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العالم

العالم

سوريا

العراق

ّ
لتشكيل «الكتلة األكبر»:
خط ثالث َ

عودة إلى دفاتر ِّ «أستانا»:

موسكو تشدد على «محاربة النصرة»
في ٍّ
جو من النشاط الديبلوماسي
والعسكري بين تركيا وروسيا ،بشأن
منطقة «خفض التصعيد» في إدلب
ومحيطها ،تؤكد موسكو أهمية
تطبيق تعهدات ضامني أستانا ،وعلى
رأسها «محاربة التنظيمات اإلرهابية»
ي ـعــود الـتــركـيــز عـلــى ضـ ــرورة فصل
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» (ه ـي ـئ ــة ت ـحــريــر
ال ـش ــام) عــن بــاقــي أط ـيــاف الفصائل
املـسـلـحــة فــي إدل ــب ومـحـيـطـهــا ،إلــى
واج ـهــة الـخـطــاب ال ــروس ــي ،مدعومًا
بنماذج «املـصــالـحــات» فــي الجنوب
السوري ،التي ّ
غيرت وجهة بندقية
ّ
آالف م ـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،وط ــوعـ ـتـ ـه ــا
ت ـح ــت م ـظ ـلــة «الـ ـتـ ـس ــوي ــات» .ج ــدول
أع ـمــال مــوسـكــو املــزدح ــم ،فــي الـشــأن

أبدت برلين استعدادها
لحضور اللقاء الرباعي
المفترض في تركيا
السوري ،يتضمن نقاشات مهمة مع
مصير منطقة «خفض
أنـقــرة بشأن
ُ
التصعيد» الـتــي أق ــرت ضمن مسار
أسـ ـت ــان ــا ،وربـ ـ ــط ذل ـ ــك ب ـم ـلــف ع ــودة
الالجئني السوريني من تركيا ،ضمن
م ـب ــادرة روس ـي ــة أوسـ ــع تـشـمــل دول
ال ـ ـجـ ــوار وكـ ـب ــار ال ـ ـقـ ــارة األوروب ـ ـيـ ــة.
الهدف املرحلي األول من هذا الجهد،
أشــار إليه بوضوح وزيــر الخارجية
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،أم ــس،
ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ـنـ ـق ــاش (مـ ـ ــع الـ ـ ــدول

الـضــامـنــة وخ ــاص ــة تــرك ـيــا) يـتـنــاول
ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري بـ ـك ــل ج ــوانـ ـب ــه،
ول ـك ـن ـن ــا ن ــول ــي اه ـت ـم ــام ــا بـتـحـقـيــق
ُّ
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي اتـ ـف ــق ع ـل ـي ـهــا أث ـن ــاء
إنـشــاء منطقة خفض التصعيد في
إدلب ،خاصة في الجانب العسكري».
ك ــام الف ـ ــروف ،يـشـيــر ب ــوض ــوح إلــى
م ــا تـضـمـنــه ات ـف ــاق الـ ــدول الـضــامـنــة
الـثــاث ،روسـيــا وإي ــران وتــركـيــا ،من
تـعـهــد ب ـم ـحــاربــة «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
وج ـم ـي ــع «ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى وال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات امل ـت ـح ــال ـف ــة
معها» ،وهو ما جددت أنقرة التزامه
غير ّ
مرة .كذلك ،جدد الوزير الروسي
خــال حديثه أم ــس ،عقب استقباله
ن ـظ ـي ــره ال ـل ـب ـنــانــي جـ ـب ــران بــاس ـيــل،
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـح ـي ـيــد
«جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» ن ـف ـس ـه ــا،
ع ــن «الـ ـنـ ـص ــرة» ف ــي م ـن ـط ـقــة إدل ـ ــب.
وب ــال ـت ــوازي ،أش ــار نــائـبــه ميخائيل
بــوغــدانــوف ،إلــى أن مسؤولي بــاده
سـ ـيـ ـعـ ـق ــدون «اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات م ـه ـم ــة»
م ــع ال ـجــانــب ال ـتــركــي ،ف ــي املستقبل
الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــب .ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ط ـ ـهـ ــران
س ـت ـس ـت ـض ـيــف اجـ ـتـ ـم ــاع ــا لـ ــرؤسـ ــاء
الــدول الضامنة ملسار أستانا ،على
عن موعده الحقًا.
أن تكشف الرئاسة َ
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه سـ ُـي ـعــقــد اج ـت ـم ــاع في
ج ـن ـيــف ب ــن م ـم ـث ـلــي الـ ـ ــدول ال ـث ــاث
الضامنة واملبعوث األممي الخاص
إلــى سوريا ،ستيفان دي ميستورا،
قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة
ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة ب ــن  10و 15أي ـلــول
املقبل ،على أن يناقش عملية إنشاء
«ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ال ـت ــي جــرى
ـي .وكــان
الـتــوافــق عليها فــي ســوتـشـ ّ
الفـتــا أم ــس ،أن بــوغــدانــوف مل ــح إلــى
عـ ــدم الـ ـت ــواف ــق ال ـك ــام ــل حـ ــول الـقـمــة
الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا وف ــرن ـس ــا

