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إنهاء  بــقــرارهــا  بالتمسك  إيـــران  تكتِف  لــم 
تجريها  التي  املفاجئ  التفتيش  عمليات 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، اعــتــبــارًا 
مــن غــد الــثــاثــاء، بــل إنــهــا، بــحــســب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، قـــررت 
عـــدم إعــطــاء صـــور الــكــامــيــرات املــركــبــة في 
املــنــشــآت اإليــرانــيــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة قبل 
عــودة الواليات املتحدة إلى تنفيذ جميع 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــاالتـــفـــاق الـــــنـــــووي. وقــبــيــل 
ســاعــات مــن انــتــهــاء مهلة حــّددتــهــا إيـــران 
لــتــقــلــيــص عـــمـــل املــفــتــشــن الـــدولـــيـــن فــي 
حال عدم رفع العقوبات األميركية، التقى 
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــع رئـــيـــس املــنــظــمــة  ــــي، مــ ــــروسـ رافــــايــــيــــل غـ
اإليرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، 
الدائم  وظريف. ووصف املندوب اإليراني 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم 
غـــريـــب أبــــــــادي، فــــي تــــغــــريــــدة، مــبــاحــثــات 
غــروســي فــي طــهــران بأنها كــانــت »مفيدة 
عــلــى أســـــاس االحــــتــــرام املــــتــــبــــادل«. وكـــان 
غــروســي قـــال قبيل ســفــره إلـــى طــهــران إن 
هـــدف زيـــارتـــه الــتــوصــل إلـــى »حـــل مقبول 
من الطرفن، متائم مع القانون اإليراني، 
لتتمكن الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
األساسية  التحقق  نشاطات  مواصلة  من 
ــي إيــــــــران«. وأضــــــاف »أتـــطـــلـــع قـــدمـــا إلــى  فـ
في مصلحة  ذلــك  نجاح، يصّب  )تحقيق( 

الجميع«.
وتــزامــنــا مــع لــقــاءات غــروســي فــي طــهــران، 
الــذي يسيطر  أصــدر 225 نائبا بالبرملان، 
عليه املحافظون، بيانا، أكدوا فيه ضرورة 
ــافــــي  ــمـــل بــــالــــبــــروتــــوكــــول اإلضــ ــعـ ــــف الـ وقــ
اعــتــبــارًا مـــن الــثــاثــاء املــقــبــل، مـــا لـــم تــرفــع 
ــذا املــــــوعــــــد. وشـــــدد  ــ ــ ــات حــــتــــى هـ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
النواب على »أنهم لن يتنازلوا عن حقوق 
بالقول  »األعــــداء«  اإليــرانــيــن«، مخاطبن 
لــلــعــقــوبــات البنكية  »رفــــع عــمــلــي وكـــامـــل 
الــشــروط األســاســيــة لعودة  والنفطية مــن 
ــفـــاق الـــنـــووي، ومـــن دون  أمــيــركــا إلـــى االتـ
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات الـــظـــاملـــة والــتــحــقــق  ــــع هـ رفـ
منها مــن قبل الشعب اإليــرانــي لــن توقف 
القوية خطواتها لتطوير الصناعة  إيــران 

والبرنامج النووي«. 
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، 
مــؤكــدة أنــهــا ســتــعــود إلـــى الــتــزامــاتــهــا في 
حال قيام الواليات املتحدة بذلك. وبموجب 
قانون أقره مجلس الشورى اإليراني، في 
املـــاضـــي، يتعن  األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
الطوعي  التطبيق  تعليق  الحكومة  على 
بمعاهدة  امللحق  اإلضــافــي  لــلــبــروتــوكــول 

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  في  الجديدة  السلطة  كانت  بينما 
الباد،  توحيد  بهدف  تحركاتها  تواصل 
وتــعــقــد أول اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
دولــيــة إلنهاء  طرابلس، على وقــع جهود 
األزمــــة فــي الــبــاد، كـــان حـــدث مــغــايــر لكل 
هـــذا الـــوضـــع، يــلــقــي بــظــالــه عــلــى املشهد 
ــر  الــلــيــبــي أمـــــس األحـــــــد، حـــيـــث نـــجـــا وزيــ
الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، 
مــن مــحــاولــة اغــتــيــال فــي منطقة جــنــزور 

غرب طرابلس.
ــة أمـــن  ــريـ وأكــــــد مـــصـــدر أمـــنـــي تـــابـــع ملـــديـ
ــد«، نـــجـــاة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ جـــــنـــــزور، ل
بــاشــاغــا، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال، موضحا 
 »املــهــاجــمــن كـــانـــوا عــلــى مـــن ســيــارة 

ّ
أن

مسلحة وتــعــرضــوا ملــوكــب الـــوزيـــر أثــنــاء 
مروره في جنزور بإطاق الرصاص، قبل 
أن يشتبك معهم حـــراس بــاشــاغــا«. وأكــد 
والقبض  املهاجمن  أحــد  »مقتل  املــصــدر 
عــلــى اثــنــن آخـــريـــن مــنــهــم، وإصـــابـــة أحــد 
الحراس بجروح خفيفة«. وأشــار املصدر 
 بــاشــاغــا »كـــان مـــارًا باملنطقة، إثر 

ّ
إلــى أن

انــتــهــاء زيـــارة رسمية لــه ملقر أمــنــي تابع 
للوزارة باملنطقة«. وأكدت وزارة الداخلية 
الليبية، فــي وقــت الحـــق، ســامــة باشاغا 
وعــدم تعرضه لــأذى في الهجوم املسلح 

غربي طرابلس«. 
وإثر تداول األنباء حول حادث االغتيال، 
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية 
عــلــى »فــيــســبــوك« خــبــرًا عــصــر أمــــس، عن 
زيارة قام بها باشاغا إلدارة إنفاذ القانون 
التابعة لغرفة العمليات األمنية بالوزارة. 
ــــوزارة أن بــاشــاغــا أنهى  وأكــــد مــنــشــور الــ
الــقــانــون،  إنــفــاذ  إدارة  ملــقــر  زيــــارة تفقدية 
وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــه عــــدد مـــن الــضــبــاط 
الذين ناقشوا معه »سير العمل والوقوف 
تواجه  التي  والصعوبات  العراقيل  على 
بما يضمن  لها  الــحــلــول  وإيــجــاد  اإلدارة 

إنجاح سير العمل األمني«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــقــد أعـــضـــاء الــســلــطــة 
الـــجـــديـــدة أول اجــتــمــاعــاتــهــم  الــســيــاســيــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــــرابــــلــــس، بــعــد 
السياسي،  الــحــوار  ملتقى  مــن  انتخابهم 
ــزال فـــيـــه الـــخـــافـــات  ــ ــانـــت ال تــ ــــت كـ فــــي وقـ
تعصف بأعضاء مجلس النواب املناط به 
استحقاق منح الثقة للحكومة الجديدة. 

الحكومة،  لرئيس  اإلعــامــي  املكتب  وقــال 
ــد، إن  ــ عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، أمــــس األحــ
األخــيــر الــتــقــى رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي، 
املجلس، موسى  املنفي، وعضوي  محمد 
الـــكـــونـــي، وعـــبـــد الـــلـــه الــــافــــي، »فـــــي أول 

الــحــّد مــن انــتــشــار األســلــحــة الــنــوويــة، في 
حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 
23 فــبــرايــر الــحــالــي. وســيــقــّيــد ذلـــك بعض 
ــة الــتــي  ــالــ جــــوانــــب نــــشــــاط مــفــتــشــي الــــوكــ
تبلغت مــن طــهــران دخــــول الــخــطــوة حّيز 

التنفيذ غدًا الثاثاء.
وقال ظريف، في مقابلة مع قناة »برس تي 
في« اإليرانية، أمس األحد، إن قرار طهران 
إنـــهـــاء عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش املــفــاجــئ الــتــي 
الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  تجريها 
الحالي، ال  اعتبارًا من 23 فبراير/ شباط 
لكن  الـــنـــووي،  االتــفــاق  عــن  التخلي  يعني 
يتعن على واشــنــطــن رفــع الــعــقــوبــات عن 

طهران إلنقاذ االتفاق.
وانــتــقــد ظــريــف إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
 »فــــي واقـــــع األمــــــر، هم 

ً
ــا ــائـ ــو بــــايــــدن، قـ جـ

يتبعون ذات سياسة الضغوط القصوى« 
السابق  األميركي  الرئيس  انتهجها  التي 
ــاف »يــمــكــن الــعــدول  دونـــالـــد تـــرامـــب. وأضــ
ــن جــمــيــع الــــخــــطــــوات الـــتـــي اتـــخـــذنـــاهـــا  عــ
ــاق الـــــنـــــووي(. يجب  ــفــ )خــــــارج نـــطـــاق االتــ
على الواليات املتحدة العودة إلى االتفاق 
ورفع كل العقوبات«. واعتبر أن »الواليات 
املتحدة تدمن فرض العقوبات، لكن عليهم 
أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط«. 
وأكد أن طهران »لن تدخل املفاوضات قبل 
رفع العقوبات وتغيير السلوك األميركي«.
ــــاده مــــن تــنــفــيــذ  ــّدد ظـــريـــف مـــوقـــف بــ ــ ــ وجـ
ــفــــاق الــــنــــووي، مـــؤكـــدًا أنـــهـــا ســتــوقــف  االتــ
العمل بالبروتوكول  الثاثاء  بــدءًا من غد 
اإلضــــافــــي الـــــذي يــمــنــح الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة ســلــطــة الــرقــابــة الــصــارمــة 
ــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي، الفـــتـــا إلـــــى أن  عـــلـــى الـ
اإلجــــراء اإليـــرانـــي »تــصــحــيــحــي« بموجب 
ــران فـــي االتــــفــــاق الــــنــــووي في  ــهـ حـــقـــوق طـ
حال عدم التزام بقية األطراف التزاماتها. 
ــران الــحــق فـــي الــتــراجــع  ــ ر مـــن أن إليـ

ّ
ــذ ــ وحـ

عــن الــتــزامــاتــهــا بشكل »كــامــل أو جــزئــي« 
فــي حــال لــم يلتزم اآلخــــرون، مضيفا: »ما 

اجــتــمــاع لــهــم بــعــد انــتــخــابــهــم فــي جنيف 
مـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي«. 
ــيـــان، أن الــدبــيــبــة  ــح املــكــتــب، فـــي بـ ــ وأوضــ
ــاء املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــ ــــضـ بـــحـــث مــــع »أعـ
املشتركة 5 +  العسكرية  اللجنة  وأعضاء 
الوفاق  مــن حكومة  5 عسكرين  5 )تضم 
املتقاعد  الــلــواء  آخــريــن مــن مليشيات  و5 
ــد جــلــســة  ــقـ ــة عـ ــيـ ــانـ ــكـ ــتــــر(، إمـ ــفــ خـــلـــيـــفـــة حــ
ــــرت«، مـــن دون أن  مــجــلــس الـــنـــواب فـــي سـ

يذكر تفاصيل عن نتائج اللقاء.
وألقت الزيارات التي أجراها قادة السلطة 
ــا(،  ــرقــ ــديــــدة، إلـــــى مـــديـــنـــة طـــبـــرق )شــ الــــجــ
والــتــقــوا خــالــهــا رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
املجتمع في طبرق، عقيلة صالح، بظالها 
عــلــى الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تــنــحــيــتــه من 
مــنــصــبــه، وإمــكــانــيــة أن تــنــعــقــد الــجــلــســة 

املنتظرة برئاسته في مدينة سرت.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود جـــنـــاح ملجلس 
الـــــنـــــواب فــــي طـــرابـــلـــس بـــرئـــاســـة حــمــود 
املــجــلــس  رئــــيــــس  نــــائــــب  أن  إال  ــة،  ــالــ ــيــ ســ
الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، 
الوفاق، فرج  املالية بحكومة  برفقة وزيــر 
بومطاري، ذهب في زيارة رسمية ملدينة 
ــرار املــيــزانــيــة  ــ »إقـ ـــ ــ طـــبـــرق لــلــقــاء صـــالـــح لـ
اتجاه  ويعكس  للباد.  املــوحــدة«  العامة 
القادة للتعامل مع عقيلة صالح توافقات 
ــيــــس لــــإبــــقــــاء عــلــيــه  ــوالــ ــكــ تــــجــــري فـــــي الــ
فـــي مــنــصــبــه، بــحــســب مـــا يــــرى الــنــاشــط 
السياسي الليبي مالك هراسة، في حديث 

مع »العربي الجديد«. 
وأعلن املجلس البلدي ملدينة سرت وصول 
إلــى  الــنــواب  ــلــة مــن مجلس  املــشــكَّ اللجنة 
املدينة، ليل أول من أمس السبت، للوقوف 
عــلــى االســـتـــعـــدادات لــعــقــد جــلــســة ملجلس 

زلنا في املرحلة الجزئية. يمكننا أن نكون 
)فـــي املــرحــلــة( الــكــامــلــة«. وأعــلــن أن إيـــران 
»تــــدرس اتــخــاذ خــطــوات أخــــرى«. وحـــاول 
ظريف تهدئة مخاوف غروسي، موضحا 
أن طهران »ال تسعى إلى حيازة األسلحة 
النووية، وليس عندنا ما نخفيه«، مضيفا 
ــــي جــمــيــع  ــــي فـ ــــروسـ ــع غـ ــ ــفــــاوض مـ ــتــ ــنــ »ســ
الاحقة  إيــران  ــراءات  املهمة وإجـ القضايا 
لخفض التعهدات، لكن لن نعطيهم صور 
الــكــامــيــرات املــركــبــة فــي املــنــشــآت اإليــرانــيــة 
قــبــل عــــودة الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى تنفيذ 

جميع التزاماتها باالتفاق النووي«.
اإليراني  الخارجية  وزيــر  مساعد  وكشف 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، عـــبـــاس عــراقــجــي، 
 بــاده تــدرس حاليا 

ّ
ليل السبت األحــد، أن

مقترح وزيــر خارجية االتــحــاد األوروبـــي 
اجتماع بن شركاء  بوريل، عقد  جوزيف 
الــنــووي وأميركا. وقــال عراقجي،  االتــفــاق 
 
ّ
ــرانــــي، إن فـــي مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون اإليــ
ــيـــر رســمــي  ــــى اجـــتـــمـــاع »غـ ــا إلـ ــ بــــوريــــل دعـ
بــريــطــانــيــا،  فـــرنـــســـا،  )أي   4+1 ملــجــمــوعــة 
ــا، الــصــن بــاإلضــافــة إلـــى أملــانــيــا(،  ــيـ روسـ
 طهران 

ّ
بمشاركة أميركا وإيران«، مؤكدًا أن

»تـــجـــري اتــــصــــاالت مـــع شـــركـــائـــهـــا، منهم 
الــصــن وروســيــا، حــول ذلــك وســنــرد على 

املقترح الحقا«.
 املــســؤول اإليــرانــي أكــد أن عــودة 

ّ
غير أن

ــــووي الــــذي  ــنـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ ــن إلـــــى االتـ ــطـ ــنـ واشـ
إلى  تحتاج  »ال   2018 فــي  منه  انسحبت 
رفع  هي  لها  الوحيد  والطريق  اجتماع، 
ه »ال معنى لعودتها 

ّ
 إن

ً
العقوبات«، قائا

ــفـــاق مـــن دون رفـــع الــعــقــوبــات«.  إلـــى االتـ
ــــن  ــــؤولـ ــــسـ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى اســــــتــــــخــــــدام املـ
األمــيــركــيــن مــصــطــلــح مــجــمــوعــة »5+1« 
 الــرئــيــس 

ّ
ــيـــرًا، وأن فـــي تــصــريــحــاتــهــم أخـ

ــلـــن عــن  ــا أعـ ــركـــي جــــو بــــايــــدن أيـــضـ ــيـ األمـ
استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران 
 عراقجي 

ّ
في إطار هذه املجموعة، غير أن

 »مــجــمــوعــة 1+5 لــم تــعــد قــائــمــة« 
ّ
أكـــد أن

بــعــد االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي مـــن االتــفــاق 
الـــنـــووي، »والـــيـــوم هــنــاك مــجــمــوعــة 4+1 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ  الـ

ّ
ــاف أن ــ ــ فــــقــــط«. وأضـ

ــعــــودة إلــــى هــــذه املــجــمــوعــة  »يــمــكــنــهــا الــ
 
ّ
شرط أن ترفع العقوبات أواًل«، مؤكدًا أن
بـــاده »فــي حــال شــاركــت فــي اجتماعات 
رسمية أو غير رسمية بمشاركة أميركا 
أو مــن دونــهــا فلن نناقش أي شــيء آخر 
سوى تنفيذ االتفاق النووي، ولن نجري 
األخـــرى«.  القضايا  بــشــأن  مباحثات  أي 
وشـــــدد عــلــى »أنـــنـــا لـــن نـــتـــفـــاوض حــول 
قدراتنا الدفاعية، ولن نقبل إال باالتفاق 

النووي كما هو من دون أي تغيير«.

النواب بمدينة سرت ملنح الثقة للحكومة 
ــواب، فــي  ــ ــنــ ــ ــ الــــجــــديــــدة. وقـــــــرر عــــشــــرات ال
بمدينة  عقدوها  تــشــاوريــة  جلسة  نهاية 
صــبــراتــة، الــثــاثــاء املـــاضـــي، عــقــد جلسة 
رسمية بمدينة ســرت، يومي 22 و23 من 
الشهر الحالي )اليوم وغدًا(، وسط إصرار 
مناقشة  قبل  املجلس  رئاسة  تغيير  على 
الجديدة.  للحكومة  الثقة  منح  استحقاق 
ــرار املجتمعن فــي صــبــراتــة بعد  ــاء قـ وجـ
ــن بــــيــــان ملـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ يــــــوم واحــــــــد مـ
ــبـــرق، صــــدر عــقــب جلسة  املــجــتــمــع فـــي طـ
ــة بـــرئـــاســـة عــقــيــلــة صـــالـــح، دعــا  ــاوريـ تـــشـ
»مناقشة  لـ إلى عقد جلسة بمدينة سرت 
الــجــديــدة«، من دون  للحكومة  الثقة  منح 
املتحدث  لــكــن  للجلسة.  مــوعــدًا  يــحــدد  أن 
الــرســمــي بـــاســـم املــجــلــس الــبــلــدي ملــديــنــة 
ســرت، سالم األميل، أشــار إلــى أن اللجنة 
التي وصلت  الــنــواب  مــن مجلس  املشكلة 
إلى سرت جاءت من جانب مجلس النواب 
ــبــــرق. وأشـــــــار األمــــيــــل، فــــي حــديــث  فــــي طــ
»العربي الجديد«، إلى أن اللجنة ستعقد  لـ
املجلس  من  املشكلة  اللجان  مع  اجتماعا 
ــدادات  ــعـ ــتـ الـــبـــلـــدي لــلــنــظــر فـــي شــكــل االسـ
والتجهيزات للجلسة املقبلة، التي أكد أن 
موعدها ستحدده رئاسة مجلس النواب. 
النواب محمد عبد  ويؤكد عضو مجلس 
الــحــفــيــظ، املــشــارك فــي جــلــســات صــبــراتــة، 
أن املساعي لعقد جلسة في مدينة سرت 
إلــى حد كبير«. وال يتوقع عبد  »تشتتت 
»العربي الجديد«،  الحفيظ، خال حديث لـ
أن يتمكن املجتمعون في صبراتة من عقد 
الــثــاثــاء،  الــيــوم اإلثــنــن وغـــدًا  جلساتهم 
بحسب املــقــرر فــي إعــانــهــم يــوم الثاثاء 

املاضي.

