن »اللجنة املركزية« التي 
تضم قياديني سابقني في املعارضة 
ووجــهــاء محليني. ويــنــص االتــفــاق 
على عــدة بــنــود، مــن أبــرزهــا تسليم 
الــســاح املــتــوســط وتفتيش املـــزارع 
ومقرات تابعة للقيادي السابق في 

الفصائل املحلية خلدون الزعبي.
)العربي الجديد(

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وزيــــر  ــائــــب رئــ ــد نــ ــ أكــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري، الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
زيارته بيروت، أمس  ثاني، خــال  آل  الرحمن 
الثاثاء، دعم الدوحة تشكيل حكومة لبنانية 
ــرار. ونـــفـــى، بــعــد لــقــائــه رئــيــس  ــقـ ــتـ تــدعــم االسـ
قصر  في  عــون،  ميشال  اللبناني  الجمهورية 
الرئاسي(، وجود مبادرة قطرية  بعبدا )املقر 
حاليًا على الطاولة لدعوة األطراف اللبنانية 
إلــى الــتــشــاور فــي الــدوحــة. وجـــاء ذلــك بعد أن 
تــحــدثــت وســائــل إعـــام محلية وعــربــيــة، منذ 
ــارة املـــســـؤول الــقــطــري مساء  لحظة إعـــان زيــ
أول من أمس االثنني، عن احتمال قيام الدوحة 
بــجــمــع الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى طــاولــة حــوار 
شبيهة بتلك التي عقدت في مايو/أيار 2008، 
الله عسكريًا على  أعقبت سيطرة حــزب  التي 
ميشال  انتخاب  إلــى  وأدت  بيروت،  العاصمة 
ســلــيــمــان رئــيــســًا. وأوضـــــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
القطري في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه 
األطـــراف  لبنان وتشجع  تــدعــم   قطر 

ّ
أن عـــون، 

عـــلـــى تــغــلــيــب املــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى تــلــك 
إلى تشكيل  للوصول  السياسية،  أو  الحزبية 
حكومة تؤمن االستقرار السياسي. وردًا على 
ســـؤال بــشــأن مــا إذا كــانــت دولـــة قــطــر تسعى 
»نسف املبادرة الفرنسية« تجاه لبنان، نفى  لـ
ــر، واضــعــًا  ــ ــذا األمــ ــر الــخــارجــيــة صــحــة هــ ــ وزيـ
تــحــرك الـــدوحـــة فــي إطــــار اســتــكــمــال املــســاعــي 
الــدولــيــة لتشكيل حــكــومــة. وكشف  والــجــهــود 
ــة قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل  أن أمــيــر دولـ
ثــانــي يــوجــه رســالــة دعـــم للبنانيني. وفـــي ما 

أوضح  للبنان،  املباشر  املالي  بالدعم  يتعلق 
ال  فــي سياساتها،  »قــطــر  أن  الخارجية  وزيـــر 
تقدم الــدعــم على شكل نــقــدي، بــل عبر برامج 
ومــشــاريــع، لــتــكــون عــلــى بــّيــنــة أنــهــا ستحدث 
فارقًا في اقتصاد الدولة وعلى صعيد الشعب. 
ــر يتطلب حــكــومــة مــســتــقــرة، وقطر  ــذا األمـ وهـ
الــخــيــارات لخدمة  مــســتــعــدة للنظر فــي كــافــة 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وتــســتــوفــي الــشــروط التي 

تتبعها الدولة القطرية في مساعدة الدول«. 
والـــتـــقـــى املــــســــؤول الـــقـــطـــري رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري في عني التينة )مقر إقامة 
بــيــروت. وأكــدت مصادر  البرملان( في  رئيس 
 الــلــقــاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــني الــتــيــنــة لـــ

التأخر  وعــدم  تشكيل حكومة  أهمية  تــنــاول 
 الــعــقــد، ألن الــوضــع الـــراهـــن ال يحتمل 

ّ
لــحــل

ــلـــة. كـــمـــا تـــضـــّمـــن تـــشـــديـــد قـــطـــر عــلــى  املـــمـــاطـ
وقوفها إلى جانب لبنان ودعمه في محنته 
الــقــوى السياسية  االقــتــصــاديــة، مــع مــاقــاة 
لــلــجــهــود الــدولــيــة، بــالــتــوافــق الــداخــلــي على 
خــريــطــة طــريــق لــلــنــهــوض. إلـــى ذلـــك استقبل 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال حــســان 
القطري،  الوزير  الحكومي  السراي  دياب في 
وتـــّم اســتــعــراض األوضــــاع الــعــامــة والجهود 
املبذولة لتأليف الحكومة وما يمكن أن تقوم 
به قطر لتشجيع األطراف اللبنانية لإسراع 

في تشكيل الحكومة.

التنفيذية  السلطة  انتخاب  إثــر  الليبي،  املــلــف  فــي  الدبلوماسي  الــزخــم  تــواصــل 
املــؤقــتــة األســـبـــوع املـــاضـــي، مــع انــطــاق الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة لــاجــتــمــاع الــثــالــث 
للمسار الدستوري الليبي، أمس الثاثاء، في الغردقة املصرية، بحضور رئيس 
التباحث حول كيفية إجراء  السايح، بهدف  العليا لانتخابات عماد  املفوضية 
االستفتاء على الدستور الليبي. وشهد االجتماع مشاركة رئيس جهاز املخابرات 
بامللف  املعنية  املصرية  للجنة  التنفيذي  والرئيس  كــامــل،  عباس  الــلــواء  العامة 
يــان كوبيتش،  إلــى ليبيا  بــديــع، واملــبــعــوث األمــمــي الجديد  الــلــواء أيمن  الليبي، 
 الذي شدد على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية، حتى ال تتأثر باقي املسارات 

السياسية والعسكرية. 
وأّيد عدد من املشاركني في االجتماع، إجراء االستفتاء مع تعديل املادة السادسة 
ــغـــاء املـــــادة الــســابــعــة مــنــه،  بــاعــتــمــاد نــظــام الــــدوائــــر الـــثـــاث بــنــظــام »50+1« وإلـ
وتحصني املراكز القانونية التي ستنتج عن هذا االستفتاء، وذلك من خال إيقاف 
نظر الــطــعــون املتعلقة بــقــانــون االســتــفــتــاء وقــانــونــيــة إصـــدار مــشــروع الدستور 
والتعديل العاشر لإعام الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 
الخميس. من جهتها، كشفت  يــوم غد  االجتماعات حتى  أن تستمر  املقرر  ومــن 
»العربي  لـ الليبي  بامللف  املعنية  اللجنة  مصادر دبلوماسية مصرية مقربة من 
الجديد«، عن حالة من الغضب لدى القاهرة، تجاه البعثة األممية في ليبيا، نظرًا 
السابقة  باإلنابة  األممية  املبعوثة  مارستها  خــداع  عملية  القاهرة  اعتبرته  ملــا 
ستيفاني وليامز، ضد القاهرة بشأن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والتي 
الفائزة،  القائمة  لصالح  القاهرة،  تدعمها  كانت  التي  القيادات  بخسارة  انتهت 

والتي كانت تحظى بدعم تركيا.
من جهته، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، هاتفيًا مع نظيره 
التونسي عثمان الجرندي، ملف الشأن الليبي. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية 
مساء أول من أمس اإلثنني، أن جاووش أوغلو والجرندي بحثا آخر املستجدات 
في ليبيا، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى املكاملة. بدوره، بحث وزير 
الخارجية الــروســي، سيرغي الفـــروف، أول من أمــس اإلثــنــني، مع رئيس املجلس 
الحميد  عبد  الوطنية،  الوحدة  ورئيس حكومة  املنفي،  الليبي، محمد  الرئاسي 

دبيبة، امللف الليبي. 
)العربي الجديد، األناضول(

تحالف »الحرية 
والتغيير« هو الرابح األكبر 

في الحكومة

أسفرت معارك أمس 
عن سقوط أكثر من 40 

قتيًال من الطرفين

لن تجد الحكومة 
الطريق مفروشًا بالورود 
على المستوى السياسي

وصف الحوثيون 
غريفيث بأنه مبعوث 
بريطاني بلباس أممي

الحكومة السودانية
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــودانــ ــســ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ســـتـــجـــد الــ
الــــجــــديــــدة، نــفــســهــا فــــي مـــواجـــهـــة 
السياسية  الــتــعــقــيــدات  مـــن  جــمــلــة 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة في  ــاديـ ــتـــصـ ــة واالقـ ــيـ ــنـ واألمـ
تجاوزها  عليها  الصعب  من  املقبلة،  املرحلة 
في الوقت القريب، على الرغم من حالة التفاؤل 
لدى كثيرين. وسمى رئيس الــوزراء، عبد الله 
حــمــدوك، أول مــن أمــس اإلثــنــني، 25 وزيـــرًا في 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، تـــوزعـــت حــصــصــهــا بني 
شــركــاء الــحــكــم الــثــاثــة؛ تــحــالــف »قـــوى إعــان 
الحرية والتغيير« الذي حصل على 17 وزارة 
حــاز منها حــزب »األمـــة« القومي وحـــده على 
انضمت  التي  املسلحة  والــحــركــات  وزارات،   6
ــاق الـــســـام،  ــفــ ــرًا بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــ ــيــ لــلــحــكــم أخــ
العسكري  واملــكــون  وزارات،   7 على  وحصلت 
الذي احتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية. فيما 
ــر لــلــتــربــيــة والتعليم  تـــم تــأجــيــل تــســمــيــة وزيــ
إلجـــراء مزيد مــن املــشــاورات، نتيجة خافات 
حول من يتولى هذه الحقيبة داخل مكونات 

»الجبهة الثورية«.
وبـــكـــل الـــحـــســـابـــات، يـــكـــون تــحــالــف »الــحــريــة 
والتغيير«، هو الرابح األكبر من تلك القسمة 
بــمــرشــحــه عبد  أواًل  بــاحــتــفــاظــه  الــحــكــومــيــة، 
ــمــــدوك فــــي مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء،  الـــلـــه حــ
بــعــدمــا كــانــت تــســربــت دعـــــوات خــجــولــة غير 
ــن قـــبـــل بــعــض  عــلــنــيــة لـــتـــغـــيـــيـــره، ال ســيــمــا مــ
ــارات الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، وبـــعـــض أعــضــاء  ــيــ تــ
املكون العسكري. كما حصل تحالف »الحرية 
ــاد الـــحـــراك الـــثـــوري ضــّد  ــــذي قــ والــتــغــيــيــر« الـ
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، على 
الــــوزارات، بإسناد 17 وزارة  مــن  أكبر نصيب 
والــصــنــاعــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارات  ــا  أبــــرزهــ لــــه، 
ــا يلفت  ــــاالت. ومــ ــــصـ والـــطـــاقـــة واإلعــــــام واالتـ
 التحالف 

ّ
االنتباه عكس الحكومة السابقة، أن

الحزبية  قــيــاداتــه  الــجــديــدة،  للحكومة  ـــح 
ّ

رش
بــــداًل مــن الــكــفــاءات كــمــا حــصــل فــي الحكومة 
، عينت 

ً
الــخــارجــيــة مــثــا الــســابــقــة. ففي وزارة 

مـــريـــم الـــصـــادق املـــهـــدي، نــائــبــة رئـــيـــس حــزب 
ــة« الــقــومــي، واملــرشــحــة لــخــافــة والــدهــا  ــ »األمـ
الـــراحـــل الـــصـــادق املـــهـــدي عــلــى رأس الــحــزب، 
ــرة الــخــارجــيــة، فــيــمــا اختير  ــ فـــي مــنــصــب وزيـ
األمـــــني الـــعـــام لـــحـــزب »املـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي«، 
ملنصب وزيــر شــؤون رئاسة مجلس الـــوزراء، 
والقيادي في الحزب ذاته، إبراهيم الشيخ، في 
منصب وزيـــر الــصــنــاعــة. كــمــا حــافــظ تحالف 

األبيض )غرب( والقضارف )شرق(، إذ شهدت 
ــلـــب وتــخــريــب  ــاالت نـــهـــب وسـ ــ ــتـــان، حــ ــنـ املـــديـ
للممتلكات العامة. كما تستمر االحتجاجات 
الــداخــلــيــة أو طــرق  الــطــرق  بــإغــاق  الشعبية 
السياق، شهدت مدينة  وفــي  السريع.  املــرور 
نياال، مركز والية جنوب دارفور، غرب الباد، 
أمــــس، مـــحـــاوالت ســلــب ونـــهـــب، تــصــدت لها 
الشرطة. وبدأت األحداث بخروج تظاهرة في 
املدينة، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجًا 
على تردي األوضــاع املعيشية وغاء أسعار 
الخبز، قبل أن يحاول املحتجون دخول أكبر 

أسواق املدينة.
ومـــا يــزيــد املــشــهــد األمــنــي قــتــامــة، الــتــوتــرات 
عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة مـــع إثــيــوبــيــا، وذلـــك 
بعد أن بدأ الجيش السوداني، منذ نوفمبر/
العسكرية  عملياته  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
في املنطقة، السترداد أراضي منطقة الفشقة 
 عصابات 

