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{ بــــــكــــــ (أ ف ب) - أعـــــلــــــنت
الـسلطـات الصـينـية امس أن عدد
اإلصــابـــات بـــفـــيـــروس كـــورونــا
ــسـتـجــد في الـصــ ارتـفع الى ا
نحو .1300وقالت جلـنة الـصحة
الوطنـية في بيـان إنه  اكتشاف
 444حــالـة جـديـدة عـلى األقل من
الـــفــــيــــروس مــــا يــــرفع الــــعـــدد
اإلجمالي للمصاب إلى 1287 .
وأمـرت الـصــ بـفـرض إجـراءات
عـلى مـسـتـوى البـالد للـكـشف عن
ـــشـــتــــبـــهـــة حـــاالت اإلصـــابــــة ا
ـسـتـجـد على بـفـيروس كـورونـا ا
القطارات والـطائرات واحلافالت
ــــصـــــابــــ مع ارتـــــفــــاع عـــــدد ا
والــوفـــيــات.وأفـــاد بـــيــان جلـــنــة
الصحـة الوطنـية أنه سيتم وضع
مـحــطـات لـلـكــشف عن اإلصـابـات
وسـيتم نـقل الركـاب الذين يُـشتبه
" إلـى مـــركــز بـــإصــابـــتـــهـم "فــوراً
صـحي.وأمـرت السـلطـات بـتعـقيم
الــقـطــار أو الـطــائـرة أو احلــافـلـة
شتـبهة.وأفاد بعد عـزل احلاالت ا
الــبــيــان أن عـــلى "جــمــيع إدارات
الـــنــقل" فـــرضت تــدابـــيــر وقــايــة
ومراقبة "مـشددة" تشمل إجراءات
لــــلــــكــــشـف عن الـــــفــــيــــروس في
ــطـارات ومــحــطــات الــقــطـارات ا
ــــوانئ.وأكــــد أنه واحلــــافـالت وا
ســيـتـم تــطـبــيـق اإلجـراءات عــلى
ــسـارات وعــنــد الـنــقـاط جـمــيع ا
احلـدوديــة واجلـمـركــيـة.ويـوصي
ـعــنـيـة بــقـطـاع األمـر الــهـيــئـات ا
الــسـفـر أن تـقـدم تــفـاصـيل بـشـأن
األشـــخـــاص الـــذين كـــانــوا عـــلى
ـصابـة كأولئك اتـصال باحلـالة ا
الـذين سافـروا في العـربة نـفسـها
ـثــال.ويـطـبّق األمـر عـلى ســبـيل ا
ـــــــــنــــــــاطق عــــــــلـى جــــــــمـــــــــيع ا
ـقــاطـعـات.وأضــاف الـبـيـان أن وا
نـاطق وضع "خطط عـلى جمـيع ا
رض استـجـابة طـارئـة" لتـفـشي ا
تـــــــشـــــــمـل تـــــــدريب الـــــــكـــــــوادر
الــطــبــيــة.وجـــاء اإلعالن بــيــنــمــا
أغــلــقت الــســلــطــات خــمس مــدن
جديدة تعد نحو  56مليون نسمة
الـــســبـت في مــحـــاولــة الحـــتــواء

امس السبت تـسجيل أوّل إصابة
على أراضـيـهـا بفـيـروس كـورونا
سـتـجـدّ الـذي أودى بـحـياة 41 ا
.وقـــالت شــــخـــصًــــا في الــــصــــ
الـــســــلــــطـــات األســــتـــرالــــيّـــة إنّ
ـصـاب وهـو رجل لم الــشـخص ا
تُكـشف تفاصيل تـتعلّق به وصل
إلى ملـبورن قـبل أسبـوع آتيًا من
مـــــــديــــــنـــــــة ووهـــــــان مـــــــركــــــز
الـوباء.وأوضح مـسـؤول الصـحّة
الـــعـــامّـــة بــــريـــنـــدان مـــورفي أنّ
ســلـطـات واليـة فـكــتـوريـا اتّـبـعت
"الـبـروتـوكـوالت في شـكـل صارم
ـــــا فـي ذلك عـــــزل الــــــشـــــخص
ــــصـــاب".وأضـــاف "فــــهـــمتُ أنّ ا
ريض يُعاني التهابًا رئويًا وأنّ ا
وضـعه مــسـتـقـرّ".مـن جـهـته قـال
وزيــر الـصــحّـة األســتــرالي غـريغ
هــانت إنّـه يـتـمّ حـالــيًــا االتّــصـال
بــالـركّـاب الــذين كـانــوا عـلى مـ

