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)Getty/فاز سعيّد بـ72.71 في المائة من األصوات )تييري موناس

طهران ـ العربي الجديد

خـــــــرج الــــرئــــيــــس اإليــــــــرانــــــــي، حــــســــن روحــــانــــي 
ــدة فــي  ــ ــــس االثــــنــــن، بـــمـــواقـــف عـ ــورة(، أمـ ــ ــــصــ ــ )ال
مؤتمره الصحافي السنوي، في سياق التطورات 
على صعيد االتفاق النووي مع الواليات املتحدة 
والــعــاقــات مــع دول الـــجـــوار فــي الــخــلــيــج. واتــهــم 
روحـــانـــي مــن ســّمــاهــم »املــتــطــرفــن« فــي أميركا 
األميركي  الرئيس  بدفع  والسعودية  وإســرائــيــل 
دونالد ترامب إلى االنسحاب من االتفاق النووي، 
بموازاة وصف مواجهة األوروبين تداعيات هذا 

األبــواب  يقفل  لم  لكنه  »املماطات«.  بـ االنسحاب 
للتفاوض  طهران  استعداد  معلنًا  واشنطن،  مع 
معها شرط أن يكون »في ظروف عادلة« ويحقق 
»املصلحة اإليرانية«. وكشف روحاني عن إجراء 
مفاوضات ملرة واحدة مع إدارة ترامب حول تبادل 
إلــى نتيجة،  لــم تصل  أنــه قــال إنها  السجناء، إال 
ــان هــنــاك اســتــعــداد ملــفــاوضــات  الفــتــًا إلـــى أنـــه »كـ
ثانية، لكّن واشنطن طرحت شروطًا غير مقبولة 
بالنسبة لنا«. وأشار روحاني إلى »أننا ال نخاف 
نيويورك كنا  إلى  التفاوض وخــال زيارتي  من 
مستعدين لعقد اجتماع قمة مجموعة 1+5«، أي 

كان  إنــه  قــال  لكنه  األميركي،  الرئيس  بمشاركة 
بشرط »أن نتأكد من رفع العقوبات كي ال يكون 

االجتماع جلسة انتخابية للسيد ترامب«.
ــرت وســـائـــل  ــ ــاق خـــفـــض الـــتـــوتـــر، ذكــ ــيـ ــــي سـ وفـ
إعــــام إيـــرانـــيـــة، أمــــس، بـــأن كــيــنــتــارو ســونــورا 
آبي،  الياباني شينزو  الــوزراء  مستشار رئيس 
ســيــزور إيـــــران، غـــدًا األربـــعـــاء، ملــتــابــعــة الــحــراك 
بن  التوتر  خفض  بغية  الياباني  الدبلوماسي 
الوساطة  أن  إلــى  طهران وواشنطن، في إشــارة 
ــدأت تــنــشــط مـــجـــددًا. وذكـــــرت وكــالــة  ــ الـــدولـــيـــة بـ
»إيلنا« العمالية اإليرانية، أن املستشار الياباني 

ــر الــخــارجــيــة  ــ ســيــلــتــقــي خــــال زيـــارتـــه مـــع وزيـ
اإليراني محمد جواد ظريف. وفي سياق، حديثه 
املنطقة، كشف روحاني عن  في  التطورات  عن 
تـــطـــورات فـــي الــعــاقــات اإليـــرانـــيـــة ـــــ اإلمـــاراتـــيـــة، 
مشيرًا إلى »زيارات متبادلة ملسؤولن إيرانين 
وإمــاراتــيــن خــال األشــهــر األخــيــرة«، وذلــك في 
معرض رده على سؤال عما إذا كان مستشار 
األمن القومي اإلماراتي طحنون بن زايد قد زار 
إيران أم ال. وفيما لم ينف أو يؤكد هذه الزيارة، 
أوضـــح روحــانــي أن الــعــاقــات مــع اإلمــــارات في 

»طور التحسن«.

Tuesday 15 October 2019
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أن  إلى  سورية  في  التركية  العسكرية  بالعملية  المرتبطة  التطورات  مختلف  تشير 
السوري يحقق  والنظام  تركيا  بين حليفتها  أي تصادم  لمنع  الهادف  روسيا  حراك 
وقرى  مناطق  على  للسيطرة  األسد   قوات  تحريك  إعالن  رغم  اآلن،  حتى  أهدافه 

على الحدود، فيما تكثفت االتصاالت العسكرية بين روسيا وأميركا وتركيا

أمين العاصي

شرق  فــي  التركية  العملية  تتواصل 
يومها  التي دخلت  السوري،  الفرات 
ـــراك  ــــع حـــ ــوازي مــ ـــتــــ ـــ ــــال الــــــــســــــــادس، بــ
سياسي على 3 محاور أساسية، األبــرز على 
خط موسكو - أنقرة، والهادف بشكل أساسي 
ــادم بـــن الــــقــــوات الــتــركــيــة الــتــي  ملــنــع أي تـــصـ
تـــواصـــل تــقــدمــهــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
سورية الديمقراطية )قسد( والنظام السوري 
الــــذي حـــرك قــواتــه إلـــى املــنــاطــق الــتــي ال تــزال 
الــضــرورة  اتــفــاق  على  بناء  »قسد«  لـ خاضعة 
تواصل  وفيما  التركي.  الهجوم  فرضه  الــذي 
أمــس ارتــفــاع عــدد الــنــازحــن ليصل إلــى 160 
ألـــفـــا، بـــــرزت، أمــــس االثـــنـــن، مـــؤشـــرات تظهر 
حرص موسكو وأنقرة على منع أي توتر بن 
الــطــرفــن بــمــا فــي ذلـــك بــعــث الــطــرفــن رســائــل 
الرئيس  وتــحــدث  البعض.  لبعضهما  طمأنة 
ــان، أمـــس، عــن أنــه  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
اإليجابية  السياسة  مــع  مشكلة  أي  تــوجــد  ال 
بالتزامن  )كــوبــانــي(،  العرب  في عن  لروسيا 
ــد عــلــى الـــحـــدود  ــ ــــوات األسـ مـــع بــــدء انــتــشــار قـ
التركية في املناطق التي ال تزال تحت سيطرة 
»قــــســــد«، فــيــمــا كـــشـــف الـــكـــرمـــلـــن عــــن وجــــود 
تــواصــل منتظم، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى املستوى 
العسكري، مع أنقرة، مشددًا على أنه »ال يريد 
التفكير في احتمال وقوع اشتباك بن القوات 

الروسية والتركية في سورية«. 
فــي مـــوازاة ذلـــك، تــواصــل تركيا حراكها على 
أكــثــر مــن مــحــور، بــمــا فــي ذلـــك الــهــجــوم الــذي 
شنه أردوغــان على الــدول األوروبــيــة الحليفة 
فـــي حــلــف شــمــال األطــلــســي، مـــؤكـــدًا مــواصــلــة 
ــامـــل«.  ــكـ الــعــمــلــيــة »حـــتـــى تــحــقــيــق الـــنـــصـــر الـ
ــراك الـــثـــالـــث بـــتـــوافـــق الـــنـــظـــام  ــ ــحـ ــ ويـــتـــعـــلـــق الـ
املــنــاطــق التي  ــراد على تسليم  الــســوري واألكــ
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  تسيطر  كــانــت 
)قسد( عليها إلى قوات النظام، وهو ما حدث 
عبر دخولها إلى بلدة تل تمر، التي تقع على 
طريق استراتيجي يربط بن الشرق والغرب 
على الحدود مع تركيا. وفي الوقت الذي أعلن 
فيه الرئيس اإليراني حسن روحاني »تفهمه 
لــلــمــخــاوف الــتــركــيــة«، فــإنــه شـــدد عــلــى رفــض 
التركية  الــقــوات  تشنه  الـــذي  للهجوم  طــهــران 
في شرق الفرات. وفي حن تبدو مواقف الدول 
واضحة،  الــســوري  بامللف  واملعنية  اإلقليمية 
الرئيس  إدارة  على  يسيطر  التخبط  يـــزال  ال 
الدفاع  وزيــر  وأعلن  ترامب.  دونالد  األميركي 
األميركي مارك إسبر، أول من أمس األحد، أن 
ترامب أمر القوات األميركية في شمال سورية 
بالبدء فــي االنسحاب »بــأمــان وبــأســرع وقت 
مــمــكــن«، فــيــمــا أعــلــن مـــســـؤول أمــيــركــي، أمــس 
اإلثـــنـــن، أن الــفــريــق الــدبــلــومــاســي األمــيــركــي 
الذي يعمل في مشاريع إرساء االستقرار غادر 

شمال شرق سورية.
ــقــــاء الــــوضــــع الـــعـــســـكـــري تــحــت  ــار إبــ ــ ــــي إطــ وفـ
ــارعـــت، أمـــس،  الــســيــطــرة ومـــنـــع انــــزالقــــه، تـــسـ
ــاالت الــعــســكــريــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى  االتــــصــ
بـــن األمــيــركــيــن والـــــروس واألتـــــــراك. وذكـــرت 
وكاالت أنباء روسية أن رئيس األركان العامة 
ــيــــري غـــيـــراســـيـــمـــوف  ــالــ لـــلـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــ
ــع رئـــيـــس هيئة  أجـــــرى مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مـ
األركـــــان األمــيــركــيــة املــشــتــركــة الــجــنــرال مـــارك 
ميلي. وأوضــحــت أن االتــصــال الهاتفي، الذي 
ــات املـــتـــحـــدة ســحــب  ــ ــــواليـ ــاء بـــعـــد إعــــــان الـ ــ جـ
بـــاقـــي قــواتــهــا مـــن شـــمـــال ســـوريـــة، ركــــز على 
بحث  كما  املشترك«.  االهتمام  »ذات  القضايا 
غيراسيموف مع رئيس األركان التركي يشار 
غولر، هاتفيا، املستجدات األخيرة في سورية. 
وذكــــرت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان، أن 
املـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن بــحــثــا املــســتــجــدات 

الراهنة والوضع األمني في سورية.
وقـــــــال أردوغــــــــــــان، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
مطار أتاتورك في إسطنبول قبيل سفره إلى 
الـــقـــوات التركية  ــة بــاكــو، إن  ــ الــعــاصــمــة اآلذريـ
بخصوص  املتخذ  قــرارهــا  تنفيذ  مرحلة  فــي 
مــنــطــقــة مــنــبــج الـــســـوريـــة، فــيــمــا أشـــــارت قــنــاة 
»الجزيرة« إلى غارات وقصف مدفعي مكثف 
التابعة  وتلك  التركية  الــقــوات  لتقدم  تمهيدًا 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة بــاتــجــاه مــنــبــج. وحــول 
االتفاق الذي أبرم بن أكراد سورية والنظام، 
الشائعات«،  الكثير من  أردوغـــان: »هناك  قــال 

ــه لـــن تـــحـــدث مــشــكــلــة« في  ــبـــدو أنــ مــضــيــفــا »يـ
عــن الــعــرب )كــوبــانــي(. وأشـــار إلــى أنــه »حتى 
ــنـــاك أي مــشــكــلــة  ــكـــون هـ لــــن تـ ــه  ــ ــبـــدو أنـ اآلن يـ
مـــع الــســيــاســة اإليـــجـــابـــيـــة لـــروســـيـــا فـــي عن 
الـــعـــرب. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى مــنــبــج، فــنــحــن في 
قــررنــا«. وتابع »عند  التنفيذ كما كنا  مرحلة 

إخـــــاء مــديــنــة مــنــبــج ســيــدخــلــهــا أصــحــابــهــا 
إلــى فصائل الجيش  الحقيقيون«، في إشــارة 

السوري الحر التي تستعد لدخول املدينة.
ورّحب الرئيس التركي بقرار الواليات املتحدة 
سحب ألف جندي من شمال سورية. وخاطب 
 :

ً
أردوغان دول شمال حلف األطلسي، متسائا

الناتو  إلــى جانب حليفكم في  »هــل ستقفون 
)تركيا(، أم إلى جانب اإلرهابين؟ بالطبع ال 
ــان على  يستطيعون اإلجــابــة«. وشـــدد أردوغــ
أنه لن يتراجع »عن الهجوم مهما قيل«. وندد 
بــانــتــقــاد االتـــحـــاد األوروبــــــي وجــامــعــة الـــدول 
بتمويل  مــطــالــبــا  الــتــركــيــة،  للعملية  الــعــربــيــة 

»املــنــطــقــة اآلمـــنـــة« الــتــي تــعــتــزم أنــقــرة  دولـــي لـــ
إقامتها في شمال شرق سورية.

مــن جــهــتــه، أعــلــن الــكــرمــلــن أن هــنــاك اتــصــااًل 
في  العملية  بــن روســيــا وتركيا حــول  وثيقا 
شمال سورية. وقال املتحدث باسم الكرملن 
ــــس، إن املـــســـؤولـــن  ــ ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أمـ
الروس واألتراك على اتصال وثيق حول األمر. 
وحـــول مــا إذا كــان هــنــاك خطر حـــدوث صــدام 
بن القوات الروسية والتركية في سورية، قال 
ذلــك«،  فــي  التفكير  نــريــد حتى  »ال  بيسكوف: 
 بن الجيشن ملنع 

ً
موضحا أن هناك تواصا

ــــوادث. وأحــجــم بــيــســكــوف عــن التعليق  أي حـ
ــه عــمــا إذا كـــانـــت مــوســكــو تشعر  ــؤالـ عــنــد سـ
لــتــركــيــا لــوقــف عملياتها  ــان  الــوقــت قــد حـ أن 
العسكرية داخــل ســوريــة. وقــال عــن التنسيق 
بــن البلدين: »هــنــاك اتــصــاالت بــن السلطات 
الــروســيــة والــتــركــيــة، وبــاألخــص جــرت مكاملة 
الرئيسن( ومكاملات أخــرى بن  )بــن  هاتفية 
وزيري الخارجية. هناك أيضا قنوات اتصال 
بـــن الـــجـــيـــشـــن«. كــمــا قــــال مــســاعــد الــرئــيــس 
الـــروســـي، يـــوري أوشـــاكـــوف إن روســيــا تريد 
من تركيا ضمان أن تكون عمليتها العسكرية 
على  الوضع  مع  متناسبة  في شمال سورية 
الرئيسي  موسكو  هــدف  أن  وأضـــاف  األرض. 
هو أال تضّر تصرفات تركيا بالجهود الرامية 

إليجاد حل سياسي للحرب السورية.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، وبــالــرغــم مــن اتــحــادهــا ضد 
الــــدول  الـــتـــركـــيـــة، إال أن  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــة 
األوروبــيــة فشلت باالتفاق على حظر تسليم 
األســلــحــة إلــيــهــا. وأعــلــن وزراء خــارجــيــة دول 
االتحاد، في بيان بعد اجتماع في لوكسمبورغ، 
ــاد يـــديـــن تـــحـــّركـــات تــركــيــا  ــ ــــحـ ــــس، أن »االتـ أمــ
العسكرية التي تقّوض بشكل جدي االستقرار 
دول  تعلن  ولــم  برمتها«.  املنطقة  فــي  واألمـــن 
االتــحــاد فــرض حظر على بيع األســلــحــة إلى 
تــركــيــا بــســبــب مــعــارضــة بــريــطــانــيــا، وفـــق ما 
قالت مــصــادر دبلوماسية. وأعــربــت فقط عن 
»اعــتــمــاد مــواقــف وطــنــيــة حاسمة  الــتــزامــهــا بـــ
إزاء سياساتنا املتعلقة بتصدير األسلحة إلى 
تركيا«، وفق البيان. ودافع األمن العام لحلف 
شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ عن موقفه 
خال  وقـــال  الــتــركــيــة،  العسكرية  العملية  مــن 
لندن  فــي  للحلف  البرملانية  للجمعية  جلسة 
»يــجــب أال نــخــاطــر بــاملــكــاســب الــتــي حققناها 
ضد عدونا املشترك. تركيا مهمة لحلف شمال 
األطلسي. نواجه خطر تقويض الوحدة التي 

نحتاجها في الحرب ضد داعش«.

الرئيس  اتهامات  أمس،  تناغمت، 
ــر  ووزي تــرامــب  دونــالــد  األميركي 
أكــار  خلوصي  الــتــركــي  ــاع  ــدف ال
لألكراد بشأن اإلفراج عن عناصر من 
األميركي،  الرئيس  وقال  »داعش«. 
في سلسلة تغريدات: »األكراد ربما 
البعض لحملنا على  يفرجون عن 
أن  للغاية  السهل  مــن  التدخل. 
تعيد تركيا أو الدول األوروبية التي 
الجهاديون  هؤالء  منها  يتحدر 
لهم  ينبغي  لكن  احــتــجــازهــم، 
الــتــحــرك بــســرعــة«. واتــهــم أكــار 
سجن  »بإفراغ«  األكــراد  المقاتلين 
ــــش«.  »داع عــنــاصــر  فــيــه  يحتجز 
المكان  هو  السجن  أن  إلى  وأشــار 
الوحيد الذي يحتجز مسلحين من 
الحدودي  القطاع  في  »داعش« 

شرق نهر الفرات.

تناغم بشأن 
»داعش«

العسكرية  الــتــركــيــة  العملية  دخــلــت 
ضــد »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
ــد( يـــومـــهـــا الـــــســـــادس، فــــي ظــل  ــســ )قــ
ــركــــي  ــتــ تـــــقـــــدم يـــحـــقـــقـــه الــــجــــيــــش الــ
ــــش الـــــوطـــــنـــــي الــــــســــــوري«  ــيــ ــ ــجــ ــ و»الــ
ــة(،  ــعــــارضــ ــن فـــصـــائـــل مــ ــ ــألــــف مـ ــتــ )يــ
خــصــوصــا فـــي ريــــف تـــل أبـــيـــض في 
ريف الرقة الشمالي. وقالت مصادر 
مـــن »الــجــيــش الـــوطـــنـــي« إن الــقــوات 
املـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
املدعومة من الجيش التركي واصلت 
عمليات القصف املدفعي والتمشيط 
فــي مــحــاور تــل أبيض ورأس العن. 
ــقــــوات تــمــكــنــت من  وأوضــــحــــت أن الــ
الــتــقــدم فــي مــحــور الــطــريــق الــواصــل 
بـــن رأس الــعــن وبـــلـــدة تـــل تــمــر في 
ــــف الــحــســكــة الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي.  ريـ
الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
العسكرية  العمليات  إن  أمــس،  بيان 
ــــي شـــــــرق الــــــفــــــرات أســــــفــــــرت، مــنــذ  فــ
عنصرًا«   550 »تحييد  عن  بدايتها، 
ــدات  ــ ــتـــي تــمــثــل »وحــ مــــن »قــــســــد«، الـ
حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة عــمــودهــا 
الــفــقــري. وأكــــدت أن قــــوات »الــجــيــش 
الوطني« سيطرت على قرى جديدة 
فـــي ريــــف تـــل أبـــيـــض، بــيــنــهــا الــعــلــي 
وبـــاجـــلـــيـــة، وحـــمـــام الـــتـــركـــمـــان، وأم 

عظام، والصخرات، والدوغانية. على 
الصعيد ذاتــــه، ال تـــزال االشــتــبــاكــات 
محتدمة داخل مدينة رأس العن في 
الغربي بن  الشمالي  الحسكة  ريــف 
للجيش  املساندة  املعارضة  فصائل 

التركي وعناصر من »قسد«.
ــيــــادة »قـــســـد«  ــــي مـــحـــاولـــة مــــن قــ وفـ
أبرمت  املنطقة،  فــي  األوراق  لخلط 
روسية،  برعاية  النظام،  مع  اتفاقا 
األحــــد املـــاضـــي، يــنــص عــلــى دخــول 
ــوات الـــنـــظـــام إلـــــى شـــــرق الــــفــــرات  ــ ــ قـ
وانــــتــــشــــارهــــا عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود 
»مـــؤازرة قــوات  لــــ التركية  الــســوريــة 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــصـــد هـــذا 
ــــدوان وتـــحـــريـــر املـــنـــاطـــق الــتــي  ــعـ ــ الـ
ومرتزقته  الــتــركــي  الجيش  دخلها 
»اإلدارة  بـــيـــان  وفــــق  ــن«،  ــوريــ ــأجــ املــ
الذاتية« التي يقودها حزب االتحاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. وذكــــــــــرت مــــصــــادر 
 
ً
»العربي الجديد«، أن رتا محلية، لـ

من قوات النظام دخل، فجر االثنن، 
إلى منطقة شرق الفرات عبر مدينة 
الطبقة، بعيد ساعات من استهداف 
الــدولــي،  للتحالف  تــابــعــة  طـــائـــرات 
لقوات   

ً
رتــا تقوده واشنطن،  الــذي 

النظام في منطقة الرصافة، جنوب 
الــرقــة، كــان كما يبدو  غربي مدينة 
يستعد للتوجه الى مدينة الطبقة. 
التابعة  »الــوطــن«  صحيفة  ونقلت 
لــلــنــظــام عــن مــصــدر مــيــدانــي زعمه 
دخــــول قــــوات الــنــظــام إلـــى مدينتي 
منبج وعــن الــعــرب، مشيرًا إلــى أن 
الــقــوات فصلت املــنــاطــق التي  هـــذه 
ــد فـــيـــهـــا فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  تــــوجــ
عــن مــديــنــة مــنــبــج، وأن مــا سماها 
»الـــقـــوات املــحــلــيــة« املـــوجـــودة في  بــــ
املــديــنــة »فــتــحــت جــمــيــع حــواجــزهــا 
أمام مرور الجيش السوري تمهيدًا 

ملواجهة العدوان التركي«. 
وذكــــرت وكــالــة »ســـانـــا« أن وحـــدات 
تــابــعــة لــلــنــظــام دخـــلـــت إلــــى مــديــنــة 
الطبقة وريفها ومطارها العسكري 
ــلــــدة عــــن عــيــســى وعـــــــددًا كــبــيــرًا  وبــ
ــاف  ــ مــــن الــــقــــرى والــــبــــلــــدات فــــي أريــ
الغربي  والجنوبي  الجنوبي  الرقة 

والشمالي.
أمني...

تسارع االتصاالت العسكرية بين أنقرة 
وموسكو وواشنطن

مسلحان من المعارضة السورية خالل االشتباكات داخل رأس العين أمس )نذير الخطيب/فرانس برس(

عادل األحمدي

منذ بدء التصعيد اإلماراتي 
إلسقاط العاصمة اليمنية املؤقتة 
عدن في أيدي »املجلس االنتقالي 

الجنوبي« الذي يطالب باالنفصال، 
في أغسطس/آب املاضي، انتقل 

اليمن إلى طور جديد من االنهيار 
والشتات، بدت معه اآلمال بعودة 

االستقرار أبعد من ذي قبل.
خالل تلك األحداث، كان موقف 

السعودية دعم الحكومة الشرعية، 
واعتبار أّن ما حدث في الجنوب 

اليمني، من محاولة فرض أمر واقع 
جديد، ال يخدم سوى إيران. هذا 

املوقف يتعزز مع كون الشرعية هي 
ل ألجله »التحالف 

ّ
الغطاء الذي تدخ

العربي« الذي تقوده الرياض في 
اليمن، وبدونها يجري نسف 

املرجعيات كافة التي قام عليها هذا 
التحالف.

بالطبع، فإّن دعم الشرعية في 
موقف بالنسبة ملا ما جرى في 

عدن ومحيطها، لم يكن يحتاج إلى 
مجّرد بيانات؛ خصوصًا أنه بدا 

للمتابع وكأن حرب التحالف انتهت 
إلى صنع انقالب جديد، يقتفي 

أثر انقالب الحوثيني في العاصمة 
صنعاء، ويسير على خطاه، وهذا ما 

صنعه اإلماراتيون بالفعل.
وبصرف النظر عّما إذا كان حجم 
التدخل السعودي يتناسب مع ما 
حدث على األرض من عدمه، فقد 
حضرت الرياض عبر مسارين؛ 

األول كان عسكريًا، من خالل دعم 
القوات الحكومية باستعادة السيطرة 

على محافظة شبوة جنوب شرق 
البالد، بعد أن حشد حلفاء أبوظبي 
إلسقاطها أواخر أغسطس املاضي. 
أما املسار اآلخر فقد كان سياسيًا، 

من خالل الدعوة إلى حوار جدة.
اليوم، تزامنًا مع األنباء عن قرب 

التوصل إلى اتفاق في جدة، يأمل 
اليمنيون بداية مرحلة جديدة على 
مستوى املحافظات الجنوبية على 

األقل، ذلك أّن الوضع املختل في 
عدن ومحيطها، وما أفضى إليه من 

إفشال الحكومة على مستويات 
مختلفة، مسألة لم تفاقم فقط األزمة 
اإلنسانية ومعاناة اليمنيني، بل باتت 

 في أيدي الحوثيني يقيمونها 
ً
حجة

على خصومهم ويستخدمونها 
ملزيد من إذالل املواطنني في املناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.
يأمل اليمنيون أن يؤدي حوار 

جدة إلى رفع يد اإلمارات، في الحد 
األدنى، ووصايتها على العاصمة 
املؤقتة والعديد من الجزر واملواقع 

االستراتيجية. ومن ثّم، فإّن مسألة 
إشراك »املجلس االنتقالي« في 

الحكومة، مسألة ال تجد الكثير من 
املعارضة، طاملا كان ذلك قائمًا على 

أسس سليمة، تضمن العمل ملصلحة 
البلد، ال تطويع الوظيفة العامة في 

خدمة املشاريع املناطقية.

قوات األسد تصّعد في إدلب
جالل بكور

الوطني  »الجيش  عمليات  مــع  بالتزامن 
الـــســـوري« والــجــيــش الــتــركــي فــي منطقة 
ــة  ــ ــوريـ ــ شـــــــــرق الــــــــفــــــــرات ضـــــــد »قـــــــــــــوات سـ
الــديــمــقــراطــيــة«، الـــتـــي تــشــّكــل مــلــيــشــيــات 
ــة  ــرديــ ــكــ ــعـــــب« الــ ــ ــــشـ ــة الـ ــايــ ــمــ »وحـــــــــــــدات حــ
وحلفاؤه  النظام  باشر  الفقري،  عمودها 
معركة جديدة ضد ريف إدلــب الجنوبي. 
ــاء بــعــد فــتــرة هــدوء  الــتــصــعــيــد األخــيــر جـ
نسبي دامــت نحو الشهر، فاسحا املجال 
أمام سيل التكّهنات حول نية النظام ومن 
خــلــفــه روســيــا بــمــا يــخــّص جــنــوب إدلـــب. 
األمــــر الــــذي أثــــار مـــخـــاوف لــــدى املــدنــيــن 
في املنطقة من استغال النظام والروس 
االنـــشـــغـــال بــالــعــمــلــيــة الــتــركــيــة فـــي شــرق 
الفرات، للقيام بتصعيد في جنوب إدلب 
ــف املــزيــد مــن الــضــحــايــا املدنين 

ّ
قــد يــخــل

والتدمير، بهدف إحراز تقدم يمّكن قوات 
الــنــظــام مــن الــســيــطــرة عــلــى طــريــقــي حلب 
ــلـــب الـــاذقـــيـــة الــــدولــــيــــن. فــي  دمـــشـــق وحـ
السياق، استهدفت قوات النظام والطيران 
ــــي، أمـــــس االثــــنــــن، قـــرى  ــــروسـ الـــحـــربـــي الـ
الغربي  الشيخ مصطفى والــديــر  وبــلــدات 
والــبــارة، ما أدى إلــى مقتل مدنين اثنن 

وجرح أربعة آخرين على األقل.
السبت  يــومــي  الـــروســـي  الــتــصــعــيــد  وأدى 
واألحد املاضين، إلى مقتل مدني وإصابة 
ــــرأة،  12 آخـــريـــن، بــيــنــهــم أربـــعـــة أطـــفـــال وامـ
حسبما أفـــادت مــصــادر مــن الــدفــاع املدني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأضــافــت  الـــســـوري لـــ
املــصــادر أن أربــعــة مــدنــيــن، بينهم امـــرأة، 
ــوا بـــجـــراح مــتــفــاوتــة جـــــراء قصف  ــبـ ــيـ صـ

ُ
أ

النظام على بلدة جباال  قــوات  مدفعي من 
صيب ثاثة مدنين جراء 

ُ
في ريف إدلب، وأ

قــصــف صـــاروخـــي مــن قــــوات الــنــظــام على 
الغربي، كما  إدلــب  ريــف  الكندية في  قرية 
أصيب مدني جراء قصف مماثل على بلدة 

بداما يوم األحد.
ويـــوم الــســبــت، أســفــر قــصــف قـــوات النظام 
على ريف إدلب عن مقتل طفل في كفرومة، 
في  األقــل  أطفال على  أربعة  صيب 

ُ
أ بينما 

ــت الــطــائــرات الــروســيــة 
ّ
بــلــدة الـــبـــارة. وشــن

، تـــزامـــنـــا مـــع قصف 
ّ

13 غـــــارة عــلــى األقـــــــل
ــوات الــنــظــام عـــشـــرات الــقــذائــف املــدفــعــيــة  قــ
والصاروخية. وشمل القصف الجوي وفق 
ومنطقة  األربـــعـــن  جــبــل  منطقة  املـــصـــادر 
ــلـــدة مـــعـــرشـــوريـــن، فــيــمــا شمل  بـــزابـــور وبـ

القصف املدفعي والصاروخي بلدتي معرة 
حرمة وكفرسجنة وقرى معرزيتا وجباال، 
باإلضافة إلى الهلبة وأم جال بريف إدلب 
الـــشـــرقـــي، وبــــدامــــا والـــكـــنـــدة وطـــريـــق عن 

الباردة بريف إدلب الغربي.
ــم يــقــتــصــر الــتــصــعــيــد عـــلـــى ريـــــف إدلــــب  لــ
فحسب بل طاول منطقة الكبينة في جبل 
التركمان بريف الاذقية الشمالي الشرقي، 
بـــعـــد قـــصـــف الـــنـــظـــام لــلــمــنــطــقــة بــعــشــرات 
التصعيد  ذلــك  وسبق  املتفجرة.  البراميل 
هــــدوء نــســبــي اســتــمــر نــحــو شــهــر ونصف 
الشهر منذ إعان روسيا عن وقف إلطاق 
النار من جانب واحد، في 31 أغسطس/آب 
النظام االلتزام به الحقا.  املاضي، وإعــان 
وشــهــدت منطقة جــنــوب إدلـــب خـــال هــذه 
الــفــتــرة عــــودة آالف الــنــازحــن إلـــى الــقــرى 
والــبــلــدات نــظــرًا لــلــهــدوء النسبي وتــوقــف 
عــنــد حــدود  للنظام  الــبــري  الــتــقــدم  عملية 
مدينة خان شيخون بعد عملية عسكرية 

استمرت قرابة أربعة أشهر.
وكشفت مصادر محلية أن التصعيد أثار 
مــخــاوف جــديــدة لــدى األهــالــي، خصوصا 
النازحن العائدين منهم إلى املنطقة، من 
عملية عسكرية جديدة قد تقوم بها قوات 
النظام بدعم روسي للتقدم مجددًا وقضم 

مناطق في ريف إدلب. 
وذكـــر الــنــاشــط محمد اإلدلــبــي فــي حديٍث 
الـــجـــديـــد«، أن الــتــصــعــيــد يثير  »الــعــربــي  لـــ
مخاوف لدى املدنين، ألن الروس والنظام 
ــأي اتــفــاق  لــم يــفــوا بــوعــودهــم ســابــقــا أو بـ

فــي وقــت ســابــق، وربــمــا يستغلون عملية 
والتقدم  تركيا  للضغط على  الفرات  شرق 
فــي إدلــــب. وبــحــســب الــنــاشــط، إن مــا يبرر 
ــدم الــــتــــزام الــنــظــام  ــ ــاوف، هــــو عـ ــ ــخـ ــ ــذه املـ ــ هـ
املدعوم من روسيا سابقا باتفاقات خفض 
التوتر واتفاق املنطقة العازلة، كما أن عدم 
وضــــوح تــلــك االتــفــاقــات بــشــكــل جــلــي أمــام 
األســوأ  يتوقعون  دائــمــا  يجعلهم  الــنــاس، 
بـــنـــاء عــلــى مـــا حــصــل ســـابـــقـــا، حـــن تــقــدم 
النظام في املنطقة بعد أيام من إعانه عن 
مهّجرًا  خــان شيخون  على  هدنة وسيطر 

نحو مليون مدني.
ويــشــيــر مـــراقـــبـــون إلــــى احــتــمــالــيــة وجـــود 
تفاهمات بــن روســيــا وتركيا حــول إدلــب 
مقابل تقدم العملية التركية شرق الفرات، 
إدلب  في  للنظام  بتقدم جديد  تقضي  قد 
وحــصــولــه عــلــى الــطــرق الــدولــيــة الــواصــلــة 
 عن أن 

ً
بن دمشق وحلب والاذقية، فضا

اندمجت  قد  للتحرير«  الوطنية  »الجبهة 
ــد يــســتــدعــي  ضــمــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي، وقــ
ذلك نقل تعزيزات إلى منطقة شرق الفرات 
وتــرك جبهات إدلــب. ومع التكهنات حول 
مــصــيــر جــنــوب إدلــــب فــي ظــل تــقــدم قــوات 
ــــوري« فــــي شـــرق  ــــسـ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ
الــــفــــرات، يــأتــي إعــــان الــنــظــام عـــن إرســــال 
قواته إلى مناطق »قسد« من أجل صّد ما 
»الــعــدوان الــتــركــي«، وذلـــك يفتح  أســمــاه بـــ
تساؤالت عن قدرة النظام على تغطية تلك 
املناطق من دون سحب قواته من جبهات 

أخرى ومن بينها جبهات إدلب.