وأملانيا وتركيا ،التي أعلنت األخيرة
أن ـهــا ستستضيفها قــريـبــا .إذ لفت
إلــى أن التواصل مستمر مــع أملانيا
وفرنسا ،بشكل منتظم ،لكن «تنظيم
هــذه القمة ال يعتمد علينا ،وأعتقد
أن الجانب التركي لم يتفق بوضوح
م ــع ال ـش ــرك ــاء األوروب ـ ـيـ ــن» حــولـهــا.
وف ــي امل ـقــابــل ،أش ــار املـت ـحــدث باسم
الحكومة األملانية ،شتيفان زايبرت،

إل ــى اس ـت ـعــداد ب ــاده لـلـمـشــاركــة في
هـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــرب ــاع ــي ،وفـ ــق مــا
ن ـق ـلــت ع ـن ــه ص ـح ـي ـفــة «دي ت ــزاي ــت»
األملانية .وقــال ،وفــق ترجمة نقلتها
وكـ ــالـ ــة «األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» الـ ـت ــركـ ـي ــة ،إن
«املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة (أن ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــا) م ـي ــرك ــل
والرئيس (فيالديمير) بوتني اتفقا
خــال لقائهما على املضي قدمًا في
اإلعداد ملثل هذا االجتماع» ،مضيفًا

يشهد معبر أبو الضهور في ريف إدلب عودة عشرات
المدنيين نحو مناطق سيطرة الحكومة (أ ف ب)

توحيد ائتالفي الصدر والمالكي
أن «نـقــاشــات إع ــداد ه ــذا االجـتـمــاع،
سـيـخــوضـهــا م ـس ـت ـشــارو الـسـيــاســة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي ح ـ ـكـ ــومـ ــات ال ـ ـ ــدول
األرب ـ ـ ـ ـ ــع ...وتـ ـح ــدي ــد ت ـف ــاص ـي ــل عـقــد
الـلـقــاء وإمكانيته سيكون الخطوة
الثانية».
وب ـع ــد إعـ ــان واش ـن ـط ــن و«ال ـت ـحــالــف
الــدولــي» تخصيص حلفاء الــواليــات
ً
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة أمـ ـ ـ ـ ـ ــواال ج ـ ــدي ـ ــدة مل ـص ـل ـحــة
املناطق الخاضعة للنفوذ األميركي
ف ــي ش ـم ــال س ــوري ــا وش ــرق ـه ــا ،انـتـقــد
الف ـ ــروف امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي واألم ـمــي
مـ ــن م ـل ـف ــي إع ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـم ـ ــار وعـ ـ ــودة
الالجئني .وأكــد أن «الواليات املتحدة
تحاول إبطاء عملية عــودة الالجئني
ب ـش ـك ــل م ـص ـط ـن ــع مـ ــن ط ــري ــق رف ــض
امل ـش ــارك ــة ف ــي عـمـلـيــات إع ـ ــادة إع ـمــار
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة فــي س ــوري ــا» .ولفت
إل ــى أن «ال ــدائ ــرة الـسـيــاسـيــة لــأمــانــة
العامة لألمم املتحدة نشرت ووزعــت
ع ـب ــر نـ ـظ ــام األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،م ــذك ــرة
س ــري ــة ت ـم ـنــع م ـن ـظ ـمــات ت ــاب ـع ــة ل ـهــذا
النظام (األمـمــي) مــن املشاركة فــي أي
مشروع يساعد في نهوض االقتصاد
الـ ـ ـس ـ ــوري» .وقـ ـ ــال الف ـ ـ ــروف مـخــاطـبــا
األمــن العام لألمم املتحدة أنطونيو
غ ــوت ـي ــري ــس« :ملـ ـ ــاذا ل ــم ي ـب ـلــغ مجلس
األمـ ـ ــن ب ـه ــذا األمـ ـ ــر وهـ ــو الـ ـ ــذي يــديــر
مباشرة تسوية النزاع السوري ،وملاذا
تتخذ ق ــرارات من هــذا النوع من دون
ت ـح ـل ـيــل ش ـف ــاف م ــوض ــوع ــي لـلــوضــع
عـلــى األرض؟ آم ــل أن يــوضــح األم ــر».
وأشار الوزير الروسي إلى أن منطقة
وج ــود ال ـقــوات األمـيــركـيــة فــي التنف،
جنوب شرق سوريا ،ما زالت منطلقًا
لـهـجـمــات «ج ـم ــاع ــات إره ــاب ـي ــة» ضد
القوات الحكومية ،وعائقًا أمام عودة
الالجئني من األردن.
(األخبار)

