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العالم

العالم

سوريا

العراق

ُ
تفاهمات الصدر ـ ـ العامري تغضب «الحكمة»:
خالفات «اإلصالح» تتفاقم

جدل أوروبي حول مصير «أجانب داعش»
موسكو :أنقرة مسؤولة عن «لجم اإلرهاب» في إدلب
دخلت الدول األوروبية ،وغيرها من
الدول التي ّ
انضم بعض مواطنيها إلى
في جدل
صفوف «داعش» أو ناصروهّ ،
واسعُ ،جراء ضغط واشنطن لحل ملف
من اعتقل منهم على يد «التحالف» ،قبل
االنسحاب األميركي المنتظر من سوريا
لم تحمل زيارة قائد القيادة املركزية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،جـ ــوزيـ ــف ف ــوتـ ـي ــل ،إل ــى
ش ـمــال ش ــرق س ــوري ــا ،أي تطمينات
عـلـنـيــة ملـضـيـفـيــه ف ــي «ق ـ ــوات ســوريــا
الديموقراطية» ،الذين أعلنوا صراحة
رغبتهم في بقاء قوات أميركية «وإن
كانت مـحــدودة» ،برفقة غطاء جوي.
فالجنرال الذي يستعد بدوره ملغادرة
مـنـصـبــه ق ــري ـب ــا ،وخـ ــال ل ـقــائــه قــائــد

ّ
شككت موسكو مجددًا
في احتمال «انتهاء» الوجود
األميركي في سوريا
«قسد» مظلوم كوباني في واحدة من
القواعد األميركية ،اختصر التباين
فــي ال ــرؤى بــالـقــول« :نـفـهــم بالتأكيد
ما يريدوننا أن نفعله ،لكن هذا ليس
املـســار الــذي نسلكه فــي هــذه املرحلة
بــالــذات» .وأكــد أنه ملتزم «تنفيذ أمر
الرئيس دونالد ترامب» باالنسحاب
الكامل ،وأن النقاش يــدور اآلن حول
ّ
مه قوات التحالف».
«ما يمكن أن تقد ّ
ومن املتوقع أن تحفز مالبسات زيارة

فوتيل ردود فعل مستنكرة مــن ِق َبل
أنقرة ،بدءًا من لقائه مظلوم كوباني
(أحـ ــد أبـ ــرز امل ـط ـلــوبــن ل ــدى تــرك ـيــا)،
ولـ ـي ــس انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن دور
«التحالف» املحتمل في «حفظ األمن»
ف ــي ش ـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرات ،وه ـ ــو م ــا رف ـضــه
الجانب التركي غير ّ
مرة.
ويراعي الحراك األميركي الالفت مع
الشركاء على األرض ،حساسية أحد
أب ــرز املـلـفــات الـتــي تضغط واشنطن
ّ
لـحــلـهــا قـبـيــل م ـغ ــادرة قــوات ـهــا ،وهــو
م ـص ـيــر ع ـنــاصــر «داع ـ ـ ــش» األج ــان ــب
وع ــوائـ ـلـ ـه ــم .وبـ ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن ت ــرام ــب
ص ــراح ــة أن ع ـل ــى ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
«اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  800م ـق ــات ــل
س ــاب ــق ف ــي داع ـ ـ ــش ...ومـحــاكـمـتـهــم»،
ولـ ـ ّـوح ب ــأن «ال ـبــديــل غـيــر الـجـيــد هو
االضـطــرار إلــى اإلف ــراج عنهم» ،كانت
االستجابة األوروبـيــة خــال اليومني
الفائتني باردة للغاية ،وتراوحت بني
الرفض والتشكيك في جدوى الطرح
األميركي .السلطات البريطانية أكدت
أن ــه «ي ـجــب مـحــاكـمــة مـقــاتـلــي داع ــش
األج ــان ــب حـيــث ت ــم الـقـبــض عـلـيـهــم»،
ً
فيما رأت برلني أن «األمر ليس سهال
م ـث ـل ـمــا تـ ـط ــرح ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة»،
وأشار وزير خارجيتها هايكو ماس
إل ــى أن «بــإم ـكــان ه ــؤالء ال ـع ــودة إلــى
أمل ــان ـي ــا ،ف ـقــط إذا تـسـنــى ل ـنــا ضـمــان
اح ـت ـج ــازه ــم ف ـ ــور وص ــولـ ـه ــم» .وم ــن
جهتها ،قالت وزيــرة الدفاع األملانية،
أورس ــوال فــون در لــن ،إنــه «لـيــس في
س ــوري ــا حـكــومــة بــإمـكــانـنــا االعـتـمــاد
ع ـل ـي ـهــا( ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار)
األس ــد ال يمكن أن يـكــون شريكًا لنا،
وقــوات سوريا الديموقراطية ليست
حكومة».

