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أجرى بلينكن ونتنياهو 
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عباس: التهدئة يجب 
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أكد فلسطينيو 
الداخل أن نتنياهو هو 

العقل المدبر للحملة

للحديث تتمة...

التي  األوسط  الشرق  إلى  زيارته  بلينكن، في  أنتوني  األميركي  الخارجية  يُخِف وزير  لم 
أن خطة واشنطن إلعمار  اهلل،  رام  إلى  االنتقال  الثالثاء قبل  أمس  إسرائيل  بدأها من 
قطاع غزة بعد العدوان مشروطة بعزل حركة »حماس«، ومنعها من االستفادة 

من المساعدات

القدس المحتلة، رام اهلل
العربي الجديد

ــتـــهـــاكـــات  ــرار االنـ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــلـــى وقــ عـ
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واالقـــتـــحـــامـــات لــلــمــســجــد األقـــصـــى، 
ــة األمــــيــــركــــي أنــتــونــي  ــيـ كـــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ
بلينكن يــبــدأ أمـــس الــثــاثــاء جــولــتــه الــشــرق 
الذي  التوّجه  بتأكيد  إسرائيل،  من  أوسطية 
تتبناه إدارة جو بايدن بدعم مشروط إلعادة 
إعـــمـــار قـــطـــاع غــــزة »يــضــمــن عــــدم اســتــفــادة 
حماس منه«، وذلك بعد العدوان اإلسرائيلي 
على القطاع، في ما يبدو استكمااًل لتوجهات 
االحـــتـــال بــعــزل »حــــمــــاس«. مــوقــف بلينكن 
ــع اســــتــــمــــرار تــــهــــديــــدات االحـــتـــال  تــــــــوازى مــ
للحركة، وذلك مقابل موقف أردني محذر من 
الشيخ جــراح في  جريمة ترحيل أهالي حي 
لفتح  والــدعــوة  منازلهم،  من  املحتلة  القدس 
أفق سياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وبدأ بلينكن جولته في الشرق األوسط أمس 
ــتـــال  ــــاق الــــنــــار بــــن االحـ ــــف إطــ لــتــرســيــخ وقـ
و»حــمــاس«، بــزيــارة إسرائيل، قبل أن يتوجه 
إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، ثم ينتقل إلى مصر للقاء رئيسها عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي وســـط تــأكــيــده عــقــب لقائه 
األميركي  الكونغرس  أنــه سيطلب من  عباس 
لتقديم مساعدات   2021 في  دوالر  مليون   75
موضحًا  للفلسطينين،  واقتصادية  تنموية 
مــايــن   5.5 ســـتـــقـــدم  ــتـــحـــدة  املـ الـــــواليـــــات  أن 
مــلــيــون  و32  لـــغـــزة  فـــوريـــة  مـــســـاعـــدات  دوالر 
دوالر لــوكــالــة األمـــم املــتــحــدة لــغــوث وتشغيل 
الاجئن الفلسطينين، فيما أكد أن الواليات 
املتحدة سوف تمضي قدمًا في عملية إعادة 
فتح القنصلية في القدس. ولم ُيخِف بلينكن 
»استفادة«  عــدم  تريد  بأنها  واشنطن  موقف 
التي  الدولية  املساعدات  من  »حماس«  حركة 
ــار غـــــزة. وقـــــال بعد  ــمـ ســتــخــصــص إلعــــــادة إعـ
اجتماعه برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نــتــنــيــاهــو فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة »ســنــعــمــل مع 
لضمان  الجميع،  مــع  وثــيــق،  بشكل  شركائنا 
عـــدم اســتــفــادة حــمــاس مـــن مــســاعــدات إعـــادة 
اإلعمار«. وأشار إلى أن هناك »الكثير من العمل 
الــشــاق أمامنا إلعـــادة األمــل واالحــتــرام ونــوع 
واإلسرائيلين،  الفلسطينين  بن  الثقة«  من 
هــذا يجب  أن  البديل وأعتقد  »رأينا  موضحًا 
أن يدفعنا جميعًا ملضاعفة جهودنا للحفاظ 
عــلــى الـــســـام وتــحــســن حــيــاة اإلســرائــيــلــيــن 

والفلسطينين على حد سواء«.
املنطقة ملحاولة  إلــى  أنــه جــاء  وكـــرر بلينكن 

ــيـــس  ــرئـ ــر، مـــضـــيـــفـــًا أن الـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الــــحــــد مـــــن الـ
األميركي جو بايدن أوضــح أن بــاده »تؤيد 
تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في 
مواجهة الصواريخ اآلتية من غزة«. وتابع أن 
بايدن »طلب مني القدوم إلى هنا اليوم من 
الواليات  التزام  تأكيد  األول،  أسباب:   4 أجــل 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة بــأمــن إســرائــيــل، والــبــدء 
بــالــعــمــل مــن أجـــل اســتــقــرار أوســـع وتقليص 
والــقــدس، ودعــم  الغربية  الضفة  فــي  الــتــوتــر 
 املــســاعــدات اإلنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة من 

ّ
حـــث

ومــواصــلــة  الفلسطيني  الــشــعــب  إفــــادة  أجـــل 
إعادة بناء عاقاتنا مع الشعب الفلسطيني 
أن  »يجب  وأضـــاف  الفلسطينية«.  والسلطة 
يتم البناء على وقف إطاق النار«، في قطاع 
غزة. كما أعلن الوزير األميركي أنه أجرى مع 
نتنياهو »مناقشات معّمقة حول احتياجات 
إسرائيل األمنية، وهذا يتضمن النقاش عن 
كــثــب حـــول املـــفـــاوضـــات الــجــاريــة فـــي فيينا 
حــــول فــــرص الـــعـــودة إلــــى االتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وفي الوقت نفسه بحث نشاطات إيران التي 
املنطقة«. وتابع:  فــي  االســتــقــرار  عــدم  تسبب 
»نعلم أنــه مــن أجــل منع الــعــودة إلــى العنف 
ــإن ذلــــك يـــبـــدأ بــالــتــعــامــل مـــع االحــتــيــاجــات  فــ

اإلنسانية في غزة وإعادة البناء«.
من جهته، تعهد نتنياهو برد »قوي للغاية« 
في حال خرقت »حماس« وقف إطاق النار، 
 »في حال خرقت حماس الهدوء وقامت 

ً
قائا

فــإن ردنــا سيكون قويًا  بمهاجمة إســرائــيــل، 
لـــلـــغـــايـــة«. وأضــــــاف نــتــنــيــاهــو »لـــقـــد بحثنا 
اإلقليمية، ولكن ال يوجد  القضايا  عــددًا من 
مــا هــو أهــم مــن إيـــران، وأنـــا آمــل أن الــواليــات 
املتحدة لن تعود إلى االتفاق مع إيران، ألننا 
أمــام  الــطــريــق  نعتقد أن هـــذا االتــفــاق يفسح 
إيــران المتاك ترسانة من األسلحة النووية 
بــشــرعــيــة دولـــيـــة«. وتـــابـــع »أكـــدنـــا أنـــه مهما 
حــدث، فإن إسرائيل ستحتفظ دائمًا بحقها 
فـــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا فـــي مـــواجـــهـــة نــظــام 

مــلــتــزم بــتــدمــيــرنــا، ومــلــتــزم بــالــحــصــول على 
آخر،  الشامل«. وفي موضوع  الدمار  أسلحة 
أجل  مــن  ســويــًا  العمل  »علينا  نتنياهو  قــال 
توسيع التطبيع بن إسرائيل والدول العربية 
التي  السام  اتفاقيات  وتعزيز  واإلسامية، 
«. كما أوضــح أنــه بحث 

ً
توصلنا إليها فــعــا

األمــيــركــي »كيفية تحسن حياة  الــوزيــر  مــع 
واألوضــــاع  الفلسطينين  معيشة  وظــــروف 
ــادة  ــ ــك إعــ ــ اإلنـــســـانـــيـــة فــــي غـــــــزة، بـــمـــا فــــي ذلــ
الجندين واملدنَين اإلسرائيلين املوجودين 
هناك، وتحسن النمو االقتصادي في الضفة 

ــة«. ــيـ ــدولـ الـــغـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون واملــــشــــاركــــة الـ
وكــــــان الــســفــيــر اإلســـرائـــيـــلـــي فــــي واشــنــطــن 
ــة  قــــال إلذاعــ املــتــحــدة جــلــعــاد أردان،  واألمـــــم 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، إن املــهــمــة الــرئــيــســيــة 
التوصل  محاولة  في  تتمثل  بلينكن  لجولة 
ــــن يــضــمــن  ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ إلــــــــى تــــفــــاهــــم بـ
األمــــوال واملــســاعــدات  لنقل  تــدشــن منظومة 
إلـــى غـــزة مـــن دون أن تــتــمــكــن »حـــمـــاس« من 
لــإرهــاب  »بــنــى تحتية  بــنــاء  فــي  استغالها 
مــرة أخــــرى«، على حــد وصــفــه. وفــي السياق 
نــفــســه، نــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــســؤول 
لـــم تسمه،  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
قــولــه أول مــن أمـــس إن »تــركــيــزنــا األســاســي 
ينصب على الحفاظ على وقف إطــاق النار 
إليها«. لكن  وتقديم املساعدة ملن يحتاجون 
ــه إجـــراء  ــ املـــســـؤول قـــال إن مـــن الــســابــق ألوانـ
مــحــادثــات ســام أوســـع نطاقًا بــن إسرائيل 

والفلسطينين.
وبعد لقائه نتنياهو، توّجه بلينكن إلى رام 
الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس. وسبق وصوله إلى رام الله، تظاهرة 
لــعــشــرات الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي املــديــنــة رفــضــًا 
ــــع املـــشـــاركـــون الفـــتـــات تــرفــض  لـــلـــزيـــارة. ورفـ
املنحاز إلسرائيل، وهتفوا  األميركي  املوقف 
ضد ذلك االنحياز، وأكدوا الحقوق والثوابت 

جابت  فيما  فلسطن،  وحــريــة  الفلسطينية، 
مسيرة شوارع رام الله تعبيرًا عن رفض تلك 
الزيارة، إلى أن وصلت في طريقها إلى شارع 

موصل ملقر الرئاسة الفلسطينية.
بلقاء  ببلينكن،  اجــتــمــاعــه  عــبــاس  واســتــبــق 
ــر الـــخـــارجـــيـــة األردنــــــــي أيـــمـــن الــصــفــدي  ــ وزيــ
فـــي رام الـــلـــه. وأكــــد عــبــاس خــــال اســتــقــبــالــه 
ــــدي، وفـــــــق وكـــــالـــــة »وفـــــــــــا«، ضـــــــرورة  ــفـ ــ ــــصـ الـ

إلـــى مرحلة  الــتــهــدئــة،  بــعــد تثبيت  االنــتــقــال 
العاجل بمسار سياسي تحت إشراف  البدء 
اللجنة الرباعية الدولية. وشدد على ضرورة 
أن ينهي ذلـــك املــســار االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
لنيل  ويــؤدي  الفلسطينية،  واألرض  للشعب 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي حـــريـــتـــه واســـتـــقـــالـــه 
ــيـــادة بــعــاصــمــتــهــا الــقــدس  ــة ذات سـ ــ فـــي دولـ
ــة، عـــلـــى أســــــاس قـــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــيـ ــرقـ الـــشـ

ــن عـــبـــاس الـــجـــهـــود الـــتـــي قــام  ــّمـ ــة. وثـ ــيـ ــدولـ الـ
واإلدارة  الـــعـــرب  مـــع  بــالــتــعــاون  األردن  بــهــا 
العدوان  لوقف  املعنية،  واألطــراف  األميركية 
على الشعب الفلسطيني، وبالتنسيق الكامل 
بن القيادتن الفلسطينية واألردنية. وشدد 
على ضــرورة أن تتكثف جهود إعــادة إعمار 
ما دمره االحتال في غزة، وضرورة أن تشمل 
التهدئة التي يجري العمل عليها أيضًا، وقف 
اعتداءات واقتحامات املستوطنن املتطرفن 
املــدعــومــن مــن قـــوات االحــتــال على املسجد 
الفلسطيني  الــشــعــب  أبــنــاء  األقـــصـــى، وعــلــى 
في الضفة، واحترام الوضع التاريخي وبما 
يــشــمــل الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة عــلــى األمـــاكـــن 
املــقــدســة اإلســامــيــة واملسيحية فــي الــقــدس. 
وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، جدد عباس، 
تأكيد استعداد القيادة الفلسطينية ملواصلة 
وحدة  حكومة  لتشكيل  الفلسطيني  الــحــوار 

وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.
مــن جــهــتــه، قـــال الــوزيــر الــصــفــدي إن ترحيل 
الشيخ  حــي  فــي  بــيــوتــهــم  مــن  الفلسطينين 
ــّكــــل »جــــريــــمــــة حــــرب  ــــدس، يــــشــ ــقـ ــ ــالـ ــ جــــــــراح بـ
ــيـــر األوضــــــــــــــــاع«. وأضـــــــاف  ــفـــجـ وســــيــــعــــيــــد تـ
ــده مـــــع نـــظـــيـــره  ــ ــقـ ــ ــافــــي عـ ــمــــر صــــحــ فـــــي مــــؤتــ
ــــاض املـــالـــكـــي، فـــي رام الــلــه،  الــفــلــســطــيــنــي ريـ
»تــبــذل جهودًا  بـــاده  إن  عــبــاس،  لقائه  عقب 
في  التصعيد  تــكــرار  وعــدم  التهدئة  لتثبيت 
قطاع  فيها  بما  كافة  الفلسطينية  األراضـــي 
غـــزة، عبر فتح أفــق سياسي مــن شــأنــه قيام 
»الجهود  وتابع  مستقلة«.  فلسطينية  دولــة 
املشروعة  الــحــقــوق  تلبية  أجــل  مــن  مستمرة 
أردنــا  »إذا  وقــيــام دولـــة فلسطينية«. وأكــمــل 
عدم تفجير األوضاع علينا أن نعالج أساس 
هـــذا الـــصـــراع«. وأشــــار إلـــى أنـــه ســلــم رســالــة 
من العاهل األردنــي عبدالله الثاني للرئيس 
ــيـــق الـــجـــهـــود  ــنـــسـ ــد خــــالــــهــــا »تـ ــ ــ عـــــبـــــاس، أكـ
»ال  ــال  وقــ الــعــربــيــة«.  األردنـــيـــة  الفلسطينية 
وال  الفلسطينية  القضية  فـــوق  الــقــفــز  يمكن 
 ودائــــمــــًا، مـــن دون حـــل عـــادل 

ً
ســــام شـــامـــا

للقضية الفلسطينية«. ولفت إلى أنه يجري 
ــلــــعــــودة إلـــى  ــــن »إطـــــــــار حـــقـــيـــقـــي لــ ــبـــحـــث عـ الـ
املفاوضات بن الفلسطينين واإلسرائيلين 

وفق الشرعية الدولية«. 
ــذه الــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة مــع  ــ تــــزامــــنــــت هــ
الضفة  في  اإلسرائيلية  االعتداءات  استمرار 
ــــال الـــشـــاب  ــتـ ــ ــة. وقـــتـــلـــت قــــــوات االحـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
عــامــًا(،   27( فــهــد  جــمــيــل  أحــمــد  الفلسطيني 
الله  رام  األمــعــري جنوب مدينتي  مــن مخيم 
والــبــيــرة. وأوضــــح رئــيــس الــلــجــنــة الشعبية 
»الـــعـــربـــي  ــبـــس لــــ فــــي مــخــيــم األمــــعــــري طــــه الـ
الــجــديــد« أن الـــقـــوات الــخــاصــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــي الـــســـاعـــة  ــ ــوالــ ــ ــد حــ ــهــ اغــــتــــالــــت الـــشـــهـــيـــد فــ
الخامسة فجرًا، بإطاق الرصاص عليه وهو 
داخـــل ســيــارتــه فــي حــي أم الــشــرايــط املــجــاور 
ــــل الــجــيــش اإلســرائــيــلــي  لــلــمــخــيــم. كــمــا واصـ
نــادي  الغربية، وقـــال  االعــتــقــاالت مــن الضفة 
بــيــان إن »االحــتــال  األســيــر الفلسطيني فــي 
من  مواطنًا   19 اإلثنن-الثاثاء،  ليلة  اعتقل، 
محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس. 
ــــوات االحـــتـــال أمــــس مــرشــح  كــمــا اعــتــقــلــت قـ
التابعة  قائمة »القدس موعدنا« االنتخابية 
لحركة »حماس« القيادي في الحركة بنابلس 
يــاســر بـــدرســـاوي.  بــالــتــوازي، جـــّدد عشرات 
املــســتــوطــنــن، أمــــس، اقــتــحــامــاتــهــم للمسجد 
األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية. وقال 
ــرة األوقـــــاف اإلســامــيــة في  ــ مـــســـؤول فـــي دائـ
القدس لوكالة »األناضول« إن »79 مستوطنًا 
بحراسة  األقصى صباحًا،  املسجد  اقتحموا 

الشرطة اإلسرائيلية«.

عثمان لحياني

ال شك أن في االنتخابات البرملانية 
املبكرة املقررة في الجزائر في 12 

يونيو/حزيران املقبل، مفصلية على 
صعيد تثبيت خيارات السلطة، لكنها 

ال ترقى ألن تكون حدثًا مصيريًا، 
ألن الظروف واملعطيات ومناخ 

السخط السياسي واالجتماعي الذي 
تجرى فيه ال تعطيها هذا الوصف. 