عاد التصعيد في األيام األخيرة )عز الدين إدلبي/األناضول(

واشنطن ـ جو معكرون

 رئــاســة دونــالــد ترامب 
ُ
حــن ُيكتب تــاريــخ

املــضــطــربــة، ســتــكــون هــنــاك مــحــطــتــان في 
عـــنـــوان ســيــاســتــه الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــشــرق 
األوسط: التراجع أمام طهران بعد إسقاط 
ــســيــرة فـــوق مضيق 

ُ
الــطــائــرة األمــيــركــيــة امل

ــران املــــاضــــي،  ــ ــزيــ ــ ــو/ حــ ــيــ ــونــ هــــرمــــز فـــــي يــ
التركي في شمال  التوغل  أمــام  والتراجع 
ســــوريــــة، فــــي انـــتـــحـــاٍر عــلــنــي لــلــمــصــالــح 
األميركية في الشرق األوسط. في املحطة 
الدفاع  تــرامــب مــن مهمة  األولـــى، استقال 
ــي الــثــانــيــة  عـــن حــلــفــائــه فـــي الــخــلــيــج، وفــ

تخلى عن الحلفاء األكراد.
تحت ضغط العملية التركية، قّررت وزارة 
الــدفــاع األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( املسارعة 
فــي سحب ألــف جندي مــن شمال سورية، 
بعد الــتــشــاور مــع البيت األبــيــض. األكـــراد 
والنظام  روســيــا  مــع  إلــى صفقٍة  يتجهون 
الـــســـوري، فــيــمــا لـــم تــعــد حـــراســـة معتقلي 

تنظيم »داعش« أولوية بالنسبة لهم.
وزير الدفاع األميركي مارك إسبر أعلن، 
ــــس األحــــــــد، عــــن »انــــســــحــــاٍب  أول مــــن أمــ
متعمد« من سورية نتيجة هذه العوامل، 
ــبـــحـــت بــن  ألن الـــــقـــــوات األمـــيـــركـــيـــة أصـ
الــنــاريــن الــتــركــيــة والـــروســـيـــة فـــي وضـــٍع 
مـــيـــدانـــي »ال يــمــكــن الــــدفــــاع عــــنــــه«. لــكــن 
القوات  التراجع ال يعني سحب كل  هــذا 
األمــيــركــيــة مــن ســـوريـــة، إذ تشير أحــدث 
ــة إلـــــى اإلبـــقـــاء  ــيـ ــركـ ــيـ الـــتـــصـــريـــحـــات األمـ
املوجودين  األميركين  العسكرين  على 
ــنـــوب ســـوريـــة  فــــي قــــاعــــدة الـــتـــنـــف فــــي جـ
والتي تضم نحو 150 عسكريا أميركيا. 
ــٍت أصــبــح هــنــاك 14  ويــحــدث ذلـــك فــي وقـ
الخليج  منطقة  فــي  أميركي  ألــف جندي 
في مهمة دفاعية صعبة لــردع إيــران من 

دون إطاق النار عليها.
هــــذا املـــوقـــف األمـــيـــركـــي الــعــلــنــي تــقــابــلــه 
تــســريــبــاٌت مــن مــســؤولــن فــي واشــنــطــن 
ــــي  تــعــكــس مــــدى تــخــبــط وإحـــبـــاط وزارتـ
الــدفــاع والــخــارجــيــة مــن قــــرارات تــرامــب. 
 مـــكـــاســـب الـــحـــرب 

ُّ
ــل ــ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، كـ

انتهت  »داعـــش«  تنظيم  ضــد  األميركية 
الــى غير رجــعــة، وعــلــى األرجـــح سيعود 
هـــــؤالء إلــــى مـــيـــدان الـــقـــتـــال أو يــهــربــون 
»ذئــاب مــنــفــردة« قد  إلــى بــلــدان أخـــرى كـــ

الوقت.  فــرديــة مــع مــرور  تقوم بعمليات 
وسط هذا التخبط، أكد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، أمس اإلثنن، أن »عقوباٍت 
ــا يـــمـــكـــن أن تــصــدر  ــيـ صـــــارمـــــة« ضــــد تـــركـ
قــريــبــا ردًا عــلــى عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة في 
ــال تــرامــب فــي تــغــريــدة:  شــمــال ســوريــة. وقـ
»عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!«، من 
الرئيس  وحــذر  التفاصيل.  مــن  مزيد  دون 
األمــيــركــي مـــن إمــكــانــيــة أن تــطــلــق الــقــوات 
الكردية عمدًا سراح متشددين محتجزين 
مــن »داعــــش« لــدفــع الــقــوات األمــيــركــيــة إلى 
الــعــودة للمنطقة، مضيفا أنــه »مــن السهل 
للغاية أن تعيد تركيا أو الــدول األوروبية 
احتجازهم،  الكثيرون  منها  يتحدر  التي 
لــكــن يــنــبــغــي لــهــم الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة«. من 
جهته، أكد وزير الخزانة األميركي ستيفن 
مــنــوتــشــن مـــن الــبــيــت األبـــيـــض الحــقــا أنــه 
»من الواضح أن األوان لم يفت بعد لفرض 
الـــواليـــات املــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا«، 
لكنه لفت إلــى أن »الــوضــع مــعــقــد«، مذكرًا 
بأن تركيا عضو في حلف شمال األطلسي. 
الــســبــاق اآلن بــن الــتــطــورات املــيــدانــيــة في 
واشنطن،  في  السياسي  والــحــراك  سورية 
أي بن تقدم العملية البّرية التركية وسرعة 
النظام السوري بدعم روسيا إلى  وصــول 
املــنــاطــق الــحــدوديــة الــكــرديــة الســتــامــهــا، 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــن فــي  ومــــــدى قــــــدرة وســــرعــ
الكونغرس بالضغط على الرئيس إلعان 
عــقــوبــات عــلــى االقــتــصــاد الــتــركــي للتأثير 

على حسابات تركيا في سورية. 
ــه الــشــعــبــيــة لـــقـــرار  ــم قـــاعـــدتـ ــ  دعـ

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ وفـ

ــن الـــشـــرق األوســـــــط، يــواجــه  االنـــســـحـــاب مـ
ترامب أيضا ضغطا من اإلنجيلين حول 
ـــد وصــــف أحــد  انــســحــابــه مـــن ســــوريــــة. وقـ
روبنسون،  بــات  اإلنجيلية،  الحركة  رمــوز 
الــرئــيــس االمــيــركــي بــأنــه »رجـــل الــلــه لهذه 
ــة  ــدان واليـ ــقـ ــه »فــــي خــطــر فـ ــأنـ املـــهـــمـــة«، وبـ
ــاء في  »أكــبــر األخـــطـ الــســمــاء« إذا ســمــح بـــ

التاريخ الدبلوماسي«.
ــال لــصــحــيــفــة  ــ  أمـــيـــركـــي كـــبـــيـــر قــ

ٌ
مـــــســـــؤول

ــقــــرة تــراجــعــت  »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« إن أنــ
ــقـــوات  ــعـــدم تـــعـــريـــض الـ عــــن ضــمــانــاتــهــا بـ
السوري  »الجيش  وإن  للخطر،  األميركية 
عليه«،  االعتماد  يمكن  وال  مجنون،  الحر 

ــة االنـــســـحـــاب  فــــي مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر ســـرعـ
ل 

ّ
األمــيــركــي. وأضــــاف املـــســـؤول الــــذي فض

الــروس  عــدم الكشف عــن هويته »ال نــريــد 
واإليـــرانـــيـــن هــنــاك )شــمــال ســـوريـــة(، لكن 
ــلـــوا ذلــــــــك«، فــــي مــا  طـــبـــعـــا نـــفـــهـــم ملـــــــاذا فـــعـ
يــكــاد يــكــون اســتــســامــا أمــيــركــيــا أمــــام من 
يــحــاول اقتطاع األراضـــي املــوجــودة تحت 
انتهاء  بعد  فــي ســوريــة.  األميركي  النفوذ 
ســحــب الـــقـــوات األمــيــركــيــة فــي غــضــون 30 
يــومــا، ستبقي واشــنــطــن 150 جــنــديــا في 
ستبعد 

ُ
ت التنف االستراتيجية، وال  قاعدة 

مــحــاولــة روســـيـــا تــرهــيــب هــــؤالء الــجــنــود 
إلجائهم أيضا من قبل إدارة ترامب.

ــي، تــــرك الــرئــيــس  ــاضــ ــبــــوع املــ نــهــايــة األســ
ــة  ــ ــ ــــي إدارتـــــــــــه تـــتـــخـــبـــط فـــــي األزمـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
فــي منتجع للغولف  الــســوريــة الســتــراحــة 
ــبـــوع الــحــالــي  يــمــلــكــه فـــي فــيــرجــيــنــيــا. األسـ
حــاســم لــتــحــديــد الــســيــاســة األمــيــركــيــة في 
تــرامــب سيلتقي وزيــر الخارجية  ســوريــة. 
ــارك  ــ ــك بـــومـــبـــيـــو ووزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع مــ ــ ــايـ ــ مـ
إســـبـــر، كــمــا ســيــكــون إعـــــان مــشــتــرك بن 
مجلس  فــي  والجمهورين  الديمقراطين 
األميركية  العقوبات  مــن  لحزمة  الــشــيــوخ 
عــلــى تــركــيــا، وســيــضــعــون الــبــيــت األبــيــض 
أمـــام خــيــاريــن، إمــا اســتــبــاق هــذه الخطوة 
بفرض عقوبات فورية أو انتظار أن يصل 

القانون إلى مكتبه لفرض فيتو عليه.
مــشــروع الــقــرار الـــذي سيعلن عــنــه كــل من 
غــراهــام  ليندسي  الــجــمــهــوري  السيناتور 
والـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي كـــريـــس فـــان 
األميركية  األصــول  تجميد  يشمل  هولن، 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــان  ــتـــركـــي رجـ لــلــرئــيــس الـ
ــول  ــ ــ ــــى تـــــأشـــــيـــــرة دخـ ــلـ ــ ــود عـ ــ ــيــ ــ ووضـــــــــــع قــ
ــراك إلــى الــواليــات املتحدة  املــســؤولــن األتــ
وفرض عقوبات على كل من يدعم الجيش 
التركي، حتى تثبت إدارة ترامب أن القوات 
التركية انسحبت من الشمال السوري. حن 
األميركي من سورية  االنسحاب  أعلن عن 
نهاية العام املاضي، كان هناك إجماٌع بن 
مجلس  فــي  والجمهورين  الديمقراطين 
الشيوخ على تمرير قرار بأغلبية تتجاوز 
البيت  اضطر  وبالتالي  الــرئــاســي،  الفيتو 
األبــيــض حينها لــوضــع خــطــة االنــســحــاب 
عــلــى الـــــرف. املـــوضـــوع الـــســـوري هـــو أكــثــر 
قضية كـــان فيها اســتــعــداد جــمــهــوري في 
الكونغرس لتحدي الرئيس، وما سيحدث 
هـــذا األســـبـــوع فــي »الــكــابــيــتــول هــيــل« هو 
اســتــمــرار لــهــذا الــنــهــج، لكن قــد تــكــون هذه 
الــخــطــوة الــتــشــريــعــيــة مــتــأخــرة فـــي ضــوء 

تسارع التطورات امليدانية في سورية.
ترامب ال يريد مواجهة الديمقراطين حول 
مسألة عزله، أو مواجهة الجمهورين حول 
االنسحاب من سورية، كما ال يريد التخلي 
عن مطلٍب رئيسي لحملته االنتخابية عام 
2016. مهما حصل هذا األسبوع، سيتردد 
ــرر عــلــى املـــصـــالـــح األمــيــركــيــة  ــدى الـــضـ صــ
نــتــيــجــة قــــــرارات تـــرامـــب لـــوقـــٍت طـــويـــل في 

سورية والشرق األوسط.

سباق بين التطورات 
في سورية والحراك 

السياسي في واشنطن

تخبط وإحباط في 
وزارَتي الدفاع والخارجية 

من قرارات ترامب

فصل من إرث ترامب في الشرق األوسط
فوضى السياسة األميركية

لم يعد مأموًال في 
واشنطن سوى فرض 

عقوبات على تركيا 
ردًا على عمليتها في 

شمال سورية، في ظل 
تخبط إدارة الرئيس 

دونالد ترامب
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  شرق
      غرب

بيلوسي تؤيد فرض
عقوبات على تركيا

أعلن السناتور الجمهوري ليندسي 
غـــراهـــام، أمـــس االثـــنـــن، أنـــه تــحــدث 
الــنــواب نانسي  مــع رئــيــســة مجلس 
الهجوم  بشأن  )الــصــورة(  بيلوسي 
التركي على شمال سورية، موضحا 
ــدت اقـــتـــراحـــا مـــن الــحــزبــن،  ــ أنـــهـــا أيـ
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، بفرض 
أنــقــرة. وقـــال غــراهــام،  عقوبات على 
فـــي تـــغـــريـــدة، إن »رئـــيـــســـة املــجــلــس 
أيــــدت عــقــوبــات بــدعــم مـــن الــحــزبــن 
ضد االنتهاكات التركية في سورية، 
أنه يتعن علينا  وهي تعتقد كذلك 
ــار الـــتـــأيـــيـــد لــلــحــلــفــاء األكــــــراد  ــهــ إظــ
ــلـــق مـــــن عــــــــودة ظـــهـــور  ــقـ وتــــشــــعــــر بـ

تنظيم داعش«.
)رويترز(

عنصر من النظام يفجر 
نفسه بزمالئه في درعا

قتل أربعة من عناصر قوات النظام 
السوري، ليل األحد املاضي، جراء 
تفجير انــتــحــاري وإطـــاق نــار من 
ــــف درعــــا  ــبـــل مـــجـــهـــولـــن، فــــي ريــ قـ
ــال الــنــاشــط  ــ ـــة. وقــ ـــوريـ جـــنـــوبـــي سـ
 »مــجــهــولــن 

ّ
مــحــمــد الـــحـــورانـــي إن

ــار عـــلـــى عـــنـــصـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــوا الـ ــقــ ــلــ أطــ
التابعة  الشعبية  اللجان  عناصر 
بــريــف درعــا  الصنمن  فــي  للنظام 
ــى مــقــتــلــه«.  ــ إلـ ــا أدى  الـــشـــمـــالـــي، مــ
ــة »أمــن  ــاف الــنــاشــط أن دوريــ وأضــ
ســيــاســي« كـــانـــت تـــحـــاول اقــتــحــام 
مــنــزل عنصر مــن الــنــظــام فــي بلدة 
ــم فــــي ريـــف  ــاسـ عـــالـــيـــة بــنــاحــيــة جـ
ــا، حــيــث قـــام األخـــيـــر بتفجير  ــ درعـ
نــفــســه بــحــزام نــاســف مــا أدى إلــى 
مقتله إلى جانب اثنن من عناصر 
 عــن إصــابــة ثاثة 

ً
ــة فــضــا الـــدوريـ

آخرين.
)العربي الجديد(

بوتين: موسكو والرياض 
تؤيدان حل األزمات سلميًا

أعـــلـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
الرياض حيث  زيارته  بوتن، خال 
التقى العاهل السعودي سلمان بن 
والــريــاض  أن موسكو  الــعــزيــز،  عبد 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ »تـــــــؤيـــــــدان مـ
اإلرهابية وحــل األزمـــات في الشرق 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــالــطــرق  األوسـ
الــســلــمــيــة«. واعــتــبــر أن »الــســعــوديــة 
فــي مجموعة  مــحــوريــا  تـــؤدي دورًا 
العشرين للدول الصناعية الكبرى«.
)العربي الجديد(

طرابلس: غارة 
تقتل 4 مدنيين 

الليبية،  الصحية  السلطات  أعلنت 
غــــــــــارة جـــويـــة  أن  االثـــــــنـــــــن،  أمــــــــس 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــزاًل فـ ــ ــنـ ــ اســـتـــهـــدفـــت مـ
أربعة  عــن مقتل  أسفر  مــا  طرابلس، 
أشخاص وإصابة أربعة، من بينهم 
ــاســــي  ــرئــ ــلــــس الــ ــجــ ــل. ودعـــــــــا املــ ــ ــفـ ــ طـ
بيان،  في  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
ــثـــة األمــــــــم املــــتــــحــــدة لــــلــــدعــــم فــي  بـــعـ
املدنين.  حماية  على  للعمل  ليبيا 
واعـــتـــبـــر أن الـــهـــجـــوم يــعــكــس حــالــة 
الــتــي أصــيــب بها  التخبط والــيــأس 
الليبي املتقاعد خليفة حفتر  اللواء 
)الصورة( ومليشياته بعد أن فشل 

في احتال العاصمة.
)األناضول، أسوشييتد برس(

حراك أميركي
لدعم الحل الليبي

ــارة األمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــفــ ــلـــنـــت الــــســ أعـ
لــــيــــبــــيــــا، أمــــــــــس االثــــــــنــــــــن، الــــــتــــــزام 
ــع املـــجـــتـــمـــع  ــ واشــــنــــطــــن »الــــعــــمــــل مــ
ــدولـــي واألطـــــــراف الــلــيــبــيــة إلنــهــاء  الـ
ــلـــى »ضـــــــرورة  الــــــنــــــزاع«، مــــشــــددة عـ
تعزيز اإلصــاح املؤسسي وتوحيد 
املــؤســســات االقــتــصــاديــة«. وكشفت 
عــن اســتــضــافــة واشــنــطــن الجــتــمــاع، 
فــــي 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، 
ــه املــــؤســــســــة الــوطــنــيــة  ــيـ شــــاركــــت فـ
املــركــزي، ووزارتــا  للنفط، واملصرف 
املالية والتخطيط واملبعوث األممي 

غسان سامة.
)العربي الجديد(
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تونس: مقتل فرنسي

بهجوم في بنزرت
قتل سائح فرنسي، وجرح عسكري، 
في مدينة بنزرت شمال تونس، أمس 
االثــنــن، إثــر اعــتــداء استهدفهما، لم 
طبيعته.  املعنية  السلطات  توضح 
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن 
بجهة  وعسكريًا  فرنسيًا،  »سائحًا 
جـــرزونـــة )مــديــنــة بـــنـــزرت(، تعرضا 
ــداء أثـــنـــاء خــروجــهــمــا من  ــتــ إلــــى اعــ
الحّمام )محل للعموم لالستحمام(، 
ــاة الــّســائــح الــفــرنــســي،  نــتــج عــنــه وفــ
ــرف شـــخـــص مـــعـــروف  ــ وذلــــــك مــــن طـ
ــدات األمـــنـــّيـــة فـــي مــجــال  لــــدى الــــوحــ
 الــــعــــاّم«. مـــن جــهــتــهــا، ذكـــرت 

ّ
الـــحـــق

الهجوم  أن  املحلية  اإلعـــالم  وســائــل 
تّم طعنًا بسكن. 

)العربي الجديد(

... واألحزاب الجزائرية 
تهنئ بنجاح االنتخابات 

بــــادرت أحــــزاب ســيــاســيــة جــزائــريــة، 
أمـــس االثـــنـــن، إلـــى تــهــنــئــة الــرئــيــس 
الــتــونــســي املــنــتــخــب قــيــس ســعــّيــد، 
والــتــونــســيــن عـــمـــومـــًا، عــلــى نــجــاح 
ورأى  ــة.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ ــات  ــابــ ــخــ ــتــ لــــالنــ
رئيس حركة مجتمع السلم، الحزب 
»اإلخــــوان« فــي الــجــزائــر،  املـــركـــزي لـــــ
عبد الرزاق مقري، أن انتصار قيس 
سعّيد يمثل »هزيمة مدوية للثورة 
الــقــيــادي في  املــضــادة«، فيما اعتبر 
قرابة  كمال  الوطني«  »البناء  حركة 
أن »تــــونــــس تـــخـــط مــــســــارًا جـــديـــدًا 

للشعوب العربية«.
)العربي الجديد(

انطالق مفاوضات السالم 
السودانية

افــتــتــحــت أمـــس االثـــنـــن، مــفــاوضــات 
ــيــــة بــــن املــجــلــس  الــــســــالم الــــســــودانــ
في  التمرد  وقــادة  الحاكم  السيادي 
مــنــاطــق عــــدة، بينها إقــلــيــم دارفــــور 
وجــنــوب كــردفــان، فــي عاصمة دولــة 
ــا. ونـــاشـــد  ــنـــوب الـــــســـــودان، جــــوبــ جـ
الـــســـودان، سلفاكير  رئــيــس جــنــوب 
ــارديــــت )الـــــــصـــــــورة(، الـــخـــرطـــوم  ــيــ مــ
ــقــــديــــم  والــــــــحــــــــركــــــــات املـــــســـــلـــــحـــــة، تــ
»تنازالت«، فيما عبر عضو املجلس 
السيادي، قائد قوات الدعم السريع، 
مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقـــــلـــــو املـــــعـــــروف 
بـ«حميدتي« لدى وصوله إلى جوبا 

عن تفاؤله، مؤكدًا جدية الحكومة.
)األناضول(

الجزائر: تقييد ترّشح 
العسكريين

أقـــــرت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، أمــس 
ــًا جــــــديــــــدًا يــمــنــع  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ االثـــــــنـــــــن، قـ
العسكرين من الترشح لالنتخابات 
الرئاسية والنيابية والعمل الحزبي 
فــي الــســنــوات الــخــمــس األولــــى التي 
تــلــي تــقــاعــدهــم مــن الــجــيــش، تالفيًا 
الســتــغــاللــهــم مــنــاصــبــهــم الــســابــقــة 
العسكرية  املــؤســســة  مــع  وعالقتهم 
فـــــي أي عــــمــــل ســــيــــاســــي. وصـــــــادق 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــــجــــزائــــري عــلــى 
الــذي تقدم به قدمه  القانون  مقترح 
قــائــد أركــــان الــجــيــش الــفــريــق أحمد 
ــالــــح )الــــــصــــــورة( بــصــفــتــه  ــايــــد صــ قــ
ــًا لــــوزيــــر الــــدفــــاع  ــبـ ــائـ الـــســـيـــاســـيـــة نـ

الوطني.
)العربي الجديد(

... واتهامات للسلطة 
بالسعي لتفجير األوضاع

قــوى وشخصيات سياسية  اتهمت 
في الجزائر الحكومة بضخ مزيد من 
األوضــاع،  لتفجير  والسعي  التوتر 
على خلفية طرح قانون املحروقات 
الـــجـــديـــد. وأعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
املحتمل  الرئاسي  املــرشــح  السابق، 
عــلــي بـــن فــلــيــس، أنــــه يـــرفـــض طــرح 
قــانــون كــهــذا مــن دون حــــوار شامل 
ــلـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــه مـ ــ ومــــوســــع ألنــ
ومصيري بالنسبة للشعب وللبلد. 
البناء الوطني  وشكك رئيس حركة 
ــزائـــر( عبد  ــوان الـــجـ ــ ــنـــاح مـــن إخــ )جـ
الــــقــــادر بــــن قـــريـــنـــة فــــي أن الــســلــطــة 

»تسعى لتفجير الساحة الوطنية«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ عادل النواب، سالم الجاف

اتساعًا  أكثر  تكون  أن  فــي  ترجيحات  وســط 
انطلقت  مختلفة،  سياسية  كتل  من  وتأييدًا 
ــــوات الســتــئــنــاف الــتــظــاهــرات مـــجـــددًا في  دعـ
الــعــراق بــعــد نــهــايــة مــراســم زيــــارة أربعينية 
ــام الــحــســن فـــي كـــربـــالء، الـــتـــي انــطــلــقــت  ــ اإلمــ
أمـــــــس األحـــــــد،  مـــــن  ــنــــذ أول  مــ فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا، 
ــر/ ــوبـ ــتـ ــــن أكـ ــن مـ ــريـ ــعـــشـ ــة الـ ــايـ ــغـ وتـــســـتـــمـــر لـ
تــشــريــن األول الــحــالــي.  واملــوعــد الـــذي حــدد 
ــوم الــجــمــعــة، املــــوافــــق 25 الــشــهــر الــحــالــي،  يــ
يتزامن مع نهاية مهلة حددتها املرجعية في 
السيستاني،  علي  باملرجع  املتمثلة  النجف، 
املتظاهرين  قتلة  عــن  الكشف  فــي  للحكومة 
وإحـــالـــتـــهـــم عــلــى الـــقـــضـــاء. فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
ــة عــــــــادل عــبــد  ــاســ ــرئــ ــة، بــ ــكــــومــ تـــــواصـــــل الــــحــ
املــهــدي، سباقها مــع الــزمــن فــي إطـــالق حــزم، 
وتنحصر  اإلصالحية،  بالحزم  تعرف  باتت 
ــرارات تــتــعــلــق بــاملــتــظــاهــريــن،  ــقــ غــالــبــيــتــهــا بــ
مــثــل الــوظــائــف والـــقـــروض املــيــســرة وتمويل 
املـــشـــاريـــع املــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة، وتـــوزيـــع 
أراٍض ســكــنــيــة، وتــأهــيــل مــصــانــع مــتــوقــفــة، 
وإطـــــالق مــنــح مــالــيــة لــلــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل، 
الدولة،  القضاء لقضايا فساد في  ومراجعة 
مع استمرار مشاورات رئيس الوزراء إلجراء 
وتتناول  حكومته،  على  ثـــاٍن  وزاري  تعديل 
تسريبات متباينة الــوزارات التي ستشملها 
الـــتـــعـــديـــالت، أبــــرزهــــا الــصــنــاعــة والــكــهــربــاء 

والهجرة واالتصاالت والنقل والنفط.
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــات الــ
ــة الـــتـــحـــشـــيـــد الـــرئـــيـــس  ــ ــاحـ ــ ــي الــــــعــــــراق سـ ــ فــ
لــلــمــوعــد الـــجـــديـــد الســتــئــنــاف الـــتـــظـــاهـــرات، 
»اآلمــنــة«، لكون  الــتــي وصــفــوهــا هـــذه املـــرة بـــ
ــلـــى قــمــعــهــم مــثــلــمــا  الـــحـــكـــومـــة لــــن تــــجــــرؤ عـ
فعلت بــن 1 و8 أكــتــوبــر الــحــالــي، خصوصًا 
قتل  استنكر  الـــذي  السيستاني  خطبة  بعد 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى الــنــقــيــض مـــن مــســاعــي دائـــرتـــه إلشــعــار 
ــمــــوم  ــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة واإلعـــــالمـــــيـــــة وعــ الــ
املـــواطـــنـــن بــتــغــيــر نــحــو األفـــضـــل وبــانــفــتــاح 
الحكومة  بانتقاد  وســمــاح  مــحــدود  سياسي 
ونـــشـــر بـــعـــض املـــــــواد املــــعــــارضــــة لــتــوجــهــات 
ــراك الــشــعــبــي األخـــيـــر في  ــحــ الــســلــطــة بــعــد الــ
الرئيس  أهــدر  املــاضــي،  شهر سبتمبر/أيلول 
املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي فــرصــة أخــرى 
للبرهنة على حسن النوايا تجاه املجال العام، 
ــان يــرجــو بــعــض املــقــربــن منه  وأغـــلـــق بــابــًا كـ
املطالب  مــع  إيــجــابــي  بشكل  للتعاطي  فتحه 
واملخاوف النخبوية والشعبية. وأتى ذلك عبر 
حديثه املنغلق على ذاته والرافض للنصائح 
واملناشدات وحتى املالحظات البسيطة، خالل 
الحاضرين  بعض  استفسارات  على  إجاباته 
التي  املسلحة  لــلــقــوات  التثقيفية  الــنــدوة  فــي 
عقدها الجيش أول من أمس األحد في القاهرة 
األول  أكتوبر/تشرين  حــرب  ذكــرى  بمناسبة 
الــبــاب،  1973. كـــان الفــتــًا أن يــغــلــق الــســيــســي 
بقسوة ملحوظة يشوبها االضطراب، في وجه 
بعض املناشدات التي صدرت عن شخصيات 
ال يــمــكــن وصــفــهــا إال بــأنــهــا مــوالــيــة للسلطة 
قــلــبــًا وقــالــبــًا، كــالــنــائــب واإلعـــالمـــي مصطفى 
مبالغ  بأسلوب مصطنع  الــذي طالبه  بــكــري، 
ب والحيطة، بأن يعيد عقد جلسات 

ّ
في التهذ

حوارية مع اإلعالمين ليستمع إلى آرائهم في 
األوضاع الحالية.

وبــعــدمــا كــــان الــســيــســي مــعــروفــًا مــنــذ تــولــيــه 
اجــتــمــاعــاتــه  بــتــعــدد  فـــي 2012  الـــدفـــاع  وزارة 
مــع اإلعــالمــيــن، والــتــي زادت وتــيــرتــهــا خــالل 
ــّم  ثـ مـــطـــلـــع 2014،  ــلـــرئـــاســـة  لـ تـــرشـــحـــه  ــتــــرة  فــ
عــقــده جــلــســات مــتــتــالــيــة مـــع رؤســـــاء مجلس 
الــصــحــف ودعــوتــهــم لحضور  إدارة وتــحــريــر 
الحكم  رمـــوز  مــع  املستوى  رفيعة  اجتماعات 

تعليق  استمرار  ومــع  وقمعهم.  املتظاهرين 
ــائــــرون« حـــضـــوره فـــي الــبــرملــان،  تــحــالــف »ســ
الـــــذي كــــان قـــد اتـــخـــذه اســتــجــابــة لــطــلــب من 
زعــيــمــه مــقــتــدى الــصــدر احــتــجــاجــًا عــلــى قمع 
املــتــظــاهــريــن، تــتــرقــب األوســــــاط الــســيــاســيــة 
والــشــعــبــيــة عــلــى حــد ســــواء إعــالنــًا حكوميًا 
لنتائج التحقيق في قتل املتظاهرين وإحالة 
املتورطن على القضاء. وبحسب نشطاء في 
فإن  بغداد،  العاصمة  الصدر، شرق  ضاحية 
من  والعشرين  الخامس  هــو  الجديد  املــوعــد 
مع  بالتفاهم  مسبقًا  وُحـــدد  الحالي،  الشهر 
»العربي  لـ وأكد ناشط،  الجنوب.  تنسيقيات 
ــه »تــقــديــســًا لـــذكـــرى أربــعــيــنــيــة  الـــجـــديـــد«، أنــ
الــعــراق،  اإلمـــام الحسن، واحــتــرامــًا لضيوف 
الداعمة  واألحـــزاب  الحكومة  تبقى  وحتى ال 
ـــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ـــؤامـ ــ ــا تـــــــروج لـــقـــصـــص املـ ــهـ لـ
وتــربــطــهــا بـــالـــزيـــارة األربـــعـــيـــنـــيـــة، ســيــكــون 

الحراك بعد خروج آخر الزوار من كربالء«.
وكان السيستاني قد أمهل، الجمعة املاضي، 
ــبــــد املـــــهـــــدي أســــبــــوعــــن لــكــشــف  ــكــــومــــة عــ حــ
ــل »املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــتـ املــــتــــورطــــن بـــعـــمـــلـــيـــات قـ
املــطــالــبــن بــحــقــوقــهــم املـــشـــروعـــة«. واعــتــبــرت 
عــام 2014،  النجف منذ  مــن  األقـــوى  الخطبة 
ــــى ســحــب  ـــبـــرت حــيــنــهــا إشـــــــارة إلـ

ُ
الـــتـــي اعـــت

الــبــســاط مـــن تــحــت رئـــيـــس الـــــــوزراء األســبــق 
نوري املالكي، بعد إصدارها فتوى »الجهاد 
الكفائي« ضد تنظيم »داعــش«. وأكــد محمد 
قاسم، وهو ناشط مدني بارز في الديوانية 
ــاق عــلــى تــحــديــد 25  ــفـ ــراق، »االتـ ــعـ جــنــوبــّي الـ
ــاهـــرات«،  ــتـــظـ أكـــتـــوبـــر مــــوعــــدًا الســـتـــئـــنـــاف الـ
مــشــيــرًا إلـــى أن »املــطــالــب ســتــكــون واضــحــة، 
بــاتــجــاه إنــهــاء حــالــة الفشل والــفــســاد وإزالـــة 
العفن الذي غطى كل شيء في العراق«، وفقًا 
لــتــعــبــيــره. وقــــال مــســؤول عــراقــي فــي بــغــداد، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــكــومــة تــرصــد  لـــ
تصاعد دعــوات التظاهر بعد انتهاء مراسم 
زيــــارة األربــعــيــنــيــة«، كــاشــفــًا عــن أن »ذلــــك لم 
يــمــنــع إطــــــالق ســــــراح غـــالـــبـــيـــة املــتــظــاهــريــن 
 عن 

ّ
ــقــلــوا، واإلبـــقـــاء عــلــى عـــدد يــقــل

ُ
الــذيــن اعــت

30 شخصًا متهمن بحرق سيارات حكومية 
واقـــتـــحـــام مـــبـــاٍن رســـمـــيـــة«. وأضــــــاف: »حــتــى 
التواصل،  مــواقــع  الــدعــوات على  كــثــرت  اآلن، 
وظهرت شعارات في عدد من شوارع بغداد، 
من قبيل موعدنا 25 الشهر وعبارات أخرى، 
وهــنــاك مــعــلــومــات عــن أن الــصــدريــن وتــيــار 
الــحــكــمــة )عـــمـــار الــحــكــيــم( وائـــتـــالف الــنــصــر 
أحد  أو  كلهم،  يدخلون  قد  العبادي(  )حيدر 

ــع الــرئــيــس  ــاطـ ــامـــن مــــن حـــكـــمـــه، قـ فــــي أول عـ
املــصــري بشكل شــبــه كــامــل اإلعــــالم، ال سيما 
ــي تـــيـــران  ــرتــ ــزيــ عـــقـــب أزمــــــــة الــــتــــنــــازل عـــــن جــ
توليه  ثم   ،2016 إبريل/نيسان  في  وصنافير 
الرئاسة لفترة ثانية. وجاء رد السيسي على 
مناشدة بكري مهينًا لإلعالمين، فتحدث عن 
»ضرورة أن يجلس مع أشخاص لديهم رؤية 
ومعرفة كاملة وإدراك بتفاصيل املشاكل التي 
وقــتــه مع  لــن يضيع  ألنــه  يتحدثون بشأنها، 

أشخاص ال يقدمون رؤية أو فكرة سليمة«.
ــــرد لـــم يــعــّبــر فــقــط عـــن االســتــهــانــة بــأهــمــيــة  الـ
االطـــــالع عــلــى الـــــرأي اآلخـــــر، وعــــن مــصــادرتــه 
ــل أيـــضـــًا عـــكـــس تــقــوقــع  املـــســـبـــقـــة لــــأفــــكــــار، بــ
ة األشخاص الذين يثق 

ّ
السيسي على ذاته وقل

رؤاهـــم،  عــن  للتعبير  مساحة  ويمنحهم  بهم 
ــالـــضـــرورة فـــي مــحــدوديــة  ــا يــتــضــح بـ ــو مـ وهــ
دائرته الشخصية واعتماده على عدد ضئيل 
 
ً
ضئيال كمًا  بالتبعية  تنتج  التي  العقول  من 

مــن األفــكــار واملــقــتــرحــات، معظمها يــكــون في 
اتجاه واحد؛ قمعي وسلطوي.

وتكرر املشهد عندما رّد السيسي بقسوة على 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة ســيــنــاء، صـــالح ســالــم، 
الذي طالبه باإلعالن عن موعد النتهاء الحملة 
الــعــســكــريــة فـــي ســـيـــنـــاء، وإعـــــــادة مــواطــنــيــهــا 
التعويضات  إلى منازلهم، وصرف  املهجرين 
العادلة لهم، واعتبار ضحايا املدنين شهداء 
يستحقون ما يتم صرفه من معاشات ألفراد 

صعد من 
ُ
وهو ما جعل عدة كتل سياسية ت

لهجتها ضد الحكومة«.
»العربي  ب من الصدر، لـ من جانبه، قال مقرَّ
ــم يــصــدر  ــه »لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة لـ الـــجـــديـــد«، إنــ
أي تــوجــيــه ألنـــصـــار الــتــيــار بــاملــشــاركــة في 
تــظــاهــرات 25 أكــتــوبــر«. وأضــــاف أن »عـــددًا 
كبيرًا من أنصار التيار الصدري يشاركون 
ــرات، بــاعــتــبــار أن الــصــدريــن  ــاهـ ــظـ ــتـ فـــي الـ
ــــذي يــعــانــي  جــــزء مـــن املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، الـ
مــنــذ ســـنـــوات مـــن الــفــشــل الـــحـــكـــومـــي، لكن 
مـــشـــاركـــتـــهـــم لـــيـــســـت بـــتـــوجـــيـــه، بــــل بــشــكــل 
ــوا مــنــذ انــطــالق  ــاركــ شــخــصــي، وهــــــؤالء شــ
االحــتــجــاجــات فــي 1 أكــتــوبــر«. وأضــــاف أن 
انطالق االحتجاجات وحتى  »الصدر، منذ 
هــــذه الـــســـاعـــة، لـــم يــصــدر أي تــوجــيــه، ولــو 
التيار وقيادته، بعدم  بشكل سري ملفاصل 
املـــشـــاركـــة فـــي الـــتـــظـــاهـــرات، بـــل أعـــطـــى لهم 
ــزءًا مـــن الــشــعــب  ــ الــحــريــة بـــذلـــك، لــكــونــهــم جـ

مرسي. في املقابل، ال يكف السيسي عن ذكر 
»تـــظـــاهـــرات الــتــفــويــض فـــي 26 يــولــيــو/تــمــوز 
لشرعية  ونــهــايــة  لشرعيته،  كــأســاس   »2013
الحشد  إلــى  املستندة  الشرعية  وهــي  يــنــايــر، 
ال الـــســـيـــاســـة، والـــتـــي لـــــّوح عــقــب عـــودتـــه من 
بإمكانية  املــاضــي  فــي 27 سبتمبر  نــيــويــورك 
طلبها مــن جــديــد مــن املــصــريــن بــقــولــه: »إذا 
أردت تظاهرات تفويض جديدة فسوف ينزل 

املالين مش أقل من كده«.
وتؤكد هذه العبارات من السيسي أن االنفتاح 
في  البعض حاليًا،  به  يبشر  الــذي  السياسي 
 شــرعــيــة الــحــشــد الــتــي 

ّ
ــــداد املــســتــحــيــل، ألن عـ

أنها  نفسه  قــــرارة  فــي  ويعتقد  إلــيــهــا  يستند 
ألـــغـــت شــرعــيــة ثـــــورة يـــنـــايـــر، تــلــقــي بــظــاللــهــا 
على املشهد السياسي منذ صعوده للسلطة، 
بإقصاء جميع الفصائل املعارضة، خصوصًا 
اإلسالمية، واعتقال رموز التيارات واألحزاب 
ــمــــل عـــلـــى تـــجـــفـــيـــف مــنــابــعــهــا  ــعــ الـــــجـــــادة والــ

والتضييق على املجتمع املدني واإلعالم.
فــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر حكومية، تابعت 
خطاب السيسي وما استجد من أحداث على 
املشهد املصري في األيام األخيرة كاستئناف 
حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
إخــــــالء ســبــيــل مــعــظــم املــعــتــقــلــن فــــي قــضــيــة 
»الــعــربــي  انــتــفــاضــة 20 ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، لـــ
 »الــســيــســي يــبــدو مــصــمــمــًا على 

ّ
الــجــديــد« إن

رفــــض اتـــخـــاذ أي خــطــوة حــقــيــقــيــة لــلــمــبــادرة 
تــبــدو وكــأنــهــا تــراجــع أو مــغــازلــة للمعارضة، 
أو استجابة لضغوط خارجية«. وأضافت أنه 
 للتشدد الذي 

ً
»يبدو في هذا املوقف أكثر ميال

يــوصــي بــه نجله ضــابــط املــخــابــرات محمود 
الــســيــســي، مــقــابــل حــالــة التنفيس املــحــدودة« 
التي كانت قد أوصــت بها مستشارته لأمن 
القومي فايزة أبو النجا، واتبعتها دائرته مع 

البرملان واإلعالم أخيرًا.
اإلعـــالمـــيـــن  »بــــعــــض   

ّ
أن ــادر  ــ ــــصــ املــ وذكـــــــــرت 

التثقيفية  الـــنـــدوة  الـــذيـــن حـــضـــروا  والـــــــوزراء 
 
ّ
ــأن ــاء الـــخـــطـــاب بــ ــقــ ــوا يــتــكــهــنــون قـــبـــل إلــ ــانــ كــ

السيسي سوف يلقي بمجموعة من املفاجآت 
ــدة، بـــنـــاء عــلــى  ــ ــراكــ ــ ــاه الــ ــيــ ــد تـــحـــرك املــ الـــتـــي قــ
واستخباراتية،  أمنية  مصادر  من  معلومات 
تــحــدثــت قــبــل الــــنــــدوة عـــن احــتــمــالــيــة حــديــث 
التي  العفو  وقــــرارات  املعتقلن  عــن  السيسي 
ج لــهــا حــالــيــًا عــلــى نــطــاق واســــع، وكــذلــك  ــروَّ ــ ُيـ
انــتــخــابــات الــبــرملــان واملــحــلــيــات املــقــبــلــة. لكنه 
آثـــر الــحــديــث فــقــط فـــي مــوضــوعــاتــه املفضلة 

وبلهجة قاسية وصادمة«.