ّ
تتبنه ّ
أي جهة (أ ف ب)
عقب انفجار مزدوج استهدف أحد أحياء مدينة إدلب أمس ولم

أم ــا فــي ب ــاري ــس ،الـتــي رشـحــت عنها
مــواقــف سابقة تفتح «طــريــق عــودة»
ل ـ َـح ـ َـم ـل ــة ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة وه ــم
األغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر «داع ـ ـ ـ ــش»
وع ــوائـ ـلـ ـه ــم وف ـ ـ ــق إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات غ ـيــر
رس ـم ـيــة ،فـقــد أش ـ ــارت وزي ـ ــرة ال ـعــدل،
نيكول بيلوبيه ،في حديث إلى قناة

«ف ــران ــس  ،»2إل ــى أن «ه ـن ــاك سـيــاقــا
جيوسياسيًا جــدي ـدًا مــع االنـسـحــاب
األميركي ...وفي الوقت الراهن ال نعمل
عـلــى تغيير سـيــاسـتـنــا» ،مضيفة أن
الحكومة «ستلتزم سياستها الحالية
في التعامل مع كل حالة على حدة».
ول ـف ــت وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـبـلـجـيـكــي،

ديــديـيــه راي ـن ــدرز ،مــن جـهـتــه ،إل ــى أن
حكومته ملتزمة إعــادة األطفال دون
سن العاشرة «كلما أمكن ذلك» ،بينما
سيتم الـتـعــامــل مــع اآلخــريــن «بشكل
ف ـ ـ ــردي» .ك ــذل ــك ،اس ـت ـب ـعــدت مـفــوضــة
ال ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـيــديــري ـكــا مــوغ ـيــري ـنــي،

ّ
ّ
أي ت ــدخــل لــات ـحــاد ف ــي ه ــذا ال ـشــأن،
ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ـه ــا «م ـس ــأل ــة تـخــص
الحكومات الوطنية».
ّ
ووسط هذا الزخم لحل األزمات التي
أح ـيــاهــا ق ــرار االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي،
ال ت ــزال مــوسـكــو مشككة فــي النيات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ،ألن
«الــواليــات املتحدة باتت أكثر الــدول
الـتــي ال يمكن الـتـنـ ّـبــؤ بتصرفاتها»
عـ ـل ــى ح ـ ــد ت ـع ـب ـي ــر امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
«الـ ـك ــرمـ ـل ــن» ديـ ـمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف.
ورأى األخير ،في مقابلة مع صحيفة
«حـ ــري ـ ـيـ ــت» الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أن الـ ــوجـ ــود
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي س ــوري ــا «لـ ــن يـنـتـهــي
عـلــى األرج ـ ــح ...وقــد يستمر بطريقة
م ـ ـ ــا» .وح ـ ـ ــول ت ـ ـصـ ـ ّـور ب ـ ـ ــاده ل ـف ـكــرة
تديرها أنقرة،
إنشاء «منطقة آمنة»
ّ
قــال إن «اتفاقية أضنة تــوفــر أرضية
ق ــان ــون ـي ــة ي ـم ـك ــن ات ـ ـخـ ــاذ ال ـخ ـط ــوات
الــازمــة ضمن إطــارهــا» .واعتبر ،في
تـعـلـيــق ع ـلــى ت ــواص ــل أن ـق ــرة األم ـنــي
مــع دمـشــق ،أن «كــل ال ــدول التي تريد
إنـقــاذ ســوريــا ...يجب أن تتعامل مع
رئيسها الـشــرعــي» .وعــن مستجدات
ّ
إدلــب واحـتـمــال شــن عملية عسكرية
ه ـن ــاك ،ل ـفــت إل ــى أن «األم ـ ــر ي ـجــب أن
يترك للعسكريني ...وعلينا أن نقرر
م ــا إذا كــانــت تــرك ـيــا س ـت ـقــوم ب ـهــا أو
أطــراف أخــرى» .وأضــاف أن «التهديد
اإلرهابي في إدلب وصل إلى مستوى
ينذر بالخطر ...والجماعات اإلرهابية
ت ـهــاجــم بــاس ـت ـمــرار ،وم ــن مـســؤولـيــة
تركيا منع هذه الهجمات» ،الفتًا إلى
أنه «يجب وقف االعتداء على قاعدة
حميميم وع ـلــى حـلــب وع ـلــى مــواقــع
الجيش السوري».
(األخبار)