إذا جازت املقارنة )مع اختالف 
السياقات والظروف والفاعلني(، فإن 
انتخابات يونيو تأخذ نفس طبيعة 
وأهمية انتخابات يونيو عام 1997، 
بالنسبة إلى السلطة، ونفس القدر 
والتطلع لدى األحزاب املشاركة. قد 

تقود التقاطعات السياسية والظرفية 
بني استحقاق 1997 واستحقاق 

يونيو املقبل، إلى طرح سؤال حول ما 
إذا كانت املخرجات ستكون نفسها، 

ليس على صعيد النتائج وتوزيع 
املقاعد في البرملان، وإنما على 

صعيد املتغير السياسي. االنتخابات 
املاضية لم تغّير من الواقع السياسي 

فِض 
ُ
واملؤسساتي شيئًا، ولم ت

إلى تصحيح االختالالت الوظيفية 
للمؤسسات السيادية. بهذا املعنى 
تصبح االنتخابات املقبلة امتحانًا 
بالغ الحساسية لثالثة أطراف في 

املشهد الجزائري، السلطة والطبقة 
السياسية والحراك الشعبي. بالنسبة 

للسلطة تبدو االنتخابات البرملانية 
في حد ذاتها مشروعًا سياسيًا 

بغض النظر عن النتائج ومدى نزاهة 
االنتخابات وشفافيتها ومستوى 
إقبال الناخبني، وهو تحٍد صعب، 

فالهدف الرئيس هو تركيب مؤسسة 
تشريعية جديدة تتماشى مع طبيعة 

املرحلة ومتطلباتها، من دون أن 
تكون في مستوى الفعالية الرقابية 

املطلوبة من أي برملان. وهذا االعتقاد 
ج من كون أن أي مؤسسة 

َ
ُيستنت

برملانية لن تكون قادرة على إحداث 
فارق.

في املقام الثاني يأتي امتحان 
األحزاب السياسية التي تواجه 

 بإكراهات اجتماعية 
ً
ناخبًا مثقال

بالغة السوء، وثمة شعور عام بأن 
الديناميكية السياسية واملجتمعية 
التي حققها الحراك الشعبي نحو 

التغيير، تكاد تخبو وتنطفئ لصالح 
اليأس، وهنا يصبح امتحان إقناع 

الناخبني بالذهاب إلى صناديق 
االقتراع هو األصعب، قبل اإلقناع 

بالبرامج واألفكار واملرشحني. 
الطرف الثالث في املعادلة الجزائرية 
هو الحراك الشعبي، والذي فرضت 

عليه االنتخابات امتحانًا من نوع 
آخر، يخوضه مجردًا من كل أدوات 
التعبير بعد االعتقاالت والتضييق 

على التظاهرات. تريد السلطة أن 
تكون االنتخابات نهاية حتمية 

للحراك كحركة سياسية، بينما 
يراهن األخير على أن تصب املقاطعة 

فَسر على 
ُ
املتوقعة في رصيده، وت

أنها تأكيد لصوابية التمسك بمطالب 
22 فبراير، وعلى استمرار اعتراض 

الشارع على الخيار االنتخابي.

سياسة مصرية جديدة تجاه »حماس« بضغط أميركيفلسطينيو الداخل: ترهيبنا لن ينفع

الحدث

حيفا ـ ناهد درباس

تــتــواصــل حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت الــتــي تنفذها 
شرطة االحتال اإلسرائيلي في مدن وبلدات 
الداخل الفلسطيني املحتل في العام  وقــرى 
1948، على خلفية مشاركة الفلسطينين في 
االحتجاجات األخيرة ضد سلطات االحتال 
الفلسطينية،  األراضــــــي  فـــي  وانــتــهــاكــاتــهــا 
واعتداءاتها على املسجد األقصى، وجرائم 
أمس  االحتال،  شرطة  واعتقلت  املتطرفن. 
الـــثـــاثـــاء، ثـــاثـــة شـــبـــان مـــن قـــريـــة عــيــلــوط، 
شــمــال غــربــي الـــنـــاصـــرة، بــشــبــهــة »مــحــاولــة 
االعتداء على ضابط شرطة« خال األحداث 
األخيرة في الداخل. وبلغ عدد املعتقلن في 
حملة االعــتــقــاالت الــتــي نــفــذت خـــال يومي 
األحــد واإلثــنــن املاضين، على يــد الشرطة 
)الشاباك(،  العام  األمن  اإلسرائيلية وجهاز 
منهم   13 فــلــســطــيــنــيــة،  ــة  ــابـ وشـ شـــابـــا   165
وقلنسوة،  الفحم،  وأم  والطيرة  الطيبة  مــن 
بــاإلضــافــة إلـــى اعــتــقــاالت أخـــرى فــي مدينة 
حيفا وبــلــدة كفر قــرع. وتــأتــي الحملة التي 
أطــلــقــت عــلــيــهــا الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة اســم 
لاعتقاالت  استكمااًل  والــنــظــام«،  »الــقــانــون 
وناشطن  متظاهرين  بحق  أطلقتها  الــتــي 
مـــن مــخــتــلــف األحــــــزاب والـــحـــركـــات الــفــاعــلــة 
 ،48 أراضـــي  فــي  الفلسطينية  الــســاحــة  على 
خــــال األســـبـــوعـــن املـــاضـــيـــن، مـــع تسجيل 
دمت 

ُ
اعتقال أكثر من 1550 شخصًا، فيما ق

150 الئــحــة اتـــهـــام. وتــتــزامــن الــحــمــلــة كذلك 
مــع اســتــمــرار الــجــريــمــة املــنــظــمــة ضــد أبــنــاء 
الشمالي،  املثلث  في منطقة  الفحم،  أم  بلدة 
الــثــاثــاء، مقتل الشاب  حيث شــهــدت، أمــس 
مصطفى أحمد متأثرًا بجروحه بعد إطاق 
النار عليه. ويأتي ذلك بعد أقل من 12 ساعة 
على مقتل شاب آخر في ظروف مماثلة، هو 
محمد حبوب. وبلغ عدد القتلى في أم الفحم 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لـ
الــجــديــد« أبــعــاد تــوجــه مــصــري جــديــد تجاه 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة »حــــمــــاس«،  ــاومــ ــقــ حــــركــــة املــ
مــشــيــرة إلــــى أنــــه يـــأتـــي فـــي أعـــقـــاب انـــخـــراط 
مــصــري أمــيــركــي واســـع أخــيــرًا بــشــأن الوضع 
ــم  فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، ودعـ
واشـــنـــطـــن لـــــــإدارة املـــصـــريـــة فـــي تــحــركــاتــهــا 
الخاصة بوقف إطاق النار وتثبيت التهدئة 

في قطاع غزة.
وأفادت املصادر بأن إدارة الرئيس األميركي 
أخيرًا  املصرية  القيادة  بايدن طلبت من  جو 
تحجيم نــفــوذ »حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة، مع 
الفلسطينية،  للسلطة  دور  لــخــلــق  الــضــغــط 

وتوسيع مساحات لوجودها هناك. 
ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر 
إعامية مصرية عن صدور تعليمات جديدة 
إلدارة الــقــنــوات بــشــأن الــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
بــمــواقــف  اإلشـــــادة  وقـــف  تــشــمــل  الفلسطيني 
املقاومة، والتركيز على جهود إعادة اإلعمار 
واملبادرة املصرية واملبادرات الدولية في هذا 
اإلطار. وتضمنت التعليمات التناول السلبي 
ملــطــالــبــات »حــــمــــاس« بـــــدور فـــاعـــل فـــي إدارة 
القطاع، وإشرافها  في  اإلعــمــار  إعــادة  عملية 
املباشر على األمــوال، واملنح املخصصة لهذا 

الهدف.
الــتــي تحدثت  الــدبــلــومــاســيــة  املـــصـــادر  ورأت 
مع »العربي الجديد« أن التعليمات الجديدة 
»حــمــاس« ربــمــا تكون  االٕعــامــيــة املــتــعــلــقــة بـــ
على ضوء تفاهمات مع اإلدارة األميركية، في 
الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه الــرئــيــس األمــيــركــي 
يـــام مــع نظيره املصري 

ٔ
مــرتــن خــال أربــعــة ا

ربــعــة 
ٔ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــعــد أكــثــر مــن ا

م 
ّ
عــقــاب تسل

ٔ
شــهــر مــن الــتــجــاهــل الــتــام، فــي ا

ٔ
ا

بــــايــــدن مـــهـــامـــه فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض فــــي 20 

»إدارة  االحـــتـــال وحــكــومــتــهــا وشــرطــتــهــا بــــــ
معركة لترهيب وتخويف املجتمع العربي«، 
ــدًا أن هــــذا املــجــتــمــع »لـــيـــس فـــي قفص  ــؤكـ مـ
االتهام«، بل هو الذي يوجه اتهامات لدولة 
االحتال. وشّدد بركة على أن »كل املساعي 
إلى  الفتًا  تنجح«،  لــن  واإلرهــــاب  للتخويف 
الطوق، ولن يكون  أن »مجتمعنا شّب على 
هناك وضع نمتنع فيه عن قول موقفنا، أو 
مــمــارســة واجــبــنــا الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
ألي سبب«. ولفت إلى أن مطلق الحملة هو 
نــتــنــيــاهــو »املــتــهــم بــجــرائــم جــنــائــيــة«، فيما 
وزيـــر األمـــن الــداخــلــي فــي حكومة االحــتــال 
أمــيــر أوحــانــا »فــاشــل فــي كــل شـــيء، ويدعي 
ــه يــريــد أن يــفــرض الــقــانــون والــنــظــام في  أنـ
املــجــتــمــع الـــعـــربـــي«. واعـــتـــبـــر أن »الـــقـــانـــون 
فقط  العربي  املجتمع  في  ممكنان  والنظام 
ــــرى لـــجـــم الـــشـــرطـــة واالســـتـــخـــبـــارات،  إذا جـ
اتــهــمــا عــلــى املـــواطـــن العربي  ووقـــف اعــتــداء
ه في قول كلمته واملطالبة بحقوقه وأن 

ّ
وحق

يقف إلى جانب شعبه الفلسطيني«.
ــدالــــة« الــحــقــوقــيــة،  وتـــحـــدث مـــديـــر مـــركـــز »عــ
املــحــامــي حــســن جـــبـــاريـــن، عـــن الـــعـــودة إلــى 
الفلسطيني،  الــداخــل  فــي  العسكري  الحكم 
ــه »لـــلـــمـــرة األولـــــــى مـــنـــذ 20  ــ مــــشــــددًا عـــلـــى أنـ
عـــامـــًا، تــعــتــرف شــرطــة االحـــتـــال بـــأن هــدف 
اعتقاالتها ال يتعلق بالقانون، بل لتخويف 
ــرة جـــديـــدة«.  وردع الـــعـــرب عـــن الــتــظــاهــر مــ
بــيــانــات  مـــن  »الــــواضــــح  أن  جـــبـــاريـــن  ورأى 
الــشــرطــة هــو أن هــدفــهــا الــعــقــاب الــجــمــاعــي، 
ــّد الــجــثــث في  تــمــامــًا كــمــا أراد نــتــنــيــاهــو عــ
ــزة«. وبـــرأيـــه، فـــإن شــرطــة االحــتــال  قــطــاع غــ
»تريد اإلعان عن أكبر عدد من االعتقاالت«، 
وسط »حملة تعسفية وغير قانونية، وهذا 
مـــا مــّيــز إعــــان الـــطـــوارئ فـــي مــديــنــة الــلــد«، 
»األبــرتــهــايــد«  تطبيق سياسة  على  مــشــددًا 
وفي  املناطق  هــذه  في  العنصري(،  )الفصل 

ــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة  ــعــ مـــن بــيــنــهــا الــ
واعــتــداءات االحتال على أهالي حي الشيخ 

جراح املقدسي، وقضية حقوق االٕنسان.
شار املتحدث باسم الرٔياسة املصرية بسام 

ٔ
وا

ن الــرٔيــيــســن تــطــرقــا لــعــدد من 
ٔ
ــي، إلــــى ا ــ راضـ

برزها التصعيد العسكري األخير 
ٔ
ا القضايا، 

وضــــــح بـــايـــدن »عــــزم بــــاده على 
ٔ
فـــي غــــزة. وا

العمل الستعادة الهدوء وإعادة األوضاع كما 
كانت عليه في األراضي الفلسطينية، وكذلك 
الدولين  الشركاء  كافة  مــع  الجهود  تنسيق 
وكــذلــك  الفلسطينية  الــســلــطــة  دعـــم  أجـــل  مـــن 
عرب الرٔييس األميركي عن 

ٔ
إعادة اإلعمار«. وا

الرٔييس  للسيد  الناجحة  »الجهود  لـ تقديره 
واألجهزة املصرية للتوصل إلى وقف إطاق 
النار االخير، مبديًا تطلعه الستمرار التشاور 

والتنسيق مع سيادته في هذا الخصوص«.
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــســـان لــقــضــيــة ســــد الــنــهــضــة، 
فرّحب السيسي بالجهود األميركية في هذا 
الصدد، مؤكدًا تمسك مصر بحقوقها املأيية 
عــبــر الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق »قــانــونــي منصف 

، مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
ً
بـــإطـــاق الـــنـــار 40 قــتــيــا

الحالي، وسط تقاعس شرطة االحتال عن 
الفاعلن،  ومحاسبة  الفلسطينين  حماية 
وهــي أولــى مطالب الــحــراك الفلسطيني في 

الداخل املحتل. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، طــالــبــت »لــجــنــة املتابعة 
ــي الـــداخـــل  الـــعـــلـــيـــا لــلــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة فــ
ســـراح جميع  بــإطــاق  أمـــس،  الفلسطيني«، 
املعتقلن، متهمة حكومة بنيامن نتنياهو 
لفلسطينيي  تــرهــيــب  مــعــركــة  تــديــر  بــأنــهــا 
اللجنة محمد بركة،  الــداخــل. ووّجــه رئيس 
خال مؤتمر صحافي عقدته لجنة املتابعة 
واللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية 
وجــمــعــيــات حــقــوق اإلنـــســـان، اتــهــامــًا لــدولــة 

يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي. وفـــي سياق 
مــتــصــل بـــالـــتـــطـــورات الــفــلــســطــيــنــيــة، أشــــارت 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  مــصــادر خــاصــة لـــ
هناك توصيات داخل جهاز املخابرات العامة 
بالتوازن بن التجاوب مع الضغوط األميركية 
ــمـــاس«،  واإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع »حـ
كورقة  الداخلية  الحركة  قــوة  على  والــحــفــاظ 
في  إليها  تلجأ  بالنسبة ملصر،  ضغط مهمة 
قضايا اإلقليم، ذات الصلة باملصالح املصرية. 
شارت املصادر إلى أن البديل األقرب، خال 

ٔ
وا

الفترة املقبلة، هو محافظة مصر على قنوات 
اتصال قوية بالحركة، وتقديم تسهيات لها، 
عضأيها، 

ٔ
متعلقة خصوصًا بتنقل قيادتها وا

 عــن 
ً
ــر، فــــضــــا ــــي مــــصــ ــات بـــعـــضـــهـــم فـ ــ ــ ــامـ ــ ــ وإقـ

تسهيات متعلقة بدخول املساعدات النفطية 
والــدوائــيــة واإلنــســانــيــة، فــي مقابل تخفيض 

مستوى التناول اإلعامي للحركة.
اتــصــااًل هاتفيًا، مساء  يذكر أن بايدن أجــرى 
أول مــن أمــس االٕثــنــن، بنظيره املــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، تــطــرق لــعــدد مــن القضايا 

االعتقاالت، تمامًا كما يجري في حّي الشيخ 
جّراح املقدسي، »املمنوع على الفلسطينين 
واملسموح دخوله لليهود فقط«، في إشارة 
يسكنون  الـــذي  للفلسطينين  السماح  إلــى 
في الحّي بدخوله فقط بعد أن يبرزوا وثائق 

إقامتهم.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس لــجــنــة الــســلــطــات 
املحلية مضر يونس أن فلسطينيي الداخل 
»فــــتــــرة لــيــســت ســهــلــة«،  ـــ ــّرون بــ ــ ــمـ ــ املـــحـــتـــل يـ
ــقـــول إن »حــمــلــة شـــرطـــة االحـــتـــال  مــــكــــّررًا الـ
تـــهـــدف إلــــى الـــتـــرهـــيـــب، مـــا يــســتــدعــي الــــرّد 
ــــدم الــقــبــول بــاملــســلــمــات،  عــلــيــهــا بــاملــثــل، وعـ
ــام لـــلـــشـــرطـــة«.  ــ ــهـ ــ ــع االتـ ــابــ عـــبـــر تـــوجـــيـــه أصــ
ولــفــت إلــــى أن »الــلــجــنــة الــقــطــريــة هـــي جــزء 
الــشــارع  الــطــوارئ، وتسمع نبض  مــن هيئة 
وتحاول تقديم املساعدات، التي ال يمكن أن 
التلفزة  قناة  وكــانــت  مباشر«.  بشكل  تصل 
اإلسرائيلية الرسمية، »كان«، قد ذكرت، يوم 
ــد املـــاضـــي، أن شــرطــة االحـــتـــال أعـــدت  األحــ
فلسطينيي  مـــن  املـــئـــات  العـــتـــقـــال  مــخــطــطــًا 
الـــداخـــل، بــزعــم مــشــاركــتــهــم فــي الــتــظــاهــرات 
والجليل  املــثــلــث  فــي منطقة  انــدلــعــت  الــتــي 
القناة عن  املختلطة. ونقلت  واملــدن  والنقب 
مــصــادر فــي شــرطــة االحــتــال ووزارة األمــن 
ــه ســيــتــم  ــ الـــداخـــلـــي اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قـــولـــهـــا إنـ
تــوظــيــف ســـرايـــا مـــن جـــنـــود االحـــتـــيـــاط في 
التي  الـــحـــدود« لتنفيذ االعــتــقــاالت  »حـــرس 
مــنــاطــق وجــــود فلسطينيي  تــشــمــل جــمــيــع 
الـــداخـــل. ولــفــتــت إلـــى أن حــمــلــة االعــتــقــاالت 
والقرى  البلدات  على  خــاص  بشكل  ستركز 
ــة فـــي الــنــقــب والـــجـــلـــيـــل، بــســبــب ما  ــبـــدويـ الـ
الذي  االحتجاجي  النشاط  »خطورة  سمته 
معتبرة  هــنــاك«،  الفلسطيني  الشباب  نفذه 
الــداخــل  فلسطينيي  مـــن  الـــبـــدو  »ســـلـــوك  أن 
 بــالــغ الــخــطــورة 

ٌ
فــي الــنــقــب والــجــلــيــل تــحــول

يستدعي معالجة فورية وصارمة«.