الرحـلـة اجلـوّية نـفـسـها "من أجل
ــعــلــومــات والــنــصــائح تــقــد ا
لـــــهـم".وكــــثّـــــفـت الــــصـــــ خالل
الــســـاعــات األخـــيـــرة جــهـــودهــا
الحـتواء الـفـيـروس فـعـزلت أكـثر
من أربــــعــــ مــــلــــيـــون شــــخص
اجلـمعـة بيـنمـا أُلغـيت احتـفاالت
ــنــاســبـة كــانت مــقــرّرةً الــســبت 
الـسـنة الـقمـريّة اجلـديدة وأُغـلِقت

. مواقع شعبيّة تلقى إقباالً
وفي اليـابان أكدت وزارة الـصحة
امس الـسـبت ظهـور حـالة إصـابة
ثــــالــــثــــة بـــــفــــيــــروس كــــورونــــا
اجلــــديـــــد.وأضــــافت الــــوزارة أن
احلـالـة المرأة فـي الثالثـيـنات من
الـعـمـر تـعـيش في مـديـنـة ووهـان
الــصـــيــنـــيــة الـــتي ظـــهــر فـــيــهــا
الـفــيـروس ووصـلت إلـى الـيـابـان

يوم  18يناير كانون الثاني.
وفـي مـالـيـزيــا أعـلـنت الــسـلـطـات

خـطورة الـفـيروس ومـدى سهـولة
انتقـاله ب البشـر.وقال ذو الكفل
ــصــابــ الــثالثــة هـم زوجـة إن ا
الـــــرجـل الــــذي ثـــــبـت إصــــابـــــته
بالفيروس في سنغافورة وعمرها
 65عــامــا وحــفــيــداهــمــا الــلــذان
يـــبــلــغـــان من الـــعــمــر  11عـــامــا
وعـامـ بــالـتـرتـيب.وقـالت هـيـئـة
مطارات ماليـزيا في بيان منفصل
ـسـافرين إنـهـا عززت فـحص كل ا
وأطــقم الــطــائــرات الــقــادمـ من
ـطـارات الــرئـيـسـيـة الـصــ في ا
عــبــر الــبالد لــلــحــد من احــتــمـال

انتشار الفيروس.

تعـد تـظـاهـرات عام  2019أوسع وأكـبـر حركـة احـتـجـاجيـة يـواجـهـها
ـقاالت هي جزء ـقراطي منـذ تأسـيسه عام  .2003 هذه ا النظـام الد
ــرجــعــيـة فـي دعــمــهـا من كــتــاب يــتــنــاول انــتــفــاضــة تــشـريـن ودور ا

وتسديدها.
شترك روح التضامن والعمل ا

تـظاهـرين في التـحرير تسـود روح التـضامن والـتطـوع والتـعاون بـ ا
في الـضـراء والـسراء. فـتـراهم يـتـطـوعون لـلـقـيـام بـالكـثـيـر من األعـمال
والـنشـاطات بـروح الـعمل اجلـماعـي والفـريق الواحـد. وأن الـفرد مـنهم
يــهـتم ويـرعى الـفــرد اآلخـر ألنـهم يـحــمـلـون هـمـاً مــشـتـركـاً هـو اجنـاح

االنتفاضة وحتقيق أهدافها. 
وهـنـاك تـقـسـيم لـلـعـمل والـواجبـات  فـمـنـهم من يـتـطـوع لـطـبخ الـطـعام
وإعداد اخلـبز والسـندويـشات من الـرجال والـنساء  ومـجمـوعة أخرى
عـتـصـمـ والـقـادمـ اجلـدد. كـما ـتـظـاهريـن وا تـقـوم بـتـوزيـعه عـلى ا
تـظاهرين  نصبت عـشرات اخلـيم في التحـرير يعـتصم بهـا عدد من ا

ويتناولون الطعام  وينامون فيها  ويقومون بنشاطات أخرى . 
ـرضى أو ـعــاجلـة احلـاالت الـطــارئـة من ا و نـصـب عـيـادة مـيــدانـيـة 

صاب واجلرحى بشكل سريع.  ا
ــتـنـوعـة  تـعــيـر الـكـتب إلى كــمـا  تـأسـيس مــكـتـبـة تــعـرض الـكـتب ا