ّ
الكبرى والصغرى والتي يقول إن

مــدعــومــة مـــن إثــيــوبــيــا تــســيــطــر عــلــيــهــا منذ 
العام 1995. وليس مستبعدًا أن تتوسع تلك 
الرغم  البلدين، على  التوترات إلى حرب بني 
من تأكيد كل من الخرطوم وأديس أبابا عدم 
رغبتهما في الدخول في حرب. وبحال حدث 
هذا السيناريو، فإنه سيؤدي لتبعات كارثية 

إضافية على الوضع الكلي للباد.
مسؤولية  من  األمنية  التعقيدات  تكون  ال  قد 
الــحــكــومــة وحـــدهـــا، ذلــــك ألنــــه حــســب االتــفــاق 
السياسي بني العسكر واملدنيني في أغسطس/
 مسؤولية األمـــن إلــى حــّد كبير 

ّ
آب 2019، فـــإن

هـــي فـــي يـــد املـــكـــون الــعــســكــري املــســيــطــر على 
الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع وجهاز 
املـــخـــابـــرات. وفـــي كــثــيــر مــن األحـــــداث األمــنــيــة، 

في  عضويته  كامل  على  والتغيير«  »الحرية 
 لديه 

ّ
مــجــلــس الــســيــادة االنــتــقــالــي، عــلــمــًا بــــأن

خــمــســة أعــضــاء فــي هـــذا املــجــلــس. وبالنسبة 
لحركات  تحالف  وهــي  الــثــوريــة«،  »الجبهة  لـ
تمردت على نظام البشير، ودخلت الحكم بعد 
توقيعها اتفاق سام مع الحكومة االنتقالية 
في أكتوبر/تشرين األول املاضي، فقد حصلت 
على 7 وزارات و3 أعضاء في مجلس السيادة، 
وكـــان نصيب »حــركــة الــعــدل واملـــســـاواة« هو 
األوفــر، بتعيني رئيسها، جبريل إبراهيم، في 
االقتصادي،  والتخطيط  املالية  وزير  منصب 
والناطق باسم الحركة معتصم محمد صالح، 
وحسب  أنــه  كما  االجتماعية.  للرعاية  وزيـــرًا 
مـــا رشــــح مـــن مــعــلــومــات، ســتــحــصــل الــحــركــة 
عــلــى منصب وزيـــر دولـــة بــــوزارة الــخــارجــيــة، 
ومنصب نائب مدير جهاز األمن واملخابرات.

أما املكون العسكري، فاحتفظ طبقًا للوثيقة 
الدستورية بحقيبتي الدفاع والخارجية، إذ 
بقي على وزير الدفاع الفريق ياسني إبراهيم 

ُ
أ

الداخلية،  وزيـــر  اســتــبــدل  فيما  منصبه،  فــي 
الدين  بالفريق عز  إدريــس،  الطريفي  الفريق 
الــشــيــخ، املـــديـــر الـــعـــام لــلــشــرطــة الــســودانــيــة، 

وهي خطوة لم يجد لها املراقبون تفسيرًا.
وبمجرد اإلعان عن الحكومة الجديدة، شرع 
ــراز حــجــم الــتــحــديــات الــتــي  ــ املـــراقـــبـــون فـــي إبـ
ســتــواجــهــهــا، وأولــهــا الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة 
واملعيشية املتمثلة في ندرة السلع الضرورية 
وغــائــهــا، مــثــل الــخــبــز والــــوقــــود، واالرتـــفـــاع 
الــيــومــي فــي أســعــار الــســلــع والــخــدمــات. هــذا 
النقد األجنبي،  الــدولــة مــن  مـــوارد  غير شــّح 
ــل الـــعـــمـــات  ــابـ ــقـ وتـــــدهـــــور قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه مـ
التضخم  نسبة  وارتــفــاع  األخــــرى،  األجنبية 
إلى أكثر من 250 في املائة. وتراهن الحكومة 
لــلــحــد مـــن هــــذا الـــتـــدهـــور االقـــتـــصـــادي على 
حصولها عــلــى دعـــم مــن الــــدول ومــؤســســات 
 عــن تنمية املـــوارد 

ً
الــتــمــويــل الــدولــيــة، فــضــا

 
ّ
نيته ضخ أعلن حمدوك صراحة  إذ  الذاتية، 
املبلغ  يــزيــد عــن 400 مليون دوالر، وهــو  مــا 
ــــذي يـــتـــوقـــع حـــصـــول الـــحـــكـــومـــة عــلــيــه مــن  الــ
الــخــارج، فــي زيـــادة اإلنــتــاج النفطي، وكذلك 

تأهيل املشاريع الزراعية.
األمني،  املستوى  على  تحديات  كذلك  هناك 
الفترة  فــي  الــبــاد  خصوصًا بعدما واجــهــت 
األخيرة أحداثًا دامية، منها النزاعات القبلية 
املتكررة، ال سيما شرق وغرب الباد، والتي 
أودت بــحــيــاة املـــئـــات. كــمــا يــشــهــد الـــســـودان 
تــفــلــتــات أمـــنـــيـــة، بـــــرزت أخـــيـــرًا فـــي مــديــنــتــي 

ويتهم  العسكري،  للمكّون  االنــتــقــادات  توجه 
األمنية،  األحـــداث  مــع  التعاطي  فــي  بالتراخي 
بهدف إحــراج الحكومة املدنية، خصوصًا إذا 

ما توترت العاقة بني العسكر واملدنيني.
سياسيًا، لن تجد الحكومة الطريق مفروشًا 
بـــالـــورود، حــتــى مــن أقـــرب املــقــّربــني، ذلـــك ألن 
والتغيير«  »الــحــريــة  الــثــاثــة؛  الحكم  شــركــاء 
و»الجبهة الثورية« واملكون العسكري، بينهم 
خــافــات عــديــدة، وداخـــل كــل مــكــون تباينات 
وتقاطعات داخلية، ربما تشغلهم عن توفير 
تمامًا  للحكومة،  السياسي  والــدعــم  الغطاء 

كما حدث بالنسبة لحكومة حمدوك األولى.
ــه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى املـــســـتـــوى  ــ ــواجـ ــ ــك، تـ ــ ــذلـ ــ كـ
السياسي، معارضة شرسة من جانب حزب 
الـــرئـــيـــس املــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، »املـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي«، الـــذي بــدأ فــي تحريك قــواعــده في 
تــظــاهــرات شــبــه يــومــيــة. هـــذا غــيــر الــتــيــارات 
اإلســامــيــة الــقــريــبــة مــن »املــؤتــمــر الــوطــنــي«، 
والـــتـــي لــديــهــا مــواقــفــهــا وتــحــفــظــاتــهــا على 
الحكومية، خصوصًا  التوجهات  العديد من 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل، 
ــة،  ــدولــ ـــن الــ ـــن عـ ــديـ ــتــــوجــــه نـــحـــو فـــصـــل الــ والــ
والـــتـــعـــديـــات عــلــى الـــقـــوانـــني ذات الــصــبــغــة 
الــديــنــيــة، أو التغيير فــي املــنــاهــج الــدراســيــة. 
كــمــا ســتــصــطــدم الــحــكــومــة بــغــضــب الــشــارع 
العريض غير املسّيس، احتجاجًا على تردي 

األوضاع االقتصادية واملعيشية.  
ــاعـــب، من   هــــذه الـــتـــحـــديـــات واملـــصـ

ّ
وفــــي ظــــل

املــنــتــظــر أن تــجــتــمــع الــحــكــومــة فـــي الــقــريــب 
الـــعـــاجـــل، حـــســـب حــــمــــدوك، إلقـــــــرار بــرنــامــج 
متفق عليه، حدد رئيس الوزراء مامحه، وال 
السام  عملية  بــإكــمــال  يتعلق  مــا  فــي  سيما 

مــع الــحــركــات املــتــمــردة الــتــي ال تــــزال بعيدة 
عــــن الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة. والـــحـــديـــث هــنــا 
تحديدًا عن حركة »تحرير السودان« بقيادة 
الواحد محمد نور، و»الحركة الشعبية  عبد 
لتحرير السودان« بقيادة عبد العزيز، وهما 
مـــن أكــثــر الــحــركــات تــأثــيــرًا عــلــى األرض، إذ 
قــاعــدة شعبية عريضة  تــحــوز األولــــى عــلــى 
الثانية  ــور، فيما تــحــوز  ــ خــصــوصــًا فــي دارفـ
أيضًا على قاعدة شعبية في جنوب كردفان 

وقوة عسكرية ضخمة ميدانيًا.
ويــعــطــي الــبــرنــامــج الــحــكــومــي كــذلــك أولــويــة 
قـــــصـــــوى لـــحـــلـــحـــلـــة الــــضــــائــــقــــة املـــعـــيـــشـــيـــة، 
واالســتــمــرار فــي الــعــمــل عــلــى تــطــويــر عــاقــات 
الخارجية، وال سيما مع مؤسسات  السودان 
على  الحصول  يضمن  بما  الدولية،  التمويل 
قــــروض ومــنــح وإعـــفـــاء مـــن الـــديـــون، وتهيئة 
املناخ للشركات العاملية لاستثمار في الباد. 
وال يجهل البرنامج، أهمية إصاح مؤسسات 
ــة، ومـــعـــالـــجـــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــــــدولــــــة املــــدنــــيــــة والــ
االختاالت األمنية املتكررة، مع إكمال هياكل 
السلطة االنتقالية، بداية باملجلس التشريعي، 
املـــفـــوضـــيـــات  وتـــعـــيـــني والة جـــــدد وتـــشـــكـــيـــل 
املـــســـتـــقـــلـــة، وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، 

وااللتزام بمبدأ عدم اإلفات من العقاب.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول مـــقـــرر املــجــلــس املـــركـــزي 
ــمــــال بــــــــوالد، إن  »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، كــ ـــ لــ
لتوافق  نتيجة  »جــــاءت  الــجــديــدة  الــحــكــومــة 
ســيــاســي عــريــض، والــفــرصــة أمــامــهــا كبيرة 
لــتــحــّمــل مــســؤولــيــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــعــبــور 
بالباد إلى بر األمان«، مضيفًا في حديث مع 
 »أهم ما يمّيز التشكيل 

ّ
»العربي الجديد«، أن

السياسية  القوى   
ّ
أن هو  الجديد،  الحكومي 

دفعت هذه املرة بكوادرها وقيادات الصفوف 
األمــامــيــة فــيــهــا، لــتــولــي حــقــائــب وزاريــــــة، ما 
يفرض عليها بذل جهد أكبر للعمل وتحقيق 
 »هناك شبه 

ّ
اإلنجازات«. ويشير بوالد إلى أن

القضايا  لحلحة  شامل  برنامج  على  اتــفــاق 
كل  والسياسية، وتجاوز  واألمنية  املعيشية 
ــام الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، وذلـــك  املــطــبــات أمــ
حـــتـــى تـــصـــل الــــبــــاد إلـــــى مـــرحـــلـــة صـــنـــدوق 
االقتراع، الذي يعّد البداية الحقيقية للتحول 
الــديــمــقــراطــي«، مـــشـــددًا عــلــى »أهــمــيــة وضــع 
البداية  فــي  ومستعجلة  واضــحــة  ســيــاســات 

لوقف التدهور األمني واملعيشي«.
أما املحلل السياسي عبد املاجد عبد الحميد، 
 »نسبة التفاؤل أعلى نسبيًا هذه املرة 

ّ
فيرى أن

مما كانت عليه مع تشكيل الحكومة السابقة، 
ذلــك ألن معظم أطــراف الحكم وصلت لقناعة 
بأهمية االتــفــاق والــتــوافــق على الــحــد األدنــى 
من البرامج، ملواجهة األزمات بصورة جدية«. 
ويضيف في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
»يتعنّي على كل األطــراف اإلقليمية والدولية 
الحكومة  فــي طريق  القاقل  زرع   

ّ
أن تــدرك  أن 

التجربة  على  القضاء  تمامًا  يعني  الجديدة، 
الديمقراطية الناشئة، وفتح املجال أمام تفتت 
إلى جزر مناطقية وقبلية،  السودان وتحوله 
وهـــــذا لـــن يـــكـــون بــــأي حــــال مـــن األحـــــــوال من 
مصلحة أي من األطراف اإلقليمية والدولية«. 
ويــســتــبــعــد عـــبـــد الــحــمــيــد دخــــــول الــحــكــومــة 
 ذلــك 

ّ
ــع الـــنـــظـــام الـــســـابـــق ألن فـــي مــصــالــحــة مـ

»ســيــفــقــدهــا قــواعــد وكــيــانــات وقــــوى صنعت 
 »املصالحة إن فكرت فيها 

ّ
الثورة«، موضحًا أن

الحكومة، فينبغي أن تكون شاملة وال ُيعنى 
بها النظام السابق وحده«.