مــلء  قــواعــد واضــحــة لعملية  ومــلــزم يضمن 
عرب بايدن عن 

ٔ
وتشغيل السد«. في املقابل، ا

هــمــيــة القصوى 
ٔ
»تــفــهــم واشــنــطــن الــكــامــل لــا

إلــى  املـــصـــري، مــشــيــرًا  الــقــضــيــة للشعب  لتلك 
ــل ضـــمـــان األمـــن  ــذل الـــجـــهـــود مـــن أجــ عـــزمـــه بــ
تعزيز  على  الجانبان  وتوافق  ملصر«.  املأيي 
التفاق  التوصل  جــل 

ٔ
ا من  االٕنسانية  الجهود 

»يــحــفــظ الــحــقــوق املــأيــيــة والــتــنــمــويــة لكافة 
األطراف«.

ن 
ٔ
ا املصرية  الــرٔيــاســة  باسم  املتحدث  وكشف 

أيضًا قضية حقوق  بايدن والسيسي ناقشا 
اإلنسان، التي تشّكل هاجسًا أساسيًا لإدارة 
األمـــيـــركـــيـــة بــالــتــعــامــل مـــع الـــقـــاهـــرة. وشــــّدد 
الجانبان على »االلتزام باالنخراط في حوار 
شفاف بن مصر والــواليــات املتحدة في هذا 
الــــصــــدد«. وكـــــان الفـــتـــًا لــلــنــظــر تــبــايــن لهجة 
البيت  عــن  الــصــادرة  األميركية  التصريحات 
األبـــيـــض، حـــول االتـــصـــال نــفــســه، فــي املــلــفــات 
ــر الــبــيــان األمـــيـــركـــي أن بــايــدن  ــ الـــثـــاثـــة. وذكـ
شــكــر مــصــر عــلــى دبــلــومــاســيــتــهــا الــنــاجــحــة 
ــتـــحـــدة إلنـــهـــاء  ــع الـــــواليـــــات املـ وتــنــســيــقــهــا مــ
األعمال العدائية األخيرة في إسرائيل وغزة، 
وضــمــان عـــدم تــكــرار الــعــنــف. وحــســب البيان 
األمـــيـــركـــي، بــحــث الــزعــيــمــان الــحــاجــة امللحة 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة للمحتاجن  إليــصــال 
في غــزة، ودعــم جهود إعــادة اإلعمار بطريقة 
تفيد الــنــاس هــنــاك ولــيــس »حــمــاس«. وفيما 
بــايــدن بقلق مصر  أقــّر  النهضة  يتعلق بسد 
النيل، مشّددًا  نهر  إلــى مياه  الــوصــول  بشأن 
على اهتمام الواليات املتحدة بالتوصل إلى 
حل دبلوماسي يلّبي االحتياجات املشروعة 
ملــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا. وحــســب البيان 
ــد الــرئــيــس األمــيــركــي عــلــى أهــمــيــة الــحــوار  أكـ
اء حول حقوق اإلنسان في مصر. وجدد 

ّ
البن

الــزعــيــمــان الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزامــهــمــا بــشــراكــة 
أميركية مصرية، قوية، ومثمرة.

دانت حركة »حماس« تصريحات لمدير عمليات وكالة »أونروا« في غزة 
ماتياس شمالي، قال فيها إنه »كانت هناك دقة عالية في قصف الجيش 
اإلسرائيلي«، وإن اإلسرائيليين »لم يقصفوا، إال ببعض االستثناءات، أهدافًا 
ومنازلهم،  المدنيين  استهداف  برر  شمالي  إن  الحركة  وقالت  مدنية«. 
في  ودقته  االحتالل  جيش  قــدرة  ومــدح  الخسائر،  حجم  من  وقلل 
هذا  عن  العدوان  »لضحايا  الوكالة  تعتذر  أن  وطالبت  أهدافه.  إصابة 

التحريض المباشر عليهم وعلى منازلهم«.

مدير بـ»أونروا« يمدح دّقة القصف

أسقطت منظومة 
»القبة الحديدية« بالخطأ 
طائرة إسرائيلية بال طيار، 

خالل العدوان األخير على 
غزة. ونقلت إذاعة الجيش 

اإلسرائيلي عن مصدر 
عسكري قوله 

إن منظومة »القبة 
الحديدية أسقطت بالخطأ 

طائرة مسيّرة تابعة 
للجيش خالل عملية حارس 

األسوار«، في إشارة إلى 
الحرب األخيرة على غزة. 

وأضافت أن »الحادث 
قيد التحقيق«. ولم 
توضح اإلذاعة اليوم 
الذي تم فيه إسقاط 
الُمسيّرة التي عادة 
ما تستخدم للرصد 
وجمع المعلومات.

خطأ »القبة 
الحديدية«

نتنياهو خالل 
استقباله بلينكن 

)Getty( أمس

خاص متابعة

ترغب واشنطن بتحجيم نفوذ »حماس« في غزة )األناضول(
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  شرق
      غرب

محادثات مصرية ـ قطرية 
إيجابية

الــخــارجــيــة املــصــريــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمس الثاثاء، في بيان أن املحادثات 
بن وزير الخارجية سامح شكري، 
ونــــظــــيــــره الــــقــــطــــري نــــائــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني )الصورة(، استهدفت مناقشة 
ما شهدته أوجه العاقات الثنائية 
بن البلدين من »تطور إيجابي في 
أعـــقـــاب الــتــوقــيــع عــلــى بــيــان الــُعــا، 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــبــنــاء على 

تلك الخطوة املهمة«.
)العربي الجديد(

إيطاليا: بدء محاكمة 
المتهمين بقضية 

ريجيني
ــاء  ــتــــمــــاع لــــادعــ ــــدت جـــلـــســـة اســ ــقـ ــ ُعـ
فـــي الـــغـــرفـــة الــقــضــائــيــة اإليــطــالــيــة 
ــة الـــضـــبـــاط  ــمـ ــاكـ ــحـ ــمـ ــة، بـ ــتــــصــ املــــخــ
املــصــريــن األربـــعـــة املــتــهــمــن بقتل 
جــولــيــو ريــجــيــنــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء. 
إعامي  باهتمام  الجلسة  وحظيت 
مــحــلــي كــبــيــر، كــمــا حــضــر عــــدد من 
ــــي حــمــلــة  الـــنـــشـــطـــاء املـــنـــخـــرطـــن فـ
»الحقيقة من أجل ريجيني« وعلى 
رأسهم والداه، وبعض نواب اليسار 
اإليــطــالــي، كــمــا حــضــر عــن الــجــانــب 
السفارة  وّكلتهم  محامون  املصري 
ــاط  ــبــ ــــي رومـــــــــــا. والــــضــ املــــصــــريــــة فــ
املصريون املتهمون هم اللواء طارق 
صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد 
ــي، واملـــــــقـــــــدم مـــجـــدي  ــمــ ــلــ هـــــشـــــام حــ

عبدالعال شريف.
)العربي الجديد(

تقدم في مسار فيينا 
النووي

ــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ ــد املــ ــ ــ أكـ
ــي، أمـــس  ــعــ ــيــ اإليـــــرانـــــيـــــة، عـــلـــي ربــ
عـــامـــة  ــمــــات  ــاهــ ــفــ »تــ أن  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
حـــــــصـــــــلـــــــت حــــــــــــــــول الــــــــخــــــــافــــــــات 
األســـاســـيـــة« فـــي مــبــاحــثــات فيينا 
الـــــــنـــــــوويـــــــة غـــــيـــــر املـــــــبـــــــاشـــــــرة مـــع 
ــيـــرًا إلـــى  ــتــــحــــدة، مـــشـ ــات املــ ــ ــــواليــ الــ
التوافق على رفع معظم  »حصول 
الــعــقــوبــات«. وأضـــاف فــي مؤتمره 
االفتراضي  األسبوعي  الصحافي 
أن »القضايا املتبقية جزئية جدًا«. 
إلى  أن »تقديراتنا تشير  وأوضــح 
جميع  عـــودة  مرحلة  بــدء  إمكانية 

األطراف إلى تعهداتها«.
)العربي الجديد(

تونس: »النهضة« تدين 
»وثيقة االنقالب«

التونسية،  »النهضة«  دانت حركة 
أمس الثاثاء، ما ورد في الوثيقة 
ــــى رئـــاســـة  ــة إلــ ــهــ املـــســـربـــة واملــــوجــ
مقترحات  وتتضمن  الــجــمــهــوريــة 
ــادة 80 مــــن الـــدســـتـــور  ــ ــ لــتــفــعــيــل املـ
وتـــــدعـــــو إلـــــــى انــــــتــــــزاع الـــســـيـــطـــرة 
ــلــــى الـــــبـــــاد ووضـــــــــع الـــخـــصـــوم  عــ
سعّيد  قيس  للرئيس  السياسين 
تــحــت اإلقــامــة الــجــبــريــة. واعــتــبــرت 
تــضــمــنــت  ــة  ــقــ ــيــ الــــوثــ أن  الــــحــــركــــة 
مــــخــــطــــطــــات وتـــــوجـــــهـــــات تـــهـــدف 
ــى تــعــطــيــل مــــؤســــســــات الــــدولــــة  ــ إلــ
وتـــقـــويـــض املــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
وأكـــــــد املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
ــتــــحــــي الــــــعــــــيــــــادي، أن  الـــــحـــــركـــــة فــ
ــقـــاب عــلــى  ــة تـــدعـــو لـــانـ ــقـ ــيـ »الـــوثـ
الدولة وتضمنت جرائم خطيرة«. 
)العربي الجديد(

السودان: جلسة جديدة 
لمحاكمة البشير

مــثــل الــرئــيــس الــســودانــي املــعــزول، 
عــمــر الــبــشــيــر )الــــصــــورة(، و27 من 
رمـــوز نــظــامــه، أمــس الــثــاثــاء، أمــام 
مــحــكــمــة خـــاصـــة، ملــحــاكــمــتــهــم، في 
ــة تـــنـــفـــيـــذ انـــــقـــــاب فـــــي عــــام  ــيـ قـــضـ
األولى  للمرة  البشير  1989. وظهر 
بـــاملـــابـــس الــــعــــاديــــة، بـــعـــد أن كـــان 
ــلــــســــات الـــســـابـــقـــة  ــر فـــــي الــــجــ ــهـ ــظـ يـ

بمابس السجن.
)العربي الجديد(

خطة أميركية لغزة
اإلعمار 

مقابل عزل 
»حماس«



تختصر االنتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري اليوم للتجديد 
لبشار األسد، حالة البالد التي مزقتها حرب النظام على شعبه، في ظل 
خروج مناطق واسعة عن سيطرته، وتهجير الماليين، ومع تعطيل 

مسارات الحل
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الفقر. ويتحضر بشار األســد  مــا تحت خــط 
اليوم  يجريها  انتخابات  عبر  رابعة  لوالية 
وفق دستور عام 2012 الذي فتح الباب ألول 
مــرة فــي ســوريــة منذ عــام 1963 أمــام وجــود 
بمرشحن  النظام  ليسمح  مرشح،  من  أكثر 
ــذه الــجــولــة،  ــد فـــي هـ اثــنــن إضـــافـــة إلـــى األســ
هــمــا عــبــد الـــلـــه ســـلـــوم عــبــد الـــلـــه ومــحــمــود 
مــرعــي، لكن مشاركتهما لــن تــكــون أكــثــر من 
صــوريــة لــكــونــهــا صنيعة أجــهــزتــه األمــنــيــة. 
ف النظام، مع اقتراب إجراء االنتخابات، 

ّ
وكث

مـــن أنــشــطــة أجـــهـــزتـــه األمـــنـــيـــة ومــلــيــشــيــاتــه 
التي تعمل في خدمته،  املحلية  والفاعليات 
في  للمشاركة  ودفــعــهــم  املــواطــنــن  لترهيب 
النظام  مليشيات  أن  االستحقاق، حتى  هذا 
في حلب طالبت بعض العائات بدفع مبالغ 
مــالــيــة مـــن أجـــل املــشــاركــة فـــي نــصــب الخيم 

وتزين الشوارع بصور رئيس النظام.

مناطق خارجة عن السيطرة
نظم 

ُ
ت الــتــي  االنتخابية  العملية  وتــصــطــدم 

اليوم األربعاء، بعدم قدرة النظام على وضع 
املناطق  مــن  الكثير  فــي  االنــتــخــاب  صناديق 
ـــد الــســيــطــرة عــلــيــهــا. فــفــي الــشــمــال 

َ
ــق ـ

َ
الـــتـــي ف

الشرقي من ســوريــة، أو ما بــات ُيطلق عليه 
اصـــطـــاحـــًا »شـــرقـــي نــهــر الــــفــــرات«، لــلــنــظــام 
وجود رمزي في مربعن أمنين، في مدينتي 
التركية،  الــســوريــة  الــحــدود  على  القامشلي 
ذات  تحمل  الــتــي  املحافظة  مــركــز  والحسكة 
االسم. وحسم »مجلس سورية الديمقراطية« 
»قــوات سورية  لـــ السياسي  الــجــنــاح  )مــســد( 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( الـــتـــي تــســيــطــر على 
الشرقي من سورية، موقفه من  الشمال  جل 
أنــه لن يكون جــزءًا منها.  االنتخابات، وأكــد 
وشـــدد »مــســد« فــي بــيــان قــبــل أيـــام عــلــى أنــه 
»غير معني بأي انتخابات ال تحقق أهداف 
السورين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم 
السياسي«، مشيرًا إلــى أنــه »لــن يكون طرفًا 
مــيــّســرًا ألي إجـــــراء انــتــخــابــي يــخــالــف روح 
القرار األممي 2254«. وأضاف: »ال انتخابات 
الدولية،  الــقــرارات  الحل السياسي وفق  قبل 

ترهيبه.  مــن يستطيع  كــل  مــشــاركــة  لضمان 
االستحقاق صــورة  هــذا  ُيــقــّدم  لــن  وبالتالي 
»الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة« املــزيــفــة الــتــي يــحــاول 
تــرويــجــهــا، للبقاء أواًل في  األســـد وحــلــفــاؤه 
الحكم لسبع سنوات مقبلة، ثم الترويج بأن 
االنتخابات  فــي ســوريــة وأن  انتهت  الــحــرب 
برز نوعًا من االستقرار، بما يمهد لتطبيع 

ُ
ت

العاقات مع دول خارجية، في مهمة بدأتها 
فــتــرة، وذلـــك تحضيرًا ملرحلة  قــبــل  مــوســكــو 
»إعــــــادة اإلعــــمــــار«، األهــــم بــالــنــســبــة للنظام 
وحلفائه، خصوصًا أن تكلفة إعادة اإلعمار 
قدر بحوالي 300 مليار دوالر أميركي على 

ُ
ت

األقــل، وهي ما تحتاج إلى دعم دولــي كبير. 
ويترافق كل ذلك مع تجاهل الحل السياسي 
وانـــتـــقـــال الــســلــطــة الـــــذي نــــّص عــلــيــه الـــقـــرار 
ــن مـــســـارات  ـــا تــــاه مـ ــم 2254 ومـ الــــدولــــي رقــ
بــعــدمــا بقي  إلـــى نتيجة  تــصــل  لــم  سياسية 
النظام  مــع تعطيل  عــلــى ورق،  الــقــرار حــبــرًا 
مسار التوصل إلى هيئة حكم انتقالية، قبل 
تــقــســيــم املــبــعــوث األمـــمـــي الــســابــق ستيفان 
دي ميستورا، الــقــرار إلــى أربــع ســال )هيئة 
حكم انتقالية، الدستور، انتخابات، مكافحة 
اإلرهـــــــــــاب(، ولـــكـــنـــهـــا تـــوقـــفـــت كـــلـــهـــا بــســبــب 
ــصــرت بــإنــشــاء لجنة 

ُ
الــنــظــام، واخــت مماطلة 

دســتــوريــة عــام 2019 فشلت فــي تحقيق أي 
تقدم حتى اآلن.

وبــعــد أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات عــلــى انــطــاق 
الــثــورة الــســوريــة، ُيــجــري الــنــظــام انتخابات 
ــــق لـــحـــل ســـيـــاســـي، بــعــد  رئـــاســـيـــة بــــا أي أفـ
سقوط نحو 388 ألف قتيل على أيدي أطراف 
الــنــظــام واملليشيات  أكـــان  الـــنـــزاع املــخــتــلــفــة، 
ــيـــا وإيــــــران، أم املــعــارضــة  املــوالــيــة لـــه وروسـ
ــة إلـــى  ــافــ والـــتـــنـــظـــيـــمـــات املــــتــــشــــددة، بــــاإلضــ
ألــف شخص. كما شهدت   100 اعتقال نحو 
6.7 ماين  نــحــو  تهجير  الــعــشــر  الــســنــوات 
ــوء 5.6 مــايــن  ــن بــيــوتــهــم، ولـــجـ شــخــص مـ
شخص إلى خارج حدود سورية، وتسجيل 
ــم املــتــحــدة  خــســائــر اقــتــصــاديــة قــّدرتــهــا األمــ
في   90 ووصـــــول  دوالر،  مــلــيــار   440 بــنــحــو 
املائة ممن يعيشون في الداخل السوري إلى 

واإلفـــــراج عــن املــعــتــقــلــن، وعــــودة املهجرين، 
ووضـــع أســـس جــديــدة لــبــنــاء ســيــاســي خــاٍل 
مــن االســتــبــداد«. مــن جهته، أكــد بــهــزاد عمو 
»العربي  مــن املكتب اإلعــامــي فــي »مــســد«، لـ
الطابع  ذات  الــذاتــيــة«  »اإلدارة  أن  الــجــديــد«، 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات  ــإجــ ــــن تــســمــح بــ ــردي »لـ ــكــ الــ
فــي شمال  الــتــي تسيطر عليها  املناطق  فــي 
شرقي سورية«. وبّن أن اإلدارة »لن تتدخل 
في املربعن األمنين اللذين يسيطر عليهما 

النظام في محافظة الحسكة«.
الــشــرقــي  الــشــمــال  الـــذاتـــيـــة«  وتـــديـــر »اإلدارة 
فــي ريـــف حلب  مــن ســوريــة، ومنطقة منبج 
ــة غـــربـــي نــهــر  ــعــ ــواقــ ــرقـــي والــ الـــشـــمـــالـــي الـــشـ

ــتــــي تــشــّكــل  ــرات. وتـــســـيـــطـــر »قـــــســـــد«، الــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــدات الـــكـــرديـــة ثــقــلــهــا الــرئــيــســي، على  ــوحــ الــ
نــحــو ثــلــث مــســاحــة ســـوريـــة. وتــضــم منطقة 
شــرقــي نــهــر الــفــرات كــامــل مــســاحــة محافظة 
الرقة،  محافظة  من  األكبر  والجزء  الحسكة، 
ونحو نصف مساحة دير الزور، وجانبًا من 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي والــــذي يضم 
غربي  منبج  مدينة  هما:  هامتن  منطقتن 

النهر، وعن العرب )كوباني( شرقه.
ــــي داخـــــــل مــنــطــقــة شــــرقــــي نـــهـــر الــــفــــرات،  وفــ
ــة املـــرتـــبـــطـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ تـــســـيـــطـــر الــــفــــصــــائــــل املـ
بالجانب التركي على شريط حدودي بطول 
يضم  كيلومترًا،   32 وبعمق  كيلومتر،   100

مــديــنــتــن هـــمـــا: تـــل أبـــيـــض فـــي ريــــف الــرقــة 
الحسكة  ريـــف  فـــي  الــعــن  الــشــمــالــي، ورأس 
الشمالي الغربي. وترفض املعارضة باملطلق 
»مهزلة«  وتعتبرها  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
السلطة حتى عام  األســد في  تثبيت  هدفها 

.2028
جانب  على  املــعــارضــة  فصائل  تسيطر  كما 
كبير مــن ريــف حلب الشمالي وهــو مــا بات 
الــفــرات« والــتــي تضم  »منطقة درع  ُيــعــرف بـ
الــعــديــد مـــن املـــــدن، مــنــهــا: جـــرابـــلـــس، أعــــزاز، 
والــــبــــاب، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد مـــن الــبــلــدات، 
ــي. وفــــي ريــــف حلب  ــ ــراعـ ــ أبــــرزهــــا: مـــــارع والـ
ــــذه الــفــصــائــل  ــفـــرض هـ الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي تـ

ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عـــلـــى مــنــطــقــة عـــفـــريـــن ذات 
الغالبية الكردية من السكان.