السعودية

ال تراجع عن مسار «حبس األنفاس».
هــذا مــا ّ
يثبته ولــي العهد السعودي،
مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،ي ــوم ــا ب ـعــد ي ــوم.
م ـعــادلــة ب ــات تـ ّ
ـوسـعـهــا أس ــرع بكثير
ّ
م ـم ــا ت ــوقـ ـع ــه املـ ــراق ـ ـبـ ــون .إذ ل ــم تـعــد
تقتصر على وجوه التيارات املناوئة
ل ـل ـن ـظ ــام ،أو ال ـن ـش ـط ــاء ال ـح ـقــوق ـيــن
والـسـيــاسـيــن ،أو حـتــى الشخصيات
املشكوك في والئها ،بل أضحت تشمل
ك ــل م ــن ي ـن ـبــس ب ـب ـنــت ش ـف ــة م ـغــايــرة
ّ
لــ«رؤيــة» ابــن سلمان .مغاالة إن دلت
عـلــى ش ــيء ،فــإنـمــا عـلــى حـجــم امل ــأزق
الذي يعيشه األمير الشاب ،والــذي لم
يعد الحديث عنه مجرد ّ
تكهنات ،بل
مـعـطـيــات حقيقية وجـ ــادة يـتــداولـهــا
الخبراء واملحللون ،الذين لم يعودوا
ي ـ ـ ـتـ ـ ــرددون فـ ــي وصـ ـ ــف مـ ــا يـ ـق ــوم بــه
ولــي العهد على املستويني الداخلي
والخارجي بـ«الخطايا».
آخر ما أقدمت عليه السلطات األمنية
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ــرج ــل ،ف ــي طــري ـق ـهــا نـحــو
توليد حالة غير مسبوقة من تكميم

تواصل القوى السياسية
العراقية حواراتها على
خط تشكيل «الكتلة األكبر»،
في ظل استبعاد لوالدتها
قبيل منتصف الشهر
المقبل ،كما كان متوقعًا.
وفيما تراجعت حظوظ
ائتالف «المعتدلين»،
المتمثلين بزعيم «التيار
الصدري» وحلفائه ،في
إعالن تلك الكتلة ،عاد
الحديث عن وساطات
وضغوط «داخلية
وخارجية» إلعادة إحياء
«التحالف الوطني»
بغداد ــ األخبار
خ ــاف ــا ل ـل ـتــوق ـعــات ال ـت ــي سـ ــرت فــي
خ ــال األي ـ ــام املــاض ـيــة ع ــن إمـكــانـيــة
إعـ ـ ـ ــان ت ـش ـك ـي ــل ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة
األكـ ـ ـب ـ ــر قـ ـبـ ـي ــل عـ ـي ــد ّاألض ـ ـ ـحـ ـ ــى ،لــم
ت ـفــرز الـ ـح ــوارات املـكــثـفــة ب ــن الكتل
السياسية معطيات جــديــدة تسمح
بـ ـ ــإخـ ـ ــراج تـ ـل ــك الـ ـكـ ـتـ ـل ــة إل ـ ـ ــى دائ ـ ـ ــرة
الـضــوء .وبعد فشل االجتماع الــذي
انعقد مساء أول من أمس في فندق
بــابــل بالعاصمة ب ـغــداد بــن رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،وزع ـي ــم
«الـتـيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى الـصــدر،
وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم،

اجتمعت املـعـلــومــات املـتــوافــرة على
ت ــأك ـي ــد ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ح ـك ــوم ــة قـبـيــل
منتصف الشهر املقبل.
ولـ ـ ــم ت ـخ ـت ـل ــف الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـت ــي
صدرت ،أثناء الساعات املاضية ،عن
ال ـن ــواب ال ـفــائــزيــن ف ــي االن ـت ـخــابــات،
عن سابقاتها ،لناحية الحديث عن
قرب إعالن «الكتلة األكبر» ،ووصول
الـتـفــاهـمــات إل ــى «مــرحـلــة متقدمة».
لكن ،حتى اآلن ،ليس ثمة في األفق
مــا يشير إلــى أن إع ــان هــذه الكتلة
سيكون خالل ساعات أو حتى أيام،
كما يـ ّ
ـروج ممثلو الكتل السياسية.
إذ ،وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر م ـ ـط ـ ـلـ ــع ع ـل ــى
امل ـفــاوضــات تـحــدث إل ــى «األخ ـب ــار»،
مــن «املستبعد ج ـدًا» إعــان «الكتلة
األكـ ـ ـب ـ ــر» ق ـب ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــ 15م ـ ــن أي ـ ـلـ ــول/
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر .وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـص ـ ــدر وج ـ ــود
ضغوطات «داخلية وخارجية» على
الـكـتــل «الـشـيـعـيــة» مــن أج ــل توحيد
صـفــوفـهــا مــن جــديــد ،واالل ـت ـئــام في
كـتـلــة واح ـ ــدة م ــن أج ــل اإلسـ ـ ــراع في
تـشـكـيــل الـحـكــومــة ،مــوضـحــا أن من
ب ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــارس
ضـغــوطــا «م ــراج ــع دي ــن» ل ــم يكشف
عن أسمائهم.
واحـ ـتـ ـض ــن م ـ ـنـ ــزل رئ ـ ـيـ ــس ت ـح ــال ــف
«الـ ـفـ ـت ــح» ،ه ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ،أم ــس،
اج ـت ـم ــاع ــا ضـ ـ ّـم م ـم ـث ـلــن ع ــن «دولـ ــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون» و«تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــف املـ ـ ـح ـ ــور
الوطني» ،في وقت أفــادت فيه أنباء
بانعقاد اجـتـمــاع آخــر بــن «الفتح»
وقيادات كردية في إقليم كردستان
بالتزامن مع وجود مبعوث الرئيس
األم ـيــركــي ،بــريــت مــاك ـغــورك ،هـنــاك.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ق ـ ـي ـ ــادي حـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع
األول« ،األخـ ـب ــار» ،ب ــأن «املجتمعني
لـ ــم يـ ـت ــوصـ ـل ــوا إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ن ـهــائــي
ب ـشــأن إع ــان الـكـتـلــة األك ـب ــر ،لكنهم