عتصم في التحرير.    تظاهرين وا ا
ــطـعم ـطــعم الـتــركي تــسـتــخـدم مــواقف الـســيـارات فـي أسـفل ا فـي ا
ـياه واألغطيـة  يأتي بها سـائقو التـكتك  ثم يتولى كمخازن لـلطعام وا
الشباب نـقلها إلى الطـوابق العليـا عبر ساللم ضيـقة أو سالل مربوطة
بحبـال. و نصب سقـاالت (سكالت) الستـخادامهـا للصـعود والنزول
ـزدحمـة. ولـلمـزاح يـردد بعض لـتفـادي اسـتـخدام الـساللم الـضيـقـة وا
الصـاعدين نـداء تلـبية احلـجاج (لـبيك الـلهم لـبيك) وكـأنهم يـحجون في
ـبنـى جتمـعـات احـتفـائـيـة تـتخـلـلـها بـيت الـله احلـرام. وتشـهـد طـوابق ا

وسيقى والغناء وإلقاء قصائد الشعر الشعبي.  ا
ـبنى مـن القـمـامة ويـقـوم الشـبـاب والـفتـيـات ب حـ وآخـر بـتنـظـيف ا
ـتـظــاهـرين في طـوابــقه. إذ اشـتـرى واألنــقـاض حـرصــاً عـلى صـحــة ا
مـتـطـوعــون أكـيـاس أزبـال وحـبـال ومـكـانس وبـكـرات لـلـحـبـال عـلـقـوهـا
بـالـسـقـوف لـنـقل أكـيـاس الـقـمـامـة واألنـقـاض من الـطـوابق الـعـلـيـا إلى

األسفل. 
ـطـعم تـســتـخـدم قـبل االنـتـفـاضـة لـنـشـر هـنــاك شـاشـة ضـوئـيـة أمـام ا
إعالنات وتـوجـيهـات وأخبـار حكـوميـة حول االنـتخـابات وغـيرهـا.  وقد
ـتظـاهـرون علـيـها عـلمـاً عـراقيـاً ضـخمـاً وال فـتات أخـرى تضم وضع ا
شـعـارات االنـتـفـاضـة مـثل (نـريـد وطـنـاً) و (نـازل آخـذ حـقي) و (إزرع
ثـــورة احــصــد وطــنــاً) و (مــاكــو وطـن .. مــاكــو دوام .. حــتى إســقــاط

النظام). 
ـكـان بـالـشـمـوع أو ـعـتـصـمـون عــلى إنـارة ا في األمـســيـات يـحـرص ا
ـصـابيح الـيدويـة ونـور اللـيزر األخـضر شـاشات هـواتفـهم الـنقـالة أو ا
بـنى عبر تلك ـتظاهرين في سـاحة التحـرير في أسفل ا للتواصل مع ا

االشارات الضوئية. 
بـنى عـلى تسـجـيل يومـياته عـتـصمـ في ا ويـحرص بـعض الشـبـاب ا
بنى مصورا تلك األجواء االحـتفائية فيه ونشرها هذه صوريا داخل ا

اليوميات على الفيسبوك. 
تـتـعرض تـغـطيـة اإلنـترنت فـي منـطـقة الـتـظاهـر إلى الـقـطع أحيـانـاً لذا
تـظاهرون إلى استخدام شـبكة "واي فاي" بديـلة (كاسبر) بديال يلجأ ا
ـقـطـوعـة أو الضـعـيـفـة الـتي تـقـدمـهـا شـركـات الهـواتف عن الـتـغـطـيـة ا

نطقة. النقالة في ا
ويتناوب الشباب على نوبـات االعتصام فيما بينـهم  حيث يتقاسمونها
طـعم أو فنـدق قريب من سـاحة مع بعـضهم الـبـعض فيـنام قـسم في ا
التـحريـر ويبقى الـقسم اآلخـر مستـيقـظاً مـشاركاً في االعـتصـام. كما
يـتم استـخـدام بعض الـفنـادق الـقريـبـة خلزن األدويـة ومعـلـبات األغـذية

للمتظاهرين. 
من الــظــواهـر الالفــتــة لـلــنــظـر هي إقــامــة حـفالت
ـرات عـرض شاب غـنائـيـة وشـعـرية . وفي أحـد ا
اخلــطــوبــة عـلـى فـتــاة أمــام اجلــمــهـور فـي (جـبل