الــغــرب مــن هــذه املنطقة، تشترك هذه  وإلـــى 
)جبهة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  مــع  الفصائل 
الــنــصــرة ســابــقــًا( فـــي الــســيــطــرة عــلــى قــطــاع 
واســع مــن محافظة إدلـــب، وجــانــب مــن ريف 
ــذه املــنــطــقــة  ــ ــم هـ الـــاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي. وتـــضـ
ــا: إدلـــب  ــرزهـ الــعــديــد مـــن املــــدن والـــبـــلـــدات، أبـ
وهـــــي مــــركــــز املـــحـــافـــظـــة، وجــــســــر الـــشـــغـــور، 

وسلقن، وحارم، وسرمدا، وسواها.
ــرة فــعــلــيــة  ــيـــطـ ــنــــوب ســـــوريـــــة، ال سـ ــي جــ ــ وفــ
ــلـــدات  لــلــنــظــام عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن املــــــدن والـــبـ
ــقــــرى فـــي مــحــافــظــة درعــــــا، مـــا يــعــنــي أن  والــ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــــن تـــتـــم فــــي كــامــل  ــتـــخـ االنـ
ــم تـــهـــدأ مــنــذ ربــيــع  ــتـــي لـ ــذه املــحــافــظــة والـ هــ
2011، الـــذي شــهــد انــطــاقــة الـــثـــورة. وذكـــرت 
»العربي الجديد« أن »ريف  مصادر محلية لـ
درعــا الغربي الــذي يضم بــلــدات عــدة، منها 
طــفــس، تــل شــهــاب، املــزيــريــب، الـــيـــادودة، لن 
يــشــهــد أي نــشــاط انــتــخــابــي«، مــضــيــفــة: »ال 
ــزال مــجــمــوعــات محلية كــانــت فــي صفوف  تـ
املعارضة املسلحة تسيطر على هذا الريف«. 
كما أوضحت أن ريف درعا الشرقي ومركزه 
مدينة بــصــرى الــشــام »لــن يشهد هــو اآلخــر 
أي نــــشــــاط، وكــــذلــــك الــــحــــال فــــي حــــي درعــــا 
الــبــلــد الــقــريــب مــن مــركــز مــديــنــة درعــــا مركز 

املحافظة«.

مناطق النظام
وتسيطر قوات النظام على مدينة درعا مركز 
املــحــافــظــة، وعــلــى الــجــانــب األكـــبـــر مـــن ريــف 
درعا الشمالي القريب من العاصمة دمشق، 
في  االنتخاب  صناديق  ستوضع  وبالتالي 
الــريــف ومــنــهــا الصنمن وإزرع  بــلــدات هـــذا 
ونوى. وفشلت جهود بذلها الروس من أجل 
إقــنــاع قــادة سابقن فــي املــعــارضــة ووجهاء 
محافظة درعا، لتأييد االنتخابات واختيار 
ــذي أعــطــى أجــهــزتــه األمــنــيــة  ــد الــ بــشــار األســ
انتقامية  بعمليات  للقيام  األخــضــر  الــضــوء 
بـــحـــق املــــعــــارضــــن بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــات 

 .2018 عــام  منتصف  في  والتهدئة  التسوية 
ــم يــلــتــزم الــنــظــام بــبــنــود هــــذه االتــفــاقــات  ولــ
خصوصًا لجهة إطاق معتقلن، ومن ثم لن 
ذات  انتخابية  عملية  درعــا  محافظة  تشهد 
هــددت  ثــوريــة  فعاليات  أن  خصوصًا  قيمة، 
بــاســتــهــداف كــل مــن يــشــارك أو يــســّهــل لهذه 

العملية في املحافظة.
وفــــي جــنــوب ســـوريـــة أيـــضـــًا، تــقــع محافظة 
السكان  من  الدرزية  الغالبية  ذات  السويداء 
تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام بــشــكــل كـــامـــل، ولــكــن 
االنتخابية  العملية  أن  إلى  تشير  املعطيات 
ستشهد إقبااًل يقتصر على موظفي الدولة 
ــــل دعــــــوات  ــــي ظـ ــبــــعــــث، فـ وأعـــــضـــــاء حــــــزب الــ
متصاعدة إلة املقاطعة، وبروز حمات تحت 
ــح يــا مــشــرشــح« فــي إشـــارة 

ّ
شــعــار »ال تــتــرش

واضحة إلى بشار األسد.
ولن تشهد البادية السورية التي تشكل نحو 
نصف مساحة الباد أي نشاط على صعيد 
»داعــش«  تنظيم  وجــود  بسبب  االنتخابات 
الــــذي بـــات املــتــحــّكــم الــفــعــلــي بــهــذه املــســاحــة 
مــتــرامــيــة األطـــــراف بــاســتــثــنــاء مــديــنــة تــدمــر 
للمليشيات  كبير  مــركــز  إلـــى  تــحــّولــت  الــتــي 
اإليــــرانــــيــــة الـــتـــي مــنــعــت ســـكـــان املـــديـــنـــة مــن 

العودة باستثناء عائات متعاونة معها.
فـــي املـــقـــابـــل، يــســيــطــر الـــنـــظـــام بــشــكــل فعلي 
عــلــى الــعــديــد مــن املــحــافــظــات، فــي مقدمتها 
ــــي تـــشـــهـــد نـــشـــاطـــًا  ــتـ ــ ــــق الـ ــــشـ ــمــــة دمـ ــعــــاصــ الــ
ومن  األســـد.  بــشــار  لصالح  مكثفًا  انتخابيًا 
ــــف دمــشــق  املـــتـــوقـــع أن تــشــهــد مــحــافــظــة ريـ
عملية انــتــخــابــيــة فــي أغــلــب مــنــاطــقــهــا على 
الــرغــم مــن أن مــدنــًا وبــلــدات كــامــلــة تعرضت 
لــلــتــدمــيــر وتــهــجــيــر ســكــانــهــا خـــال ســنــوات 
الحرب، وال سيما الغوطة الشرقية للعاصمة 
التي تغيب عنها مظاهر الحياة بشكل شبه 
الخانق ملن بقي  األمني  التضييق  كامل مع 
فــيــهــا مــن ســكــان، خــصــوصــًا فــي دومــــا أكبر 

مدن الغوطة.
وفــي وســط ســوريــة، يفرض النظام سيطرة 
كـــامـــلـــة عـــلـــى مـــحـــافـــظـــتـــي حـــمـــص وحـــمـــاة 
الواقعتن في ريفهما  باستثناء باديتيهما 
على  النظام  يسيطر  الشمال  وفــي  الشرقي. 
مــديــنــة حــلــب كــبــرى مـــدن الــشــمــال الــســوري، 
وكامل ريفها الشرقي والجنوبي وجانب من 
املــرجــح أن  ريفيها الشمالي والــغــربــي. ومــن 
األكبر في سورية لجهة  املدينة  تشهد هــذه 
عدد السكان، نشاطًا انتخابيًا عاليًا بسبب 
ارتـــبـــاط تــجــارهــا ورجــــال أعــمــالــهــا بالنظام 
 عن وجود مليشيات محلية 

ً
السوري، فضا

وأخرى إيرانية من املرجح أن تجبر السكان 
االنــتــخــاب. وفي  إلــى صناديق  التوجه  على 
شــرقــي الـــبـــاد، يسيطر الــنــظــام عــلــى بعض 
الــقــرى فــي ريــفــي الــرقــة الــغــربــي والــجــنــوبــي 
وكامل مساحة  الــفــرات،  نهر  الغربي جنوب 
محافظة دير الزور جنوب النهر والتي يقع 
من  مباشرة  تحت سيطرة  منها  كبير  جــزء 
املنطقة  خصوصًا  اإليرانية  املليشيات  قبل 
املمتدة بن مدينتي امليادين والبوكمال على 

الحدود السورية العراقية. 
كما من املتوقع أن تشهد محافظتا الاذقية 
وطـــرطـــوس عــلــى الــســاحــل الـــســـوري إقـــبـــااًل 
ــابـــات  ــتـــخـ ــويـــت فــــي االنـ ــتـــصـ ــلـــى الـ ــرًا عـ ــيـ ــبـ كـ
الرئاسية، كون املنطقة الساحلية هي الخزان 
األكبر ملؤيدي النظام وتضم العدد األكبر من 
أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي لها بشار 
األسد، الذي أصر على إجراء االنتخابات في 
باد ممزقة جغرافيًا الستعادة شرعية تبدو 

بعيدة املنال.

االنتخابات ـ اإلهانة
والعشائر  الــقــبــائــل  مجلس  أعــلــن 
في  عقده  اجتماع  عقب  السورية، 
حلب  ريف  في  كلّس  حوار  منطقة 
أول من أمس اإلثنين، رفض االنتخابات 
الصورية وغير الشرعية، واصفًا إياها 
بأنها انتهاك لحق السوريين في اختيار 
حَق  »ال  أنه  على  وشدد  قياَدتهم. 
لهذا المجرم )بشار األسد( في إجراء 
جديد  دستور  سن  قبل  انتخابات  أية 
المتحدة«.  األمم  من  تام  وبإشراف 
»بكّف  الــدولــي  المجتمَع  وطالب 
إلى  وإحالته  غيّه  عــن  السفاح  يــد 

المحكمة الجنائية الدولية«.

دعوة لـ»كّف يد 
السفاح« 

الغالف

أمين العاصي

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــة االنــ ــطــ ــريــ تـــعـــكـــس خــ
النظام  يجريها  الــتــي  الــرئــاســيــة، 
للتجديد  األربعاء  اليوم  السوري 
ــنــــوات جــــديــــدة فــي  لـــبـــشـــار األســــــد لــســبــع ســ
الحكم، الحالة التي وصلت إليها الباد بعد 
الشعبية.  الــثــورة  أكثر من عشر سنوات من 
ولن يستطيع هذا النظام تنظيم انتخاباته، 
ــا تــفــرضــه  الـــتـــي هـــي بــمــثــابــة إهــــانــــة  لــكــل مـ
ــن مـــنـــافـــســـة حــقــيــقــيــة  فـــكـــرة االنـــتـــخـــابـــات مــ
ومــنــح جميع املــواطــنــن الــحــق فــي املشاركة 
املناطق  الكثير من  أو تصويتًا، في  ترشحًا 
بعدما خسر مساحات كبيرة من الجغرافيا 
السورية التي تبلغ نحو 180 ألف كيلومتر 
مربع، فيما لديه سيطرة جزئية على مناطق 

لن يستطيع
 النظام إجراء االنتخابات 

في مساحة واسعة 
من سورية

رفضت »اإلدارة الذاتية« 
تنظيم االنتخابات في 

مناطق سيطرتها

سورية: مبايعة األسد 
في بلد ممزق

أخرى لن يتمكن أيضًا من إجراء انتخاباته 
فيها. هذا الواقع يكشف كيف مزقت الحرب 
ها نظام األسد على شعبه منذ ثورة 

ّ
التي شن

ــاب مـــجـــازر كــبــيــرة لم  ــكـ 2011 وتــخــلــلــهــا ارتـ
يتوان عن استخدام الساح الكيميائي فيها، 
إلــى مناطق عــدة خاضعة لسيطرة  ســوريــة 
أطراف مختلفة، وبنفوذ كبير لدول خارجية، 
أكانت إيران أم روسيا اللتن ساعدتا األسد 
على البقاء في السلطة، أم تركيا والواليات 
املــتــحــدة. أمــــام هـــذا الـــواقـــع، ومـــع عـــدم قــدرة 
مساحة  على  انتخاباته  إجـــراء  على  األســـد 
واسعة من سورية، وفي ظل تهجير ونزوح 
ــل الــبــاد وخــارجــهــا،  مــايــن الــســوريــن داخـ
اليوم سوى نسبة  انتخابات  لن يشارك في 
مـــحـــدودة مــن الــســوريــن، أكـــان بــإرادتــهــم أم 
تحت التهديد بعدما لم يوفر النظام وسيلة 

تهديدًا  ــا  درع في  للنظام  الخاضعة  الحكومية  الــدوائــر  وجهت 
للموظفين في حال لم يشاركوا في االنتخابات. وقالت مصادر محلية 
لـ»العربي الجديد« إن النظام هدد 
الدوائر  في  والعمال  الموظفين 
حــال  ــي  ف بالفصل  الحكومية 
والتصويت  مشاركتهم  عــدم 
المصادر،  وبحسب  األســد.  لبشار 
مع  تزامنًا  جاءت  التهديدات  فإن 
بالدعوة  النظام  استمرار معارضي 
العام  واإلضــراب  المقاطعة  إلى 
اليوم، وبدأ األهالي بإغالق المتاجر 

في مدينة الحراك أمس.
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رهانات على تعويم النظام عربيًابشار األسد... الوريث األمين لجمهورية القمع واالستبداد

لم يخيب بشار األسد، الذي تسلم الحكم في 
لــوالــده حافظ  2000، خلفًا  يــولــيــو/تــمــوز   17
األسد الذي حكم سورية على مدى ثاثة عقود 
بـــأن ال تغيير كبيرًا  الــســوريــن،  كــامــلــة، ظــن 
منتظر في عهده، بل إن مجريات األحداث في 
أنه نسخة مكررة  سورية سرعان ما أظهرت 
من عهد والــده القمعي واالســتــبــدادي. اآلمــال 
بالتغيير وانتشال سورية من الفقر والخوف 
واالستبداد على يد رئيس شاب لديه اطاع 
بالديمقراطية  الغربية  التجربة  على  واســع 
بحكم إكماله الدراسة في جامعات بريطانية، 
ووصل إلى السلطة بغير ما كان مخططًا له 
بعد وفاة شقيقه باسل في حادث سيارة عام 
1994 والذي كان يجهز لهذا املنصب، سرعان 
ــام مــــن تــســلــمــه  ــ ــل مــــن عـ ــ ــــال أقـ ــبــــددت خـ ــا تــ مــ
السلطة. في الشهور األولى من حكمه بدأ ما 
»ربــيــع دمـــشـــق«، وظــهــرت املــنــتــديــات  ســمــي بـــ
املدني«  املجتمع  »أحــيــاء  ولــجــان  السياسية، 
ومــامــح االنــفــتــاح االقــتــصــادي. لكن سرعان 
مــا كــشــف األســــد االبــــن عــن وجــهــه الحقيقي، 
فبدأت حمات اعتقال املعارضن والناشطن 
ي أثر 

ّ
السياسين، لتبّن أن االبن أمن في تقف

أبيه في القمع واالستبداد.
وشــــــهــــــدت الـــــســـــنـــــوات الــــعــــشــــر األولــــــــــــى مــن 
حــكــمــه تــراجــعــًا كــبــيــرًا فـــي مــســتــوى معيشة 
الــســوريــن، حــيــث تــدنــى الــدخــل الـــى الــحــدود 
الــدنــيــا، مــع ارتـــفـــاع كــبــيــر بــمــســتــوى البطالة 
واألمـــــيـــــة. وشـــكـــل االنـــقـــضـــاض عـــلـــى »ربـــيـــع 
دمــشــق« ومـــن ثــم الــتــورط فــي اغــتــيــال رئيس 

عماد كركص

بــعــد أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى انــطــاق 
الــثــورة الــســوريــة، ومــا تبعها مــن تداعيات 
بـــعـــدمـــا اخــــتــــار الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم بـــرئـــاســـة 
بالقمع واضطهاد  مواجهتها  األســد  بشار 
وإسكات كل صوت معارض، ومنع أي عمل 
سياسي فعلي داخــل الــبــاد، ال يــزال األسد 
مــتــمــســكــًا بــالــســلــطــة، مــــحــــاواًل تـــرجـــمـــة مــا 
يعتبره انتصارًا ميدانيًا بدعم من حلفائه، 
عبر تمديد بقائه في الحكم، في انتخابات 
داعمي  مــن  باعتراف  إال  ال تحظى  رئاسية 

النظام.
االنتخابات تحقيق  هــذه  األســد من  ويريد 
األقــل  الحكم على  فــي  األول تثبيته  أمــريــن، 
ــي حـــــال اســتــمــر  ــوات مـــقـــبـــلـــة، فــ ــنــ لــســبــع ســ
التعاطي الــدولــي مــع األزمـــة الــســوريــة على 
ما هو عليه، أي االكتفاء بالتنديد والضغط 
من دون تحرك فاعل إلزالة النظام، والثاني 
مــعــنــوي بـــاإليـــحـــاء أن الـــحـــرب انــتــهــت وأن 
الـــبـــاد أجــــرت انــتــخــابــات شــهــدت منافسة 
األســد،  بفوز  وانتهت  ثاثة مرشحن،  بــن 
»الــطــرف األقـــوى شعبيًا«. وكــان النظام قد 
املعارضة  عــن  مــرعــي كممثل  لترشيح  دفــع 
ــلـــنـــت بـــعـــض أطـــرافـــهـــا  الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي أعـ
يلقى طعنًا  املرشح  هــذا  أن  علمًا  املقاطعة، 
 أساسًا بتأييد 

َ
بموقفه املعارض ولم يحظ

املعارضة الداخلية. ويحاول األسد الترويج 

الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي رفــيــق الـــحـــريـــري فـــي عــام 
2005، وما تاه من خــروج سورية من لبنان 
أبـــرز املــحــطــات الــتــي طبعت الــعــقــد األول من 
تــرك عائلته  الفترة أيضًا  حكمه. وخــال تلك 
ــرة الــضــيــقــة املــحــيــطــة بـــه تــضــع يــدهــا  ــدائــ والــ
أعماله  رجـــال  االقــتــصــاد. خلق  مفاصل  على 
فأحاط  الدينية،  املؤسسة  ــب 

ّ
رت كي يسندوه. 