ّ
تمر أضاحي العيد من سوريا إلى كردستان العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي (أ ف ب)

اتـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ل ـج ـن ـت ــن،
ّ
تختص األولى بكتابة نظام داخلي
للتحالف األكبر ،واألخرى البرنامج
الحكومي» ،مستبعدًا «إعالن الكتلة
األك ـبــر خ ــال ســاعــات أو أي ــام قليلة
كما ُيتداول في اإلعالم».
وف ــي اإلطـ ــار نـفـســه ،كـشــف الـقـيــادي
في تحالف «الفتح» ،حنني قدو ،عن
تـجــديــد رئ ـيــس الـتـحــالــف مـحــاولـتــه
إقناع زعيم التيار الصدري بإعادة
إحياء «التحالف الوطني» ،وتشكيل
«الـ ـكـ ـتـ ـل ــة األكـ ـ ـب ـ ــر» ب ـ ــإش ـ ــراك جـمـيــع
«ال ـ ـقـ ــوى ال ـش ـي ـع ـيــة» ف ـي ـه ــا .ونـقـلــت
وســائــل إعــام محلية عــن قــدو قوله

إن «ه ــادي الـعــامــري جـ ّـدد محاولته
إقناع الصدر بإعادة إحياء التحالف
ال ــوط ـن ــي م ــن خ ــال تـشـكـيــل الـكـتـلــة

ّ
حط مبعوث الرئيس
األميركي في أربيل بعد
إجرائه لقاءات في بغداد

ّ
وضم جميع القوى الشيعية
األكبر،
ال ـخ ـم ــس ض ـم ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
امل ـق ـب ـلــة» ،الف ـتــا إل ــى أن «امل ـح ــاوالت
الـســابـقــة إلق ـنــاع ال ـصــدر قــد فشلت،
وق ـ ــد ت ـن ـجــح ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي».

ورأى قدو ،وهو أحد أعضاء منظمة
«ب ـ ــدر» ال ـتــي يــرأس ـهــا ال ـع ــام ــري ،أن
ُ ّ
«الـكـتـلــة األك ـبــر يـجــب أن تـشــكــل من
جميع الـقــوى الشيعية ،دون ذهــاب
إحــداهــا إلــى املعارضة السياسية»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ج ـم ـي ــع الـ ـلـ ـق ــاءات
ح ــول تـشـكـيــل الـكـتـلــة األك ـب ــر بـعـيـدًا
عن اشتراك القوى الشيعية الخمس
سـ ـتـ ـفـ ـش ــل ،ولـ ـ ـ ــن تـ ـحـ ـق ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــا
السياسية».
ّ
ّ
ع ـل ــى خ ـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،ح ـ ــط م ــاكـ ـغ ــورك،
أم ـ ــس ،رح ــال ــه ف ــي أرب ـ ـيـ ــل ،عــاصـمــة
إقـ ـلـ ـي ــم كـ ـ ــردس ـ ـ ـتـ ـ ــان ،بـ ـع ــد س ـل ـس ـلــة
لقاءات أجراها في العاصمة بغداد
م ـ ــع زع ـ ـم ـ ــاء وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات س ـي ــاس ـي ــة.
وبحسب وسائل إعالم كردية ،التقى
مــاك ـغــورك رئ ـيــس اإلق ـل ـيــم ،مـسـعــود
بارزاني ،الذي أكد لضيفه أن «األهم
بالنسبة إلــى األط ــراف الـكــرديــة ،هو
االلتزام الصحيح من جانب األطراف
الـعــراقـيــة بـمـبــادئ ال ـشــراكــة ،وكــذلــك
وجـ ــود ض ـم ــان ــات وآلـ ـي ــات واض ـحــة
لـتـطـبـيــق ال ـش ــراك ــات واالت ـفــاق ـيــات».
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ق ـ ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــى ،فــي
وق ــت ســابــق ،رئ ـيــس ائ ـتــاف «دول ــة
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون» ،ن ـ ـ ــوري املـ ــال ـ ـكـ ــي ،حـيــث
أبلغه بوجود «تحفظ» أميركي على
بعض األطراف في تحالف «الفتح».
وبحسب القيادي الـبــارز فــي «دولــة
الـ ـق ــان ــون» ،س ــام ــي ال ـع ـس ـك ــري ،أكــد
املــالـكــي ملـبـعــوث الــرئـيــس األمـيــركــي
ض ـ ـ ــرورة أن «تـ ـق ــف واش ـن ـط ــن عـلــى
مـســافــة واح ــدة مــن الـجـمـيــع ،وأن ال
ي ـك ــون ل ـه ــا م ــوق ــف مـ ـنـ ـح ــاز» .ون ـقــل
العسكري عن املالكي تشديده على
أه ـم ـيــة أن ت ـك ــون ال ـح ـكــومــة املـقـبـلــة
«قــويــة» ،واعتباره أن تحفظ اإلدارة
األمـيــركـيــة عــن أطـ ــراف فــي «الـفـتــح»
فيه «نفاق».