تقرير
ّ
رئاسيات الجزائر :ترشح بوتفليقة يوقظ مارد الشارع
ّ
لم ّ
يتقبل كثير من الجزائريين ترشح
عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئاسية
خامسة ،واستشعروا في ذلك إهانة
ّ
بحق بلدهم .وتشهد العديد من
المحافظات تظاهرات غاضبة ّ
ضد هذا
ّ
الترشح ،فيما يعتزم نشطاء معارضون
تنظيم مسيرة كبرى األحد المقبل
الجزائر ــــ محمد العيد
لــم تكن السلطات الجزائرية تنتظر
أن يثير إعــان ّالرئيس عبد العزيز
بــوتـفـلـيـقــة ال ـتــرشــح ل ــوالي ــة خامسة
حـفـيـظــة الـ ـش ــارع ،الـ ــذي ب ــدأ يتحرك
رفضًا لهذا الواقع ،من خالل تنظيم
سـ ـي ــرات ووقـ ـ ـف ـ ــات عـ ـف ــوي ــة وغ ـي ــر
مـ ـ ّ
مرخصة ،تتسع رقعتها شيئًا فشيئًا
لتشمل عددًا من املحافظات في شرق
البالد ،وحتى الجالية الجزائرية في
ّ
ويتحدى الجزائريون بذلك
الخارج.
التحذير الذي سبق أن أطلقه الوزير
األول أحمد أويحيى ،الذي ّ
هدد بأن
الدولة لن تسمح باستعمال الشارع
في التشويش على االنتخابات.
وسجلت مدينة خراطة في محافظة
ب ـج ــاي ــة ( 250ك ـل ــم ش ــرق ــي ال ـج ــزائ ــر
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة) ،ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل رم ــزي ــة
ت ــار ّيـ ـخـ ـي ــة ،أك ـ ـبـ ــر مـ ـسـ ـي ــرة رافـ ـض ــة
لترشح بوتفليقة ،حيث خرج اآلالف
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في مشهد نادر يوم السبت املاضي،
وجـ ــابـ ــوا الـ ـ ـش ـ ــوارع وه ـ ــم ي ـح ـم ـلــون
شـعــارات مناهضة للنظام ،من دون
أن ُت ّ
سجل أي حــوادث عنف .وتزامن
خ ـ ـ ــروج امل ــواطـ ـ ُن ــن فـ ــي خـ ــراطـ ــة مــع
ّ
مسيرات أخرى نظمت في محافظات
ب ـ ــرج ب ــوع ــري ــري ــج وج ـي ـج ــل وت ـي ــزي
أوزو ،وهــي كلها مــدن تقع في شرق
ّ
وسجل الجزائريون املقيمون
البالد.
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ــاري ــس
حـضــورهــم كــذلــك أول مــن أم ــس ،في
وق ـفــة ف ــي ســاحــة الـجـمـهــوريــة دع ــوا
ف ـي ـهــا إلـ ــى رح ـي ــل ال ـن ـظ ــام ال ـح ــال ــي،
ون ـ ـ ّـددوا بـتــرشـيــح الــرئـيــس املــريــض
مرة أخرى.
ومـعـلــوم أن املـسـيــرات فــي العاصمة
ال ـج ــزائ ــري ــة م ـح ـظ ــورة ب ـق ــرار إداري
يعود إلى عام  ،2001بسبب تظاهرة
ّ
ك ـب ــرى نــظـمـهــا األم ــازي ــغ احـتـجــاجــا
عـلــى الـقـمــع ال ــذي ت ـعــرضــوا ل ــه على
أيــدي السلطات فــي منطقة القبائل.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ح ــري ــة تنظيم
املسيرات في بقية محافظات الجزائر
مكفولة قانونًا ،إال أن الحصول على
تــرخـيــص ُي ـعـ ّـد شـبــه مستحيل .لكن
مــع ذلــك ،تعاملت قــوات األمــن بحذر
ـرات ،وتركتها
شــديــد مــع ه ــذه امل ـس ـيـ ً
تسير بـحــر ّيــة اسـتـجــابــة لتعليمات
عـلـيــاُ ،مـتـجــنـبــة االس ـت ـفــزاز ال ــذي قد
تنجم عنه تطورات ال يمكن التحكم
بها .ولـجــأت قــوات األم ــن ،فــي بعض
ّ
األح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،إلـ ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـن ــظ ـم ــي
امل ـس ـي ــرات ،واإلفـ ـ ــراج عـنـهــم ســاعــات
بعد ذلــك ،وهــو تكتيك أمني معهود

ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ل ـت ـفــريــق ال ـت ـظــاهــرات
وت ـخ ــوي ــف م ــن ي ــري ــد ال ـ ـخـ ــروج إل ــى
الشارع.
وال ــاف ــت أن ه ــذه امل ـس ـيــرات ل ــم َي ـ ُ
ـدع
إل ـي ـه ــا أي حـ ــزب ف ــي املـ ـع ــارض ــة ،إذ
أشرف على الدعوة إليها وتنظيمها
مــواط ـنــون ل ــم يـحـمـلــوا أي ش ـعــارات
ت ـش ـيــر إلـ ــى انـ ـتـ ـم ــاءات س ـيــاس ـيــة أو
أيــديــولــوج ـيــة ،وه ــو م ــا أث ــار انـتـبــاه
امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ك ـيــف
س ـي ـت ـطــور األم ـ ــر ف ــي األيـ ـ ــام املـقـبـلــة،

حصر الجزائريون
حراكهم في السنوات
األخيرة بالمطالب
المهنية واالجتماعية

سجلت مدينة خراطة أكبر مسيرة رافضة لترشّح بوتفليقة (أ ف ب)

ّ
فــي ظــل تــوالــي الــدعــوات إلــى تنظيم
مـسـيــرات رافـضــة لـلــواليــة الخامسة.
وبـ ــاتـ ــت ت ـظ ـه ــر مـ ــن حـ ــن إلـ ـ ــى آخ ــر
ُ َ
نـ ـ ـ ـ ــداءات تـ ـط ــل ــق ع ـب ــر «ف ـي ـس ـب ــوك»،
لتنظيم تجمعات أو مسيرات يدعو
إل ـي ـه ــا ن ـش ـط ــاء م ـح ـل ـي ــونّ ،وه ـ ــو مــا
بــدأ يقلق السلطات التي حــذرت من
وجود أطراف تسعى لضرب الجزائر
عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.
ّ
خضم ما يجري،
وتتجه األنظار ،في
إلى معرفة حجم االستجابة للدعوة
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـه ــا ح ــرك ــة «م ــواطـ ـن ــة»
لـتـنـظـيــم م ـس ـيــرات ف ــي ك ــام ــل أن ـحــاء
الوطن يوم  24شباط /فبراير املقبل،
وذلــك بالتزامن مع الـخــروج املنتظر
ل ـل ــرئ ـي ــس عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة
ل ـتــدشــن املـ ـط ــار ال ـج ــدي ــد وامل ـس ـجــد
األعـظــم (بـنــاء هــو الـثــالــث فــي العالم
ب ـع ــد الـ ـح ــرم ــن) ،ك ــان ـط ــاق ــة فـعـلـيــة
للحملة االنتخابية الـتــي يتوقع أن
يغيب عنها الرئيس بسبب ظروفه
الصحية التي ال تسمح له بتنشيط
التجمعات أو مخاطبة املواطنني.
ويـ ـ ـ ــرى م ـن ـس ــق حـ ــركـ ــة «مـ ــواط ـ ـنـ ــة»
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،ج ـي ــال ــي سـ ـفـ ـي ــان ،فــي
ت ـص ــري ــح إلـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن ه ــذه
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرات ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال امـ ـ ـت ـ ــداده ـ ــا
ً
وتــوس ـع ـهــا «س ـت ـش ـكــل أم ـ ــا جــدي ـدًا
للجزائر إلعادة بناء نظام سياسي
على أسس سليمة ،من خالل إعادة
الشرعية إلى الشعب» .ويرى سفيان
أن «ما يدفع املواطنني إلى الخروج
إلى الشارع ،شعورهم باإلهانة إزاء