منهم، على خط الداعمن لها بهدف إسقاط 
الــحــكــومــة وتــصــفــيــة حــســابــات مــع الــداعــمــن 
لها من القوى السياسية«. واعتبر أن »تجدد 
الــتــظــاهــرات مـــرة أخــــرى يــضــع حــكــومــة عبد 
املهدي أمام خيار اإلقالة أو االستقالة، وهو 
ــدة، مــقــابــل كتل  مـــا تــرغــبــه قـــوى ســيــاســيــة عــ
أخــــرى تــدعــمــه فـــي تــحــالــف الــفــتــح وفــصــائــل 
أن  إلــى  الشعبي«، مشيرًا  بالحشد  وقــيــادات 
فهم  السيستاني  مــن خطبة  الــعــام  »املــفــهــوم 
ــم املــرجــعــيــة لــلــحــكــومــة،  ــه ســحــب دعــ عــلــى أنــ

غضبه  عن  السيسي  وعبر  الجيش.  وضباط 
»التهجير«، مصممًا  الشديد الستخدام كلمة 
 النظام يبذل أكثر مما في وسعه من 

ّ
على أن

أجل أهل سيناء. 
كــمــا أن الــســيــســي مــضــى فـــي إظـــهـــار عــداوتــه 
لــهــا  وكــــراهــــيــــتــــه   2011 ــر  ــايــ ــنــ يــ  25 ــورة  ــ ــثــ ــ ــ ل
وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة مـــا لــحــق بــمــصــر من 
خسائر استراتيجية، خصوصًا في ملف سد 
أداره هــو بشخصه  الــذي  اإلثــيــوبــي،  النهضة 
ملدة 6 سنوات، وكان قد أعلن الشروع فيه قبل 

الثورة بأكثر من عام.
ويعّبر هذا االزدراء لثورة عظيمة في وجدان 
الــشــعــب املــصــري وضــمــيــره، والــتــي يعتبرها 
الــدســتــور حجر أســاس إلنــشــاء دولــة حديثة، 
إلــــى حــــّد وصــفــهــا مـــن قــبــل الــســيــســي بــأنــهــا 
أزمــة  عــن  »كشفت ظهر مصر وعـــّرت كتفها«، 
الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة الــتــي يــفــتــقــدهــا األخــيــر 
ــــورة مــنــطــلــقــًا لــهــا  ــثـ ــ ــي كـــانـــت الـ ــتــ حـــالـــيـــًا، والــ
ــراحــــل محمد  ــعــــزول الــ بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس املــ

العراقي«. في املقابل، لفت املحلل السياسي 
»الـــعـــربـــي  ــام الــــهــــاشــــمــــي، لــــ ــشــ واألمـــــنـــــي هــ
ــى أن »املـــتـــظـــاهـــريـــن حــالــيــًا  ــ الــــجــــديــــد«، إلــ
بانتظار تقرير اللجنة الحكومية، وال أعتقد 
أنـــه ســيــكــون مــقــنــعــًا«، مــوضــحــًا أن »إعــطــاء 
املرجعية أسبوعن لرئيس الحكومة عادل 
عــبــد املـــهـــدي تــعــتــبــر مــهــلــة جـــيـــدة مـــن أجــل 
تعديل موقفه وتعديل مساره، وهي جاءت 
ـــل تــقــويــتــه ولـــيـــس إضـــعـــافـــه، فــهــي  مــــن أجــ
أعطتها  التي  الفرصة،  أو  للمهلة،  مشابهة 
املــرجــعــيــة لــرئــيــس الــــــوزراء الــســابــق حــيــدر 
الــعــبــادي، عــنــدمــا قــالــت لــه اضــــرب بــيــد من 
حديد. لكنه فوت تلك الفرصة عليه«. واعتبر 
أن »تظاهرات 25 أكتوبر لن تكون قوية، إال 
بنزول التيار الصدري، وربما تتكرر قضية 
املفرط  العنف  واستخدام  املتظاهرين  قمع 
ضدهم، كما حصل في التظاهرات السابقة، 

التي سقط خالل آالف القتلى والجرحى«.

تونس ما بعد االنتخابات

 
ّ
إن إلــى االستنفار والــخــروج مــن بيوتهم. بــل 
سعّيد نفسه دعا علماء االجتماع والسياسة 
إلى االنكباب على تحليل وفهم الــدرس الذي 
ضـــربـــه الـــتـــونـــســـيـــون، وســـيـــتـــجـــاوز الــتــاريــخ 

والجغرافيا، بحسب توصيفه.
الثاني من  الـــدور  املــشــاركــة فــي  وبلغت نسبة 
االنتخابات الرئاسية حوالي 60 في املائة، أي 
الــدور األول، و17 في  املائة عن  بفارق 15 في 
املائة عن االنتخابات التشريعية التي أجريت 
 ثلث من صّوتوا 

ّ
في 6 أكتوبر الحالي. بل إن

األحد لم يشاركوا في االنتخابات التشريعية.
وقــد جــاءت األرقـــام صادمة للكثير من الذين 
فيها  يربح  عادية  انتخابية  منافسة  توقعوا 
الفرعية  الهيئة  وتشير  آخــر.  وُيــهــزم  منافس 
االنتخابية  الدائرة  في  لالنتخابات  املستقلة 
 سعّيد حصل 

ّ
بتطاوين جنوبي تونس، إلى أن

فيها على 44504 أصوات، أي بنسبة 96,1 في 
املائة، فيما حصل منافسه رئيس حزب »قلب 
تونس«، نبيل القروي، على 1809 أصوات، أي 
 الفارق 

ّ
بنسبة 3.9 في املائة، وهو ما يعني أن

بينهما فــي هــذه املحافظة فــاق 92 فــي املائة. 
من حصد  الجديد  التونسي  الرئيس  وتمكن 
مجموع أصــوات يقارب ثالثة مالين صوت، 
أكثر مما تمّكنت كل األحـــزاب مجتمعة  وهــو 
مـــن تــحــصــيــلــه فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
األخــيــرة. كما حصل على عــدد أصــوات يفوق 
مــا حققه الــرئــيــســان الــســابــقــان الــبــاجــي قائد 
في  مجتمعن،  املــرزوقــي  ومنصف  السبسي، 

انتخابات الرئاسة عام 2014.
نبيل  منافسه  على  الــفــوز  مــن  سعّيد  وتمكن 
وأحــرز  التونسية،  املحافظات  كل  في  القروي 
في بعض دوائر الجنوب أكثر من 90 في املائة 
من األصوات، وهو ما لم يتحقق لغيره في أي 

انتخابات سابقة.
بدعم شعبي  السباق  لم يخض  ولكن سعّيد 

تونس ـ وليد التليلي

ــيـــون مــا  ــه مـــحـــلـــلـــون تـــونـــسـ ــّبـ يـــشـ
األحــــــــــد،  أمــــــــــس  مـــــــن  أول  حــــــــــدث 
بـــانـــتـــخـــاب قـــيـــس ســـعـــّيـــد رئــيــســًا 
ــلـــبـــالد بــنــســبــة 72 فــــي املــــائــــة مــن  جــــديــــدًا لـ
»استفتاء شعبي واسع« وليس  األصوات، بـ
مجرد انتخابات عادية، فيما يصفها آخرون 
بعملية »تفويض شعبي« لهذا الرجل الذي 
تقليدية  سياسية  قــواعــد  تحطيم  فــي  نجح 
فــقــد خـــرج سعّيد  االنــتــخــابــيــة.  العملية  فــي 
على التونسين خاليًا من أي دعم أو ماكينة 
سياسية تقف وراءه، ووقف أمام 25 مرشحًا 
ماليًا  واملدعومن  املحنكن  السياسين  من 
وحزبيًا، وفاز عليهم جميعًا. بل إنه استنفر 
أول مــــن أمـــــس حــــشــــودًا مــــن أقـــصـــى جــنــوب 
الــبــالد إلـــى شــمــالــهــا، خــرجــت بــعــد انــتــصــار 
مرشحها بوجه رئيس حزب »قلب تونس« 
نبيل القروي، إلى الشوارع في أعــداد هائلة 
تـــذكـــر بـــالـــخـــارجـــن احـــتـــفـــااًل بـــالـــثـــورة عـــام 
يصفها  قـــويـــة  دالالت  ــك  ذلــ ويــحــمــل   .2011
ــلـــت  ــتــــي أذهـ ــد بــــالــــثــــورة الــــجــــديــــدة الــ ــّيـ ــعـ سـ
مسؤولية  نفسه  الوقت  في  ويحّمله  العالم، 
بــوعــوده  اإليــفــاء  لناحية  سيما  ال  جسيمة، 
التي قطعها، في مواجهة حقيقة أن الرئيس 
 وليس لديه أي حزب أو كتلة 

ّ
الجديد مستقل

بــرملــانــيــة فــي مجلس نـــواب الــشــعــب املشتت 
وأمــــام خــريــطــة ســيــاســيــة مــعــقــدة، مــا يطرح 
الكثير مــن األســئــلــة حــول قـــدرة الــرجــل على 
الــواقــع الصعب فــي الوقت  التعامل مــع هــذا 
منه  كبيرة، وينتظر  آمــال  عليه  قت 

ّ
عل الــذي 

الكثير.
وفي تحليل ما حدث األحد في تونس، تقول 
 شيئًا مختلفًا حّرك التونسين يوم 

ّ
األرقام إن

الــحــالــي، ودعــاهــم  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول   13

فــقــط، فــقــد حــظــي أيــضــًا بــدعــم حــزبــي واســـع، 
وتمكن من تجميع عائالت سياسية متناقضة 
التونسيون على فصول من  تفّرج  ومتعادية 
املاضية.  الــســنــوات  خــالل  الطاحنة  معاركها 
كما دعمته عائالت قومية وليبرالية وحداثية 

وإسالمية ويسارية وحتى دستورية.
ــا كــــونــــســــاي«  ــمــ ــغــ ــيــ وكــــشــــفــــت مــــؤســــســــة »ســ
تـــوزيـــع  ــن  ــ عـ اآلراء،  ســـبـــر  ــــي  فـ املـــتـــخـــصـــصـــة 
الداعمة لسعّيد، بحسب  األصــوات واألحـــزاب 
وقد  التشريعية.  االنــتــخــابــات  فــي  التصويت 
ـــت حـــركـــة »الــنــهــضــة« فـــي املـــرتـــبـــة األولــــى 

ّ
حـــل

بنسبة 20.8 فــي املــائــة مــن مــجــمــوع الــقــاعــدة 

ـــ7.3 في  االنــتــخــابــيــة، ثـــّم »ائـــتـــالف الــكــرامــة« بــ
في  بـــ6.4  الديمقراطي«  »التيار  املائة، وحــزب 
املائة، وحزب »حركة الشعب« بـ 5.4 في املائة، 
و»الــحــزب الــدســتــوري الــحــر« بنسبة 2.6 في 

املائة، وحزب »تحيا تونس« بـ2 في املائة.
ع 

ّ
أّمــــا بــحــســب املــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، فــقــد تـــوز

ناخبو سعّيد كما يلي: غير الدارسن بنسبة 
42.7 في املائة، مستوى تعليم ابتدائي بنسبة 
60.4 في املائة، مستوى تعليم ثانوي بنسبة 
80.8 في املائة، مستوى تعليم جامعي بنسبة 

86.1 في املائة.
ــا نبيل الــقــروي والــــذي حــصــل عــلــى 27 في  أّمـ

ــوات، فــجــاء مــســتــوى ناخبوه  ــ املــائــة مــن األصـ
على النحو التالي: غير الدارسن بنسبة 57.3 
في املائة، مستوى تعليم ابتدائي بنسبة 39.6 
في املائة، مستوى تعليم ثانوي بنسبة 19.2 
املـــائـــة، ومــســتــوى تعليم جــامــعــي بنسبة  فــي 

14.9 في املائة.
املائة  73,4 في   

ّ
أن وتؤكد »سيغما كونساي« 

مـــن الــنــســاء و79,2 مـــن الـــرجـــال مـــن مــجــمــوع 
 90 في 

ّ
الناخبن صوتوا لسعّيد، في حن أن

املائة من الشباب ما بن 18 و25 سنة و83,8 
مــن شريحة مــا بــن 26 و44 سنة صــوتــوا له 
ــار الــنــاخــبــن  ــمــ ــًا. وكـــلـــمـــا تـــصـــاعـــدت أعــ أيــــضــ

تقلصت الــنــســبــة عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تبقى 
ــًا لـــصـــالـــحـــه، بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــفـــوق طــفــيــف  ــمــ دائــ

للقروي في فئة ما فوق 60 سنة.
ــاق، يـــقـــول املــحــلــل الــســيــاســي عبد  ــيـ فـــي الـــسـ
»الــعــربــي  الــلــطــيــف الــحــنــاشــي، فــي تــصــريــح لـــ
 فــوز سعّيد »كــان نوعيًا، إذ إنه 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــى مــنــذ االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة،  ــ لــلــمــرة األولــ
يــحــصــل مـــرشـــح عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة تــقــتــرب 
معًا«،  واملـــرزوقـــي  السبسي  عليه  حصل  مما 
معتبرًا ذلك »مؤشرًا إيجابيًا وأرقامًا تتحقق 
في بلد ديمقراطي وليس استبدادي«. ويرى 
الــحــنــاشــي أن »الــشــعــب الــتــونــســي مــنــح ثقته 

ــيـــس الـــجـــديـــد الــــــذي يــعــبــر عــن  لـــخـــطـــاب الـــرئـ
اعتمد شعار  أن سعّيد  طموحاته«. ويوضح 
الــثــورة »الــشــعــب يــريــد«، و»ركــــز عــلــى قضايا 
حقوقية وقانونية ضّد اإلقصاء واالستبعاد 
والــظــلــم، وهـــي شـــعـــارات جــذبــت الــتــونــســيــن، 
إلى  الحناشي  ويلفت  الــشــبــاب«.  وخصوصًا 
أنه »ال يجب أيضًا إلغاء دور األحزاب الوازنة 
وائــتــالف  الديمقراطي  والــتــيــار  النهضة  مثل 
انهم لسعّيد«.

ّ
الكرامة وغيرها ممن منحوا خز

 »الفوز يجسد املبادئ والقيم التي 
ّ
ويضيف أن

نــاضــل مـــن أجــلــهــا الــشــبــاب، واالســتــحــقــاقــات 
إليها، وهــي وراء ما شهدناه  التي يتطلعون 

 »األعــــداد 
ّ
تــونــس«، معتبرًا أن انــتــخــابــات  فــي 

األحــــد ال تــقــارن بـــأعـــداد مــن خــرجــوا يـــوم 14 
ــام الــثــورة  يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، أي أيـ

التونسية، إذ كان العدد أكبر بكثير«.
وال يــفــصــل الــتــونــســيــن ســـوى أســبــوعــن عن 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــن  الـــجـــديـــد  الـــرئـــيـــس  أداء 
أمـــام الــبــرملــان الــحــالــي ولــيــس الــجــديــد، وذلــك 
والية  الــذي يجعل  االستثنائي  للوضع  نظرًا 
ــيـــس املــــؤقــــت مــحــمــد الـــنـــاصـــر، املـــحـــددة  الـــرئـ
الــراحــل الباجي  بـــ90 يومًا منذ وفــاة الرئيس 
ــًا يــــوم 25  ــتـــوريـ قـــايـــد الــســبــســي، تــنــتــهــي دسـ
أكــتــوبــر الـــحـــالـــي، فـــي وقــــت يــحــتــاج املــجــلــس 

الجديد لبداية أعماله رسميًا إلى نهاية شهر 
كثرة  بسبب  املقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 

الطعون والبت فيها.
ويــفــتــرض أن تــنــتــهــي جــمــيــع مـــراحـــل الـــنـــزاع 
ــابـــي بــحــســب املـــحـــكـــمـــة اإلداريــــــــــة إذا  ــخـ ــتـ االنـ
مـــا طــعــن نــبــيــل الـــقـــروي فـــي الــنــتــائــج األولــيــة 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة يـــوم 29 أكــتــوبــر، بما 
الــيــمــن  بـــــأن تــخــصــص جــلــســة أداء  يــقــضــي 
املقبل،  نوفمبر  شهر  بــدايــة  الجديد  للرئيس 
على أال تتجاوز العاشر من الشهر نفسه، بما 
ــال  يــحــيــل إلـــى خـــرق طــفــيــف محتمل فــي اآلجـ
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تـــفـــرض إتــــمــــام تــنــصــيــب 

الرئيس قبل 25 من أكتوبر.
 الــقــروي اعــتــرف أمـــس االثــنــن بهزيمته، 

ّ
لــكــن

ــااًل بــســعــّيــد هــنــأه فــيــه، وتعهد  ــرى اتـــصـ ــ وأجـ
يمتلكها  التي  »نسمة«  قناة  وذكـــرت  بدعمه. 
 مــرشــح حــزب »قــلــب تــونــس« قدم 

ّ
الــقــروي، أن

الــجــمــهــوريــة تمنياته بــالــنــجــاح في  »لــرئــيــس 
هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، ودعمه 
لـــه فـــي كـــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــخـــدم مصلحة 

تونس والشعب التونسي«.
وبالتالي، من املنتظر أن يدعو رئيس مجلس 
نــــواب الــشــعــب بــالــنــيــابــة، عــبــد الــفــتــاح مـــورو، 
مكتب البرملان الحالي لتحديد موعد الجلسة 
العامة ألداء اليمن في ظرف يومن من وصول 
اإلعــــالن الــرســمــي مــن قــبــل هيئة االنــتــخــابــات 
باسم الرئيس الجديد، ويتولى املكتب تنظيم 
جلسة عامة خــالل عشرة أيــام مــن ذلــك، يقوم 
ــــأول خـــطـــاب رســـمـــي أمـــام  خــاللــهــا الــرئــيــس بـ

البرملان بعد أن يؤدي القسم الدستوري.
ويـــحـــتـــاج انـــعـــقـــاد الـــبـــرملـــان املــنــتــهــيــة واليــتــه 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة االنــتــقــالــيــة وخـــــالل عطلته 
من  بطلب  استثنائية  جلسة  عقد  البرملانية، 
الــرئــيــس املـــؤقـــت أو بــطــلــب مـــن ثــلــث أعــضــاء 
نائبًا  يــوقــع عليها 73  عــريــضــة  فــي  الــبــرملــان 
على األقل حتى تكون إجراءات جلسة اليمن 

صحيحة.

تصاعدت الدعوات للتظاهر بعد انتهاء مراسم األربعينية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( ردود السيسي عكست تقوقعه على ذاته

من االحتفاالت بفوز قيس سعيّد األحد )ياسين قايدي/األناضول(

على الرغم من الفوز الكاسح الذي حققه المرّشح التونسي المستقل قيس سعيّد في الدور 
الثاني من االنتخابات الرئاسية أّول من أمس األحد، وحصوله على 72 في المائة من األصوات 
من  المائة  في   27 نسبة  حصد  الذي  القروي  نبيل  تونس«  »قلب  حزب  رئيس  منافسه  بوجه 

الرئيس الجديد، ما يجعله يقف أمام تحديات  األصوات، إال أن واقعًا صعبًا على األرض ينتظر 
كبيرة قد تعترض طريقه لناحية اإليفاء بالوعود التي قطعها خالل حملته االنتخابية، خصوصًا 

أّن ال حزب لديه وال كتلة برلمانية تدعمه في مجلس النواب
الغالف

قيس سعيد رئيسًا: اشتباك 
مع الواقع

نبيل القروي يعترف 
بهزيمته ويهنئ سعيّد 

متعهدًا بدعمه

حصل نبيل القروي 
على 27% من األصوات 

في مقابل 72 لسعيّد

ترّقب إلعالن حكومي 
عن نتائج التحقيق في 

قتل المتظاهرين

السيسي مضى 
في إظهار عداوته لثورة 

25 يناير 2011

ينتظر العراقيون انتهاء 
زيارة أربعينية اإلمام 

الحسين، للعودة بقوة 
إلى الشارع، ابتداء من 25 

أكتوبر/تشرين األول الحالي 
وسط تحشيد واسع

رغم الدعوات للتخفيف 
من حدة القمع 

السياسي، إال أّن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أكد 
أن االنفتاح السياسي في 

عهده شبه مستحيل

سعيّد  قيس  االثنين،  أمس  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  هنأ 
)الصورة(، بانتخابه رئيسًا جديدًا لتونس، وذلك في برقية نقلتها وكالة 
حركة  ــأت  ــن ه كــذلــك،  »وفـــــا«. 
»حماس« في بيان سعيّد، واعتبرت 
للقضية  كــبــيــرًا  »دعــمــًا  ــوزه  ــ ف
العادلة«.  والقضايا  الفلسطينية 
من جهته، أعرب االئتالف الوطني 
السورية  الثورة والمعارضة  لقوى 
نجاح  يستمر  أن  فــي  أمــلــه  عــن 
يتمكن  وأن  التونسية،  التجربة 
السوريون في أقرب وقت من نيل 

حريتهم وينجزوا مشروع التغيير.

تهان عربية

خاص تقرير
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بعد 5 سنوات 
من الحرب اليمنية 

وسيطرة الحوثيين 
على ميناء الحديدة 

االستراتيجي 
المطّل على البحر 

األحمر، يبدو األفق 
مسدودًا بعض 

الشيء، على 
الرغم من اتفاق 

استوكهولم 
الموّقع العام 

الماضي، في ظّل 
استمرار القصف 

المتقطع بين 
القوات الحكومية 

والحوثيين، في 
األيام األخيرة، بما 

يهدد تطبيق 
االتفاق السويدي 

في المحافظة

67
سياسة

صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وإحكامهم 
األهـــم، كان  اليمنية  الــحــاضــرة  فــي  السيطرة 
الرئيسية  وجهتهم  تــكــون  أن  الطبيعي  مــن 
شريان  باعتبارها  الحديدة،  صــوب  الثانية 
الحياة بالنسبة إلى صنعاء وعدد غير قليل 
الــبــاد ووســطــهــا، إذ  مــن املحافظات شمالي 
الرئيسي، وهو عبارة  امليناء  الحديدة  تضّم 

الــســكــان فــي دخــلــهــم الــحــيــاتــي، بــمــا فــي ذلــك 
تـــراجـــع فــــرص الـــصـــيـــاديـــن، واألضـــــــرار الــتــي 
ــواًل إلــى  ــ لــحــقــت بــالــعــديــد مـــن املــصــانــع، وصـ
األمــــن الــــذي فــقــده مــئــات اآلالف مــن الــســكــان 
مباشرة،  معارك  شهدت  التي  املديريات  في 
يــزال ساحة متقطعة ملواجهات  وبعضها ال 
كــرٍّ وفــرٍّ حتى الــيــوم. منذ اجتياح الحوثيني 

ــو األكـــبـــر،  عـــن ثـــاثـــة مــــوانــــئ: الـــحـــديـــدة، وهــ
الــكــبــيــرة، ورأس عيسى  لــلــســفــن  والــصــلــيــف 
 عــلــى الــبــحــر 

ّ
لــلــســفــن الــنــفــطــيــة. كـــذلـــك تـــطـــل

األحمر من خال عشر مديريات، في تكريس 
ألهــمــيــتــهــا األمـــنـــيـــة بــالــنــســبــة إلــــى املـــمـــرات 
املــائــيــة الـــدولـــيـــة، وصـــــواًل إلــــى بــــاب املــنــدب. 
بعد  التي سقطت  املحافظات،  من  وكغيرها 

صنعاء في أيدي الحوثيني من دون مقاومة 
معتبرة، وضعت الجماعة يدها على واحدة 
املــداخــيــل العالية بسبب  املـــدن ذات  مــن أهــم 
امليناء، ومنحتها اهتمامًا استثنائيًا مع بدء 
السعودي  التحالف  فيها  ركــز  التي  الــحــرب، 
املنشآت  اســتــهــداف مختلف  اإلمــاراتــي على 
الــعــســكــريــة فــي الــحــديــدة، فــيــمــا بــقــي املــيــنــاء 

مــفــتــوحــًا لــلــشــحــنــات الـــغـــذائـــيـــة عـــلـــى نــحــو 
خاص، نتيجة لضغوط أممية مكثفة.

وبــالــتــرافــق مــع إعـــان الــحــوثــيــني اســتــهــداف 
األحمر،  البحر  فــي  للتحالف  تابعة  نــاقــات 
عــام 2017، على نحو  الحديدة منذ  تحّولت 
خـــــاص، إلــــى مـــحـــوٍر لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والجهود الدولية، خصوصًا في أعقاب تقدم 
من  مدعومة  وتشكيات  الحكومية  الــقــوات 
اإلمــــارات إلــى مدينة املــخــا، أبـــرز املــوانــئ في 

ساحل تعز، املطل على باب املندب.
وكــانــت أول مـــبـــادرة أمــمــيــة بــشــأن الــحــديــدة 
عــلــى لــســان مــبــعــوث األمـــم املــتــحــدة الــســابــق، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد، الــــذي اقــتــرح 
جملة ترتيبات تعطي للوضع وضعًا أمنيًا 
خاصًا وإجــراءات اقتصادية تسمح بتسليم 
عائدات امليناء للبنك املركزي اليمني، ليتولى 
ــفـــني املــنــقــطــعــة  ــات املـــوظـ ــبـ ــرتـ بـــــــدوره دفـــــع مـ
منذ أواخـــر عــام 2019، الــتــي كــانــت وال تــزال 
ــة اإلنــســانــيــة  ــ ــه األزمــ ــ ــدًا مـــن أقـــســـى أوجـ ــ واحــ
الشيخ،  مــبــادرة ولــد  اليمن. وعقب فشل  فــي 
الجانبني،  على  العسكري  التحشيد  استمر 
إلى  الحوثيني والــشــرعــيــة، وصـــواًل  مــن قبل 
الــقــوات  يــونــيــو/حــزيــران 2018، حــني أطلقت 
املوالية للحكومة عملية للزحف نحو مدينة 
الحديدة، وتمكنت من الوصول إلى مديرية 
ــراف املـــديـــنـــة الــشــرقــيــة  ــ الـــدريـــهـــمـــي، عــلــى أطــ
الجانبان  خالها  تكبد  عنيفة  مــعــارك  بعد 
خسائر كبيرة. وسقط مئات املدنيني بقصف 
جوي أو بري، أو نتيجة لأللغام التي زرعها 

الحوثيون.
مــع بـــدء املــبــعــوث الــحــالــي مــارتــن غريفيث، 
كانت الحديدة هي املهمة املركزية، وال تزال، 
وقام األخير بجوالت مكوكية مشمواًل بدعم 
غير محدود من مجلس األمن الدولي، ومن 
بــريــطــانــيــا، الــتــي تــعــّد املـــقـــرر بــشــأن اليمن 
فــي املــجــلــس. ونــجــحــت هـــذه الــجــهــود، أواًل 
بـــإبـــرام ِهــــَدن مــتــقــطــعــة، وصــــواًل إلـــى اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم، الــــذي كـــان أبــــرز مــا خـــرج بــه، 
إقــرار وقف إطــاق النار في الحديدة، جنبًا 
إلــى جنٍب مع ضغوط دولية ُمــورســت ضد 
ــريـــاض، وكــذلــك أبــوظــبــي، الــتــي تــصــدرت  الـ
دور التحالف فــي الــســاحــل الــغــربــي. ونــّص 
ــــف الـــطـــرفـــني الــعــمــلــيــات  ــلـــى وقــ االتـــــفـــــاق عـ
العدائية، وتشكيل لجنة »إعادة االنتشار«، 
ــلـــى الـــبـــنـــود األخـــــــرى،  تـــتـــولـــى اإلشـــــــــراف عـ
الــتــي مــن شــأنــهــا ســحــب الــطــرفــني قواتهما 
أن  إال  عليها.  متفق  مــواقــع  إلــى  العسكرية 
بقيت موضع  كبيرة،  ثــغــرات  االتــفــاق حمل 
خــــاٍف حــتــى الـــيـــوم، إذ لـــم يــنــص بــوضــوح 
عــلــى تسمية الــجــهــة املــعــنــيــة بــتــولــي األمــن 
والــســلــطــة املــحــلــيــة فـــي الـــحـــديـــدة، بــقــدر ما 
أكثر  عــلــى  للتفسير  قــابــلــة  نــصــوصــًا  حــمــل 
من زاوية، وهو ما جعل االتفاق متعثرًا إلى 
حد كبير، على الصعيد الخاص بنزع فتيل 
املعارك، وإن كان وقف العمليات العسكرية، 

ال يزال صامدًا حتى اليوم.
الحديدة  تعيش  استوكهولم،  اتفاق  في ظل 
يسيطر  التي  املديريات  بني  مقسومة  اليوم 
فيها الحوثيون، وباتت املدينة من بني األكثر 
وبتغييراتهم  الــحــوثــيــني  بــمــمــارســات  تــأثــرًا 
األمــنــيــة والــعــســكــريــة. وكـــان مــن شـــأن فــقــدان 
الـــجـــمـــاعـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـــديـــنـــة تــغــيــيــر 
مـــســـار مـــوازيـــن قــــوى الــســيــطــرة فـــي الـــبـــاد، 
بــاعــتــبــار الـــحـــديـــدة املـــيـــنـــاء األهـــــم واألخـــيـــر 
ــامـــات  ــهـ ــل االتـ ــيـــني، فــــي ظــ فــــي أيــــــدي الـــحـــوثـ
الستقبال  امليناء  مــن  باالستفادة  للجماعة 
دعم حلفائها في إيــران. لكن الحوثيني نفوا 
ذلك، معلنني ترحيبهم بتولي هيئة املراقبة 
األممية التفتيش على السفن في امليناء، بناًء 
على آلية دولية معروفة. في املقابل، تنتشر 
واملدعومة  الحكومية  الــقــوات  مــن  تشكيات 
إمــاراتــيــًا، على أجـــزاء واســعــة مــن املــديــريــات 

الجنوبية والشرقية باملحافظة.

الحديدة: 5 سنوات من سيطرة الحوثيين

بالتزامن  الحديدة،  من  اآلالف  مئات  نزح  المتحدة،  األمم  لتقارير  وفقًا 
العديد منهم عادوا  أن  إال  أواخر عام 2018،  العسكرية  العمليات  مع 
النزوح  من  آخرين  معاناة  استمرار  مع  الحالي،  العام  التهدئة  ظل  في 
من  العديد  فقدان  جانب  إلى  المحافظات،  مختلف  في  وانتشارهم 
بالحركة  لحقت  التي  ــرار  األض نتيجة  دخلهم  مصادر  المدينة  سكان 
المدينة. وكانت األمم حّذرت من احتمال تأثر  التجارية والصناعية في 

300 ألف طفل بالحرب في المحافظة.

نزوح ومآٍس

قضية

عدن ـ العربي الجديد

غــالــبــًا مـــا يــجــد املــــرء نـــازحـــني من 
مدينة الحديدة في مختلف املدن 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وكـــأنـــهـــم شـــهـــود عــلــى 
 فـــي املــديــنــة االســتــراتــيــجــيــة الــفــقــيــرة 

ّ
مـــا حـــل

الدائرة في  التي دفعت ثمنًا قاسيًا بالحرب 
الــبــاد منذ ســنــوات، وبــاتــت منقسمة عمليًا 
بني جماعة أنصار الله )الحوثيني( والقوات 
يــوم من  يمّر  يكاد  املقابل، ال  فــي  الحكومية. 
دون تسجيل خــروق لوقف إطــاق الــنــار، ما 
العمليات  فيها  توقفت  الــتــي  املــديــنــة  يجعل 
الــعــســكــريــة بــفــعــل اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم )13 
األول  املــيــدان   ،)2018 األول  ديسمبر/كانون 
الجارية.  السياسية  الجهود  في  انهيار  ألي 
الحوثيني  لسيطرة  الــخــامــســة  الــذكــرى  وفـــي 
على الحديدة، بما فيها املنفذ االستراتيجي 
إلى البحر األحمر، بدأت املدينة مرحلة جديدة 
على صعيد جهود األمم املتحدة للرقابة على 
وقف إطاق النار في املدينة، ووصل رئيس 
لــجــنــة »تــنــســيــق إعـــــادة االنـــتـــشـــار« الــجــديــد، 
الجنرال الهندي أباجيهت جوها إليها للمرة 
استوكهولم،  اتفاق  متابعة  ليتولى  األولـــى، 
الذي اقتصر تنفيذه حتى اليوم على خفض 
التصعيد العسكري. وعلى الرغم من صمود 
االتفاق، إال أن مصادر محلية أفادت »العربي 
ــوات الــقــذائــف فــي مناطق  الــجــديــد« بـــأن أصــ
التماس تتواصل بوتيرة متقطعة، وال يكاد 
في  دون سماعها، وخصوصًا  مــن  يــوم  يمّر 
األطــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــمــديــنــة، 
ــكـــاب  ــارتـ ــان االتــــهــــامــــات بـ ــرفــ ــطــ ــادل الــ ــبــ ــتــ ويــ
خروق، في ظل وجود البعثة األممية املعنية 

باإلشراف على االتفاق في املدينة.
 بحياة 

ً
وفيما ألحقت الحرب أضرارًا مباشرة

السكان في الحديدة، سواء في اآلثار املباشرة 
ــارك املــيــدانــيــة،  ــعــ لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واملــ
أو عــلــى الــجــانــب االقـــتـــصـــادي، فــي محافظة 
تحتل مراكز متقدمة في أعــداد الفقراء حتى 
ــدادًا كبيرة  ــ ــعـــارك أعــ ــلــت املـ

ّ
قــبــل الـــحـــرب، عــط

الــتــي يعتمد عليها  مــن املــنــشــآت واملــصــالــح 

ــلــــى األرض  ــــدو تـــطـــبـــيـــقـــًا عــ ــبـ ــ فـــــي مـــــا يـ
ــوار جـــدة  ــ ــفــــاق حــ ــدأ يـــرشـــح عــــن اتــ ــ ملــــا بـ
الــيــمــنــي، املــنــعــقــد مــنــذ شـــهـــر، ويــهــدف 
إلــــى احــــتــــواء تـــداعـــيـــات االنــــقــــاب الـــذي 
قـــادتـــه اإلمـــــــارات عــبــر املــلــيــشــيــات الــتــي 
تدعمها على الحكومة اليمنية، ما أتاح 
الجنوبي«  االنتقالي  »املجلس  سيطرة 
ــدن، أكــــدت  ــ االنـــفـــصـــالـــي عـــلـــى مـــديـــنـــة عــ
أربعة مصادر مطلعة لوكالة »رويترز«، 
أمس االثنني، أن القوات السعودية تولت 
السيطرة على العاصمة اليمنية املؤقتة 
ــــار جـــهـــود إنـــهـــاء الـــصـــراع  ــــدن، فـــي إطـ عـ
بــني الــحــكــومــة الــشــرعــيــة و»االنــتــقــالــي«. 
ــد بــــــدأت األســـبـــوع  ــانــــت اإلمـــــــــارات قــ وكــ
املــاضــي سحب قواتها مــن عــدن، فــي ما 
 لتمهيد الطريق أمام 

ً
بدا بــدوره خطوة

اتفاق إلنهاء األزمة. 
وقال مسؤوالن يمنيان لوكالة »رويترز«، 
الــــســــعــــوديــــة نـــشـــرت  أمــــــس االثـــــنـــــني، إن 
 

ّ
األسبوع املاضي مزيدًا من القوات لتحل
مــكــان الــقــوات اإلمــاراتــيــة فــي مــطــار عــدن، 
وفـــي الــقــواعــد الــعــســكــريــة املـــوجـــودة في 
املدينة. وذكر مصدران مطلعان آخران أن 
م 

ّ
قائدًا سعوديًا لم يفصح عن اسمه، تسل

رسميًا املهام هناك األسبوع املاضي، ما 
يسمح له بــاإلشــراف على األمــن في هذه 

املدينة الجنوبية وضواحيها.
وقـــالـــت املـــصـــادر إن الــجــانــبــني يــوشــكــان 
على االتفاق على مقترح سعودي يمنح 
»االنتقالي« مناصب في مجلس الوزراء، 
الحكومة  إمـــرة  تحت  مسلحيهم  ويــضــع 

اليمنية.
في مـــوازاة ذلــك، قــال مسؤول أمني مــواٍل 
لــانــفــصــالــيــني لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، 
أمس االثنني، إن »اإلمارات سحبت قواتها 
مــن قــاعــدة العند الــجــويــة فــي لحج ومن 
التابع ملصفاة  الزيت  مطار عدن وميناء 
مت مواقعها لقوات سعودية«. 