أحد).
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امس السبت عن أول ثالث حاالت
إصـابة مـؤكـدة بـفـيـروس كـورونا
بـها.وقـال وزير الـصحة ذو الـكفل
ـــصـــابــــ الـــثالثـــة أحـــمــــد إن ا
صـيـنـيـون وتـربـطـهم صـلـة قـرابة
بالرجل الـبالغ من العمر  66عاما
والـذي أكـدت السـلطـات الـصحـية
في ســنــغــافــورة أن االخــتــبـارات
الـتي أجـريت له بـشـأن الـفـيروس
ـكن لـفـيروس جـاءت إيجـابـيـة.و
كــــورونـــــا اجلــــديــــد أن يــــســــبب
االلـتـهاب الـرئـوي الذي كـان قاتال
في بــعض احلــاالت . ومـا زال من
الـــســــابق ألوانـه مـــعــــرفـــة مـــدى
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األمن واألمـان الـطـمـأنـيـنـة واإلسـتـقـرار عـدم الـشـعـور بـاخلـوف مع
الـثـقـة بـاجملـتـمع وإنـعـدام حـاالت الـغـدر. كل هـذه الـظـروف واحلاالت
اجملتمـعية واالنسانـية لو توفـرت بابسط اجملتـمعات واصغـرها ستولّد
حتما وجود أمة ودولة وشعب آمن مستقـر متفرغ للبناء والتطور نحو
أألفضل .. هذه مجموعـة قياسات وأسس تعمل علـيها الشعوب  ولو
اضفـنا لـها تـاريخ أأل وحضـاراتهـا . وتأصل ذلك بـالتاريـخ العربي
ـا تـقـدم نـعـرف ان بـالـذات والـعـراقي الــذي يـشـهـد له كل شـاهــد . 
الـوصـول الى هذه احلـاالت الـكـبيـرة الـرائعـة من االسـتـقرار والـتـطور
البــد ان تـأتي من وجـود إدارة حـكـومـيـة وطــنـيـة وصـلت الى مـقـالـيـد
احلــكم من الـشـعب وتــعـمل من أجل انــعـاش كل طـبـقــاته وتـوفـيـر كل
عيشي والتقدم العلمي والدراسي والهدوء االمني فرص االستقرار ا
ـنع الـوقـوع بـالـغــدر والـتـعـرض لـلـمــحـاوالت االرهـابـيـة بـكل والـتـهـيــؤ
صـفـاتهـا وانـواعـهـا ... ان االستـقـرار اجملـتمـعي هـو ان ال يـخاف اي
ريـبـة الـتي حتـصل نـتـيـجة مـواطن من غـائـلـة االخـرين وتـصـرفـاتهـم ا
نظمات االرهابية التي انتشار بيئة غير صـحيّة وغير سليمة تقـودها ا
ـمــولـة من خــارج الـبــلـد وتــسـعـى الى دمـار االمــة والـبالد . والــيـوم ا
يتعرض اإلعالمـ والصحفي الـذين هم ينقلـون بكل صدق وحيادية
صور من مـطالب اجلمـاهير ومـعاناتـهم وبدل فسح اجملـال لهم للـتنقل
ـتـظاهـر واجلهـات الـرسمـية لـنقل مـعـاناتـهم ورصد كل بـ الشـباب ا
الـسلـبيـات وتذلـيل الصـعـوبات نـراهم يتـعرضـون الى القـتل واإلرهاب
وهذا ما جـرى  مؤخرا في البـصرة  من اغتيـال الصحفـي ومطاردة
ـا في جـمـيع ـتـظـاهـرين وهـذا األسـلـوب لـيس فـقط في الـبـصـرة وإ ا
نظومـة األمنيـة مختـرقة وغير احملافظـات . وهذا ما يـوصلنـا الى ان ا
متينـة اجلوانب وتتأثـر بتهديـد اجلهات االرهابـية.  وكذلك عدم وجود
ـركـزية الـفاعـلة ... مـنـظومـة أمنـية مـسـتقـلة مـرتبـطـة بقـيادات الـدولة ا
ـواطن او ويـســتـوجب ان ال تــرتـبـط بـجــهـات لــيس لـهــا عالقه بــأمن ا
احلـفاظ عـلى األمن الـعـام  وهذا مـا أوصل الـبـلد الى حـالـة االنفالت
األمني وانتشار السالح بيد جهات منفـلتة مرتبطة بجهات خارجية ال
ن يـطـالب بحـقوق الـشعب وامن تـريد ان يـكون هـناك أمن وال مـهرب 
الـبـلـد . وهــنـا البـد ان نـضع الـنــقـاط عـلى احلـروف.. ان الــبـلـد بـهـذه
نـظومة األمـنية التي هم من ركائـزه اال وهو ا الصورة يـفقد اجلـانب ا
اثـبـتت عـدم قـدرتـهــا عـلى الـسـيـطـرة عـلـى االنـفالت األمـني وانـتـشـار
ـوت ... وبهذه احلالة فـان احلكومة فقدت ـسلحة وفرق ا اجلماعات ا
ـهم من قوتـها اي انـها غـير قـادرة على سحـب االسلحه من اجلانب ا
ـنفـلـتة رغم ان الـكـثيـر من الـقرارات الـتي صـدرت التي ـيـليـشيـات ا ا
ـكشـوف هـذا . لـهذا نـقـولـها تـمـنع حـمل االسـلحـة او بـيـعهـا بـشـكل ا
ونؤكد عـلى ان البلد مـحتاج الى منـظومة امنـيه مستقـلة قوية مـتشعبة
ـوطن  وان احلكومة اليوم فشلت في كل القدرات للحفاظ على امن ا
ـتظاهرين وكذلك واطن او ا اإلجراءات التي اصدرتـها للحـفاظ على ا
نظومة بدءً من االعالمي والصحفي  لذلك يـجب اعادة النظر في ا
الــقـيـادات األمـنـيــة الى اصـغـر عـنــصـر أمـني وسـحب
ـرتبطـة باألحزاب ليـشيات ا االسلـحة من جمـيع ا
والتي لهـا دور كبيـر في فقدان األمـن العام لـلبلد
لــــنـــصل الـى الـــتــــكـــامل األمــــني واالســــتـــقـــرار