اعتبر ظريف أن 
الواليات المتحدة تدمن 

فرض العقوبات

عراقجي: إيران تدرس 
عقد اجتماع بين شركاء 

االتفاق وأميركا

مسؤول عسكري: 
العملية مستمرة 
حتى سد الثغرات 

وضبط األمن

للحديث تتمة...

تذرّع الحشد الشعبي بإمكانية شن القوات التركية هجومًا على سنجار، الستهداف 
األمر  هذا  لكن  وحولها،  المدينة  في  عناصره  لتحشيد  الكردستاني،  العمال  حزب 
يهدد بنسف االتفاق بين بغداد وأربيل لتطبيع األوضاع فيها، كما يرفع من منسوب 

المخاوف من تحول المدينة لساحة حرب مع القوات التركية

بغداد ـ عادل النواب

تـــواصـــل فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي، 
املــاضــي، عملية  الجمعة  فــجــر  مــنــذ 
ــنـــجـــار  الــــتــــحــــشــــيــــد فــــــي مــــديــــنــــة سـ
غـــرب املـــوصـــل. واتـــخـــذت أخـــيـــرًا مـــن مـــدارس 
ومـــبـــاٍن عــامــة ومـــنـــازل فـــارغـــة، داخـــل املدينة 
لها، وذلــك  ثكنات ومــقــرات  وفــي ضواحيها، 
انتشار واسعة ملسلحي  إعــادة  بالتزامن مع 
حزب العمال الكردستاني، داخل املدينة وفي 
محيطها أيضا. ويخالف هذا التطور تماما 
في سنجار،  األوضـــاع  تطبيع  اتفاقية  بنود 
ــيــــل فـــي 9 أكــتــوبــر/ املـــوقـــع بـــن بـــغـــداد وأربــ

تشرين األول املاضي، والذي يقضي بإخراج 
من  املسلحة  واملجموعات  املليشيات  جميع 
املــديــنــة، وحــصــر املــلــف األمــنــي بــيــد الجيش 

العراقي، تمهيدًا إلعادة السكان إليها.
أبرمته بغداد وأربيل،  الــذي  االتــفــاق  وينص 
ــيـــع الــــفــــصــــائــــل املــســلــحــة  ــمـ عــــلــــى إخــــــــــراج جـ
املـــتـــواجـــدة فـــي املــديــنــة وضــواحــيــهــا، وعــلــى 
والجماعات  الكردستاني«،  »العمال  رأسها 
إلى  الشعبي. كما يدعو  إلى الحشد  التابعة 
البدء بتطبيق برنامج إلعادة الوضع إلى ما 

قبل اجتياح »داعش« لسنجار في 2014.
وأعــلــن الــحــشــد الــشــعــبــي، فــي بــيــان الجمعة 
املاضي، نشر مزيد من فصائله املسلحة في 
يأتي بهدف  »االنتشار  أن  سنجار، موضحا 
األمن  لتحقيق  هناك  املرابطة  القوات  تعزيز 

واالستقرار في املنطقة«.
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة مــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــســيــقــيــة املـــشـــتـــركـــة فــــي املـــديـــنـــة، والـــتـــي 
تضم ممثلن عن الجيش العراقي والشرطة 
املحلية واإلدارة املدنية، إلى وصول مسلحن 
و»كتائب حزب  »النجباء«،  ملليشيا  يتبعون 
الله«، إلى املدينة أمس األول السبت. وأكدت 
املليشيات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ املــصــادر، 
انتشرت داخل أحياء سكنية وفي قرى قرب 
الكردستاني«  »العمال  عــزز  بينما  سنجار، 
في جبل سنجار ومناطق مختلفة  تــواجــده 
مــن املــديــنــة، دون أي احــتــكــاك بــن »الحشد« 
ومــســلــحــي الــــحــــزب، فـــي أجــــــواء يــفــهــم منها 
ــراء.  ــ وجــــود تــنــســيــق وتــفــاهــم عــلــى هـــذا اإلجـ
ــــوات غــيــر  ــقـ ــ ــن »ارتـــــفـــــاع عـــــدد الـ ــدثـــت عــ وتـــحـ
النظامية في املدينة إلى ضعف ما كان عليه 
أربيل حــول تطبيع  اتفاق بغداد  قبل توقيع 
ــاع فــي املــديــنــة فــي أكــتــوبــر املــاضــي«.  ــ األوضـ
بأنه  انتشاره  يبرر  »الحشد«  أن  وأوضــحــت 
»ملواجهة اجتياح بري وشيك للقوات التركية 
للمدينة، ولهذا فإن مسلحي حزب العمال في 
حــالــة تصالح مــع الحشد فــي ســنــجــار، كون 
بري  تركي  تقدم  أي   

ً
فعا تعيق  قد  الخطوة 

محتمل بــاتــجــاه املــديــنــة، عــلــى غـــرار مناطق 
حدودية أخرى شمال أربيل أو شرق دهوك«.
في املقابل، أكد قائمقام سنجار، محما خليل، 
هــــذه املـــعـــلـــومـــات، مــوضــحــا، فـــي حـــديـــث عبر 
الــهــاتــف مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــشــد 
الشعبي ينسف اتفاقية تطبيع األوضاع التي 
وقعتها حكومة مصطفى الكاظمي مع حكومة 
إقليم كردستان حول املدينة، قبل أكثر من 4 
أشــهــر، مــن خــال نشر وحــداتــه فــي سنجار«. 
ــة اآلن فـــــإن مــســلــحــي  ــايـ ــغـ وأضـــــــاف خــلــيــل »لـ
ــــل ســنــجــار مـــع أسلحتهم  حــــزب الــعــمــال داخـ
املدينة  إلــى  الحشد وصــل  وكذلك  ومعداتهم، 
وتحشد فيها. كما أن هناك أطرافا سياسية ال 
تريد عودة الحياة إلى طبيعتها في سنجار 
تــدعــم االنــتــكــاســة الــجــديــدة بــاملــديــنــة، وتعيق 
ــيـــل«. واعتبر  بــغــداد وأربـ االتـــفـــاق بــن  تنفيذ 
قـــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي بشكل  أن »انـــتـــشـــار 
مؤشر  سنجار  قضاء  في  ومتواصل  مستمر 
خطير، وهناك خشية من جعل املدينة ساحة 
ــقـــوات الــتــركــيــة،  ــذه الــفــصــائــل والـ حـــرب بــن هـ
وهــنــا يــكــون الــخــاســر األكــبــر أهــالــي سنجار. 
ولــهــذا يــجــب إبــعــاد املــديــنــة عــن أي صــــدام أو 
خـــاف خــارجــي أو داخــلــي. كــمــا يــجــب تنفيذ 
اتفاق سنجار بصورة فعلية وعملية، وليس 
إعــامــيــة فــقــط. فــهــذا األمــــر سينسف االتــفــاق 
بــشــكــل نــهــائــي، ويــخــلــق الــكــثــيــر مـــن املــشــاكــل 

األمنية والسياسية، وحتى االجتماعية«.
ــنـــاح  وكــــــــان زعــــيــــم تــــحــــالــــف »الـــــفـــــتـــــح«، الـــجـ
العامري،  الشعبي، هادي  للحشد  السياسي 

أصدر بيانا، األربعاء املاضي، قال فيه إن لديه 
مــعــلــومــات عــن اجــتــيــاح تــركــي وشــيــك لجبل 
ســنــجــار، معقل حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
وذلــــك قــبــيــل تــقــدم فــصــائــل الــحــشــد الشعبي 
إلى املدينة خال أقل من 48 ساعة. وأوضح 
استخبارية  مــعــلــومــات  »هــنــاك  أن  الــعــامــري 

مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية للهجوم 
إلــى أن  على جبل ســنــجــار«. ودعـــا الحكومة 
ــردع أي  ــ »تــتــخــذ كـــافـــة اإلجــــــــراءات الــــازمــــة لـ

عدوان على أراضي العراق«.
بدوره، علق املتحدث باسم »الحشد الشعبي« 
على  الحسيني،  علي  الــعــراق،  شمالي  محور 

وصـــول وحـــدات وفــصــائــل جــديــدة تابعة لهم 
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ وقــال،  إلــى سنجار. 
»تأتي لسد الثغرات األمنية في بعض مناطق 
ســنــجــار، خــصــوصــا الــحــدوديــة )مـــع ســوريــة( 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــغــلــهــا خـــايـــا داعــــــش«. 
ــان بــعــلــم الــحــكــومــة،  ــاف أن »الـــتـــحـــرك كــ ــ وأضــ

واالنـــتـــشـــار ال يــهــدف إلفـــشـــال اتـــفـــاق سنجار 
أو عــرقــلــتــه، بـــل حــفــظ األمــــــن، وال يـــوجـــد أي 
هــدف سياسي لنا«. وتــابــع: »بعض األطــراف 
أن  تــريــد  والــكــرديــة منها خــاصــة،  السياسية، 
تصور أن هذا االنتشار خارج أوامر الحكومة، 
ــذا غير  ــ ــداف ســيــاســيــة أو أمــنــيــة، وهـ ــ ــه أهــ ولــ
صــحــيــح. سننسحب مـــن هـــذه املــنــاطــق، فــور 
أن يــأتــي لــنــا تــوجــيــه رســمــي بــذلــك مــن قــيــادة 
العمليات املشتركة أو قيادة عمليات نينوى«.
ــراقــــي املـــســـتـــقـــل نــاجــح  ــعــ لـــكـــن الـــســـيـــاســـي الــ
الــجــديــد لفصائل  قــــال إن االنـــتـــشـــار  ــزان  ــيـ املـ
الــحــشــد الشعبي فــي ســنــجــار »نــســف بشكل 
عــمــلــي اتــفــاق تطبيع األوضـــــاع فــي املــديــنــة، 
وقــضــى عــلــى آمــــال عــــودة الــحــيــاة لــلــمــديــنــة، 
ـــــادة الـــنـــازحـــن إلـــيـــهـــا«. وأوضــــــح أن  عــبــر إعـ
»الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة ال تـــريـــد تــــرك ســنــجــار 
ــــرى مــالــيــة،  ألســـبـــاب ســيــاســيــة وأمــنــيــة وأخــ
أو اقـــتـــصـــاديـــة تــتــعــلــق بــاملــديــنــة ومــوقــعــهــا 
الــقــريــب مــن ســوريــة. لكن تــواجــدهــم الجديد 
ــاء لــدعــم مــســلــحــي حـــزب الــعــمــال  واملــكــثــف جـ
في  تركية  الكردستاني من مخاطر عمليات 
الفصائل  تــحــرك  يــكــون  أن  املــديــنــة«، مرجحا 
الــحــال.  بطبيعة  إيــرانــيــا«  »توجيها  الــجــديــد 
وحذر من خطورة األوضاع في املدينة، التي 
تحولت إلى نقطة توتر إقليمية مجددًا، »من 
خال استغال ورقة حزب العمال املتحصن 
باملدينة، ودخول املليشيات على خط األزمة 
بن الحزب وتركيا«.  وحول التطورات التي 
شهدتها سنجار خــال األيـــام األخــيــرة، قال 
ــراقـــي، الــعــقــيــد  ــعـ ــنـــي الـ الــخــبــيــر بـــالـــشـــأن األمـ
»العربي الجديد«،  املتقاعد سعد الحديثي، لـ
إن »تحشيد فصائل الحشد يهدف لوقف أي 
إلــى سنجار، وبالتالي هي  تقدم بــري تركي 
واضــح«.  سياسي  طابع  ذات  انتشار  عملية 
واعــتــبــر أن »الــتــلــويــح الــتــركــي بــشــأن مدينة 
الحزب  قــيــادات ومسلحي  وتــكــدس  سنجار، 
ــقـــدم بـــري  ــار مــــخــــاوف تـ ــ )الــــعــــمــــال( فـــيـــهـــا، أثــ
للجيش التركي باتجاه املدينة، وهو ما دفع 
الحشد للتحرك بهدف وقف أي نوايا تركية 
ــراك  فـــي هـــذا اإلطــــــار«. وتـــوقـــع »أال يــنــفــذ األتــ
تــحــركــا بــريــا بــعــد دخــــول الــحــشــد عــلــى خط 
أزمة سنجار، لكن من املرجح أن تكون هناك 
هــجــمــات جــويــة عــلــى أهــــداف مــنــتــقــاة لحزب 
العمال، خاصة أن الحديث يدور عن طائرات 
مراقبة في أجواء املدينة، لم تتوقف منذ أيام، 

وقد تكون هذه الطائرات تركية للرصد«.

شمال  حلف  بعثة  قــائــد  دافـــع 
أولسن،  بيير  العراق،  في  األطلسي 
األمن  مستشار  مع  اجتماع  خالل 
ــعــراقــي قــاســم األعــرجــي في  ال
وجود  عن  األحــد،  أمــس  بغداد 
ــف فـــي الـــبـــالد، مــوضــحــًا  ــل ــح ال
ــاًء عــلــى طــلــب من  ــن أنـــه جـــاء ب
توسيع  »أي  إن  وقال  الحكومة. 
طلب  على  بناًء  سيكون  للمهام 
أن  موضحًا  العراقية«،  الحكومة 
العراق  تدعم  »األطلسي«  بعثة 
والــتــطــرف.  ــاب  ــ اإلره لمواجهة 
عن  بيان  بحسب  األعرجي،  وأعلن 
أن  الــقــومــي،  ــن  األمـ مستشارية 
االستفادة  على  سيعمل  العراق 
أن  موضحًا  الحلف،  خــبــرات  مــن 
تنظيم  ألن  مهم،  الخبرات  »تبادل 
داعش اإلرهابي ال يزال يشكل خطرًا 

حتى اآلن«.

»األطلسي« يدافع 
عن وجوده

بغداد ـ أكثم سيف الدين

واصلت  الــتــوالــي،  على  الثاني  لليوم 
القوات العراقية أمس األحد، عمليتها 
مدينة  فــي  أطلقتها  الــتــي  العسكرية 
بــغــداد.  العاصمة  شمالي  الــطــارمــيــة، 
ووســــــط عــمــلــيــات قـــصـــف وتــمــشــيــط 
تـــشـــهـــدهـــا املـــنـــطـــقـــة، دفـــعـــت فــصــائــل 
مــســلــحــة بــتــعــزيــزات كــبــيــرة نــحــوهــا، 
ر األهالي من عودة االعتقال 

ّ
فيما حذ

أبناءهم.  يطاول  قد  الــذي  العشوائي 
»الحشد  مــن  إثــر سقوط قتلى  وعلى 
العشائري« في مواجهات مع عناصر 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  »داعــــــــــــــش«،  ــيـــم  تـــنـــظـ
التابعة  الــطــابــي  فــي منطقة  الــســبــت، 
ملــديــنــة الـــطـــارمـــيـــة شـــمـــال الــعــاصــمــة 
بغداد، أطلقت القوات العراقية عملية 
ــــد وصـــل  اســتــبــاقــيــة فــــي املـــديـــنـــة. وقـ
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى 

هناك لإشراف على العملية.
وطــيــلــة لــيــل الــســبــت األحــــــد، شــهــدت 
أطــرافــهــا،  فــي  املــديــنــة قصفا متقطعا 
ذت القوات العراقية عمليات 

ّ
بينما نف

تمشيط واسعة فيها. ووفقا ملسؤول 
ــكــــري، فــــــإن »الــــــقــــــوات الـــعـــراقـــيـــة  عــــســ
تعمل عــلــى ســد الــثــغــرات الــتــي ينفذ 

اإلرهـــاب«، موضحا في حديث  منها 
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، أنـــــــه »تــــم  ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــع »الـ
ليل  داعـــش،  لتنظيم  تحركات  قصف 
الــســبــت، مــن قــبــل قــواتــنــا، كــمــا شــارك 
العراقي في ضرب تحركات  الطيران 
»تعزيزات   

ّ
أن إلــى  وأشـــار  للتنظيم«. 

عــســكــريــة مــــن الـــجـــيـــش وصـــلـــت إلـــى 
ــا  ــرايــ ــائــــل ســ فــــصــ ــا أن  ــمــ كــ ــة،  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ املـ
ــاء وعـــصـــائـــب أهـــل  ــبـ ــنـــجـ ــســــام والـ الــ
 بــتــعــزيــزات كبيرة 

ً
الــحــق، دفــعــت لــيــا

للمشاركة في العملية«، الفتا إلى أن 
»العملية مستمرة حتى سد الثغرات 

وضبط األمن«.
مــن جهته، دعــا زعــيــم هيئة »الحشد 
الشعبي« فالح الفياض، إلى استمرار 
في  »ستسهم  أنــهــا  معتبرًا  العملية، 
حفظ أمن بغداد واملناطق املجاورة«. 

وقــال في بيان أصــدره مساء السبت، 
الــشــعــبــي تمكنوا  الــحــشــد  »أبـــنـــاء   

ّ
إن

العملية،  خــال  كبير  دور  تنفيذ  مــن 
الحشد  قتل خالها ثاثة من  والتي 
ــر الـــفـــوج املنفذ  الــشــعــبــي وأصـــيـــب آمـ
للعملية«. وأثارت تعزيزات الفصائل 
األهــالــي من عودة  املسلحة، مخاوف 
العشوائي  االعتقال  عمليات  مشاهد 
الشيخ فاح  وقــال  البلدة.  أبناء  ضد 
طيلة  شهدت  »البلدة   

ّ
إن املشهداني، 

الـــلـــيـــل )لـــيـــل الـــســـبـــت األحـــــــد( قــصــفــا 
عشوائيا، تسبب في حالة رعب وهلع 
لدى األهالي، الذين يعيشون في ظل 
ــــرض بــســبــب  ــ

ُ
ــذي ف ــ حـــظـــر الـــتـــجـــول الــ

»العربي  لـ مبينا  كـــورونـــا«،  فــيــروس 
ــاوف مــن  ــخــ ــاك مــ ــنــ ــد«، أن »هــ ــديــ ــجــ الــ
عـــودة عــمــلــيــات االعــتــقــال الــعــشــوائــي 
للبلدة، ال سيما أن الفصائل املسلحة 
داهمت، ليل السبت، عددًا من املناطق 
بحجة الــبــحــث عــن عــنــاصــر داعـــش«. 
ــا إلــــى  ــ ــ وكــــــــان رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة دعـ
ــنـــيـــة وتــســلــيــم  ــبـــط الــعــمــلــيــة األمـ »ضـ
مــهــمــتــهــا لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة حــصــرًا، 
االعتقاالت  من  البلدة  أبناء  وحماية 
الفصائل  قبل  مــن  تطاولهم  قــد  التي 

غير املنضبطة«.