4 ملفات 
تحسم مصير

على الحكومة احتواء الغضب الشعبي المتزايد )أشرف شاذلي/فرانس برس(

أعرب غريفيث عن قلقه من تصاعد المعارك )صالح العبيدي/فرانس برس(

وزير الخارجية القطري في قصر بعبدا أمس )حسين بيضون(

حكومته  أخيرًا،  حمدوك،  اهلل  عبد  السوداني،  ــوزراء  ال رئيس  أعلن 
الجديدة للفترة االنتقالية، لتبدأ مرحلة من التحديات أمام فريق العمل 
المستوى  على  معقدة  ملفات  مع  التعامل  عليه  سيكون  الــذي 

السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي

الحدث

الحدث

رصد

غازي، رئيس »هيئة الدفاع عن املعتقلني 
املحكمة  إن  »فيسبوك«،  على  واملخفيني« 
ــة املـــتـــخـــصـــصـــة، الـــتـــي يــســيــطــر  ــيـ ــزائـ الـــجـ
»تهمة  للنواب  الحوثيون، وّجهت  عليها 
ــنـــواب  املـــشـــاركـــة فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـ
ــــذي عــقــد فـــي مــديــنــة  الــتــابــع لــلــشــرعــيــة الـ
سيئون بمحافظة حضرموت عام 2019«، 
ــم فـــيـــه انـــتـــخـــاب هــيــئــة رئـــاســـة  والــــــــذي تــ
جـــديـــدة لــلــمــجــلــس. فـــي املـــقـــابـــل، اعــتــبــرت 
الحكومة اليمنية، خال اجتماع لها أمس 
الحوثي  مليشيا  »تصعيد  أن  عـــدن،  فــي 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــى مـــــــــــأرب، واسـ ــلــ هـــجـــمـــاتـــهـــا عــ
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ ــالـ ــ املـــــدنـــــيـــــني والـــــــنـــــــازحـــــــني بـ
ــة، ومـــــــحـــــــاوالت  ــ ــخـ ــ ــخـ ــ ــفـ ــ والــــــــطــــــــائــــــــرات املـ
ــك بــالــتــزامــن  ــ اســـتـــهـــداف الـــســـعـــوديـــة، وذلـ
والــدولــيــة إلحــال  األممية  التحركات  مــع 
ما  اليمن، هي تحركات تؤكد  السام في 
ــرارًا مـــن أن هــذه  ــ حــــذرت مــنــه الــحــكــومــة مـ
بــالــســام«. وأضــافــت  تــؤمــن  املليشيات ال 
أن »قــــــرار هــــذه املــلــيــشــيــات لــيــس بــيــدهــا 
وهــي مجرد وكــاء لداعميها فــي إيـــران«. 
وأكــدت الحكومة أن »ما تقوم به مليشيا 
الحوثي في استهداف املدنيني واألراضي 
السام  لرسالة  فهمها  يعكس  السعودية 
ترى  الــدولــي وال  املجتمع  بها  التي بعث 
فـــي أي جــهــد لــلــســام إال فـــرصـــة وغــطــاء 
اليمني  الشعب  ضــد  معاركها  الستمرار 
واستهداف أمن دول الجوار«، داعية األمم 
املتحدة ومجلس األمن واملجتمع الدولي 
االكتفاء  وعـــدم  مسؤولياتهم  تحّمل  إلــى 
ــــام ال  ــى ســ ــ بـــالـــضـــغـــط نـــحـــو الـــــذهـــــاب الــ
تتوافر له أي شروط موضوعية مع عرقلة 
مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكل 
الجهود. في السياق، انتقد نائب الرئيس 
اتصال  فــي  صــالــح،  محسن  علي  اليمني 
الــلــواء سلطان  مـــأرب  هاتفي مــع محافظ 
ــرادة، »املـــوقـــف الـــدولـــي املـــتـــردد وغير  ــعـ الـ
الحوثي  مــع جماعة  التعامل  فــي  الــحــازم 
ــة عــنــصــريــة، مـــا يــدفــع  ــيـ ــابـ كــجــمــاعــة إرهـ
الــجــمــاعــة لــتــحــدي جــهــود إحــــال الــســام 
بـــأســـره ويشجعها  الـــدولـــي  ولــلــمــجــتــمــع 

على ممارسة املزيد من جرائمها«. 
مقابل هذا التصعيد، وفي محاولة لدفع 
جــهــود الــســام، بــحــث الــبــرملــان األوروبــــي 
ــرار يــدعــو لــوقــف إطــــاق الــنــار  مـــشـــروع قــ
فــي الــيــمــن وملــفــاوضــات تــفــضــي لتسوية 
شاملة، وفق قناة »الجزيرة«، التي أشارت 
إلــى أن املشروع يحث مجلس األمــن على 
ــي الــيــمــن إلــــى املــحــكــمــة  ــع فـ ــة الـــوضـ ــالـ إحـ

الجنائية الدولية.

الحوثيون حصيلة  الحكومية. ولم يعلن 
خسائرهم، لكن وكالة »سبأ« التابعة لهم، 
أذاعت مساء أمس بيان تشييع 15 ضابطًا 
بـــــــارزًا. هــــذا الـــوضـــع دفــــع األمـــــم املــتــحــدة 
ــال  ــ ــــن مـــغـــبـــة الـــتـــصـــعـــيـــد. وقـ لـــلـــتـــحـــذيـــر مـ
املبعوث األممي مارتن غريفيث، في بيان 
ــشــر عبر »تــويــتــر«، إنــه »قــلــق للغاية من 

ُ
ن

تجّدد األعمال العدائية في محافظة مأرب 
ــه، خــصــوصــًا ونــحــن  ــلـ ــار الـ مـــن قــبــل أنـــصـ
ــم دبــلــومــاســي  ــ نــشــهــد لــحــظــة تـــبـــلـــور زخـ
جديد إلنهاء الحرب في اليمن واستئناف 
 »التوصل 

ّ
العملية السياسية«. وأضاف أن

الى تسوية سياسية عن طريق التفاوض 
عات الشعب اليمني، هو الحل 

ّ
وتلّبي تطل

الوحيد إلنهاء هذا النزاع«.
ولم تتأخر جماعة الحوثيني للرد بشكل 
عنيف على غريفيث، ووصفت على لسان 
املــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــهــا، محمد عبد 
بريطاني  مبعوث  بأنه  غريفيث  الــســام، 
ــمــــي. وقــــــال عـــبـــد الــــســــام، فــي  بـــلـــبـــاس أمــ
تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«: » كــمــا هــو منطق 
السفير البريطاني، يصف غريفيث أعمال 
أبــنــاء شعبنا  املــدافــعــني عــن أنفسهم مــن 
بــاده  مبعوث  منه  يجعل  مــا  بالعدائية، 
)بــريــطــانــيــا( بــلــبــاس أمــــمــــي«. كــمــا اتــهــم 
مقاربة  على  تصر  بأنها  املتحدة  »األمـــم 
الشأن اليمني من منظور رباعية العدوان 
)في إشــارة للواليات املتحدة وبريطانيا 
في  هــي تساهم  ــــارات(،  واإلمـ والسعودية 
اســتــمــرار املــعــانــاة«. وتــابــع عــبــد الــســام: 
»من يتوسط إلحال السام عليه أن يعدل 

من منطقه األعوج«.
وفــــي ســـيـــاق الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي، قضت 
مــحــكــمــة فـــي صــنــعــاء »غـــيـــابـــيـــًا« بـــإعـــدام 
11 بــرملــانــيــًا مـــؤيـــدًا لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة. 
ــبـــد الـــبـــاســـط  وقـــــــال املـــحـــامـــي الـــيـــمـــنـــي عـ

عدن ــ العربي الجديد

ــرة تـــلـــوح فــيــهــا مــــؤشــــرات على  فـــي كـــل مــ
ــار الــســيــاســي  ــه إلـــــى املــــســ ــتـــوجـ ــان الـ ــكــ إمــ
ــيــــدان  ــنـــي، يــــعــــود املــ ــيـــمـ لـــحـــل الـــــصـــــراع الـ
إلـــى االشــتــعــال فــي مــعــارك عــلــى أكــثــر من 
ــدوء نــســبــي  ــ ــــي حــــني يـــســـود هــ جـــبـــهـــة. وفـ
جــنــوب الــبــاد بعد الــتــوصــل إلــى تسوية 
بــــني الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة واالنــفــصــالــيــني 
فــي »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، إثــر 
لانفصاليني حصة  كان  تشكيل حكومة 
وازنة فيها، انتقل التصعيد هذه املرة إلى 
جبهة مــأرب شرقي الباد، حيث تشتعل 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــني قـــــوات الــحــكــومــة 
والحوثيني. والافت أن هذه املعارك تأتي 
بعد أيام قليلة من إعان الواليات املتحدة 
وقـــف دعــمــهــا لــلــســعــوديــة فــي حــربــهــا في 
اليمن، إضافة إلى توجهها إلزالة جماعة 
ــيـــني( مــــن قــائــمــة  ــلــــه« )الـــحـــوثـ »أنــــصــــار الــ
املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة. وفـــي الــيــوم الثالث 
املــواجــهــات  رقــعــة  ــأرب، توسعت  مـ ملعركة 
إلــــى عــــدة جــبــهــات إثــــر هــجــمــات حــوثــيــة 
»العربي  مكثفة. وقالت مصادر ميدانية لـ
الـــجـــديـــد«، إن املـــعـــارك تـــمـــددت أمـــس إلــى 
جبهات هيان وصــرواح واملشجح غربًا، 
ــًا. وبــــالــــتــــزامــــن، شــن  ــنـــوبـ وجـــبـــل مــــــراد جـ
الحوثيون، هجمات مكثفة على املحافظة 
مـــن اتـــجـــاه الـــجـــوف. وأكـــــدت مـــصـــادر في 
الــجــيــش الــيــمــنــي، كــســر زحــوفــات حوثية 
في صرواح، واستعادة زمام املبادرة، بعد 

وصول تعزيزات من رجال القبائل.
وأسفرت معارك أمس، عن سقوط أكثر من 
 من الطرفني، وعشرات الجرحى. 

ً
40 قتيا

وأعلن الجيش اليمني مقتل 20 حوثيًا في 
مواجهات هيان غربي مأرب و6 عناصر 
 عــن عشرات 

ً
فــي جبهة جبل مـــراد، فــضــا

األســـــــرى، فــيــمــا تـــحـــدث مـــصـــدر عــســكــري 
القوات   من 

ً
أكثر من 12 قتيا عن سقوط 

معركة مأرب تشتعل
ضرب جهود إنهاء الحرب

تشتعل المواجهات 
في مأرب بين الحوثيين 

وقوات الحكومة، 
على وقع تصعيد 

حوثي ضد األمم 
المتحدة، األمر الذي 

يهدد جهود السالم
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جثث مقطوعة الرأس بريف حلب: المتهمون كثر 

أمين العاصي

فــوجــئ ســكــان مــديــنــة الـــبـــاب فـــي ريـــف حلب 
ــــود جــثــة  ــــوجـ ــاء، بـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الــــشــــمــــالــــي، أمــــــس الـ
الــرأس مصلوبة عند دوار عمر بن  مقطوعة 
الــخــطــاب فــي وســـط املــديــنــة، بــعــد أيـــام قليلة 
من مشهد مشابه في مدينة أعــزاز، في نفس 
ــريــــف، وذلـــــك فـــي شــكــل جـــديـــد مـــن أشــكــال  الــ
الفلتان األمني الذي يضرب املناطق الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة »الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري« 

التابع للمعارضة السورية. 
ــادر مـــحـــلـــيـــة فــي  ــ ــــصـ ــــي الــــســــيــــاق، ذكـــــــرت مـ فـ
 
ً
لـ »العربي الجديد«، أن فصيا مدينة الباب 
مـــجـــهـــواًل، يــطــلــق عــلــى نــفــســه اســــم »كــتــائــب 
الجثة الفتة مفادها: »هذا  ق على 

ّ
الــثــأر«، عل

مصير كل مجرم قام بإراقة دماء األبرياء في 
املناطق املحررة، وعمل مع الخايا اإلرهابية 
ونـــفـــذ عــــدة تــفــجــيــرات فـــي املــنــاطــق املـــحـــررة 
ــن املـــدنـــيـــني، والــــجــــزاء مـــن جــنــس الــعــمــل«.  مـ
 جديدًا من 

ً
واعتبرت املصادر ما جرى »شكا

الــذي يضرب منطقة  الفلتان األمــنــي  أشــكــال 
درع الفرات في ريف حلب الشمالي«، مضيفة 
الــبــاب أمـــام تصفية  الــتــصــرف يفتح  أن هـــذا 
الحسابات الشخصية تحت يافطة »محاربة 

اإلرهابيني«، في ظل غياب كامل للقانون.
ولــم يكن هــذا الحدث األول من نوعه، فقبل 
ــزاز على  ــ ــام قــلــيــلــة اســتــيــقــظــت مــديــنــة أعــ ــ أيـ
األهالي على جثة  مشهد مشابه، مع عثور 
ـــعـــة بـــاســـم مــجــمــوعــة 

ّ
بــجــانــبــهــا ورقــــــة مـــوق

أطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا اســـم »ســـرايـــا املــجــد«، 
جـــاء فــيــهــا: »هــــذا مــصــيــر كـــل مـــن تـــســـّول له 
نفسه العبث بأمن املناطق املحررة، وأرواح 
املــدنــيــني، ونــقــل املــعــلــومــات إلـــى اإلرهــابــيــني 
مـــن داعـــــش وحـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 