العـــــــــام.
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{ اجلـــزائــــر  - أ ف ب) - تـــعـــقـــد
أحــزاب ســـيــاســيـــة وتــنــظـــيــمــات
مـــرتـــبـــطـــة بـــاحلـــراك اجلـــزائـــري
ـقـراطي" في "جـلـسـات الـبـديل الـد
محاولة لتوحيد صفوفها والتحدث
بـصــوت واحـد في مــواجـهــة نـظـام
مــنـح نــفـــسه رئـــيــسًـــا جـــديــداً من
ـعـارضة صـفـوفه.ويعـتـزم حتالف ا
ــنــضــوي حتـت مــظــلـــة "مــيــثــاق ا
ــقـــراطي" مــنـــاقــشــة الــبــديـل الــد
الـوضع الـسـيـاسي في الـبالد بـعد
االنـــتــخــابـــات الــرئـــاســيــة في 12
كانون األول/ديـسمبر الـتي رفضها
احلراك بشـكل واسع لكنـها أفضت
إلى فوز عبـد اجمليد تبـون وتشكيل
حــكـومــة جــديـدة.وتــشـكّـل "مـيــثـاق
ــقـراطي" بــعــد رحـيل الـبــديل الــد
الـرئيس عـبد الـعـزيز بـوتفـليـقة في
ـاضي الذي أُجـبر نـيسـان/أبريل ا
على االستقـالة حتت ضغط احلركة
االحتجاجـية الشعـبية. ويهدف إلى
إيـــجــاد إطـــار قــانـــوني لــتـــغــيـــيــر
"الـــنــظــام" احلــاكم مـــنــذ اســتــقالل
البالد في عام  ?1962ال سيـما من
ـــــــؤســـــــســــــات خـالل إنـــــــشـــــــاء ا
االنـتــقـالــيـة.ويــضم حـزبي "جــبـهـة
الـقـوى االشـتـراكـيـة" و"الـتجـمع من
ـقـراطـيـة" إلى أجـل الـثـقـافـة والـد
جـانب الـرابـطـة اجلـزائـريـة لـلـدفاع
عن حقوق اإلنسان ومـنظمة "جتمع
عـمل شـبــاب" الـتي يـقـبـع رئـيـسـهـا

حـالـيـاً في الـسـجن.وقـال الـتـحـالف
فى بـيـان "سـتـشـكل هـذه اجلـلـسات
مـرحـلـة الـتـقـاء جـمـيع قـوى الـبديل
ـوقـراطي بـهـدف عـقـد مـؤتـمـر الـد
وطـني مـستـقل عن الـسلـطـة".وتابع
الــبـــيــان أن اجلـــلــســـات ســتـــكــون
مـــفـــتــــوحـــة جلــــمـــيع الــــراغـــبـــ
بـاالنـضـمـام "إلى مـشـروع االنـتـقـال
ــوقــراطـي احلــتــمي" وأولــئك الــد