)Getty( عزز »العمال الكردستاني« وجوده في سنجار وضواحيها

قتل أحد مهاجمي موكب باشاغا وُقبض على اثنين آخرين )حازم تركية/األناضول(

وليد التليلي

يتابع التونسيون باستغراب 
مسلسل الرسائل بني الرؤساء 

الثالثة، الجمهورية والحكومة 
والبرملان. هي معركة ديمقراطية 

جميلة، تتم بالكلمات وتجري 
تحت سقف الدستور وتأويالته، 
وتؤكد أن الديمقراطية التونسية 

ال تزال صامدة برغم أزماتها التي 
ال تنتهي. لكنها معركة في غير 
وقتها، ألن الناس تريد أن تأكل 

وتبرأ من فيروس كورونا، وتبقى 
مدارس أطفالها مفتوحة. ولكنه 
أيضًا خيارهم، فهم من انتخب 

هؤالء، وصّوت لهذا النظام السياسي 
واختار هذا البرملان والنوع من 
ه كثير من العمل 

ُ
الحياة، وكلفت

والصبر أيضًا واتعاظ من األخطاء. 
لكن التونسيني ال يفهمون كيف 

يتحاور رؤساؤهم بالرسائل، وكيف 
وصلوا إلى هذا الحد من القطيعة 

والعطالة االتصالية. ولكنهم منتبهون 
إلى ما تحمله من تسجيل نقاط 

سياسية ومحاولة إحراج متبادل. 
واملهم في األزمات هو أال ينقطع الحبل 

نهائيًا، وهو ما فعله رئيس البرملان 
راشد الغنوشي، عندما وجه السبت 

املاضي رسالة لرئيس الجمهورية 
قيس سعيد يؤكد فيها ضرورة أن 

يتولى سعيد »تجميع الفرقاء إليجاد 
مخرج ومجموعة من الحلول، عبر 

تغليب الحوار وتبادل الرأي واملشورة 
حول أوضاع البالد وما تقتضي من 

قرارات«. واألهم في الرسالة هو أن 
الغنوشي أكد لسعيد أنه »رمز لوحدة 

الدولة«. ولو حدث هذا منذ أشهر ملا 
دخلت البالد هذه األزمات الخانقة، ألن 

األزمة في األصل هي أزمة اعتراف 
واحترام للسلطات، وعدم دوس هذا 

الطرف على رجل اآلخر. وربما تكون 
الرسالة مهمة لتنزع فتيل األزمة، 

وقد تكون أيضًا جاءت متأخرة جدًا، 
بعدما فسدت العالقات وتدهور 

منسوب الثقة املتبادل بدرجة خطيرة.
 ،

ً
والغريب أنه بدل التفاؤل، ولو قليال
بإمكانية حلحلة األزمة والحد من 

درجة االحتقان بني الرؤساء، وبدل 
تشجيع الفرقاء على التقليل من 

خالفاتهم ودفعهم وإحراجهم باتجاه 
الحوار الشامل، خرجت أصوات 

من هنا وهناك تحتج على رسالة 
الغنوشي، لتكشف أن هناك من 

يعيش من الخالف. صحيح أن رسالة 
الغنوشي املتأخرة ليست سوى 

خطوة سياسية، ال أحد بإمكانه توقع 
رد سعيد على مضمونها، ولكنها 
خطوة في نهاية األمر وأفضل من 
الصم. فدعوا للصلح بابًا مفتوحًا، 
لعل النفوس تهدأ وتتأكد أال مجال 
إال للعيش املشترك. حدث ذلك بني 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
والغنوشي في باريس، وربما نحتاج 

حوارًا جديدًا بني سعيد والغنوشي 
في مكان آخر، ولكن ينبغي أن يكون 

صادقًا وصريحًا.
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وزير اإلعالم الصومالي: 
اإلمارات سبب أزماتنا

ــة،  ــيـ ــالـ اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـ
أمس األحــد، اإلمــارات بالتدخل في 
شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، وأنـــهـــا تــريــد 
أن يــصــبــح الـــصـــومـــال مــثــل الــيــمــن 
وليبيا، وذلك ردًا على بيان لوزارة 
الخارجية اإلماراتية، دعت فيه إلى 
 الــخــافــات السياسية 

ّ
الــحــوار لــحــل

بـــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة 
ــة، لــكــن الـــبـــيـــان تــضــّمــن  ــعــــارضــ واملــ
كلمة »الحكومة الفيدرالية املؤقتة«، 
األمــــر الــــذي أثــــار غــضــب الــحــكــومــة 
اإلعــام  وزيـــر  واعــتــبــر  الصومالية. 
الصومالي، عثمان دبي، في مؤتمر 
صحافي، أن قيادات اإلمارات كانت 
واألمنية  السياسية  األزمــــات  وراء 

التي عاشت فيها الصومال.
)العربي الجديد(

 
وزير الداخلية العراقي 

في الرياض
العراقي عثمان  الداخلية  بدأ وزيــر 
الرياض أمس  إلــى  الغانمي، زيــارة 
األحـــــــد. وقــــــال مــــســــؤول فــــي وزارة 
الــغــانــمــي  الـــعـــراقـــيـــة إن  الـــداخـــلـــيـــة 
ــري لـــــــقـــــــاءات مــــــع عــــــــدد مــن  ــجــ ــيــ ســ
املسؤولن السعودين، موضحا أن 
هذه اللقاءات ستتطرق إلى قضايا 
عــــدة مــشــتــركــة تــهــم الــبــلــديــن، وفــي 
الـــحـــدود بن  عــلــى  األمــــن  مقدمتها 
ــادة  الــبــلــديــن ومــلــف تــأمــيــنــهــا، وزيــ
ــبـــن فــــي مــا  ــانـ الـــتـــنـــســـيـــق بــــن الـــجـ
اإلرهــــاب،  مكافحة  بــجــهــود  يتعلق 

وماحقة بقايا »داعش«.
)العربي الجديد(

 
عباس يوضح لواشنطن 

أسس االنتخابات

ــنــــة  ــلــــجــ ــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي الــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــتــــحــــريــــر  ــنــــظــــمــــة الــ ــة ملــ ــذيــ ــيــ ـــفــ ــنـ ــتــ الــ
محمود  الــرئــيــس  أن  الفلسطينية 
عـــبـــاس )الــــصــــورة( بــعــث بــرســالــة، 
ــبـــوع املــاضــي،  بــاســم املــنــظــمــة األسـ
ــــف الـــــــشـــــــؤون  ــلــ ــ إلـــــــــــى مــــــــســــــــؤول مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة واإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
هــادي  األميركية  الخارجية  وزارة 
عــمــرو، يــوضــح فيها األســـس التي 
ستتم عــلــى أســاســهــا االنــتــخــابــات. 
ــو أخـــذ  ــــدف هــ ــهـ ــ ــــت أن »الـ ــــحـ وأوضـ
ضـــمـــانـــات مــــن الـــعـــالـــم بـــاالعـــتـــراف 
بــنــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 

وعدم مقاطعة نتائجها«.
)العربي الجديد(

 
محكمة 

فلسطينية تعلن بطالن 
»وعد بلفور«

ــة نـــابـــلـــس  ــ ــدايــ ــ ــة بــ ــمـ ــكـ ــنــــت مـــحـ ــلــ أعــ
الفلسطينية شمال الضفة الغربية 
املحتلة، أمــس األحــد، بطان »وعد 
 ما نتج عنه، مع تحميل 

ّ
بلفور« وكل

ــة الـــكـــامـــلـــة  ــيــ ــؤولــ ــســ بـــريـــطـــانـــيـــا املــ
عـــن تــســهــيــلــهــا كـــقـــوة انـــتـــداب على 
ــة« إســرائــيــل  ــ ــ فــلــســطــن، قـــيـــام »دولـ
الشعب  أبــنــاء  وتــهــجــيــر  فــي 1948، 
الــفــلــســطــيــنــي. وقــــال املــحــامــي نائل 
الفلسطيني  الــقــضــاء  »إن  الـــحـــوح 
ــة اخـــــتـــــصـــــاص بـــعـــد  ــ ــهـ ــ ــح جـ ــ ــبــ ــ أصــ
حــــــصــــــول فــــلــــســــطــــن عـــــلـــــى صـــفـــة 
ــم املــتــحــدة«،  ــ ــة مـــراقـــب فـــي األمـ ــ دولـ
العام كان برفع  التوجه  مضيفا أن 
ــحــّمــل بريطانيا 

ُ
ت قــضــائــيــة  دعــــوى 

املسؤولية التي ترتبت على ذلك.
)العربي الجديد(

 
االحتالل يداهم منزل 

حاتم عبد القادر

داهمت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
أمـــــس األحـــــــد، مـــنـــزل الــــقــــيــــادي فــي 
حركة »فتح« حاتم عبد القادر، في 
املحتلة،  بالقدس  بلدة بيت حنينا 
واستجوبت  بتفتيشه  قامت  حيث 
اعـــــتـــــقـــــاالت.  دون  مــــــن  ســــاكــــنــــيــــه، 
قــــوات   

ّ
أن ــــى  إلــ مــــصــــادر  وأشـــــــــارت 

االحـــتـــال اعــتــقــلــت رئــيــســة جمعية 
»تطوع لأمل«، سيلفيا أبو لنب، من 
بالقدس  شعفاط  بلدة  فــي  منزلها 

املحتلة.
)العربي الجديد(

مخاوف من اعتقاالت عشوائية
معركة شمالي بغداد

تعزيزات الحشد 
الشعبي تتدفق 

على سنجار
د...  اتفاق بغداد وأربيل مهدَّ
ومخاوف من تحول المدينة 

لساحة حرب ضد القوات التركية



في  الشعبي  للحراك  الثانية  الذكرى  تحل 
الجزائر، اليوم، وسط تغيّرات عرفها المشهد 
اختراقات  تسجيل  يمكن  كان  وإذا  السياسي. 
ال  أنّه  إال  الحراك،  ومنجزات عدة ساهم فيها 

تزال هناك مطالب لم تتحقق

45
سياسة

الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة فــــي الـــرابـــع 
مــن يــولــيــو/تــمــوز مــن ذلـــك الـــعـــام، إلـــى حني 
اإلمــســاك بخيط يـــؤدي إلــى تقسيم الشارع 
واستدراج جزء منه وكتل سياسية، للقبول 
ــد يــــــؤدي إلـــى  ــديـ ــار جـ ــسـ بــــاالنــــخــــراط فــــي مـ
الرئاسية، لكنه يمّر عبر حوار  االنتخابات 
ــم تــشــكــيــلــهــا وتــضــم  وطـــنـــي تـــديـــره هــيــئــة تـ
من  نــاشــطــني  وثــاثــة  سياسية  شخصيات 
الحراك الشعبي، انسحب هؤالء الثاثة قبل 
بدء عمل الهيئة، التي ترأسها رئيس البرملان 
الــســابــق كــريــم يــونــس، بسبب عـــدم االتــفــاق 

على أدوات ومضمون الحوار وغاياته.

حوار بال محاورين
ــم تـــكـــن الــســلــطــة الــفــعــلــيــة مــهــتــمــة كــثــيــرًا  لــ
ــيــــاســــي ومـــضـــمـــونـــه  ــل الــــــحــــــوار الــــســ ــكـ بـــشـ
ت مشاهد هــذا الحوار 

ّ
وأطــرافــه، ولــذلــك ظل

أخفقت  إذ  ســيــاســيــا،  ضعيفة  ومــخــرجــاتــه 
الهيئة في إقناع كبرى األحــزاب السياسية 
املـــعـــارضـــة؛ املــعــتــدلــة مــنــهــا والــراديــكــالــيــة، 
وقاطعتها  الــحــوار،  في  واملشاركة  بلقائها 
كــبــرى الــنــقــابــات والــتــنــظــيــمــات املــدنــيــة، ما 
ــه بــــــــدوران فــي  ــبـ جـــعـــل لــــقــــاءات الــهــيــئــة أشـ
كــان على  الجيش  حلقة مفرغة. لكن تركيز 
النهايات، فبالنسبة لقائد الجيش حينها، 

لــكــن املــطــالــب املــركــزيــة املــرتــبــطــة بالتغيير 
الــســيــاســي والــديــمــقــراطــيــة مــا زالـــت بعيدة 
نـــســـبـــيـــا، وتـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـار طـــويـــل مــن 
النضال املستمر لثورة سلمية في منتصف 
الثانية  الذكرى   

ّ
أن من  الرغم  على  الطريق، 

ــطـــورات الفــتــة في  لــلــحــراك تــأتــي فـــي ظـــل تـ
هــذا املجال، مع إعــان الرئيس عبد املجيد 
تبون، أخيرًا، حل البرملان وإجراء انتخابات 
مبكرة، وإصــداره عفوًا عن 60 ناشطا. وإذا 
كان تأخر الكثير من املطالب سببه ظروف 
وعوامل ترتبط بإخفاق الحراك في تحقيق 
 لطبيعة السلطة 

ّ
التوافق بني مكوناته، فإن

الــتــي تحكم الــجــزائــر منذ اســتــقــال الــبــاد، 
دورا مهما في هذا األمر كذلك.

العهدة  الشعبي سريعا ملف  الحراك  طوى 
الــخــامــســة لــبــوتــفــلــيــقــة فـــي غــضــون أقــــل من 
ر في طي صفحة النظام 

ّ
شهرين، لكنه تعث

خـــال عــامــني مـــن الــتــظــاهــرات والــفــعــالــيــات 
االحــتــجــاجــيــة املــســتــمــرة. لــم يــكــن بوتفليقة 
الــنــظــام، وإنـــمـــا واجــهــتــه السياسية  ــل 

ّ
يــمــث

فحسب، بينما كان الجيش جسمه الصلب، 
أهدافها.  الثورة في تحقيق  لت 

ّ
ولذلك تعط

بــــوادر  ــــدأت  بـ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2019،  مــنــذ 
الــــصــــدام بـــني الــــحــــراك الــشــعــبــي والــجــيــش، 
واخــتــفــى مـــن الــتــظــاهــرات شــعــار »الــجــيــش 
والشعب خاوة«، وبرزت في مقابله شعارات 
ــــد »الــــــجــــــنــــــراالت«. كــــــان الــجــيــش  حـــــــادة ضـ
الـــــذي اســتــلــم واجـــهـــة الـــحـــكـــم- عــلــى الــرغــم 
الــدولــة عبد  الشكلي لرئيس  الــحــضــور  مــن 
القادر بن صالح- قد بدأ في هندسة مسار 
ــتــــوري لــــم يكن  ــل نـــســـق دســ ــ انـــتـــخـــابـــي داخــ
الفترة.  تلك  فــي  الــشــارع  ليستوعب مطالب 
ــبـــادرة كانت  وألن مـــوازيـــن الــقــوة وزمــــام املـ
مــا زالـــت بيد الـــشـــارع، وجـــد الجيش نفسه 
مرغما على سحب خيار تنظيم االنتخابات 

الشعبي، ورفضها  الحراك  موقف مكونات 
ــواًل إلــــى االنــتــخــابــات  ــ ــوار، وصــ ــحــ ملـــســـار الــ
الــرئــاســيــة، إلـــى اعــتــبــار أن الــنــخــب الفاعلة 
فــــــي الـــــــحـــــــراك لــــــم تــــنــــجــــح، تــــحــــت ضــغــط 
 الــشــارع، فــي صياغة تقدير مــوقــف واضــح 
ــم تـــقـــرأ بــشــكــل سليم   لــتــطــور األحـــــــداث، ولــ
مــوقــف الــجــيــش، بــوصــفــه الــجــســم الــصــلــب 

للسلطة. 
ــقـــول املـــحـــلـــل الــســيــاســي،  ــي الـــســـيـــاق، يـ ــ وفـ
ــديـــق، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــولـــود صـ مـ
بالنسبة  املــــنــــاورة  »هـــامـــش   

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ  اسـ
ّ

ــي ظـــــــــل ــ ــ ــي فـ ــبــ ــعــ ــشــ لـــــلـــــحـــــراك الــ
إذ كان يمكن  أكبر بكثير،  التظاهرات، كان 
استغال هذا الهامش والقبول بما تقترحه 
السلطة والجيش والدخول في مسار حوار 
أن  قبل  بدايتها،  من  اللعبة  قواعد  لتغيير 
يــضــطــر الــــحــــراك الحـــقـــا أو جــــزء مــنــه على 
األقـــل، إلــى التعامل مــع األمــر الــواقــع«. لكن 
وقائع  أمـــام  كثيرًا  يصمد  ال  التحليل  هــذا 
على  »حـــوارًا  تريد  كانت  السلطة   

ّ
أن تثبت 

املقاس«، إذ قدمت لها قوى املعارضة ممثلة 
في »فعاليات قوى التغيير« )ضمت أحزابا 
سياسية،  أرضية  معارضة(،  وشخصيات 
ــذه الـــقـــوى  ــ انــبــثــقــت عــــن مـــؤتـــمـــر عـــقـــدتـــه هـ
فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو 2019، حــضــره 700 

وشخصيات  فاعلة  أحــزابــا  وضـــّم  شخص 
وتضمنت  ســابــقــني.  ومــســؤولــني  مستقلة 
الــوثــيــقــة الـــتـــي قــدمــتــهــا »قـــــوى الــتــغــيــيــر«، 
رؤية توافقية لحل األزمة السياسية، وبناء 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي فــي اإلطـــار الــدســتــوري، 
لــكــن السلطة لــم تــبــد أي تــفــاعــل، واعــتــبــرت 

الوثيقة »ال حدث«.