ّ
عدن، وسل

ــمــت بــعــض املـــواقـــع لـــقـــوات من 
ّ
كــذلــك ســل

الـــســـودان، الـــدولـــة الــعــضــو فــي التحالف 

ــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة في  الــعــســكــري الـ
اليمن.

ربــه منصور  اليمني عبد  الرئيس  وكــان 
ــارات  ــادي، الـــذي طــالــبــت حــكــومــتــه اإلمــ هــ
أول  دعــا  قــد  االنفصاليني،  تسليح  بعدم 
مــن أمــس األحـــد »كــل مــن غــرر بــه للتمرد 
على مؤسسات الدولة جنوبي الباد إلى 
إلى  والــعــودة  الطائشة  أعمالهم  مراجعة 

جادة الصواب«.
ـــ56  واعــتــبــر هــــادي، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
 1963 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   14 لـــثـــورة 
لجنوب  البريطاني  االحتال  أنهت  التي 
اليمن، التمرد على مؤسسات الدولة في 
واملواطن  الدولة  يستهدف  »سلوكًا  عدن 
ــًا«، مـــرحـــبـــًا بــمــا  ــرفــــوضــ  مــ

ً
ويـــمـــثـــل عـــمـــا

تبذلها  التي  املخلصة  »الجهود  وصفها 
السعودية، ملعالجة هذه األحداث املؤسفة 
فــي عـــدن وملــلــمــة الــصــفــوف صـــوب إنــهــاء 
انـــقـــاب الــحــوثــيــني وتـــعـــزيـــز مــؤســســات 

الدولة«.
اإليراني  الرئيس  اعتبر  األثناء،  في هذه 
حسن روحــانــي، أمــس االثــنــني، أن إنهاء 
حرب اليمن سيمهد الطريق أمام تهدئة 
ــة، وذلـــك  ــعـــوديـ الـــتـــوتـــر بـــني إيــــــران والـــسـ
فــي أعــقــاب محاولة وســاطــة إلســام آبــاد 
ــرات فـــي املــنــطــقــة، قــادهــا  ــوتـ ــتـ لــتــهــدئــة الـ

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. 
ــانـــي خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي  ورأى روحـ
عــقــده فـــي طـــهـــران، أن الــتــوصــل إلـــى حل 
لــلــحــرب فـــي الــيــمــن يــمــكــن أن يــســهــم في 
الــحــد مــن اضــطــرابــات املــنــطــقــة، وأن ذلــك 
ــال إن  مــمــكــن بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة. وقــ
»إنهاء الحرب في اليمن سيمهد الطريق 
أمام تهدئة التوتر في املنطقة«. ووصف 
العرض الذي تقدمت به جماعة »أنصار 
ــيــــون( بـــوقـــف اســـتـــهـــداف  ــه« )الــــحــــوثــ ــلــ الــ
ــرات  ــائــ ــطــ ــالــــصــــواريــــخ والــ الــــســــعــــوديــــة بــ
الضربات  »التحالف«  أوقف  إذا  املسيرة، 

الجوية على اليمن بـ«اإليجابي«.
)رويترز، األناضول، فرانس برس(

اإلمارات تسلّم مواقعها 
في عدن للسعودية

أصوات القذائف في 
مناطق التماس تتواصل 

بوتيرة متقطعة

تحّولت الحديدة 
منذ عام 2017 إلى محوٍر 

للعمليات العسكرية

تقرير مدينة يمنية تدفع ثمن الموقع االستراتيجي على 
البحر األحمر وتهدئة اتفاق استوكهولم

أوصى مركز أبحاث 
األمن القومي 

اإلسرائيلي بالعمل 
الستخدام »القوة 
الناعمة« لالحتالل، 

أي القدرات 
االقتصادية، إلبراز 
»حيوية السالم« 

بين تل أبيب وعمان 
أمام الرأي العام 

األردني، وذلك 
بعد تطور التعاون 

األمني واالستخباراتي 
بين إسرائيل واألردن، 

الذي ارتفعت 
مخاوفه من فرض 

السيادة على غور 
األردن

خيبة أردنية من إسرائيل: السالم األمـني يتفوق على االقتصادي رصد

من تظاهرة بعمان ضد إسرائيل، يونيو 2019 )فرانس برس(

إدارة  فــي  خــاصــة  بــمــكــانــة  يحظى  األردن  أن 
شؤون الحرم القدسي، وفق نصوص اتفاقية 
السام بني تل أبيب وعمان، فإن تصريحات 
نــتــنــيــاهــو األخـــيـــرة بــشــأن عــزمــه عــلــى فــرض 
ــــور األردن  غــ ــلـــى  عـ ــادة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــ الــــســ
عـــززت مــن مــخــاوف األردن مــن نــوايــا اليمني 
اإلسرائيلي لانسحاب من أسس التفاهمات 
الــتــي مــهــدت لــاتــفــاق األردنـــــي اإلســرائــيــلــي، 
ــان  لــجــهــة خــيــار إســرائــيــلــي يــعــيــد إلـــى األذهــ
بالخيار  املــعــروف  اإلسرائيلي  اليمني  خيار 
األردنـــــــــــي، والــــــــذي يــعــتــبــر أن حــــل الــــصــــراع 
األردن،  في  الفلسطيني سيكون  اإلسرائيلي 
باعتبار األخير الوطن القومي للفلسطينيني، 
وهي املقوالت التاريخية لليمني اإلسرائيلي 
منذ حرب يونيو/ حزيران 1967. وسياسات 
نــتــنــيــاهــو وتــصــريــحــاتــه املــخــتــلــفــة فـــي هــذا 
الــســيــاق تـــعـــزز مـــخـــاوف املــمــلــكــة الــهــاشــمــيــة 
مــن تــأثــيــرات وتــداعــيــات هــذه السياسة على 

اململكة ومستقبلها.
وفــي ظل الخيبات األردنــيــة من عــدم تطبيق 
ــود الـــخـــاصـــة »بـــثـــمـــار الـــــســـــام«، فــقــد  ــ ــوعـ ــ الـ
لدى  السابقة  اإلسرائيلية  السفيرة  أشـــارت 
عــمــان عــيــنــات شــايــن، فــي مــداخــلــة لــهــا، إلــى 
أن العاقات األردنية اإلسرائيلية ترتكز اآلن 
عــلــى الــبــعــديــن الــعــســكــري واألمـــنـــي، مضيفة 
ــذا الــــســــام أن يــســتــمــر  ــ ــه ال يــمــكــن ملـــثـــل هـ ــ أنـ
فقط على هذا األســاس وحــده، ألن الجمهور 
األردنــــي يــريــد، بحسب زعــمــهــا، أن يـــرى بــأم 
ــام. ويــشــيــر  ــســ ــذا الــ ــ عــيــنــه نـــتـــائـــج وثــــمــــار هـ
اإليجاز، الذي نشره مركز األبحاث عن اليوم 
الدراسي، إلى أن العاهل األردني الراحل امللك 
الحسني بن طال كان قد أيد نتنياهو، بعد 
انــتــخــابــه عــــام 1996، وفـــــوزه عــلــى شــمــعــون 
بــيــرس، خــصــوصــًا أن نــتــنــيــاهــو أصــــدر عــدة 
لم  لكنه  األردن،  باتجاه  ووعـــود  تصريحات 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين 
األول الــحــالــي، تــكــون قــد مــرت 25 سنة على 
توقيع اتفاقية السام بني األردن وإسرائيل، 
عــلــى أســــاس تــفــاهــمــات أســاســيــة بــشــأن حل 
خــال  مــن  الفلسطيني،  اإلســرائــيــلــي  الـــنـــزاع 
ــتــــار عــلــى  دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة وإســــــــــدال الــــســ
بأن  اإلسرائيلي  اليمني  مشاريع وطموحات 
الوطن  الفلسطينية وهــو  الــدولــة  هــو  األردن 

البديل.
لكن إيــجــازًا ليوم دراســي خــاص عقده مركز 
أبحاث األمن القومي، في 25 سبتمبر/ أيلول 
املاضي، يشير إلى مكامن الخطر الذي يهدد 
هــــذا الـــســـام، وافـــتـــقـــاره حــتــى اآلن ملــقــومــات 
السام الحقيقي بني الــدول، واقتصاره على 
كـــونـــه ســـامـــًا أمـــنـــيـــًا، يــتــمــتــع بــكــل مــقــومــات 
الــتــعــاون األمــنــي والــعــســكــري، لكن ال يترجم 
أيــضــًا إلـــى ســـام اقــتــصــادي، مــع أن هـــذا هو 
ــيـــس حـــكـــومـــة االحــــتــــال بــنــيــامــني  ــار رئـ ــعـ شـ
نتنياهو، وال إلى سام بني الشعبني األردني 

واإلسرائيلي.
ووفقًا ملا يبديه اإليجاز، وما نشرته صحيفة 
»هآرتس« أول من أمس، فإن غالبية أصحاب 
بملف  املهتمني  واألردن  إسرائيل  في  الشأن 
العاقات بني تل أبيب وعمان يجمعون على 
أن الــتــعــاون األمــنــي واالســتــخــبــاراتــي، الــذي 
اتفاقيات السام، قد  انطلق سرًا قبل توقيع 
تطور وتحسن جدًا على مر السنني. كما أن 
الــحــدود األردنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة، وهـــي أطــول 
ــة االحــــتــــال مــــع دولــــــة عــربــيــة،  حــــــدود لــــدولــ
تــعــتــبــر آمـــنـــة نــســبــيــًا. وتــشــيــد كـــل األجـــهـــزة 
األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة املــخــتــلــفــة بــالــعــاقــات 
األردنــيــة،  اململكة  في  نظيراتها  مع  الوطيدة 
ناهيك عن التنسيق على املستوى التكتيكي 

يسع لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. 
يحافظ  أن  نتنياهو  مــن  الحسني  تــوقــع  فقد 
على املصالح األردنية ويدفع باتجاه السام 
تحطمت  تــوقــعــات  وهـــي  الفلسطينيني،  مــع 

وأدت إلى أزمة ثقة عميقة بني الرجلني. 
ووفــقــًا ملـــداوالت مــركــز أبــحــاث األمـــن القومي 
اإلســرائــيــلــي، فــإن قــرار العاهل األردنـــي امللك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي بــعــدم تــمــديــد فــتــرة تأجير 
ــــذي يصبح  ــي الـــبـــاقـــورة والـــغـــمـــرة، والـ ــ أراضـ
املقبل،  الشهر  الثامن من  املفعول في  ســاري 
الثقة بينه وبــني نتنياهو،  فــقــدان  نــاتــج عــن 
وبفعل توقف إسرائيل عن مساعي الضغط 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  على 
لــــألردن حتى  اقــتــصــاديــة  لتقديم مــســاعــدات 
التحديات  مختلف  على  التغلب  مــن  يتمكن 
ــتـــصـــاديـــة  ــًا االقـ ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا، خـــصـــوصـ الــ
والداخلية، بفعل أوضاعه االقتصادية، وهي 
أو  لتحسني  الشعبي  الرفض  من  تزيد  حالة 

تطوير العاقات بني األردن وإسرائيل.
وبــالــتــالــي، فــقــد أوصــــى مــركــز أبـــحـــاث األمـــن 
ــقـــومـــي اإلســـرائـــيـــلـــي بــالــعــمــل الســـتـــخـــدام  الـ
»الــقــوة اإلســرائــيــلــيــة الــنــاعــمــة«، أي الــقــدرات 
ــراز حــيــويــة الــســام بــني تل  االقــتــصــاديــة، إلبــ
ــام الـــــــرأي الــــعــــام األردنـــــــي،  ــ ــيـــب وعــــمــــان أمــ أبـ
مـــثـــل مـــنـــح تــســهــيــات فــــي حـــركـــة الــبــضــائــع 
بـــني الـــدولـــتـــني وتــســهــيــل تــصــديــر الــبــضــائــع 
واملنتجات األردنية للدول األوروبية، وزيادة 
عـــدد الــتــأشــيــرات لــرجــال األعــمــال األردنــيــني، 
وتطوير مشروع »بوابة األردن«، وزيادة عدد 
العمال األردنيني للعمل في إسرائيل، وليس 
إيـــات، وتشغيل واستخدام  مدينة  فــي  فقط 
مــهــنــدســي »هــايــتــك« أردنـــيـــني فـــي الــشــركــات 
ــــألردن  ــيـــة، وتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات لـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
اقتصادية  تنمية  مــشــاريــع  وإنــجــاز  لتنفيذ 

خال وقت قصير.

ــل فــي  ــيـ ــرائـ واالســـتـــراتـــيـــجـــي املـــطـــلـــوبـــني إلسـ
»محيط إقليمي متغير«.

وفــي هــذا الــســيــاق، يكشف تقرير »هــآرتــس« 
ــدة الـــخـــاصـــة الـــتـــي أقـــامـــهـــا رئــيــس  أن الــــوحــ
ــبـــات،  مـــجـــلـــس األمـــــــن الـــقـــومـــي مـــئـــيـــر بــــن شـ
ويطلق عليها اسم »معوز«، ملراقبة العاقات 
األردنية اإلسرائيلية، وضعت أخيرًا تقريرها 
السنوي عن الوضع االستراتيجي للعاقات 
بــني الــطــرفــني، إســرائــيــل واألردن، مــع وصف 
ــذه الـــعـــاقـــات بــأنــهــا ثــابــتــة وقــــويــــة، فيما  هــ
تــشــكــك أجـــهـــزة أمــنــيــة أخـــــرى فـــي إســرائــيــل 
الــجــســم ودوره، وإن كــانــت تــشــيــر إلــى  بــهــذا 
ــــاون بــــني الــــدولــــتــــني فــي  ــعـ ــ عـــاقـــة وثـــيـــقـــة وتـ
تــأمــني الــحــدود املــشــتــركــة، وإحــبــاط عمليات 
مـــن الـــجـــانـــب األردنـــــــي وصــــــواًل إلــــى تــعــاون 
ــران. لكن  ــيـ ــطـ ســــري فـــي مـــجـــاالت الــطــاقــة والـ
أبـــرز مــا ألحقه تقرير »هــآرتــس« فــي وصفه 
للعاقات األردنــيــة اإلســرائــيــلــيــة، هــو تعبير 
»السرية«، باعتبارها الكلمة املفتاحية لفهم 
حقيقة وواقع االتصاالت والعاقات األردنية 
تــردي وتضعضع هذه  في ظل  اإلسرائيلية، 
املعلنة  السياسية  تجلياتها  فــي  الــعــاقــات 
ــى أن  ــ واملـــســـتـــوى الـــشـــعـــبـــي، مــــع اإلشــــــــارة إلـ
ــي واإلســـرائـــيـــلـــي، يــفــضــان  ــ الـــطـــرفـــني، األردنــ
إبــقــاء عــمــق هـــذه الــعــاقــة األمــنــيــة ســـرًا وطــي 
األقــل  على  إسرائيلي  سعي  مقابل  الكتمان، 
واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب  إلشهار 

الشعبية للعاقات مع األردن.
وقد خلص إيجاز مركز أبحاث األمن القومي 
لليوم الــدراســي املــذكــور لــإشــارة إلــى خيبة 
ــاء بـــالـــوعـــود  ــوفــ ــــدم الــ ــة مــــن عـ ــ ــيـ ــ ــل األردنـ ــ األمــ
املتعلقة بالسام االقتصادي، في عدة جوانب، 
 التلكؤ اإلســرائــيــلــي املــتــواصــل 

ً
أبــرزهــا مــثــا

ومسألة  البحرين،  قناة  مشروع  تطبيق  في 
االستيراد  وحركة  والتجارة  العمل  تشجيع 

والتصدير. علمًا أن السفير اإلسرائيلي لدى 
األردن أمير فايسبورد أشــار، في مداخلة له 
في اليوم الدراسي املذكور، إلى أن نحو 2000 
مواطن أردني يعملون اليوم بتأشيرات عمل 
 إلصــدار تأشيرات 

ً
في إيــات، وأن هناك ميا

ــًا ألردنـــــيـــــني فــــي مــنــطــقــة الــبــحــر  ــمـــل أيــــضــ عـ
املــيــت، ناهيك عــن اتــصــاالت جــاريــة لتحسني 
حركة نقل البضائع من األردن إلى إسرائيل 

وبالعكس.
مـــع ذلـــــك، ال يــمــكــن تــجــاهــل حــقــيــقــة تــدهــور 
خصوصًا  األردن،  مــع  السياسية  الــعــاقــات 
األقصى  املسجد  فــي  يــحــدث  مــا  على خلفية 
ونـــزوع إســرائــيــل، ال سيما بعد الــعــام 2003، 
إلى االنفراد بالتحكم بالحرم القدسي وكسر 
سائدة  كانت  التي  كــوو«  »الستاتوس  حالة 
منذ حرب 1967 بني األردن وإسرائيل، وهو 
ــلـــي يــتــســحــاق  ــيـ ــرائـ مــــا نــســبــه الـــبـــاحـــث اإلسـ
ــتـــر، فـــي مــداخــلــة لـــه، إلـــى تــأثــر الــحــكــومــة  رايـ
لرغبات   2003 منذ  وانصياعها  اإلسرائيلية 

مختلف منظمات »جبل الهيكل«.
ــذا الــــعــــامــــل عــلــى  ــ ــرات هــ ــيــ ــأثــ ــانــــب تــ وإلـــــــى جــ
الــعــاقــات األردنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة، خصوصًا 

عزم نتنياهو فرض 
السيادة على غور األردن 

عزز مخاوف عمان

أشار المركز إلى خيبة 
األمل األردنية من عدم 

الوفاء بالوعود
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  شرق
      غرب

الدور اإليراني بين 
»الجهاد« ومسؤولين 

مصريين
الــعــام لحركة الجهاد  وصــل األمـــني 
ــة زيــــــاد  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ اإلســـــــامـــــــي الـ
الــنــخــالــة، مــســاء األحـــــد، عــلــى رأس 
وفد رفيع املستوى من الحركة إلى 
الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة. وضــم 
الوفد عــددًا من قــادة الحركة اآلتني 
من قطاع غزة ولبنان، الذين التقوا 
مسؤولي امللف الفلسطيني بجهاز 
املخابرات العامة، وضمنه لقاء جمع 
الــنــخــالــة ورئــيــس الــجــهــاز املــصــري 
ــل. وبـــحـــســـب  ــ ــامــ ــ ــــاس كــ ــبـ ــ الــــــلــــــواء عـ
مــصــادر مصرية، فــإن »املــلــف األهــم 
عــــلــــى أجــــــنــــــدة االجـــــتـــــمـــــاعـــــات بــني 
ــــي فــي  ــرانـ ــ الـــطـــرفـــني هــــو الـــــــدور اإليـ

املنطقة وامللف الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

»حماس« تناقش
مسألة االنتخابات داخليًا

أكـــــدت مـــصـــادر قـــيـــاديـــة فـــي حــركــة 
 
ّ
أن االثــــــــنــــــــني،  أمـــــــــس  »حـــــــــمـــــــــاس«، 

الــحــركــة تــنــاقــش حــالــيــًا مــا يصلها 
عباس  محمود  الرئيس  نية   

ّ
بشأن

انتخابات  إلـــى  الــدعــوة  )الـــصـــورة( 
رئاسية، بشكل  ثم  تشريعية، ومــن 
 مــوقــف 

ّ
غـــيـــر مـــتـــزامـــن. وذكـــــــرت أن

الــحــركــة الــرســمــي لــم يــتــبــلــور بعد، 
وهي في انتظار زيارة رئيس لجنة 
االنــتــخــابــات املـــركـــزيـــة حــنــا نــاصــر 
لقطاع غــزة، نهاية األســبــوع املقبل 
الــذي  التكليف  عــن  منه  لاستماع 

حصل عليه من عباس.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل
محافظ القدس 

اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
ــقــــدس،  أمــــــس االثـــــنـــــني، مـــحـــافـــظ الــ
ــر حـــركـــة  ــ ــيــــث، وأمـــــــني سـ ــان غــ ــ ــدنـ ــ عـ
ــور،  ــطـ ــنــــة شـــــــادي مـ ــــي املــــديــ ــح فـ ــتـ فـ
فــيــمــا دهــمــت مــنــازل عـــدة فــي بلدة 
ــّي  ــالـ ــمـ ــلــــس شـ ســـبـــســـطـــيـــة فـــــي نــــابــ
 القــتــحــام 

ً
الــضــفــة الــغــربــيــة، تــهــيــئــة

املستوطنني للبلدة وإقامة صلوات 
ــلـــمـــوديـــة. وأدانــــــــت هــيــئــة شــــؤون  تـ
األســـرى واملــحــرريــن، فــي بــيــان لها، 
االعــتــقــاالت املــتــكــررة. مــع الــعــلــم أن 
واالحتجاز  لاعتقال  تعرض  غيث 

أكثر من مرة.
)العربي الجديد(

بحث سبل استئناف 
حوار أميركا و»طالبان«

تــعــمــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وحــركــة 
ــــى إيـــــــجـــــــاد ســـبـــل  ــلـ ــ »طـــــــالـــــــبـــــــان« عـ
الســــتــــئــــنــــاف مـــــحـــــادثـــــات الــــســــام 
في  أفغانستان،  في  الحرب  وإنهاء 
الـــوقـــت الـــــذي يـــطـــرح كـــا الــطــرفــني 
مــطــالــب جـــديـــدة خـــال اجــتــمــاعــات 
ــًا ملــســؤولــني  ــقـ مــغــلــقــة بــيــنــهــمــا، وفـ
ـــل وفـــــد ضـــــّم 12  ــلـــلـــني. ووصــــ ومـــحـ
ــــب الــــســــيــــاســــي  ــتـ ــ ــكـ ــ ــن املـ ــ ــ ــوًا مـ ــ ــــضــ عــ
لــحــركــة »طـــالـــبـــان« مــمــن يـــوجـــدون 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة 
إســام  الباكستانية  العاصمة  إلــى 
آبــــاد، يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، وكــان 
املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــى 
أفــغــانــســتــان، زملــــاي خــلــيــل زاد، قد 
سبقهم بالفعل إلى إسام آباد، يوم 

الثاثاء املاضي.
)األناضول(

تهديدات تطاول ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
ترودو )الصورة(، مساء األحد، أنه 
االنتخابية  يعتزم مواصلة حملته 
كاملعتاد، وذلــك بعد ارتــدائــه سترة 
واقية من الرصاص قبل يوم بسبب 
تعرضه لتهديدات أمنية، كما نقلت 
قــنــاة »ســـي بـــي ســـي« الــتــي كشفت 
ــر. وعــنــدمــا ســألــه الصحافيون  األمـ
عن طبيعة التهديدات التي تعرض 
لـــهـــا، أجـــــاب تـــــــرودو: »قــلــقــي األول 
كان على عائلتي وجميع الكنديني 
املـــوجـــوديـــن فـــي الـــغـــرفـــة«، رافــضــًا 

إعطاء املزيد من التفاصيل.
)فرانس برس(

سيطر االنفصاليون بدعٍم إماراتي على عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

الحديدة أهم مصدر للدخل من بين الموانئ اليمنية )فرانس برس(



لندن: بريكست في 31 أكتوبر أولوية

أسبوع بريطاني 
حاسم

أحكام ضد قادة انفصال كتالونيا

الصين: موسم »سحق العظام«

كوفني: من الممكن 
التوصل التفاق هذا 

الشهر وربما هذا األسبوع

لندن ـ إياد حميد

بشــأن  حاســم  أســبوع  مطلــع  فــي 
»بريكســت«، ومــع بقــاء أيــام قليلــة 
الــوزراء  رئيــس  أمــام  املهلــة  علــى 
للتوصــل  جونســون،  بوريــس  البريطانــي، 
االتحــاد  مــن  بــاده  خــروج  حــول  التفــاق 
األوروبــي، افتتحــت امللكــة إليزابيــث الثانيــة، 
أمــس اإلثنــن، جلســة برملانيــة جديــدة أعلنت 
االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج   

ّ
أن فيهــا 

تحديدهــا  جانــب  إلــى  للحكومــة،  »أولويــة« 
أطــر أكثــر مــن عشــرين قانونــا ســتعمل عليها 
أكــد  جونســون   

ّ
أن امللكــة  وأعلنــت  األخيــرة. 

أمــس، أن خــروج لنــدن مــن االتحــاد األوروبــي 
فــي 31 أكتوبر/تشــرين األول الحالــي يشــّكل 
 
ً
»أولوية« بالنســبة للحكومة. وقالت متحدثة
باســم  اللــوردات،  مجلــس  فــي  النــواب  أمــام 
خــال  العــادة  جــرت  كمــا  الــوزراء  رئيــس 
عرضهــا لبرنامــج الحكومة للدورة البرملانية 
 »أولويــة حكومتــي كانــت دائمــا 

ّ
الجديــدة، إن

ضمــان خــروج اململكــة املتحــدة مــن االتحــاد 
تعتــزم  أكتوبــر. حكومتــي   31 فــي  األوروبــي 
العمــل علــى وضع شــراكة جديــدة مع االتحاد 
األوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون 
جهتــه  مــن  جونســون  وســارع  الــودي«. 
: »يســمح 

ً
للتعليــق علــى خطــاب امللكــة قائــا

لــي كرئيــس للــوزراء بتحريــك  خطــاب امللكــة 

املحافظــون  وســيعتمد  العامــة،  االنتخابــات 
علــى السياســات املطروحــة فــي خطــاب امللكــة 

قاعدة لبرنامجهم االنتخابي.
مفاوضــات  فشــلت  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
»بريكست« الجارية في بروكسل في التوصل 
إلى أي حلول يمكن البناء عليها خال القمة 

املقبــل،  الخميــس  يــوم  املنتظــرة  األوروبيــة 
االتحــاد  لــدى دول  االعتقــاد  يعــزز  مــا  وهــو 
مــن  باســتحالة خــروج بريطانيــا  األوروبــي 
باتفــاق.  أكتوبــر   31 يــوم  األوروبيــة  الكتلــة 
وقــد أبــدت لنــدن وبروكســل األحــد حــذرًا فــي 
الحديث عن فرص تحقيق خروج متفق عليه، 
إذ لــم يحقــق أي خــرق بشــأن مســألة الحــدود 
الهامــة خــال مفاوضــات مكثفــة  األيرلنديــة 
في عطلة نهاية األســبوع في بروكســل، فيما 
ســيمون  األيرلنــدي  الخارجيــة  وزيــر  اعتبــر 
كوفنــي أن هــذا األمــر ال يــزال »ممكنــا«، بقوله 
أمــس أثنــاء وصولــه إلــى لوكســمبرغ إلجــراء 
محادثــات مــع وزراء خارجيــة االتحــاد »مــن 
الشــهر وربمــا  هــذا  التوصــل التفــاق  املمكــن 

هــذا األســبوع، لكننــا لم نصل إلــى ذلك بعد«. 
بشــأن  األوروبــي  االتحــاد  مفــاوض  واعتبــر 
»بريكســت« ميشــال بارنييــه، فــي تصريحات 
مساء األحد، أنه »ال يزال يتعن القيام بالكثير 
مــن العمــل« للخروج من املأزق. وأعربت لندن 
عــن املوقــف نفســه، إذ صــّرح متحــدث باســم 
داونينــغ ســتريت أن »املحادثــات بنــاءة لكــن 
بــه«.  القيــام  يــزال هنــاك عمــل كثيــر يجــب  ال 
ويدفــع ذلــك للحديــث عــن بدائــل يتــم نقاشــها 
فــي القمــة األوروبية، خصوصــا تمديد موعد 
»بريكســت«، وهــو مــا يمكــن أن يتــم فــي حــال 
الحاجــة إلــى تمديــد تقني إلتمــام االتفاق. أما 
الخيــار اآلخــر، فســيكون فــي التمديــد لصالح 

إجراء انتخابات عامة في بريطانيا.

8
سياسة

فيما تتواصل 
المفاوضات بين االتحاد 

األوروبي ولندن حول 
»بريكست«، أعلنت 

الحكومة البريطانية أمس 
أن الخروج من االتحاد 

نهاية أكتوبر أولوية لها

االنفصاليون استأنفوا احتجاجاتهم أمس )باو بارّينا/فرانس برس(

)Getty/تعاملت الشرطة بقسوة مع المتظاهرين )أنطوني كوان

الملكة إليزابيث الثانية خالل افتتاحها الجلسة البرلمانية الجديدة أمس )تولغا أكمن/فرانس برس(

بيار عقيقي

بعد عامن تقريبا من املواجهات القضائية 
في إســبانيا بن انفصاليي إقليم كتالونيا 
دانــت  مدريــد،  فــي  املركزيــة  والســلطات 
املحكمــة العليــا فــي العاصمــة 12 سياســيا 
فــي  لدورهــم  االثنــن،  كتالونيــا،  وناشــطا 
حركــة االنفصــال التــي تنامت منذ ســنوات، 
مــن  اســتفتاء  اإلقليــم  تنظيــم  حــّد  وبلغــت 
طــرف واحــد، لــم تعتــرف بــه الحكومــة، فــي 
وقضــت   .2017 األول  أكتوبر/تشــرين   1
إقليــم  زعمــاء  مــن  تســعة  بســجن  املحكمــة 
ســنة  و13  ســنوات   9 بــن  مــا  كتالونيــا 
بتهمة التحريض على التمرد، وأدين ثاثة 
آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم 
أحــكام بالســجن. ومــن هــؤالء، نائــب رئيــس 
اإلقليم السابق، أوريول جونكويراس، الذي 
ُحكــم عليــه بالســجن ملــدة 13 عامــا بســبب 
األمــوال  اســتخدام  وإســاءة  التحريــض 
دعي 

ُ
اســت املحاكمــة،  فتــرة  وخــال  العامــة. 

نحــو 600 شــاهد، بمــن فيهم رئيــس الوزراء 
اإلسباني السابق املحافظ ماريانو راخوي، 
الــذي كان يتولــى املنصــب وقــت االســتفتاء. 
الكتالونيــن  مــن  املائــة  فــي   92.01 وكان 
فــي  إســبانيا  عــن  االنفصــال  علــى  وافقــوا 
 
ّ
استفتاء 2017، لكن نسبة االقتراع لم تتخط

43.03 في املائة. وقبل صدور قرار املحكمة، 
أعلنــت جماعــات شــعبية مؤيــدة لانفصال 
أنــه إذا ثبتــت إدانــة أي مــن املدَعــى عليهــم، 
فإنــه ســيتم تنظيــم احتجاجــات و»عصيــان 

مدنــي ســلمي«، وهــو مــا دفع الســلطات إلى 
نشــر املئــات مــن رجــال الشــرطة اإلضافيــن 

في املنطقة.
وبعد دقائق قليلة من صدور الحكم، أعلن 

رئيــس اإلقليــم كيــم تــوّرا، أن »الحكــم إهانة 
للديمقراطيــة«. كمــا أصدر نادي برشــلونة 
الرياضــي بيانــا أوضــح مــن خالــه موقفــه 
مــن الحكــم كأول كيــان كتالونــي يعّبــر عــن 
رأيــه فــي مــا يتعلــق بقــرار املحكمــة العليــا. 
وجــاء فــي بيــان النــادي: »برشــلونة، كأحــد 
كتالونيــا، ووفقــا  فــي  املرجعيــة  الكيانــات 
ملســارها التاريخــي مــن الدفــاع عــن حريــة 
. لذلــك 

ً
التعبيــر، يــرى أن الســجن ليــس حــا

النــادي  يطلــب  وقــت مضــى،  أي  مــن  أكثــر 
مــن جميــع صانعي السياســة قيادة عملية 
الحــوار والتفــاوض لحل هــذا الصراع، كما 
القــادة  عــن  اإلفــراج  أيضــا  يتــم  أن  ينبغــي 
املدنيــن والسياســين املدانن«. كما أعرب 
أســر  مــع  وتضامنــه  دعمــه  عــن  النــادي 

املحرومن من حريتهم.
قصــوى،  أهميــة  برشــلونة  نــادي  ولــرأي 
لانفصــال  الداعمــة  املوجــة  تنامــي  كــون 
فــي  النــادي  مباريــات  فــي  تحديــدًا  بــرزت 
ملعــب »كامــب نــو« فــي الســنوات األخيــرة، 
خصوصــا لــدى مواجهــة الغريــم التقليــدي 
الســلطات  علــى  املحســوب  مدريــد  ريــال 
فــي العاصمــة، وترافــق أيضــا مــع تصفيــر 
الجمهــور الكتالونــي ضد النشــيد الوطني 
اإلســباني. وهــو مــا دفــع البعض للتســاؤل 
حــول مــا إذا كان النــادي ســيلعب مباراتــه 
املقبلــة فــي الــدوري اإلســباني ضــد نــادي 
 

ّ
ظــل فــي  ال،  أم  املقبــل،  الســبت  يــوم  إيبــار، 

واحتجاجــات  إضرابــات  عــن  الحديــث 
مرتقبــة فــي كتالونيــا، يوم الجمعــة املقبل، 
الفريــق  فيــه  يخطــط  الــذي  اليــوم  فــي  أي 

للسفر إلى إيبار.
وكان اآلالف قد تظاهروا يوم السبت املاضي، 
فــي برشــلونة، مطالبــن ببقــاء كتالونيــا في 
وناهــز  الوطنــي.  العيــد  ملناســبة  إســبانيا 
عدد املتظاهرين عشرة آالف، بحسب شرطة 
البلديــة. وجابوا شــوارع عاصمــة كتالونيا، 
رافعن األعام االســبانية في اليوم الوطني 
الــذي يــؤرخ وصول كريســتوف كولومبوس 
بعــض  وأمــل   .1492 عــام  فــي  أميــركا  إلــى 
املتظاهريــن أن تصــدر أحــكام قاســية بحــق 
القــادة االنفصاليــن ملشــاركتهم في محاولة 
انفصــال كتالونيــا. وقالــت املتظاهــرة بيبــي 
إدانتهــم  تتــم  أن   

ً
فعــا »آمــل  أوردونيــز: 

ملحاولتهم االنقاب، لم يحترموا الدستور«.
أنهــم  االنفصــال  أنصــار  أكــد  جهتهــم،  مــن 
ســيعّبئون صفوفهــم ويدعون إلى اإلضراب 
العام. وقال املتقاعد مانويل رويدا: »أخشى 
أن  هــو  نريــده  مــا  كل  عنــف.  أعمــال  انــدالع 
عشــرة  قبــل  كانــت  كمــا  حياتنــا  نســتعيد 
أعوام، من دون أعام انفصالية أو إســبانية 
في كل الجهات، حن كان الجميع يعيشــون 
معا بهدوء«. بدوره، رأى رئيس أكبر جمعية 
سانشــيز:  فرنانــدو  لانفصــال،  مناهضــة 
»نحــن مقبلــون علــى أســبوع صعــب، ونريــد 

توجيه نداء إلى الهدوء واملسؤولية«.