نــفــســه بــمــجــمــوعــة مـــن »مــشــايــخ الــســلــطــان«. 
حّول سورية إلى ملكية خاصة له، ولشقيقه 
مــاهــر وألوالد خــالــه محمد مــخــلــوف قــبــل أن 
تتأزم العاقة معهم في اآلونة األخيرة. أفسح 
في املجال لإيرانين مع مجيئه إلى السلطة 
للعبث بــهــويــة ســـوريـــة. كــل هـــذا وأكـــثـــر، كــان 
بعد   ،2011 عــام  في  السورين  بتثوير   

ً
كفيا

أشهر عدة من انطاق »الربيع العربي«، إذ لم 
يعد الشعب يحتمل.

ــعــــار »أنـــــــا أو  ــًا شــ ــعـ ــريـ ــع بــــشــــار األســـــــد سـ ــ رفــ
ــم تــكــن  ــــورة الـــتـــي لــ ــثـ ــ ــي وجـــــه الـ الــــــخــــــراب«، فــ
تطالب ســوى بتغيير سياسي بعد 48 عامًا 
وقواته  أمنه  أجهزة  يد  أطلق  االستبداد.  من 
ملواجهة السورين املنتفضن في استعراض 
مفرط للقوة، ليحّول سورية بعد 10 سنوات 
ــن. أدرك  ــ ــ ــة ووطـ ــ ــــال دولــ ــــى أطــ ــورة إلـ ــثــ مــــن الــ
التنازل،  النظام ليس في وارد  أن  السوريون 
فــرفــعــوا ســقــف مــطــالــبــهــم مــطــالــبــن بــإســقــاط 
الــذيــن  الـــســـوريـــن  أن  ــــد  األسـ الـــنـــظـــام. وأدرك 
خرجوا إلى الشوارع ثائرين لن يعودوا قبل 
الحصول على مطالبهم، فزاد من وتيره فتكه.
وبقدر ما كان الشعب استثنائيًا في التمسك 
بــحــقــه بــالــحــيــاة، كـــان بــشــار األســــد وال يـــزال 
اســتــثــنــائــيــًا بـــالـــقـــمـــع. اعـــتـــقـــل عــــشــــرات آالف 
أبيه  السورين في سجون علنية ورثها عن 
وزاد عليها، وأخرى سرية ال أحد يعرف عنها 
شيئًا. وما تسرب من صور الحقًا، خصوصًا 
الــذي مارسه  صور »قيصر«، أظهر التوحش 
ســجــانــو األســـد بــحــق الــســوريــن. قــتــل اآلالف 
تــحــت الــتــعــذيــب. اعــتــقــل مـــا يــربــو عـــن عــشــرة 
آالف امرأة وخمسة آالف طفل كرهائن. وروى 
نــاجــون مــن هـــذه املــعــتــقــات لــوســائــل اإلعـــام 
الزنازين.  داخــل  فــصــواًل موجعة عما يحدث 
استخدم األسد كل األسلحة بما فيها املحرمة 
ــًا فــــي حـــربـــه الـــتـــي أعــلــنــهــا فــــي أواخـــــر  ــيــ دولــ

كان  االنتخابات  وإجـــراء  الــحــرب  انتهاء  أن 
ــقــــرار، الـــــذي يمهد  ــتــ نــتــيــجــة نــــوع مـــن االســ
ــار«، األهــــم بالنسبة  ــمــ ــادة اإلعــ ــ ملــرحــلــة »إعــ
للنظام وحلفائه الروس واإليرانين وحتى 
الكعكة،  تلك  بتقاسم  الــراغــبــن  الصينين، 
التي تبلغ كلفتها حوالي 300 مليار دوالر 

أميركي.
ــد عــلــى هـــذيـــن الـــهـــدفـــن، سبقه  ــ ــان األسـ ــ رهـ
ــادة تعويمه  بــدعــم مــن حــلــفــائــه إلعــ تمهيد 
عربيًا، باستغال انشغال اإلدارة األميركية 
الحالية بترتيب أوراقها بعد وصولها إلى 
سلطنة  فعّينت  أشهر،  قبل  األبيض  البيت 
عمان سفيرًا لها في سورية، بعد تخفيض 
انــدالع  الــقــائــم بــاألعــمــال منذ  إلــى  تمثيلها 
ــاول الـــنـــظـــام مــــع الـــجـــزائـــر  ــ ــــورة، كـــمـــا حــ ــثـ ــ الـ
لتفعيل العاقات التجارية في طريق يؤدي 
إلــــى إعـــــادة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة. جــاء 
السلطة في واشنطن،  انتقال  ذلك في فترة 
قــد  ــــب،  ــرامـ ــ تـ ــد  ــ ــالـ ــ إدارة دونـ كـــانـــت  بـــعـــدمـــا 
ضّيقت على النظام لدرجة كبيرة، ال سيما 
الذي  للعقوبات،  »قانون قيصر«  من خــال 
توقفت حزمه عن الــصــدور مع وصــول جو 
بايدن إلى الحكم. خال هذه الفترة، تحرك 
الــروســي سيرغي الفــروف  وزيــر الخارجية 
خليجيًا، لحشد التأييد ملسعى تعويم نظام 
التي يتمناها  الـــردود   

َ
لــم يلق لكنه  األســـد، 

في كل من الرياض والدوحة، اللتن تصران 
على أن الحل السياسي هو املخرج لألزمة 
السورية، على أن تكون املعارضة جزءًا من 
الــرد اإليجابي لافروف  هــذا الحل، غير أن 
جاء من أبوظبي، من دون أن يكون له وزن 
حقيقي في امليزان السياسي والدبلوماسي 

لصالح النظام وحلفائه.
تــركــيــز الــنــظــام وحــلــفــائــه عــلــى إعـــادتـــه إلــى 
املــحــيــط الــعــربــي، انــصــّب عــلــى الــســعــوديــة، 
ــــام عــربــيــة مــقــربــة من  فــســّربــت وســـائـــل إعـ
النظام أن مسؤولن سعودين زاروا دمشق 
والـــتـــقـــوا بــشــار األســــد شــخــصــيــًا، وبــحــثــوا 
فــي دمشق  السعودية  الــســفــارة  إعـــادة فتح 
وإعــادة  كاملة  العاقات  كمقدمة الستعادة 
العربية،  العربي والجامعة  النظام ملحيطه 

لكن الرياض نفت تلك األخبار مضمونًا.

وفـــي الــســيــاق، قـــال مــســؤول فــي الخارجية 
ــل عــــدم الــكــشــف عـــن اســمــه، 

ّ
األمــيــركــيــة فــض

»العربي الجديد«، إن بشار األسد لم يفعل  لـ
أي شــــيء الســـتـــعـــادة شــرعــيــتــه، مـــؤكـــدًا أن 
أمــر غير وارد  الــعــاقــات مــع نظامه  تطبيع 
املتحدة  »الــواليــات  وأن  الحالي،  الوقت  في 
ــقــــوم بـــــإعـــــادة أو تـــحـــســـن عــاقــاتــهــا  لــــن تــ
الــدبــلــومــاســيــة مــع نــظــام األســـــد«. وأوضـــح 
املــــســــؤول أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة تـــؤمـــن أن 
ــقـــرار فـــي ســـوريـــة واملــنــطــقــة  ــتـ تــحــقــيــق االسـ
مــن خــال عملية  أفضل  تتم خدمته بشكل 
ــى نـــتـــائـــج ســلــمــيــة فــي  ــ ســيــاســيــة تــــــؤدي إلـ
مع  العمل  ملتزمون  »نحن  مضيفًا  الــبــاد، 
لضمان  املتحدة  واألمــم  والشركاء  الحلفاء 
الوصول إلى حل سياسي دائم في متناول 
اليد«. سبق ذلك رفض اإلدارة عبر ممثليتها 
فـــي األمــــم املــتــحــدة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
وعــدم  املستقبلية،  ونــتــائــجــهــا  فــي ســوريــة 
تحرك  دون  مــن  لكن  بشرعيتها،  االعــتــراف 
فاعل لحث حلفاء النظام على الضغط عليه 
لقبول جلوسه إلى طاولة التفاوض وتنفيذ 

القرار األممي 2254.
في هذا السياق، أقر الناشط السوري محمد 
فــي واشنطن، واملختص  املقيم  عــاء غــانــم، 
بــالــعــاقــات الــدولــيــة والـــشـــؤون األمــيــركــيــة، 
بـــبـــرود املـــوقـــف األمـــيـــركـــي حـــيـــال الــقــضــيــة 
السورية في ظل إدارة بايدن، لكنه أشار إلى 
أن »اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي ال 
يسير  الــتــي  باملهزلة  يعترفان  أو  يكترثان 
 7 سنوات للتجديد لنفسه، 

ّ
فيها األسد كل

ولــيــس هــنــاك أي نــّيــة حــالــيــًا إلعـــطـــاء هــذه 
حديث  فــي  وأضـــاف،  شرعية«.  االنتخابات 
مع »العربي الجديد«، أن »اإلدارة األميركية 
حاليًا ترّكز جهودها في قضية تمديد اإلذن 
املساعدات  إلدخـــال  املتحدة  لألمم  املمنوح 
عــن طــريــق الــحــدود الشمالية وعــلــى إعــادة 
املعبر  إلــى  باإلضافة  آخرين،  معبرين  فتح 
الــحــالــي إلدخــــال املــعــونــات مــنــهــمــا«. ولفت 
إلــــى أن املـــفـــاوضـــات األمـــيـــركـــيـــة مـــع إيــــران 
حيال امللف النووي، هي األولوية الرئيسية 
يجعلها  مــا  وهـــذا  بــايــدن،  إلدارة  بالنسبة 

تنشغل عن تحرك فاعل في سورية. استنجد األسد بالروس للحفاظ على حكمه )محمد الرفاعي/فرانس برس(

)Getty( سعى الفروف إلى حشد التأييد لمسعى تعويم نظام األسد

الــســوريــة لحقوق اإلنــســان إلــى أكثر مــن 199 
ألف مدني. ولم يكن كل ذلك كافيًا له فأطلق 
ســــراح املــتــشــدديــن والــنــاقــمــن مـــن ســجــونــه، 
ــثـــورة  ــرفـــت الـ ــتـــي حـ فـــظـــهـــرت الــتــنــظــيــمــات الـ
عــن مــســارهــا، لتسهل بــعــد ذلـــك مــحــاربــتــهــا. 
سّهل لهذه التنظيمات السيطرة على جانب 
مـــن الــجــغــرافــيــا الــســوريــة لــيــقــول لــلــعــالــم إنــه 
يــقــاتــل إرهــابــيــن ال ثــــوارًا يــطــالــبــون بحقهم 
الثورة  أن طوفان  بــادهــم. وعندما شعر  في 
جــامــح لــيــس بـــمـــقـــدوره مــواجــهــتــه، اســتــعــان 
بــالــحــرس الــثــوري اإليــرانــي بشكل علني في 
لخلق  بـــالـــســـوريـــن  الــفــتــك  فـــبـــدأ   ،2013 عــــام 
»املــجــتــمــع املـــتـــجـــانـــس«. وخـــال  ــاه بـــ ــّمـ مـــا سـ
الـــســـنـــوات الــخــمــس األولـــــى مـــن عــمــر الـــثـــورة 
عـــبـــر مــــايــــن الــــســــوريــــن إلـــــى دول الــــجــــوار 
لـــلـــخـــروج مــــن جـــمـــهـــوريـــة الــــخــــوف والـــنـــجـــاة 
بــأطــفــالــهــم. وفـــي الــعــام 2015، حــاولــت أعـــداد 
كــبــيــرة منهم الــوصــول عــبــر الــبــحــر املتوسط 

مــــــــارس/آذار مـــن عــــام 2011 أمــــام مـــا يــســّمــى 
»مــجــلــس الــشــعــب«. قــتــل آالف الــنــاس خــال  بـــ
منتصف  الشرقية  دمشق  في غوطة  ساعات 
الــغــازات  عــام 2013. ولــم يكتف، إذ اســتــخــدم 
السامة مئات املرات خال سنوات الحرب من 
دون أن يتردد مــرارًا في نفي مسؤوليته عن 

مختلف املجازر والجرائم.
لعدد  وفــي حــن ال توجد إحصائيات دقيقة 
الــســوريــن الـــذيـــن قــتــلــهــم نــظــام بــشــار األســـد 
الشبكة  تقديرات  خــال عشر ســنــوات، تشير 

إلــى أوروبــــا.  وفــي ذاك الــعــام أيــضــًا، لــم تنفع 
أمــام  مــجــددًا  ــران، فترنح  إيــ األســـد مليشيات 
التي كانت تتقدم  ضربات فصائل املعارضة 
بــســرعــة بــاتــجــاه الــســاحــل الـــســـوري ووســـط 
استعان  في دمشق.  وتكاد تحاصره  الــبــاد، 
األســــــد بـــــالـــــروس، فـــكـــانـــت الـــخـــطـــوة األولـــــى 
وقرارهم.  مقدراتهم  السورين  سلب  باتجاه 
فتح األسد الباب الواسع للروس كي يجربوا 
قّدم  السورين.  بأجساد  الجديدة  أسلحتهم 
مقابل حمايته  لــلــروس  كلها  األســـد ســوريــة 
اآلالف  الحن  ذاك  مــذ  الـــروس  ونظامه. وقتل 

من املدنين.
ــدم والــــدمــــوع  ــ ــد فــــي بـــحـــر مــــن الــ ــ ــــاض األســ خـ
نفسه  يقنع  كــي  الجغرافيا  بعض  الستعادة 
بأنه ال يزال رئيسًا. هّجر الناس من بيوتهم 
من جنوب سورية ووسطها إلى الشمال الذي 
بات مكتظًا باملاين الذين الحقهم األسد إلى 

 وقصفًا وحصارًا وتشريدًا.
ً
هناك قتا

ــنـــوات من  ــة بــعــد عــشــر سـ ــوريـ نـــظـــرة عــلــى سـ
ــلــــت مــن  ــورة، تــظــهــر أن مـــدنـــًا كـــامـــلـــة أزيــ ــ ــثـ ــ الـ
الخريطة، وأحياء كاملة باتت أطااًل. أكثر من 
نصف السورين ما بن قتيل ومعتقل ومشرد 
ومــهــجــر. تــحــولــت ســوريــة إلـــى ثـــاث مناطق 
نفوذ. املليشيات اإليرانية لها حصة األسد من 
سورية، والــروس باتوا املتحكمن بكل شيء 
فــي الــبــاد مــع منافسة خفية مــن اإليــرانــيــن، 
واألمـــيـــركـــيـــون وضـــعـــوا يــدهــم عــلــى الــجــانــب 
»شرقي  املهم من الباد، وهو ما بات ُيعرف بـ
الــــفــــرات«، املــنــطــقــة الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
ق 

ّ
تمز )قــســد(.  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات 

النسيج االجتماعي السوري، فاتسعت الهّوة 
والقومية،  والدينية  الطائفية  املكونات  بــن 
وهو ما يطرح أسئلة حول قدرة هذه املكونات 
 عــلــى الــتــعــايــش فـــي دولــــة واحــــدة. 

ً
مــســتــقــبــا

ـــّرغـــت ســوريــة مــن الـــكـــفـــاءات. لــم يــعــد هناك 
ُ
ف

الــســوري«  العربي  »الجيش  تــحــّول  اقــتــصــاد. 
إلى مجرد مليشيا من مليشيات »الشبيحة« 
الجانب  مــن  الــدعــم  تتلقى  الــتــي  واملليشيات 
ــل األســـد وحلفاؤه 

ّ
الــروســي أو اإليـــرانـــي. عــط

الـــروس واإليــرانــيــون مساعي لــألمــم املتحدة 
إليــجــاد حــل ســيــاســي يلملم شــتــات ســوريــة.
أمني...

أكثر من نصف السوريين 
هم اليوم ما بين قتيل 

ومعتقل ومشرد ومهجر

 
ً
مستقبا الحالية  األميركية  اإلدارة  موقف 

ــة تــعــامــلــهــا مــــع نــتــائــج  ــيــ ــنــــظــــام، وآلــ ـــن الــ مـ
بفوز  صــدورهــا،  بعد  الحالية،  االنتخابات 

األسد، بطبيعة الحال.
في واشنطن، ال يزال واضحًا عدم االهتمام 
بامللف السوري راهنًا، بخاف ما كان عليه 
الــســابــقــة، باستثناء  فــي ظــل اإلدارة  الــحــال 
ما صــدر قبل أيــام عن بايدن بتمديد حالة 
ــة املــتــعــلــقــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة األمـ
بسورية، واإلشارة إلى أن تصرفات النظام 
الــســوري وســيــاســاتــه، فــي مــا يتعلق بدعم 
الكيميائية،  واألسلحة  اإلرهابية  املنظمات 
تــشــكــل تــهــديــدًا لــألمــن الــقــومــي والــســيــاســة 
ــات املــتــحــدة،  ــواليــ الــخــارجــيــة واقـــتـــصـــاد الــ
ودعـــوة الــنــظــام وداعــمــيــه إلــى »وقـــف حربه 
العنيفة ضد شعبه، ووقف إطاق النار على 
مستوى الباد، وتمكن وصول املساعدات 
اإلنسانية إلى جميع السورين املحتاجن، 
والتفاوض على تسوية سياسية في سورية 
وفـــق قــــرار مــجــلــس األمــــن 2254«. ووّجــهــت 
اإلدارة األميركية رسالة بأن مواصلة حالة 
بالتغييرات  ترتبط  تجاه سورية  الطوارئ 

في سياسات وإجراءات النظام السوري.