ثورة بدون هيكل
كان ذلك املؤتمر أبرز تجمع سياسي للجزء 
على  الشعبي،  الــحــراك  مكونات  مــن  الغالب 
 يرفض خال عامني 

ّ
 الحراك ظل

ّ
الرغم من أن

كــامــلــني كـــل مـــحـــاوالت الــهــيــكــلــة والــتــنــظــيــم. 
ــبـــرره عـــوامـــل عـــديـــدة،  ــــذي تـ ــو املـــوقـــف الـ وهــ
يــصــفــهــا الـــبـــاحـــث فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
واألســتــاذ فــي جامعة الــجــزائــر، أحمد قــادة، 
ــي حـــديـــث مــع  ــول فــ ــقــ ــة«. ويــ ــيــ »املــــوضــــوعــ ـــ بــ
»العربي الجديد«: »من أسباب رفض الحراك 
اعــتــمــاد قــيــادة لـــه، هــو عـــدم إعــطــاء السلطة 
فــــرصــــة لـــلـــمـــنـــاورة واالخــــــتــــــراق واالبـــــتـــــزاز 
إلــى  مــحــالــة  ال  لكننا متجهون  واملــســاومــة، 
مرحلة التنظيم«. ويضيف: »صحيح ظهرت 
مبادرات هنا وهناك للتنظيم، لكنها لم ترق 
الجمعي  فالعقل  إجــمــاع،  تحقيق  ملــســتــوى 
الــقــيــادة، حتى  للحراك ال يــزال يرفض فكرة 

ال تــســتــخــدم كــوســيــلــة لــتــمــريــر الــصــراعــات 
ــراك  ــحــ ــة، وتـــفـــتـــيـــت كـــتـــلـــة الــ ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ األيــ
ــنـــظـــام«. الـ ــقــــاط  إســ مــطــلــب  املـــتـــوحـــدة وراء 

الرئاسية،  االنتخابات  تنظيم  من  أشهر  قبل 
ــدأت خـــطـــة اســـتـــرجـــاع  ــ ــ كــــانــــت الـــســـلـــطـــة قــــد بـ
الفضاء العام والسيطرة على الشارع بالقوة 
وبالتدابير املشددة، بعدما كانت مرتبكة في 
الفترة األولى للحراك الشعبي، ولم تكن تملك 
أي حزام سياسي ومدني مواٍل لها، يمكن أن 
التابعة  األحـــزاب  ذلــك. فمجمل  يساعدها في 
للسلطة، وال سيما »جبهة التحرير الوطني« 
و»الــتــجــمــع الــوطــنــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، أغــلــقــت 
فيما  األنظار،  مقراتها واختفت كوادرها عن 
انـــزوت املنظمات املــوالــيــة هــي األخـــرى بعيدًا 
ــارع. وفـــي شــهــر يــولــيــو 2019،  عــن ثــــورة الـــشـ
بــدأت أزمــة »الــرايــة األمــازيــغــيــة«، بعد خطاب 
لــقــائــد الــجــيــش الـــراحـــل أحـــمـــد قـــايـــد صــالــح، 
التظاهرات.  الراية في  وإعانه منع رفع هذه 
ونــتــج عــن هـــذا الـــقـــرار عــشــرات املعتقلني من 
النشطاء، الذين كانت من بينهم رموز مهمة، 
بــورقــعــة،  لخضر  الــثــوري  املــنــاضــل  يتقدمها 
ذو الثمانني عاما )توفي في نوفمبر/تشرين 
 عن بدء تنفيذ تدابير 

ً
الثاني املاضي(. فضا

إغـــــاق الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر كـــل يــــوم جــمــعــة، 
تزامنا مع إعادة سيطرة هيئة اإلعام التابعة 

وسائل  على  الداخلي  األمــن  وجهاز  للجيش 
الحراك  بــدأت تدير وجهها عــن  التي  اإلعـــام 

الشعبي، وتمتنع عن تغطية التظاهرات.
فــي مــقــابــل هـــذه الــســيــاســيــات املــتــشــددة، كــان 
يتعنّي على الجيش والسلطة تقديم ما يقنع 
ا منه على األقل، بجديتها في  الحراك أو جزء
املالية  واألذرع  الــســيــاســيــة  املــكــونــات  تفكيك 
واإلعـــامـــيـــة لــلــنــظــام الـــســـابـــق. ومـــنـــذ نــهــايــة 
شهر يونيو 2019، بدأت السلطات في اعتقال 
عـــشـــرات الــــــــوزراء وكـــبـــار املـــســـؤولـــني بتهمة 
الفساد، في وقت لم يكن يخطر ببال جزائري 
املحاكم والسجون.  إلــى  هـــؤالء ســيــقــادون   

ّ
أن

ل اعتقال القائد السابق لجهاز املخابرات، 
ّ
ومث

محمد مدين، وخلفه في الجهاز نفسه، بشير 
السعيد  بوتفليقة،  الرئيس  طرطاق، وشقيق 
الجيش، حدثا  على  التآمر  بتهمة  بوتفليقة، 
فـــارقـــا، لــم يــســاوه فــي األهــمــيــة حــتــى اعــتــقــال 
أويحيى  أحمد  السابقني،  الحكومات  رؤســاء 
ــرًا فــي املجموع  وعــبــد املــالــك ســـال، و32 وزيــ
بالسجن  أدينوا بأحكام  والذين  بتهم فساد، 
في فترات الحقة. كما اقتيد عدد من كبار رجال 
األعــمــال والــكــارتــل املــالــي املــوالــني لبوتفليقة، 
وكبار املوظفني، إلى املحاكم بالتهمة نفسها، 
قــادة في  إدانتهم بالسجن. ولــم يسلم  وتمت 
الجيش واملخابرات واألجهزة األمنية والدرك 
والشرطة، كقائد جهاز األمن العام اللواء عبد 
الغني هامل، من االعتقال واملساءلة القضائية.

 ماحقة املسؤولني ورجال 
ّ
وعلى الرغم من أن

ــرز مطالب  األعـــمـــال الــفــاســديــن، كــانــت مـــن أبــ
الـــحـــراك الــشــعــبــي مــنــذ الـــبـــدايـــة، تــحــت شــعــار 
 بعض 

ّ
»كليتو )أكلتم( الباد يا السراقني«، فإن

الــحــراك رأت أن مــا تقوم بــه السلطة  مكونات 
التي يمسك بزمامها الجيش، جزء من »عدالة 
هذه  لكن  وانتقامية«.  متسرعة  استعراضية 
الخطوات أقنعت في املقابل كتلة من الحراك 
واألحزاب السياسية، التي انحازت إلى خيار 
ــار االنـــتـــخـــابـــي الــــــذي طـــرحـــتـــه الــســلــطــة  املــــســ
ــذا بــعــض الــنــقــابــات  ــ فـــي ســبــتــمــبــر 2019، وكـ
تراجعت  التي  والــقــضــاة،  كاملحامني  املهنية، 
عــن االســتــمــرار فــي املطالب السياسية. وكــان 
واضحا أن انسحاب جزء من الحراك الشعبي، 
التظاهرات، لكنه  إلــى حــّد ما حجم  سيقلص 
لم يضعف ضغط الشارع، ولم يغّير موازين 
القوى بالكامل لصالح السلطة، خصوصا في 

منطقة القبائل التي بقي فيها الحراك قويا.

جغرافيا الحراك
بــخــاف ثــــورات الـــشـــارع الــعــربــي عـــام 2011، 
ــّم انــتــقــلــت إلــى  والـــتـــي بــــدأت فـــي األطـــــــراف، ثــ
جغرافيا  الجزائري  الــحــراك  اتخذ  العواصم، 
مغايرة تماما، إذ كانت التظاهرات قد بدأت 
الـــعـــاصـــمـــة، حيث  ــي  فـ فـــبـــرايـــر 2019   22 فـــي 
املركز السياسي، وانتقلت الحقا إلى األطراف 
والهامش في الداخل والجنوب. وقد لعب ذلك 
دورًا في استمرار الحراك بأشكاله وتعبيراته 
ُجــمــعــات  الـــســـيـــاســـيـــة املــخــتــلــفــة طــيــلــة 106 
مــتــواصــلــة، وأســهــمــت جــغــرافــيــا الـــحـــراك في 
اســتــمــرار الــضــغــط عــلــى السلطة واســتــنــزاف 
قدراتها، وتشتيت جهود السيطرة بالنسبة 
للقوات الشرطية. كما أسهم زخم الحراك في 
خــلــق كــتــل قــوامــهــا الــطــلــبــة والــشــبــاب، الــذيــن 
دخلوا مباشرة في تجربة نضالية، وشاركوا 
 عن تظاهرات 

ً
بقوة في جمعات الحراك، فضا

لوقت  الــتــي استمرت  الطابية  الــثــاثــاء  يــوم 
طــويــل. وهـــو مــا يفسر طـــول الــنــفــس الــثــوري 
الـــذي تمّيز بــه الــحــراك إلــى غــايــة بـــروز وبــاء 

كورونا في الباد، نهاية فبراير 2020.
كان وبــاء كورونا بمثابة هدية من السماء 
للسلطة، للتخلص من الحراك الشعبي، في 
األخير وتنظيمات مدنية   مكونات 

ّ
أن حني 

عن  أعلنت  عندما  بالغة  بمسؤولية  ت 
ّ
تحل

الــتــوافــق عــلــى تعليق الــتــظــاهــرات بـــدءًا من 
حماية   ،2020 مــــــارس/آذار  شــهــر  منتصف 
املجهود  وتــوجــيــه  جــهــة،  مــن  للمتظاهرين 
ملواجهة  الحكومي  املجهود  لدعم  الشعبي 
األزمــــــــة الــــوبــــائــــيــــة. إذ تــــحــــّول الـــطـــلـــبـــة مــن 
التظاهر في الشارع إلى مخابر الجامعات 
لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــتـــاج املــحــالــيــل املــعــقــمــة. 
وتــزامــنــت بـــدايـــة الـــوبـــاء مـــع أولــــى أســابــيــع 
حكم الرئيس عبد املجيد تبون، الذي أبدى 
في البداية رغبة في إطاق حوار سياسي، 
السياسية  الشخصيات  واستقبل عددًا من 
املـــعـــارضـــة، وأوعــــــز، فـــي الــثــانــي مـــن يــنــايــر 
2020، للقضاء إلطاق أكثر من 70 ناشطا، 
ــذي رفــضــت  ــ ــده لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي الـ ــّد يــ ــ ومـ
مــكــونــاتــه كــل حــــوار مــع الــســلــطــة وتمسكت 
هذا  زاد  للنظام.  الــجــذري  التغيير  بمطلب 
املــوقــف الــراديــكــالــي مــن تباعد املــســافــة بني 
مكونات الحراك والرئيس الجديد، الذي بدأ 
في الوقت نفسه في وضع خطته لإلصاح 
الــســيــاســي والــدســتــوري مــوضــع تنفيذ. إذ 
ــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــصــيــاغــة نــص  ــارع إلـ ــ ســ
رح على القوى السياسية 

ُ
دستور جديد، ط

واملــدنــيــة لــلــتــشــاور بــشــأنــه، قــبــل أن يعرض 
الستفتاء شعبي في األول نوفمبر املاضي، 
مــقــاطــعــة شعبية  االســتــحــقــاق  هـــذا  ليشهد 
غــيــر مــســبــوقــة، إذ قــاطــع 77 فـــي املـــائـــة من 

الناخبني االقتراع.
 الحراك 

ّ
أظهرت نتائج االستفتاء بوضوح أن

 التدافع 
ّ
ما زال قويا ومؤثرًا في الشارع، وأن

الـــحـــراك  بــــني  فـــبـــرايـــر 2019،  الـــحـــاصـــل مـــنـــذ 
والــســلــطــة )بـــغـــض الــنــظــر عــمــن يــمــثــلــهــا في 
كـــل فـــتـــرة(، لـــم يــنــتــه، ال بــنــجــاح األخـــيـــرة في 
الــرئــاســيــة، وال بتعليق  االنــتــخــابــات  إجــــراء 
ــر  الـــتـــظـــاهـــرات بــســبــب كــــورونــــا. إذ كــــان األمـ
املضرب، جولة لصالح  كــرة  بمباريات  أشبه 
الــســلــطــة وجـــولـــة لــصــالــح الــــحــــراك. ويــفــســر 
رمزي  السياسي،  االجتماع  علم  في  الباحث 
الجديد«،  »العربي  الجزائري، في حديث مع 
وقبله  الرئيس،  لدستور  الشعبي  الصد  هذا 
إيجابي  رد  تقديم  وعــدم  والقطيعة  التباعد 
الــحــراك على إعــان تبون استعداده  من قبل 
لــلــحــوار، إلـــى »غـــيـــاب الــثــقــة مـــن جــهــة، وإلـــى 
شخص الرئيس نفسه، وأنــه قــادم مــن نفس 

بيئة النظام الذي يطالب الحراك بتغييره«.

عامان من
الحراك الجزائري

أول  مساء  منذ  السلطات،  أغلقت 
من أمس السبت، العاصمة الجزائرية 
ــراءات  اإلجـ تشديد  ــى  إل وعــمــدت 
األمنية ونشر الحواجز  على مداخل 
للتظاهرات  تحسبًا  الــعــاصــمــة، 
الذكرى  في  االثنين  اليوم  المقررة 
وأكــدت  الــحــراك.  النـــدالع  الثانية 
الجديد«  لـ»العربي  تحدثت  مصادر 
أنه يوجد تعليمات واضحة بعدم  
قمع حق المواطنين في التظاهر 
تمر  أن  على  ــحــرص  وال السلمي، 

فعاليات اليوم بال مشاكل.

تعزيزات 
في العاصمة

الملف

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــرد حــــســــاب الــــحــــراك  ــ يـــصـــعـــب جـ
الــشــعــبــي الــجــزائــري فــي غضون 
عــامــني مــن االنــتــفــاضــة السلمية. 
فــمــنــذ تـــظـــاهـــراتـــه األولــــــى فـــي 22 فــبــرايــر/

شــبــاط 2019، أعــلــن الــحــراك عــن سقف عــاٍل 
ــارات  ــعــ مــــن املـــطـــالـــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــشــ
الــتــي تــراكــمــت على  واالنــتــظــارات الشعبية 
ــا تــحــقــيــق االنــتــقــال  ــهـ ــقـــود، عــلــى رأسـ ــر عـ مـ
الــديــمــقــراطــي، وتــمــديــن الــحــكــم واســتــبــعــاد 
استقالية  وتــكــريــس  السلطة،  مــن  لم تكن السلطة الجيش 

مهتمة كثيرًا بشكل 
الحوار ومضمونه 

وأطرافه

مثل وباء كورونا 
هدية للسلطة للتخلص 

من الحراك الشعبي

منجزات ملموسة ومطالب 
مركزية تنتظر التحقيق

الـــقـــضـــاء والـــصـــحـــافـــة، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد، 
وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة. فـــي سلة 
الحراك مكاسب ومنجزات تحققت، بدءًا من 
الخامسة«  »العهدة  كارثة  من  الباد  إنقاذ 
الــعــزيــز بوتفليقة،  عــبــد  الــســابــق  لــلــرئــيــس 
 ديــنــامــيــكــيــة جـــديـــدة فـــي املــجــتــمــع، 

ّ
وضـــــخ

ــارع بــالــفــعــل  وإعــــــادة ربــــط الــجــامــعــة والــــشــ
واملـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، وبــــــروز جــيــل من 
الــنــخــب، وفــــضــــاءات مــدنــيــة جـــديـــدة. وهــي 
ملجتمع  بالنسبة  األهــمــيــة  بــالــغــة  مــكــاســب 
خــضــع إلقــالــة قــســريــة مــن الــســيــاســة لثاثة 
األمــنــيــة ومخلفاتها.  األزمــــة  بــســبــب  عــقــود 

يقول الباحث رمزي الجزائري، إّن »تمادي السلطة في االعتقاالت وخنق 
بدل  والثقافية  واإلعالمية  والنقابية  السياسية  الحياة  وغلق  الحريات 
جــزءًا  ــع  دف الــذي  هــو  فتحها، 
والمكونات  الحراكية  القوى  من 
المجتمعية والسياسية، إلى اإلصرار 
عن  مستقل  تغيير  مــســار  على 
وأضــاف  الــمــوجــودة«.  السلطة 
تبون  المجيد  عبد  »الــرئــيــس  أن 
طلبا  عمومًا،  والسلطة  )الصورة( 
بينما  النيّات،  في  الثقة  الحراك  من 
على  العمل  المفترض  من  كــان 

بناء هذه الثقة«.

غياب الثقة

طوى الحراك الشعبي سريعًا ملف العهدة الخامسة لبوتفليقة ))فابريس كوفريني/فرانس برس(

وجوه الحراك: في الشوارع بال تنظيم وفي السجونالحريات... أم المعارك

ال تزال مسألة الحريات في الجزائر التي تعّد 
ــل معضلة 

ّ
أســــاس املــشــكــلــة الــســيــاســيــة، تــمــث

الــبــاد، حتى بعد ثاثة  فــي  كــبــرى مستمرة 
عـــقـــود مـــن دخـــــول الـــجـــزائـــر عــهــد الــتــعــدديــة 
دستورية  تعديات  أربعة  وبعد  السياسية، 
كــانــت كلها تصب فــي صــالــح مــزاعــم إحقاق 
ــت هــذه األخــيــرة 

ّ
مــزيــد مــن الــحــريــات. فقد ظــل

حــاضــرة بكثافة فــي الــنــّص والــقــانــون، ولكن 
كانت  إنها  بل  املمارسة،  صعيد  على  غائبة 
إحــــدى الــــدوافــــع الــرئــيــســيــة النـــــدالع الــحــراك 
كــانــت السلطة  قــبــل عــامــني، عــنــدمــا  الشعبي 
تـــغـــلـــق كــــل فـــــضـــــاءات الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـــــــرأي، 
وتــضــّيــق عــلــى الــصــحــافــة، وتــســّد كــل املنافذ 
أشكال  كــل  وتحظر  املستقلة،  النقابات  على 

التظاهر في الفضاء العام. 
منذ األشــهــر األولـــى لــلــحــراك الشعبي الــذي 
تفّجر في 22 فبراير/شباط عام 2019، كانت 
الــجــزائــر،  فــي  واألمــنــيــة  السياسية  السلطة 
 أي فشل لها في استرجاع 

ّ
تدرك بوضوح أن

ــعــــام وتـــحـــديـــد هــــوامــــش نــشــاط  ــفـــضـــاء الــ الـ
إلــى خسارة  الــثــورة الشعبية، ســيــؤدي بها 
الحراك  فاجأها  بعدما  السياسية،  املعركة 
الــشــعــبــي والـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مـــن الــنــاشــطــني 
الــســلــمــيــني. هـــذا وحــــده مـــا يــمــكــن أن يفّسر 
في  الــحــراك  الحاصل بني مبتغى  التناقض 
تــحــقــيــق هـــامـــش أكـــبـــر مـــن الـــحـــريـــات، وبــني 
السياسي،  الــواقــع  فــي  الهامش  هــذا  ص 

ّ
تقل

ــتــــي خــاضــتــهــا  لـــكـــن مـــعـــركـــة الـــتـــضـــيـــيـــق الــ
خاضتها  التي  الحريات  ومعركة  السلطة، 
الثورة  الــحــراك، كانت تعزز دوافــع  مكونات 
الداخل  في  السلطة  وتحرج  أكبر،  الشعبية 

عندما بــدأ الــحــراك الشعبي فــي الــجــزائــر، في 
فبراير/شباط 2019، شّكل لحظة شعبية   22
بامتياز، سواًء في أدوات التعبئة والدعاية، أو 
في أساليب التنظيم في الشوارع والتظاهرات. 
لم تكن للحراك قيادة، وال حتى الئحة مطالب 
واضحة، أو أرضية سياسية محددة، لكن ذلك 
لم يمنع بروز عدد من الوجوه والشخصيات 
الــتــي طبعت املــســار الــشــعــبــي، واملــعــّبــريــن عن 
واملدنية.  السياسية  وتطلعاته  الــحــراك  روح 
الـــيـــوم، وبــعــد عــامــني، فــقــد رحــلــت بــعــض تلك 
الــوجــوه، بينما البعض اآلخــر ال يــزال يبحث 
ــا، فـــي الــــشــــوارع أو في  ــهــ عـــن الــتــطــلــعــات ذاتــ