وعصابات النظام املجرم«.
»الجيش  باسم  املتحدث  اعتبر  السياق،  في 
الوطني السوري« يوسف حمود، أن ما جرى 
في الباب وأعزاز »امتداد لظاهرة التفجيرات، 
في  وجـــرائـــم«، مضيفًا  أو تصفية حــســابــات 
ــديـــد«، أن »الــجــهــات  »الـــعـــربـــي الـــجـ حـــديـــث لــــ
املــخــتــصــة تـــقـــوم بــالــتــحــقــيــق واملــتــابــعــة بما 
مدينتي  فــي  ظهرتا  اللتني  الجثتني  يخص 

الباب وأعزاز«.
ــو طــــــارق رئــيــس  ــ ــم زيــــــاد أبـ ــهـ ــبـــه، اتـ مــــن جـــانـ
لـ »تجمع أحرار الشرقية«،  املكتب السياسي 
السوري  الشمال  في  املعارضة  فصائل  أحــد 
الديمقراطية« )قسد( بتنفيذ  »قــوات سورية 
ــيـــال والــتــفــجــيــر، مــشــيــرًا في  ــتـ عــمــلــيــات االغـ
»الجيش  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
ــخــــاص أرســلــتــهــم  الـــوطـــنـــي قـــبـــض عـــلـــى أشــ
ــة فـــي مــنــاطــق  ــيـ ــابـ قــســد لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال إرهـ

أن تعرضت  الـــفـــرات وغــيــرهــا«. وســبــق  درع 
املناطق الخاضعة لسيطرة »الجيش الوطني 
السوري« في اآلونة األخيرة لسلسلة عمليات 
تــســبــبــت بــمــقــتــل وإصـــابـــة عـــشـــرات املــدنــيــني، 
د 

ّ
معظمهم من النساء واألطــفــال. وهــو ما ول

غضبًا شعبيًا من الفلتان األمني في املناطق 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا فـــرض  الـ
سلطة القانون فيها، مع تعدد الفصائل التي 

تحكمها عاقات متشنجة.
إلــى ذلــك، رأى الباحث السياسي عرابي عبد 
الحي عرابي في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــع تــفــكــك  أن »دخــــــــول املـــلـــيـــشـــيـــات املـــحـــلـــيـــة مــ
 فــي املجتمع 

ً
الــســلــطــة املــركــزيــة، أحــــدث خــلــا

السوري وفككه من داخله، سواء الواقع تحت 
سيطرة النظام أو املعارضة«. وأضاف »ربما 
يكون هذا األمر أقل وطأة في املناطق الواقعة 
تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية في 
الـــفـــرات، وفـــي محافظة إدلـــب شمالي  شــرقــي 
غــرب سورية بسبب وجــود سلطة ضابطة«. 
ــاف أن »الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة فـــي مــنــاطــق  ــ وأضــ
سيطرة املعارضة السورية في شمال سورية 
هي الفصائل املحلية«، مشيرًا إلى »أن هناك 
خــافــات بــني هـــذه الــفــصــائــل«. وقــــال: »هــنــاك 

اقــتــصــادي سيئ للغاية وتفكك  أيــضــًا وضــع 
املجتمع وصــل إلــى حــّد الفقر وارتــفــاع نسبة 
املــتــعــاطــني لــلــمــخــدرات مـــع انــخــفــاض مــؤشــر 
السامة«. وكشف أن نسبة الجريمة املنظمة 
في سورية بلغت 73 في املائة خال السنوات 
ــقـــارنـــة بـــمـــا ســبــقــهــا مــن  ــرة، مـ ــ ــيـ ــ ــثــــاث األخـ الــ
ســـنـــوات. هــنــاك انــهــيــار أمــنــي يــدفــع الجميع 
إلــى فــرض وجــوده بالقوة، وهــذا ما نــراه في 
الشمال السوري الذي يعاني من ترٍد للسلطة 
األمـــنـــيـــة، وغـــيـــاب الــســلــطــة الـــضـــابـــطـــة. وهــو 
مــا يــضــاعــف املــشــاكــل فــي طــريــق إعــــادة بناء 

.
ً
سورية مستقبا

ــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا المـــتـــصـــاص الــغــضــبــة  وفـ
الــشــعــبــيــة بــســبــب الــفــلــتــان األمـــنـــي وفــوضــى 
الحكومة  فــي  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  الــســاح، 
الـــســـوريـــة املـــؤقـــتـــة، يــــوم األحــــد املـــاضـــي، عن 
اتــخــاذهــا سلسلة إجــــراءات بــهــدف »الحفاظ 
على اســتــقــرار وأمـــن« املــنــاطــق الــتــي تسيطر 
ــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري. وأوضـــحـــت  عــلــيــهــا فــ
ــســــوري«  الــــــــــوزارة أن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــ
يــعــمــل عــلــى إجـــــــراءات لــقــمــع الــتــهــريــب ومــن 
ضمنها رفع السواتر الترابية الازمة، وحفر 
ــتـــي تــتــطــلــب ذلــــك،  الـــخـــنـــادق فــــي األمــــاكــــن الـ
وتــشــديــد الــحــراســة والــرقــابــة. كــمــا تضمنت 
اإلجــــــــــراءات تــســيــيــر دوريــــــــات مــشــتــركــة مــن 
ــززة بــعــنــاصــر من  ــعــ الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة املــ
»الجيش الوطني السوري« والشرطة املدنية 
داخل املدن والبلدات والتجمعات السكانية، 
وتــعــزيــز الــحــواجــز ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش ضمن 
املـــدن والــبــلــدات وعــلــى الــطــرق املــؤديــة إليها، 

تحديدًا مداخل ومخارج املدن.

تقرير

أحداث الباب وأعزاز 
بمثابة امتداد لظاهرة 

تصفية الحسابات

ارتفعت نسبة الجريمة 
المنظمة في الشمال 
السوري، وقد وصلت 

أخيرًا إلى حّد العثور على 
جثث مقطوعة الرأس 

في ريف حلب
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وفــعــالــيــات لــلــرقــص والـــغـــنـــاء، ومــســابــقــات 
ريــاضــيــة لــثــنــي الــشــبــاب عـــن املـــشـــاركـــة في 
االحتجاجات. وتواترت أنباء عن تهديدات 
بــعــواقــب  ــد  ــاهـ ــعـ واملـ الـــجـــامـــعـــات  إدارة  مـــن 
لها.  املرخص  غير  التجمعات  في  املشاركة 
ــــام مـــعـــارضـــة عــن  كـــمـــا كــشــفــت وســــائــــل إعــ
طـــرد بــعــض املـــدرســـني الــجــامــعــيــني نتيجة 
»انــشــغــالــهــم بــالــســيــاســة والــتــحــريــض على 
ــة بــالــتــعــلــيــم«.  ــيـ ــاسـ حـــســـاب مــهــمــتــهــم األسـ
وتــحــســبــًا لــــدعــــوات جــــديــــدة لــلــتــظــاهــر قــد 
تــجــذب الــطــاب، خصصت بــعــض املـــدارس 
 الــطــاب على عــدم املشاركة 

ّ
دروســـًا لــحــض

فــي االحــتــجــاجــات. وتــنــاقــل نــاشــطــون على 
 
ً
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي تــســجــيــا مــــواقــــع الــ
صـــوتـــيـــًا ألســــتــــاذ »أســــاســــيــــات الـــســـامـــة« 
بمحافظة  مـــدرســـة  فـــي  جــيــلــيــوف  يفغيني 
ــــني مــديــنــتــي مـــوســـكـــو وســــان  فـــولـــوغـــدا )بـ
بــــطــــرســــبــــورغ(، يـــشـــرح فـــيـــه ملــجــمــوعــة مــن 
الطاب في املرحلة الثانوية األسباب التي 
يجب عليهم معرفتها من أجل عدم املشاركة 

في االحتجاجات.
واســتــخــدم املـــــدّرس فــي الــتــســجــيــل تعابير 
ــرح بــصــوت  ــ جــــارحــــة وألـــفـــاظـــًا نـــابـــيـــة، وشــ
ــيـــس إال  لـ ــنـــي  ــالـ ــافـ لـــلـــتـــامـــيـــذ أن نـ ــع  ــفـ ــرتـ مـ
 :

ً
»بــيــدقــًا فـــي لــعــبــة شــخــص مــــا«، مــتــســائــا

الـــــجـــــحـــــيـــــم؟...  بــــحــــق  هــــــو  ســــيــــاســــي  »أي 
األحــمــق  هـــذا  أمـــا  جيرينوفسكي ســيــاســي. 
أنــه مــوجــود في  لــم أسمع حتى  )نافالني(، 
هذا العالم، حتى بدأوا في تنظيم تجّمعات 
للدفاع عــنــه«. ومــع إشــارتــه إلــى أن »ال أحد 
يطالب باحترام فاديمير فاديميروفيتش 
)بوتني(«، شدد جيليوف على أن بوتني هو 
املــدرس منظمي  الباد. واتهم  املسؤول في 
إلــى جمع  فقط  بأنهم يسعون  الــتــظــاهــرات 
املــال من أجــل إخــراج الطاب إلــى الــشــوارع، 
وخلص إلى أن االحتجاجات لن تؤدي إلى 
أي نتيجة، ولن »ينصب تمثال ألي منكم« 

ــــك مــن  ــا تـــبـــع ذلـ ــ ــــاق ســــراحــــه، ومـ ــوا إلطــ ــ ــ ودعـ
املــدارس  فــي  العليا  الصفوف  طــاب  مشاركة 
ــرات 23 و31  ــاهـ ــظـ ــــاب الـــجـــامـــعـــات فــــي تـ وطــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي. وحــــدث ذلــك 
على الرغم من توظيف السلطات كل طاقاتها 
الــتــظــاهــرات، عبر  للتحذير مــن املــشــاركــة فــي 
نداءات من الكرملني وحكومة مدينة موسكو، 
الطفل  ومــفــوضــيــة حــقــوق  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
فاديمير  الرئيس  إلدارة  التابعة  روسيا  في 
بــــوتــــني. وأشــــــــار خــــبــــراء فــــي عـــلـــم االجـــتـــمـــاع 
حينها إلى أن نــداءات السلطات ساهمت في 
زيادة حضور »املراهقني« املتمردين عادة في 

التظاهرات االحتجاجية.
وبدأت الشرطة حملة ترهيب وتحذير للطاب 
لــضــرورة عــدم املشاركة في  وعائاتهم تدعو 
االحتجاجات غير املرخص لها وما يمكن أن 
املـــدارس  فــي بعض  انطلقت  كما  بــه.  تتسّبب 
حــمــلــة »غــســيــل أدمـــغـــة وتــــرويــــض« لــتــوعــيــة 
طـــــاب املــــــــــدارس. وفـــــي وقـــــت الحـــــــق، كــشــفــت 
وزارة التربية عن نّيتها تعيني »مستشارين« 
القضايا  حــول  ومدرسيهم  التاميذ  لتوعية 
الزعيم  نـــداءات  عــن  بعيدًا  وليس  السياسية. 
الــشــعــبــوي فــاديــمــيــر جــيــريــنــوفــســكــي بفتح 
ــق املــغــلــقــة فـــي الـــبـــاد مـــن أجــل  ــرافــ جــمــيــع املــ
»تفريغ الطاقة السلبية عند الشباب املتراكمة 
ــعـــل قــــيــــود كـــــــورونـــــــا«، خـــصـــصـــت بــعــض  ــفـ بـ
املــدارس دروســًا لكشف »مــؤامــرات الستخدام 
الــبــاد  الــســيــاســة لتخريب  فــي لعبة  الــشــبــاب 
»أبــي  شعبية  ولتأكيد  مــالــيــة«.  مبالغ  مقابل 
األمــة«، قامت جامعات بتنظيم استعراضات 
تــمــتــدح الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــني بمشاركة 
فــوجــئ بعضهم بأنهم وقعوا  الــذيــن  الــطــاب 

ضحية احتيال من عمادة الجامعة.

ترويض في المدارس
في 31 يناير املاضي، نظمت مــدن روسية، 
وتــزامــنــًا مــع مــوعــد الــتــظــاهــرات، نــشــاطــات 

املـــذكـــور نــاقــش فــي هـــذه املــحــادثــة »مسألة 
بتعليقات  اإلدالء  رافضة  للغاية«،  خطيرة 

أخرى.