ازداد الحديث أخيرًا عن
تنامي الخالف بين عمار
الحكيم ومقتدى الصدر،
ّ
في ظل تقارب األخير مع
هادي العامري .وعلى رغم
التوقعات بإمكانية ّ
تصدع
أركان تحالف «اإلصالح» ،إال أن
مصادر من داخل «التحالف»
ّ
توصف ما يدور إلى اآلن بأنه
«تباين طبيعي» داخل البيت
الواحد
بغداد ـــ األخبار
مــا بــن زعيم «التيار الـصــدري» مقتدى
ال ـصــدر ،وزعـيــم «تـحــالــف الـفـتــح» هــادي
الـ ـع ــام ــري ،ت ـف ــاه ـم ــات ع ـل ــى م ـس ـتــويــات
عديدة ،بلغت بحسب بعض املعلومات
ّ
على مرشح وزارة الداخلية،
حد االتفاق
ّ
ع ـل ــى رغ ـ ــم ت ـح ــف ــظ م ـ ـصـ ــادر ال ـجــان ـبــن
إل ــى اآلن ع ـلــى إعـ ــان «ص ـي ـغــة الـتـفــاهــم
النهائية» .تفاهمات ال يبدو أنها تروق
حلفاء الصدر داخل تحالف «اإلصالح»،
وتحديدًا «تـيــار الحكمة» بزعامة عمار
الحكيم .ما يثير حفيظة األخـيــر ،ومعه
ب ـق ـيــة ق ـ ــادة «اإلص ـ ـ ــاح» (إي ـ ــاد عـ ــاوي،
حـيــدر ال ـع ـبــادي ،أســامــة الـنـجـيـفــي) ،هو
ّ
«ت ـج ــاوزه ــم ف ــي الـعـمــل عـلــى ح ــل العقد
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ب ـت ـع ـب ـيــر مـ ـص ــدر ن ـيــابــي
فــي «اإلص ـ ــاح» يكشف فــي حــديـثــه إلــى
«األخـ ـب ــار» أن «ال ـح ـك ـيــم ،وف ــي أك ـثــر من
ح ــدي ــث داخـ ـل ــي ،ي ـق ــول إن مـســاعـيــه في
مأسسة اإلص ــاح اصـطــدمــت بتحركات

الـ ـص ــدر ،وات ـف ــاق ــات ــه ال ـت ــي ي ـجــري ـهــا مع
الـ ـقـ ـي ــادات األخـ ـ ـ ـ ــرى» .وي ـض ـي ــف« :ع ـلــى
سبيل املثال ،عندما طرح اسم عادل عبد
املهدي لرئاسة الوزراء ،لم يكن اإلصالح
على علم بهذه الخطوة».
ه ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــاف ،الـ ـ ـ ــذي ت ـص ـف ــه مـ ـص ــادر
«ال ـ ـ ـح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــة» و«ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدري»
بــ«الـطـبـيـعــي» ،ان ـع ـقــدت خ ــال الـيــومــن
املاضيني اجتماعات مكثفة لـ«تطويقه،
ووضـ ـ ــع قـ ـط ــار ت ـح ــال ــف اإلص ـ ـ ــاح عـلــى
ال ـس ـكــة» ،بتعبير م ـصــدر نـيــابــي حضر
االجتماعات التي شــدد فيها الجانبان
على «تجنب الخالفات وتوحيد الصف»،
داعـ َـيــن إلــى «اتـخــاذ مــواقــف مـ ّ
ـوحــدة في
البرملانّ ،
تعبر عن آراء الجميع ،خاصة
بعد املواقف األخيرة للصدر والعامري
إزاء االنـسـحــاب األمـيــركــي مــن ال ـعــراق».
وأض ــاف الـبــرملــانــي ،ال ــذي رفــض الكشف
ع ــن اس ـم ــه ف ــي حــدي ـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار»،

ّ
أن «ال ـح ـك ـم ــة ك ـ ــان ل ــدي ــه ت ـح ــف ــظ ح ــول
امل ــوق ــف األخـ ـي ــر ل ـس ــائ ــرون وال ـف ـت ــح من
الــوجــود األجنبي فــي الـبــاد ،إذ يــرى أن
ُ
املسألة يجب أن تحسم من ِقبل األجهزة
َ
األمـنـيــة املتمثلة فــي وزارت ـ ــي الــداخـلـيــة
والدفاع» ،في حني أن اجتماع «سائرون
ّ
ـ ـ ـ الفتح مثل ضربة قاسية للحكمة ،بعد
إعالنهما موقفًا موحدًا تجاه االنتشار

رفض «سائرون» تعيين
قيادي في «الحكمة»
أمينًا لمحافظة بغداد

ّ
معلومات عن اتفاق الصدر والعامري على حل عقدة «الداخلية» (األرشيف)