الروس،  النظام وحلفاؤه، ال سيما  ويجهد 
بالتزامن  رئيس،  بشكل  الخليج  الستمالة 
مــع إجـــراء االنــتــخــابــات، إلعـــادة النظام إلى 
املــحــيــط الــعــربــي فـــي املـــقـــام األول، ومـــن ثم 
ــادة  الخليجية إلعـ األمـــــوال  مــن  االســتــفــادة 
ــدو تــطــلــعــات  ــبـ ــار، لـــكـــن حـــتـــى اآلن تـ ــ ــمـ ــ اإلعـ
الــنــظــام والــــــروس صــعــبــة الــتــحــقــيــق ضمن 
الرياض  أواًل مع إصــرار  الحالية،  الــظــروف 
على إنــجــاز الــحــل الــســوري، وثــانــيــًا بسبب 
الــحــواجــز الــغــربــيــة واألمــيــركــيــة عــلــى وجــه 
ــقـــف أمـــــــام أي عــمــلــيــة  ــتــــي تـ الـــخـــصـــوص الــ
ــة  ــام وأي دولــ ــظـ ــنـ تــطــبــيــع حــقــيــقــيــة بــــن الـ
عــربــيــة، وتــقــديــم الــدعــم املــالــي بشكل علني 
وواضـــح، وهــذه عملية تعترضها عقوبات 
ــي، بـــمـــعـــزل عــن  ــركــ ــيــ ــــون قـــيـــصـــر« األمــ ــانـ ــ »قـ

مسؤول أميركي: 
تطبيع العالقات مع نظام 

األسد غير وارد

يقود بشار األسد سورية 
لسبع سنوات جديدة 
عقب االنتخابات التي 

يجريها اليوم، بعد 
عقدين كاملين من 
ارتكاب جميع أنواع 

الجرائم بحق السوريين

يسعى النظام السوري 
عبر انتخاباته اليوم، 

وإضافة لتمديد بقاء 
بشار األسد على رأس 
السلطة، إلى اإليحاء 

باستقرار األوضاع تمهيدًا 
لمحاولة تطبيع العالقات 

مع المحيط العربي
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B

  شرق
      غرب

أفغانستان: »طالبان« 
تتعهد بحماية 

الدبلوماسيين األجانب
ــان«، أمـــس  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ تـــعـــهـــدت حــــركــــة »طـ
ــة«  ــنـ ــة آمـ ــاء، بـــتـــوفـــيـــر »بـــيـــئـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــن األجــــــــانــــــــب فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد قـــــرار أســتــرالــيــا 
ــــاق ســفــارتــهــا فـــي كــابــول  أمــــس إغـ
باسم  املتحدث  وقــال  أمنية.  لـــدواٍع 
»طــالــبــان«، محمد نعيم، إن »إمــارة 
أفـــغـــانـــســـتـــان اإلســــامــــيــــة تــطــمــئــن 
جــمــيــع الــدبــلــومــاســيــن والــعــامــلــن 
فــي املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة بــأنــنــا لن 
ــر الــقــرار  ــل أي تــهــديــد لـــهـــم«، إثـ

ّ
نــمــث

ــع بــدء  ــرالـــي الـــــذي يـــتـــزامـــن مـ ــتـ األسـ
»الناتو«  وقـــوات  األميركية  الــقــوات 

انسحابها من هذا البلد.
)فرانس برس(

واشنطن: 
الحرس الوطني يغادر 

محيط الكابيتول
غادر آخر 2149 عنصرًا من نحو 26 
ألف جندي من قوات الحرس الوطني 
األمـــيـــركـــي، أول مـــن أمــــس االثـــنـــن، 
الكونغرس،  مقر  ومحيط  واشنطن 
أشهر   5 انتشارهم هناك نحو  بعد 
الرئيس السابق  اقتحام أنصار  إثر 
في  الكابيتول  مبنى  ترامب  دونالد 
6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
وقـــال وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـن إن 
ــنـــود حـــمـــوا الــــنــــواب«،  »هـــــــؤالء الـــجـ
النواب  فيما شكرت رئيسة مجلس 
نانسي بيلوسي »األبطال املدافعن 

عن الديمقراطية«.
)فرانس برس(

المبعوثة األممية 
متمسكة بزيارة ميانمار

ــم املــتــحــدة إلــى  أعــلــنــت مبعوثة األمـ
بورغنر،  شرانر  كريستن  ميانمار 
أول مــن أمــس االثــنــن، أنــهــا ال تــزال 
تأمل زيارة هذا البلد، بعد 7 أسابيع 
قــضــتــهــا فـــي املــنــطــقــة بــانــتــظــار أن 
َيسمح لها املجلس العسكرّي الذي 
ــاط  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ ــــي فـ ــًا فـ ــذ انــــقــــابــ ــفـ نـ
ــــى مــيــانــمــار.  املــــاضــــي بـــالـــدخـــول إلـ
وقــالــت بــورغــنــر إن رئــيــس املجلس 
الجنرال من أونــغ هاينغ كــّرر لها 
للزيارة«،  مناسبًا  ليس  »الــوقــت  أن 

مشددة على أنها لن تستسلم.
)فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

مـــنـــذ واقــــعــــة اعـــتـــقـــال الـــنـــاشـــط الـــبـــيـــاروســـي 
املـــــعـــــارض، مــــؤســــس قــــنــــاة »نـــيـــكـــســـتـــا« عــلــى 
»تيليغرام«، رومان بروتاسيفيتش، بعد إرغام 
الهبوط في  كــان يستقلها على  التي  الطائرة 
مينسك يوم األحد املاضي، تواجه بياروسيا 
ضغوطًا غربية متزايدة تمثلت في وقف عدد 
من شركات الطيران األوروبية حركة الطيران 
عــبــر األجـــــــواء الـــبـــيـــاروســـيـــة، ومـــنـــع رحـــات 
طرد  وتــبــادل  البياروسية،  »بيافيا«  شركة 
الدبلوماسين بن بياروسيا والتفيا، وسط 
ــأن تــفــاقــم الـــواقـــعـــة عــزلــة  ــد الــتــوقــعــات بــ ــزايـ تـ
وفــي محاولة  الــدولــيــة.  الساحة  على  مينسك 
ــة  ــيـ مـــن بــيــاروســيــا لــصــّد الــتــصــعــيــد األوروبـ
ضـــدهـــا، أعــلــن رئــيــس إدارة الــطــيــران بــــوزارة 
الــنــقــل فـــي بــيــاروســيــا، أرتـــيـــم ســيــكــورســكــي، 
مساء اإلثنن، أن اإلنذار الكاذب الذي أدى إلى 
تحويل مسار طائرة كانت متجهة من اليونان 
كــان يحمل  فــي مينسك،  لتحط  ليتوانيا  إلــى 

توقيع حركة »حماس«. وأضــاف أنه جاء في 
ــذار املــزعــوم: »نــحــن، جــنــود حماس،  نــص اإلنــ
نطالب بــأن تــوقــف إســرائــيــل إطـــاق الــنــار في 
قطاع غــزة. نطالب االتحاد األوروبــي بسحب 
الحرب. هناك قنبلة  دعمه إلسرائيل في هذه 
لــم تــذعــنــوا ملطالبنا،  الــطــائــرة. إذا  عــلــى مــن 
ــوق فــيــلــنــيــوس فـــي 23  فــســتــنــفــجــر الــقــنــبــلــة فــ
مايو/أيار«. لكن املتحدث باسم الحركة فوزي 
بــرهــوم، نفى أي معرفة للحركة بــاألمــر. وقال 
إن حماس »ال عاقة لها على اإلطاق، وهي ال 
تلجأ لتلك األساليب والتي يبدو أنها من فعل 

جهات مشبوهة تهدف إلى شيطنة حماس«.
 الــتــفــســيــر الــرســمــي الــركــيــك، أعلنت 

ّ
ــل وفـــي ظـ

البياروسية،  الداخلية  وزارة  باسم  متحدثة 
أن بروتاسيفيتش قيد »التوقيف االحتياطي« 
 التلفزيون الرسمي 

ّ
في سجن في مينسك. وبث

شريطًا مصّورًا للمعارض املعتقل، يقول فيه 
إن فــريــق الــتــحــقــيــق يــتــعــامــل مــعــه »فـــي شكل 
تعاوني  »أواصـــل  ويضيف:  تمامًا«،  مناسب 
ــقــن، وإنــنــي أدلـــي باعترافاتي فيما 

ّ
ــحــق

ُ
امل مــع 

يتعلق بتدبير اضطرابات كبيرة«.
بـــدوره، قــرر االتــحــاد األوروبــــي إغـــاق مجاله 
ــركــــات الـــطـــيـــران  ــه أمــــــام شــ ــاراتــ الــــجــــوي ومــــطــ
ــدد الـــرئـــيـــس  ــ ــ الــــبــــيــــاروســــيــــة. مـــــن جــــهــــتــــه، نـ
األميركي جو بايدن، مساء االثنن، بالسلوك 
ــًا إرغــــــام الـــطـــائـــرة على  ــفـ الـــبـــيـــاروســـي، واصـ
»الـــخـــطـــوة الـــفـــاضـــحـــة«، ومــطــالــبــًا  الـــهـــبـــوط بــــ
ــــوري عــــن املـــــعـــــارض. وأضـــــاف  ــفـ ــ بـــــاإلفـــــراج الـ
»طـــلـــبـــُت مـــن فــريــقــي الــتــفــكــيــر فـــي الـــخـــيـــارات 
املــنــاســبــة ملــحــاســبــة املـــســـؤولـــن، بــالــتــنــســيــق 
ــفـــاء  ــلـ ــاد األوروبـــــــــــــي وحـ ــ ــحــ ــ ــق مـــــع االتــ ــيــ ــوثــ الــ

بروتاسيفيتش،  أزمـــة  تــفــاقــم  مــع  وبــالــتــزامــن 
ذكـــــرت صــحــيــفــة »كـــومـــيـــرســـانـــت« الـــروســـيـــة، 
الــــــروســــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــيــــس  ــرئــ الــ أن 
ســيــســتــقــبــل نــظــيــره الـــبـــيـــاروســـي، ألــكــســنــدر 

وشركاء آخرين ومنظمات دولية«. في املقابل، 
الروسية  الخارجية  بــاســم  املتحدثة  وصــفــت 
ماريا زاخــاروفــا، رد فعل الــدول الغربية على 
لألطراف  وتوجهت  »الهستيريا«.  بـ الحادثة، 
كــل شــيء،  أن يصدمكم  »إمــا  بالقول:  الغربية 
أو عليكم أال تنصدموا بتاتا من سلوك مماثل 
من جانب اآلخــريــن«. وكــان الفتًا أن رد الفعل 
الغربي جاء حازمًا وسريعًا هذه املرة، عكس 
الحوادث واالنتهاكات الحقوقية السابقة في 
بياروسيا، حن كان املسؤولون األوروبيون 
من  يجري،  مما  قلقهم  عن  بالتعبير  يكتفون 
دون اتخاذ أي إجراءات جدية بحق بياروسيا. 

لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، فــــي مــنــتــجــع ســـوتـــشـــي املــطــل 
الجمعة. ويعزو  غد  بعد  األســود  البحر  على 
عــضــو اتـــحـــاد الــصــحــافــيــن الــبــيــاروســيــن، 
»العربي الجديد«،  إيغور كارنيه، في حديث لـ
ــة  ــعـ ــلـــى واقـ ــعـــل األوروبـــــــــــي الـــــحـــــازم عـ ــفـ رد الـ
أوروبين  رعايا  وجــود  إلــى  بروتاسيفيتش، 
ــتـــي تــــم إرغـــامـــهـــا عــلــى  عـــلـــى مــــن الـــطـــائـــرة الـ
الــهــبــوط، متوقعًا أن تــزيــد الــحــادثــة مــن عزلة 
بياروسيا وتدفعها نحو املزيد من االعتماد 
ما  وحــول  واقتصاديًا.  سياسيًا  روسيا  على 
إذا كــان رد الفعل األوروبـــي سيدفع بمينسك 
للعودة إلى حضن موسكو، يجيب: »بالطبع، 
ســـيـــحـــدث ذلـــــك وســـيـــظـــهـــر مـــــرة أخــــــرى فــشــل 
عامًا   27 تــتــّوج  إذ  الــحــالــي،  النظام  سياسات 
من حكم لوكاشينكو بالعزل الكامل عن العالم 
الــخــارجــي، لتبقى روســيــا هــي املـــاذ األخــيــر 
عــلــى املــســتــويــن الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي«. 
املعلومات  مركز  عــام  مدير  يعتبر  من جهته، 
الــســيــاســيــة فـــي مــوســكــو )شـــركـــة اســتــشــارات 
متخصصة في التحليل السياسي والعاقات 
العامة(، أليكسي موخن، أن تدهور العاقات 
البياروسية الغربية ال يعني تحسنًا لوضع 
ــو تــلــقــائــيــًا  ــكـ الــــعــــاقــــات بــــن مــيــنــســك ومـــوسـ
»الــعــربــي  فــي ظــل تــراكــم الــخــافــات. ويــقــول لـــ
القيادة الروسية أبدت  الجديد«: »صحيح أن 
دهشتها من الضجة التي أثيرت حول واقعة 
بروتاسيفيتش، لكن نظريًا يجب أن يعزز ذلك 
الــعــاقــات الــروســيــة الــبــيــاروســيــة، إال أن هذا 
االحتمال غير مرجح، ألن روسيا لم تنس بعد 
انتمائهم  بــذريــعــة  مواطنيها  اعــتــقــال  واقــعــة 

لشركة فاغنر«.

الرئاسيات 
اإليرانية

اإلثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، وفـــقـــًا لــلــمــتــحــدث بــاســم 
اللجنة عباس علي كدخدائي. وتضّم القائمة 
القضائية  السلطة  رئــيــس  أســمــاء  الرسمية 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، أمــــن مــجــمــع تشخيص 
ــام الـــســـابـــق  ــ ــعـ ــ ــائــــد الـ ــقــ ــنــــظــــام الــ مـــصـــلـــحـــة الــ
للحرس الثوري محسن رضائي، اإلصاحي 
األعلى  املرشد  مندوب  مهرعليزادة،  محسن 
فـــي مــجــلــس األمــــن الــقــومــي ســعــيــد جليلي، 
البرملاني املحافظ السابق علي رضا زاكاني، 
محافظ املصرف املركزي عبد الناصر همتي، 
أمير حسن  املحافظ  البرملان  ونائب رئيس 

قاضي زاده هاشمي.
رئيس  الدستور  صيانة  مجلس  واستبعد 
الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق، املـــحـــافـــظ املـــعـــتـــدل علي 
الريــــجــــانــــي، ونــــائــــب رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
الـــــقـــــيـــــادي اإلصـــــــاحـــــــي الـــــــبـــــــارز إســــحــــاق 
جــهــانــغــيــري، والـــرئـــيـــس األســـبـــق مــحــمــود 
أحمدي نجاد. وفي حال لم يتدخل املرشد 
اإليــــرانــــي األعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي لــتــعــديــل 

طهران ـ صابر غل عنبري

حــســمــت لــجــنــة صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
االنتخابات  نتائج  عمليًا  اإليــرانــي 
الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة قــبــل مــوعــدهــا 
املــقــرر فــي 18 يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، بعد 
 
ً
إزاحة العديد من املرشحن األقوياء، فاسحة

املـــجـــال أمـــــام فــــوز مـــرجـــح لــرئــيــس الــســلــطــة 
ــة، املـــحـــافـــظ إبـــراهـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة اإليـ
ــوز رئــيــســي بتغيير  رئـــيـــســـي. وســيــســمــح فــ
املــســار الــســيــاســي لــلــرئــاســة اإليــرانــيــة نحو 
التشدد، بعد واليتن لإصاحي  املزيد من 
حسن روحاني من جهة، وفشل اإلصاحين 
في التسويق لوزير الخارجية محمد جواد 
ظريف، خصوصًا في خضّم مباحثات فيينا 
ــي. ونــشــرت  ــرانــ ــنـــووي اإليــ ــاق الـ ــفـ بــشــأن االتـ
املرشحن  قائمة  اإليــرانــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
والتي  الرئاسي،  السباق  النهائين لخوض 
مساء  الدستور  صيانة  لجنة  من  متها 

ّ
تسل

فــــي دورات ســابــقــة،  كـــمـــا حـــــدث  ــقـــائـــمـــة،  الـ
املــحــافــظــن، إذ إن  الــســبــاق عــلــى  سيقتصر 
ــذا الـــتـــيـــار، واملـــرشـــح  ــ خــمــســة مــنــهــم مــــن هـ
مهرعليزادة،  محسن  الــوحــيــد،  اإلصــاحــي 
ال يمثل وزنًا كبيرًا في الشارع اإلصاحي، 
املركزي شخصية  املصرف  أن محافظ  كما 
مــســتــقــلــة ال يــمــكــنــهــا مــنــافــســة املــرشــحــن 