كونــغ  هونــغ  فــي  االحتجــاج  مســار  اتخــذ 
صينيــة  تهديــدات  بفعــل  جديــدًا،  منحــى 
جديــدة علــى لســان الرئيس شــي جــن بينغ، 
لتقســيم  محاولــة  أي  أن  مــن  ر 

ّ
حــذ الــذي 

أجســاد  »تحطيــم  عنهــا  ينتــج  قــد  الصــن 
وســحق عظام«، وفق بيان لوزارة الخارجية 
احتجاجــات  وســط  األحــد،  نشــر  الصينيــة 
مســتمرة منــذ أربعــة أشــهر ضــد الصــن فــي 
هونغ كونغ وحركة ال تزال نشــطة للمطالبة 
باســتقال التيبت. وقال شــي بحسب البيان 
خــال زيارتــه إلــى نيبــال نهايــة األســبوع أن 
»مــن يحاولــون فصــل أي منطقــة عــن الصــن 
ســحق 

ُ
وت أجســادهم  حطم 

ُ
ســُيهلكون، وســت

خارجيــة  قــوى  »أي  أن  وأضــاف  عظامهــم«. 
للشــعب  يمكــن  ال  الصــن  تقســيم  تدعــم 
الصينــي إال أن يراهــا واهمــة«. وفــي حــن لــم 
باالســم،  أي منطقــة  الصينــي  الزعيــم  يذكــر 
جــاءت تعليقاتــه فــي وقــت اشــتبكت شــرطة 
مكافحــة الشــغب مجــددًا مــع املتظاهريــن في 

هونغ كونغ يوم األحد.
فــي املقابــل، تخضع الحكومة الشــيوعية في 
علــى  حملتهــا  الصــن  مــن  لضغــوط  نيبــال 
اتخــاذ موقــف متشــدد بشــكل متزايــد حيــال 
التيبــت  مــن  ألــف منفــي   20 أنشــطة حوالــي 
يقيمــون علــى أراضيها. وقــال رئيس الوزراء 
أولــي،  شــارما  براســاد  خادغــا  النيبالــي 
تتشــارك  التــي  بــاده  إن  الصينــي  للرئيــس 
ألي  أبــدًا  تســمح  »لــن  التيبــت:  مــع  الحــدود 
قوى باســتخدام األراضي النيبالية ألنشــطة 
بيــان  للصــن«، بحســب  معاديــة  انفصاليــة 

وزارة الخارجية.
أن  اإلقليــم  أفــادت شــرطة  فــي هونــغ كونــغ، 
عبوة ناسفة بدائية الصنع يتم التحكم فيها 
عن بعد وتهدف إلى »قتل أو إلحاق الضرر« 
بقوات الشرطة انفجرت خال تظاهرات يوم 
األحد. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن 

الضابــط بوحدة مكافحــة املفرقعات التابعة 
لقوات الشرطة، تشن-تشيو سوريانتو، قال 
في مؤتمر صحافي أمس االثنن، إن العبوة 
االنفجــار.«  شــديدة  »بمــواد  حشــوها  تــم 
وأضــاف: »كان هنــاك صــوت صاخــب« ناجــم 
مســاء  وقعــت  التــي  التفجيــر  عمليــة  عــن 
األحــد فــي شــارع مزدحــم عــادة فــي كولــون. 
ورأى أن اســتخدام العبــوات الناســفة يمثــل 
تصاعــدًا فــي أعمال العنف التي وقعت خال 
التــي  للحكومــة،  املناهضــة  االحتجاجــات 
دخلــت شــهرها الخامــس. وشــّبه اســتخدام 
اإلرهابيــة«  »األحــداث  بـ القنابــل  هــذه  مثــل 

التي وقعت في أماكن أخرى من العالم.
وتهز هونغ كونغ منذ ثاثة أشهر تظاهرات 
تــزداد عنفــا. ويديــن املحتجــون هيمنــة بكن 
التــي  كونــغ  هونــغ  شــؤون  علــى  املتزايــدة 
تتمتــع بحكــم شــبه ذاتــي وتصرفــات قــوات 
يونيــو/ فــي  التظاهــرات  وبــدأت  الشــرطة. 
مشــروع  علــى  احتجاجــا  املاضــي  حزيــران 
قانــون يســمح بتســليم مطلوبــن للســلطات 
املركزيــة فــي بكــن. وتم التخلي عن املشــروع 
هــذه  فــي  لكــن  ســبتمبر/أيلول  بدايــة  فــي 
مطالبهــم.  ســقف  املحتجــون  رفــع  األثنــاء 
بموجــب  خاصــة  بحقــوق  املدينــة  وتتمتــع 
اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصن في 
عــام 1997، مــن بينهــا حــق التعبيــر، وقضــاء 
الحقــوق  هــذه  أن  كثــر  يــرى  لكــن  مســتقل. 
مهــددة بضغــط مــن بكــن. واتهمــت الصــن 
فــي  االضطرابــات  بإثــارة  خارجيــة«  »قــوى 
املدينــة، وكانــت هنــاك مخــاوف من أن ترســل 
الصن قوات لوضع حد لاضطرابات هناك. 
ويعتقــد بعــض املحللــن أن بكــن قد تجازف 
بالتعــرض إلدانــة دولية وتكــرر الحملة التي 
شنتها عام 1989 على املتظاهرين املطالبن 

بالديموقراطية في ميدان تيان إن من.
)أسوشييتد برس، فرانس برس( 

»فوكس«  حزب  مشاركة  كانت 
ــرف، فــي  ــتـــطـ ــمـ ــي الـ ــن ــي ــم ــي ال
التقليدي  العسكري  االستعراض 
في مدريد، يوم السبت الماضي، 
التي  األولــى  المرة  فهي  الفتة. 
االستعراض،  الحزب  فيها  يحضر 
فيليبي  الــمــلــك  تــرأســه  ــذي  ــ ال
ــوزراء  الـ رئيس  برفقة  ــســادس  ال
بيدرو  المنتهية واليته  االشتراكي 
االنتخابات  قبل  ــك  وذل سانشيز، 
 10 ــي  ف ــمــقــررة  ال التشريعية، 
المقبل.  الثاني  نوفمبر/تشرين 
االستعانة  باحتمال  ذلك  ويوحي 

بـ»فوكس« ضد االنفصاليين.

»فوكس« 
في العاصمة

مــن  تعــب  الشــعب  مجــددًا.  العظيــم  بلدنــا 
حالــة الجمــود وينتظــر التغييــر«، مضيفــا أن 
»مغــادرة االتحــاد األوروبي فرصــة كبيرة لنا 
لتحديد مسار جديد لبلدنا، للقيام بأمور لم 
نســتطع فعلها لعقــود، والتخلص من القيود 

البيروقراطية وتحديد قوانيننا«.
وشــمل خطــاب امللكــة مشــاريع قوانــن تتعلق 
بمستقبل بريطانيا بعد »بريكست«، ونقاطا 
بحتــة.  داخليــة  أجنــدة  منطلــق  مــن  أخــرى 
ومــن بــن مشــاريع القوانــن املطروحــة تعزيز 
العقوبــات الجنائيــة، وإصاح الســجون التي 
تعانــي مــن نقــص فــي التمويــل منــذ وصــول 
املحافظــن إلــى الحكــم عــام 2010، وكذلك رفع 
املواطنــن  علــى  املفروضــة  العقوبــات  ســقف 
األجانــب الذيــن يخرقون قوانن الترحيل، في 
تشــدد حكومــي ضــد الهجــرة غيــر القانونيــة. 
ويعتقــد املحافظــون أن مثــل هــذه السياســات 
حــزب  ناخبــي  بــن  حظوظهــم  مــن  ســترفع 
»العمــال« فــي أي انتخابــات مقبلــة. أما في ما 
يتعلــق بمــا بعــد »بريكســت«، فســيكون نظــام 
علــى  النقــاط،  علــى  املبنــي  الجديــد  الهجــرة 
رأس هذه القوانن الجديدة، والذي ينتظر أن 

يباشر به في عام 2021.
ملناقشــة  الثاثــاء،  اليــوم  البرملــان  ويجتمــع 
خطــاب  فــي  املطروحــة  القوانــن  مشــاريع 
امللكــة، وهــو مــا قــد يمتــد لخمســة أيــام، علــى 
أن يتــم التصويــت علــى الخطــاب بعــد انتهــاء 
فــي  جونســون  لســجل  ونظــرًا  املناقشــات. 
هــذا  يخســر  قــد  فإنــه  اآلن،  حتــى  البرملــان 
تصويتــات   7 خســر  إذ  أيضــا،  التصويــت 
الــوزراء.  رئاســة  إلــى  وصولــه  منــذ  برملانيــة 
والبرملــان  االنتخابــات  لقانــون  ووفقــا 
التصويــت علــى خطــاب  البريطانــي، ال يعــد 
فــي  الثقــة  علــى  للتصويــت   

ً
مماثــا امللكــة 

الحكومــة، كمــا كان الحــال قبــل عــام 2010، إال 
أن خســارة جونســون للتصويــت ســتعقد من 

وضع حكومته الهشة.
»بريكســت«،  مفاوضــات  أفــق  انســداد  ومــع 
والتبايــن فــي املواقــف بــن حكومة جونســون 
والبرملــان حــول شــكله، يلــوح فــي األفــق خيار 

رصدالحدث

الثالثاء 15 أكتوبر/ تشرين األول 2019 م  16  صفر 1441 هـ  ¶  العدد 1870  السنة السادسة
Tuesday 15 October 20199

فلسطين تجدول مستحقات الموظفين
رام اهلل ـ العربي الجديد

أعلنت وزارة املالية الفلسطينية أمس، عن جدولة 
نتجــت  التــي  العموميــن،  املوظفــن  مســتحقات 
عــن قرصنــة إســرائيل ألمــوال الشــهداء واألســرى 
والجرحــى قبــل عــدة أشــهر، ومــا تاهــا مــن رفــض الســلطة 
الفلســطينية من اســتام األموال منقوصة، قبل أن يعلن عن 
اتفاق منذ نحو أســبوعن بن الطرفن. وقالت وزارة املالية 
الفلســطينية فــي بيــان لهــا، إنهــا »ســتقوم بســداد املتأخرات 
القطــاع  الشــهرية لصالــح موظفــي  الرواتــب  مــن  املترصــدة 
العام على مدار الـ6 أشهر املاضية، بناًء على مداوالت وقرار 

مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس«.
وأوضحــت أنــه ســيتم ســداد مجموع متأخــرات رواتب ثاثة 
أشــهر وهــي )إبريل/نيســان، مايــو/ أيار، يونيــو/ حزيران(، 
دفعــة واحــدة بعــد غــد الخميس، كما ســيتم ســداد متأخرات 
ســبتمبر/  آب،  أغســطس/  )يوليو/تمــوز،  األشــهر  رواتــب 
األول،  تشــرين  )أكتوبــر/  رواتــب  مــع  بالتزامــن  أيلــول( 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، ديســمبر/ كانون األول(، إذ ســيتم 

صرف رواتب هذه األشــهر بنســبة 100% في موعدها. وكان 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال في تصريح له 
بمســتهل الجلســة األســبوعية للحكومة الفلسطينية، أمس، 
»إن أزمــة احتجــاز عائــدات الضرائب الفلســطينية )املقاصة( 
مــن  أموالنــا كافــة  اســترداد  لــم تنتــه بعــد، ومصــرون علــى 
عــن دفعــات منتصــف  املاليــة ســتعلن  إســرائيل، وأن وزارة 

الشهر الجاري لسداد مستحقات املوظفن«.
املتعلقــة  اإلســرائيلية  التهديــدات  الــوزراء،  رئيــس  ورفــض 
أن  حقنــا  »مــن  وقــال:  الفلســطيني،  الوطنــي  باالقتصــاد 
ملي 

ُ
نســتورد مــا نريــد وممــن نريــد، وال يحق إلســرائيل أن ت

إرادتها التجارية والسياسية علينا«.
إلــى ذلــك، طالــب اشــتية دول العالــم بوقفــة جديــة ملواجهــة 
وفقــا  تبــن  أنــه  إلــى  مشــيرًا  االســتعماري،  االســتيطان 
لإلحصاءات اإلسرائيلية أن عدد املستعمرين قد زاد بمعدل 
)14.400( مســتعمر جديــد خــال عــام 2018، األمر الذي يرفع 
عدد املســتعمرين في األراضي الفلســطينية ليصل إلى أكثر 

من )700( ألف مستعمر.
واســتنكر اشــتية العمــل علــى إنشــاء غرفــة تجارة ما يســمى 

)يهودا والسامرة( برئاسة بعض املستعمرين اإلسرائيلين 
فــي الضفــة الغربيــة املحتلة، كما طالب بوقــف ابتزاز العمال 
الفلســطينين مــن خــال تجــارة التصاريــح التــي يمارســها 
بعــض الوســطاء. بينمــا قــررت الحكومــة الفلســطينية عقــب 
تصاريــح  سماســرة  ظاهــرة  وقــف  علــى  العمــل  اجتماعهــا 

العّمال بكل الوسائل.
فتــح محمــود  رئيــس حركــة  نائــب  قــال  آخــر،  علــى صعيــد 
العالــول، »إن االنتخابــات مســألة ضروريــة أمــام مــا يحيــط 
اســتحقاق  فهــي  مــن ضغــوط،  لــه  تتعــرض  ومــا  بقضيتنــا 
شــعبي وديمقراطي ومتطلب وطني ودولي«. وأكد العالول 
أن حكومة االحتال تســتخدم الضغوط املالية على الشــعب 
الفلســطيني وقيادتــه مــن أجــل الرضــوخ ملتطلباتهــا، مؤكــدًا 

فشلها في هذا التوجه.
وأضــاف أن الشــعب الفلســطيني ســيحقق أهدافــه الوطنيــة، 
مؤكــدًا أن أحــد أهــم األوجــه املؤثــرة والضاغطــة والتي لديها 
القــدرة علــى الضغــط على االحتال هو الجانب االقتصادي، 
الفتــا إلــى مــدى تأثرهــم مــن وقــف اســتيراد العجــول ووقــف 

التحويات الطبية للمشافي اإلسرائيلية.

إسطنبول ـ العربي الجديد

تراجــع ســعر صــرف الليــرة التركيــة، أمــس االثنــن، 
وســط التهديــد باتخــاذ عقوبــات ضــد أنقــرة مــن قبل 
املتحــدة،  والواليــات  األوروبــي  االتحــاد  بعــض دول 
علــى خلفيــة العمليــة العســكرية في شــمالي ســورية. 
األميركيــة  الضغــوط  زيــادة  فــإن  مراقبــن،  وحســب 
واألوروبيــة علــى تركيــا ســتضغط علــى ســعر الليــرة 
خال األيام املقبلة. ووفق تقرير في صحيفة »زمان« 
التركيــة، أمــس، اســتهل الدوالر التعامات عند ســعر 
5.9020 ليــرات، ليرتفــع فــي وقت الحق من النهار إلى 

5.92، فــي حــن بلــغ ســعر اليــورو أمــام الليــرة 6.53 
إلــى  بشــكل طفيــف  ارتفــع  قــد  الــدوالر  وكان  ليــرات. 
5.80 ليــرات ليختتــم تعامــات األســبوع املاضي عند 

مستوى 5.88 ليرات.
الــدول  تعهــدت  بــرس«،  »فرانــس  وكالــة  وبحســب 
بتعليــق  أمــس،  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  األعضــاء 
صادرات األسلحة إلى تركيا، لكنها أخفقت في فرض 
حظــر شــامل مــن التكتــل علــى مبيعــات الســاح كمــا 
كانت تســعى أملانيا وفرنســا. وقال املجلس األوروبي، 
 العمليــة العســكرية التركيــة فــي شــمال 

ّ
فــي بيــان، إن

 بعــض 
ّ
ســورية لهــا »عواقــب وخيمــة«، وأشــار إلــى أن

األســلحة.  صــادرات  أوقفــت  األوروبــي  االتحــاد  دول 
وقــال وزراء خارجيــة دول االتحــاد، بعــد اجتمــاع فــي 
لوكســمبورغ: »تلتــزم الــدول األعضــاء باتخــاذ مواقف 
بشــأن  بسياســاتها  يتعلــق  مــا  فــي  قويــة  وطنيــة 

صادرات األسلحة لتركيا«.
وكانت الدول األوروبية األعضاء في مجلس األمن قد 
طالبت تركيا بوقف هجومها العســكري على الشــمال 
الســوري، وذلــك إثــر اجتمــاع طــارئ ومغلــق للمجلس، 
هــا ســتتحمل 

ّ
فــي حــن حــذرت واشــنطن أنقــرة مــن أن

لــم تحــم املدنيــن الســورين، ولــم  العواقــب فــي حــال 
تحتــو مقاتلــي تنظيــم »داعــش« أثنــاء تنفيــذ العمليــة 

العســكرية. وكانــت املناوشــات بــن الواليــات املتحــدة 
األميركيــة وتركيــا قــد تصاعــدت أخيــرًا، بعــد تلويــح 
واشنطن باستخدام ورقة العقوبات االقتصادية ضد 
أنقــرة لوقــف عمليتهــا العســكرية فــي شــمال ســورية، 
الحكومــة  تحــّوط  إلــى  اقتصــاد  خبــراء  يشــير  فيمــا 
التركية من إمكانية تعّرض االقتصاد ملشــاكل في ظل 
األجواء الحالية. وقال وزير الخزانة األميركي ستيفن 
املتحــدة  الواليــات  إن  املاضــي،  الجمعــة  منوتشــن، 
تســتطيع »شــل« االقتصــاد التركــي »إذا اضطــرت إلــى 
ذلك«، مع استمرار هجوم أنقرة على املقاتلن األكراد، 

لتعلن تركيا أنها سترد باملثل على أي عقوبات.

العملية العسكرية في سورية تهبط بالليرة التركية

3 فائزين بنوبل 
االقتصاد

وفرنســية  هنــدي  فــاز 
وأميركــي بجائــزة نوبــل 
 ،2019 لعــام  لاقتصــاد 
وذلــك بعــد أن »وضعــوا 
نهجــا جديــدًا للحصــول 
بهــا  يعتــّد  أجوبــة  علــى 
الســبل  أفضــل  بشــأن 
علــى  الفقــر  ملكافحــة 

مستوى العالم«.
علــى  القائمــون  وأعلــن 
الدوليــة،  نوبــل  جائــزة 
فــوز  اإلثنــن،  أمــس 
األميركــي  ــــ  الهنــدي 
بانيرجــي،  أبهيجيــت 
الفرنســية  وزوجتــه 
األميركية إستير دوفلو، 
مايــكل  واألميركــي 
كريمــر بالجائزة. والعام 
حصــل   ،2018 املاضــي 
»وليــام  األميركيــان 
نوردهــاوس«  دي. 
علــى  رومــر«  إم  و»بــول 
تغيــر  مجــال  فــي  العمــل 
واالبتــكار.  املنــاخ 
»فرانــس  لوكالــة  ووفقــا 
بــرس«، فــإن ثاثــة أربــاع 
الفائزيــن بجائــزة نوبــل 
خــال  االقتصــاد  فــي 
العشــرين عامــا املاضيــة 
الجنســية  مــن  كانــوا 
والجائــزة  األميركيــة. 
ميداليــة  عــن  عبــارة 
وشــيك  ودبلــوم  ذهبيــة 
مايــن  تســعة  بقيمــة 
كورون ســويدي )حوالى 

830 ألف يورو(.

زيادة اإلنتاج الصناعي لمنطقة اليورو
أمس،  »يوروستات«،  األوروبية  اإلحصاءات  مكتب  قال 
 0.4 بنسبة  ارتفع  اليورو  لمنطقة  الصناعي  اإلنتاج  إن 
 .2019 آب  أغسطس/  في  شهري  أساس  على  بالمئة 
وعلى أساس سنوي، انخفض اإلنتاج الصناعي بمنطقة 
اليوور بنسبة 2.8 بالمئة في أغسطس الماضي. ويحدد 
المصانع  لمنتجات  اإلجمالية  القيمة  الصناعي،  اإلنتاج 
والمناجم والمؤسسات، ويستجيب سريعا لسرعة التغير 
في دورة العمل، ومن الممكن أن يكون بمثابة مؤشر 
ومتوسط  الصناعي،  القطاع  في  للتوظيف  قيادي 
األجور، والدخل الشخصي. ولصعود اإلنتاج الصناعي، 
مستويات  تعتبر  حيث  البالد،  عملة  على  إيجابي  تأثير 

اإلنتاج المرتفعة إشارة على قوة االقتصاد.

ارتفاع طفيف للتضخم في قطر
)التضخم( في  المستهلك  القياسي ألسعار  الرقم  سجل 
نسبته  بلغت  سنوي  أساس  على  طفيفا  ارتفاعا  قطر 
0.06 % خالل شهر سبتمبر/ أيلول الماضي فيما انخفض 
وأظهرت  آب.  أغسطس/  بشهر  قياسا   0.75 بنحو 
التخطيط واإلحصاء القطري،  بيانات صادرة عن جهاز 
أّن  االثنين،  أمس  »قنا«،  القطرية  األنباء  وكالة  أوردتها 
مؤشر أسعار المستهلك بلغ خالل الشهر الفائت 108.42 
نقاط، محسوبا على سنة األساس 2013. وجاء االرتفاع 
السنوي مدفوعا بالزيادة التي طاولت ست مجموعات 
والخدمات  والسلع   ،%127.19 وبنسبة  التبغ  منها 
األخرى بنسبة 4.38%، ومجموعة المطاعم والفنادق 

بنسبة 1.43%، واالتصاالت بنسبة %1.26.

الجزائر تعتزم فرض ضريبة على الثروة
تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام 
اجتماع  بعد  الرئاسة  المقبل ألول مرة، حسب ما قالت 
لمجلس الوزراء وافق فيه على مسودة ميزانية 2020. 
وقالت الرئاسة في بيان وفقا لوكالة »رويترز« إن مجلس 
الوزراء وافق أيضا خالل اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت 
عبد القادر بن صالح أول من أمس، على إجراءات أُقرت 
خالل اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي. 
وتضمنت هذه اإلجراءات بشكل أساسي خطة لخفض 
للحصول  والسعي  المئة  في   9.2 بنسبة  العام  اإلنفاق 
الخزانة  على  الضغط  من  للحد  أجنبية  قروض  على 
العامة، مع استمرار حجم الدعم دون تغيير في 2020 

عند 8.4 في المئة من الناتج اإلجمالي العام.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

حتى وقت قريب ارتبط الفقر 
بدول العالم النامي، وخاصة 

أفريقيا. فالقارة شهدت مجاعات 
بشعة بسبب الحروب التي مرت 

بها، وتفاقمت األزمة مع نهب 
املسؤولني، وقبلهم االستعمار، 

ثروات البالد. لكن خالل السنوات 
األخيرة، وجدنا العديد من دول 

القارة تحّد من معدالت الفقر 
والبطالة والفساد، مثل جيبوتي 

التي أكد البنك الدولي قبل أيام 
أن نمو االقتصاد فيها سيكون 

األعلى في أفريقيا في 2021، 
حيث سيصل إلى نحو 8%، وهو 

ما يفوق معدل النمو في مصر 
البالغ %6.

َعّد من 
ُ
وهناك أيضًا رواندا التي ت

أفضل 10 وجهات استثمارية في 
القارة. وهناك دول على الطريق، 

عد أسرع 
ُ
منها إثيوبيا التي ت

االقتصادات نموًا في القارة، 
ونيجيريا وكوت ديفوار وغانا 

وكينيا وجنوب أفريقيا. أما خارج 
القارة، فإن هناك تقدمًا في الحد 
من الفقر. ففي الهند، خرج 271 

مليون شخص من حالة الفقر 
خالل عشر سنوات.

في املقابل، يزيد معدل الفقر في 
املنطقة، رغم الثراء الواسع في 

بعض دوله كالخليج، أو الثروات 
الطبيعية في دول أخرى. وتأتي 
زيادة الفقر ألسباب عدة، منها 

سياسات اإلفقار والتقشف التي 
تطبقها الحكومات وصندوق النقد، 

وما يتبعها من زيادات متواصلة 
في األسعار، أو بسبب الحروب 

التي ال تنتهي، كما هو الحال في 
اليمن وسورية وليبيا، أو بسبب 

الفساد الذي ينتشر في بلدان 
نفطية مثل العراق والجزائر. 

بل إن بعض الدول العربية مثل 
اليمن باتت األفقر في العالم. 

فحسب األمم املتحدة، فإن نسبة 
الفقر في اليمن وصلت إلى %75 
مقابل 47% قبل بدء الحرب في 
2014، وإذا استمر القتال حتى 
2022، فسُيصنف اليمن كأفقر 

بلد في العالم.
وفي مصر، تجاوز معدل الفقر 
32.5% حسب األرقام الرسمية، 

وهو ما يعني وجود أكثر من 35 
مليون فقير، وهذا الرقم يزيد 

حسب البنك الدولي.
ويتكرر املشهد في األردن الذي لم 
تكشف أرقامه الرسمية عن معدل 
الفقر منذ 2010، وإن قّدره رئيس 
الحكومة عمر الرزاز أخيرًا بنحو 

15.7% في 2018. لكن الواقع 
يشير إلى زيادة املعدل في ظل 

الخطوات التقشفية العنيفة التي 
تطبقها الحكومة. كذلك يتكرر 

املشهد في فلسطني واملغرب 
والجزائر وتونس والسودان. 

الفقر تتسع رقعته، خاصة الفقر 
املدقع الذي يعيش فيه الفرد على 

أقل من 1.9 دوالر في اليوم، وربما 
ُمنح أبهيجيت بانيرجي وإستر 

دوفلو ومايكل كريمر جائزة 
نوبل لالقتصاد لعام 2019 أمس، 

لوضعهم نهجًا يهدف إلى تقليص 
الفقر على مستوى العالم، ما 

يمكن أن يسلط الضوء على تنامي 
ظاهرة الفقر في املنطقة، وتستفيد 

الحكومات من اقتراحات الخبراء 
الثالثة املتعلقة بمكافحة الفقر.

نوبل والفقر 
العربي
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــيــــر شــــهــــدتــــه أروقــــــــة  ــبــ ارتـــــــيـــــــاح كــ
مــنــظــمــات األعـــمـــال وأســــــواق املـــال 
الــتــونــســيــة، عــقــب انــتــخــاب رئــيــس 
جديد للبالد، وسط حالة من التفاؤل بتعاون 
مرتقب بني الفاعلني االقتصاديني مع اإلدارة 
الـــجـــديـــدة، لــكــســب رهـــــان الـــحـــد مـــن األزمـــــات 

االقتصادية واملعيشية التي تواجه البالد.
الشعبي  الــتــصــويــت  أوصــــل  أمــــس،  مـــن  وأول 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــ ــتــ ــ ــح قـــيـــس ســـعـــّيـــد )أســ ــرشــ ــتــ املــ
ع 

ّ
الدستوري( إلى منصب الرئاسة، وسط تطل

أحــالم  الــقــادم  الــرئــيــس  يحقق  أن  التونسيني 
الكرامة والتشغيل.

وفور اإلعالن عن النتائج األولية لدور اإلعادة 
مــــن االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، قـــالـــت مــنــظــمــة 
ــال األعـــمـــال )اتـــحـــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة  رجــ
والصناعات التقليدية(، في بيان لها، إن »هذه 
االنــتــخــابــات تــمــثــل مــحــطــة جــديــدة مــهــمــة في 
وباستكمالها  الديمقراطي،  االنتقال  مسيرة 
ــتـــونـــســـيـــني االحـــتـــشـــاد  ــل الـ ــ يـــتـــوجـــب عـــلـــى كـ
ملواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية 

التي تعرفها بالدنا والسعي لكسبها«.
للتعامل  الكامل  استعدادها  املنظمة  وأكـــدت 
الرئيس الجديد املنتخب والتشاور حول  مع 
يخدم  بما  الراهنة  الحيوية  الوطنية  امللفات 
الرئيس  أن  ورغـــم  وشعبها.  تــونــس  مصلحة 

الــصــاعــد لــم يــقــدم أي وعـــود اقــتــصــاديــة، ولــم 
يــحــمــل بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي خــطــة واضــحــة 
وعــــــوده  أن  إال  الـــتـــونـــســـيـــني،  مـــشـــاكـــل  لـــحـــل 
بإعالء سلطة القانون وتطبيقه على الجميع 
كافية  كــانــت  الفساد  ومــقــاومــة  استثناء  دون 
الفوز  مــن  مــا مكنه  الشعبي حــولــه،  لاللتفاف 
الـــ76 باملائة من األصـــوات على  بنسبة تفوق 

حساب منافسه رجل األعمال نبيل القروي.
قــد نبهت  الدولية  التصنيف  وكــانــت وكـــاالت 
عـــقـــب اإلعــــــــالن عــــن نـــتـــائـــج الــــــــدور األول مــن 
مــن تأثير  الــرئــاســيــة عــن قلقها  االنــتــخــابــات 
ما وصفته بحالة عدم اليقني السياسي على 
املــنــاخ االســتــثــمــاري فــي الــبــالد. وقــالــت وكالة 
مــن بني  إن  االئــتــمــانــي،  للتصنيف  »فــيــتــش« 
الصعوبات التي قد تواجهها البالد في حالة 
عــدم الــيــقــني، أن تــكــون هــنــاك ضــغــوطــات على 

الــتــمــويــل الــخــارجــي، األمــــر الــــذي ســيــؤثــر في 
اإلصالح املالي واالقتصادي للبالد.

ويــــرى الــخــبــيــر االقــتــصــادي أشــــرف الــعــيــادي 
أن انــتــخــاب رئــيــس الــبــالد أمـــر مــهــم فــي بناء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لـــكـــن األيـــــــام الـــقـــادمـــة تــحــمــل 

تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها تونس.
»العربي الجديد«:  وقال العيادي، في حديثه لـ
ــاخــبــني 

ّ
ــــدى الــن ــاء بــمــســتــوى الــــوعــــي لـ ــ ــقـ ــ االرتـ

الــســيــاســي،  املـــنـــاخ  إيــجــابــّيــا عــلــى  سينعكس 
مــشــيــرا إلـــى أن تــحــســني الــوضــع االقــتــصــادي 
ــــدة تـــســـاؤالت  يــتــطــلــب إجــــابــــة ســـريـــعـــة عــــن عـ
مهمة بالنسبة للمستثمرين، وأهمها: من هو 
ــف؟ وأيـــن هــي األغلبية 

ّ
ــكــل

ُ
امل رئــيــس الحكومة 

الــبــرملــانــيــة الـــتـــي ســتــمــنــحــه الـــثـــقـــة؟ ومــــا هي 
األجـــنـــدة الــحــكــومــيــة لــلــتــصــويــت عــلــى قــانــون 

مالية 2020 والقانون التكميلي لسنة 2019؟
ومن جانبه، قال الخبير املالي محمد منصف 
ــحــت 

ّ
الــشــريــف إن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة وض

ا مــن املـــســـار، فــيــمــا ال يــــزال الــجــزء األهــم  جــــزء
واملتعاملني  للمستثمرين  بالنسبة  غامضا 
طمأنة،  رسائل  إلــى  املحتاجني  االقتصاديني 
ــه. وأفـــــــاد الـــشـــريـــف فــــي تــصــريــح  ــولــ حـــســـب قــ
أمام  األكبر  التحدي  بــأن  الجديد«،  »العربي  لـ
تــونــس الـــيـــوم هـــو تــشــكــيــل حــكــومــة مــتــوازنــة 
ــا ســيــاســيــا صــلــبــا يــمــكــنــهــا من  ــزامـ تــمــتــلــك حـ
العمل في أريحية، مشيرا إلى تشظي املشهد 
الــبــرملــانــي الــصــاعــد وعــــدم حــصــول أي حــزب 
على أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة 
االقــتــصــاد  مــا يبقي  بــرنــامــج واضـــح  وتنفيذ 

املحلي في دائرة الخطر.
السياسية  الطبقة  أن  املــالــي  الخبير  واعــتــبــر 
ــّوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ ــاعــــدة عـــقـــب االنــــتــــخــــابــــات مـ الــــصــ
تــوجــيــه رســـائـــل الــطــمــأنــة لــلــداخــل والـــخـــارج 
وااللـــتـــفـــات إلــــى مــطــالــب الــشــعــب الـــــذي قلب 
الطاولة على الحكام السابقني بسبب فشلهم 
املطالب  وتحقيق  السياسي  الــشــأن  إدارة  فــي 
أن  الشريف  وأكـــد  تــقــديــره.  وفــق  االجتماعية، 
االنتخابات الرئاسية محطة سياسية مهمة، 
معبرا عن مخاوف من تأخر تشكيل الحكومة 

ومصادقة البرملان على مشروع املوازنة.
التي وردت  املــؤشــرات  وتتطلع تونس، وفــق 

الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلع قطاع محاصيل الحمضيات في املغرب إلى التزام 
أجل  مــن  السابقة،  وعــودهــا  بتحقيق  العمومية  السلطات 
دعم املنتجني واملصّدرين، بما يساعدهم على التخفيف من 

أزمة إنتاج وتسويق وإيرادات موسم العام الجاري.
وكــــان مــنــتــجــو الــحــمــضــيــات عـــانـــوا، املـــوســـم املـــاضـــي، من 
خسائر كبيرة، في سياق متسم بارتفاع اإلنتاج في السوق 
الدولي وضعف األسعار في السوق املحلية، ما دفعهم إلى 

التخلص من محاصيلهم.
وبـــدأ املــنــتــجــون فــي جــنــي املــحــصــول فــي عـــدد مــن املناطق 
الــذي يوافق  الــجــاري،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  بــاملــغــرب، 
انطالق موسم التصدير، غير أنه خالفا ملا حدث في املوسم 
الــعــام املــاضــي، حــيــث عــانــوا مــن وفـــرة املــحــصــول وتــراجــع 
األســعــار، فإنهم فــي املــوســم الــجــاري يــواجــهــون انخفاضا 
حــادا فــي املحصول، والـــذي يقدر بنسبة 50 فــي املــائــة من 
إجــمــالــي اإلنـــتـــاج، ووصـــلـــت إلـــى 80 فـــي املـــائـــة فـــي بعض 

املناطق.
وتكّبد املنتجون في العام املاضي، خسائر قدرت بحوالي 
210 ماليني دوالر، بعد محصول محلي كبير وعرض دولي 
وفير، وانهيار لألسعار، وهم يتوقعون أال يعوض ارتفاع 
ــار هـــذا الـــعـــام االنــخــفــاض الــــذي يــنــتــظــر أن يسجل  ــعـ األسـ
النصف على  والــذي يقدر بحوالي  اإلنــتــاج  املستوى  على 

الصعيد الوطني. 
»الــعــربــي  ويــــرى املـــــزارع عــبــد الــلــه الــــهــــواري، فـــي حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن تراجع اإلنتاج في املوسم الحالي، عائد إلى أن 
األشجار ال تطرح منتجات كبيرة بعد وفرة العام املاضي، 
املــغــرب في  الــحــرارة الشديدة التي عرفها  كما أن مــوجــات 

مناطق اإلنتاج انعكست سلبا على اإلنتاج.
ويـــذهـــب الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع إلــــى أن الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدونــهــا فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، كــانــت نــاجــمــة عـــن وفـــرة 
اإلنــتــاج فــي منطقة البحر األبــيــض املــتــوســط، خــاصــة في 
الحمضيات بفترة  إسبانيا وتركيا ومصر، وتأخر نضج 
تــراوحــت بــني أربــعــة وخمسة أســابــيــع، وضــعــف تنافسية 
املنتج املحلي، خاصة في السوق األوروبــيــة، حيث تتمتع 

إسبانيا بامتياز العضو في االتحاد األوروبي.
وكــان انهيار األســعــار في املوسم املاضي ووفــرة العرض، 
دفــعــا املــنــتــجــني، حــتــى ديــســمــبــر/كــانــون األول، إلـــى إتــالف 
حوالي 50 ألف طن من الكلمنتني )نوع من الحمضيات( في 
الفترة األخيرة، حيث ذّكر ذلك املراقبني بما سبق أن حدث 
في 2008 و1997، عندما أتلفت كميات كبيرة من الكلمنتني، 

إذ وصل اإلنتاج منه في العام الحالي إلى 800 ألف طن.
وتـــطـــرح مــســألــة الــتــســويــق بـــقـــوة فـــي املــــغــــرب، خـــاصـــة أن 
ي املخطط 

ّ
إنتاج الحمضيات تضاعف منذ 2008، عند تبن

األخضر، لينتقل من 1.3 مليون طن إلى 2.6 مليون طن في 
ع بلوغه 3 ماليني طن في 2020، وذلك 

ّ
العام الحالي، مع توق

بعد ضخ استثمارات بلغت أكثر من 1.1 مليار دوالر، ثلثها 
رته وزارة الزراعة والصيد البحري.