األميركي من دون حضور الحكمة».
ك ــذل ــك ،ي ـب ــدو أن م ــا وراء ت ـفــاقــم خــاف
الـصــدر ـ ـ الحكيم أسبابًا متصلة بآلية
اخ ـت ـيــار ع ــدد م ــن امل ـحــاف ـظــن .وف ــي هــذا
اإلطـ ــار ،يــأتــي رف ــض «س ــائ ــرون» تعيني
ال ـق ـي ــادي ف ــي «ال ـح ـك ـمــة» ،ع ـبــد الـحـســن
عبطان ،في منصب أمني ملحافظة بغداد.
وع ـل ــى رغ ــم أن ع ـب ـطــان ت ــم تـعـيـيـنــه في
منصب «ممثل رئيس ال ــوزراء للشؤون
الـخــدمــاتـيــة» ،إال أن «س ــائ ــرون» لــم ُيـبـ ِـد
حـ ـم ــاس ــة كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـل ــرج ــل فـ ــي مـنـصـبــه
الجديد أيضًا .وفي هذا السياق ،تساءل
الـنــائــب عــن «س ــائ ــرون» ،صـبــاح طلوبي
العكيلي« :هل عبطان سيكون مستشارًا
ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة؟ هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء غـيــر
دستوري وغير قانوني».
وفيما تشدد أوســاط «الحكمة» على أن
«التحالف مع الصدر استراتيجي ،وما
ّ
يـحـكــى ع ــن إمـكــانـيــة تـفــكـكــه إش ــاع ــات»،
تــرى مصادر سياسية في ما يــدور بني
َ
ً
«الحليفني» دليال على «تململ صدري
من الحكمة ،الذي كان يسعى إلى تحقيق
الكثير من املــآرب عبر التيار الصدري»،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أن «لـ ـغ ــة ال ـح ـك ـمــة ه ــي لـغــة
اس ـت ـعــائ ـيــة ،ت ــرى ف ــي ال ـت ـيــار ال ـصــدري
نـمـطــا شـعـبــويــا يـمـيــل إل ــى االرت ـجــال ـيــة
والـعـفــويــة فــي ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات ،ورفــض
أساليب اإلدارة الحديثة في الدولة» .وفي
سياق قريب ،سرت أنباء خالل الساعات
املاضية عن ّ
«تعرض الحكمة لهزة عنيفة
تمثلت في تقديم  28عضوًا استقاالتهم
بشكل جماعي إلــى قيادة التيار ،وسط
ّ
مـحــاوالت منذ يومني للتكتم على هذه
االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت وتـ ـ ـج ـ ــاوزه ـ ــا» ،وه ـ ــو أمـ ـ ٌـر
ً
تنفيه مـصــادر «الـحـكـمــة» ،واص ـفــة إيــاه
بـ«العاري من الصحة».

مصر

ُ
َّ
الحكومة تختلق اإلشاعات لنفيها :هكذا تمرر القرارات
ت ــرش ـي ــح رئ ـي ــس غ ــائ ــب ي ـع ــان ــي مــن
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ال ـحــركــة وال ـكــام،
واعـتـقــاد كثير مــن الـجــزائــريــن بأن
الرئيس في وضعه الحالي هو في
ج ـم ــاع ــة ت ــري ــد أن ت ـح ـكــم ب ــاس ـم ــه».
وي ـل ـفــت إل ــى أن «م ــا نـعـيـشــه ال ـيــوم
فــي الـجــزائــر هــو لحظة وعــي َفارقة
بـمـصـيــر ال ـب ــاد ،ألن الـتـغـيـيــر ثـ َـبــت
أنه ال يمكن أن يأتي من األحزاب أو
االنتخابات».
ويـبــدي جــزء مــن املـعــارضــة مخاوف
إزاء ف ـك ــرة ت ـحــريــك الـ ـش ــارع خشية
انـ ــزالق األوض ـ ــاع إل ــى الـعـنــف ،فيما
تلعب السلطة وأنصارها على وتر
التحذير مــن التالعب بما تعتبرها
«م ـكــاســب األم ــن واالس ـت ـق ــرار» التي
تحققت في سنوات حكم بوتفليقة،
والدفع بالجزائر إلى أتون املجهول،
ُم ـس ـت ـح ـض ــرة ن ـ ـمـ ــاذج دول عــرب ـيــة
أخـ ــرى ًكـلـيـبـيــا املـ ـج ــاورة وس ــوري ــا،
وم ِّ
ُ
خوفة من إعادة البالد إلى سنوات
«العشرية السوداء» في التسعينيات
التي ضرب فيها اإلرهــاب بعنف في
البالد.
وال ـ ـج ـ ــدي ـ ــر ذك ـ ـ ـ ــره أن الـ ـج ــزائ ــري ــن
حـ ـ ـص ـ ــروا ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة
لجوءهم إلى الشارع بوجود مطالب
مهنية واجتماعية ،من دون أن يصل
تـحــركـهــم إل ــى امل ـطــالــب الـسـيــاسـيــة،
باستثناء بعض الوقفات املحدودة
احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــة ال ــرابـ ـع ــة
للرئيس بوتفليقة في  ،2014والتي
عـ ــرفـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة كـ ـي ــف ت ـح ـتــوي ـهــا
سريعًا.