تأكيد شعبية القائد
السوفييتية  لألساليب  تقليد واضــح  وفي 
ــــدد مــن  ـــم عـ

ّ
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــطــــاب، نـــظ

الـــجـــامـــعـــات واملـــعـــاهـــد تــجــمــعــات مــســانــدة 
لــبــوتــني. وكــشــف مــوقــع »دوخــــــا« أن إدارة 
جامعة موسكو الحكومية للقانون خدعت 
ــان حـــــضـــــورهـــــم، وعــــــرض  ــمــ الــــــطــــــاب لــــضــ
املوقع سجل محادثات بني الطاب وإدارة 
الــجــامــعــة عــلــى تطبيق »تــلــغــرام« أظــهــر أن 
الــدعــوة األســاســيــة كــانــت مــن أجــل تسجيل 
ــا فــي  ــيــ ــازات روســ ــ ــجـ ــ مــقــطــع فـــيـــديـــو عــــن إنـ
مــوضــوع محاربة فــيــروس كــورونــا لنشره 
عــلــى اإلنــتــرنــت ومــحــطــات الــتــلــفــزة برعاية 
ــبـــرملـــان(،  ــا الــــروســــي )الـ مـــن مــجــلــس الــــدومــ
الــذي تعهد بمنح كل طالب شهادة تقدير 
لــلــمــشــاركــني. وحـــســـب الـــطـــاب املــشــاركــني، 

ــلــب 
ُ
فــإنــهــم فــوجــئــوا بــتــســلــيــمــهــم أعـــامـــًا ط

منهم الــتــلــويــح بــهــا، وقــــراءة نــص مكتوب 
على شاشة كبيرة أمامهم »الرئيس عندنا 
واحـــــــد، وســنــقــضــي مـــعـــه عـــلـــى الـــفـــيـــروس. 
الرئيس عندنا واحد ومعًا سننتصر على 
نحن  فاديميروفيتش  فاديمير  الجميع. 
مـــعـــك، بـــوتـــني رئــيــســنــا«. ونــقــلــت صحيفة 
»نـــوفـــايـــا غـــازيـــتـــا« عـــن بــعــض الـــطـــاب أن 
قــســمــًا مــنــهــم رفـــض املــشــاركــة بــعــدمــا عــرف 

حقيقة املوضوع.
ــلــــوغــــراد لــلــفــن  ــيــ ــــدث طــــــاب مـــعـــهـــد بــ ــــحـ وتـ
املعهد خدعتهم، وكشف  إدارة  أن  والثقافة 
الــتــوّجــه  مــنــهــم  طــلــبــت  اإلدارة  أن  بــعــضــهــم 
إلى قاعة األنشطة من أجل تسجيل فيديو 
لعرضه بمناسبة يــوم »حــمــاة الــوطــن« في 
23 فبراير/ شباط الحالي، على أنغام أغنية 
تمجد الــوطــن وبـــطـــوالت الــجــيــش األحــمــر، 
ـــلـــب مــهــم فــقــط الــتــلــويــح بـــاألعـــام، 

ُ
ــه ط ــ وأنـ

ــًا بـــأغـــنـــيـــة تــمــجــد  ــقــ وفــــوجــــئ الــــطــــاب الحــ
بــوتــني وأضـــيـــف إلــيــهــا بـــأصـــوات مختلفة 

و»فاديمير  رئيسنا«  »بــوتــني  النهاية  فــي 
فاديميروفيتش نحن معك«.

تجارب قديمة جديدة
ــبـــدو أن املـــشـــاركـــة الــطــالــبــيــة الــكــثــيــفــة في  ويـ
الــروســيــة على  الــتــظــاهــرات حــفــزت السلطات 
الــعــمــل بــســرعــة فــي صــفــوف الــشــبــاب. ونقلت 
صحيفة »كوميرسانت« في 2 فبراير الحالي، 
عــن مــصــادر فــي الكرملني، أن املــوضــوع »قيد 
الــنــقــاش عــلــى أعــلــى مــســتــوى«، وأن صانعي 
تفعيل  عــلــى  سيعملون  الــداخــلــيــة  الــســيــاســة 
مــشــاريــع عـــدة. وكــشــفــت املــصــادر أن التفكير 
في الحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع طاب 
املــــدارس بـــدأ بــعــد املــشــاركــة الــواســعــة لطاب 
املدارس واملعاهد والجامعات في احتجاجات 
التي  عام 2017، وتراجع شعبية حكم بوتني 
تــســّبــب بــهــا فــيــلــم صــنــدوق مــكــافــحــة الــفــســاد 
حول رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف. 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر »مـــشـــارك في 
الــشــبــاب تحت  مــع  للتعامل  مــشــاريــع  تطوير 

اإلدارة  »اســـتـــجـــابـــة«  أن  الـــكـــرمـــلـــني«،  إدارة 
الرئاسية تركزت بشكل أساسي على »إشراك 
الشباب في أنشطة مفيدة« والتوجيه املهني 
املــبــكــر، وعــــزا املـــصـــدر ذلــــك إلــــى أن الــكــرمــلــني 
انطلق من أن املشاركني في االحتجاجات هم 
الفاقد لألمل« أو ممن يبحثون عن  »الشباب 
شخص يلومونه على »مشاكلهم الوجودية«.

أهمل منذ سنوات  الكرملني  أن  ويــرى خبراء 
طــويــلــة فــئــة الــشــبــاب الــطــامــحــني إلـــى تحسني 
أوضـــاعـــهـــم املــعــيــشــيــة، وأن مـــشـــاريـــع جـــذب 
الشباب في السنوات املاضية كانت نخبوية 
البطالة  ولم تبحث عن حلول عميقة ملشاكل 
والهجرة. كما أن الشعارات القومية املرفوعة، 
والــتــغــنــي بــقــوة روســـيـــا ودورهــــــا املــتــصــاعــد 
عامليًا، لم تعد كافية لتحفيز الشباب الباحث 

عن فرص للعيش والعمل في باده.
وعـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات املـــســـؤولـــني الــــروس 
ألجهزة االستخبارات الغربية بمحاولة إثارة 
»ثــــورات مــلــونــة« داخـــل روســيــا، والفعاليات 
الكرملني  أن  يبدو  الجامعات،  نظمتها  التي 
ذاهــــب إلـــى تـــكـــرار تـــجـــارب ســابــقــة ومــعــالــجــة 
إعـــادة إحياء  الــشــبــاب، عبر  غير شاملة مللف 
مشاريع مثل حركة »ناشي« )جماعتنا أو من 
هم منا(. واألخــيــرة هي حركة أطلقها صانع 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق فـــي الــكــرمــلــني 
فاديساف سوروكوف في 2005 تحت شعار 
املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــقـــال وســــيــــادة روســـيـــا 
ووحدة أراضيها، ودعت حينها الشباب إلى 
فــي حال  الجهة الصحيحة  فــي  »االصــطــفــاف 
ــغـــرب«، مع  بــــدأت ثــــورة مــلــونــة بــتــدبــيــر مــن الـ
الباد  مدني، وتحديث  ببناء مجتمع  وعــود 
عــبــر »ثــــــورة كــــــوادر إلشــــــراك الـــشـــبـــاب«. ولــم 
 إثـــر تــراجــع التمويل، 

ً
تــعــّمــر »نــاشــي« طــويــا

وانشقاقات في الحركة، وبرزت على أساسها 
فشلها  ثُبت  جماهيرية  ليست  عــدة  مشاريع 
ــداد فئة الــشــبــاب الغاضبة على  ــادة أعـ مــع زيـ

السلطة وفسادها.

مستشارون سياسيون في المدارس
األبـــوي«  »املجتمع  أن سلطة  مــن  الــرغــم  على 
ــر والــشــبــاب  اســتــطــاعــت ثــنــي كــثــيــر مــن الــقــصَّ
عــن املــشــاركــة فــي الــتــظــاهــرات االحــتــجــاجــيــة، 
ــبــــدو أن  ــًا فــــي املـــــــدن الـــصـــغـــيـــرة، يــ خـــصـــوصـ
 عــلــى قـــدرة اآلبـــاء 

ً
الــســلــطــات ال تــراهــن طــويــا

 عـــلـــى أفـــكـــار 
ً
ــات فــــي الـــتـــأثـــيـــر طــــويــــا ــ ــهـ ــ واألمـ

ــــل صــــــــراع األجـــــيـــــال الـــقـــائـــم  ــــي ظـ أبـــنـــائـــهـــم فـ
على  أيــام  املجتمعات. وبعد  كل  في  تاريخيًا 
ــرات األولــــــــى، كـــشـــف وزيــــــر الــتــعــلــيــم  ــاهـ ــظـ ــتـ الـ
الــروســي سيرغي كــرافــتــســوف، فــي 27 يناير 
املـــاضـــي، فـــي مــداخــلــة أمــــام مــجــلــس االتــحــاد 
)الـــشـــيـــوخ( الــــروســــي، عـــن تــنــظــيــم مــســابــقــات 
الروسية.  املـــدارس  فــي  مستشارين  لتوظيف 
وفــيــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة »كـــومـــيـــرســـانـــت« عن 
مناقشة  املستشارين تشمل  مهمة  أن  مصدر 
طاب  مــع  والتجّمعات  السياسية  املواضيع 
املدارس، أوضح كرافتسوف أنه في عام 2022، 
ــم فــي جميع مــنــاطــق روســيــا مسابقة 

ّ
ــنــظ

ُ
ســت

توظيف ملناصب مستشاري مديري املدارس 
في مجال التعليم. وينتظر أن تطلق املسابقة 
فــي بــدايــة مـــارس/ آذار مــن الــعــام الحالي في 

عشر مناطق تجريبية.
املسابقة  أن  روســيــة  إعامية  مــواقــع  وكشفت 
الطفولة«،  نظم تحت اسم »موّجهي 

ُ
التي ست

ــوزارة الــتــربــيــة  ــ هـــي نــتــاج مـــشـــروع مــشــتــرك لــ
و»الــحــركــة الــروســيــة ألطــفــال املـــــدارس« التي 
أســســهــا الــكــرمــلــني بــمــوجــب مـــرســـوم لبوتني 
الــشــبــاب  ـــعـــنـــى بــــشــــؤون 

ُ
ت فــــي 2015 كــهــيــئــة 

املراهقني و»تكوين  لتثقيف  الــروس، وتهدف 
شخصيتهم على أساس نظام القيم املتأصل 
ــــي«. ولــــن يــقــتــصــر عمل  ــــروسـ فـــي املــجــتــمــع الـ
ــقـــديـــم املــــشــــورة  ــلـــى تـ ــد الــــتــــربــــوي« عـ ــ ــرشـ ــ »املـ
ــة أيــضــًا،  لــلــطــاب فـــقـــط، ولـــكـــن ملـــديـــر املــــدرســ
ــيــــرة«، حسب  بــعــدمــا أظـــهـــرت »األحــــــداث األخــ
التعليم،  مــوضــوع  أهمية  مــدى  كــرافــتــســوف، 
و»كــيــف سيحقق األطـــفـــال أهــدافــهــم؟ فــي أي 
التأثير على  مرحلة من الحياة يمكن أن يتم 
التأثير  احتمال  نمنع  كيف  للعالم؟  نظرتهم 

املدمر على األطفال؟«.
ومـــــــن الــــــواضــــــح أن الــــكــــرمــــلــــني يـــســـعـــى إلــــى 
ــــي الـــعـــهـــديـــن  ــــارب ســـابـــقـــة فـ ــــجـ اســـتـــنـــســـاخ تـ
األطــفــال  مــع  للتعامل  والسوفييتي  الــروســي 
ــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــــديـ ــاملـ ــ ــــاب الـــــــــــروس، فـ ــبـ ــ ــــشـ والـ
»الــحــركــة الـــروســـيـــة ألطـــفـــال املـــــــدارس« هي  لـــ
ــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر 33  ــبـ إيـــريـــنـــا بــلــيــشــيــفــا، الـ
عــامــًا، والــتــي عملت فــي املــاضــي فــي »الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــعــمــوم روســـيـــا« وحــكــومــة منطقة 
ــة »نـــــــاشـــــــي«. وذكـــــــرت  ــ ــركـ ــ ــكــــو وفـــــــي حـ مــــوســ
بليشيفا، في تصريحات، أن املهمة الرئيسية 
ــع الــشــبــاب،  لــلــمــعــلــمــني ســتــكــون الـــتـــواصـــل مـ
مشيرة إلى أن »املشكلة الرئيسية في املدارس 
هي ضيق الوقت للتواصل«، مشددة على أن 
ربي يحتاج إلى »معرفة اللغة واإليماءات، 

ُ
امل

ــتـــي  ــيــــات واألفـــــــــــــام الـ ــتــــســــجــ ومـــــشـــــاهـــــدة الــ
الــتــي يستمعون  واملــوســيــقــى  يــشــاهــدونــهــا، 
وفهم  االجتماعية،  الشبكات  ومتابعة  إليها، 
أجــهــزة األلـــعـــاب وألـــعـــاب الــكــمــبــيــوتــر«. ورأت 
قادرين  سيكونون  املستشارين  أن  بليشيفا 
عــلــى إرســـــال طــلــب مـــن تــامــيــذ املــــــدارس إلــى 

السلطات ألخذ رأيهم في االعتبار.
ورأى خبراء أن السلطات تسعى إلى السيطرة 
عـــلـــى عــمــلــيــة »تـــســـيـــيـــس تـــامـــيـــذ املــــــــدارس« 
عــبــر بـــث شــعــاراتــهــا. ووصـــفـــت عــاملــة النفس 
االجـــتـــمـــاعـــي لـــودمـــيـــا بــتــرانــوفــســكــايــا هــذه 
املبادرة بأنها سخيفة، قائلة »ال أستطيع أن 
الذهاب  عن  تثبيطهم  هدفهم:  هو  ما  أتخيل 
ــــرات؟«.  ــــاضـ ــــحـ ــّمـــعـــات أو إلــــقــــاء املـ إلـــــى الـــتـــجـ
ــة  ــفـ ــيـ ــات لـــصـــحـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــت فــــــــي تــ ــ ــــصــ ــلــ ــ وخــ
»كوميرسانت«، إلى أن »الطالب العادي املهتم 
أذكى  والسياسية هو  االجتماعية  بالقضايا 
مــن األشــخــاص االفــتــراضــيــني الــذيــن ابــتــكــروا 
ذلك. سوف يكتشف األطفال كيفية التخلص 

منهم على أي حال«.