الجزائر

هاربًا من المأزق :اعتقاالت إضافية ومحاكمات سرية قريبًا
ابن سلمان ِ
تفتح حادثتا االعتقال
األخيرتان اللتان استهدفتا
إمام الحرم المكي ومستشارًا
سابقًا في «أرامكو» ،الباب
على مرحلة أكثر خطورة
من «حمالت التطهير» التي
يديرها محمد بن سلمان
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األفـ ــواه ،اعـتـقــال إم ــام املسجد الـحــرام
وخ ـط ـي ـبــه ال ـش ـي ــخ ص ــال ــح آل ط ــال ــب،
ّ
بـحـســب م ــا أكـ ــد ق ـبــل ي ــوم ــن حـســاب
«معتقلي الرأي» على موقع «تويتر»،
عــازيــا االع ـت ـقــال إل ــى «خـطـبــة لــه (آلل
طالب) عن املنكرات ،ووجوب إنكارها
عـلــى فــاعـلـهــا» .وتـكـمــن خ ـطــورة هــذه
الـحــادثــة ،وتمايزها ّ
عما سبقها ،في
أنـهــا ت ـطــاول وجـهــا منتميًا بالكامل
إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـن ــاح ال ــديـ ـن ــي لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام ،بــل
ُ
وم َّ
عينًا في منصبه بموجب أمر ملكي
صـ ــادر م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  15عــامــا.
صحيح أن السلطات أقدمت ،قبل ذلك،
على اعتقال أستاذ في جامعة محمد
ُ
ب ــن س ـعــود ل ــم ت ـسـ ّـجــل ل ــه ســاب ـقــة في
مخاصمة الحكومة (كسلمان العودة
وعــوض القرني وآخــريــن) هو الشيخ
عـبــد ال ـعــزيــز الـ ـف ــوزان ،إال أن وص ــول
ُموسى االعتقاالت إلــى َمــن هم عمليًا
َّ
املكلفون إلقاء خطبة النظام الدينية
في الحرم املكي ينبئ بمرحلة جديدة
س ـت ـك ــون ال ــوه ــاب ـي ــة ف ـي ـهــا ف ــي دائـ ــرة
االسـتـهــداف املباشر .وهــو مــا ينطلق
م ـنــه ال ـب ـعــض ل ـتــوقــع م ـن ــاوش ــات بني
الطرفني شبيهة بما حدث في أيلول/
سبتمبر مــن عــام  ،1992عندما أعفى
امللك فهد  10من أعضاء «هيئة كبار
العلماء» بعد رفضهم التوقيع على
بيان يدين ُمطلقي مــا ُعــرفــت حينها
بـ ــ«م ــذك ــرة ال ـن ـص ـي ـح ــة» ،ف ــي ح ــادث ــة
«كـ ـشـ ـف ــت عـ ــن قـ ـ ــوة لـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة إن
أرادت توظيفها إزاء ّ
تغول السلطة»،
بحسب مــا يــرى الباحث فــي الشؤون
السعودية ،فؤاد إبراهيم.