السجون.
ــــوري لــخــضــر  ــثـ ــ ــأت األقـــــــــدار لــلــمــنــاضــل الـ ــ ــّي هــ
بورقعة أن ُيــشــارك فــي ثــورتــني، ثــورة تحرير 
العمر  الشعبي، لكن  الــحــراك  الــجــزائــر وثـــورة 
ــــذي مــنــحــه 58 عـــامـــا مـــن االحـــتـــفـــاء بــذكــرى  الـ
بالذكرى  لاحتفاء  يمهله  لــم  األولـــى،  الــثــورة 
الــثــانــيــة لــلــحــراك الــشــعــبــي. فــقــد رحـــل بورقعة 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، نتيجة 
ــن الـــتـــي  ــــرة الـــســـجـ ــتـ ــ ــات املـــــــــرض، وفـ ــفـ ــاعـ مـــضـ
لــلــحــراك بسبب  الـــعـــام األول  أمــضــاهــا خــــال 
انتقاده للجيش، لغاية اإلفراج عنه في يناير/

كانون الثاني 2020، بعد وصول عبد املجيد 
تــّبــون إلـــى الــرئــاســة. وبــفــعــل مــواقــفــه الثابتة 
ونضاله السياسي ضّد كل منظومات الحكم 
الــتــي أدارت شــــؤون الـــبـــاد مــنــذ االســتــقــال، 

ــارج. بــخــاف ســلــطــة مـــا قــبــل الــحــراك  ــخــ والــ
ــانــــت تــعــتــقــل  ــا كــ ــ ــا مـ ــبـ ــالـ ــتــــي غـ ــبـــي، الــ ــعـ الـــشـ
الــيــوم نفسه،  فــي  املتظاهرين وتــفــرج عنهم 
تجنبا لجدل »حقوق اإلنــســان« الــذي كانت 
في غنى عنه، تصرفت السلطة منذ يوليو/

تـــمـــوز 2019 عــلــى وجــــه الــتــحــديــد )الــشــهــر 
بقيادة  االنتقالية  الــفــتــرة  فيه  انتهت  الـــذي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة املــؤقــت عــبــد الــقــادر بن 
صالح، من دون إجراء انتخابات كان يدعو 
لها قائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح 
ورفـــــض الـــحـــراك الـــتـــجـــاوب مــعــهــا وقــتــهــا(، 
بشكل مغاير، إذ تجاوز عدد معتقلي الرأي 
فــي غضون  الفترات  فــي بعض  الجزائر  فــي 
 
ً
معتقا  120 املاضيني،  العام  ونصف  العام 
حــكــم عــلــى بــعــضــهــم بــالــســجــن، نــاهــيــك عن 
عــشــرات املــاحــقــني قــضــائــيــا. وشــهــدت هــذه 
السلطة لتهم جديدة كحمل  الفترة اختاق 
الراية األمازيغية، وتهديد الوحدة الوطنية، 
وإضـــعـــاف مــعــنــويــات الــجــيــش، إضــافــة إلــى 
تهم التجمهر غير املرخص، على الرغم من 
صة، 

ّ
 تظاهرات الحراك نفسها لم تكن مرخ

ّ
أن

واكـــتـــســـبـــت شــرعــيــتــهــا ومــشــروعــيــتــهــا مــن 
الحضور الشعبي.

ــــال الـــعـــام ونـــصـــف الـــعـــام املــاضــيــني من  وخـ
مواقع  على  الــرقــابــة  زادت  الشعبي،  الــحــراك 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، ولـــجـــأت الــســلــطــات 
 تــشــريــعــات خــاصــة تــتــيــح مــاحــقــة 

ّ
إلــــى ســــن

كـــل نــاشــط يــمــكــن تـــأويـــل مــنــشــور أو صـــورة 
أو فــيــديــو نــشــره مــنــاوئ للسلطة واعــتــبــاره 
تهمة. كما ازداد التضييق على الصحافيني 
ــت مــبــكــرًا عن 

ّ
والــقــنــوات املستقلة، الــتــي تــخــل

كـــل تــفــاعــل مـــع الــــحــــراك الــشــعــبــي واملــطــالــب 
سلسلة  املاضي  العام  شهد  كما  السياسية. 
إلــكــتــرونــيــة  قـــــرارات متعلقة بــحــجــب مـــواقـــع 
في  الصحافيون  ويشتكي  صحف.  وتعليق 
 مــســتــوى الــتــضــيــيــق 

ّ
الـــوقـــت الــحــالــي مـــن أن

ــائـــدًا قبل  ــان سـ ــــذي كــ ــك الـ ــاق ذلــ اإلعــــامــــي، فــ
اندالع الحراك الشعبي.

ــــى لــلــحــراك الــشــعــبــي  ــدا األشـــهـــر األولــ ــا عــ ومــ
حتى يوليو 2019، والتي شهدت سقفا غير 
مسبوق من الحريات، بفعل التدفق الشعبي 
املـــهـــول فـــي الــــشــــوارع واســـتـــثـــمـــار فـــضـــاءات 

اعــتــبــر بــورقــعــة، وهـــو عــضــو املــؤتــمــر القومي 
 أطياف 

ّ
 جامعا تلتقي عنده كل

ً
العربي، رجا

ومــكــونــات الــحــراك، احــتــرامــا لنضاله الــثــوري 
ومواقفه. لكن الظروف والتطورات املتسارعة 
وطبيعة مواقف الرجل املتشددة إزاء السلطة، 

لم تتح له فرصة لعب دور سياسي.
في 18 فبراير 2019، كان الناشط عبد الوكيل 
بــــام، الــــذي ُعــــرف بــنــضــالــه ضـــد تــرشــح عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة لــواليــة رئــاســيــة رابــعــة في 
 
ّ
الــعــام 2014، أول مــن يــدعــو بــوضــوح فــي بث

مــبــاشــر عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك«، الــجــزائــريــني 
للخروج في 22 فبراير ضد الوالية الخامسة 
لــبــوتــفــلــيــقــة. بــعــد عـــامـــني، يــجــد عــبــد الــوكــيــل 
بـــام الــــذي يــديــر مــوقــع »أوراس« اإلخـــبـــاري، 
نفسه في املوقف ذاته. وهو يدعو الجزائريني 
ــارع فــــي ذكـــــــرى انـــطـــاقـــة  ــ ــشـ ــ ــلـــتـــواجـــد فــــي الـ لـ
ــعــــودة إلــــى الــتــظــاهــر بــســبــب ما  الــــحــــراك، والــ

يعتقده »التفاف السلطة على املطالب«. 
ــنـــاشـــطـــني  ــــني الـ ــع الــــــشــــــارع والــــســــجــــن بــ ــمــ جــ
الــبــارزيــن سمير بلعربي وكــريــم طــابــو. واجــه 
أن  الــعــام 2014، قبل  بلعربي االعــتــقــاالت منذ 
يقضي فترة أشهر في السجن على فترتني في 
غضون مرحلة الحراك الشعبي بني سبتمبر/

أيلول 2019 إلى الثاني من يناير 2020، ثم بني 
مــارس/آذار 2020، حتى اإلفــراج النهائي عنه 
قل طابو 

ُ
اعت بينما  املاضي.  في يوليو/تموز 

 فــي السجن حتى 7 
ّ

فــي سبتمبر 2019، وظــل
ديسمبر/كانون األول املاضي. وسبق لطابو 
أن حـــاول فــي عــهــد بوتفليقة تــأســيــس حــزب 
ــلــت هـــذا املــســار. 

ّ
ســيــاســي، لــكــن الــســلــطــات عــط

والافت أن فترة االعتقاالت والسجون، زادت 
مــن راديــكــالــيــة املـــواقـــف، خــصــوصــا بالنسبة 
لــكــريــم طـــابـــو، وزادت مـــن الــقــنــاعــة بــضــرورة 

العودة إلى الشارع مجددًا.
بـــرزوا في  الــذيــن  الناشطني  مــن بــني مجموع 
ــتـــاذ الــجــامــعــي  الـــحـــراك الـــجـــزائـــري، يــعــد األسـ
ــر فــصــاحــة  ــثــ فـــوضـــيـــل بـــومـــالـــة، مــــن بــــني األكــ
وقراءة عن أشكال التغيير ومنظومات الدولة، 
لكن هذه القراءة لم تدفعه إلى ابداء أي مرونة 
في املواقف إزاء السلطة. وزاد اعتقال بومالة 
خال الحراك الشعبي مرتني أيضا، من رفضه 

للمسار السياسي الذي تنتهجه السلطة.

الـــجـــديـــد«، بــيــنــمــا انــضــمــت الــصــحــافــيــة حــدة 
حــــزام إلـــى لــجــنــة الـــحـــوار الــتــي انــبــثــقــت عنها 
هيئة االنتخابات، وانضم الصحافي أحميدة 

العياشي إلى وزارة الثقافة كمستشار.
أن  الشعبي  الــحــراك  ملــســار  املــتــابــعــون  يعتقد 
ت بعيدة عن أي مشاركة 

ّ
رموزه املعّبرة عنه، ظل

فــعــلــيــة فـــي بــنــاء كــيــانــات وصــيــاغــة مــحــتــوى 
ــيــــة واضـــحـــة لـــلـــحـــراك خـــارج  ســيــاســي وأرضــ
الدفع  أو  الــشــارع والــشــعــارات املعلنة،  ســيــاق 
لـــذلـــك، وهـــي نــقــطــة ضــعــف كــبــيــرة استغلتها 
السياسي  الفعل  مــحــدوديــة  إلظــهــار  السلطة 
ــا أن الـــجـــزء  ــوه. والـــــافـــــت أيــــضــ ــ ــوجــ ــ ــهــــذه الــ لــ
يلتف  كــان  التي  الشعبية  الــرمــوز  مــن  الغالب 
وتحليلها  مواقفها  ويتلقف  الــحــراك  حولها 
لــتــطــور األحـــــداث الــســيــاســيــة مــنــذ 22 فــبــرايــر 
واستمرت  الــشــارع،  فــي  البقاء  لت 

ّ
فض  ،2019

فــي الــخــيــارات النضالية نفسها ورفــضــت كل 
وكيانات  أحــزاب  تأسيس  أو  التنظيم  أشكال 
سياسية أو مدنية تنضوي تحتها، ملواصلة 

معركة التغيير السياسي.
ويــــــــــــرى األســـــــــتـــــــــاذ فــــــــي جـــــامـــــعـــــة خـــمـــيـــس 
العاصمة  جــنــوبــي  كــيــلــومــتــرًا   160( مــلــيــانــة 
الــــجــــزائــــريــــة(، أحـــمـــد بــــن يــــغــــرز، فــــي حــديــث 
ــرز نــقــاط  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن إحــــدى أبــ لـــ
ــه مــع  ــ ــوازيــ ــ الـــضـــعـــف لــــلــــحــــراك، هـــــو عــــــدم تــ
وسياسية،  فكرية  سمة  ملنحه  فــكــري  حـــراك 
ــرة عــنــه لــم تــبــادر إلـــى طــرح  والـــوجـــوه املــعــبِّ
محتوى سياسي واضح، ولم تقّدم تصورات 
ــم، 

ّ
ســيــاســيــة، كــمــا أنــهــا لـــم تـــحـــاول أن تــتــنــظ

الــحــراك نفسه،  رّد فعل  مــن  ــت متخوفة 
ّ
وظــل

بسبب أن أغلبهم لديهم تجارب في االنتماء 
إلــى أحـــزاب سياسية. ومــن جهة ثانية، فإن 
ذلــك يــعــود، بحسب بــن يــغــرز، لــكــون النظام 
الــســابــق شــيــطــن الــعــمــل الــحــزبــي، الفــتــا إلــى 
ــال  ــدان رأس املــ ــقــ ــن فــ تـــخـــوف الـــنـــاشـــطـــني مــ
الــشــعــبــي، لــكــون الـــحـــراك رفـــض مــنــذ بــدايــتــه 
األحــــزاب والــهــيــكــلــة. ويــأتــي ذلـــك نــاهــيــك عن 
ل البقاء 

ّ
أن كثيرًا من هــؤالء الناشطني يفض

ــفـــردة، ولــيــســت لديهم  فـــي حــالــة نــضــالــيــة مـ
لحزب  التنظيمي  العبء  تحمل  على  القدرة 

سياسي، وفق رأيه.
ع. ل. من تظاهرات الحراك في الجزائر عام 2019 )رياض كرامدي/فرانس برس(

سبق لطابو أن حاول في عهد بوتفليقة تأسيس حزب سياسي )رياض قرامدي/فرانس برس(

ــــني  ــّركـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى الــــنــــاشــــطــــني الــــــبــــــارزيــــــن واملـ
وكانت  للتظاهرات.  وامليدانيني  األساسيني 
هذه الحمات ممنهجة تستهدف في كل فترة، 
كتلة مدنية أو سياسية بعينها، تضعها قيد 
املراقبة بهدف تعطيل الديناميكية الشعبية. 
الــنــاشــطــني  أواًل  يــشــمــل  بــــدأ االســـتـــهـــداف  إذ 
املدافعني عن القضية األمازيغية، ثّم من هم 
»تجمع  جمعية  في  فالناشطني  اليسار،  في 
»جـــبـــهـــة الـــقـــوى  عـــمـــل وشـــبـــيـــبـــة« املـــوالـــيـــة لــــ
االشتراكية«، ثّم شبابا وناشطني وطلبة من 
والــديــمــقــراطــيــة«،  الثقافة  أجــل  مــن  »التجمع 
قبل أن يعود ويتركز االستهداف الحقا على 
أعضاء »حركة رشاد« )إسامية(، إضافة إلى 
في  للتظاهرات  املحركة  امليدانية  العناصر 
الــجــنــوب. وكــانــت كــل هـــذه الحمات  منطقة 
تــــصــــّب فــــي صــــالــــح خـــطـــة كــــانــــت تــســتــهــدف 
إرهـــاق مكونات الــحــراك واســتــنــزاف طاقتها 
في متابعة قضايا املوقوفني والدفاع عنهم، 

 األشهر التالية حتى 
ّ
التعبير السياسي، فإن

الـــظـــرف الــــراهــــن، شـــهـــدت تـــحـــواًل كــبــيــرًا في 
تــعــاطــي الــســلــطــة مـــع مــلــف الـــحـــريـــات، لتبدأ 
ــفــت الحــقــا فـــي فــتــرة ما 

ّ
حــمــات اعــتــقــال تــكــث

بعد تعليق الحراك للتظاهرات قبل أن يعلن 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد املــجــيــد تــبــون قبل 
أيام عفوًا رئاسيا عن 60 من ناشطي الحراك 

الشعبي.
ــرة املـــاضـــيـــة  ــتــ ــفــ ــلـــطـــة خــــــال الــ وركـــــــــزت الـــسـ
واملاحقات  التضييق  وعمليات  االعتقاالت 

الرئيسية  الــســيــاســيــة  املــطــالــب  عــن  لشغلها 
حقوقيون  ناشطون  ويقّر  الشعبي.  للحراك 
 معضلة الحريات ما زالت معركة رئيسية 

ّ
بأن

ب مزيدًا من النضال، ومحركا يوفر كل 
ّ
تتطل

مــبــررات الــخــروج إلــى الــشــارع. وفــي السياق، 
يــرى عضو هيئة الــدفــاع عن معتقلي الــرأي، 
املحامي عبد الرحمن صالح، أنه »من السابق 
ألوانــه وضع تقييم موضوعي ملسألة نجاح 
 
ً
الــحــريــات«، قائا الــحــراك أو فشله فــي ملف 
الشعبي  »الـــحـــراك   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ــا زال يـــخـــوض مــعــركــة الــحــريــات  خــــاض ومــ
والحقوق وتكريس ما هو موجود دستوريا 
وقانونيا وفي املواثيق الدولية التي التزمت 
بها الجزائر على أرض الواقع«. ويضيف: »ال 
 هناك تراجعا في مسألة 

ّ
مناص من القول إن

ممارسة الحريات، مقارنة حتى مع ما كانت 
تلك  ففي  فبراير 2019،   22 قبل  األمـــور  عليه 
الــفــتــرة كــان واقـــع الــحــريــات سيئا، ولــكــن مع 
وجود هوامش تسمح بممارسة معينة، أما 
الــيــوم ولــأســف الــشــديــد، هناك تــراجــع كبير 
فــي هـــذا املـــجـــال، بينما كـــان األمــــل أن يكون 
هناك افتكاك هام وأوسع للحريات والفضاء 
م 

ّ
 »هذا الوضع يحت

ّ
العام«. ويؤكد صالح أن

اســتــمــرار الــنــضــال، وهـــو مــا يــحــصــل، بدليل 
الدعوات لعودة املسيرات الشعبية التي تعّد 
إحدى مظاهر تمّسك الجزائريني ببناء دولة 

املؤسسات والحقوق«.
وإضــافــة إلــى إعـــادة غلق الــفــضــاءات العامة 
واالعـــتـــقـــاالت والــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الـــرأي 
 تنظيم وتأسيس أحزاب 

ّ
 حق

ّ
والصحافة، ظل

 عددًا كبيرًا من 
ّ
سياسية جديدة معلقا، إذ إن

األحــزاب الفتية التي أنشأها شباب الحراك، 
ــيـــص. كــمــا بــقــيــت الــحــريــات  لـــم تــمــنــح تـــراخـ
الــنــقــابــيــة تــتــأرجــح. لــم يــكــن ســجــل الــحــريــات 
 
ّ
ــثــــورة الــســلــمــيــة نـــاصـــعـــا، بـــل إن فـــي هــــذه الــ
الحراك يقفل عامه الثاني على وقع »مأساة« 
التعذيب فــي مــراكــز أجــهــزة املــخــابــرات التي 
الطالب  مع  حصل  كما  الجزائريني،  صدمت 
ولــيــد نــقــيــش الــــذي أفــــرج عــنــه أخـــيـــرًا، لكنها 
تبقى معركة أساسية يخوضها الجزائريون 

ضمن مسار املطالبة بالديمقراطية.
عثمان...