ّ
وف

غير أنه رغم مستوى اإلنتاج املرتفع في األعــوام األخيرة، 
املــغــرب مــن الحمضيات ال تتعدى حوالي  إال أن صـــادرات 
700 ألف طن، ما يدر على املزارعني عائدات في حدود 320 
مليون دوالر. علما أن مستوى الصادرات مازال بعيدا عما 
راهنت عليه السياسة الزراعية الجديدة، التي قدرت بلوغه 

1.5 مليون طن في 2020.
العام  القطاع  في  العاملني  أوســاط  في  التخوفات  ودفعت 
الحالي، إلى إصدار الفيدرالية الوطنية ملنتجي الحمضيات 
بيانا، أول من أمس، تؤكد فيه أن القطاع يوجد في وضعية 
حرجة، ما يستدعي تدخال حكوميا من أجل دعمه والحد 

من اآلثار الكارثية املرتقبة.
ويعتبر املزارع عبد الحق السباعي من منطقة سوق ماسة، 
إلــى ضعف  باإلضافة  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
تطرحه  ما  وتراجع  الحالي  العام  في  املطرية  التساقطات 
األشجار، هناك مشاكل على مستوى التسويق يعاني منها 
املنتجون، بسبب عدم تنويع األسواق الخارجية، وضعف 
رغم  الوسطاء،  فيه  يتحكم  الــذي  الداخلي،  السوق  تنظيم 

استيعابه حوالي 75 في املائة من اإلنتاج.
ــراهــــن الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع عــلــى تــرجــمــة الــحــكــومــة  ويــ
املاضي،  يوليو/تموز  في  حولها،  االتفاق  جــرى  التزامات 
الزراعة والصيد البحري، إلى مبادرات من أجل  مع وزارة 
دعـــم املــنــتــجــني واملـــصـــدريـــن، بــمــا يــســاعــدهــم عــلــى تــجــاوز 
قد  كــبــيــرة،  فيها خسائر  يتكبدون  الــتــي  الصعبة  املــرحــلــة 

تنعكس على مستقبل القطاع في تصورهم.
وتعد  الزراعة من اهم القطاعات اإلنتاجية في املغرب، إذ 
تؤكد إحصاءات وزارة الفالحة أن األنشطة الزراعية توفر 
حوالي 4 ماليني فرصة عمل، ويساهم القطاع بنحو 14 في 

املائة من الناتج املحلي اإلجمالي للبالد.
وزاد اإلنــتــاج الــزراعــي فــي األعـــوام األخــيــرة، رغــم االرتــهــان 
لــلــتــســاقــطــات املــطــريــة، فـــي الــعــديــد مـــن املــنــتــجــات، خــاصــة 
الــتــصــديــريــة مــنــهــا، حــيــث ســاهــم ذلـــك فــي تــوفــيــر نـــوع من 
الزيتون  مثل  القطاعات،  لبعض  بالنسبة  الذاتي  االكتفاء 

والخضر والفواكه.
مؤخرا  توقعت  قــد  للتخطيط  السامية  املندوبية  وكــانــت 
الــزراعــي إلى  تــراجــع وتــيــرة نــمــّو القيمة املــضــافــة للقطاع 
0.1 في املائة في العام الحالي، مقابل 3.8 في املائة العام 

املاضي و13.2 في املائة في 2017. 
ــة عـــلـــى الــنــمــّو  ــيــ ــزراعــ ــة الــ ــافـ ــع الــقــيــمــة املـــضـ ــر تــــراجــ ويــــؤثــ
االقتصادي، الذي يتوقع أن يتراجع إلى 2.9 في املائة في 

2019، مقابل 3 في املائة العام املاضي.

تونس: منظمات األعمال متفائلة 
واستقرار في أسواق المال

فرحة في الشارع بنتائج االنتخابات وترقب لتحسين األوضاع المعيشية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أزمات تهّدد محاصيل الحمضيات

أدت نتائج االنتخابات 
الرئاسية في تونس، إلى 

حالة تفاؤل في أوساط 
المستثمرين واألسواق، 

وإنعاش آمال الشارع 
بحلحلة العديد من 

الملفات االقتصادية 
والمعيشية

العراق يخسر 
نصف مليار دوالر

أعلنت لجنة الخدمات في البرملان العراقي، 
أمس اإلثنني، عن تكبد البالد خسائر مالية 
تقدر بأكثر من نصف مليار دوالر، جراء 
قطع الحكومة لخدمات اإلنترنت في البالد 
بالتزامن مع التظاهرات الشعبية في بغداد 

وجنوب ووسط البالد.
وقال رئيس اللجنة محمود املال طالل، في 

بيان نقلته وسائل إعالم محلية عراقية، إن 
القطع االحترازي لخدمة اإلنترنت من قبل 
الحكومة االتحادية أدى إلى خسائر يومية 

للعراق. وكان »العربي الجديد« قد انفرد 
في تقرير سابق له، يوم الجمعة املاضي، 
على لسان مسؤول بأن »حجم الخسائر 

التي تكّبدتها الشركات والبنوك وقطاع 
األعمال عمومًا في العراق يقدر بنحو 500 
مليون دوالر جراء قطع السلطات العراقية 
خدمة اإلنترنت في عموم البالد منذ اندالع 

التظاهرات في األول من أكتوبر/ تشرين 
األول الحالي، احتجاجًا على تفشي 
الفساد وتردي األوضاع املعيشية«.

طيران السالم العمانية 
تنقل 1.3 مليون مسافر

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
السالم العمانية إن شركة الطيران 

منخفض التكلفة تتجه لنقل 1.3 مليون 
مسافر هذا العام وتتوقع أن يصل هذا 

العدد إلى مثليه ويبلغ ثالثة ماليني عام 
2020. وبدأت طيران السالم، اململوكة 

لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، 
العمل عام 2017 لتنافس الناقل الوطني 

شركة الطيران العماني. وقال محمد 
أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السالم إن 

الشركة شغلت حوالي 85 باملئة من مقاعد 
طائراتها إيرباص إيه320 السبع والتي 
تضم طائرات من الطراز سيو الحالي 
وأخرى مختلفة من طراز نيو الجديد. 
ونقلت الشركة 800 ألف مسافر عام 

2017 وقالت في السابق إنها تستهدف 
نقل مليون مسافر هذا العام.

أخبــار 
      العرب

%3.9
ــع تـــونـــس وفـــق  ــل ــط ــت ت
في  وردت  التي  المؤشرات 
الجديدة  الموازنة  مشروع 
خفض  إلـــى   ،2020 ــعــام  ل
 3.9 إلى  الموازنة  عجز  نسبة 
ــض الــديــن  ــف ــمــائــة، وخ ــال ب
عن  فضال  بنقطتين،  العام 
الذاتي  التمويل  نسبة  رفــع 

للموازنة إلى 76 بالمائة.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

القاهرة ـ منعم سداوي

ــة  ــزراعــ الــ فــــي وزارة  مــــســــؤول  مـــصـــدر  كـــشـــف 
الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ املــصــريــة، 
تدرس اقتراحا بشأن بيع مياه الري للمزارعني 
خالل الفترة املقبلة، بالتزامن مع التوسع في 
ــاء مــحــطــات مــعــالــجــة الـــصـــرف الــصــحــي  إنـــشـ
على ضوء  البحر،  مياه  وتحلية  والصناعي، 
ــد الـــنـــهـــضـــة اإلثـــيـــوبـــي،  فـــشـــل مــــفــــاوضــــات ســ
وانخفاض حصة مصر من مياه النيل مع بدء 

تشغيل السد رسميا العام املقبل.
وقال املصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن تشغيل 
الــســد اإلثــيــوبــي ســيــحــجــب حــصــة كــبــيــرة من 
مياه النيل عن مصر، ما يعني بوار مساحات 
ــة، مــســتــدركــا  ــيــ ــزراعــ واســــعــــة مــــن األراضــــــــي الــ
أن وزارتــــــي الــــزراعــــة واملـــــــوارد املــائــيــة والــــري 
تدرسان حاليا مقترحا ببيع املياه للمزارعني، 
وذلك بتعليمات من رئيس الحكومة مصطفى 
مـــدبـــولـــي، والــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة مــمــثــلــة فــي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار املصدر إلى عدم »االنتهاء من االقتراح 
ــقـــاط مــا  فــــي صــــورتــــه الـــنـــهـــائـــيـــة، إذ تـــوجـــد نـ
زالـــت تــحــت الــبــحــث، مــثــل آلــيــة بــيــع املــيــاه في 

إذا كانت بحسب مساحة  الراهن، وما  الوقت 
األرض )الفدان(، أم من خالل إبالغ الجمعيات 
الزراعية في القرى بحيازة كل مزارع؟ ومن ثم 
حساب املبلغ بصورة تقديرية بشكل شهري 
أم بقياس  مــرات سقي األرض،  ارتباطا بعدد 

فترة موسم زراعة املحصول«.
ــات ســــد الــنــهــضــة  ــاوضــ ــفــ وتــــابــــع أن فـــشـــل مــ
ووصــولــهــا إلــى »طــريــق مــســدود«، مثل حالة 
مـــن الــقــلــق لــــدى أعـــضـــاء الــحــكــومــة بــالــكــامــل، 
املشروعات  من  الكثير  في  الحسابات  إلعــادة 
الجارية في البالد، متوقعا حدوث فجوة بني 
االحــتــيــاجــات الــفــعــلــيــة لــلــمــواطــنــني وكــمــيــات 
املــيــاه، وســط مــحــاوالت من الحكومة لتجاوز 
ــاه الــــصــــرف،  ــيــ األزمـــــــــة بـــــإعـــــادة اســــتــــخــــدام مــ
ــاف  ــ ــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة. وأضـ ــتــــمــــاد عـــلـــى املــ واالعــ

ــزارعــــني  ــن املــ ــدر الـــحـــكـــومـــي أن عــــــددًا مــ املــــصــ
فــي املــحــافــظــات املــصــريــة لــجــأوا بــالــفــعــل إلــى 
املياه  لسحب  )ماكينة  االرتـــوازيـــة  الطلمبات 
الـــجـــوفـــيـــة( أخــــيــــرًا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــلــفــتــهــا 
املرتفعة التي تصل إلى نحو مائة ألف جنيه، 
النيل، وعدم  الــري عبر  لتعويض نقص مياه 
وصــولــهــا إلـــى نــهــايــات الــتــرع واملـــصـــارف في 
ليستعيض  املـــصـــريـــة،  املــحــافــظــات  مــخــتــلــف 
الــفــالح بــاملــيــاه الــجــوفــيــة فــي الـــزراعـــة عوضا 
عــنــهــا. وأكــــد أن هــنــاك تــخــوفــا كــبــيــرًا مــن قبل 
املزارعني على مستقبل »الطلمبات االرتوازية« 
ــراره  ــ عــقــب صــــدور قـــانـــون الــــري املــرتــقــب، وإقـ
خـــالل دور االنــعــقــاد األخــيــر ملجلس الــنــواب، 
القانونية  اإلجـــراءات  من  املزيد  يفرض  كونه 
عــلــى املـــزارعـــني، وعــلــى جميع مــصــادر املــيــاه، 
في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع الزراعة في 

مصر نحو 85 في املائة من مواردها املائية.
السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  وكــان 
قــــد كـــشـــف عــــن شــــــروع حـــكـــومـــتـــه فــــي تــنــفــيــذ 
مناطق  عــن  النيل  مياه  قطع  تستهدف  خطة 
األحمر، واالعتماد  والبحر  الشمالي  الساحل 
فـــي هــــذه املــنــاطــق عــلــى تــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، 
تواجهه  الــذي  املائي  العجز  مواجهة  بذريعة 

ــفـــاوضـــات سد  ــبــــالد، ال ســيــمــا مـــع تــعــثــر مـ الــ
الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي. وأعـــلـــن الــســيــســي، خــالل 
أول  الجيش،  نظمها  تثقيفية  نــدوة  فعاليات 
من أمــس، االنتهاء »تقريبا« من هــذه الخطة، 
إثر تخصيص ما يقترب من 200 مليار جنيه 
أن  املعالجة والتحلية، متوقعا  كلفة محطات 
مليار   300 إلـــى  بأكمله  املــشــروع  كلفة  تــصــل 
جــنــيــه )نــحــو 18 مــلــيــار دوالر أمــيــركــي( عند 

االنتهاء منه العام املقبل.
وفـــي غــضــون ذلــــك، اشــتــكــت جــمــوع املــزارعــني 
البحري والقبلي من  الوجهني  في محافظات 
ندرة مياه الري وعدم وصولها إلى األراضي 
الفالحني  كبد  مــا  لــلــزراعــة،  مناسبة  بكميات 
خسائر مادية فادحة وزيادة في كلفة الزراعة، 
وهــو ما دفــع البعض منهم إلــى ري األراضــي 
ــــي املـــخـــلـــوطـــة بــمــيــاه  ــزراعـ ــ بـــمـــيـــاه الــــصــــرف الـ
الــصــرف الصحي، تحت ذريــعــة حمايتها من 

العطش والبوار والتلف.
ولم تقف معاناة املزارعني في مصر عند هذا 
الحد، بل امتدت إلى زيادة أسعار مستلزمات 
ــدات  ــيـ ــبـ ــــدة واملـ ــمـ ــ ــن األسـ ــــاج الـــــزراعـــــي مــ ــتـ ــ اإلنـ
والـــتـــقـــاوي، نتيجة االرتـــفـــاع فــي أســعــار بيع 
 عــــن زيـــــــادة أجــــور 

ً
املـــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة، فـــضـــال

املستمرة  االرتفاعات  ملواكبة  العاملة  األيــدي 
في أسعار السلع والخدمات، بما  ال يتناسب 
مـــع أســـعـــار املــحــاصــيــل االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
يحددها التجار دون االكتراث بالكلفة الكبيرة 

التي تقع على كاهل املزارعني.
وحــســب مــراقــبــني،  يــئــن الــقــطــاع مــن مشكالت 
عـــديـــدة تــمــثــل كــابــوســا مــســتــمــرًا لــلــمــزارعــني، 
بــالــرغــم مــن أن الـــزراعـــة تــعــد الــعــمــود الــفــقــري 
أنها  املصري، غير  الــزاويــة لالقتصاد  وحجر 
املتضاربة  السياسات  جــراء  للخطر  تتعرض 
لــــوزارتــــي الــــزراعــــة واملــــــــوارد املـــائـــيـــة والـــــري، 
محذرين من شروع الحكومة في تنفيذ اقتراح 
بيع مياه النيل، وما سيتبعه من ارتفاع غير 

مسبوق في أسعار املحاصيل الزراعية.
وحسب بيانات رسمية، يساهم قطاع الزراعة 
بــأكــثــر مـــن 14 فـــي املـــئـــة مـــن الــنــاتــج الــقــومــي 
املحلي فــي االقــتــصــاد املــصــري، وأكــثــر مــن 20 

في املئة من الصادرات املصرية.
ــزارع مــحــمــد طــايــع عــلــى بــيــع املــيــاه  ــ وعــلــق  املــ
كانوا يشترون  املزارعون  بالقول:  للمزارعني، 
املوجودة  فاملياه  أخــرى،  بطريقة  ولكن  املياه 
فــــي الــــتــــرع واملـــــصـــــارف بـــصـــفـــة عــــامــــة تــكــون 
ضعيفة بسبب »املناوبات املائية«، ما يضطر 
ــزارع إلـــى اســتــخــدام مــاكــيــنــات رفـــع املــيــاه،  ــ املــ
والــتــي تحتاج إلــى الــســوالر والــغــاز والــزيــوت 
والصيانة الدورية، ما يكلف املزارع الكثير من 
األموال. وأضاف طايع في حديثه مع »العربي 
الــجــديــد«، أن »عملية بــيــع املــيــاه تــضــاف إلــى 

يهدد  بما  واملتعددة،  الكثيرة  املـــزارع  مشاكل 
بــــحــــدوث أزمــــــــات كــــبــــرى فــــي قــــطــــاع الــــزراعــــة 
املــــصــــري«. وهــــو مـــا أيــــده املــــــزارع أحــمــد عبد 
 فــي لهجة غــاضــبــة: »سنتوقف 

ً
الــكــريــم، قــائــال

ــة... أزمـــــات عـــديـــدة تــواجــهــنــا، فال  ــ ــزراعـ ــ عـــن الـ
توجد أسمدة، وإن وجدت أسعارها مرتفعة، 
والحكومة تصرف 6 أجوله من األسمدة فقط 
أمامه سوى  املــزارع  القصب... وال يجد  لفدان 

شراء باقي احتياجاته من السوق السوداء«.
بـــــــــدوره، قـــــال املـــــــــزارع ســمــيــر طـــلـــب: »قــدمــنــا 
اســتــغــاثــات بــســبــب جــفــاف الـــتـــرع، واملــخــاوف 
من بوار آالف األفدنة عطشا بفعل عدم توفير 
الحكومة  مــا ردت عليه  املطلوبة، وهــو  املــيــاه 

بري األراضي بمياه الصرف الصحي«.
وأضاف طلب: »من لم يتمكن من الري بواسطة 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي اضـــطـــر إلــــى تــبــويــر 
أرضــه... وعملية بيع املياه ستزيد الطني بلة 

على رؤوس املزارعني«، على حد تعبيره.
ــزارع عـــالء األمــــني إنـــه »كـــل يــوم  ــ بينما قـــال املـ
نسمع عــن تــبــويــر األراضــــي الــزراعــيــة بسبب 
معناه  النيل  ملياه  الحكومة  وبيع  املــيــاه،  قلة 
أن مــصــر مــقــبــلــة عــلــى أزمـــــة مــائــيــة كــبــيــرة«، 
مضيفا »نحن نعاني اآلن من نقص املياه لري 
األراضي، فما بالنا بعد تشغيل سد النهضة«.

ــدام  ــخـ ــتـ ــن نـــضـــطـــر السـ ــــع األمـــــــــني: »نــــحــ ــابـ ــ وتـ
الكلفة  رغــم  الجوفية،  املياه  لسحب  ماكينات 
املــرتــفــعــة لــذلــك عــلــى الــفــالح بسبب اســتــخــدام 

السوالر والكهرباء لتشغيلها«.
ووصف املزارع طه مصطفى الحديث عن بيع 
املياه بأنه »حديث عاجز« من جانب الحكومة 
 :

ً
لعدم القدرة على حل أزمة سد النهضة، قائال

»لم يتبق للحكومة سوى تعبئة الهواء وبيعه 
اتجاه  أن  ويــرى خبراء  للتنفس«.  للمواطنني 
الحكومة إلى »تحليه املياه« مكلف جدًا، ولن 
يستطيع سد العجز في االحتياجات املائية، 
مؤكدين أن مصر دخلت بالفعل مرحلة »الفقر 
املياه  الفرد من  املــائــي«، بعد تناقص نصيب 
إلى 600 متر مكعب سنويا، بداًل من ألف متر 

مكعب وفقا للمعايير الدولية.
ــري مــصــطــفــى  ــ ــــصـ وكــــــــان رئــــيــــس الــــــــــــوزراء املـ
مدبولي قد أكد أن بالده دخلت مرحلة »الفقر 
املـــائـــي«، وأن حــكــومــتــه بـــدأت فــي تنفيذ عــدة 
املياه وتوفير  مشروعات كبرى للحفاظ على 

احتياجات املصريني.
وقال مدبولي، األربعاء املاضي، أمام الجلسة 
الــعــامــة ملــجــلــس الـــنـــواب الســتــعــراض املــوقــف 
حــول ســد النهضة اإلثــيــوبــي، إنــه »طبقا لكل 
األرقـــــام الــدولــيــة، مــصــر دخــلــت مــرحــلــة الفقر 
املـــائـــي، وكــلــمــا يــزيــد عـــدد الــســكــان يتناقص 
املـــيـــاه، فنسبتنا مــن مياه  الــفــرد مــن  نــصــيــب 

النيل ثابتة وستظل ثابتة«.

تداعيات سد النهضة: مصر تعتزم بيع المياه للفالحين

المشاكل تحاصر الفالح المصري )محمد الشاهد/فرانس برس(

زراعة
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إلنشاء مشروعات 

لتحلية المياه
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مــن داخــل فرعــه الثــاين يف الدوحــة فســتيفال ســيتي، قــدم بوتيــك 
ــرة،  ــور الفاخ ــامل العط ــة يف ع ــة الراقي ــس” الوجه ــيكرت نوت “س
والــذي يضــم عــدداً منتقــى ومحــدوداً مــن أفخــر أنــواع العطــور 
العامليــة النــادرة، العطــر الجديــدة  مــن دار “بارفــان دي مــاريل” 
KALAN “ حيــث يحتفــل هــذا العطــر الدافــئ واملُلهــم بالجــال 
ــال االحمــر والفلفــل االســود  ــاوم مــن الربتق ــي ال تق والرائحــة الت
ــكار يقــدم  ــكا. وهــو ابت وخشــب الصنــدل األبيــض، العنــرب والتون
طابعــاً كالســيكياً بتفســر عــري ومصنــوع مــن مــواد رائعــة 

ــة.  ــة والديناميكي ــة بالتناقضــات املرشق ومليئ

وقــد حــر هــذا الحــدث الرائــع كل مــن الســيد نبيــل أبــو عيــى 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ملجموعــة أبــو عيــى القابضــة، 
والســيد Julian Museette مديــر املبيعــات والتســويق،  ولفيــف 
ــل  ــرة داخ ــور الفاخ ــن، ومحبــي العط ــن والصحافي ــن اإلعالم م
ــن يف  ــن املتخّصص ــف م ــب لفي ــس” بجان ــيكرت نوت ــك “س بوتي
مجــال العطــور واملوضــة، حيــث اســتمتع الحضــور باالطــالع عــى 

ــد. ــر الجدي ــذا العط ــدة له ــات الفري ــن والرتكيب ــل التكوي مراح
الرشقيــة  املكونــات  مــن  مبزيــج  عطر KALAN قوتــه  يؤكــد 
والتوابــل املخلوطــة مــع رائحــة غضــة مــن الربتقــال األحمــر. 
ــل  ــن الفلف ــج م ــر مبزي ــال األحم ــب الربتق ــة بجان ــز اإلفتتاحي تتمي
األســود والتوابــل الحــارة، التــي تــؤدي إىل قلــب مــن زهــر الربتقــال 
ــكا املحمصــة،  ــوب التون ــرب، حب ــن العن ــوي م ــج ق ــدر. مزي والالفن
ــوط  ــدل، طحلــب البل ــة، خشــب الصن اإلتفاقــات الخشــبية الداكن
يلــف التكويــن يف القاعــدة مــا يجعــل التكويــن ككل يفــوح 

ــة. ــرة وجذاب ــة وفاخ ــة نبيل برائح

ــل  ــه يحم ــاذ وكأن ــع بجــال آخ ــون يتمت ــت أن الك KALAN أثب
بــن ثنايــاه نفحــات مــن عطــر جميــل، ال ميكــن وصفــه، وكأن هــذا 
العطــر الــذي بــن أيدينــا هــو منــوذج لعطــر كــوين مدهــش صنعتــه 
أيــدي الطبيعــة البارعــة، لتضفــي عــى حياتنــا املزيــد مــن األناقــة 

والروعــة. 
مُيكنكــم زيــارة بوتيــك “ســيكرت نوتــس”  Secret Notes بفرعــه 
الثــاين داخــل الدوحــة فيســتفال ســيتي، أو فرعــه بـــ “بورتــو آرابيــا 
اللؤلــؤة -  واإلطــالع عــى تكوينــات هــذا اإلصــدار الجدديــد مــن 

بارفــان دي مــاريل الــذي يــأرس األحاســيس وتخطــف القلــوب. 

بوتيــك »ســيكرت نوتــس« يطلــق عطــر »KALAN« بالدوحــة 
فســتيفال ســيتي

تعكس الزجاجة الحمراء إيقاع الفخامة 
KALAN والعاطفة في تكوين عطر

 يحتوي KALAN  علىباقة عطرية أنيقة 
بمالمح مكللة باإلنتعاش والجاذبية

ــة الـــجـــديـــدة، إلـــى خفض  فـــي مـــشـــروع املـــوازنـ
باملائة،   3.9 إلــى  العامة  املــوازنــة  نسبة عجز 
وخفض الدين العام بنقطتني، فضال عن رفع 
نسبة التمويل الذاتي للموازنة إلى 76 باملائة 
مقابل 69 باملائة في 2019. وفي جانب آخر، 
الكثير من حجم  الرئاسية  النتائج  تغّير  لم 
املــالــيــة لكنها حافظت  الــســوق  الــتــعــامــل فــي 

لخبير  تصريحات  حسب  اســتــقــرارهــا،  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الــبــورصــة طـــالل عــيــاد لـــ
وقـــال عــيــاد إن الــســوق املــالــيــة اســتــهــلــت أول 
حــصــة بــعــد الــتــصــريــح بــنــتــائــج االنــتــخــابــات 
ــدائـــرة الــخــضــراء، لــكــن دون  الــرئــاســيــة فــي الـ
تسجيل حجم تداول كبير، حيث لم يتجاوز 
حجم الــتــداول فــي الــســاعــات األولـــى لصباح 

أمــــس، االثـــنـــني، 150 مــلــيــون ديــنــار )الــــدوالر 
البورصة  أن  إلــى  = نحو 3 دنــانــيــر(، مشيرا 
للتطورات  عــادة ال تسجل ردود فعل وقتية 

السياسية التي تحصل في تونس.
وأضـــاف أن الــبــورصــة تــعــرف وتــيــرة تــداول 
ضعيفة منذ بداية االستحقاقات السياسية 

في سبتمبر/ أيلول املاضي.
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وزيــر  بومبيو،  مايك  ل 
ُ
سئ عندما 

ــي وقـــت  ــي، فــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــام، حـــــول مــا  ــ ــعـ ــ ســــابــــق مــــن هـــــذا الـ
إذا كـــان بــإمــكــان الــرئــيــس الــروســي فالديمير 
بــوتــن اســتــخــدام دبــلــومــاســيــة الــنــفــط ليحل 
محل الــواليــات املــتــحــدة فــي الــشــرق األوســـط، 
أجـــاب: »إنــنــي واثــق جــدا مــن أن جهود بوتن 
أمــس اإلثنن،  الــســؤال نفسه،  أعــاد  ستفشل«. 
للمملكة  زيـــارة  الــروســي  الرئيس  بــدأ  حينما 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لــلــمــرة األولــــى مــنــذ أكثر 
من عشر سنوات سعيًا لالستفادة من النفوذ 
املتنامي في املنطقة والبحث عن تعاون أكبر 

في مجال الطاقة مع السعودية.
لــكــن املــفــاوضــات الــتــي جـــرت تــظــهــر أن قطاع 
عن  املباحثات  النفط مؤجل، حيث تمخضت 
15 مــذكــرة تــفــاهــم فــي الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات 
بــن الــشــركــات السعودية والــروســيــة، منها 9 
مــذكــرات بــن أرامــكــو وشــركــات روســيــة ليس 
بــيــنــهــا اتـــفـــاق نــهــائــي، بــيــنــمــا جـــاء االتــفــاقــان 
الــوحــيــدان فــي قــطــاع الــكــهــربــاء والــطــاقــة، في 
حــن حصلت 4 شــركــات روســيــة على رخص 
اســتــثــمــاريــة ملـــزاولـــة األعـــمـــال فــي املــمــلــكــة، في 
مــجــاالت الــبــنــاء والــتــطــويــر الــعــقــاري وتقنية 
املعلومات واالتصاالت واالستشارات اإلدارية 
والــهــنــدســة املــعــمــاريــة. وجــــرى الــتــوقــيــع على 
ــــالل فـــعـــالـــيـــات املــنــتــدى  مــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم خـ
ــال، عــلــى  ــ ــمـ ــ الــــروســــي الـــســـعـــودي لــــرجــــال األعـ
هامش زيــارة بوتن إلى الرياض، فيما جمع 
املــنــتــدى أكــثــر مــن 300 مـــشـــارك، وضـــم مـــدراء 
ــن الــبــلــديــن،  ــات الــــشــــركــــات مــ ــريـ ــبـ ورؤســــــــاء كـ
وحضره أكبر وفــد من رجــال األعمال الــروس 
ــاريـــخ الـــعـــالقـــات بن  وأكـــثـــرهـــم تــمــثــيــال فـــي تـ
والـــريـــاض. وتــمــت مناقشة مختلف  مــوســكــو 
مــجــاالت الــتــعــاون، مــثــل الــطــاقــة واالســتــثــمــار 
الغذائي  املستدامة واألمــن  الزراعية  والتنمية 
املنتدى تحت إشــراف  العاملي. وجــرى تنظيم 
صـــنـــدوق االســـتـــثـــمـــارات املـــبـــاشـــرة الـــروســـي، 
والهيئة السعودية العامة لالستثمار، واملركز 

السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية.
وفــي حــن توجهت األنــظــار إلــى إنــتــاج النفط 
فـــي ظـــل املــســاعــي الــســعــوديــة الــــدؤوبــــة لحث 
اإلنتاج من أجل  الكبار على خفض  املنتجن 
ــار لــلــصــعــود، قــــال وزيـــــر الــطــاقــة  ــعــ دفــــع األســ
إنه ال توجد  أمــس،  ألكسندر نوفاك،  الروسي 
مـــحـــادثـــات حــالــيــة لــتــعــديــل االتــــفــــاق الــعــاملــي 
إلنـــتـــاج الــنــفــط الــــذي تــخــفــض بــمــوجــبــه أوبـــك 
واملنتجون من خارجها اإلنتاج لدعم األسعار.
وأبــــلــــغ نــــوفــــاك الـــصـــحـــافـــيـــن أثــــنــــاء زيــــارتــــه 
لــلــســعــوديــة بــــأن مــوســكــو مــلــتــزمــة بــالــكــامــل 
باالتفاق، في حن قال وزير الطاقة السعودي 
ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان إن جــنــوب  األمــ
السودان ستعلن خالل األيام املقبلة التزامها 
بتخفيض اإلنتاج، وتقول الغابون أيضا إنها 
ستمتثل بالكامل، مضيفا أن األسعار العادلة 

هي األسعار املستقرة.
ويدعو االتــفــاق بن أوبــك وروســيــا ومنتجن 
ــك إلـــى خــفــض اإلنــتــاج  ــارج أوبــ آخـــريـــن مـــن خــ
بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس/ 
فــي  ــائــــض  ــفــ بــ تــــوقــــعــــات  وســـــــط   2020 آذار 

اإلمدادات العام املقبل.
وتوقع وزير الطاقة السعودي أن يبلغ إنتاج 
املــمــلــكــة فـــي كـــل مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
الــــجــــاري ونـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املــقــبــل 
9.86 مالين برميل يوميًا، الفتا إلى أن حجم 
يبلغ  النفط  من  اليومية  السعودية  صـــادرات 

ما بن 6.9 و7 مالين برميل يوميا.
ويبدو أن االتفاق على خفض إنتاج النفط لن 
الطاقة،  فــي قطاع  وفــق محللن  يكون سهال، 
حيث تبدي روسيا تحفظًا، فموسكو تحتاج 
إلى أسعار تراوح بن 45 و50 دوالرًا للبرميل 
لتحقيق التعادل في ميزانيتها، بينما تحتاج 

الرياض إلى أكثر من 86 دوالرا للبرميل.
ففي تقرير إلدارة البحوث في شركة الراجحي 
للعام  اململكة  مــوازنــة  فــإن  الــســعــوديــة،  املالية 
الجاري تحتاج أن يبلغ متوسط سعر النفط 
بينما  الـــتـــوازن،  لتحقق  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   84
العاملي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  سجلت 
مــزيــج بــرنــت تسليم ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
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ــيـــع املــقــبــلــة، إلــى  ــابـ تــنــضــم إيــــــران خــــالل األسـ
االتــــحــــاد األوراســـــــــي، فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا 
فـــتـــح مـــنـــفـــذ جــــديــــد لــــإفــــالت مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
مــصــادر  تجفيف  تستهدف  الــتــي  األمــيــركــيــة، 
النفط  النقد األجنبي عبر  تصفير صـــادرات 
ــر الــطــاقــة  ــ ــال وزيــ ــ ــي. وقــ ــالــ ــنـــق الـــقـــطـــاع املــ وخـ
ــان، فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وكــالــة  ــيـ ــانـ رضـــا اردكـ
امس  »إرنــــا«،  لألنباء  اإلســالمــيــة  الجمهورية 
اإلثنن، إن »االنضمام إلى االتحاد األوراسي 

دار  بينما  للبرميل،  دوالرا   57.6 نحو  املقبل 
خــالل الفترة املاضية مــن هــذا الــعــام حــول 60 

دوالرًا للبرميل في املتوسط.
وتوقع البنك الدولي في تقرير له مطلع العام 
 67 النفط  أســعــار  متوسط  يبلغ  أن  الــجــاري، 
متأثرا   ،2020 املــقــبــل،  الــعــام  للبرميل  دوالرا 
بتوقعات تراجع النمو العاملي في ظل الحرب 
التجارية بن الواليات املتحدة والصن والتي 
يرجح اتساع نطاقها لتمتد إلى أوروبا أيضا.
ويساهم النفط بنحو 70 في املائة من إيرادات 
املــالــيــة الـــعـــامـــة، وأكـــثـــر مـــن 40 فـــي املـــائـــة من 
إجمالي الناتج املحلي، وحوالي ما يقرب من 

80 باملائة من الصادرات.
وأضحى الوضع املالي للسعودية حرجًا، في 
ظل توقعات قوية بتزايد العجز املالي وارتفاع 
من  املقبلة،  األشهر  االستدانة، خالل  معدالت 

أجـــل تــدبــيــر احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة، وذلـــك 
النفط،  منشآت  على  املــتــكــررة  الهجمات  بعد 
14 سبتمبر/  فــي  الحوثين  هــجــوم  وآخــرهــا 
في  رئيسيتن  منشأتن  على  املــاضــي  أيــلــول 
إلــى فقدان نحو نصف  شــرق اململكة، ما أدى 

إنتاج النفط بواقع 5.7 مالين برميل يوميًا.
وفي تقرير لوزارة املالية، اطلعت عليه »العربي 
قفزت  الحكومية  الــديــون  أن  اتضح  الجديد«، 
الخمس  الــســنــوات  بشكل غير مسبوق خــالل 
األخيرة، لتصل بنهاية يونيو/ حزيران 2019 
مليار دوالر(،   167.4( ريــال  مليار   627.8 إلــى 
دوالر(  مليار   11.8( ريـــال  مليار   44.3 مقابل 

بنهاية عام 2014.
ووفـــق الــتــقــريــر، فــإن الــديــن املحلي بلغ خالل 
ريـــال،  مــلــيــار  الـــجـــاري 344.7  الــعــام  منتصف 
مليار   283.1 الــخــارجــي  الــديــن  ســجــل  بينما 

ــة ثــمــيــنــة إليـــــــران لـــكـــي تــســتــغــل  يــعــتــبــر فـــرصـ
الــبــالد  املــجــاالت لتنمية  فــي جميع  طــاقــاتــهــا 
أكـــثـــر«، مــشــيــرا إلـــى أنـــه يمكن االســتــفــادة من 
ــفـــرصـــة لــتــنــمــيــة الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال  ــذه الـ ــ هـ
ــــدول األعـــضـــاء فـــي االتـــحـــاد.  الــكــهــربــاء مـــع الــ
ــــدول األعـــضـــاء في  ــاف اردكــانــيــان أن »الـ وأضــ
اتــــحــــاد أوراســـــيـــــا يـــرحـــبـــون بــاملــتــخــصــصــن 
اإليرانين، وهذا التعاون سيؤدي إلى تنمية 
السالم واملــودة بن الجميع«. ويضم االتحاد 
األوراســـــي، روســيــا، بـــيـــالروس، كــازاخــســتــان، 
أرمــيــنــيــا، وقــرغــيــزســتــان.  وكـــان وزيـــر الطاقة 

اإليراني قد قال في تصريحات صحافية في 
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري، إن اتفاقية 
الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي بـــن إيــــــران واالتـــحـــاد 
األوراســـــي ســتــدخــل حــيــز التنفيذ ابـــتـــداء من 
27 أكتوبر/ تشرين األول، حيث ستكون 840 
نوعا من السلع مشمولة بالتعرفة الجمركية 
ــاد االقـــتـــصـــادي  ــحــ الــتــفــضــيــلــيــة. وأنـــشـــئ االتــ
أســــاس  ــلـــى  عـ عــــــام 2015  مـــطـــلـــع  األوراســـــــــــي 
االتــحــاد الــجــمــركــي بــن روســيــا، وبــيــالروس، 
وكــازاخــســتــان، وانــضــمــت إلــيــه الحــقــا كــل من 

أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.
أعضائه  لجميع  االتــحــاد  اتفاقيات  وتضمن 
حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس األموال 
عليها  متفق  وانتهاج سياسة  العاملة  واليد 
فـــي قــطــاعــات الـــتـــجـــارة والـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
ــران ضــغــوطــا  ــ والــــزراعــــة والـــنـــقـــل. وتـــواجـــه إيــ
الــعــقــوبــات املــفــروضــة عليها  مــتــزايــدة بسبب 
من قبل الواليات املتحدة في أعقاب انسحاب 
الرئيس دونالد ترامب من االتفاق النووي في 

مايو/ أيار من العام املاضي، 2018.
ــران مـــن الــنــفــط الــخــام  ــ وتــقــلــصــت صـــــادرات إيـ
أكثر من 80 باملئة، وفق بيانات أوردتها وكالة 
رويترز في سبتمبر/ أيلول املاضي. لكن وزير 
النفط اإليراني بيجن زنغنه، قال في تصريح 
شر على موقع وزارة النفط اإليرانية )شانا(، 

ُ
ن

ــبـــوع املـــاضـــي: »ســنــســتــخــدم كـــل وســيــلــة  األسـ
للضغط  نرضخ  ولــن  نفطنا  لتصدير  ممكنة 
األميركي«، مشيرا إلى أن إيران تريد تحسن 

العالقات مع جميع الدول في املنطقة.
ــر املـــاضـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــت إيـــــــــران خــــــالل األشـ ــعـ ــ ووسـ
اتفاقاتها االقتصادية مع العديد من الدول، 
ــا، عــلــى الــتــعــامــل  ــيــ ــفــــاق مـــع روســ مــنــهــا االتــ
بــعــمــلــتــي الـــبـــلـــديـــن الـــــريـــــال والــــــروبــــــل فــي 

املبادالت التجارية.

حــلــيــفــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، خــــالل الــســنــوات 
األخيرة، حيث زار امللك سلمان بن عبد العزيز 
في  األول 2017،  أكتوبر/ تشرين  فــي  روســيــا 
زيــــــارة كـــانـــت األولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي تــاريــخ 
املــمــلــكــة، إال أن الــبــلــديــن لـــم يــشــهــدا صــفــقــات 
ــــت روســـيـــا  ــعـ ــ ــــن. ووقـ ــــحـ مـــلـــفـــتـــة مـــنـــذ ذلــــــك الـ
 2017 األول  تشرين  أكتوبر/  في  والسعودية 
لــشــراء أنظمة صــواريــخ روسية  اتــفــاقــًا يمهد 

أن  مضادة للطائرات من طــراز إس-400، غير 
الصفقة لم تتم في نهاية املطاف، إذ اختارت 

اململكة شراء أنظمة صاروخية أميركية.
وال ينظر محلل كبير في قطاع الطاقة بأحد 
صناديق االستثمار التي تتخذ من دبي مقرا 
لــهــا، بــتــفــاؤل كــبــيــر بــشــأن تــمــخــض الــتــقــارب 
ــالـــي عــــن صـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى األرض،  الـــحـ
ال ســيــمــا فـــي قــطــاع الــنــفــط الـــســـعـــودي، الـــذي 
منازع  بال  األميركية  الشركات  عليه  تسيطر 

منذ عقود طويلة.
وقال املحلل املالي: »رغم التقدم الذي أحرزته 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج الــنــفــط 
واقـــتـــرابـــهـــا مـــن االســتــغــنــاء عـــن نــفــط الــشــرق 
ــلــــروس بـــأن  ــن تــســمــح لــ األوســـــــــط، إال أنـــهـــا لــ
يـــظـــهـــروا فـــي املـــعـــادلـــة، عــبــر دخـــــول شــركــات 
ــعــــودي«. فــي  روســــيــــة فــــي إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــــســ

بالفعل  الـــروس متحمسون  أن  يبدو  املــقــابــل، 
الستغالل الظروف الحالية، التي تشهد فيها 
السعودية صعوبات كبيرة، تمثلت في ظهور 
النفطية  عــن منشآتها  الـــدفـــاع  فــي  إخــفــاقــات 
أمام ضربات جماعة الحوثي في اليمن، وعدم 
القدرة بعد على تنويع اقتصادها رغم الرؤية 
السعودي  العهد  أطلقها ولي  التي  الطموحة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان قــبــل نــحــو ثــــالث ســنــوات 

لتحقيق هذا الهدف.
املباشرة  االستثمارات  صندوق  رئيس  وقــال 
ــــي كـــيـــريـــل دمـــيـــتـــريـــف لــلــصــحــافــيــن،  ــــروسـ الـ
أمــس، إن هناك عــددا من املستثمرين الــروس 
مهتمون باملشاركة في االكتتاب العام لشركة 

النفط الحكومية السعودية »أرامكو«.
وقــال املــســؤول الــروســي الــذي يــرافــق الرئيس 
»في  للسعودية:  زيــارتــه  في  بوتن  فالديمير 

األســــــاس لــــدى روســـيـــا الــكــثــيــر مـــن الـــقـــدرات 
ذلك،  أرامــكــو، وبسبب  في  بكثافة  لالستثمار 
ــــددا مــــن املــســتــثــمــريــن الـــــــروس لــديــهــم  ــإن عــ ــ فـ

مصلحة في هذا االكتتاب العام«.
ومن املرجح أن تطلق السعودية في وقت الحق 
االكتتاب  الــجــاري،  األول  أكتوبر/ تشرين  من 
ــالــــة بــلــومــبــيــرغ  ــــق وكــ ــو، وفـ ــ ــكـ ــ الــــعــــام فــــي أرامـ
األميركية. وتعتزم السلطات السعودية إجراء 
االكــتــتــاب الــعــام فــي أرامــكــو أوال فــي بــورصــة 
محلية ثم على منصة أجنبية، ووضعها في 
إطـــار مــشــتــرك، وبــاإلجــمــال تــنــوي السعودية 

طرح 5 باملائة من أسهم الشركة.
يــاســر  ــــو  ــكـ ــ أرامـ إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وقــــــال 
الرميان، أمس اإلثنن، إن الطرح العام األولي 
للشركة املنتجة للنفط اململوكة للدولة سيتم 

إعالنه »قريبا جدا جدا«.

صفقات 
على الورق

االتحاد األوراسي منقذ إيران من العقوبات

سلمان خالل استقباله بوتين أمس )فرانس برس(

طهران تفتح أسواقًا جديدة لمنتجاتها باالتفاق مع العديد من الدول )فرانس برس(توسعت التجارة الخارجية للصين )فرانس برس(

)Getty( السوق الكوري يفقد حيويته مع تصاعد التوترات التجارية

السعودية تحتاج لبلوغ 
سعر النفط 84 دوالرًا 

للبرميل للخروج من العجز

التراجع  يكن  ولــم  دوالر(.  مليار   75.5( ريـــال 
الـــحـــاد فـــي أســـعـــار الــنــفــط مــنــذ نــهــايــة 2014، 
هو السبب الوحيد في العجز املالي للمملكة 
ولجوئها إلى السحب بشراهة من احتياطي 
النقد األجنبي واالستدانة، وإنما كانت لكلفة 
الحرب في اليمن املستمرة منذ 2015 وحصار 
ــفــــروض مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو/  قــطــر املــ
للوضع  إرهاقا  أكثر  تداعيات   ،2017 حزيران 

املالي للمملكة، وفق املحللن االقتصادين.
ومـــنـــذ أن دخـــلـــت تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج أوبــــك+ 
 أن 

ً
عامها الثالث، بعدما كان من املقرر أصــال

ــر 2016، أبــدت  تستمر ملـــدة ســتــة أشــهــر أواخــ
أقــل لخفض اإلنــتــاج،  موسكو أخــيــرا حماسة 
في  األميركية  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير  وفــق 

وقت سابق من العام الجاري.
امللفت بن موسكو والرياض،  التقارب  ورغــم 

15 مذكرة تفاهم بين السعودية 
وروسيا... والنفط مؤجل

سيول ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة 
أن  الجنوبية،  كوريا  في  املالية  الرقابة 
أسهم  ثلث  على  يستحوذون  األجــانــب 
الشركات املدرجة في البورصة الكورية، 
فيما يتخوف املسؤولون من انعكاسات 
ــلـــى الـــســـوق  ــنـــمـــو الـــعـــاملـــي عـ تــــراجــــع الـ
واالستثمار فيه. وفي نهاية سبتمبر/
ــلــــول املــــاضــــي، وصـــلـــت اســـتـــثـــمـــارات  أيــ
األجــانــب في األسهم الكورية إلــى نحو 
555.8 تريليون وون )467 مليار دوالر(، 
وهو ما يمثل 33.6 في املائة من إجمالي 

القيمة السوقية للبالد.
واتجهت تعامالت املستثمرين األجانب 
للشهر  سبتمبر/أيلول،  فــي  البيع  إلــى 
مليار   915 بقيمة  التوالي،  على  الثاني 
مع  مــقــارنــة  دوالر(،  مــلــيــون   769( وون 

أغــســطــس/آب،  فـــي  تــريــلــيــون وون   2.3
ـــا لــبــيــانــات دائـــــرة الـــرقـــابـــة املــالــيــة، 

ً
وفـــق

الكورية،  يونهاب  وكالة  أوردتــهــا  التي 
أمــس اإلثــنــن. وبحسب الــبــيــانــات، كان 
بريطانيا وسنغافورة  املستثمرون من 
من بن بائعي األسهم املحلية الصافية 
ــوقــــت نــفــســه،  ــــي. وفـــــي الــ ــــاضـ الـــشـــهـــر املـ
اشترى األجانب صافي سندات محلية 
بقيمة 1.4 تريليون وون الشهر املاضي. 
وبــلــغــت حــيــازاتــهــم مــن الــديــون املحلية 
 7 يمثل  مــا  وهــو  تريليون وون،   127.2

في املائة من إجمالي السوق.
وتـــــنـــــبـــــأ مــــــؤشــــــر ملــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
االقتصادي والتنمية مؤخرا باستمرار 
ــقــــدان االقـــتـــصـــاد الــــكــــوري الــجــنــوبــي  فــ
الــتــوتــرات  فــي  وســط تصاعد  حيويته، 
ــتـــجـــاريـــة الـــتـــي ألـــقـــت بــظــاللــهــا عــلــى  الـ

االقتصاد العاملي.

بكين ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات صــــادرة عــن املصلحة 
الــعــامــة لــلــجــمــارك الــصــيــنــيــة، تسجيل 
ــــوي لـــتـــجـــارة الــــصــــن مــــع دول  نـــمـــو قــ
ــزام والــطــريــق« املــعــروفــة  مـــبـــادرة »الـــحـ
باسم طريق الحرير، في التسعة أشهر 

األولى من العام الجاري 2019.
التي أوردتها وكالة  البيانات،  وأفــادت 
بأن  اإلثــنــن،  أمــس  الصينية،  شينخوا 
ــزام والـــطـــريـــق،  ــتـــجـــارة مـــع دول الــــحــ الـ
يــــوان  تـــريـــلـــيـــونـــات  ــــى 6.65  إلـ ــلـــت  وصـ
الــفــتــرة  خـــــالل  دوالر(  مـــلـــيـــار   940.3(
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــــى نــهــايــة 
سبتمبر/أيلول، بارتفاع بلغت نسبته 
9.5 في املائة عن نفس الفترة من العام 

املاضي.
الصينية  الخارجية  الــتــجــارة  وحققت 

ــمــــوًا مـــســـتـــقـــرًا فــــي األشــــهــــر الــتــســعــة  نــ
قــــدره 2.8 فـــي املــائــة  ــى مـــن 2019  ــ األولـ
على أساس سنوي. وأرجعت املصلحة 
العامة للجمارك، النمو القوي للتجارة 
لــتــعــزيــز  ــق  ــريــ ــطــ الـــــحـــــزام والــ مــــع دول 
 عــن توقيع 

ً
الــتــعــاون الــجــمــركــي، فــضــال

اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مــتــبــادلــة مــع 41 
دولــــــة ومـــنـــطـــقـــة لــتــســهــيــل الــتــخــلــيــص 
دول  مع  منها   18 للشركات،  الجمركي 

ومناطق على طول الحزام والطريق.
الــتــجــارة الصينية مــع كــل من  وحققت 
تــريــلــيــونــات  االتـــحـــاد األوروبـــــــي 3.57 
يــوان، بارتفاع 8.6 باملائة على أساس 
ســـنـــوي، ورابــــطــــة دول جـــنـــوب شــرقــي 
يــوان،  تريليونات  )آســيــان( 3.14  آسيا 
فــيــمــا ســجــل  بــــاملــــائــــة،  بـــصـــعـــود 11.5 
الصينية مع  الخارجية  التجارة  حجم 

اليابان 1.58 تريليون يوان.

األجانب يستحوذون على 
ثلث أسهم كوريا الجنوبية

940 مليار دوالر تجارة الصين 
مع دول طريق الحرير

اقتصاد الناس

مذكرة   15 إبرام  عن  وروسيا  السعودية  بين  المفاوضات  تمخضت 
إلى  تصل  لم  البلدين  بين شركات  القطاعات  العديد من  تفاهم في 
حد االتفاق النهائي، بينما لم يتم التوصل إال إلى اتفاقين وحيدين في 
مجال الكهرباء والطاقة، األمر الذي يطرح تساؤالت حول جدية الرياض، 

حليفة الواليات المتحدة، في التقارب مع موسكو

قال مصدر مطلع لرويترز إن صندوق االستثمار المباشر الروسي والشركة 
السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك( سيوقعان اتفاقا 
للتعاون في البحث عن مشاريع لالستثمار في قطاع الزراعة في روسيا. 
الصندوق  بين  الــتــعــاون  ويــأتــي 
شهرين  ــن  م أقـــل  بــعــد  ــك  ــال وس
على  السعودية،  موافقة  على 
ــات اســتــيــراد  ــف ــواص تــخــفــيــف م
ــاب أمــام  ــب الــقــمــح، مــمــا فــتــح ال
وتسعى  األســـود.  البحر  واردات 
في  للقمح  مصدر  أكبر  روســيــا، 
إلى  طــويــل  ــت  وق منذ  الــعــالــم، 

دخول السوق السعودية.

البحث عن مشاريع زراعية

رؤية

سهام معط اهلل 

ــــعــــراق، تــحــتــاج الــحــكــومــة  مـــع انـــــدالع مــوجــة االحــتــجــاجــات فـــي ال
ب 

ُّ
بتجن املشكلة  مواجهة  فــي  املتمثل  الكبير  الــهــروب  ب 

ُّ
تجن إلــى 

املتهالكة،  التحتية  بالبنية  املتعلقة  ل  املشاك ما  سيَّ ال  مواجهتها، 
ي نوعية الخدمات املقدمة.  ولكن مــاذا عن  البطالة املرتفعة وتــردِّ
دين داخليًا في العراق الذين هم في وضع  القضايا املتعلقة باملشرَّ
أسوأ بكثير من العراقيني الذين لهم مأوى، حيث يجد األشخاص 
بني  املستمّرة  ــرات 

ُّ
الــتــوت رحــمــة  تحت  أنفسهم  داخليًا  الــنــازحــون 

ر سلبًا على 
ِّ
الواليات املتحدة وإيران والسياسات املتغيرة التي تؤث

حياتهم ومعيشتهم.
ى قرار الواليات املتحدة بترك خطة العمل الشاملة املشتركة  فقد أدَّ
)JCPOA( في مايو/ أيار 2018 إلى اشتداد حّدة األعمال القتالية 
األميركية اإليرانية، وبالتالي إلى وقوف العراق في معركة شرسة 
املشتعلة بني  رات 

ُّ
التوت د  الرئيسيني. وتهدِّ اثنني من مؤيديها  بني 

م الذي أحرزه العراق على مدى  الواليات املتحدة وإيران بهدم التقدُّ
الــســنــوات املــاضــيــة، وتــــزداد درجـــة الــخــطــورة عندما يتعلق األمــر 
دين داخليًا. يعيش ما يقارب 2  بـــ1.96 مليون شخص من املشرَّ
الحّد األقصى  نــازح داخلي، أي ما يزيد عن 100 ضعف  مليون 
لالجئني في الواليات املتحدة لعام 2020، في العراق األصغر بـ8.5 
الــواليــات املتحدة، والـــذي يعاني بشكل كبير مــن عدم  مــرات مــن 
النازحني داخليًا  أّن عدد األشخاص  الرغم من  االستقرار. وعلى 
ــه يمكن أن يرتفع جــّراء 

ّ
أن  

ّ
إال السنوات األخــيــرة،  قد انخفض في 

الــصــراع األمــيــركــي اإليــرانــي والـــذي سيعزل الــعــراق عــن مصدره 
وعلى  ــران.  إيــ فــي  املتمثلة  االقــتــصــاديــة  والــقــوة  للطاقة  الرئيسي 
ى العراق عن واردات 

َّ
الرغم من أّن الحكومة األميركية تريد أن يتخل

الطاقة اإليرانية على الفور، إال أّن العراق غير قادر على ذلك. ووفقًا 
لوزير الكهرباء العراقي، ستحتاج بالده إلى ثالث سنوات ليصبح 
 عن الواردات اإليرانية.  لذلك تلعب الواليات املتحدة على 

ً
مستقال

العراق، حيث  التنازل من جهة  التساهل من جهتها مقابل  حبل 
تــتــفــاوض إدارة تــرامــب على الــعــقــود األمــيــركــيــة الــعــراقــيــة إلجبار 
العراق على فرض قيود على الجماعات شبه العسكرية املدعومة 
ب أمــيــركــا آثـــارًا كــارثــيــة على االســتــقــرار  ــران، وهــكــذا تسبِّ مــن إيــ
فقد أصبح  املـــوارد.  إلــى  الوصول  للعراق وقدرته على  السياسي 
الــذي يمكنه فيه  من الواضح أّن مصير العراق يعتمد على املــدى 
الحفاظ على الحياد الذي يستحيل أن تسمح به الواليات املتحدة.

العالقات العراقية األميركية
إذا قام العراق بدعم إيران ضّد مصالح الواليات املتحدة، فسيتم 
توطني عدد أقل من العراقيني في الواليات املتحدة. فمنذ عام 2003، 
املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  دت  حــدَّ
الــواليــات املتحدة، لكن  ألــف عراقي إلعــادة توطينهم في  عــدد 24 
الواقع املّر يفيد بأّن أقل من 6 آالف عراقي تّم قبولهم في أميركا. 
وينادي بعض مسؤولي البنتاغون في الوقت الحالي بإعادة توطني 
أكبر لالجئني العراقيني، فالكثيرون منهم خاطروا بحياتهم لخدمة 
الــقــومــي األميركي  الــواليــات املــتــحــدة، وإهــمــالــهــم سيضّر بــاألمــن 
وال  املتحدة،  الــواليــات  مع  استراتيجيني  متعاونني  لفقدان  نتيجة 
ما أّن املصالح اإليرانية العراقية في ازدهار مستمّر، وهذا ما  سيَّ
ي إلى تراجع التعاون العراقي مع الواليات املتحدة، وبالتالي  سيؤدِّ
للنازحني  آمــن  بتوفير مــالذ  املتحدة  الــواليــات  اهتمام  سيتالشى 
الــعــراقــيــني والــالجــئــني. قــيــام الـــعـــراق بــتــوطــيــد عــالقــاتــه مــع إيـــران 
األمنية  املساعدات  لتوفير   

ً
أقل ميال األميركية  الحكومة  سيجعل 

للعراق والتي استمّرت منذ غزو العراق عام 2003، ففي السنوات 
الواليات  العراق، قدمت  الرسمية لحرب  النهاية  تلت  التي  الخمس 
أّن  لــلــعــراق. كما  أمنية  كــمــســاعــدات  مــلــيــارات دوالر  املــتــحــدة 6.3 
الواليات املتحدة على تقليص  ع  العراقي بإيران سيشجِّ االرتباط 
الــنــازحــني داخــلــيــًا، وبالتالي  األشــخــاص  مــن  دعمها ملئات اآلالف 
ستعود األوضاع إلى ما كانت عليه في فترة ما قبل بوش، أي قبل 
الحكومة  على  الحكومية  غير  واملنظمات  الكونغرس  يضغط  أن 

األميركية لتسهيل إعادة توطني العراقيني.

العالقات العراقية اإليرانية
د أّن أميركا  ى عن عالقته مع إيران ملجرَّ

َّ
ال يمكن للعراق أن يتخل

وتسحب  اإليــرانــيــة  العراقية  التجارية  الصفقات  عــن  تــرضــى  لــن 
تعهدها بتوطني ودعم النازحني العراقيني. فقد بلغت قيمة التجارة 
ع الرئيس 

َّ
بني العراق وإيــران 12 مليار دوالر سنة 2018، كما وق

لزيادة  العراق  مع  الصفقات  العديد من  اإليــرانــي حسن روحاني 
ج  التجارة إلى 20 مليار دوالر في مارس/ آذار 2019، وهذا ما يؤجِّ
التي  املالية  مساعداتها  حتمًا  ستقطع  التي  ترامب  إدارة  غضب 
ن نسبة كبيرة من النازحني العراقيني من تلبية احتياجاتهم 

ِّ
تمك

الغذائية واملنزلية على املــدى القصير. وعــالوة على ذلــك، تسيطر 
إيران على العديد من املوارد في العراق، لذا فإّن العالقات املقطوعة 
الــنــازحــني، خصوصًا أولــئــك الذين  ي إال إلــى تفاقم أزمـــة  ــؤدِّ لــن تـ
الوقت  فــي  ويــعــانــون  الريفية  املناطق  فــي  الــزراعــة  على  يعتمدون 
ل أنظمة الري الخاصة بهم.  نفسه من انقطاع الكهرباء التي تشغِّ

حيث تسيطر إيران على القطاع الزراعي العراقي بطريقتني: 
ــق عــلــى شــط الــعــرب في 

َّ
، مــن خـــالل ســـدود إيــــران الــتــي تــتــدف

ً
أوال

العراقية،  الزراعية  األراضـــي  املياه في  توافر  يحّد من  ما  الــعــراق، 
الذي  الــعــراق  في  للكهرباء  الرئيسي  املصدر  إيــران  لكون  وثانيًا، 
أصبح يعتمد على مصادر الطاقة األجنبية بعد سنوات من الحرب 
املحلية،  الكهربائية  الطاقة  ر محطات  دمَّ الذي  تنظيم داعش  ضّد 
بمعنى آخر تسيطر إيران حاليًا على املوارد التي تمنع العراقيني 

دين داخليًا وعاطلني من العمل.  من أن يصبحوا مشرَّ
ــه حتى وإن حــاول العراق أن يبقى محايدًا، فإّن 

ّ
خالصة القول إن

ي إلى وقف  التصعيد بني مؤيديه الرئيسيني، أميركا وإيران، سيؤدِّ
ق املوارد األجنبية إلى العراق وإيذاء النازحني نظرًا الفتقار كل 

ُّ
تدف

من إيران والواليات املتحدة إلى الرغبة لتمويل املنظمات اإلنسانية 
فيه معركة سياسية  الــذي تخوضان  الوقت  في  السياسية،  غير 
عــلــى املــســرح الـــدولـــي. وســيــفــاقــم الــتــنــافــس بــني الـــواليـــات املتحدة 
دين داخليًا العالقني  وإيران على العراق من معاناة النازحني واملشرَّ
بني ناري فقدان إعــادة توطني الالجئني واملساعدات من الواليات 

املتحدة وخسارة الواردات االقتصادية والطاقة من إيران. 
لذلك يجب على كل من إيــران والــواليــات املتحدة نقل خالفاتهما 
ــّدة املــشــاكــل التي  ف مــن حـ

ِّ
ــبــاع ســيــاســات تخف

ِّ
خـــارج الــعــراق وات

يعاني منها حليفهما املشترك العراق.

النازحون العراقيون وسط 
التوتّرات األميركية اإليرانية
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أحمد طه

ــّدة مــشــاهــد،  ــ ــهـــدت املــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة عــ شـ
ــيـــة، جــديــرة  ــيـــع الــقــلــيــلــة املـــاضـ ــابـ فـــي األسـ
ــف، كــونــهــا زاخـــــرة بـــــدالالت بــشــأن 

ّ
بــالــتــوق

ــات جــيــواســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة، بني  ــراعـ صـ
على  والنفوذ  للهيمنة  إقليمية  قــوى  عــّدة 
املــنــطــقــة. وتــبــدو املــشــاهــد، فــي الــظــاهــر، ال 
أنــهــا، حقيقة، جــاءت  بــْيــد  رابـــط،  يجمعها 

في سياق ُمتشابك الخيوط. 
أقدمت إسرائيل، في أغسطس/ آب املاضي، 
كبيرة  إيــرانــيــة تصعيدية  وبــعــد خــطــوات 
شديدة الخشونة في الخليج العربي، على 
خــطــوة خــطــيــرة، انــتــهــاك طـــائـــرات حربية 
ـــَرة، بــشــكــل ُمـــتـــزامـــن، ســـيـــادة ســوريــة  ُمـــســـيَّ
وقصفها  جوّية،  بغاراٍت  ولبنان،  والعراق 
ــة« فــي  ــيــ ــرانــ »األذرع اإليــ ــا تـــابـــعـــة لـــــــــــ ــدافــ أهــ
في  الجنوبية  والضاحية  دمــشــق،  جــنــوب 
بــيــروت، )معقل حــزب الــلــه(، حيث سقطت 
ــخــة، إلــى 

ّ
ــفـــجـــرت أخـــــرى مــفــخ ــرة، وانـ ــائــ طــ

جانب قصف مخازن أسلحة تابعة للحشد 
العراق قرب  في  القائم  الشعبي في قضاء 
رّد حزب  أسبوع،  وبعد  السورية.  الحدود 
بــإطــاق  الــلــه عــلــى التصعيد اإلســرائــيــلــي 
صـــواريـــخ مـــضـــاّدة لــلــدّبــابــات عــلــى شمال 
الرئيس  إعـــان  بعد  ــام،  ــ أّي وقــبــل  فلسطني. 
األميركي، ترامب، سحب القّوات األميركية 
مــن الـــحـــدود الــســوريــة – الــتــركــيــة، شرعت 
ــة فــــي عـــمـــلـــيـــٍة عــســكــريــٍة  ــيـ ــركـ ــتـ الــــــقــــــّوات الـ
ــــي شـــمـــال  ــع الـــــســـــام« فـ ــبــ حـــمـــلـــت اســــــم »نــ

نبيل البكيري

ربــمــا لــم يــكــن اخــتــيــار لــجــنــة جــائــزة نوبل 
للزعيم  منحها   )2019( الــعــام  هــذا  للسام 
آبي أحمد علي، مفاجئا  الشاب،  اإلثيوبي 
ألحد من متابعي هذه الجائزة، وخصوصا 
أن الخريطة السياسية العاملية تكاد تكون 
مقفرة من أي ســام، وخصوصا منطقتنا 
املنطقة  عموما،  األوســط  والشرق  العربية 
ــا، والـــغـــارقـــة بـــدوامـــة  ــهــ املــنــكــفــئــة عــلــى ذاتــ
عــنــٍف لــم يــتــوقــف. والــتــقــاط لجنة الجائزة 
ـــحـــا لــلــســام هـــو تــتــويــج لــجــهــوٍد 

ّ
لـــه مـــرش

بذلها الرجل في فترة قصيرة من صعوده 
إلى السلطة، إثر ثورة ربيعية احتجاجية 
إثيوبية صامتة ظلت ثاث سنوات مضت، 
وآتت أكلها من دون ضجيج، بصعود هذا 
القائد الذي استطاع، في فترة قصيرة جدا، 
السياسة  فــي مسار  فرقا كبيرا  ُيــحــدث  أن 
واألحداث في مجتمعه اإلثيوبي، ومجتمع 
مسكونة  كمنطقة  عموما،  األفريقي  القرن 
بــالــنــزاع والـــصـــراع واالقـــتـــتـــال الـــدائـــم بني 

شعوبها وإثنياتها املتصارعة.

ى 
ّ
خال فترة قصيرة جدا من صعوده، تبن

آبـــي ســيــاســة الــســام املــفــتــوح، وبــــدون أي 
شـــروط، وبـــدأ أولـــى خطواتها بــرفــع حالة 
السياسيني،  املعتقلني  وإطــــاق  الـــطـــوارئ 
ــعــــودة املــنــفــيــني مـــنـــهـــم، مــمــن  والـــســـمـــاح بــ
كانوا في مقدمة قائمة اإلرهــاب للحكومة 
الــســابــقــة. وكــانــت هـــذه اإلجـــــراءات بمثابة 
جــســور بــنــاء الــثــقــة مــع كــل شــركــاء املشهد 

السياسي اإلثيوبي املتكلس منذ زمن.
ســيــاســة االنــفــتــاح الــتــام مــع كــل متطلبات 
املــرحــلــة، مــن الــتــعــدد الــســيــاســي والــحــقــوق 
انفتاح  وتبني  اإلعــام،  والحريات وحرية 
اقتصادي كبير، كل هذه الخطوات أعادت 
ــة، والــــعــــمــــل الــســيــاســي  ــاسـ ــيـ ــالـــسـ ــة بـ ــقـ ــثـ الـ
 الــســيــاســة، وفقد 

ّ
عــمــومــا، فــي مجتمع مـــل

ــه، مــا  ــ ــاتـ ــ ــلـــول أزمـ ــتــــاج حـ ثــقــتــه بـــهـــا فــــي إنــ

سوسن جميل حسن

»إن كنت ال تــدري فتلك مصيبة، أو كنت 
تدري فاملصيبة أعظم«. رحم الله قائلها 
اإلمــــام ابـــن الــقــيــم فــي وصـــف الــجــنــة، فقد 
 ترددها األجيال، 

ً
أصبح هذا البيت أمثولة

ملا تحمل من قيمة معرفية وأخاقية، مع 
العلم أن ما سبقها مباشرة ال يخلو من 
إذا ما أسقطنا املعنى  أهمية، خصوصا 
عــلــى الــحــالــة الــســوريــة الـــراهـــنـــة، وكــذلــك 
السنوات التسع السابقة، »فيا بائًعا هذا 
ببخٍس معجِل، كأنك ال تدري، بلى سوف 

تعلم«.  
الــتــي أظــهــرتــهــا ســنــوات  الحقيقة املــؤملــة 
الزلزال السوري هشاشة الشعب السوري 
الذي اهترأ  ونسيجه املجتمعي املتهالك 
وتشظى باكًرا في عمر األزمــة، وانكمش 
إلـــى جــمــاعــات وفــــرق وطـــوائـــف وغــيــرهــا 
من تقسيماٍت تجاوزتها الحياة البشرية 
الــعــصــر،  إلـــى  فــي دوٍل تنتمي  املــنــتــظــمــة 
واألمــّر هو االرتهان إلى جهاٍت خارجيٍة 
من كثيرين ممن تبّوأوا مناصب مسؤولة، 
ــان لــديــهــم جــمــهــورهــم وأتــبــاعــهــم من  وكــ
الشعب، يسيرون خلفهم ويتلقون  عامة 
أقـــوالـــهـــم مــســلــمــات، وتــفــضــيــل االنــتــمــاء 
إليها على االنتماء إلى وطــٍن تم »بيعه« 
ــا عــن مـــداواة جــراحــه ورتـــق فتوقه 

ً
عــوض

ــه ودعــــمــــهــــا، وحــتــى  ــاتـ ــّدعـ وتـــرمـــيـــم تـــصـ
»بــخــس مــعــّجــل«، وأبــخــس  الــبــيــع كـــان بـــ
منه املــؤجــل. ولــم يتعلم الــســوريــون، في 
أي مقلٍب كانوا، من أي تجربة قديمة أو 
عظوا ويفهموا أن االعتماد 

ّ
حديثة، لم يت

على الغير، أًيا كان هذا الغير، لن يجلب 
ســـوى الــخــســران، خــســران الــوطــن وقبله 
ــذات والـــكـــرامـــة الــتــي ستظهر  ــ خـــســـران الـ
فــداحــتــهــا عــنــدمــا تــصــمــت املـــدافـــع ويــعــم 
الصمت فوق الخراب الذي خلفته حروٌب 
أو بالوكالة، على أرضنا،   ،

ً
ــدار مباشرة

ُ
ت

وقودها دماء هذا الشعب وأرواحــه، بعد 
أن استقوت جميع األطراف باألجنبي با 

استثناء، واحتكرت الوطن والوطنية.
 أن يـــرى الـــســـوري املــشــهــد يعيد 

ٌ
مــؤســف

نــفــســه، ويــســتــنــســخ كــمــا لـــو كــــان صـــورة 
تــتــكــّرر، مــشــهــد قــتــل املــدنــيــني مـــن ســكــان 
الحرب بني  تــدار  الشرقية، حيث  املنطقة 
مــكــونــات الــشــعــب الـــســـوري ضـــد بعضه 
بعضا، في الغزو التركي أراضي سورية، 
الـــصـــورة نــفــســهــا، صــــورة الــقــتــل بمتعٍة 
الــذي عرضته  الفيديو  ذ، كما أظهر 

ّ
وتلذ

األول  تشرين  أكــتــوبــر/   12( السبت  يــوم 
الــــــجــــــاري( بـــعـــض املــــحــــطــــات، وتــلــقــفــتــه 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مقاتلني  مـــواقـــع 
»ســـوريـــني« ُيــعــدمــون رمـــًيـــا بــالــرصــاص 
»سوريني آخرين« بنشوة عارمة، ويطلب 
أحــدهــم مــن زميله فــي القتل أن يــصــّوره، 
وهو يمارس هذا الطقس، كما لو أنه يعد 
مشهًدا سوف يبثه على مواقع التواصل، 
ويــبــاهــي اآلخـــريـــن بـــه، فـــأي ضــــاٍل هــذا؟ 
ــًرا عـــلـــى مـــدى  ــيــ ــثــ ــّرر هــــــذا املـــشـــهـــد كــ ــ ــكـ ــ تـ
الــســنــوات التسع املــاضــيــة، ومــارســتــه كل 
األطراف املتحاربة، وكان الشعب يراقب، 
حتى إن أجيااًل كبرت وشبت على تيمات 
العداء  ومفهوم  والــثــأريــة  والعنف  القتل 
الذي تكّرس بني مكونات الشعب، سنواٍت 
السوري  والـــدم  التسع  تكمل  ان  أوشــكــت 
مـــســـتـــبـــاح، والـــــســـــوري يـــقـــتـــل الــــســــوري، 
ــســــوري بـــرمـــتـــه فــــي الـــداخـــل  والـــشـــعـــب الــ
ويشهد  القتل،  مسلسل  يتابع  والــخــارج 
عــلــى الــضــغــيــنــة الــتــي تــســتــعــر، ويستعر 
الــعــنــف مــعــهــا، ويــنــقــســم الــســوريــون إلــى 
مهلل للقتل وشامت باآلخر الذي أصبح 