املحافظن.
أكد  أول رد فعل على رفــض ترشحه،  وفــي 
رئـــيـــس الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق عــلــي الريــجــانــي 
أنـــه تــرشــح لــانــتــخــابــات »لــلــقــيــام بــواجــبــه 
اإلســامــي والــوطــنــي والــثــوري، وبــنــاًء على 
ــيـــة لتحقيق  ــثــــورة اإلســـامـ الــ قـــائـــد  تــأكــيــد 
ــي االنــــتــــخــــابــــات،  ــ ــــوى فــ ــــصـ ــقـ ــ املـــــشـــــاركـــــة الـ
وتوصية مرجعيات دينية وأصحاب الرأي 
األكاديمين وشرائح مختلفة من الشعب«. 
وأضــــاف »أمـــا بــعــدمــا اتــخــذت االنــتــخــابــات 
هــــذا املـــســـار فـــأنـــا قـــد قــمــت بـــواجـــبـــي أمـــام 
الــلــه والــشــعــب الــعــزيــز وراض بــرضــا الــلــه«، 
مــقــدمــًا الــشــكــر لــجــمــيــع مـــن دعـــمـــه، وأعــــرب 
عن أمله في أن »يشاركوا في االنتخابات«. 
مـــن جــهــتــه، نــشــر رئــيــســي مــقــطــعــًا مــصــورًا 
ــه، عــلــى صــفــحــاتــه فـــي وســـائـــل الــتــواصــل  لــ
إنــه بعد اطــاعــه على  االجتماعي، قــال فيه 
قــائــمــة املــرشــحــن الــنــهــائــيــة بـــدأ مــشــاورات 

إلجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات تـــنـــافـــســـيـــة بــمــشــاركــة 
ــي الـــســـبـــاق  ــ واســـــعـــــة. خـــريـــطـــة الـــتـــنـــافـــس فـ
الــرئــاســي اإليــرانــي لــم تكتمل بــعــد، بانتظار 
اإلعان عن التحالفات االنتخابية املحتملة، 
لكن املــرشــح األوفـــر حظًا حتى هــذه اللحظة 
هو إبراهيم رئيسي، الذي مالت االنسحابات 
األخيرة لصالحه خال األيام املاضية. وآخر 
ــان املـــرشـــح  ــ املــنــســحــبــن لـــصـــالـــح رئـــيـــســـي كـ
حــســن دهـــقـــان، مــســتــشــار املـــرشـــد اإليـــرانـــي 
من  أول  أعــلــن،  الـــذي  العسكرية،  للصناعات 
أمس اإلثنن، انسحابه، وقال »سأوفر جميع 
ـــثــــورة ومــرشــح  قــــدراتــــي لــخــدمــة الـــنـــظـــام والـ
إبراهيم  السيد  مقدمتهم  فــي  الــثــورة،  جبهة 
رئيسي«. كما سبق أن أعلن كل من قائد قوات 
»الباسيج« السابق علي رضا أفشار، والوزير 
السابق  والوزير  زريبافان،  مسعود  السابق 
رئيسي.  لصالح  انسحابهم  عباسي  محمد 
وأفادت وكالة أنباء التلفزيون اإليراني، أمس 
الثاثاء، بأن املرشح رستم قاسمي، مساعد 
االقتصادية،  للشؤون  الــقــدس«  »فيلق  قــائــد 
وزيــــر الــنــفــط الــســابــق، وجـــه رســـالـــة ملجلس 
صيانة الدستور، معلنًا عن انسحابه لصالح 
»جبهة الثورة«، املظلة الرئيسية للمحافظن 

التي رشحت إبراهيم رئيسي.  
لكن ال يبدو أن أمر القائمة قد ُحسم، إذ كشف 
الصحافي املحافظ محمد مهاجري عن أن 
الرئيس حسن روحاني وجه رسالة للمرشد 
علي خامنئي، مطالبًا إياه بالتدخل إلحداث 
تــغــيــيــرات فــي الــقــائــمــة. وأضــــاف مــهــاجــري، 
وفقا ملوقع »خبرأوناين«، أن روحاني أمر 
وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي 
بعدم نشر القائمة حاليًا، كاشفًا عن تعرض 
الوزير »لضغوط سياسية شديدة« لإعان 
عن القائمة. وبعد اإلعان رسميًا عن قائمة 
االنتخابية  الحمات  ستنطلق  املرشحن، 
وتستمّر حتى 17 يونيو املقبل، لتدخل فيه 
الباد فترة الصمت االنتخابي قبل يوم من 
إجراء االنتخابات. وخال الدورات السابقة، 
غالبًا ما كان املشهد االنتخابي يسخن أكثر 
بعد اإلعان عن القائمة، وسيزداد سخونة 
مــع املــنــاظــرات االنــتــخــابــيــة بــن املــرشــحــن، 
الـــدورة، إذا استقر املرشحون  لكن في هــذه 
فذلك  ــارس«،  »فــ أعلنت  مــا  على  النهائيون 
من شأنه أن يتسبب بفتور أكثر في املشهد 
االنتخابي. إال إذا أعقب انتشار القائمة جدل 
ســيــاســي وتــدخــل املــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى 
لصالح إعــادة النظر في الترشيحات، فمن 

ن املشهد.  
ّ

شأن ذلك أن يسخ
فــــــي مــــــــــــــوازاة حــــســــم األســـــــمـــــــاء املــــرشــــحــــة 
للرئاسيات مبدئيًا، ال تبدو الحماسة ظاهرة 
في الشارع اإليراني، إذ على عكس الدورات 
السابقة، يخيم على املشهد االنتخابي فتور 
اللحظة،  الــراهــن حتى هــذه  املشهد  يعكسه 
وسط دعــوات لعدم املشاركة باالنتخابات، 
ســواء من قبل املعارضة في الخارج أو من 
أوســاط داخلية. والفتور مدفوع بتحديات 
وأزمــات داخلية عــدة، في مقدمتها الوضع 
االقتصادي الصعب الذي يعيشه املواطنون 
اإليرانيون منذ أكثر من ثاث سنوات على 
على  الشاملة  األميركية  العقوبات  خلفية 
الحكومة  أداء  اإليــرانــي، وضعف  االقتصاد 
اإليرانية. كما تراكم االمتعاض في الشارع 
نتيجة سوء اإلدارة، ما قد يرفع من مستوى 
العزوف عن املشاركة االنتخابية مقارنة مع 

الدورات السابقة.  
وحسب آخر استطاع للرأي، نشر نتائجه 
مــركــز »إيــســبــا« لقياس األفــكــار، يــوم األحــد 
املاضي، أكد 70.03 في املائة من املستطلعن 
معرفتهم بموعد االنتخابات الرئاسية في 
املائة  املقبل، فيما نفى 29.7 في  18 يونيو 
ــادت  ــ ــا، أفـ ــ ــــدورهـ مــنــهــم عــلــمــهــم بـــاملـــوعـــد. بـ
وكــالــة »فــــارس« اإليــرانــيــة املــحــافــظــة، أمــس، 
بـــأن نــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي تشير إلـــى أن 
نــســبــة املـــشـــاركـــة قـــبـــل اإلعـــــــان عــــن قــائــمــة 
املرشحن وبدء الحمات االنتخابية بلغت 
53 في املــائــة، حسب قولها، مشيرة إلــى أن 
إبراهيم رئيسي حصل على أكثرية أصوات 

املستطلعة آراؤهم.

المعارضة البيالروسية في بولندا تطالب باإلفراج عن بروتاسيفيتش )فرانس برس(

)Getty( أعلن رئيسي ترشحه للرئاسيات في 15 مايو/ أيار الحالي

من المحتمل 
أن يصبح رئيس 

السلطة القضائية 
اإليرانية إبراهيم 

رئيسي رئيسًا إليران 
في 18 يونيو 
المقبل، بعد 

إبعاد لجنة صيانة 
الدستور المرشحين 

األقوياء من 
أمامه، وأبرزهم 

الرئيس األسبق 
محمود أحمدي 

نجاد، ورئيس 
مجلس الشورى 

السابق علي 
الريجاني

العسكر  أبطاله  اإلثنين،  أمس  من  أول  جديدًا  انقالبًا  مالي  شهدت 
أنفسهم الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا العام الماضي، ما 

يعّقد تنفيذ تعهدات السلطة االنتقالية في هذا البلد
قضيةالحدث

لجنة صيانة الدستور تعبّد 
طريق رئيسي

تقرير

 592
مرشحًا

أعلن 592 ترشيحهم 
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية، 

مع فتح أبواب الترشيح 
منتصف الشهر الحالي. 

ومن بين هؤالء، تقدمت 
40 امرأة لخالفة الرئيس 
حسن روحاني، وأبرزهن 

زهراء شجاعي، المحسوبة 
على الرئيس األسبق محمد 
خاتمي. وشجاعي إحدى 
أكثر المحاميات دفاعًا عن 

حقوق النساء.

روحاني دعا خامنئي 
لتعديل القائمة النهائية 

للمرشحين

الريجاني بعد رفض 
ترشيحه: قمت بواجبي 

أمام الشعب

رّوجت بيالروسيا أكذوبة 
وجود إنذار للطائرة 

متعلق بـ»حماس«

تحاول بيالروسيا استيعاب 
الهجمة الغربية ضدها، 

على خلفية توقيف 
المعارض رومان 

بروتاسيفيتش، مستندة إلى 
دعٍم روسي غير محدود

انقالب 
خامس 

في مالي

متحديًا  عسكرية،  شخصيات  إلى  الثانية، 
االنتقادات الداخلية املتزايدة، لدور الجيش 

في حكم الباد.
ومــــمــــا يــــشــــي بـــــه انـــــقـــــاب أول مـــــن أمـــــس، 
اليمن  أقــســمــا  الــلــذيــن  ــداو ووان،  نــ أن  هـــو 
الــدســتــوريــة فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي، 
قــــد حـــــــاوال الــــتــــحــــرك مـــنـــفـــرديـــن، وتــخــطــي 
ســـيـــطـــرة عــســكــريــن بــعــيــنــهــم عـــلـــى مـــراكـــز 
ــســــؤول حـــكـــومـــي كــبــيــر  أســــاســــيــــة. وقــــــال مــ
ــرز«، إن إطــــاحــــة الــرجــلــن  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ ــابـــق لـ سـ
املاضي،  أغسطس  انقاب  أعمدة  من  اثنن 
كان خطأ كبيرًا. وبرأيه فإن انقاب أول من 
أمــس اإلثــنــن »يــهــدف إلــى إعـــادة الوزيرين 
العسكرين إلى منصبيهما«. وقال مسؤول 
عــســكــري فـــي قـــاعـــدة كـــاتـــي لــلــوكــالــة: »هـــذا 
ليس اعــتــقــااًل. مــا فعاه )نـــداو ووان( ليس 
جــيــدًا«، فــي إشـــارة إلــى التعديل الحكومي. 
ستتخذ  بــذلــك،  نعلمهم  »ســــوف  وأضـــــاف: 
قـــرارات بهذا الــصــدد«. وأمــس الثاثاء، أكد 
»فرانس  لوكالة  الجيش،  من  مقرب  مصدر 
برس«، أن الرئيس االنتقالي املالي ورئيس 
الــــوزراء، أمضيا ليلتهما األولـــى فــي عهدة 
اقتيادهما  بعد  اعتقلوهما،  الذين  الجنود 

من منزليهما مساء اإلثنن. 
وكــان نــداو ووان قد تعهدا بــاإلشــراف على 
ــاحـــة بــكــيــتــا الــعــام  فــتــرة انــتــقــالــيــة إثــــر اإلطـ
ــادة الحكم  ــ املـــاضـــي، مــدتــهــا 18 شــهــرًا، وإعـ

في منتصف الطريق بن االنقاب 
العسكري الذي أطاح في أغسطس/

املـــنـــتـــخـــب  الــــرئــــيــــس  املـــــاضـــــي  آب 
العامة  واالنتخابات  كيتا،  أبوبكر  إبراهيم 
الــتــي وعــــدت الــطــغــمــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة 
 ،2022 فبراير/شباط  فــي  بإجرائها  حاليًا 
شهدت مالي، أول من أمس اإلثنن، االنقاب 
ــي تـــاريـــخـــهـــا مـــنـــذ االســـتـــقـــال  ــامـــس فــ ــخـ الـ
)1960(، وعلى األرجح على أيدي فريق من 
الرئيس  أطــاحــوا  الــذيــن  ذاتــهــم  العسكرين 
الــســابــق قــبــل أشــهــر. وحــتــى الــســاعــة، يبدو 
التي  التعيينات  يتمحور حول  الخاف  أن 
التي  الثانية  وان  جــرت في حكومة مختار 
كــشــف عــنــهــا فــي الــيــوم ذاتــــه، بــعــدمــا أطــاح 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي وجــهــن رئــيــســيــن من 
الــعــســكــر، الــلــذيــن كــانــا مــن أبــطــال االنــقــاب 
الرابع، ما يعني أن الخاف يدور بن الطغمة 
العسكرية نفسها. لكن االنقاب، الذي حصل 
فـــي أجــــــواء شـــديـــدة الـــتـــوتـــر تـــســـود الــبــاد 
مــنــذ فــتــرة، ال سيما مــع تــصــاعــد االحــتــقــان 
االجـــتـــمـــاعـــي )إضـــــــــراب نـــقـــابـــات عــمــالــيــة( 
والـــســـيـــاســـي، والـــضـــغـــوط الـــتـــي تــمــارســهــا 
املعارضة على السلطات العسكرية، يجعل 
تحقيق هذه األخيرة للوعود التي أغدقتها 
على الباد وللمجتمع الدولي صعب املنال، 
وسط صراعها الداخلي الذي يؤكد تشبث 
العسكر بالحكم. ومن شأن أي انــزالق أكثر 
السياسية  الــفــوضــى  يــعــمــق  أن  لـــألوضـــاع، 
فـــي الــــبــــاد، ويـــّصـــعـــب الـــجـــهـــود األفــريــقــيــة 
ــك مــع  ــ ــأتــــي ذلـ الـــتـــي تـــبـــذل الحـــتـــوائـــهـــا. ويــ
ــعـــدام األمــــن اإلقــلــيــمــي، بتعريض  تــفــاقــم انـ
عملية مكافحة املتطرفن املوالن لتنظيمي 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش«، شمالي الــبــاد، وفي 
املثلث الحدودي بن مالي وبوركينا فاسو 

ات كبيرة. 
ّ

والنيجر، لخض
ــالــــي، مــســاء  وأقــــــدم ضـــبـــاط فـــي الــجــيــش املــ
اإلثـــنـــن، عــلــى اعــتــقــال الــرئــيــس االنــتــقــالــي، 
ــاه نــــــداو، ورئــيــس  الــكــولــونــيــل املـــتـــقـــاعـــد، بــ
الحكومة املدني، مختار وان، ووزير الدفاع 
إلــى قاعدة  سليمان دوكــــوري، واقــتــيــادهــم 
ــرب الــعــاصــمــة  كـــاتـــي الــعــســكــريــة، شـــمـــال غــ
ــو، وذلـــــــك بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن  ــاكــ ــامــ بــ
ــقـــدان شــخــصــيــتــن عــســكــريــتــن نــافــذتــن،  فـ
هما وزيــر األمــن الداخلي الجنرال موديبو 
كــــونــــي، ووزيـــــــر الــــدفــــاع الـــجـــنـــرال ســـاديـــو 
كامارا، ملنصبيهما، في التعديل الحكومي 
الــذي أعلن عنه فــي الــيــوم ذاتـــه. ولــم تخرج 
تفسيرات حــول سبب عــزل كوني وكــامــارا، 
ولكن ذلك بدا مؤشرًا حول انقسامات داخل 
الرغم من استمرار  العسكرية، على  الطبقة 
وان في إسناد حقائب رئيسية في حكومته 

انتخابات تشريعية  إثــر  إلــى سلطة مدنية 
ورئــاســيــة مــقــررة الــعــام املــقــبــل، بحسب ما 
إبريل/ االنتقالية في شهر  السلطة  أعلنت 

العسكرية  الطغمة  وقبلت  املاضي.  نيسان 
بهذه املدة الزمنية للمرحلة االنتقالية، على 
إنها  إذ  األفريقي،  الضغط  مضض، وتحت 
السلطة  استمرار  تفضل  أنها  أعلنت  كانت 
االنتقالية في مهامها ثاث سنوات. وحول 
ذلــــك، شــــرح بــيــتــر فــــام، املــبــعــوث األمــيــركــي 
لوكالة  اإلفــريــقــي،  الساحل  ملنطقة  السابق 
ــــرز«، أن االنـــقـــاب األخـــيـــر »مــؤســف  ــتـ ــ »رويـ
ــاق الــــــــذي تــــّم  ــ ــفـ ــ ــاالتـ ــ ــاجــــئ، فـ لــــكــــن غــــيــــر مــــفــ
العام املاضي لم يكن مثاليًا،  إليه  التوصل 

 وســـط وافـــق عليه كل 
ّ

لكنه عــبــارة عــن حـــل
الاعبن الداخلين والدولين«. ومن ضمن 
إجـــراء  أيــضــًا،  العسكرية  السلطة  تــعــهــدات 
استفتاء في 31 أكتوبر/تشرين األول املقبل 
حـــول تــعــديــل لــلــدســتــور، كـــان ُوعــــد بــه منذ 
وتعديل  اآلن،  حتى  ينفذ  ولــم  طويلة  فترة 
الـــقـــانـــون االنـــتـــخـــابـــي، وإعــــــادة الــبــحــث في 
اتــفــاق الــجــزائــر مــع املــتــمــرديــن فــي الــشــمــال. 
وكانت حركة »إم 5« املعارضة دعت الشهر 
 املجلس االنتقالي، مطالبة 

ّ
الحالي إلى حل

ــثــــر شـــرعـــيـــة والـــتـــزامـــًا  بــتــشــكــيــل هــيــئــة »أكــ
بالقانون«. ورأى مراقب للشؤون املالية، في 
أنه  الفرنسية،  »لوموند«  لصحيفة  حديث 
»من خال استبدال شخصيتن عسكريتن 
ــــام املــــاضــــي،  ــعـ ــ ــقـــــاب الـ ــ ــــي انـ ــتـــن فـ ــيـ ــاسـ أسـ
بجنرالن أكــثــر اعــتــدااًل، فــإن نـــداو ورئيس 
حكومته حــاوال املوازنة داخــل الجيش، في 
عــلــى تخطي  كـــان هــدفــه مساعدتهما  تــحــد 
العسكرين  االنــقــابــيــن، وتــهــدئــة  وصــايــة 