التضييق على اإلعالم 
فاق ذلك الذي كان سائدًا 

قبل الحراك

إبــراهــيــم لعامي الـــذي خــرج مــن السجن أول 
مـــن أمــــس الــســبــت. ولــعــامــي هـــو أول نــاشــط 
الثاني  كــانــون  الخامس مــن يناير/  فــي  ــم 

ّ
نــظ

الخامسة  الــواليــة  منفردة ضد  2019، مسيرة 
لبوتفليقة، حتى قبل أن يعلن الرئيس السابق 
الــتــرشــح لــواليــة خــامــســة. ومــنــذ تــلــك الــفــتــرة، 
ــرات،  ــ ــــاث مـ تــــــردد لـــعـــامـــي عـــلـــى الـــســـجـــون ثـ
وصـــدر فــي حقه أخــيــرًا حكم بالسجن عامني 
قبل أن يخرج فــي إطــار العفو الــرئــاســي. كما 
يبرز بني الناشطني في السجون، املناضل في 
الــجــنــوب، مــحــاد قاسمي  الــحــراك فــي منطقة 
الذي يقضي منذ أشهر فترة سجن مؤقت في 
انتظار محاكمته في مارس/ آذار املقبل، بتهم 
املناوئة  الحراك ومواقفه  في  تتعلق بنشاطه 

للسلطة.
في املقابل، اختار عدد قليل من األسماء التي 
بـــرزت فــي بــدايــة الــحــراك، إعــامــيــا خصوصا، 
ــى الـــتـــعـــاون مع  ــارًا مـــغـــايـــرًا، وجـــنـــحـــوا إلــ مـــسـ
كوثر  املحامية  الــجــديــدة.  السياسية  السلطة 
كريكو أصبحت وزيرة للتضامن في الحكومة 
الــحــالــيــة، كما اخــتــار املــحــامــي سمير ساسي 
التحالف مع ائتاف شّكلته السلطة، »املسار 

إضافة إلى بومالة، تبرز الناشطة واألستاذة 
فـــي جــامــعــة بـــجـــايـــة، شـــرقـــي الــــبــــاد، حكيمة 
صبايحي، والتي تحافظ على موقفها املناوئ 
ــودة إلــــى الـــشـــارع  ــعــ لــلــســلــطــة، وتــعــتــبــر أن الــ
ــداث الــتــغــيــيــر، مـــن دون  ــ ــــرورة شــعــبــيــة إلحـ ضـ
الحديث  يمكن  ال  كما  السلطة.  مــع  حـــوار  أي 
عـــن رمــــوز الــــحــــراك، مـــن دون ذكــــر املــحــامــيــني 
مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي، وهما 
أكثر النشطاء الحقوقيني الذين استبسلوا في 

قضية الدفاع عن معتقلي الرأي.
ــعـــروفـــني فـــي الـــحـــراك  عــــدد مـــن الــنــاشــطــني املـ
الشعبي كــانــوا ال يــزالــون فــي الــســجــون حتى 
املــاضــيــة، عــنــدمــا أصـــدر تبون  القليلة  ــام  األيــ
العفو الرئاسي عن عشرات الناشطني ومنهم 

اعُتبر لخضر بورقعة 
رجًال جامعًا لكل أطياف 

ومكونات الحراك

خرج الجزائريون قبل عامين 
إلى الشوارع، وكان من 
أبرز مطالبهم تحقيق 

الحريات. لكن اليوم ال تبدو 
الصورة أفضل كثيرًا، إذ إن 

التضييق مستمر

لم تتمكن وجوه الحراك 
الجزائري من صياغة 

محتوى سياسي خارج 
سياق الشارع، ولم تتأطر 

في أحزاب سياسية 
جديدة. وبينما تعرض 

بعضها للقمع والسجن، 
جنح آخرون للتعاون مع 

السلطة

Monday 22 February 2021 Monday 22 February 2021
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الراحل أحمد قايد صالح، لم يكن املطلوب 
مـــن هـــذا املـــســـار املــتــعــثــر مـــن الـــحـــوار، أكــثــر 
ـــر غــطــاء 

ّ
مـــن أن يــكــون مــجــرد مــخــاض يـــوف

»إلنـــجـــاب« الــهــيــئــة املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
استدعي  والتي   ،2019 سبتمبر/أيلول  في 
ــبــــق مــحــمــد  لــرئــاســتــهــا وزيــــــر الــــعــــدل األســ
شـــرفـــي، لــتــشــرف الحـــقـــا، ولـــلـــمـــرة األولـــــى، 
عــلــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي أجــريــت 
 .2019 األول  ــبــــر/كــــانــــون  ديــــســــمــ  12 فـــــي 
تـــذهـــب بـــعـــض الـــــقـــــراءات الــســيــاســيــة إزاء 
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كابول: اتفاق »طالبان« 
وأميركا غير مجٍد

ــم مــكــتــب  ــ ــــاسـ ــكــــى املــــتــــحــــدث بـ ــتــ اشــ
ــن الــقــومــي األفــغــانــي  مــســتــشــار األمــ
املــولــوي رحــمــة الــلــه أنـــدر، فــي بيان 
ــود  ــن وجــ ــور، أمـــــس األحــــــــد، مــ مــــصــ
نــواقــص وثــغــرات فــي اتــفــاق السالم 
ــة طــــالــــبــــان والــــــواليــــــات  ــ ــركـ ــ ــــن حـ بــ
ــة، مـــعـــتـــبـــرًا أن  ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة األمــ املــ
الجانب األميركي لم ُيجِر مشاورات 
وقت  األفغانية  الحكومة  مع  كافية 
إبرام االتفاق. ووصف أندر االتفاق 
»غــــيــــر املـــــجـــــدي« فــــي مــــا يــتــعــلــق  ـــ بــ
بعملية السالم األفغانية، إذ إنه لم 
الــدم وإنهاء  يتمكن من وقف حمام 
حد  على  األفغاني،  الشعب  معاناة 

قوله.
)العربي الجديد(

غارالند يتعهد بمحاكمة 
مهاجمي الكابيتول

)الــصــورة(،  غــارالنــد  ميريك  تعهد 
الذي رشحه الرئيس األميركي جو 
بـــايـــدن ملــنــصــب وزيــــر الـــعـــدل، أول 
مــن أمـــس الــســبــت، بــعــدم تسييس 
أنـــصـــار  ومـــحـــاكـــمـــة  الــــعــــدل  وزارة 
ــن هــاجــمــوا  ــذيــ ــب الــ ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
مبنى الكابيتول في يناير/كانون 
الــثــانــي املـــاضـــي. وأشــــار غــارالنــد، 
عــدت لجلسة التثبيت 

ُ
في شهادة أ

الــيــوم االثــنــن وغـــدًا الــثــالثــاء، إلــى 
تــهــديــدًا خطيرًا  تـــواجـــه  الـــبـــالد  أن 
من التطرف. ولفت إلى أنه »إذا تم 
تأكيد )االتهامات(، فسوف أشرف 
البيض  املتعصبن  محاكمة  على 
ــوا مــبــنــى  ــمـ ــتـــحـ ــن اقـ ــمـ وغــــيــــرهــــم مـ

الكابيتول«. 
)فرانس برس(

باكستان: مقتل 7 مدنيين 
في هجوم على سوق

ــتــل سبعة أشــخــاص وأصــيــب 14 
ُ
ق

ح 
ّ
آخرون بجروح جّراء هجوم مسل

على ســوق مدني فــي مدينة ديــره 
غازي خان بإقليم البنجاب وسط 
باكستان. وقالت مصادر أمنية إن 
حًا يلبس زي النساء التقليدي 

ّ
مسل

فتح نيران أسلحته الرشاشة على 
ــــي ســـوق  ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ املــــدنــــيــــن املـ
مدني في منطقة شاه صدر الدين 
وسط املدينة، ما أسفر عن سقوط 
تل املهاجم بنيران 

ُ
الضحايا. كما ق

أحد املوجودين في السوق.
)العربي الجديد( 

الشرطة السنغالية تنفي 
تعذيب معارضين

ممارسة  السنغالية  الشرطة  نفت 
أوقــفــوا  مــعــارضــن  بحق  التعذيب 
ــاهــــرات األخـــــيـــــرة فــي  ــتــــظــ ـــالل الــ ــ خـ
دكــــــــــار، فـــــي أعـــــقـــــاب شــــكــــوى ضــد 
ــبـــارز عــثــمــان سونكو  املـــعـــارض الـ
بعدما  وذلــك  باالغتصاب،  تتعلق 
أكـــد أقــــارب ونــشــطــاء ومــســؤولــون 
في املجتمع املدني تعرض حوالى 
20 موقوفًا للتعذيب، بعدما كانوا 
ــن االعـــتـــقـــال بــعــد  ــ قــــد وضــــعــــوا رهـ
صدامات مع الشرطة في 8 فبراير/
شــبــاط الــحــالــي.  وذكـــرت الشرطة، 
شر مساء أول من أمس 

ُ
في بيان ن

السبت، أنه »لم يتم تسجيل حاالت 
التعذيب املزعومة«. 

)فرانس برس(

فرنسا: توجيه تهمة 
القتل إلى سوداني طعن 

مسؤوًال
الفرنسية،  العامة  النيابة  وّجــهــت 
ــة الــــقــــتــــل إلــــى  أمـــــــس األحــــــــــد، تـــهـــمـ
مواطن سوداني يبلغ من العمر 38 
عامًا، يعتقد أنه مسؤول عن اعتداء 
ــي،  ــاضــ تـــســـبـــب، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة املــ
بمقتل مسؤول في مركز لجوء في 
بو في جنوب غــرب البالد. وقالت 
املــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة فــــي مــنــطــقــة بــو 
»لم  املعتدي  إن  سيسيل جينساك 
التطرف،  الئــحــة  مــدرجــًا على  يكن 
التي ُجمعت  املعلومات  وتستبعد 

أي نية إرهابية«.
)فرانس برس(

ــاد فــــي عــهــد  ــ ــكـــس الــــوضــــع الـــــــذي ســ ــلـــى عـ عـ
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
تتكثف املحادثات والتنسيق بن األوروبين 
ــنـــذ وصـــــــول جــــو بــــايــــدن إلـــى  ــن مـ ــطــ ــنــ وواشــ
انعكاس  في  املتحدة،  الــواليــات  في  الرئاسة 
ــي الـــتـــعـــاون بـــن الــطــرفــن  ــدة فـ ــديـ ملــرحــلــة جـ
الــــذي كـــان شــبــه مــعــدوم فــي مــلــفــات عـــدة في 
الــســابــقــة، وال سيما بشأن  الــســنــوات األربــــع 
املهادنة  سياسة  ترامب  اعتمد  التي  روسيا 
معها ومع رئيسها فالديمير بوتن وحاول 
ويعقد  تداعيات سلوكها.  من  التقليل  مــرارًا 
ــيـــوم اإلثـــنـــن،  ــــون واألمـــيـــركـــيـــون الـ ــيـ ــ األوروبـ
مشاورات في بروكسل بشأن االستراتيجية 
حيال روسيا، فيما سيفّعل االتحاد األوروبي 
في  للعقوبات  الــعــاملــي  نظامه  األولـــى  للمرة 
مجال حقوق اإلنسان ضّد الكرملن، وفق ما 

أفادت دول عدة.
ــدول األوروبــــيــــة  ــ الــ وســــيــــرّد وزراء خـــارجـــيـــة 
على رفض موسكو بشكل قاطع مطالباتهم 
ــــي ألــكــســي  ــــروسـ ــــارض الـ ــعـ ــ بـــــاإلفـــــراج عــــن املـ
نافالني، واإلهانة التي تعّرض لها موفدهم 
وزير خارجية االتحاد، جوزيب بوريل، خالل 
زيـــارتـــه إلـــى مــوســكــو مــطــلــع فــبــرايــر/شــبــاط 
الحالي. وسينضّم وزير الخارجية األميركي، 
أنتوني بلينكن، إلى مشاوراتهم في اتصال 
ــطــرح فــي هـــذا االجــتــمــاع 

ُ
عــبــر الــفــيــديــو. وســت

ملفات عدة من بينها عودة الواليات املتحدة 
إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي اإليــــرانــــي، والـــــرّد على 
ــقـــالب الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار، وتــعــزيــز  االنـ
الــصــن قبضتها على هــونــغ كــونــغ، وفــق ما 
ــي. ومــن املــقــرر أن يفرض  أفـــاد مــصــدر أوروبــ
ــيــــون عــقــوبــات عــلــى مــيــانــمــار، حيث  األوروبــ
أطلقت الشرطة الرصاص الحّي أول من أمس 

القاهرة ـ العربي الجديد

السياحة   مــحــاوالت مصر وشــركــات 
ّ
أن يبدو 

العارضة  الرحالت  والروسية إلحياء  املحلية 
ـــم حــســب الـــطـــلـــب( من 

ّ
)غـــيـــر مــنــتــظــمــة، وتـــنـــظ

روســـيـــا إلــــى مــنــتــجــعــات الــبــحــر األحـــمـــر في 
مــصــر، بــعــد خــمــس ســنــوات مــن الــقــطــيــعــة، ما 
زالت تواجه املزيد من التعقيدات. وهذه املرة 
مـــصـــادر في  أرجــعــتــه  إداري«  تــســبــب »خـــطـــأ 
قطاع الطيران املدني املصري إلى »مشكلة في 
ترجمة رسائل واردة من موسكو«، في ارتباك 
ــران فــــي الـــبـــلـــديـــن، طــــاول  ــيـ ــطـ بــــن ســلــطــتــي الـ
التصريحات  بسبب  وذلـــك  أيــضــًا،  الــشــركــات 
الــتــي أدلــــى بــهــا أشــــرف نـــويـــر، رئــيــس سلطة 
الطيران املدني املصرية، وهو املسؤول الثاني 
فــي الــقــطــاع بــعــد وزيـــر الــطــيــران محمد منار 
عنبة، يوم الخميس املاضي. وتحدث نوير عن 
الروسية،  »نــورد ويند«  موافقة مصر لشركة 
عــلــى الــقــيــام بــأربــع رحـــالت جــويــة أســبــوعــيــًا، 
بواقع رحلتن إلى الغردقة ورحلتن إلى شرم 
الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية، 
ــة إلـــــــى شـــــــرم الـــشـــيـــخ  ــاحــ ــيــ ــلــــى عـــــــــودة الــــســ عــ
والـــغـــردقـــة، الــتــي تــوقــفــت مــنــذ حــــادث سقوط 
أكتوبر/ نهاية  سيناء  في  الروسية  الطائرة 

تشرين األول 2015.
وأوقـــعـــت روســـيـــا مــصــر فـــي حـــرج كــبــيــر بعد 
صـــــدور تــلــك الـــتـــصـــريـــحـــات، إذ قـــالـــت وكــالــة 
 »قرار 

ّ
النقل الجوي الفيدرالية في موسكو، إن

تــســيــيــر الـــرحـــالت الــعــارضــة لـــم يــصــدر حتى 
اآلن«. كما قــال نــائــب رئــيــس »رابــطــة مشغلي 
الـــرحـــالت الــســيــاحــيــة فـــي روســـيـــا«، دمــيــتــري 
تــرد حتى اآلن أي معلومات  لــم  إنــه  جــوريــن، 
رسمية من الجانب الروسي أو املصري بشأن 
افتتاح برنامج طيران من املدن الروسية إلى 
املنتجعات املصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

وتستمر الرحالت الروسية حاليًا إلى القاهرة، 

السبت، على متظاهرين في مدينة مانداالي 
في وسط البالد، ما تسبب بمقتل شخصن 

وجرح العشرات.
 واقـــع أن 

ّ
ورأى دبــلــومــاســيــون أوروبـــيـــون أن

وزير الخارجية األميركي وافق على املشاركة 
فــور تثبيت تعيينه، هو  فــي هــذا االجــتــمــاع 
ــر« مـــهـــّم وتــعــبــيــر عـــن رغــبــة  بــمــثــابــة »مــــؤشــ
الرئيس األميركي الجديد جو بايدن، بإحياء 
العالقات مع األوروبين الذين كان يعتبرهم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب بــمــثــابــة 
ــة الــصــعــبــة مــع  ــعـــالقـ ــكـــون الـ ــتـ »أعـــــــــــداء«. وسـ
الرئيس الروسي فالديمير بوتن في صلب 
النقاشات بن الدول الـ27 األعضاء وبلينكن.

ــــي لــوكــالــة »فــرانــس  وقـــال دبــلــومــاســي أوروبـ
بـــــرس«: »مــوســكــو لـــن تــتــحــاور مـــع االتــحــاد 
األوروبي، إنما فقط مع بعض الدول األعضاء 
االستراتيجية  لــهــذه  نتصدى  أن  يجب  فــيــه. 
ــّدد عــلــى أن »مــع  ــ وأن نــبــقــى مـــوّحـــديـــن«. وشـ
ـــارة جـــوزيـــب بـــوريـــل إلـــى مــوســكــو، رأيــنــا  زيــ
وفهمنا وسنستخلص منها دروسًا، لكن ذلك 
ينبغي أن يحصل بشكل بــارد ومنظم«. ولم 
تتقبل كافة الدول األعضاء هذه النصيحة. إذ 
إن بعض الدول انتقدت بشدة بوريل، وطالب 
نواب أوروبيون من دول البلطيق ودول شرق 

أوروبا باستقالته.
وُوصــفــت زيـــارة بــوريــل، إلــى موسكو أخيرًا، 
ــنـــة«، إذ اســـتـــغـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــيـ ــهـ »املـ ـــ بـ
الروسي سيرغي الفــروف، مؤتمرًا صحافيًا 
مشتركًا لالستخفاف باألوروبين، كما قامت 
الوقت نفسه بطرد دبلوماسين  روسيا في 
ــيــــن. وعـــّبـــر مـــا ال يــقــل عـــن 10 ســفــراء  أوروبــ
ــلـــهـــم مــــن الــكــيــفــيــة  أوروبـــــيـــــن عــــن خـــيـــبـــة أمـ
ــل، وفــــق مــذكــرة  الــتــي تــمــت بــهــا زيـــــارة بـــوريـ
قـــال مــوقــع وكــالــة »بلومبيرغ«  دبــلــومــاســيــة 
إنه اطلع عليها. ولم تسمح موسكو لبوريل 
بلقاء نافالني بعد أن أعرب عن رغبته بذلك 

للسلطات الروسية أثناء زيارته.
عــلــى وقـــع هـــذه األجــــــواء، يــســتــمــّر التصعيد 
ــمــارس ضغوط 

ُ
ت فيما  العقوبات،  مجال  فــي 

على أملانيا للتخلي عن مشروع أنابيب غاز 
»نورد ستريم 2« مع روسيا.

وكــان طــرح ليونيد فولكوف، أحــد املعاونن 
املــقــربــن مــن نــافــالــنــي، أســمــاء مــســؤولــن من 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــي روســـيـــا، وصــحــافــيــن 
عليهم.  عقوبات  لفرض  السلطة  من  مقربن 
غابريليوس  ليتوانيا،  خارجية  وزيــر  وعقد 
الندسبيرجيس، اجتماعًا مساء أمس األحد، 

ــنــــي مــنــتــظــم مــــن مــديــنــتــي  ــًا لــــجــــدول زمــ ــقــ وفــ
استأنفت شركة  بعدما  وروســتــوف،  موسكو 
»إيــروفــلــوت« الــروســيــة الــحــكــومــيــة، رحالتها 
من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل/

نيسان 2018، بناء على بروتوكول استئناف 
عه البلدان. 