الذين يـدركون األهـمية "الـتاريـخية
ـسـار تأسـيـسي ذو سـيـادة" وأمام
من رفـضــوا "مـهـزلــة" االنـتــخـابـات
الـرئــاســيــة األخــيــرة و"الــعــمــلــيـة
السيـاسية احلاليـة التي تهدف من
ــراجــعــة ــشـــاورات+ و+ا خالل +ا
الـدستـورية+ إلى إضـفاء الـشرعـية
عــــــلـى نــــــفـس ســــــلــــــطــــــة األمــــــر
الــــــــواقع".ورداً عــــــــلـى مــــــــوجـــــــة

االحــتـجـاج عـرض الــرئـيس تـبـون
ـقـرّب ( 74عـامًا) الـذي كـان ب ا
من بوتـفلـيقـة احلوار عـلى احلراك
مباشرة بعد استالم مهامه. وتعهّد
بـتـعـديل الـدسـتـور وأُنـشـئت جلـنـة
خـبـراء لهـذا الـغرض.وبـدأ الـرئيس
اجلــزائــري الــذي يــحــاول إرضــاء
مــــــعــــــارضـــــــيه مـــــــشــــــاورات مع
شـخــصـيـات سـيــاسـيـة -- يــعـتـبـر

بــعـضـهـا قـريـبًـا من احلـراك -- من
أجل وضـع "دســـــتـــــور تــــــوافـــــقي"
وعــرضه الســتــفــتــاء شــعـبـي.وقـال
تـــبـــون "ســـيـــتم أخـــذ كل اآلراء في
نـهـجـية االعـتـبـار في مـا يتـعـلق بـا
شكالت الواجب اتبـاعها وأيـضًا ا
الـــتي تــعـــاني مـــنــهـــا الــبالد".وفي

إجـــراء تــهـــدئــة جتـــاه احلــراك 
اإلفـــراج عن  94ســـجــــيــــنًـــا خالل
ـاضيـة بحـسب اللـجنة األسـابيع ا
عتقل التي الوطنية لالفراج عن ا
ذكرت أن  124مـعـارضـا ال يـزالـون
في الـســجن.ومـع اقـتــراب الــذكـرى
األولـى لـــلـــحـــراك في  22شـــبـــاط/
فــبـرايــر ال تـزال الـتــعـبــئـة كــبـيـرة
اجلــمـعـة والـثـالثـاء من كل أسـبـوع
في الـعاصـمـة وفي مـدن أخرى رغم
سيرات تراجع زخمها مقارنةً مع ا
احلــاشــدة الــتي خـــرجت في ربــيع
قـارنة مع الفترة  2019أو حتى با
الـــــتي ســـــبـــــقت االنـــــتـــــخـــــابــــات
الــرئــاســيــة.وحــتى داخل احلــراك
يتساءل الكثيرون عن االجتاه الذي
يـــجب أن تـــتـــخـــذه هـــذه احلـــركـــة
االحـتجـاجيـة السـلمـية والـتعـددية
في ظل غــيـــاب أي تــنــظــيم رســمي
لــهـا.وبــالـنـســبـة ألســتـاذة الــعـلـوم
السـياسيـة بجامـعة اجلزائـر لويزة
آيت حمـادوش "بدأ احلـراك كحـركة
احتجـاجية بـحتة. وبعـد عام يبدو
أنه يـــتـــعـــ عـــلــيـه االنـــتــقـــال من

االحـتـجـاج إلى االقـتـراح".وأضافت
لــوكـــالــة فــرنـس بــرس أن عــلى أي
حتالـفات أو مجـموعـات للمـعارضة
أن تــعـمل بـشـكـل مـشـتـرك "من أجل
وقراطي حـقيقي وتغيير انتقال د
عميق لـنظام احلكم".واعـتبر أستاذ
الـقــانـون فـي جـامــعـة "تــيـزي وزو"
بادرات عبد القادر كشير أن "هذه ا
ال تهدف إلى هيكلة احلراك ولكنها
كلـها تـشتـرك في أنها ثـورة سلـمية
تـــــــــهـــــــــدف إلـى تـــــــــغـــــــــيـــــــــيـــــــــر
الــنـظـام".وبـاإلضـافـة إلى "جـلـسـات
ـــوقــراطـي" أطــلـــقت الـــبـــديل الـــد
ثـقـفـ مـبـادرة من مـجـمـوعـة مـن ا
أجل تـنـظيم "مـؤتـمر وطـني مـوحد"
لــلـحــراك.وبـ اجملــمــوعـة خلــضـر
بورقعة ( 86عامًا) وهو من قدامى
احملـاربـ الـذين شـاركـوا في حرب
اســتـقالل اجلـزائــر وأطـلق سـراحه
في بدايـة كانون الـثاني/ينـاير بعد
دة سـبـعـة أشهـر.ويـهدف اعـتـقـاله 
ــــبـــادرة ــــوقـــعــــون عـــلـى هـــذه ا ا
ـيـون وعددهم ) 120بـيـنـهم أكـاد
ومحامون وصـحفيون وطالب) إلى
ـنــظـمـات "دمج جـمــيع مـبــادرات" ا
القريـبة من احلراك.وبالـنسبة آليت
حــــمـــــادوش فــــإن "هــــذه الــــقــــوى
الـنـاشـئـة الـيـوم هي بـذور األحزاب
والـنـقـابـات ومــنـظـمـات الـغـد. ومن
ـفيد أن يسمح احلراك الطبيعي وا