الذين كانوا على خاف معهم«.
ــلـــن اســتــقــالــتــه إثـــر  ــان أبـــوبـــكـــر كــيــتــا أعـ ــ وكــ
انقاب العام املاضي، تحت الضغط، رافضًا 
»إراقة الدماء للبقاء في الحكم«. وكان اقتيد 
أيضًا إلــى قــاعــدة كــاتــي، التي تبقى مسرح 
مــعــظــم االنـــقـــابـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد. 
والتي  حينها،  العسكرية  الطغمة  وأعلنت 
االنــقــاب، عــن نفسها، تحت مسمى  نــفــذت 
واعدة  الشعب«،  الوطنية لخاص  »اللجنة 

بانتقال سريع للحكم املدني. 
وفـــي مــحــاولــة لتنفيس األزمــــة املــســتــجــدة، 
توجه وفد من املجموعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا »إيكواس«، إلى باماكو، أمس، 
ــد بـــيـــان مـــشـــتـــرك لــلــمــنــظــمــة  ــ ــا أكـ بــحــســب مــ
واألمم املتحدة )قوتها في مالي تحمل اسم 
مينوسما( واالتحاد األوروبي، وبريطانيا 
والواليات املتحدة. وقال البيان إن »املجتمع 
ــرفـــض مــســبــقــًا أي عـــمـــل يــفــرض  الــــدولــــي يـ
ــقـــاالت الــقــســريــة«.  ــتـ بـــالـــقـــوة، بــمــا فــيــه االسـ
الحالي لاتحاد اإلفريقي،  الرئيس  وطالب 
تشيسكيدي  فيليكس  الكونغولي  الرئيس 
»اإلفــراج الــفــوري وغير  تشيلومبو، أمــس بـــ
املــــشــــروط« عـــن املـــســـؤولـــن املــعــتــقــلــن. كما 
دعــــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة إلــــى »اإلفـــــراج 
غير املشروط عن املحتجزين«. ودعا األمن 
غوتيريس  أنطونيو  املــتــحــدة  لــألمــم  الــعــام 
إلى الهدوء في مالي، واإلفراج غير املشروط 
عن املعتقلن. ويرجح أن يعقد مجلس األمن 
ــام املقبلة  الــدولــي اجــتــمــاعــا طــارئــا فــي األيــ

بشأن الوضع في مالي. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

صراعات العسكر تعمق 
األزمة السياسية

تعهد العسكر 
بإجراء انتخابات عامة 

في فبراير المقبل

سبقت االنقالب 
إطاحة جنرالين بارزين 

من الحكومة
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سياسة

استعادة الساحات واحتمال االعتصام المفتوح

استعراض قوة للمتظاهرين في بغداد

تصّدر التظاهرات 
شعارا »من قتلني« 
و»فسادكم يقتلنا«

بغداد ـ محمد الباسم

الــعــراق، أمس  نجح املحتجون في 
ــا يــمــكــن  ــ ــــي تـــنـــظـــيـــم مـ ــاء، فـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
اعـــــتـــــبـــــاره عــــــــرض قــــــــوة شـــعـــبـــيـــًا، 
أمــــام الــقــوى الــســيــاســيــة والــفــصــائــل املسلحة 
تحشيدهم  بعد  عمومًا،  العراقية  والسلطات 
آلالف املتظاهرين في وسط العاصمة بغداد، 
 املـــــحـــــاوالت الــحــكــومــيــة 

ّ
ــن كـــــل ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ

والـــســـيـــاســـيـــة واألمـــنـــيـــة لــعــرقــلــة ذلــــــك. وأكــــد 
 الرسالة األهم من وراء تحركهم 

ّ
متظاهرون أن

هــي أن عـــودة وتــيــرة االحــتــجــاجــات العراقية، 
التي كانت انطلقت في أكتوبر/ تشرين األول 
2019، إلـــى ســابــق عــهــدهــا، مــمــكــنــة جــــدًا، في 
حال عدم حصولهم على حقوقهم ومطالبهم، 
واستمرار مماطلة األحــزاب والسلطة. كما أن 
فكرة عودة االعتصامات، عبر املبيت بالخيم 
فـــي املـــيـــاديـــن والـــســـاحـــات، وتـــحـــديـــدًا ســاحــة 
التحرير، الكبرى واألشهر في العاصمة، واردة 
أيــضــًا، فــي حــال اســتــمــرت الحكومة بتجاهل 
الكشف  وهو  للمتظاهرين،  األساسي  املطلب 
عن قتلة املحتجن والناشطن والصحافين 

خال العامن املاضين.
ــتـــظـــاهـــرو املـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة  ــمـــع مـ وتـــجـ
 عــن العاصمة 

ً
الــجــنــوبــيــة والــوســطــى، فــضــا

بغداد، أمس، في ساحتي الفردوس في جانب 
الــرصــافــة )أحـــد قسمي بــغــداد( والــنــســور في 
جــانــب الـــكـــرخ، رافــعــن شــعــار »مـــن قــتــلــنــي؟«. 
واختار قسم من املحتجن التوجه إلى ساحة 
احتجاجات  تشهد  بــغــداد  جعل  مــا  التحرير، 
في ثاثة أماكن حتى مساء أمس، حضر فيها 
آالف املتظاهرين، وسط نداءات تم توجيهها 
باملساعدات  مّدهم  أجــل  من  العاصمة،  ألبناء 
األســاســيــة، ومــنــهــا املــأكــل ومــيــاه الــشــرب، في 
إشارة إلى احتمال استمرار التظاهرات خال 
األيام املقبلة، أو تحولها إلى اعتصام شعبي 

 
ّ
عــلــى شـــيء مــحــدد لــغــايــة اآلن«، مــوضــحــًا أن
التظاهرات  تفعيل  بــإعــادة  يقول  رأيــًا  »هناك 
ــعـــودة  ــداد قــبــل االنـــســـحـــاب مــنــهــا والـ ــغـ فـــي بـ
 املــطــالــب هي 

ّ
ــو غــديــر أن ــد أبـ لــلــجــنــوب«. وأكــ

 حصول »موقف 
ً
»ذاتها وال تغيير فيها«، آما

دولي في إلزام الحكومة بحماية املتظاهرين 
وتلبية مطالب اإلصاح«.

ــيـــس الـــــــوزراء  ــبـــدو حـــكـــومـــة رئـ فــــي املـــقـــابـــل، تـ
التعامل  فــي  حــــذرًا  أكــثــر  الــكــاظــمــي  مصطفى 
مـــع املـــتـــظـــاهـــريـــن، خــصــوصــًا بــعــدمــا كشفت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة عـــن تــحــذيــرات مـــن الــتــيــار 
ق 

ّ
املـــدنـــي والـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي تتعل

ــدور مـــوقـــف جـــديـــد لـــهـــمـــا، فــــي حـــــال تــم  بــــصــ
استخدام القمع مع املتظاهرين، قد يصل إلى 
إعان الدعوة للتظاهر، ومقاطعة االنتخابات 
»العربي  املقبلة. وكشف مصدر أمني عراقي، لـ
ــوات  ــ ــ ــة قـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــب الـ ــــحـ ــن سـ ــ ــ ــد«، عـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
السيئ  بسجلها  املــعــروفــة  الــشــغــب  مــكــافــحــة 
ــقــــوات الــجــيــش،  مــــع املـــتـــظـــاهـــريـــن، والــــدفــــع بــ

تــم نشر عناصر  كما  املحتجن،  مــع  للتعامل 
أمـــن واســتــخــبــارات خــشــيــة دخــــول مليشيات 
ــالــــث«، لــضــرب  ــثــ ــرف الــ ــطــ »الــ ـــ ــا يـــعـــرف بــ أو مــ
ما  غـــرار  على  عليهم،  واالعـــتـــداء  املتظاهرين 
حصل في مّرات سابقة. وأكد رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي، في بيان، أنه وّجه القوات 
األجواء  وتأمن  املتظاهرين،  األمنية بحماية 

االحتجاجية ملمارسة حقوقهم الدستورية.
من جهته، بــنَّ عضو حركة »نــازل آخــذ حقي 
أن  النعيمي،  عــّمــار  بــغــداد،  فــي  الديمقراطية« 
املتظاهرين  »هــنــاك دعـــوات مستمرة مــن قبل 
ألهالي بغداد للخروج ومساندة املتظاهرين 
ــذه  ــ عـــبـــر االحــــتــــجــــاج أو تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم، وهـ
إلى  الناشطن  بعض  توجه  تشرح  الــدعــوات 
مواصلة االحتجاجات التي تمارس طقوسها 
ــة«. وأضــــــاف الــنــعــيــمــي في  ــ ــــدروسـ بــعــفــويــة مـ
 »هــنــاك تفّهمًا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حــديــث لـــ

مــن قــبــل الــقــوات األمــنــيــة لــلــدور االحتجاجي 
في  الشعب  ودور  الــحــكــومــة،  أخــطــاء  ملعالجة 
اإلصـــــاح، ولـــذلـــك فـــإن الــنــاشــطــن يــواصــلــون 
بالتالي التأكيد على أهمية االلتزام بمفردات 

االحتجاج السلمي«.
وحظيت التظاهرات في بغداد بتأييد سياسي 
عبر أكثر من زعيم حزب وكيان سياسي، كان 
أولــهــم رئــيــس تــيــار »الــحــكــمــة« عــمــار الحكيم، 
الذي دعا إلى حماية املتظاهرين، إضافة إلى 
زعــيــم ائــتــاف »الــوطــنــيــة« أيـــاد عـــاوي، الــذي 

عــبــرَّ فـــي تــغــريــدة عـــن مــســانــدتــه للمحتجن. 
 »الـــعـــجـــز الــحــكــومــي 

ّ
ــــى أن ــــاوي إلـ وأشـــــــار عــ

قــدرة  حــول  الشكوك  يثير  املطالب  تلبية  إزاء 
السلطة على ضمان األمن االنتخابي وإجراء 

انتخابات نزيهة«.
وُيــــشــــارك فـــي االحــتــجــاجــات األخـــيـــرة معظم 
قــــادة الــكــيــانــات الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة أخــيــرًا، 
وهي الكيانات املدنية والعلمانية التي بادرت 
لترتيب  إلى عقد سلسلة اجتماعات  باألصل 
الحزب  أعضاء  إلــى  إضافة  التظاهرات،  أمــور 
ــدم هــــو اآلخــــر  ــ ــذي أقــ ــ الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي، الــ
عــلــى تــوجــيــه أوامــــر جــــادة الســتــمــرار كــــوادره 
شــعــارات  أي  رفــع  دون  املتظاهرين  بمساندة 
لــلــحــزب، وتــبــنــي خــيــار مــواصــلــة االحــتــجــاج 

بالطرق السلمية.
ــــال ســكــرتــيــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي،  وقـ
 »الفعالية 

ّ
»العربي الجديد«، إن رائد فهمي، لـ

الشعبية الكبيرة التي انطلقت في 25 مايو/ 
أيار )أمس( ال بد أن تستمر في سبيل تحقيق 
 االنـــســـحـــاب املــبــكــر 

ّ
مــطــالــبــهــا املـــشـــروعـــة، ألن

للمتظاهرين يؤدي إلى نتائج محدودة جدًا«. 
وبّن فهمي في اتصاٍل مع »العربي الجديد« 
 »تركيز املتظاهرين ينصّب حاليًا على ملف 

ّ
أن

الــكــشــف عــن قتلة املــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــن«. 
»متطّورة  ها 

ّ
بأن األخيرة  التظاهرات  ووصف 

ــة الـــــطـــــرح والـــتـــنـــظـــيـــم والـــنـــضـــج  ــيــ مـــــن نــــاحــ
 املتظاهرين 

ّ
السياسي والوعي والرؤية، كما أن

تنسجم  جــيــدة  تكتيكات  حاليًا  يستخدمون 
مــع الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة، ويــعــرفــون التمييز 
ــه 

ّ
أن ورأى  واملستقبلية«.  اآلنــيــة  املــطــالــب  بــن 

بــقــاء املطالب مــن دون تحقيق، مــع أنها  »مــع 
على  التعكز  للحكومة  ويمكن  تعجيزية  غير 
املــتــظــاهــريــن واســتــثــمــار وجــــودهــــم مـــن أجــل 
كما  االحتجاج،  بــّد من مواصلة  ال  تحقيقها، 
 على الجهات السياسية التي تمتلك أذرعًا 

ّ
أن

مسلحة متهمة بتعنيف املتظاهرين وقمعهم 
أن تتنازل من أجل تحقيق مطالب الشعب«.

بدوره، رأى املحلل السياسي والباحث العراقي 
 »القوى املسلحة، وتحديدًا 

ّ
أحمد الشريفي أن

املــتــورطــة بــقــتــل الــنــاشــطــن والــصــحــافــيــن، ال 
الجماهير  أمـــام  الــتــنــازل  أّي خــيــار غير  تملك 
في  وفقرها  ووعيها  غضبها  يتصاعد  التي 
ــه«، مــشــيــدًا بــــقــــدرات املــتــظــاهــريــن  ــ ــ الـــوقـــت ذاتـ
»الذين باتوا على مستوى عاٍل لناحية ترتيب 
السابقة«.  بالسنوات  مقارنة  أكثر،  صفوفهم 
 
ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــفـــي، لــــ ــريـ وأكــــــد الـــشـ

»املتظاهرين والقوى املدنية وحتى الحكومة 
يـــعـــرفـــون الـــقـــتـــلـــة والــــجــــهــــات الـــتـــي يــنــتــمــون 
اإلعــان عن  الحكومة ضعيفة في   

ّ
لكن إليها، 

أسمائهم ومعاقبتهم«.

استعادت بغداد، أمس 
الثالثاء، نبض الشارع 

المحتقن، بسبب عدم 
وفاء حكومة مصطفى 

الكاظمي بتعهداتها، 
ال سيما المتعلقة 

بكشف قتلة المحتجين 
والناشطين منذ عامين

استقدمت الحكومة قوات من الجيش لتأمين التظاهرات )مرتضى السوداني/األناضول(

ــذا االحـــتـــمـــال ال يــنــفــيــه أو يــؤكــده  مــفــتــوح. هــ
عدد من املتظاهرين، إذ تبدو األمــور متجهة 
ملــواكــبــة أّي تــــطــــورات، فـــي ســيــنــاريــو مــشــابــه 
ملــا حــصــل قــبــل أقـــل مــن عــامــن، حــن انطلقت 
التظاهرات بعفوية شعبية، ومن دون قيادات 
واضحة، لكنها استمرت من خال االنسجام 
واملـــســـانـــدة املــجــتــمــعــيــة، لــتــمــتــد إلــــى مــســاحــة 

نصف العراق تقريبًا.
ــــس مـــشـــاركـــة مــتــظــاهــريــن مــن  ــًا أمـ ــتـ وبــــــدا الفـ
مــحــافــظــات صـــاح الـــديـــن واألنـــبـــار ونــيــنــوى 
ومناطق حــزام بــغــداد وديــالــى، بعدما وفــدوا 
ــل 

ّ
إلــــى الــعــاصــمــة فـــي حـــافـــات كــبــيــرة، مـــا مــث

التي  التظاهرات،  داللــة جديدة على شمولية 
خلت من أّي صور أو شعارات دينية، ما شّكل 
نجاحًا آخر ُيحسب لها، إضافة إلى املشاركة 

النسائية املهمة فيها.
ــدة تـــظـــاهـــرات أمــــس،  ــ وتــــصــــدرت شــــعــــارات عـ
ــا »بـــعـــدنـــا نــــريــــد وطــــــــن«، و»الـــعـــدلـــن  ــ ــرزهـ ــ أبـ
 
ّ
ــنـــي بـــالـــلـــهـــجـــة الـــعـــراقـــيـــة أن ــعـ ــوا«، وتـ ــ ــعــ ــ رجــ

ــنـــاشـــطـــن األحـــــيـــــاء الــــذيــــن لــــم يـــقـــتـــلـــوا فــي  الـ
مــجــددًا. ومــن بن  عـــادوا  السابقة  التظاهرات 
الـــشـــعـــارات الـــتـــي ُرفـــعـــت أيـــضـــًا »مــــن قــتــلــنــي« 
و»أنــعــل أبــو إيـــران ألبــو أمــيــركــا«، و»فــســادكــم 
يقتلنا«، و»باسمك يا علي سرقونا«، و»نحن 

تربية عاشوراء ال نقبل الظلم«.
م 

ّ
نظ إذ  بــغــداد،  التظاهرات على  تقتصر  ولــم 

لــم يتمكنوا  والــوســط ممن  الــجــنــوب  ناشطو 
مــن الــوصــول إلـــى الــعــاصــمــة احــتــجــاجــات في 
مدنهم أيضًا. وأغلق متظاهرون في محافظة 
الـــبـــصـــرة بـــوابـــة مــقــر الــحــكــومــة املــحــلــيــة في 
املحلية  النجف  حكومة  أقفلت  فيما  املــديــنــة، 
لــلــمــحــافــظــة  ــع  ــابــ ــتــ الــ الـــضـــيـــافـــة  دار  مــــدخــــل 
بالكتل الــخــرســانــيــة، عــقــب انــتــشــار الــعــشــرات 
مــن املــتــظــاهــريــن فــي أكــثــر مــن حــي مــن أحــيــاء 
مركز  الحلة  مدينة  وشهدت  القديمة.  املدينة 
محافظة بابل والناصرية مركز محافظة ذي 

قار التطورات ذاتها.
الناشطن  لــم يصدر عــن  أمــس،  وحتى مساء 
وعــن أعــضــاء فــي تنسيقيات الــتــظــاهــرات في 
التالية،  خطوتهم  بشأن  توجه  أي  العاصمة 
للوفود  الكثيفة  املــشــاركــة   

ّ
ظــل فــي  خصوصًا 

واستعادة  والــوســط،  الجنوب  محافظات  من 
الــســيــطــرة عــلــى ســاحــة الــتــحــريــر بــعــد أشــهــر 
مــن فـــرض األمـــن أطـــواقـــًا حــولــهــا، حــالــت دون 

ممارسة أي نشاط احتجاجي داخلها.
ـــو فــي  ـــي أبــــــــو غــــــديــــــر، وهــــــــو عــــضـ ــلـ وقـــــــــال عــ
»الـــعـــربـــي  تــنــســيــقــيــات تـــظـــاهـــرات بــــغــــداد، لــــ
الــــوافــــديــــن مــن   »املـــتـــظـــاهـــريـــن 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

املحافظات ينوون البقاء في العاصمة، ليوم 
األربــعــاء )الــيــوم( أو ما بعده. لم يتم االتفاق 
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