روسيا 
غسل أدمغة 

ضد االحتجاجات

نظمتها  التي  الفعاليات  أن  يبدو 
والمعاهد  المدارس  في  السلطات 
على  مباشر  ــرد  ك جـــاءت  التقنية، 
عن  صدرت  للرأي  استطالعات  نتائج 
وكشفت  المستقل،  »ليفادا«  مركز 
فالديمير  الرئيس  بحكم  الثقة  أن 
بين  ما  الشباب  صفوف  بين  بوتين 
في  الربع  بنحو  هوت  عامًا  و24   18
المؤشر  هذا  وواصل  األخيرة.  السنة 
 80 نحو  مــن   2015 منذ  هبوطه 
بعد ضم شبه  المائة في 2015  في 
في  المائة  في   51 إلى  القرم،  جزيرة 
يناير/   29 بين  أجري  الذي  االستطالع 

كانون الثاني و2 فبراير الحالي.

تراجع الثقة ببوتين
الملف

سامر إلياس

دفــعــت املــشــاركــة الــواســعــة لطاب 
في  الروسية  والجامعات  املــدارس 
التظاهرات األخيرة لدعم املعارض 
ــنــــي، الـــســـلـــطـــات عـــلـــى كـــافـــة  ــالــ ــافــ ألـــيـــكـــســـي نــ
للعمل  الــكــرمــلــني،  ومـــن ضمنها  املــســتــويــات، 
الوسائل  الظاهرة بشتى  هــذه  من  الحّد  على 
والسبل، فيما بدا ارتباك السلطات واضحًا في 
طريقة التعامل مع »فتيان وشباب تيك توك« 
بعدما استخدم التطبيق على نطاق واسع في 
الحشد للتظاهرات والتي تم تعليقها أخيرًا. 
ــاع 

ّ
وفـــي مــواجــهــة حــركــة الــشــبــاب، يــبــدو صــن

نشاطات وفعاليات 
لثني الشباب عن المشاركة 

في االحتجاجات

نّظم عدد من الجامعات 
والمعاهد تجمعات 

مساندة لبوتين

استعادة أساليب سوفييتية لترويض الشباب
الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي الــكــرمــلــني حــائــريــن 
بــني اســتــخــدام الــوســائــل الــعــصــريــة ملخاطبة 
ــدارس والــجــامــعــات، أو الـــعـــودة إلــى  ــ طـــاب املـ
أســالــيــب الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة، في 
املتحالفة  األرثــوذكــســيــة،  الكنيسة  حــني دعــت 
»املعتقدات  نشر  إلــى  تاريخيًا،  القياصرة  مع 

»اإلصابة بالجنون«. بًا لـ
ّ
الصحيحة«، تجن

ــه مــن أجـــل التأثير  ــ واســتــنــفــر الــكــرمــلــني أدواتـ
االنتشار  »صــدمــة«  بعد  والــطــاب  بالتاميذ 
الواسع لوسم freedomNavalny# و#23 يناير 
عــلــى تــطــبــيــق »تـــيـــك تــــــوك«، ومـــشـــاهـــدة أكــثــر 
أعــرب  فيديو  ملقاطع  مشاهد  مليون   300 مــن 
الــشــبــاب فيها عــن مــعــارضــة اعــتــقــال نافالني 

دخلت الكنيسة على الخط عبر إعادة االعتبار لمؤسسة األسرة على أمل 
على  وتعليقًا  الماضي،  الثاني  كانون  يناير/   31 وفي  السلطات.  دعم 
روسيا  بطريرك  قــال  التظاهرات، 
في  الشباب  إن  ــورة(  ــص )ال كيريل 
روسيا »يفقدون ما يرشدهم في 
تطوير  إلــى  ويحتاجون  الحياة« 
إلى  وأشار  صحيحة«.  »معتقدات 
األكبر  التأثير  يمارسان  »الوالدين  أن 
»التنشئة  وأن  اإلنسان«،  تنشئة  في 
كبيرة«،  أهمية  لها  األســـرة  فــي 
معتبرًا أنه »يوجد اليوم ما يسمى 

بأزمة جيل الشباب«.

دعم الكنيسة

)Getty( شهدت االحتجاجات األخيرة مشاركة واسعة للشباب

تطمينات بقرب عودة الطيران الروسي للبحر األحمريوليا نافالنايا األقرب لزعامة المعارضة

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد سجن زعيم املعارضة الروسية، مؤسس 
»صــــــنــــــدوق مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد«، ألــيــكــســي 
نافالنايا،  يوليا  اســم زوجــتــه،  بــرز  نافالني، 
على الساحة اإلعامية والسياسية الروسية 
قدرتها  رحت تساؤالت حول مدى 

ُ
بقوة. وط

على استثمار اسمها املعروف داخليًا ودوليًا، 
لشغل مكانة زوجها كوجه جديد للمعارضة 
»غير النظامية« في مواجهة الكرملني، سواء 
عبر االحتجاجات أو االنتخابات التشريعية 

املقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول املقبل.
نافالنايا،  لقب  األولـــى«،  املعارضة  و»ســيــدة 
من مواليد عام 1976، وتخرجت في جامعة 
»بـــلـــيـــخـــانـــوف« االقـــتـــصـــاديـــة الــــروســــيــــة، ثــم 
الخارج. وتعرفت على  واصلت تعليمها في 
أليكسي  الشاب  املحامي  املستقبلي،  زوجها 
نــافــالــنــي، أثــنــاء رحــلــة اســتــجــمــام إلـــى تركيا 
في عام 1999، وتزوجا في عام 2000 وأنجبا 

داريا )20 عامًا( وزاخار )13 عامًا(.
وحول قدرات نافالنايا، رأى مدير »مجموعة 
تضم  روسية  )منظمة  السياسيني«  الخبراء 
سياسيني(،  ومستشارين  ومحللني  خــبــراء 
ــاالتــــشــــوف، أنـــهـــا الــشــخــصــيــة  قــســطــنــطــني كــ
الــوحــيــدة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي الــتــي يمكنها 
أن تــحــل مــحــل زوجــهــا فــي قــيــادة املــعــارضــة. 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي وزارة الـــطـــيـــران املــدنــي 
ــد«، أن فــريــق  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ املــــصــــريــــة، لــــ
ــبـــراء  ــــي، املــــكــــون مــــن الـــخـ ــــروســ الـــتـــفـــتـــيـــش الــ
األمنيني والتقنيني، الذي زار جميع مطارات 
الجمهورية األسبوع املاضي، قد غادر الباد 
ــلــــغ املـــســـؤولـــني  بـــانـــطـــبـــاعـــات إيـــجـــابـــيـــة، وأبــ
املـــصـــريـــني عــــن تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات إيــجــابــيــة 
بشأن قــرب عــودة الــطــيــران الــروســي املباشر 
إلـــى منتجعات الــبــحــر األحـــمـــر، بــعــد دراســـة 
الوضع األمني والفني بمطاري شرم الشيخ 
الشيخ  والغردقة تحديدًا. وكــان مطارا شــرم 
املــائــة من  والــغــردقــة يستقبان نحو 90 فــي 
حـــركـــة الــســيــاحــة الـــروســـيـــة إلــــى مـــصـــر، قبل 
حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، 
وكــانــت   .2015 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
الــســيــاحــة فـــي مــــدن الــبــحــر األحـــمـــر تعتمد 
املباشر،  الــطــيــران  املــائــة على  فــي  بنسبة 92 
وليس الداخلي اآلتي من القاهرة. وأثر إجبار 
الــســائــحــني الــــروس عــلــى اســتــخــدام الــطــيــران 
الــداخــلــي، مــن الــقــاهــرة إلــى أي مدينة أخــرى 
إقــامــتــهــم، بالسلب على  إلــى محل  لــلــوصــول 
إقــبــالــهــم عــلــى الــحــجــوزات الــفــنــدقــيــة بنسبة 
السائحني  أن  املــائــة. علمًا  فــي  إلــى 70  تصل 
الروس، يمثلون بحسب إحصاء أجري مطلع 
2019، نحو 40 في املائة من إشغال الفنادق 

في مدن البحر األحمر.

ــديـــد«  ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ وتــــوقــــع فــــي حــــديــــٍث لــ
اســتــمــرار االحــتــجــاجــات فــي روســيــا فــي ظل 
والسكان. وشرح:  النخبة  الفجوة بني  تزايد 
أشخاص  هناك  ليس  نافالني.  فريق  »هناك 
مــتــكــامــلــون، بـــل فــــرق مــتــكــامــلــة، ونــافــالــنــايــا 
هـــي الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــكــنــهــا أن تــحــل محل 
حملة  أن  أعتقد  الحالي.  الوقت  في  نافالني 
فضح السلطة ستستمر، وربما بقوة جديدة. 
وعلى األرجح، ستصبح يوليا نافالنايا هي 
املنسقة الرئيسية ملشروع التصويت الذكي«.
ــو حــمــلــة أطــلــقــهــا  و»الـــتـــصـــويـــت الــــذكــــي« هــ
ــا  ــ ــــي انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس دومــ ــنــــي فــ ــالــ ــافــ نــ
)برملان( موسكو في عام 2019، لحشد الدعم 
لــلــمــرشــحــني املــتــوقــع أن يــحــلــوا فـــي املــرتــبــة 
ــدة هــزائــم  ــى إلـــحـــاق عــ الــثــانــيــة، مــمــا أدى إلــ
مفاجئة بمرشحي السلطة في بعض الدوائر. 
وحول دور اسم نافالني في أي احتجاجات 
جــديــدة، قــال كــاالتــشــوف: »نافالني هــو زنــاد 
 للسلطة 

ّ
وذريــعــة ومــدمــر لــلــنــظــام. لــم يــتــســن

تقديمه على أنه مختال صغير ومدون ممل، 
 ســيــاســيــًا وأيــقــونــة 

ً
بـــل جــعــلــت مــنــه مــعــتــقــا

االحتجاج. من الواضح أن قطاعًا عريضًا من 
املوالني )للسلطة( ال يزال ينظر إلى نافالني 
على أنه عامل لزعزعة الهدوء وعميل. ولكن 
 جـــديـــدًا يــنــشــأ، وحــتــى األجــيــال 

ً
هــنــاك جــيــا

السابقة ليست لها موقف موحد«.
ولفت إلى أن فيلم »قصر بوتني« الذي تناول 
قصرًا فاخرًا على البحر األســود، باّدعاء أنه 
للرئيس الروسي فاديمير بوتني، تزامن بثه 
مع تراجع األوضاع االجتماعية للمواطنني، 
وتــنــامــي الــشــعــور بــأن روســيــا ال تسير على 
الطريق الصحيح، وأن مجتمعها غير عادل، 
وأن الفجوة بني النخبة والسكان في ازدياد. 
وما زاد من قوة التكهنات بزيادة دور يوليا 
نافالنايا هو تجربة املعارضة البياروسية، 
ســفــيــتــانــا تــيــخــانــوفــســكــايــا، الـــتـــي خــاضــت 
ــيــــة ملـــواجـــهـــة  ســــبــــاق االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســ
الصيف  فــي  لوكاشينكو  ألكسندر  الــرئــيــس 
املاضي، بعد اعتقال زوجها، املدون املعارض 

سيرغي تيخانوفسكي.
ولــــم تــبــق تــيــخــانــوفــســكــايــا نــفــســهــا بــمــنــأى 
ــي، داعـــيـــة  ــ ــروسـ ــ ــتــــطــــورات بــاملــشــهــد الـ عــــن الــ

ــلــــوت« الــروســيــة  واســتــأنــفــت شـــركـــة »إيــــروفــ
الحكومية رحاتها من موسكو إلى القاهرة 
بــنــاء   ،2018 ــيـــســـان  ــريـــل/نـ إبـ فــــي  والـــعـــكـــس 
وتأمني  الــرحــات  استئناف  بروتوكول  على 
ــعــه الــبــلــدان. إال أن املــوعــد 

ّ
املـــطـــارات الـــذي وق

املبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر األحمر 
 مستمرًا. وأوضحت 