لم يعد لدى الحكومة المصرية
من عمل في هذه األيام سوى
نفي اإلشاعات ،في مناورة واضحة
إللهاء المواطنين عن قضايا كثيرة،
وتمرير قرارات أخرى مثل الزيادات
الجديدة على األسعار
القاهرة ـــ جالل خيرت
منذ تعيني رئـيــس الـ ــوزراء امل ـصــري ،مصطفى مدبولي،
في منصبه ،ازداد اهتمام الحكومة بنفي إشاعات يتبني
الحقًا أنها هي نفسها وراء اختالق غالبيتها ،إلى ّ
حد أن
صحافيني رصدوا ّ
تورط الحكومة أكثر من مرة في نفي
أمــور حقيقية حدثت بالفعل بعد ذلــك .هكذا ،صــار نفي
ً
اإلشاعات دليال في بعض األحيان على وقوع أمر ما ،علمًا
أن َمن يتصدر هذا الدور مستشار رئيس الوزراء لإلعالم،
هاني يونس ،وهو صحافي في «األهرام» الرسمية.
ال يتوقف «مــركــز مــواجـهــة الـشــائـعــات» ،بــرئــاســة يونس،
عن نفي إشاعات «غريبة» ،منها على سبيل املثال قضية
إص ــدار عـمــات فضية مــن فـئــات نقدية ،أو تبديالت في
ً
السلع التموينية ،أو تغييرات في مواعيد القطارات ،وصوال
إل ــى قـضــايــا جــديــة مـثــل تغيير أس ـعــار امل ـحــروقــات كما
حدث في موضوع «بنزين  »95الذي ّ
تقرر تحرير سعره
ْ
الـســوقــي وف ــق آلـيــة حكومية تــضـمــن بيعه فــي املحطات
بالسعر العاملي بدءًا من نيسان /أبريل املقبل.
في هذا السياق ،ينفي «مواجهة الشائعات» أخبارًا عن نية
َ
الحكومة إلغاء الدعم كليًا في ملفي الكهرباء واملحروقات،
ّ
ّ
ل ـكــن ه ــذا ي ـبــدو ك ـجــرعــة م ـهــدئــة ف ــي ظ ــل خ ـطــة مــوجــودة