حـســاسـيــة اب ــن س ـل ـمــان ال ــزائ ــدة إزاء
أي وجـ ـه ــة نـ ـظ ــر تـ ـخ ــال ــف «رؤي ـ ـتـ ــه»
لـ ـ ــ«إص ـ ــاح» ال ـس ـع ــودي ــة ،ال تـقـتـصــر
ّ
على املشايخ والعلماء الــذيــن تتركز
ان ـت ـق ــادات ـه ــم ع ـل ــى م ـظ ــاه ــر الـتـغـيـيــر
الـتــي لــم تعتدها اململكة (االخ ـتــاط،
الحفالت ...إلــخ) ،بل تبرز كذلك حيال
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن قــد
ُ
تـسـ ِّـول لهم أنفسهم انتقاد أي إجــراء
تتخذه السلطات .نموذج من هــؤالء،
املستشار السابق في شركة «أرامكو»،
برجس البرجس ،الــذي تأكد اعتقاله
ي ــوم الـسـبــت امل ــاض ــي ،وفـقــا ملــا أورده
أيـضــا حـســاب «معتقلي الـ ــرأي» على
«تــوي ـتــر» .امل ـفــارقــة أن الـبــرجــس ُيـعـ ّـد
واحـ ـ ـدًا م ــن أبـ ــرز امل ـس ـ ّـوق ــن لـ ــ«رؤي ــة»
ولي العهد االقتصادية ،وسبق له أن
التقى األمـيــر الـشــاب عــدة م ــرات ،ولم
يبدر منه ما ّ
ينم عن معارضة لعهده
أو سياساته ،لكن الخبير االقتصادي
ّ
تجرأ في تغريدات على «تويتر» على
ان ـت ـقــاد ارت ـف ــاع فــوات ـيــر الـكـهــربــاء في
اململكة ،منبهًا إلــى أن الـحــد األقصى
الــذي ينبغي أن يصل إليه أي ارتفاع
ً
ف ــي  2018ه ــو  420ري ـ ــاال مـهـمــا كــان
حجم العائلة« .نصيحة» كانت كفيلة
ّ
بجر البرجس إلى جانب من يقبعون
حــال ـيــا خ ـلــف ق ـض ـبــان ال ـس ـج ــون ،في
ً
تطور رأى فيه معارضون دليال على
ّ
ويتصرف
أن «ابن سلمان فقد توازنه،
مـ ـ ـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــواج ـ ـ ـسـ ـ ــه الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة
واملتخيلة».
هــذه التصرفات ،التي ّ
تنم عن دخول
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد «م ــرحـ ـل ــة م ـت ـق ــدم ــة مــن

ّ
الهلوسة باعتقال كــل مــن صــدر عنه
موقف نـقــدي» ،لــن يكون آخــرهــا على
ما يبدو العزم على إجــراء محاكمات
سرية لثمانية مــن أبــرز الشخصيات
املعتقلة ،وهم :سلمان العودة ،عوض

تبدأ السلطات في أيلول
محاكمات سرية لـ 8من أبرز
المعتقلين
ال ـ ـقـ ــرنـ ــي ،م ـح ـم ــد م ــوس ــى ال ـش ــري ــف،
إب ــراه ـي ــم املــدي ـم ـيــغ ،ع ـ ــادل بــانــاع ـمــة،
عصام الــزامــل ،خالد العلكمي ،وفهد
الـسـنـيــدي .وطبقًا لحساب «معتقلي
الـ ـ ــرأي» ،سـتـبــدأ ه ــذه امل ـحــاك ـمــات في
مترجمون ّ
عي ّنتهم السلطات السعودية
الحجاج الذين ال يعرفون العربية (أ ف ب)
لمساعدة

أيلول /سبتمبر ،علمًا بأن السلطات
عـمــدت إل ــى مـنــع ال ــزي ــارات عــن جميع
املعتقلني منذ مطلع الشهر الـجــاري
وحـتــى منتصف الـشـهــر املـقـبــل .وفــي
انـ ـتـ ـظ ــار ب ـ ــدء جـ ـلـ ـس ــات امل ـح ــاك ـم ــات
السرية ،انطلقت على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي حملة واس ـعــة للمطالبة
ب ــاإلف ــراج عــن املـعـتـقـلــن ،أو فــي الحد
األدنـ ـ ــى إخ ـضــاع ـهــم مل ـحــاك ـمــة علنية
ُ
«ي ـ ـس ـ ـمـ ــح فـ ـيـ ـه ــا بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ـلــن
عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة،
والصحافة العاملية».
ّ
م ـط ـل ــب ت ـس ـت ـبــن اس ـت ـح ــال ــة ت ـحــق ـقــه
م ــن واقـ ــع ال ـخ ــاف األخ ـي ــر م ــع ك ـنــدا،
الـ ـ ـ ــذي أث ـ ـبـ ــت مـ ـ ـج ـ ــددًا أن ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
«ت ـش ــت ــت ان ـت ـب ــاه ـه ــا م ــا ب ــن خ ـطــايــا
ً
السياسة الداخلية والخارجية ،بدال
مــن أن تعطي األول ــوي ــة لــإصــاحــات
االق ـت ـصــاديــة» ،بحسب مــا تـنـ ّـبــه إليه
وكالة «بلومبرغ» في آخــر تقاريرها.
تـ ــرى ال ــوك ــال ــة أن ابـ ــن س ـل ـمــان أدخ ــل
ب ــاده فــي مـشــاكــل كـثـيــرة (م ــن بينها
ح ـ ـمـ ــات االع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت) ،ج ـع ـل ــت مــن
ال ـص ـعــب ع ـلــى املـسـتـثـمــريــن تـصــديــق
وع ـ ــوده ب ــاإلص ــاح االق ـت ـص ــادي ،لــذا
ي ـق ــوم هـ ــؤالء ب ـت ـحــويــل أم ــوال ـه ــم إلــى
أم ـك ـن ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ف ــي ظ ــاه ــرة تـصـفـهــا
«بلومبرغ» بأنها «خطيرة بالفعل»،
ـت الــوح ـيــدة في
خـصــوصــا أن ـهــا لـيـسـ ّ
مشهدية «كئيبة» ،تلخصها الوكالة
بـمــا يــأتــي :إن ـفــاق حـكــومــي مـتـســارع،
ن ـمــو بـ ـط ــيء ،م ـس ـت ـث ـمــرون خــائ ـفــون،
وإنتاجية سيئة للغاية.
(األخبار)