ً
واألقصر يواجه تأجيا

ــريـــق الــتــفــتــيــش ســـجـــل خـــال  املــــصــــادر أن فـ
الزيارة نقطتني سلبيتني فقط، وتــدارس مع 
املسؤولني املصريني كيفية عاجهما سريعًا. 
ــارت إلــى أنــه تــم عــاج إحــداهــمــا بالفعل  وأشـ
خــال فترة إقامة الفريق في مصر، وهــو ما 
يــعــتــبــر تــقــدمــًا كــبــيــرًا قــيــاســًا بــآخــر زيــارتــني 
لــفــريــق الــتــفــتــيــش إلــــى املــــطــــارات ذاتـــهـــا في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويناير/كانون 
الثاني 2020، حيث كان الفريق قد سجل أربع 
ماحظات سلبية، ما أدى إلى إعان موسكو 
إرجاء حسم مصير عودة الرحات إلى 2020. 
لكن جائحة فيروس كورونا املستجد ووقف 
الــطــيــران الــروســي إلــى معظم عواصم  حركة 
العالم، أدت إلى تأجيل األمر برمته إلى العام 

الحالي.
املــصــادر أن مصر استغلت فترة  وأوضــحــت 
الجائحة، واستجابت  الرحات خال  توقف 
ــــراط مـــوســـكـــو تـــركـــيـــب أنـــظـــمـــة قــيــاس  ــتـ ــ الشـ
الــوجــه،  وبصمة  متقدمة،  بيومترية  بصمة 
شرم  بمطاري  الخلفية  األمنية  املناطق  فــي 
الــشــيــخ والـــغـــردقـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن التكلفة 
املــاديــة الكبيرة لــذلــك، والــتــي ال تتناسب مع 
ــتـــي لــحــقــت بــقــطــاعــي  الـــخـــســـائـــر الـــفـــادحـــة الـ
تم  كــورونــا. كما  والــطــيــران بسبب  السياحة 
الخاصة  املناطق  تركيب بعض األجهزة في 
ــروج األمــتــعــة وعــمــل املــوظــفــني.  ــ بـــدخـــول وخـ
ــام بــصــمــة  ــظــ ــم تـــطـــبـــق نــ ــ ــر لـ عـــلـــمـــًا بــــــأن مـــصـ
ــرة إال فــــي أكــتــوبــر  ــاهـ ــقـ الــــوجــــه فــــي مـــطـــار الـ
التأمني  بهدف  بها،  العمل  وبــدأ  فقط،   2019
وإحكام السيطرة على منافذ املطار. وذكرت 
املــصــادر أن الــقــاهــرة أمــنــت قسمًا كــبــيــرًا من 
أمنيًا  املطارات،  لتأهيل  املخصصة  امليزانية 
وفــنــيــًا، مـــن الـــقـــروض الـــتـــي حــصــلــت عليها 
مــن مؤسسات تمويل دولية  املــاضــي،  الــعــام 
ــة. وبــحــســب املــصــادر فـــإن النتيجة  ــيـ وأوروبـ

مــصــدر دبــلــومــاســي مــطــلــع عــلــى املــلــفــني، إن 
مــفــاعــل الــضــبــعــة يــمــضــي فــي مــســار مستقل 
ــكـــن مــســألــة  ــًا عــــن قـــضـــيـــة الــــطــــيــــران، لـ ــامـ ــمـ تـ
يتزامن  مــا، حيث  مرتبطة بصورة  التسليح 
دائـــمـــًا الــتــلــويــح الــــروســــي بـــعـــودة الــطــيــران 
أو اإلرجـــــاء، مــع مــمــارســة الـــواليـــات املتحدة 
ــرة لــــوقــــف صـــفـــقـــات  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ ضــــغــــوطــــًا عــ
عبد  الرئيس  عهد  فــي  املتصاعدة  التسليح 
الفتاح السيسي، خاصة بشأن شراء طائرات 
املـــزمـــع تــســلــيــمــهــا للجيش  »ســـــوخـــــوي-35« 

املصري خال العامني الحالي والقادم. 
ويخشى الروس أن تؤثر هذه الضغوط، إلى 
ــاء العواصم  جــانــب رغــبــة السيسي فــي إرضـ
األوروبية، على مركزها بني مصادر تسليح 
ــري، الـــــــذي أصــــبــــح مــــن أكــبــر  ــ ــــصـ الـــجـــيـــش املـ
املـــســـتـــورديـــن عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم أخـــيـــرًا، 
خـــاصـــة بــعــد انـــتـــزاع فــرنــســا صـــــدارة الئــحــة 
مصادر التسليح، ومزاحمة إيطاليا للروس 
ــائـــق حــكــومــيــة، اطــلــعــت  ــًا. فــبــحــســب وثـ أيـــضـ
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، تـــأتـــي روســـيـــا 
حاليًا في املركز الثالث بني موردي األسلحة 
ــرة، بعد  ــيـ ملــصــر فـــي الــســنــوات الــخــمــس األخـ
تفوق  الــريــادة بنسبة  انتزعت  )الــتــي  فرنسا 
40 فــي املــائــة( والــواليــات املــتــحــدة، لكن هذه 
بقيمة  الــتــاريــخــيــة  بالصفقة  مــهــددة  املــكــانــة 
10 مليارات يورو، املوقعة العام املاضي، مع 
إيطاليا. وكانت مصر أنفقت نحو 15 مليار 
دوالر بني 2014 و 2017 على التسليح، منها 
نحو 60 فــي املــائــة على األســلــحــة الــروســيــة. 
وفــيــمــا كــانــت واشــنــطــن ممتنعة عــن إرســـال 
مساعداتها العسكرية السنوية إلى مصر بني 
من  أكثر  روسيا  السيسي  زار  و2014،   2013
مرة لعقد صفقات عسكرية، شملت منظومة 
لــحــمــايــة  املـــخـــصـــصـــة  إس«   - »بــــريــــزيــــدنــــت 
من  والحربية  املدنية  واملروحيات  الطائرات 
الصواريخ، وصــواريــخ أرض-جــو وجو-جو، 
والصواريخ البحرية أيضًا، ومروحيات »مي 
- 28 » و»مــي - 26« و»كــا - 52«، والصواريخ 
املضادة للطائرات »أنتي - 2500« وصواريخ 
و»مــيــغ  إم«   29 »مــيــغ  وطـــائـــرات   ،»300 »إس 
35«، ومقاتات »سو 30«، وزوارق صواريخ 

وقاذفات »آر بي جي«، ودبابات »تي 90«. ُتلّقب نافالنايا بـ»سيدة المعارضة األولى« )فرانس برس(

استجابت القاهرة الشتراطات روسية حول مطاري شرم الشيخ والغردقة )خالد دسوقي/فرانس برس(

»يــوتــيــوب« عن  »نافالني اليــف« على موقع 
تعليق األنــشــطــة االحــتــجــاجــيــة ملــنــع تــراجــع 
ــاركــــني. وفــــولــــكــــوف هــــو ســيــاســي  ــشــ عـــــدد املــ
مــعــارض مــن مــوالــيــد عــام 1980، ينحدر من 
مــديــنــة يــكــاتــيــريــنــبــورغ الــواقــعــة فــي منطقة 
أورال، ومعروف بتوجهاته الليبرالية ودعمه 
»الـــطـــريـــق األوروبــــــــي« وتـــطـــويـــر الــحــريــات  لــــ

الديمقراطية في روسيا.
ومــع ذلـــك، اعتبر كــاالتــشــوف أن فــولــكــوف ال 
 من 

ً
يــحــظــى بــنــفــس مــكــانــة نــافــالــنــايــا، مــقــلــا

واقعية تحوله إلى وجه للمعارضة الروسية، 
ــًا فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــتـــحـــامـــًا بــني  ومـــرجـــحـ
النظامية«  »غير  أي  الفئوية،  االحتجاجات 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة والـــيـــســـاريـــة 
رجم في نهاية 

ُ
والحزب الشيوعي. وهو ما ت

االحتجاجي،  التصويت  هيمنة  إلــى  املطاف 
وفق اعتقاده.

من جهته، توقع املدير العام ملركز املعلومات 
الــســيــاســيــة بــمــوســكــو )شــــركــــة اســـتـــشـــارات 

نافالنايا إلى مواصلة مسيرة زوجها. وقالت 
»فرانس  لوكالة  حديث  فــي  تيخانوفسكايا 
بـــرس«، أول مــن أمــس األحـــد: »عندما يلقون 
بــرجــالــنــا خــلــف الــقــضــبــان بــســبــب الــدعــايــة 
والرغبة في تحسني الحياة في بلداننا، فا 
الوقوف مكانهم  لنا، زوجاتهم، سوى  يبقى 

ودعمهم«.
وإلى جانب يوليا نافالنايا، برز في املشهد 
ــبــــوع املــاضــي  الــســيــاســي الــــروســــي فـــي األســ
لنافالني،  اإلقليمية  املــقــار  شبكة  مدير  اســم 
ــذي أعــــلــــن عـــبـــر قــنــاة  ــ ــ لـــيـــونـــيـــد فــــولــــكــــوف، الـ

ــاســــي  ــيــ ــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الــــتــــحــــلــــيــــل الــــســ مــ
والعاقات العامة(، أليكسي موخني، احتدام 
الروسية  املعارضة  رمز  مكانة  على  الصراع 
بــني مــجــمــوعــة مــن الــشــخــصــيــات، بــمــن فيهم 
ــا، دمــيــتــري  الــنــائــب الــســابــق بمجلس الـــدومـ
إيليا  بموسكو،  املحلي  والــنــائــب  غــودكــوف، 
ياشني، ويوليا نافالنايا، وعدد من الشباب 

الشيوعيني.
»العربي الجديد«:  وقال موخني في حديث لـ
»أصبح وجه املعارضة شاغرًا، إذ إن أجهزة 
األمن تقود حملة قوية ضد أنصار نافالني 
والراديكاليني. وعندما سيتضح أن نافالني 
، سيبدأ الــصــراع 

ً
 ولفترة طــويــا

ً
ُســجــن فــعــا

والشباب  ونافالنايا  وياشني  غودكوف  بني 
الــشــيــوعــيــني، وربــمــا تظهر وجـــوه جــديــدة«. 
نافالنايا  واقعية صعود  ل من 

ّ
قل ذلــك،  ومــع 

على غرار تجربة تيخانوفسكايا، معتبرًا أن 
تيخانوفسكايا،  مــن  نسخة  هــي  »نافالنايا 
وهـــي بــذلــك مــنــتــج ســيــاســي ثــانــوي يصعب 
فــرضــه عــلــى املــجــتــمــع«. ومـــن مـــؤشـــرات دعــم 
لشبكات  استخدامًا  األكثر  الجديدة  األجيال 
ــتـــمـــاعـــي لــيــولــيــا نــافــالــنــايــا  الــــتــــواصــــل االجـ
انــــطــــاق حــمــلــة تـــضـــامـــن مــعــهــا عـــبـــر مــوقــع 
آالف   10 من  أكثر  فيها  »إنستغرام« شاركت 
فتاة وقد ارتدين أزياء حمراء، وهو نفس لون 
زي نافالنايا في وقت جلسة النطق بالحكم 
بحق زوجها. كما تجاوز عدد متابعيها على 

»إنستغرام« عتبة املليون متابع.
ــال األعــمــال  ــر، طــلــب اتــحــاد رجـ مــن جــانــب آخـ
»أفانتي« تعديل القانون الروسي، بما يمنع 
األشــــخــــاص الــطــبــيــعــيــني املــصــنــفــني »عــمــاء 
ــــن الـــتـــرشـــح  ــم مـ ــهـ ــائـــاتـ أجـــــانـــــب« وأفــــــــــراد عـ
املستويات، وذلــك ملنع  باالنتخابات بجميع 

نافالنايا من الترشح النتخابات الدوما.
وكــان القضاء الــروســي قــد قــرر فــي األسبوع 
املاضي تحويل الحكم الصادر بحق نافالني 
مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ فـــي قــضــيــة »االخـــتـــاس« 
بــشــركــة »إيـــف روشــيــه« إلـــى الــســجــن الــنــافــذ، 
بذريعة االنتهاكات املتكررة لفترة االختبار، 
مــــا يـــعـــنـــي أنـــــه ســيــقــضــي عــــامــــني وثــمــانــيــة 
املشهد  عن  وسيغيب  القضبان  خلف  أشهر 

السياسي طوال هذه الفترة.