ومعتمدة مــن الـبــرملــان إللـغــاء الــدعــم .أيـضــا ،ينفي املركز
نفسه توقف الحكومة عن التعيينات ،في وقت صار ثابتًا
فيه أن العمل الحكومي ّ
مقيد بضوابط صارمة ال تسمح
ّ
ّ
بالتعيني بــل بــالـتـعــاقــدات مل ــدد م ـح ــددة ،وبــأجــور أق ــل من
القطاع الخاص ،وفوق ذلك ال أحقية للمتعاقدين بالتعيني
ً
الدائم مستقبال.
م ــوض ــوع آخ ــر م ــارس ـ ّـت فـيــه الـحـكــومــة األس ـل ــوب نفسه،
فبينما تنفي نيتها التخلص من ماليني املوظفني في الدولة
خــال السنوات الخمس املقبلة ،تضع امـتـيــازات للمعاش
ً
املبكر ،فضال عن وجود ماليني سيخرجون بالفعل بحكم
ّ
تقاعدهم مع بلوغهم سن الستني حتى  ،2022وفق األرقام
واإلحصاءات املوجودة في املراكز الحكومية املختلفة.
بعيدًا من الـقــرارات والخطط ،تختلق الحكومة اإلشاعات،
وتقتطع أحاديث بعض املذيعني في قنوات جماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـمــون» امل ـح ـظ ــورة ،وت ـب ـنــي عـلـيـهــا ل ـت ـقــول إن ه ــؤالء
ّ
يروجون ألكاذيب ّ
تمس األمن القومي .صحيح أن ما يقوله
ه ــؤالء يحمل ع ــادة مبالغات بحكم عــدائـهــم للنظام ،لكن
اإلعالم الرسمي يفعل النقيض تمامًا ،وذلك بإظهار الحياة
في البلد وكأنها بال مشكالت ،أو وكأن املواطن يعيش في
سعادة وال يواجه سوى صعوبات محدودة ،مع أنه يمكن
ألي شخص أن يلمس في الشارع حالة غضب حادة تجاه
النظام مــن ارتـفــاع األسـعــار وتــدنــي مستوى املعيشة ،بل
ّ
االنتقادات اليومية املعلنة بحق الرئيس والحكومة.
فــي املـحـ ّـصـلــة ،حـ ّـولــت الـحـكــومــة اإلش ــاع ــات ،عـبــر مــركــز
املواجهة ،لتكون نقطة تشغل بها الــرأي العام عن قضايا
معينة ،فيما ت ـصـ ّـدر مـلـفــات أخ ــرى ،إل ــى ح ـ ّـد أنـهــا باتت
تصدر تقارير أسبوعية وأحيانًا مرتني في األسبوعني
لنفي إشاعات ربما لم يسمع بها سوى مسؤولي الدولة،
بــل إن بعض الـقـنــوات اململوكة لــأجـهــزة األمـنـيــة أطلقت
برامج ومواد دعائية تنفي فيها اإلشاعات على نحو أدى
إلى العكس ،أي ساهم في نشرها.

ف ــي امل ـقــابــل ،وس ــط حــالــة الـضـبــابـيــة ف ــي ال ـح ـصــول على
املعلومات ،والتعتيم غير املسبوق على األوضاع الداخلية
واألحـ ـ ــداث فــي ال ـش ــارع (بـفـضــل الـسـيـطــرة األم ـن ـيــة على
مختلف وســائــل اإلعـ ــام داخ ــل م ـصــر) ،ص ــارت مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي امل ـن ـبــر ال ــوح ـي ــد ل ـل ـح ـصــول على
املـعـلــومــات .صحيح أن بـعــض الـصـفـحــات الـتــي تـبـ ّـث من
الخارج تبالغ في بعض األرقــام ،لكن هذه املبالغة ال تجد
ّ
مــن ي ـ ّ
ـرد عليها داخـلـيــا فــي ظــل تــأخــر خ ــروج املعلومات
الرسمية عن بعض الحوادث (مثل االعتداءات اإلرهابية)
بالساعات ،وربما باأليام.
فــي سـيــاق ذي صـلــة ،علمت «األخ ـب ــار» أن الــرئـيــس عبد
الفتاح السيسي طلب من مدبولي البقاء في العاصمة ما
دام األول فيها ،ملناقشته في أي أمور طارئة ،طالبًا إليه أن
تنحصر جوالته على املحافظات بالوقت الذي يكون فيه
السيسي خارج البالد .ووفق مصدر رسمي ،أكد رئيس
الوزراء التزامه البقاء في القاهرة ،وأال تتخطى جوالته مع
وجــود السيسي القاهرة الكبرى ومحيطها ،فيما يقوم
بزياراته خارجها خالل سفر الرئيس.
من جهة أخرى ،أظهرت التغطية اإلعالمية أن زوجة الرئيس،
انتصار السيسي ،كانت موجودة في الوفد الرسمي الذي
زار مــديـنــة ميونيخ مــن أج ــل حـضــور فـعــالـيــات «منتدى
ميونيخ لألمن» ،في واحــدة من املــرات القليلة التي ترافق
فيها زوجـهــا مــن دون ظهور رسمي لها .لكن السيسي
غــابــت عــن الـظـهــور فــي فـعــالـيــات املـنـتــدى ال ــذي ألـقــى فيه
زوجها كلمة حول األمن في الشرق األوسط ،ثم ظهرت في
ميادين التسوق الشهيرة برفقة صديقات لها وبحراسة
أمنية محدودة من قوات «الحرس الجمهوري» التي ارتدت
مالبس مدنية .ووفــق مصدر قريب مــن الــرئــاســة ،جالت
«السيدة األولــى» على عدد من معالم ميونيخ ،كما زارت
أحد املقاهي أكثر من مرة ،فيما لم ُيسمح بالتقاط الصور
لها مع بعض املواطنني العرب الذين ّ
تعرفوا إليها.