الجيش ليس بعيدًا عن االنتخابات ...لكن
رغم إجماع كثيرين على أن
للجيش الجزائري يدًا طويلة في المشهد
السياسي ،اختلفت القراءات بشأن سلسلة
من اإلقاالت لعسكريين كبار محسوبين
على عبد العزيز بوتفليقة ،مع ّ أن قائد
األركان لم ُي ِبد أي تحفظ من ترشح
الرئيس لوالية خامسة
الجزائر ــ محمد العيد
ال يمكن في الجزائر أن يقترب موعد انتخابي دون إثارة
النقاش حول دور املؤسسة العسكرية ،رغم إصرار الجيش
على أنــه غير معني تمامًا بالسياسة ويركز على مهماته
الدستورية فقط .ويشتد الحديث أكثر في ذكرى  20آب من
كل سنة ،وهو التاريخ الــذي أقـ ّـر فيه قــادة الثورة الجزائرية
مبدأ «أولوية السياسي على العسكري» في تصورهم لسير
الدولة الجزائرية.
تـتـعــدد ال ـتــأويــات ه ــذه األيـ ــام ح ــول املــؤسـســة العسكرية
وعــاق ـت ـهــا بــاالن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة املــرت ـق ـبــة رب ـيــع ال ـعــام
املقبل ،وهي ظاهرة مألوفة في البالد بسبب طبيعة النظام
السياسي والسوابق التاريخية التي جعلت من الجيش من
ً
حيث ال يريد أحيانًا فاعال رئيسيًا في املشهد السياسي.
وفي دليل على ذلــك ،أخــذت الـقــرارات األخيرة للرئيس عبد
ً
منحى
الـعــزيــز بوتفليقة ،إقــالــة ضـبــاط كـبــار فــي الـجـيــش،
سياسيًا بامتياز عند أغلب ال ـقــراءات ،إذ ربطت مباشرة
ببدء الترتيبات املتعلقة باالنتخابات الرئاسية.
ً
فمثال ،شهد األسبوع األخير إقالة قائدي الناحية العسكرية

األولـ ــى ،ال ـلــواء لحبيب شـنـتــوف (وس ــط ال ـب ــاد) ،والناحية
العسكرية الثانية سعيد باي (غرب البالد) ،وهما من كبار
ضـبــاط املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،وم ــن املــؤثــريــن فــي صناعة
الـقــرار فيها على مــدار الـسـنــوات التي شهدت فيها البالد
مــواجـهــة عنيفة مــع الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة .وسـبـقــت هــذه
اإلق ــاالت أيـضــا إطــاحــة ال ـلــواء نــوبــة مـنــاد ،وهــو قــائــد جهاز
الــدرك الوطني ،واللواء عبد الغني هامل ،املدير العام لألمن
ُ
الوطني ،كذلك استبدل لواء كبير في وزارة الدفاع الوطني.
ومــن بني أكثر الـقــرارات التي تداولها محللون سياسيون،
أن إقالة هــؤالء الضباط ،خاصة قائدي الناحية العسكرية
ُ
األولى والثانية ،تضعف سلطة الرئاسة على الجيش ،على
أساس أن اللواءين شنتوف وباي محسوبان على الرئيس
بوتفليقة .في املقابل ،هذه اإلقاالت ،إذا ّ
صحت هذه القراءة،
ت ـق ـ ّـوي سـلـطــة ق ــائ ــد أرك ـ ــان ال ـج ـيــش ،ال ـفــريــق أح ـم ــد قــايــد
صــالــح ،الــرجــل الـقــوي فــي النظام حاليًا .وه ــذا مــا يضعف
وفق أصحاب هذه النظرة فرضية ترشح بوتفليقة لوالية
خامسة.
لكن ،تــرى ق ــراءات أخــرى أن هــذه التفسيرات تبقى مجرد
تأويالت ال تستند إلى أي دليل ،إذ إن إقالة الضباط السامني
تبقى من صميم صالحيات الرئيس الذي هو القائد األعلى
للقوات املسلحة ،وفي الوقت نفسه هو وزير الدفاع الوطني،
وال يوجد ما يحمله على استعمال صالحياته إلضعاف
ً
محيطه .فضال عن ذلك ،ال توجد أي مؤشرات حاليًا توحي
أن ثمة خالفات بني قيادة الجيش والرئاسة ،بل على العكس،
يصر صــالــح فــي كــل تــدخــاتــه على الـثـنــاء على بوتفليقة
والـتــذكـيــر بــأن الجيش يعمل تحت توصياته وإرشــاداتــه،
كذلك ال يظهر مــا يــدل على أن قائد األرك ــان ليس موافقًا
على ترشح بوتفليقة لوالية خامسةّ ،فهو يصر دائمًا على
أن الجيش ينأى بنفسه عن السياسة كلما دعاه سياسيون
إلى دور معني ملصلحة التغيير في البالد.