يالد طبقة سياسية جديدة".

 ÊULFM « …dF  WM¹b  ÁU&SÐ ÂbI²ð ÂUEM «  «u
ـرصد { بـيروت (أ ف ب) - أعـلن ا
السـوري حلقـوق اإلنسـان أنّ قوّات
الـنـظـام الـســوري تـقـدَّمت اجلـمـعـة
باتّـجاه مـدينـة معرّة الـنعـمان التي
تُــشــكل الــســيــطــرة عــلــيــهــا هــدفًـا
رئـيـسيًـا لـلنـظـام وذلك بعـد مـعارك

مع فـصـائـل مـقـاتـلـة وجـهـاديّة أدّت
رصد إلى مقتل  23عنصـرًا.وقال ا
إنّ قــوّات الــنـــظــام ســيــطــرت عــلى
بـــلــدتـي الــديـــر الـــشـــرقي والـــديــر
الــــغـــربـي بـــريـف إدلب اجلــــنـــوبي
الشرقي وباتت اآلن على بُعد  4كلم

من مــديـنـة مــعـرّة الــنـعــمـان.وهـذه
ــديــنـــة الــتي يُــســيـــطــر عــلــيــهــا ا
جـهـاديّـون هي آخِـر مـعـقل رئـيـسي
خـارج عن سـيـطـرة دمـشق وتُـشـكّل
استـعـادته هـدفًـا رئـيسـيًـا لـلـنـظام
رصد إلى رصد.وأشـار ا بحـسب ا

أنّ بــلـدتي الــديــر الـشــرقي والــديـر
الـغـربي تُـعـدّان "مـفـتـاح الـسـيـطـرة
عــلى مــديــنــة مــعــرّة الــنــعـمــان من
اجلـهـة اجلـنوبـيـة الـشرقـيـة بـسبب
ـــرتـــفـــعـــة".ولـــفت إلى أنّ الـــتـالل ا
ــــــــعـــــــارك الــــــــتـي دارت مـن أجل ا
الــسـيـطـرة عـلى الـبـلـدتـ ادّت إلى
مـــقــتل  7مـن قــوّات الـــنــظــام و16
ـــقــاتـــلــة مــقـــاتالً من الـــفـــصــائل ا
ــرصــد واجلــهـــاديــة.وقــال مــديــر ا
رامي عبد الرحـمن إنّه يُمكن لقوّات
الــــرئــــيس بــــشـــار األســــد اآلن شنّ
هجمـات بقذائف الهـاون على معرة
الــنــعــمـان مـن الــتالل الــواقـعــة في
.وكـثّــفت قــوّات الــنــظـام الــقــريــتــ
السـوري بدعم من الـقوات اجلـوّية
الـروسـيّـة هـجـمـاتـهـا عـلى جـنـوب

محافظة إدلب منذ كانون األوّل.
الى ذلك قـضت مـحـكـمة فـي باريس
بـســجن اجلـهــادي الـفـرنــسي مـراد
ـدة  22عـامــاً لــتــحــريـضه فــارس 
عــشـرات الـشـبـاب عـلى الـسـفـر إلى
سوريـا لـلـقـتـال وقـيـادته مـجـمـوعة
مــــقـــاتــــلــــ نـــاطــــقـــ بــــالـــلــــغـــة
الفـرنـسـيـة.ويـتـوافق حـكم مـحـكـمة