أجهزة األمن تقود 
حملة قوية ضد أنصار 

نافالني والراديكاليين

تعثر منذ خمس 
ُ
سقوط الطائرة الروسية، امل

سنوات بسبب تمسك مصر باحتمال حدوث 
مشاكل فنية، وعدم االعتراف بمسؤوليتها 
األمـــنـــيـــة عــــن الــــواقــــعــــة، الــــتــــي كـــــان تــنــظــيــم 
»واليــــة ســيــنــاء«، الــتــابــع لتنظيم »داعــــش«، 
بواسطة  تنفيذها  عــن  مسؤوليته  أعلن  قــد 
عــلــبــة مـــشـــروبـــات غـــازيـــة مــتــفــجــرة أدخــلــت 
إلــى الــطــائــرة. وهــو مــا تــرتــب عليه خافات 
الــقــاهــرة ومــوســكــو حـــول التعويضات  بــني 
الضحايا.  الطيران وذوي  املستحقة لشركة 
كــانــت محل  القضية  أن  املــصــادر  وأضــافــت 
ــيــــرة لــفــريــق  مــبــاحــثــات خــــال الــــزيــــارة األخــ
على  التأكيد  الفريق  جــدد  حيث  التفتيش، 
وإعــان  نهائية،  بــصــورة  امللف  غلق  أهمية 
مضمون التحقيقات بصورة شفافة، كعامل 
محفز لسرعة صـــدور قـــرار عـــودة الــطــيــران، 
خـــاصـــة أن الــخــســائــر الــحــالــيــة لــاقــتــصــاد 
تحمله  يمكن  عما  جسامة  تقل  ال  املــصــري 

في حالة االعتراف باملسؤولية.
وعــــن مــــدى ارتــــبــــاط مــســألــة عـــــودة الــطــيــران 
ــــي ملــصــر،  ــــروسـ ــســــاح الـ بــمــلــفــي صـــفـــقـــات الــ
الــنــووي، قال  والــتــعــاون فــي مفاعل الضبعة 

املــثــالــيــة الـــتـــي تـــرجـــوهـــا مـــصـــر، وتــتــواصــل 
وسلطات  الخارجية  وزارتــــا  حاليًا  بشأنها 
الرئيس  يعلن  أن  هــي  البلدين،  فــي  الــطــيــران 
الروسي فاديمير بوتني عن عودة الرحات 
الجوية من باده إلى مطارات البحر األحمر، 
خال زيارة محتملة إلى القاهرة في مارس/
آذار املقبل، لم ُيحدد تاريخها النهائي حتى 
ا من جولة في  اآلن، وفي األغلب ستكون جزء

املنطقة.
ــقـــرار الــنــهــائــي  ــارت املـــصـــادر إلـــى أن الـ ــ وأشــ
فقط،  أمنيًا  وال  فنيًا  ليس  الــطــيــران  لــعــودة 
بل هو سياسي أيضًا، فالقضية األساسية 
الـــتـــي تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى هــــذا املـــلـــف هي 
في حادث  القضائية  بالتحقيقات  الخاصة 

القرار النهائي لعودة 
الطيران ليس فنيًا فقط بل 

هو سياسي

على الرغم من سجن 
المعارض الروسي األبرز 
أليكسي نافالني، إال أن 

زوجته، يوليا نافالنايا، باتت 
على رأس قائمة خالفته 

في قيادة المعارضة 
الروسية، قبل االنتخابات 
التشريعية المقررة في 

سبتمبر/ أيلول المقبل

خرج فريق التفتيش 
الروسي الذي زار 

المطارات المصرية، 
بانطباعات إيجابية، 

ليقّدم توصيات إيجابية 
بشأن قرب عودة الطيران 

الروسي المباشر إلى 
منتجعات البحر األحمر

Wednesday 10 February 2021 Wednesday 10 February 2021
األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة

ملشاركته. وذّكر بسنوات التسعينيات )من 
الــقــرن املــاضــي( الصعبة الــتــي لــم »تــعــانــوا 
فيها«، محذرًا من انزالق الباد إلى أوضاع 
املدرسة،  وأكــدت مديرة  مأساوية مشابهة. 
فــولــوغــدا سفيتانا  مــديــنــة  عــضــو مجلس 
رازيــنــا، لوسائل إعــام روســيــة، أن املــدرس 



مناورات المتصاص الغضب

لجان التحقيق 
في المغرب

يرى مراقبون 
أن المشكلة في

الفساد الذي ينخر 
الحياة العامة

الرباط ـ عادل نجدي

يــعــيــد إعــــان الــســلــطــات املــغــربــيــة 
ــراف  ــ عــــن فـــتـــح تــحــقــيــق تـــحـــت إشـ
النيابة العامة، للكشف عن ظروف 
مصرع  عن  املسؤوليات  وتحديد  وحيثيات 
 غرقًا، إثر تسرب مياه األمطار إلى 

ً
28 عاما

األرض  تحت  قــانــونــي  غير  للنسيج  مصنع 
الــبــاد، أول مــن أمس  بمدينة طنجة، شــمــال 
اإلثـــنـــني، الـــســـؤال مـــجـــددًا عـــن مــــآالت الــعــديــد 
من التحقيقات التي تم فتحها في السنوات 
األخيرة، من دون أن ترى نتائجها النور إلى 
حــد الساعة، ومــا إذا كــان ذلــك مــجــّرد خطوة 

المتصاص غضب الشارع. 
ــاعــــر الــــحــــزن  ــيــــه مــــشــ وفـــــــي وقـــــــت ال تـــــــــزال فــ
الفاجعة  والغضب تخّيم على املغاربة جراء 
ــيــــس الــحــكــومــة  الــــجــــديــــدة، أثـــــــار خـــــــروج رئــ
املــغــربــيــة، ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، بــعــد أكثر 
من 12 ساعة على وقوع الحادث، ليعلن عبر 
بأن  تعهده  »فيسبوك«،  صفحته على موقع 
الــجــزاءات  وترتيب  املسؤوليات  تحديد  يتم 
الازمة، جداًل بات يتكرر مع كل إعان رسمي 
»تحقيقات«،  فتح  عن  املختصة  الجهات  من 
ــال الـــــرأي الــعــام  فـــي قــضــيــة لــطــاملــا شــغــلــت بــ
واستحوذت على نقاشاته، عنوانها الرئيس 

 »التحقيقات مقبرة للحقيقة«.
ّ
أن

فعلى نحو الفت، بدا املزاج الشعبي العام، من 
التواصل  مواقع  مستخدمي  تعليقات  خال 

باستثناء  الــتــحــقــيــقــات،  فيها  فتحت  الــتــي 
بــعــض الــلــجــان الــتــي كــانــت نــتــائــجــهــا غير 
مرضية أو تم اإلعان عنها لغايات ال تخدم 
ــــاف: »بتنا  ســـوى أجـــنـــدات مــعــلــومــة«. وأضـ
تــتــورط  كــل فضيحة  مــســار  نــعــرف مسبقًا 
املسؤولون  يــقــوم  إذ  الــدولــة،  فيها مصالح 
بــإصــدار بيانات غالبًا مــا تــزيــد مــن غضب 
بــعــد ذلـــك تشكيل لجان  الــعــام، ليتم  الــــرأي 
ــا  ــهـ ــاتـ ــكـــونـ ــقـــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا ومـ ــبـ تـــحـــقـــيـــق تـ
وأهدافها مجهولة«. وتابع: »تعددت لجان 

التحقيق والنتيجة واحــدة، إذ ال تعلن تلك 
اللجان عن مخرجاتها ونتائج تحقيقاتها، 
يــتــرتــب عــلــى تــشــكــيــلــهــا أي مــحــاســبــة  وال 
 أشغالها معلقة حتى إشعار 

ّ
تذكر، بل تظل
غير معلوم«.

مــن جــهــتــه، رأى املــحــلــل الــســيــاســي املــغــربــي، 
 »الغرض من فتح تحقيقات 

ّ
محمد شقير، أن

في فواجع املغرب من طرف لجان برملانية أو 
ــة، عــادة مــا يكون امتصاص  وزاريـــة أو إداريـ
فـــــئـــــوي )خــــــــــاص بــفــئــة  غــــضــــب شــــعــــبــــي أو 
لذلك  تــكــون  أن  دون  مــن  مــؤقــت،  مجتمعية( 
إلــى عــدم تفعيل  تداعيات أو تــوابــع، بالنظر 
آلــيــات املــحــاســبــة«. وأوضـــح، فــي تصريحات 
الغضب  »باستثناء  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ
املــلــكــي الـــذي ينتج عــنــه عـــزل بــعــض الــــوزراء 
ــد مـــهـــام عــمــومــيــة، فما 

ّ
وإقـــصـــاؤهـــم مـــن تــقــل

يــتــم غــالــبــًا هــو عـــدم مــتــابــعــة املــســؤولــني عن 
الفواجع، نظرًا لتداخل املسؤوليات بني  تلك 
وعــدم  املنتخبة،  والجهات  اإلداريـــة  الجهات 
ــات الــقــضــائــيــة،  ــهـ تـــكـــريـــس اســـتـــقـــالـــيـــة الـــجـ

ــيــــاب مــــؤســــســــات حـــقـــوقـــيـــة قــويــة  وكــــذلــــك غــ
الوعي  وضعف  الضحايا،  حقوق  عن  تدافع 
لدى هــؤالء، وطــول املسار القانوني وتعقده 
إلــى مسألة  ولــفــت شقير  تكاليفه«.  وارتــفــاع 
ــرى، مــوضــحــًا أن »تــكــلــيــف تــدبــيــر بعض  ــ أخـ
أو  )فرنسية  أجنبية  شركات  إلــى  القطاعات 
برتغالية أو إسبانية( يجعلها في منأى عن 

أي مساءلة قضائية«.
املال  لحماية  املغربية  »الجمعية  رئيس  أمــا 
 »استمرار 

ّ
أن الغلوسي، فرأى  العام«، محمد 

اإلفـــات مــن العقاب فــي العديد مــن القضايا 
والــحــوادث الــتــي تفّجرت فــي املــغــرب يشّجع 
ــة،  ــدالــ ــعــ ــانــــون والــ ــقــ ــلـــى انـــتـــهـــاك قــــواعــــد الــ عـ
ويساهم في تكرار املآسي«، الفتًا في حديث 
 »مآسي وحوادث 

ّ
مع »العربي الجديد« إلى أن

عــدة تقع من دون وضــع اإلصبع على مكمن 
الــــــداء، الــــذي يــكــمــن فـــي الــفــســاد الــــذي ينخر 
إننا باختصار، نؤدي تكلفة  العامة.  الحياة 
الفساد والرشوة من قوتنا اليومي وكرامتنا 

وأرواحنا وأجسادنا«.

8
سياسة

يتخوف المغاربة من 
أن يلقى التحقيق في 
مصرع 28 عامًال غرقًا 

في طنجة، مصير 
تحقيقات كثيرة أمرت 

السلطات بفتحها، لكنها 
لم تصل إلى نتائج

من أمام موقع غرق العمال في طنجة )فرانس برس(

املــغــرب على منشور رئيس  االجــتــمــاعــي فــي 
الـــحـــكـــومـــة، مــتــخــوفــًا مــــن أن يـــكـــون الــتــعــهــد 
املقصرين  ومحاسبة  املــســؤولــيــات  بتحديد 
فـــي حــــادث مــصــرع الــعــمــال بــمــديــنــة طنجة، 
مــجــرد تـــكـــرار ملـــآل تــحــقــيــقــات ســابــقــة خلقت 
الـــجـــدل بــخــصــوص مــخــرجــاتــهــا ونــتــائــجــهــا 
ــن عـــدمـــه.  ــ ــة نـــشـــر هــــــذه الـــنـــتـــائـــج مـ ــألــ ــســ ومــ
ويــضــاف إلــى ذلــك وســم لــجــان التحقيق من 
بكونها  فاعلني سياسيني وحقوقيني  طــرف 
»مــجــرد مـــنـــاورات المــتــصــاص غــضــب الـــرأي 
العام« من دون محاسبة أو تطبيق للقانون.

ــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر األخــــيــــرة،  وعـ
عشرات  فتح  عــن  املغربية  السلطات  أعلنت 
بخصوص  واإلداريـــة  القضائية  التحقيقات 
العديد من القضايا والحوادث املثيرة للجدل 
بــالــنــســبــة لـــلـــرأي الـــعـــام واملــشــهــد الــســيــاســي 
املــغــربــي. وكــــان مــن أبـــرزهـــا حــــادث اصــطــدام 
حــافــلــتــني عــلــى الــطــريــق الـــرابـــط بـــني تنغير 
وورززات )جنوب املغرب( والذي أودى بحياة 
العشرات عام 2011. ويومها تم فتح تحقيق 
بشأن الحادثة في عهد وزير التجهيز والنقل 
األسبق كريم غاب، لكنه بقي حبيس رفوف 

الحكومة.
وتـــكـــرر األمـــــر نــفــســه فـــي الــتــحــقــيــق املــتــعــلــق 
بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى خـــمـــس جـــثـــث مـــحـــروقـــة فــي 
مــؤســســة بــنــكــيــة بــمــديــنــة الــحــســيــمــة فـــي 20 
وبــفــيــضــانــات جهة   ،2011 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 
بــالــنــســبــة  وكــــذلــــك   ،2014 عــــــام  فــــي  كــلــمــيــم 
»فــاجــعــة طــانــطــان« عـــام 2015، الــتــي كانت  لـــ
فتح تحقيق  عــن  أعلنت  قــد  الــداخــلــيــة  وزارة 
بــعــد مــقــتــل 34 شــخــصــًا غالبيتهم  بــشــأنــهــا، 
أطــفــال، إثــر اصــطــدام شاحنة تــهــرب الــوقــود 
اإلعــان  أن يتم  ركـــاب، لكن مــن دون  بحافلة 

عن نتائج ذلك التحقيق إلى حد الساعة.
وفي السياق، قال رئيس »العصبة املغربية 
لحقوق اإلنسان« )أقدم تنظيم حقوقي غير 
حــكــومــي فــي املـــغـــرب( عــــادل تــشــكــيــطــو، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إنه »إلــى حد 
التحقيق،  لــجــان  عــشــرات  تشكيل  تــم  اآلن، 
لــم تــحــدد املــســؤولــيــات فــي القضايا  لكنها 
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