وك ــان أب ــرز س ـجــال فــي األســاب ـيــع األخ ـي ــرة ،دع ــوة رئـيــس
حــركــة «مـجـتـمــع الـسـلــم» (إس ــام ــي ال ـتــوجــه) ،عـبــد ال ــرزاق
مـقــري ،الجيش إلــى املساهمة فــي االنـتـقــال الديموقراطي
للبالد وإنجاحه ،وهو ما قابله قائد األركان ٍّ
برد عنيف ،إذ
اتهم السياسيني بمحاولة جـ ّـر الجيش بسبب فشلهم في
ُ
االهتمام بطموحات الجزائريني وتطلعاتهم .وفهم ذلك الرد
ال يوجد ما يحمل بوتفليقة على استعمال صالحياته
إلضعاف محيطه (من الويب)

بــأن املؤسسة العسكرية ال تعترض على ترشح الرئيس
لوالية جديدة ،على أساس أن مبادرة «مجتمع السلم» تحمل
في باطنها رفضًا الستمرار بوتفليقة في الحكم.
وب ـش ــأن إق ــال ــة هـ ــؤالء ال ـض ـب ــاط ،ق ــال ن ــاص ــر حـ ـم ــدادوش،
وهـ ــو ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ــ«م ـج ـت ـمــع ال ـس ـل ــم» ،إن
حزبه يتمنى أن «تـكــون هــذه التغييرات فــي إطــار عصرنة
وتـحــديــث واحـتــرافـيــة الـجـيــش ،وأن تـكــون فــي إط ــار املسار
املهني لقيادات املؤسسة ،وأن تفرض سيادة القانون على
الجميع بعيدًا عــن أي نــوع مــن الـتــوازنــات أو الحسابات أو
الـ ـ ــوالءات» .وق ــال ح ـم ــدادوش ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن ــه «ال يشرف
املؤسسة العسكرية أن تكون هناك قراءات لهذه التغييرات
أنها مرتبطة باستحقاقات مقبلة ،أو أنها تصفية حسابات،
أو خــاضـعــة ملنطق ال ينسجم مــع احـتــرافـيــة الـجـيــشّ ،
ألن
ٌ
األصل في املؤسسة العسكرية أنها بعيدة عن الصراعات
واملناكفات السياسية ،كما صرح بذلك قائد األركان أخيرًا».
لكن النائب البرملاني تأسف لكون «وزير الدفاع والوزارة ال
يخضعان للرقابة البرملانية» ،مضيفًا« :لم نشهد حتى اآلن
حضور وزير الدفاع لجلسات البرملان».
مع ذلك ،ترفض غالبية أحزاب املعارضة تصديق أن الجيش
منسحب من السياسة ،إذ ّرد زعيم «جبهة العدالة والتنمية»،
عبد الله جــاب الله ،على تصريحات قائد األرك ــان ،بالقول
إن كالم األخير «ينافي الواقع والتاريخ» .أما «جبهة القوى
االش ـتــراك ـيــة» ،فــذكــرت عـلــى ل ـســان ق ـيــادي فـيـهــا هــو علي
العسكري ،أن الجيش يمتلك السلطة ويتحكم بصالحيات
النظام ،وذلك خالل احتفاالتها بذكرى «مؤتمر الصومام»
الــذي انعقد في  20آب  ،1956وخالله ُوضــع تنظيم للثورة
الجزائرية وإع ــداد تصور لشكل الــدولــة الجزائرية وكيفية
تسييرها .كذلك جــددت الجبهة عزمها على «النضال من
أجــل تحقق مبدأ أولــويــة السياسي على العسكري» ،الــذي
ُ
ك ِّرس في ذلك املؤتمر.