ّ
الرحالت وتأمن املطارات الذي وق

 املـــوعـــد املـــبـــدئـــي لـــعـــودة الـــطـــيـــران إلــى 
ّ
إال أن

 
ً
مــدن البحر األحــمــر واألقــصــر يــواجــه تأجيال

مستمرًا.
وكــشــفــت مــصــادر مطلعة تــحــدثــت لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، تــفــاصــيــل الــخــطــأ الــــذي تــســبــب في 
الروسية  الشركة   

ّ
أن  

ً
موضحة االرتــبــاك،  هــذا 

الخاصة »نورد ويند«، أرسلت مذكرة للقاهرة 
تطلب فيها تحديد جدول للرحالت العارضة، 
إلـــى كــل مــن مــطــاري شـــرم الــشــيــخ والــغــردقــة، 
ابــتــداء من 28 مــــارس/آذار املقبل، بغية حجز 
الشركات  بــاقــي  للشركة على حــســاب  أولــويــة 
الروسية، بناًء على معلومات إيجابية تلقتها 
الشركة من مصادرها في موسكو. األمر الذي 
ّسر على عجالة من قبل مكتب رئيس سلطة 

ُ
ف

الطيران املدني أشــرف نوير، بأن موسكو قد 
بشأن  الــقــاهــرة  بمخاطبة  للشركات  سمحت 
ــان يــطــابــق  ــ ــــو مــــا كـ ــــالت، وهـ ــــرحـ اســـتـــئـــنـــاف الـ
ــة، الــــتــــي ســـبـــق ونـــشـــرت  ــريــ الـــتـــوقـــعـــات املــــصــ
من  العاشر  في  تفاصيلها  الجديد«  »العربي 

تبني العقوبات في القمة األوروبية املرتقبة 
في 25 و26 مارس/آذار املقبل. وأعلن مسؤول 
ــيـــــن ســيــفــّعــلــون لــلــمــرة  ــ  األوروبـ

ّ
أوروبـــــــي أن

األولى نظامهم العاملي الجديد للعقوبات في 
مجال حقوق اإلنسان )اعتمده االتحاد نهاية 
قــوة بحق  أشــد  عــام 2019، ويشمل عقوبات 

منتهكي حقوق اإلنسان«.
 دبــلــومــاســيــن ومــســؤولــن مطلعن 

ّ
غــيــر أن

على املشاورات، أكدوا، وفق »فرانس برس«، 
أنـــــه مــــن غـــيـــر املــــرجــــح فـــــرض حـــظـــر دخــــول 
ــلـــى مـــســـؤولـــن  إلــــــى االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي عـ
أو تجميد أصــول تابعة  وصحافين روس، 
 
ّ
لــهــم. وشـــرح أحــدهــم فــي حــديــث للوكالة، أن

»فرض عقوبات على صحافين هو سالح ذو 
حّدين، ألن روسيا سترّد«. أما في ما يخّص 
املــســؤولــن، فــقــال »يــنــبــغــي إثــبــات تــورطــهــم 
أو ارتــــبــــاطــــهــــم« بـــــاألحـــــداث الــــتــــي تــســبــبــت 
بــفــرض هـــذه الــعــقــوبــات. ومـــن غــيــر املــتــوقــع 

ــدة مــــن شـــركـــات  ــ بــتــلــقــي الـــســـلـــطـــة رســــائــــل عــ
ــة لــالســتــفــســار عن  ــيـ ســيــاحــيــة مــحــلــيــة وروسـ
مــواعــيــد الـــرحـــالت املــرتــقــبــة، ثــــّم تــلــقــت مصر 
خطابًا رسميًا من روسيا يتساءل عن سبب 
وسند اإلعالن املتعجل عن استئناف الرحالت.

احتمالن حاليًا   هناك 
ّ
أن املــصــادر  وأضــافــت 

لــلــتــعــامــل املــشــتــرك قــبــل حــســم مــســألــة عـــودة 
ــلــــى األرجـــــــح  ــيــــكــــون عــ الـــــــرحـــــــالت، والــــــــــذي ســ
بالتزامن مع الزيارة املرتقبة للرئيس الروسي 
فالديمير بــوتــن، إلــى مــصــر، فــي إطـــار جولة 
القرار  باتخاذ  ســواء  املقبل،  الشهر  باملنطقة 

املرضي ملصر أو تأجيله.
االحتمال األول هو أن تكتفي روسيا بتقرير 
التفتيش األخير الذي أعدته اللجنة املكونة من 
سبعة عشر أخصائيًا أمنيًا ومالحيًا وتقنيًا، 
والــذي سجل خالل الزيارة نقطتن سلبيتن 
ــــدارس مــع املــســؤولــن املــصــريــن في  فــقــط، وتـ
كيفية عالجهما سريعًا، وتــم عــالج إحداهما 
بالفعل خـــالل فــتــرة إقــامــة الــفــريــق فــي مصر، 
ــا يــعــتــبــر تــقــدمــًا كــبــيــرًا قــيــاســًا بــآخــر  ــو مـ وهــ
املــطــارات ذاتها  إلــى  التفتيش  لفريق  زيارتن 
في نوفمبر 2019 ويناير/كانون الثاني 2020. 
إذ كان الفريق قد سجل آنذاك أربع مالحظات 
سلبية، مــمــا أدى إلـــى إعـــالن مــوســكــو إرجـــاء 
حسم مصير عــودة الــرحــالت إلــى وقــت الحق 
فـــي عـــام 2020، لــكــن جــائــحــة كـــورونـــا ووقـــف 
حركة الطيران الروسي، أدت إلى تأجيل األمر 

برمته إلى العام الحالي.
أمـــا االحــتــمــال الــثــانــي، والـــــذي يــنــطــوي على 
ُبــعــد »يــفــضــلــه الــــروس كــثــيــرًا«، وربــمــا يعطل 
اســتــئــنــاف الـــرحـــالت فــتــرة إضـــافـــيـــة، فــهــو أن 
تدعو موسكو املسؤولن املصرين إلى إبرام 
بروتوكول جديد الستئناف الرحالت يتضمن 
الــعــديــد مــن االلــتــزامــات الــجــديــدة على سلطة 
الطيران املصرية؛ أسوة بالبروتوكول السابق 
توقيعه والخاص بعودة الرحالت للعاصمة، 
ــاط  ــ ــردد فـــي األوسـ ــ ــه ســبــق وتــ ــ خــصــوصــًا وأنـ
املــالحــيــة فــي الــبــلــديــن مــعــلــومــات مــنــذ عامن 
تقريبًا، عن رغبة موسكو في إبرام »بروتوكول 
تــكــمــيــلــي« يــتــضــمــن بـــعـــض الـــنـــقـــاط األمــنــيــة 
الــخــاصــة بــمــطــارات الــبــحــر األحـــمـــر تــحــديــدًا.

 
ّ
وسبق وقالت مصادر لـ«العربي الجديد«، إن

الطيران ليس فنيًا وال  النهائي لعودة  القرار 
فالقضية  أيضًا،  سياسي  هو  بل  فقط،  أمنيًا 
األساسية التي تلقي بظاللها على هذا امللف 
هـــي الـــخـــاصـــة بــالــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة في 

حادث سقوط الطائرة الروسية.

فـــي بـــروكـــســـل مـــع فـــولـــكـــوف، كــــان دعــــا إلــيــه 
جميع نظرائه في االتحاد، ليعلن حوالى 12 
وزيرًا باإلضافة إلى ممثلن عن سائر الدول 

في االجتماع، مشاركتهم.
ــرارًا  ــيـــوم قــ وســيــتــخــذ الـــــــوزراء األوربــــيــــون الـ
وتحديد  لعقوبات جديدة،  التحضير  بشأن 
ــانـــات املـــســـتـــهـــدفـــة. وأكــــد  ــيـ ــكـ األشــــخــــاص والـ
ــالـــة »فـــرانـــس  دبـــلـــومـــاســـيـــون عــــديــــدون لـــوكـ
برس«، أن »اتفاقًا سياسيًا )بشأن العقوبات( 
أمر مكتسب )محقق(«. وقال أحدهم إنه سيتّم 

فــي وزارة  إذ كشفت مــصــادر  الــحــالــي.  الشهر 
الــطــيــران املــدنــي املــصــريــة، أن فــريــق التفتيش 
الروسي الذي زار جميع مطارات مصر مطلع 
وأبلغ  إيجابية،  بانطباعات  غــادر  قد  الشهر، 
ــن تــقــديــم تــوصــيــات  املـــســـؤولـــن املـــصـــريـــن عـ
الروسي  الــطــيــران  عــودة  قــرب  إيجابية بشأن 
الــبــحــر األحــمــر، بعد  إلـــى منتجعات  املــبــاشــر 
والفني بمطاري شرم  األمني  الوضع  دراســة 

الشيخ والغردقة تحديدًا.
ونـــظـــرًا لــرغــبــة املــصــريــن فـــي إنـــعـــاش مــجــال 
الـــســـيـــاحـــة املـــتـــضـــرر بـــشـــدة بــســبــب جــائــحــة 
املدني،  الطيران  سلطة  رئيس  أعلن  كــورونــا، 
الرحالت بشكل متعجل »تلقى  عن استئناف 
من  فقط  ليس  اللهجة،  شــديــد  توبيخًا  عليه 
وزيـــــر الـــطـــيـــران، ولـــكـــن أيـــضـــًا مـــن مــســؤولــن 
آخرين أكبر«، بحسب املصادر التي لم تحدد 
هوية هؤالء املسؤولن. وبلغت األزمــة مداها 

كذلك، التوافق على إلزام أملانيا التخلي عن 
العقوبات   

ّ
أن إال   .»2 »نــورد ستريم  مشروع 

األمــيــركــيــة تــبــطــئ وضـــع الــلــمــســات األخــيــرة 
عــلــى أنـــبـــوب الـــغـــاز الــــذي يــمــتــّد عــلــى 1200 
بناءه خمس مجموعات  وتــمــّول  كيلو متر، 
أوروبـــيـــة خـــاصـــة. ويــــرى املــحــلــل الــســيــاســي 
فــي مــجــال الــعــالقــات بــن االتــحــاد األوروبـــي 
وروســيــا، لــدى املجلس األوروبـــي للعالقات 
 اعــتــمــاد 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة، نــيــكــو بــوبــيــســكــو، أن

االتحاد األوروبــي على الغاز الروسي، الذي 
السنوية،  األوروبــيــة  املشتريات  ثلث  يشكل 
ل عائقًا مهمًا أمام تبني نهج أكثر تشددًا 

ّ
يمث

»فرانس  لـ في العالقة مع موسكو. ويضيف 
بــــرس«، أن »واشــنــطــن عــلــى غــــرار الــعــواصــم 
ــزال تــعــتــزم إيـــجـــاد وســائــل  ــ ــة، ال تـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
ــن الــعــالقــات  ــّد األدنــــــى مـ لــلــحــفــاظ عــلــى الـــحـ

اإليجابية مع روسيا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قمة لوكاشينكو ـ بوتين

جديدة وانتهاء »األخوة السالفية«، املشكل 
األساسي لالتحاد السوفييتي السابق.

مركب واحد بقائدين
سوتشي  منتجع  إلــى  لوكاشينكو  ويحضر 
مسلحًا بتراجع حدة االحتجاجات الشعبية 
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة مطلع 
املــرة املاضية،  املــاضــي، عكس  أغسطس/ آب 
حن هرع إلى روسيا في 14 سبتمبر/ أيلول 
ــادي والــســيــاســي  ــ املـــاضـــي، طــلــبــًا لــلــعــون، املــ
واملـــعـــنـــوي. ويـــأمـــل »األب« بــكــرم »الــقــيــصــر« 
قــرض إضــافــي ال تقل قيمته  للحصول على 

عن ثالثة مليارات دوالر.
عــدم وجود  ويراهن رئيس بيالروسيا على 
بـــديـــل يـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــصـــالـــح مـــوســـكـــو فــي 
مينسك، خاصة أن الكرملن رفض من حيث 
املبدأ االنفتاح على قادة الحراك االحتجاجي، 
ــل مــســاعــيــه  ــغــــرب يــــواصــ ــن أن الــ ــلـــق مــ ــطـ وانـ
والبلدان  »ثـــورات ملونة« في روسيا  إلثــارة 
إلــى  لوكاشينكو  ويــســعــى  مــعــهــا.  املتحالفة 
إقـــنـــاع بـــوتـــن بـــأنـــه اســـتـــطـــاع إطـــفـــاء جـــذوة 
الغرب  مخططات  أفشل  وأنــه  االحتجاجات، 
ــه بـــإعـــادة  ــا يــســمــح لــ ــة األوضــــــــــاع، مــ ــزعـ ــزعـ لـ
مــن دون  بــهــدوء،  الداخلية  األوضــــاع  ترتيب 
على  الحصول  شــرط  زمنية  سقوف  تحديد 

دعم مادي.
لقائه مع  بعد  أعلن  لوكاشينكو  أن  ومعلوم 
بـــوتـــن، خــريــف الـــعـــام املـــاضـــي، أنـــه سينظم 
دستورية،  إصــالحــات  على  شعبيًا  استفتاء 
مبكرة  ورئــاســيــة  برملانية  انتخابات  يتبعه 
ــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــالد.  ــ لــلــخــروج مـــن األزمـ
وحينها بدا واضحًا أن موسكو ضغطت على 
حليفها »الصعب«، على أمل أن تمنع عملية 
اإلصــالحــات الــدســتــوريــة ســقــوط الــنــظــام من 
قبل الشارع. وجددت أكثر من مرة على لسان 

سامر إلياس

يلتقي الرئيس الروسي فالديمير 
بــوتــن مـــع نــظــيــره الــبــيــالروســي 
ألــــكــــســــنــــدر لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو، فــي 
سوتشي الــيــوم اإلثــنــن، فــي قمة ُينتظر أن 
الثنائية  العالقات  طبيعة  نتائجها  تحدد 
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــســـنـــوات املــقــبــلــة عــلــى 
كثير من الصعد، وأهمها موضوع تعميق 
الدولة  مشروع  اتفاقات  وتسريع  التكامل، 

الواحدة املعلق منذ أكثر من 20 سنة.
وفي حن أّجل لوكاشينكو لنحو عام على 
األقـــــل مـــوضـــوع اإلصــــــالح الـــدســـتـــوري في 
الــبــالد، ورفـــض رســـم مخطط لنقل واضــح 
وبرملانية  رئاسية  انتخابات  عبر  للسلطة 
مبكرة، على عكس نصيحة ورغبة موسكو 
السابقة، فإنه يأمل بالحصول على قروض 
ــــالده، اســتــبــقــهــا  إضـــافـــيـــة لـــدعـــم اقـــتـــصـــاد بــ
ببعث رسائل حول وقوف موسكو ومينسك 
لزعزعة  الغربي  االستهداف  دائــرة  في  معًا 

األوضاع الداخلية.
وفــــي املـــقـــابـــل، يـــبـــدو الــكــرمــلــن فـــي مــوقــف 
ــة  ــراوغــ ــع اســــتــــمــــرار مــ ــ ال يـــحـــســـد عـــلـــيـــه، مـ
ــلــــى مـــكـــاســـب  ــو لـــلـــحـــصـــول عــ ــكـ ــنـ ــيـ ــاشـ ــوكـ لـ
ــر، مـــن دون تــقــديــم تــــنــــازالت جــوهــريــة  ــبـ أكـ
عــلــى صعيد دولـــة الـــوحـــدة، وانـــدمـــاج أكبر 
لـــبـــيـــالروســـيـــا فــــي املــــؤســــســــات املـــشـــتـــركـــة، 
ــار الــنــفــط  ــعـــ وإصــــــــــــراره عـــلـــى تـــوحـــيـــد أســـ
ــاز فـــي الـــبـــلـــديـــن، قــبــل أي حـــديـــث عن  ــغــ والــ
زيــادة االندماج في مؤسسات فوق وطنية 
مـــن دون أي انــتــقــاص الســتــقــالل وســيــادة 
بيالروسيا. كما تــزداد مشاعر خيبة األمل 
ــرائـــح كــبــيــرة  مـــن مـــوقـــف الــكــرمــلــن لــــدى شـ
نفوذ  بتراجع  ينذر  مــا  البيالروسين،  مــن 
أوكرانيا  إلــى  بيالروسيا  وتــحــول  روســيــا، 

وزير خارجيتها سيرغي الفروف أنه ال بديل 
عن هذه اإلصالحات لحل األزمة السياسية.

وعلى عكس إرادة موسكو، لجأ لوكاشينكو 
إلى أساليب قديمة استخدمها سابقًا لحسم 
ــي الـــعـــام  ــيـــة ملــصــلــحــتــه فــ ــلـ األوضـــــــــاع الـــداخـ
1996 بعد صراعه مع البرملان والسياسين 
الشعب  ملجلس  اجتماعًا  وعقد  املــعــارضــن. 
فـــي عــمــوم بــيــالروســيــا، جــمــع فــيــه أكــثــر من 
2500 شخصية من أعضاء البرملان والنخب 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
املوالية له. وفي خطاب أمام املجلس استمر 

ــــي 11 فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  ألربـــــــع ســـــاعـــــات، فـ
الـــحـــالـــي، تــــراجــــع لــوكــاشــيــنــكــو عــــن مــعــظــم 
وعدل  سابقًا،  ملوسكو  قطعها  التي  الوعود 
يناير/ إلــى  الدستورية  اإلصــالحــات  تاريخ 

ــل تــقــديــر، ولــم  كـــانـــون الــثــانــي 2022 عــلــى أقـ
يحدد موعدًا واضحًا لالنتخابات الرئاسية 
الــبــاب على  يفتح  قــد  مــا  املقبلة،  والبرملانية 
اســتــمــرار حــكــمــه، مــع إصـــالحـــات »ترقيعية 
شـــكـــلـــيـــة« حـــتـــى نـــهـــايـــة فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة 
أثــبــتــت أن  الــســابــقــة  فـــالـــتـــجـــارب  فـــي 2025. 
ــن املـــــراوغـــــة وكــســب  لــوكــاشــيــنــكــو يــجــيــد فــ

للتراجع  املناسبة،  اللحظة  وانتهاز  الوقت، 
عـــن تــعــهــداتــه الــســابــقــة، داخــلــيــًا وخــارجــيــًا. 
وبـــدا واضــحــًا أن أقــصــى مــا يمكن أن يذهب 
إليه لوكاشينكو هو بناء نظام حزبي على 
شاكلة الحزب الشيوعي السوفييتي، يسمح 
ــال مــخــتــلــفــة.  ــكــ ــبــــالد ضـــمـــن أشــ ــه بــحــكــم الــ لــ
املجلس  فــي  لوكاشينكو  تأكيد  الفــتــًا  وكـــان 
أنــــــه فـــــي »مـــــركـــــب واحــــــــد مـــــع بـــــوتـــــن« وأن 
»تظاهرات روسيا تّعد استمرارًا لتظاهرات 
بــيــالروســيــا«، فـــي عـــزف واضــــح عــلــى نغمة 

يكررها الكرملن حول استهداف حلفائه.

مراهنة خطيرة
طرب 

ُ
ت لوكاشينكو  مــقــاربــات  أن  املــؤكــد  مــن 

موسكو، ولكنها من جهة أخرى ال تقلل من 
مخاوفها بشأن مستقبل العالقة بن البلدين، 
ــة  ــروع دولــ ــشــ ــن مــ ــل عـــــدم االنــــتــــهــــاء مــ فــــي ظــ
الوحدة. وتخشى موسكو من أن تقديم قرض 
إضافي يعني موافقة ضمنية على سياسة 
»األب«، الذي سيتلقف اإلشارة إلى أن قضية 
اإلصــــالحــــات الـــدســـتـــوريـــة فـــي بــيــالروســيــا 
لــم تعد ذات أولــويــة بالنسبة لها، مــا يعني 
النظر  صـــرف  حــتــى  أو  تأجيلها،  يمكن  أنـــه 

عنها فــي حـــال تـــوافـــرت الـــظـــروف املــنــاســبــة.
القائم  الحالي  للنظام  الكرملن  ويزيد دعم 
في بيالروسيا من نقمة املعارضن للنظام 
الـــحـــاكـــم مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 26 عــــامــــًا، والـــــذي 
قادرًا  إمكاناته، ولم يعد  استنفد عمليًا كل 
عـــلـــى االســــتــــمــــرار بـــالـــحـــكـــم عـــلـــى الــطــريــقــة 
ــع زيــــــــادة نـــشـــاط وأعــــــداد  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، مــ
الــراغــبــن بــإنــهــاء الـــدولـــة الــقــمــعــيــة والــحــكــم 
الفردي املطلق، ما ينذر بأنه في حال سقوط 
 فإن العالقة مع موسكو 

ً
لوكاشينكو مستقبال

ســــوف تـــتـــراجـــع، وقــــد تــصــل إلــــى الــقــطــيــعــة.