اجلــنـــايــات اخلــاصـــة الــذي صــدر
ـدعـية مـسـاء اجلـمـعة مـع طلـبـات ا
الــعــامـــة مع اعــتـــبــار ثـــلــثي مــدة
الــعـــقــوبــة كــفـــتــرة زمــنـــيــة يــجب
قــضــاءهــا.وبــقي مــراد فــارس (35
عــــامًـــا) الـــذي فـــرّ مـن ســـوريـــا في
صــيف الــعـام  2014بــعــد عـام من
وصـوله إلـيــهـا صـامــتـاً في قـفص
االتـــــــــهــــــــام عـــــــــنـــــــــد اإلعـالن عن
ـثـلـة فـريق االدعـاء احلـكم.ودعـت 
إلى مـعاقـبـته لـدوره "األساسي" في
جتــنــيــد عــدد كــبــيــر من الــشــبــاب
مـشـيـرةً إلى عـدم وجـود أي شـعـور
بـ"الـــــــنــــــدم احلـــــــقــــــيــــــقـي" لــــــدى
ـــتــهـم.وأوضــحت الـــقــاضـــيــة أن ا
اجلمعة و"للمرة األولى" منذ سجنه
في فــرنــســا في أيــلــول/سـبــتــمــبـر
 ?2014عبّر مراد فارس عن "ندمه"
لـكـنه يـتـحـمّل "مـسـؤولـية أكـبـر من
تـلك الــتي قـبِـل بـتــحـمّـلــهـا".وخالل
تهم أنه كان مجنِداً اجللسة نفى ا
رئيسياً فأقرّ بأنه تمكن "بشكل غير
مـبـاشر" من الـتـشجـيع عـلى السـفر
من خالل مقاطع فيـديو دعائية كان
يـنشـرها وأنه "سـهّل" عـبور الـكثـير

من األشــخــاص إلـى ســوريــا الــتي
وصل إليها في تموز/يوليو 2013
بــــعـــد رحـــلـــة عــــبـــر الـــبـــرّ مـــروراً
بـــأوروبـــا.مـن جـــهـــتـه ســـأل بـــول
فــورتـان مــحـامي مــراد فـارس عن
"الـتـأثـيـر احلـقـيـقي" لـهـذه الـدعـاية
عــلى الــشـبــاب الــذين قـالــوا أثــنـاء
ـنـاقشـات إنه لـو لم يـكن مـوجوداً ا
"لــكــانــوا ذهــبـوا بــدونـه". وأضـاف
احملـامي "ال أشـعـر أنه قـام بـغـسـيل
دعية العامة أن مراد دماغ".وترى ا
فارس الذي نـفى أنه كان مقاتالً في
سوريـا "شارك في أعـمال مـسلـحة"
في صــــفـــــوف تــــنــــظــــيـم الــــدولــــة
اإلسالمـيـة قـبـل أن يـغادر الـتـنـظـيم
تطرف لالنـضمام إلى كتـيبة عمر ا
ديـابـي الـتــابــعــة لــتـنــظــيم جــبــهـة
الـنـصـرة فـرع تـنـظـيم الـقـاعـدة في
.واتّـهــمت مـحــكـمـة سـوريــا سـابــقـاً
اجلـنـايـات أيـضـاً مـراد فـارس بـأنه
"قــاد" في مـطــلع الـعـام  2014هـذه
ـقــاتـلـ اجملـمــوعـة من الــشـبــاب ا
الناطق بالفرنسية في غياب عمر
ديـــابي الـــذي كـــان في الـــســنـــغــال

حينها.

ــرض لــيـــشــمل حــظـــر الــســفــر ا
ـــفــروض في مـــقــاطــعـــة هــوبي ا
وسط الـبالد  18مـديـنــة.ونـشـرت
الــسـلـطـات  450مـوظـفًــا صـحـيًـا
عـسـكريًـا لدى بـعـضهم خـبرة في
مـــكـــافـــحـــة مـــرضـي "ســارس" أو
"إيـبـوال" في مـديـنـة ووهـان الـتي
ظهر فيها الفيروس للمرة األولى
وفـق مـــــا أفـــــادت وســـــائـل إعالم
رسمـية السـبت.وأعلنت احلـكومة
الـــســـبت أن حـــصـــيـــلـــة وفـــيــات
ــسـتــجــد في فــيــروس كــورونــا ا
الــصـ ارتــفـعت إلى  41بــعــدمـا
تـــــــــوفي  15شـــــــــخــــــــصًـــــــــا في
ووهـــان.وارتــفع عـــدد اإلصــابــات
ـؤكـدة إلى 1287مـقـارنـة بـ830 ا
حالة  تسجيلها قبل  24ساعة.
و تـــســـجـــيل مـــعـــظـم احلــاالت

والوفيات في هوبي.
وفي اســتـرالـيـا أكّــدت الـسـلـطـات

رض دورة ا

قوات سورية قرب معرة النعمان

تظاهرة في اجلزائر