ــم الـــظـــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة في  ــ ورغـ
روسيا، فإن موسكو يمكن أن تذهب إلى منح 
بهدف  إضافيًا،  قرضًا  مينسك  فــي  حليفها 
استقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
يضاف إلى أكثر من 120 مليار دوالر قدمها 
الكرملن كمنح وإعفاءات ضريبية وحسوم 
األخيرين.  العقدين  في  الطاقة  أسعار  على 
وفـــي املــقــابــل فـــإن الــكــرمــلــن أمــــام تــســاؤالت 
القرض  يكفي  أن  يمكن  هــل  أهمها  جــديــدة، 
الــجــديــد فـــي مــعــالــجــة مــشــكــالت االقــتــصــاد 
كورونا،  فيروس  بفعل  املنهك  البيالروسي 

واالحتجاجات وخروج رأس املال األجنبي، 
ــادة هــجــرة الــشــبــاب والــعــمــالــة املــاهــرة  ــ وزيــ
ــوام األخــــيــــرة، وتـــوقـــعـــات بــأوضــاع  ــ فـــي األعــ
أصــعــب مــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، وانــتــهــاء 
»شــهــر الــعــســل« الــقــصــيــر مـــع واشــنــطــن في 
ظل إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد 
تـــرامـــب، وتـــوجـــه أوروبـــــا نــحــو فـــرض مــزيــد 
من العقوبات املؤملة. ومؤكد أن الكرملن لم 
الرئيس  إنــقــاذ حليفه  لــم يستطع  أنــه  ينس 
األوكـــــرانـــــي فــيــكــتــور يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش، رغـــم 
تــقــديــم قـــرض بقيمة ثــالثــة مــلــيــارات دوالر 
نهاية 2013، ومنح أسعار تفضيلية للغاز. 
ــا بـــأشـــهـــر فـــــّر يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش إلـــى  ــدهـ ــعـ وبـ
روسيا، وبــدأت مرحلة القطيعة مع صعود 
املــعــارضــن بــاملــطــلــق مــع نــهــج الــتــقــارب مع 

موسكو.
وفي العقدين األخيرين، استطاع لوكاشينكو، 
بـــقـــدرتـــه الــكــبــيــرة عــلــى املــــنــــاورة واملــــراوغــــة، 
ــلـــن«، وإقـــنـــاعـــه بـــأن  ــرمـ ــكـ ــد الـ ــيـ اســـتـــمـــالـــة »سـ
الــرهــان عليه هــو األفــضــل والــوحــيــد لضمان 
الجبهة  على  االستراتيجية  موسكو  مصالح 
الداخلية في  الغربية. لكن تطورات األوضــاع 
بــيــالروســيــا تــجــعــل اســـتـــمـــرار املـــراهـــنـــة عليه 
خطيرة للغاية. ومن املؤكد أن اللقاء لن يخرج 
مــن حيث  السابقة  القمم  عــشــرات  عــن  شكليًا 
طول مدته الزمنية، وموائد الطعام، واستدعاء 
الــــــــوزراء الســتــيــضــاح نـــقـــاط مــــحــــددة، ولــكــنــه 
سيكون حاسمًا في رسم مستقبل العالقة بن 
بلدين يعيشان ظروفًا صعبة، بانتظار »ربيع 
دبلوماسية  الشارع، ومواجهات  في  ساخن« 
ربــمــا تــكــون األصـــعـــب مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن. 
وعـــلـــى عــكــس املـــــرات الــســابــقــة، يـــبـــدو مصير 
لوكاشينكو معلقًا على نتائج هذه القمة، مع 
املــنــاورة بــشــأن دولــة  استنفاده جميع فــرص 
الـــوحـــدة، ومـــخـــاوف بــعــض الــنــخــب الــروســيــة 
من أن مينسك ستخرج عن دائرة نفوذها في 
حــال نجاح الــحــراك املــعــارض فــي بيالروسيا 
السياسي،  املشهد  مــن  لوكاشينكو  وخـــروج 

وقد تتحول إلى أوكرانيا ثانية.

ُوصفت زيارة بوريل إلى موسكو أخيرًا بـ»المهينة« )أوليفر هوسلت/فرانس برس(

تسعى مصر إلنعاش السياحة المتضررة بسبب كورونا )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/أكد لوكاشينكو أنه في مركب واحد مع بوتين )ميخائيل سفيتلوف

مصالح  على  يحافظ  بديل  وجود  عدم  على  لوكاشينكو  ألكسندر  بيالروسيا  رئيس  يراهن 
موسكو في مينسك، وهو مستمر بالمراوغة مع روسيا للحصول على مكاسب أكبر. ويأمل 
ثالثة  عن  قيمته  تقل  ال  إضافي  قرض  على  للحصول  بوتين  فالديمير  »القيصر«  بكرم  »األب« 

مليارات دوالر، من دون تقديم تنازالت جوهرية على صعيد دولة الوحدة، واندماج أكبر لبالده 
في المؤسسات المشتركة. لكن في المقابل، فإن زيادة دعم الكرملين للنظام الحالي القائم 

في بيالروسيا يفاقم نقمة المعارضين للنظام الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا
قضية

هل ينجح »األب« 
في استمالة »القيصر«؟

أثبتت التجارب أن 
لوكاشينكو يجيد فن 

المراوغة وكسب الوقت

يسعى لوكاشينكو 
إلقناع بوتين بأنه استطاع 

إطفاء االحتجاجات

األوروبيون سيفّعلون 
نظامهم للعقوبات 

بمجال حقوق اإلنسان

سؤال روسي لمصر 
بشأن اإلعالن المتعجل عن 

استئناف الرحالت

يعقد األوروبيون 
واألميركيون اليوم اإلثنين، 

مشاورات في بروكسل، 
حول ملفات عدة على 
رأسها االستراتيجية حيال 

روسيا، حيث ينتظر فرض 
عقوبات جديدة على 

موسكو

أدى خطأ من قبل رئيس 
سلطة الطيران المدني 

بمصر، حول عودة 
الطيران الروسي للغردقة 
وشرم الشيخ، الرتباك بين 
سلطتي الطيران بالبلدين

تيخانوفسكايا  سفيتالنا  بيالروسيا  في  المعارضة  زعيمة  اعترفت 
لدينا وسيلة  »ليس  إذ  السلطة،  بوجه  الشارع  بخسارة معركة  )الصورة( 
ــام ضد  ــظ ــن لــلــتــصــدي لــعــنــف ال
األسلحة  لديهم  المتظاهرين. 
مقابلة  في  واعتبرت،  والقوة«. 
مع صحيفة »لو تان« السويسرية، 
نشرت أمس األول، أن »العودة إلى 
وقتًا  ستستغرق  الديمقراطية 
لكنها  متوقعًا«.  كان  مما  أطول 
المقابل،  في  المواطنين،  دعت 
الغد«  »لنضاالت  األسس  إنشاء  إلى 

على الرغم من التعب والخوف.

اعتراف بخسارة معركة الشارع

تقرير الحدث
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فجوة غير قابلة للردم

السويداء 
ضد ترشح 

األسد

تعرضت السويداء 
للتضييق والحصار 

والعقاب الجماعي
السويداء ـ ريان محمد

ال يبدو أن املزاج العام في محافظة 
ــداء جـــنـــوب ســــوريــــة، ذات  ــويــ الــــســ
الـــغـــالـــبـــيـــة الــــــــدرزيــــــــة، مـــــع إعـــــــادة 
انــتــخــاب رئــيــس الــنــظــام بــشــار األســـد، فــي ظل 
ــالــــي بــأن  وجـــــود إحـــســـاس لــــدى غــالــبــيــة األهــ
النظام بات يكيل لهم الحقد بسبب تصديهم 
لـــنـــفـــوذه فـــي املـــحـــافـــظـــة، مـــن خــــال تــصــرفــات 
عــــدة، فــي مــقــدمــتــهــا االحــتــجــاجــات ضـــده بني 
الحني واآلخر، واستنكاف الشبان عن الخدمة 
النظام هذا األمر  العسكرية في قواته. وقابل 
بمختلف أدوات التضييق والحصار والعقاب 
الجماعي وافتعال األحداث األمنية، والنيل من 
رموز املحافظة الدينية في محاولة إلجبارهم 

على الرضوخ، وسط فشله في ذلك إلى اآلن.
من يزور مدينة السويداء اليوم، تصادفه في 
مدخلها الشمالي املعروف بـ »طريق دمشق«، 
العسكرية، الفتات  الشرطة  إلــى دوار  وصــواًل 
تــحــمــل صـــــور األســــــــد، الـــتـــي أضـــيـــفـــت إلــيــهــا 
ــه، وجــمــيــعــهــا مــقــدمــة من  الــعــبــارات املـــؤيـــدة لـ
لــقــوات  الــرديــفــة  الـــوطـــنـــي«،  ــاع  ــدفـ مليشيا »الـ

ــربـــوع،  لــلــنــظــام مــــع شـــيـــخ الـــعـــقـــل يـــوســـف جـ
االنتخابات  عــن  للحديث  املــاضــي،  األســبــوع 
جربوع  أن  إال  األســـد.  لتأييد  املشيخة  وجــر 
أشــار، خــال اللقاء، إلــى أن »الشعب السوري 
وصناديق االقتراع لديهم الكلمة الفصل في 
االنـــتـــخـــابـــات«، داعـــيـــا الــســوريــني إلـــى اإلدالء 
بأصواتهم. إال أنه لم يأت على ذكر األسد أو 

مسألة إعادة انتخابه.
ــال الــنــاشــط أبـــو جــمــال مــعــروف  مــن جــهــتــه، قـ
»الــعــربــي  )اســــم مــســتــعــار( ألســـبـــاب أمــنــيــة، لـــ
السويداء ليسوا  أهالي  إن »غالبية  الجديد«، 
انتخاب األســد، خصوصا مع  راغبني بإعادة 
وصـــولـــه إلـــى مــرحــلــة أصــبــح عـــاجـــزًا بــهــا عن 
تــأمــني أبــســط احــتــيــاجــات املــواطــنــني. واألهـــم 
الفرصة  الــنــظــام يتحني  مــن ذلـــك إدراكـــهـــم أن 
لــيــنــتــقــم مــنــهــم شـــر انـــتـــقـــام. فــاملــجــتــمــع حمى 
خـــال الــســنــوات األخــيــرة نــحــو 40 ألـــف شــاب 
الــعــســكــريــة اإللــزامــيــة  الــخــدمــة  مستنكف عـــن 
النظامية«. وأضاف  القوات  في  واالحتياطية 

»كما ُمنع النظام من اعتقال أي أحد من أبناء 
أو  السياسية  مواقفه  خلفية  على  الــســويــداء، 
وأجبر  بــل  الــخــدمــة،  عــن  واالستنكاف  املدنية 
ــراح  ــان عـــلـــى إطــــــاق ســ ــ ــيـ ــ ــن األحـ ــي كــثــيــر مــ فــ
معتقلني، بالضغط عليه تارة، أو عبر احتجاز 
ضباط وعناصر من قواته األمنية والعسكرية 
تارة أخرى، ألنه ال يمكن التفاهم معه إال بذات 

الطريقة التي يتعامل بها مع السوريني«.
السويداء أخيرًا ظهور كتابات على  وشهدت 
الــــجــــدران مــنــاهــضــة إلعـــــادة انــتــخــاب األســــد، 
وتدعوه لعدم ترشيح نفسه. وكانت املحافظة 
في  املشاركة  عن  غير مسبوق  عزوفا  سجلت 
واإلدارة  )البرملان(  الشعب  انتخابات مجلس 
ــيــــرتــــني. مــــن جــهــتــه رأى، طـــال  املــحــلــيــة األخــ
مــدنــي، وهــو اســم مستعار أيــضــا، فــي حديث 
التي كانت  »الناس  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
تخشى عــدم وجـــود بــديــل لــأســد، الـــذي عمل 
على حصر الخيارات، إما هو وإما التنظيمات 
العام،  مزاجهم  تغير  قد  التكفيرية،  املتشددة 
سهل  بأنه  النظام  يتهمون  أنهم  وخصوصا 
وصـــول تنظيم داعـــش عـــام 2018 إلـــى الــريــف 
الشرقي للمحافظة، ما تسبب بمقتل أكثر من 
250 شخصا، غالبيتهم من املقاتلني املحليني 
الـــذيـــن تـــصـــدوا لــهــجــوم الــتــنــظــيــم وإفـــشـــالـــه. 
ــرات  ــل عـــشـ ــتـ ــا عــــن قـ ــا أنــــــه مــــســــؤول أيــــضــ ــمـ كـ
العام 2015 عبر عمليتي تفجير  املدنيني في 
كذلك  الــبــلــعــوس.  )وحــيــد(  الــشــيــخ  استهدفتا 

ــن بـــدأ حكمه  ــد االبــ فــإنــهــم لـــم يــنــســوا أن األســ
ضحيتها  راح   2000 عـــام  مـــجـــزرة  بــارتــكــابــه 
التي  النظامية  نحو 20 مدنيا على يد قواته 
عــمــدت إلــى قمع احــتــجــاجــات الــســويــداء التي 
انــدلــعــت بعد خــاف بــني األهــالــي والــبــدو في 
املنطقة. ويضاف إلى كل ذلك تاريخ طويل من 
التنموية،  املشاريع  من  والحرمان  التضييق 
بل كانوا حتى زمن ليس بالبعيد محرومني 
من حفر بئر مــاء، ومجبرين على الشرب من 

السدود السطحية امللوثة«.
أمــــــا زيـــــــــاد، الــــــــذي أخــــفــــى كـــنـــيـــتـــه خــــوفــــا مــن 
املــاحــقــة األمــنــيــة، فــقــد أشــــار، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »الــنــظــام عمل في 
الــســنــوات األخـــيـــرة عــلــى تــعــمــيــق الـــشـــرخ بني 
أهـــل الــســويــداء وبــاقــي املــواطــنــني الــســوريــني، 
أمنية،  بطاقات  تحمل  عصابات  تجنيد  عبر 
ممنوحة  أمنية  بلوحات  سيارات  وتستخدم 
اللواء  العسكرية  املخابرات  رئيس شعبة  من 
كفاح امللحم بشكل مباشر، يقومون بارتكاب 
ــلـــب فـــديـــة بــحــق  أعــــمــــال خـــطـــف وتـــعـــذيـــب وطـ
سوريني من مختلف املناطق، لتشويه سمعة 
السوريني،  وبــني  بينهم  والتفريق  الــســويــداء 
ــر الــــذي يــــؤدي إلـــى عــزلــهــم، والــســمــاح له  األمــ
بــاالســتــفــراد بــهــم«. وأوضـــح أن »كــل ذلــك بات 
يعيه أبناء املحافظة، وبالتالي أصبح بينهم 
وبني النظام ورأســه األســد، قطيعة وفجوة ال 

يمكن ردمها«.
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اتسعت الفجوة بين 
أهالي السويداء ونظام 

بشار األسد لمرحلة لم 
يعد باإلمكان ردمها، إذ 

شهدت المنطقة كتابات 
على الجدران تدعو األسد 

لعدم الترشح

يتحين النظام الفرصة لالنتقام من أهالي السويداء )أنور عمرو/فرانس برس(

النظام، وذلــك عقب تعيني وافــي زيــاد السعد 
قـــائـــدًا لــلــمــلــيــشــيــا فـــي الـــســـويـــداء قــبــل بضعة 
ــر عــــقــــارات سيئ  ــاجـ ــو مــتــعــهــد وتـ ــر، وهــ ــهـ أشـ
الصيت. لكن في الفترة األخيرة، خسر النظام 
الــعــديــد مـــن تــلــك الـــصـــور، بــعــد تــمــزيــقــهــا من 
قــبــل غــاضــبــني، جــــراء تــعــرض الــشــيــخ حكمت 
الــــهــــجــــري، أحـــــد شـــيـــوخ الـــعـــقـــل لـــــدى طــائــفــة 
املـــوحـــديـــن الــــــدروز فـــي ســـوريـــة، لــإهــانــة من 
قبل رئــيــس فــرع األمـــن العسكري فــي املنطقة 
رفض  أن  بعد  العلي،  لــؤي  العميد  الجنوبية 
األخير إطــاق ســراح أحد أبناء السويداء، ما 
الطائفة  أبــنــاء  مــن  املــئــات  فــي تجمهر  تسبب 
فــي دارة الــهــجــري مــطــالــبــني بــاعــتــذار رسمي 
من أعلى مستويات النظام. وقد تلقى األخير 
ــن الــعــلــي  ــن االعـــــــتـــــــذارات، بــــــدأت مــ الـــعـــديـــد مــ
ورئــيــس شعبة املــخــابــرات الــعــســكــريــة الــلــواء 
كــفــاح املــلــحــم، إضـــافـــة إلــــى الـــقـــيـــادة املــركــزيــة 
لـــحـــزب »الـــبـــعـــث« الـــحـــاكـــم، ونــهــايــة بــاتــصــال 
ــد. يــشــار إلـــى أن الــهــجــري  ــ شــخــصــي مـــن األسـ
يعتبر من املقربني من النظام، وله العديد من 

االمتيازات والتسهيات ألعماله.
املــقــررة منتصف  االنــتــخــابــات  وفيما يخص 
الــعــالــم الــحــالــي، كــانــت أولـــى الصفعات التي 
ــا الــــنــــظــــام، هـــــي فـــشـــل رئــــيــــس حـــزب  ــاهـ ــقـ ــلـ تـ
»الشعب« نواف امللحم، أحد أدوات التسويق 
العشائرية إلعــادة انتخاب األســد، في زيــارة 
لـــه الــشــهــر املـــاضـــي ملــشــايــخ عــقــل املــوحــديــن 
الـــــــــــــدروز، ملــــحــــاولــــة كــــســــب تــــأيــــيــــد الــــوجــــوه 
العائلية واملرجعيات الدينية لدعم األسد في 
االنــتــخــابــات. إال أن الصمت كــان جــوابــا على 
طرحه، فعاد دون أن يحمل أي موقف تأييد. 
فـــي املــقــابــل، زادت الــضــغــوط عــلــى املــشــايــخ، 
الــقــيــادات املجتمعية.  أبـــرز  الــذيــن يــعــتــبــرون 
وبرز ذلك خال لقاء إلحدى الصحف التابعة 
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