إياد الدليمي

الــعــرب،  الـــعـــراق عــن بقية جــيــرانــه  يختلف 
فتداعيات احتاله األميركي عام 2003، وما 
والتغلغل  الدولة  انهيار سلطة  من  رافقها 
االنتقال  بحالة  ناهيك  الخارجي،  والنفوذ 
الــســيــاســي الــتــي رافــقــت االحـــتـــال، أســبــاٌب 
ــتـــاف عـــن بقية  مــنــحــت الـــعـــراق صــفــة االخـ
ــعــــرب، وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــكــن على  جـــيـــرانـــه الــ
ــواء في  الــعــربــي، ســ ذات خـــط دول الــربــيــع 
الصفحة  أو   2011 عـــام  ــــى  األولـ صفحتها 
ــاري. غير  ــجــ الــثــانــيــة مـــع بـــدايـــات الـــعـــام الــ
أن كـــل أســـبـــاب الـــثـــورة كـــانـــت مــتــوفــرة في 
الــعــراق، بــل ربــمــا كــانــت أكــبــر، إال أن أدوات 
تحّول،  فالعراق  تختلف،  كانت  فيه  القمع 
أن سعت  بعد  ثيوقراطيا،  بلدا  بعد 2003، 
أحـــــزاب اإلســـــام الــســيــاســي الــشــيــعــيــة إلــى 
استنساخ التجربة اإليرانية، مستفيدة من 
أي عمل  إحباط  في  الدينية  املرجعية  دور 
املطالبة  إلــى  قــد يسعى  ثـــوري جماهيري، 
بــالــحــقــوق، هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى الــتــحــوالت 
الــتــي صـــادفـــت ســـنـــوات مـــا بــعــد االحـــتـــال، 
ســـــواء املــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب الــطــائــفــيــة الــتــي 
ما  أو  و2008،   2006 عـــامـــي  بـــني  تــفــجــرت 
أعقبها من ظهور تنظيم الدولة اإلسامية 
)داعـــــــش( واحـــتـــالـــه مـــدنـــا عـــراقـــيـــة شــمــاال 
وغــــربــــا. وبـــعـــد عـــامـــني أو أكـــثـــر مـــن نــهــايــة 
قــصــة »داعـــــش«، واســتــعــادة كــل املـــدن التي 
العراقي  التنظيم، وجــد  هــذا  سقطت تحت 
نفسه يدور في الدوامة نفسها التي اعتاد 
عليها عقب 2003، فالخدمات ظلت رديئة، 
تزايد،  فــي  والبطالة  شحيحة،  والــوظــائــف 
والفساد وصل  املغانم،  تتقاسم  واألحــزاب 
إلى مستوياٍت غير مسبوقة، فما كان أمام 
الشباب العراقي إال أن يخرج في تظاهراٍت 
للمطالبة بالحقوق، إال أنها هذه املرة كانت 
هذه  مــن  تجعل  أســبــاب  وخمسة  مختلفة. 
التظاهرات تختلف عن سابقاتها في بغداد 
الــتــي شهدتها املــدن  الــبــصــرة، أو حــتــى  أو 
»الّسنية« إّبان حكم رئيس الوزراء السابق، 
نوري املالكي: أوال، لم تكن التظاهرات هذه 
بــدأت على شكل دعــوات  املـــّرة حزبية، فقد 
على مواقع التواصل االجتماعي، من دون 
اها أي جهة سياسية أو تيار ديني، 

ّ
أن تتبن

كما سابقًا. ومن هنا، يمكن عّدها تظاهرات 
شعبية عفوية. ثانيا، اقتصرت التظاهرات 

الشعب  سورية، تستهدف وحــدات حماية 
لــقــّوات سورية  الرئيسي  املــكــّون  )الكردية( 
بأنها  أنقرة  تتهمها  والتي  الديمقراطية، 
امتداد لحزب العّمال الكردستاني، وبهدف 

تأسيس منطقة عازلة مع سورية.
، تتعنّي اإلشـــارة إلــى أن بيئة الشرق 

ً
بــدايــة

األوســـــط تــتــســم بــأنــهــا صــراعــيــة مــنــذ أمــد 
بعيد، حيث تــبــرز بــني آن وآخـــر عـــّدة قوى 
ــا بـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــ ــــي مـ ــتــــصــــارع فـ إقـــلـــيـــمـــيـــة تــ
السيطرة  ومحاولة  املنطقة،  على  الهيمنة 
ــقـــّدراتـــهـــا، وتـــقـــديـــم نــفــســهــا لــلــقــوى  عــلــى مـ
األقـــوى، واألقــدر  اإلقليمي  الــاعــب  الدولية 
على التحّكم في إيقاع التفاعات اإلقليمية 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي مــــســــاراتــــهــــا. وفـــــي الـــعـــقـــود 
ــب«، 

َ
األخــيــرة، عرفت املنطقة ظــاهــرة »الــِحــق

املسرح،  على  األبـــرز  اإلقليمي  لاعب  وفقًا 
فــفــي نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات كــانــت الحقبة 
الــنــاصــريــة، نــظــرًا لــلــدور الكبير الـــذي لعبه 
ــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي صــيــاغــة  نــــظــــام جــــمــــال عـ
الــتــفــاعــات اإلقــلــيــمــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
والقاّرة األفريقية، عبر تقديم نفسه ملحيطه 
الــوطــنــي  الــتــحــّرر  قــائــدا لعملية  اإلقــلــيــمــي 
كارثة 1967  االستعمار، حتى جــاءت  ضــّد 
بــدأ الـــدور املــصــري فــي االنــكــمــاش، وصــواًل 
إلــــى اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد مـــع إســرائــيــل، 
والــتــي كــانــت بــمــثــابــة نــقــطــة األفــــول لــلــدور 
ــّدة أطــــراف  ــ ــــت تــركــتــه عـ ــــذي ورثـ املـــصـــري الـ
وإسرائيل.  وتركيا  وإيــران  السعودية  هي: 
جــاءت  والثمانينيات،  السبعينيات  وفــي 
الحقبة اآلل سعودية، بعد االرتفاع الكبير 

ليقول  أبــو ظبي،  في  املستقبل«  وتحّديات 
ــي، ملــا  ــ ــرانــ ــ بــــصــــراحــــة: »لــــــوال الــــتــــعــــاون اإليــ
ســقــطــت كـــابـــول وبـــغـــداد بــهــذه الــســهــولــة«، 
مـــؤّكـــدًا أن بـــاده قــّدمــت الــكــثــيــر مــن الــعــْون 
لــأمــيــركــان فــي حــربــْيــهــم ضـــّد أفغانستان 
والــــــعــــــراق. وكــــــان ذلـــــك الـــتـــصـــريـــح الـــافـــت 
الحقبة  املنطقة  اإلعــان عن دخــول  بمثابة 
ــة، ســّيــمــا بــعــد حــــرب تـــّمـــوز 2006  ــيـ ــرانـ اإليـ
اإليراني  الله، والدعم  بنْي إسرائيل وحــزب 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ة، بـ

ّ
ــي غــــــــز لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــ

سقوط العراق في براثن الفصائل الشيعية 
ــًا، والـــــــــدالالت الــطــائــفــيــة  ــيــ املـــدعـــومـــة إيــــرانــ

الــفــّجــة فــي مشهد إعــــدام الــرئــيــس الــعــراقــي 
الراحل، صّدام حسني، حيث أصبح واضحًا 
ــراع الــنــفــوذ اإلقــلــيــمــي يــنــحــصــر بني  أن صــ
إسرائيل في مواجهة إيــران، خصوصا مع 
تـــصـــّدر الــرئــيــس أحـــمـــدي نـــجـــاد، بخطابه 
السياسي  املشهد  املتطّرف،  األيديولوجي 
ــادل املـــوضـــوعـــي  ــ ــعــ ــ اإليـــــــرانـــــــي، لـــيـــكـــون املــ
لــخــطــاب املــحــافــظــني الـــجـــدد فـــي الـــواليـــات 
املــتــحــدة. واســتــمــّر هـــذا الـــطـــرح، حــتــى جــاء 
املوقف التركي في الحرب اإلسرائيلية على 
ة في يناير/ كانون الثاني 2009، 

ّ
قطاع غز

مــؤّســســًا  اإليـــرانـــيـــة،  للهيمنة  حــــّدًا  لــيــضــع 
ملعادلة استراتيجية إقليمية جديدة، حيث 
ــهــيــمــن، وإيـــران 

ُ
صـــارت إســرائــيــل الــطــرف امل

ناوئ لها، في حني جــاءت تركيا 
ُ
الطرف امل

ــواِزن بينهما مع غياٍب 
ُ
في موقع الطرف امل

عربيٍّ كامل.  
حمل قدوم الربيع العربي فرصًا ومخاطَر 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ كــــثــــيــــرة ملــــصــــالــــح الـــــقـــــوى اإلقـ
املنطقة، بعدما أسقط أقنعة كثيرة، كاشفًا 
عــن تناقضات صــارخــة )الــحــالــة اإليــرانــيــة 
الــنــمــوذج األبــــرز( بــني الــشــعــارات املرفوعة 
ــة، فــقــد رأت فــيــه تلك 

ّ
ــطــبــق

ُ
والــســيــاســات امل

الـــقـــوى تــهــديــدًا ملــصــالــحــهــا فـــي دولـــــة، في 
نفوذها  لتدعيم  مثالية  فــرصــة  رأتـــه  حــني 
في دولــة أخــرى، وانتهى الحال إلــى وقوع 
ــة الــهــيــمــنــة  ـ

ّ
ــل ــيـــمـــن وســـــوريـــــة تـــحـــت مـــظـ الـ

اإليرانية، إلى جانب العراق ولبنان، حيث 
ــران عــســكــريــًا بـــصـــورة صريحة  ــ ــدت إيـ وجــ
عبر قــّوات الحرس الثوري، وفيلق القدس 

في سورية للدفاع عن النظام االستبدادي 
اليمن،  فــي  وبــصــورة مستترة  اإلجـــرامـــي، 
عبر دعمها مليشيات الحوثي التابعة لها. 
باتريك  الــراحــل،  البريطاني  الكاتب  وكــان 
سيل، قد سّك، في منتصف القرن املاضي، 
مــصــطــلــح »الــــصــــراع عــلــى ســــوريــــة«، عبر 
املصطلح  هــذا  أن  بْيد  املعروفة،  أطروحته 
ما زال صالحًا أساسًا للتحليل، فالصراع 
عــلــى ســوريــة مــا زال ُمــســتــعــرًا ولـــم ُيحسم 
بعد، حيث أضحت ســوريــة، بفضل إجــرام 
ــاذبـــات  ــتـــجـ ــام األســـــــــــدي، مــــســــرحــــًا لـ ــظــ ــنــ الــ
فاعلني  بــني  ودولـــيـــة،  إقليمية  وصـــراعـــات 
رسميني من جيوٍش نظامية، وآخرين غير 
حة، 

ّ
رسميني من جماعات وتنظيمات ُمسل

متعّددة املشارب، في مشهٍد صراعي بالغ 
من  كبيرٍة  درجــٍة  على  والتعقيد،  التشابك 
السيولة، ومن املبّكر للغاية التنّبؤ بمآالته 
وتأثيراته. ولكن من الواضح أنها ستحّدد 

القوى اإلقليمية األقوى في املنطقة.
ــو الــغــيــاب  ـــن مـــنـــه هــ

ّ
ــق ــيـ ــتـ ـ

ُ
ــدر امل ــقــ  الــ

ّ
يـــظـــل

ي عن التفاعات والصراعات 
ّ
العربي الكل

 العالم العربي 
ّ
الجارية على أرضه، وكأن

 أخــضــُر. أّمـــا األدهــى 
ٌ

كــل ُمــســتــبــاح، وأفـــق
ــلــة 

ّ
ــراغ املــتــمــث ــ ــفـ ــ ــــاس والـ ــ ــالـــة اإلفـ فـــهـــو حـ

فـــي افــتــقــاد الــعــالــم الــعــربــي أي مــشــروع 
تقديم  باستطاعته  ثقافي،  أو  سياسي، 
نفسه نموذجا ُيحتذى، لديه املقدرة على 
 هــذا 

ّ
ـــة، وتجميع كـــل

ّ
الــتــقــّدم لــقــيــادة الـــدف

الكم من الُحطام والُركام. 
)كاتب مصري(

ساعد على بناء جسور ثقة كبيرة بني آبي 
واملجتمع  أوال،  اإلثيوبي  واملجتمع  أحمد 
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي ثــانــيــا. فــضــا عــن ذلــك 
جزٍء  في  أيضا  الرجل  كاريزما  تكمن  كله، 
مــن هـــذا االنـــطـــاق، بــاعــتــبــاره نــتــاج تنوع 
إثني وديني، عرف كيف يصنع املشتركات 
والسام، وهو املنتمي لأكثرية األورومية 
املقصية فترات طويلة عن الحكم، وكذا أمه 
األمهرية املسيحية. وهذا في حد ذاته جزء 
الــذي يعمل  الــرجــل الشخصي،  مــن تكوين 
عــلــى بــنــاء جــســور الــتــواصــل بــني مــكــّونــات 
أيضًا  هــذه  أن  واعتقد  اإلثــيــوبــي،  املجتمع 
إحدى زوايا النظر، املهمة للجنة الجائزة، 
واعـــتـــبـــارهـــا شــيــئــا ذا أهــمــيــة فـــي رصــيــد 

الرجل.
ولكن يبقى األهم في هذا كله إيمان الرجل 
املطلق بالسام اإلنساني الشامل، املنطلق 
ــانـــه بـــالـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدد وتــكــافــؤ  مــــن إيـــمـ
الفرص منطلقات حقيقية ألي سام شامل 
ومستدام. وهذا ما جعله ربما محل قبول 
محلي وإقليمي واضــح والفــت فــي ملفات 
املــنــطــقــة األفـــريـــقـــيـــة كــلــهــا، مـــن األزمــــــة مع 
إلى  الكينية  الصومالية  واألزمـــة  إريــتــريــا 
األزمــة السودانية، عــدا عن األزمــة اليمنية 
التي حاول مــرات، من دون أن يجد تفاعا 

جّديا من أي طرف يمني.
ربــمــا أيــضــا، صــدقــيــة الــرجــل وجــديــتــه في 
مــعــالــجــة قــضــايــا املــشــهــديــن الــســيــاســيــني، 
ــقـــي عــمــومــا،  ــلـــي، واألفـــريـ اإلثـــيـــوبـــي الـــداخـ
وتعقيدهما، هما ما منحتاه مكانة خاصة، 
السابقتني  املحاولتني  إفشال  في  ساهمت 
ــقـــاب عــلــيــه، واملــتــمــثــلــه في  الغــتــيــالــه واالنـ
االلتفاف الشعبي الكبير حوله ومشروعه 
واالنتقال  الــســام  على  املرتكز  السياسي، 
السياسي الديمقراطي للعملية السياسية 
أهل  مــا  وهــو  كلها،  واملنطقة  إثيوبيا  فــي 
ليقود مسيرة ســام حقيقية  فعا  الــرجــل 
ــر. وبــعــد ذلــك،  بالتصالح مــع الـــذات واآلخــ
لـــم يــكــن تــأهــل آبـــي أحــمــد لــلــجــائــزة ســوى 

عـــدوه الــوحــيــد الـــذي أعــمــتــه عـــداوتـــه عن 
أطــرافــهــا  أن  مــع  الحقيقة،  عــن  يبحث  أن 
يــراهــا ويمسكها،  أن  أراد  لــو  يــديــه،  بــني 
ــــى مــســتــنــكــر لــلــقــتــل عـــنـــدمـــا يـــمـــارس  وإلــ
بحق جماعته بالطريقة نفسها فيتوعد 
ويـــهـــّدد، مــع أن الــصــورة نفسها، صــورة 
أطفال سورية وهم يقتلون، نساء سورية 
ُيسمن املهانة والــذل، شبان سورية وهم 
يـــســـاقـــون إلــــى حــمــل الـــســـاح فـــي وجـــوه 
األكثر  املجاهيل  إلى  يفّرون  أو  إخوتهم، 
رأفــــــــة، مـــهـــمـــا كــــانــــت قـــســـوتـــهـــا، حـــتـــى ال 

يتوّرطوا بدماء بعضهم بعضا.
ــمـــارس الــــســــوري الــقــتــل،  ال أفـــهـــم كــيــف يـ
وكيف يقتل إخوته وشركاءه في الوطن، 
ــــدر مــــن بــعــضــهــم، ألن الــحــقــيــقــة  مــهــمــا بـ
الــســافــرة أن كــل شــرائــح الشعب السوري 
مارس بعضها سلوًكا مشابًها، وقتل ما 
قتل من الجماعات األخرى التي يعاديها 
بحّجة أن كل الجماعة التي ينتمي إليها 
هذا البعض كتلة صلدة صّماء تستحق 
االنــتــقــام والــقــتــل. وهـــا هـــو الـــعـــدوان في 
خة 

ّ
امللط الــحــالــة  يعيد  الشرقية  املنطقة 

ــل ســــــوري يــنــتــمــي إلـــــى وطــنــه  لــجــبــني كــ
ــتـــمـــاء آخــــــر. ال تــوفــر  ــا مــــن كــــل انـ ــًصـ ــالـ خـ
الحرب من هــذا النوع أحـــًدا. وعلى عادة 
الحروب التي تدار على سورية، وبأفراد 
ــإن اإلنــــســــان ال يــشــكــل أكــثــر  شــعــوبــهــا، فــ
الجماعي من  قتله  رقــم مهمل، يبدو  مــن 
ضروراتها، ال يهم كم ستقتل كل غارة من 
املدنيني وكم ستشرد من عشرات اآلالف، 
حتى صــارت كلمة »نــازح« تــرادف تماًما 
كلمة »ســـــوري«. عــلــى مــر ســنــوات تسع، 
والــســوريــون يسيرون في الــبــراري تحت 
والثلوج،  واألمــطــار  والعواصف  الهجير 
وكــل شــراســة الطقس واملــنــاخ على شكل 
قوافل تبدو با نهاية، يموت من يموت 
أين  إلــى  التي ال يعرفون  التيه  في رحلة 

ستوصلهم.  
ما جرى ويجري على األراضي السورية، 
فــي شرقها الــيــوم، هــو اتــفــاق محكم بني 
تـــركـــيـــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
بــزعــامــة رئــيــس أرعــــن جـــامـــح، اعـــتـــاد أن 
يضرب عرض الحائط بكل أشكال األعراف 
على  والدبلوماسية،  والــســيــادة  الدولية 
الــرغــم مما رشــح وطفا على السطح، بل 
 وتهديده تركيا فيما 

ً
ومما أعلنه صراحة

لو قامت بالعملية العسكرية التي أطلقت 
عــلــيــهــا »نــبــع الــــســــام«، ومــــا يــحــمــل هــذا 
ازدواجية فاضحة وجريئة،  العنوان من 
فكيف لــحــرٍب أن تــوصــل إلــى الــســام؟ لم 
يكن ما جرى وليد اللحظة، ولم يكن من 
بأن  واتــفــاق مسبق يقضي  تــواطــؤ  دون 

وبــغــداد،  »الشيعية«  الجنوبية  املـــدن  على 
ــاهـــرات جــمــهــور أحــــزاب  بــمــعــنــى أنـــهـــا تـــظـ
الــســلــطــة والـــتـــيـــارات الــديــنــيــة الـــتـــي غــالــبــًا 
السياسية  للعملية  الــدعــم  تــقــّدم  كــانــت  مــا 
وأحزابها. ثالثا، غالبية املتظاهرين هم من 
ب، والذي كبر ونشأ 

ّ
فئة الشباب غير املتحز

وتــرعــرع فــي عــراق مــا بعد 2003. بالتالي، 
فإن الحديث عن أي أجندات خارجية، كما 
حاولت بغداد ترويج ذلك، أو وقوف حزب 
البعث وراء تلك التظاهرات، كان با معنى. 
ــذه الـــتـــظـــاهـــرات مــطــلــبــيــة  ــ رابــــعــــا، بــــــدأت هـ
ثــم تــحــولــت ســيــاســيــة، بمعنى أنــهــا كانت 
تــطــالــب بــالــوظــائــف ثـــم الـــخـــدمـــات، قــبــل أن 
استخدام  بعد  سياسية  مطالبات  تتحّول 
الرصاص الحي وبكثافة ضدها منذ اليوم 
إلــى رفض  املطالب  أن تحولت  األول، فكان 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــالــكــامــل، واملــطــالــبــة 
بــمــحــاكــمــة كـــل أحــــــزاب الــســلــطــة. خــامــســا، 
هذه املــرة األولــى التي تتجاوز التظاهرات 
فـــي الـــعـــراق خـــط املــرجــعــيــة الــديــنــيــة الـــذي 
القمع  كــان يعتبر خطًا أحــمــر، فبعد  طــاملــا 
الكبير الذي تعرضت له، وصمت مرجعية 
النجف عنه، وجد املتظاهرون أنفسهم با 
الــتــظــاهــرات كشفت  أي غـــطـــاء. األخـــطـــر أن 
عــــن وجـــــــود جـــهـــة أخـــــــرى يـــمـــكـــن أن تــديــر 
الــعــراق، في  السياسي واألمني في  املشهد 
حــال تعّرض ألي تهديد، وهــي، كما ذكرت 
تقارير إعامية وتسريبات، فصائل الحشد 
الوالئي التي تدين بالوالء للولي الفقيه في 
إيـــران، وهــي الجهة الــتــي يــبــدو أنــهــا كانت 
بهذا  املتظاهرين  استهداف  عمليات  وراء 
الشكل الدموي، فقد قال رئيس الجمهورية، 
بــرهــم صــالــح، بعد أربــعــة أيـــام مــن انطاق 
الـــتـــظـــاهـــرات، إنــــه لـــم يــكــن هــنــاك أي أوامــــر 
 
ً
واتهم جهة الــنــار،  بإطاق  األمنية  للقوات 

أخرى لم يسمها بالتسبب في ذلك.
تــوقــفــت الــتــظــاهــرات بــســبــب الــقــمــع الكبير 
والدموي الذي تعرضت له، ولكن هذا ليس 
ــــيء، فــتــنــســيــقــيــات الـــثـــورة الــعــراقــيــة  كـــل شـ
تأجيل  أنــه سيتم  لها،  بيانات  فــي  أعلنت، 
ــام  ــ ــا بـــعـــد أربــعــيــنــيــة اإلمـ ــى مــ ــ الـــتـــظـــاهـــر إلـ
الــحــســني الـــتـــي تـــصـــادف يــــوم 19 أكــتــوبــر، 
متوعدة السلطات بتظاهراٍت أخــرى، وهو 
مــا يــدفــع إلــى الــقــول إن الربيع الــعــراقــي قد 

 في غير موعده العربي. 
ْ
حل، وإن

)كاتب عراقي(

ــتـــصـــاديـــة  ــرة االقـ ــفــ ــطــ ألســــعــــار الـــنـــفـــط، والــ
الــكــبــيــرة فـــي املــمــلــكــة، والـــــــدور الــســيــاســي 
الكبير للسعودية، وكادت املنطقة أن تدخل 
العراقي  الــغــزو  لــوال  العراقية،  الحقبة  إلــى 
للكويت في 1990، ثم اإلجهاز على العراق 
قّوة إقليمية بعد حرب »عاصفة الصحراء« 
الــذي  األمـــن 687  فــي 1991، وقــــرار مجلس 
اشــتــمــل عــلــى أســـــوأ نـــظـــام لــلــعــقــوبــات في 
تــاريــخ الــعــاقــات الــدولــيــة ضـــّد الـــعـــراق. ثــّم 
البلد في 2003،  لهذا  األميركي  الغزو  جــاء 
في  خطيرة  استراتيجية  تــحــّوالت   

ً
حــامــا

املــنــطــقــة، أهــّمــهــا انــتــقــال أهــــداف السياسة 
ــن حـــمـــايـــة أمـــن  ــي املـــنـــطـــقـــة مــ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
ــا إلـــــــى لــعــب  ــّوقــــهــ ــفــ ــل وضـــــمـــــان تــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ســـيـــاســـات  ــــي  فـ ــبــــاشــــرا  مــ دورا  إســــرائــــيــــل 
املنطقة. أّمــا األســوأ فهو اإلخــال بالتوازن 
االستراتيجي في الخليج لصالح إيران، في 
»إهداء« العراق لها، ليصير ساحة مفتوحة 
أمامها، عبر أذرعها السياسية والعسكرية، 
إيــران مع االحــتــال األميركي  فقد تعاونت 
بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، عــبــر حــلــفــائــهــا من 
مشاركتهم  أّيـــدت  حيث  الشيعية«،  »الُكتل 
فـــي مــجــلــس الــُحــكــم االنــتــقــالــي، كــمــا أّيـــدت 
دستور بول بريمر )الحاكم املدني األميركي 
للعراق( الذي انتهك عروبة العراق، وأّسس 
ــل تــهــديــدًا  ــّكـ لــلــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، وشـ

لوحدة العراق بالدعوة إلى الفيدرالية. 
وفــــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2004، وقــف 
محمد علي أبطحي نائب الرئيس اإليراني 
األسبق محمد خاتمي، في »مؤتمر الخليج 

تحصيل حاصل، ينطلق من رغبة لجنتها 
بعد إخفاق في بعض محطات منحها، كما 
في حالة امليانمارية، أونغ سان سوتشي، 
تاريخ  في  انتكاسة  عد 

ُ
ت والتي   ،1991 في 

نوبل للسام.
ــزة نــوبــل  ــائـ ــا، فـــــوز آبـــــي أحـــمـــد بـــجـ ــامـ ــتـ خـ
لــلــســام، زعــيــمــا شــابــا وصــانــعــا حقيقيا 
للسام، وهو في بداية مشواره السياسي 
والـــوطـــنـــي، بــقــدر مـــا هـــو إنـــجـــاز شخصي 
لـــه بــقــدر مـــا هـــو أيــضــًا إنـــجـــاز وطــنــي عــام 
إلثــيــوبــيــا والــقــرن األفــريــقــي عــمــومــا، وهــي 
التي تشهد حراكا سياسيا كبيرا  املنطقة 
لــــلــــخــــروج مــــن دوامــــــــة الـــــصـــــراع والـــبـــحـــث 
عــن الــســام واالســـتـــقـــرار فــي مــنــطــقــٍة ظلت 
أنــواع  تــزال عرضة لكل  فترات طويلة، وال 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة املــغــذيــة للصراعات 
حيوية،  منطقة  فــي  والــحــدوديــة  الداخلية 
تـــاريـــخ حـــضـــاري ومـــوقـــع ومـــــوارد  وذات 
 الـــدولـــة 

ّ
ــاف تـــؤهـــلـــهـــا ألن تـــكـــون فــــي مــــصــ

ــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــصــــاعــــدة نـــحـــو االسـ
املــأمــول  الحقيقي  الــديــمــقــراطــي  واالنــتــقــال 

واملرتقب.
)كاتب يمني(

تــغــض أمــيــركــا الـــطـــرف عـــّمـــا ســتــقــوم به 
تــركــيــا، مــع إطـــاق الــتــهــديــدات والــوعــود 
ــا أو  ـ

ً
ــان ــيـ والـــتـــصـــريـــحـــات املــتــنــاقــضــة أحـ

املترّددة من الرئيس األميركي الذي اعتاد 
العالم على تغريداته وتصاريحه التي ال 
يخجل من تناقضها. وها هو أخيرا يأمر 
املنطقة.  أميركي من  ألــف جندي  بسحب 
وليست روســيــا بعيدة عــن هــذا االتــفــاق، 
حتى  املقايضات،  على  تقوم  فالسياسة 
العالم كله ضالع في هذه املأساة والقرار 
الفرنسي وقبله األملاني بالوقف الفوري 
الــــذي يــمــكــن أن يستخدم  الـــســـاح  لــبــيــع 
فــي هــذه الــحــرب التركية على ســوريــة ال 
ا 

ً
أن يكون كاًما دبلوماسًيا منمق يعدو 

المتصاص غضب الشعوب التي تنتفض 
تـــكـــون  أن  دون  ــن  ــ مـ بـــعـــضـــهـــا،  لـــنـــصـــرة 
يفيد وقف  املــبــاشــر، بما  الــقــرار  صاحبة 
بيع الساح، والترسانة التركية وغيرها 
من ترسانات األسلحة في املنطقة تنمو 
أن  لو  مثلما  العقود،  مر  على  وتتضخم 
الدول املصنعة للساح تنتج لتبيع دول 

هذه املنطقة من أجل أن تدير حروبها؟
الــكــبــرى خلط األوراق  الــقــوى  تعيد هــذه 
ثانية في سورية في واحــدٍة من جوالت 
الصراع العاملي الذي يجنح نحو تغيير 
قواعد التحكم والسيادة في العالم، عالم 
مــا بــعــد الــقــطــب الــوحــيــد، وهـــا هــو بعبع 
يعود  )داعــش(  اإلسامية  الدولة  تنظيم 
ــع بــواكــيــر  ــة، خـــصـــوصـــا مــ ــهــ ــواجــ إلـــــى الــ
هـــــــروب عــــشــــرات الـــعـــنـــاصـــر أو أســـرهـــم 
مــن أحــد الــســجــون فــي عــني عيسى تحت 
وابــــــل الـــقـــصـــف، الـــبـــعـــبـــع الــــــذي تـــاجـــرت 
ــار يشكل  بـــه جــمــيــع األطـــــــراف، حــتــى صــ
رعــًبــا لــلــشــعــوب الــغــربــيــة، ويــصــعــد على 
 أمجاده البطولية في العنف والقتل وكره 
ا 

ً
العالم اليمني املتطّرف الذي يزداد تطرف

فــــي أوروبــــــــــا، ويــــرفــــع قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــني 
ــم الــقــضــايــا في  الـــســـوريـــني بــوصــفــهــا أهــ
ــا بـــفـــتـــح بــــوابــــات  ــيـ ــركـ بــــــــاده، وتـــــهـــــّدد تـ
الــجــحــيــم، جــحــيــم الــاجــئــني الــســوريــني، 
عــلــى مــصــاريــعــهــا فـــي حـــال لـــم يتفهموا 
هجومها على سورية، ويقّروا بحقها في 

»محاربة اإلرهاب«.
إنــهــا الــحــالــة الـــســـوريـــة الــتــي تــدعــو إلــى 
الــجــنــون فــي تــعــقــيــداتــهــا وســوريــالــيــتــهــا 
وتــــداخــــاتــــهــــا وضـــالـــهـــا وتــحــالــفــاتــهــا 
التي  وأســـرارهـــا  وعــداواتــهــا وغموضها 
ــتـــاريـــخ حــتــى يــمــيــط الــلــثــام  ســيــتــأخــر الـ
عنها. قد يكون من الصعب، أو املستحيل، 
عــلــى الــشــعــب الـــســـوري فـــي كـــل مــنــاطــقــه 
اته أن يعرف من املستفيد أو  وكل انتماء
مــن الــرابــح األكــبــر مــن هـــذه الــحــرب التي 
يــمــكــن وصــفــهــا بــالــعــاملــيــة بــامــتــيــاز، وأن 
املــريــع،  اللغز  هــذا  عقد  تفكيك  يستطيع 
ولــــكــــن لـــيـــس مــــن املـــســـتـــحـــيـــل أن يــعــرف 
أنــه الــخــاســر الــوحــيــد، وأن كــل مــا قدمته 
الحرب هو الخراب ودمار وطنه وتهديم 
حياته وتبديد مستقبل أبنائه، فإن كان 
كــان يعرف  فتلك مصيبة، وإن  يــعــرف  ال 
ويصمت وينزلق مرة أخرى إلى الحروب 
واالستقواء  واالنتقام  والتشفي  البينّية 
فاملصيبة  لصالحه  والــقــتــال  بــاألجــنــبــي 
أكـــبـــر. عــلــى الـــســـوريـــني، عـــرًبـــا وكــــــرًدا، أن 
ويلملموا شتاتهم  إلى رشدهم،  يعودوا 
ويــكــبــســوا عــلــى جـــراحـــهـــم، ويـــعـــرفـــوا أن 
ــــن يـــكـــون لـــهـــم وطـــن  ال مــســتــقــبــل لـــهـــم ولـ
 إذا اتــحــدوا على هــدف وحيد، 

ّ
ودولـــة إال

الــقــادرة على  الديمقراطية  بــنــاء ســوريــة 
احــتــضــان كـــل أبــنــائــهــا مـــن دون والء أو 

انتماء إال لها.
)كاتبة سورية في برلني(

عن صراع النفوذ بين إيران وإسرائيل وتركيا

عندما يفوز آبي أحمد بجائزة 
نوبل للسالم

المصيبة أال يعي السوريون مصيبتهم

هل بدأ الربيع العراقي؟

تبرز بين آن وآخر 
عّدة قوى إقليمية 

تتصارع للهيمنة 
على المنطقة 

ومحاولة السيطرة 
على مقّدراتها

خالل فترة قصيرة 
جدًا من صعوده، 

تبنّى آبي سياسة 
السالم المفتوح، 

من دون أي شروط

تدعو الحالة 
السورية إلى الجنون 

في تعقيداتها 
وسورياليتها 

وتداخالتها وضاللها 
وتحالفاتها 

وعداواتها

آراء

عيسى الشعيبي

عن  وأشحُت وجهي  السورية،  باملجريات  الشديد  انهماكي  طويلة،  مدة  منذ  أوقفُت، 
املتعب  لم يعد في وسعي مشاهدتها، وال يستطيع قلبي  التي  تلك الصور املأسوية 
 غير معقمٍة على الجرح الغائر عميقًا في الوجدان 

ً
تحّملها، فكنت كمن وضع ضّمادة

ْرح كلما 
َ
 أن تبرأ النفس مع مرور الوقت، وأن تتوارى مفاعيل هذا الق

ً
الشخصي، آمال

ق مشهٌد إضافي راعف، يحل محل سابقه، هنا أو هناك، على 
ّ
جّد جرح جديد، أو تخل

امتداد جغرافيا املشرق العربي، ال سيما على الرقعة الفلسطينية، املفعمة بفيٍض من 
الجراح املقيمة ما أقام عسيب، على حد قول امللك الضليل امرئ القيس. غير أن النوائب 
 عن اقتحام الفضاء العام بفظاظة شديدة، واستنساخ نفسها على 

ّ
السورية ال تكف

نحو أمــّر وأدهــى من سابقتها في كل مــرة، تقتحم عوالم اإلعــالم من دون استئذان، 
ى عنه الفصل الجديد من هذه 

ّ
ملي علينا ذاتها بضراوة، تمامًا على نحو ما تجل

ُ
وت

الكارثة املديدة، عندما بدأت القوات التركية في اقتحام شرق الفرات، قبل نحو أسبوع، 
آخذة في طريقها أوهام من اّدعوا االنتصار في حرٍب لم تضع أوزارها بعد، وأحالم 
قوم تعجلوا الوقوع في وهدة االنفصال، ومزاعم دول تتحّرق لقطف ثمار امليدان قبل 
األوان. إزاء هذا االنعطاف في مجرى نهر التطورات السورية املتالحقة بسرعة تحبس 
األنفاس، لم يكن في مقدور من لم يرفع الضّمادة عن جرحه املفتوح أن يكّون رأيًا 
متماسكًا حيال هذا االقتحام العسكري املثير لشتى املواقف والعواطف والتقديرات 
الفزعة  فــي هــذه  االنــخــراط، ضميريًا،  كــذلــك  ولــم يستطع  األهــــواء،  املتضاربة حسب 
األتــراك  تــرى ســوى  ال  ديماغوجيٍة عمياء،  قوميٍة  لنزعٍة   

ً
استجابة ــرّيــة، 

َ
ــض

ُ
امل العربية 

رايــاٍت  أجنبية عاتية، وجحافل مليشيات ذات  عــدة دول  بــني جيوش  غـــزاة،  وحــدهــم 
سوداء، تمأل البر والبحر والسماء. 

بداية األمر، رحت ألوم نفسي املوّزعة بني العقل والقلب حيال هذا االجتياح الجديد، 
وأسائلها عن إطالة الوقوف على مفارق الطرق، ثم أخذُت أقّرعها على هذا االرتباك في 
تشخيص املوقف املبدئي، وتحديد قواعد االشتباك األخالقي مع العملية التركية التي 
شجبتها العواصم العربية على نحٍو شبه جماعي، ثم تبارى الساخطون على وسائل 
اإلعالم ومنابر التواصل االجتماعي في التنديد بها من »كعب الدست« جّراء ما لحق 
بقلب العروبة النابض من إهانة، وآل إليه حال القطر العربي السوري العزيز، على يدي 
غاٍز جديد. والحق أنني وددت كثيرًا ضم صوتي إلى أصوات الغاضبني ضد التوغل 
رين من عواقبه الوخيمة، لو أنني كنت قد سمعُت من لدن هؤالء مثل هذا 

ّ
التركي، املحذ

الغضب الساطع لدى التدخل اإليراني من قبل، أو لدى دخول روسيا على الخط، ولكنت 
هجوُت أوغاد اليوم على نحو أشد من هجاء أوغاد األمس، وحّدث بال حرج عن العرب 
واألميركيني والجهاديني، وكل من أثخن في الجسد السوري، وحّول بستان هشام، 
أو قل درة املشرق العربي، إلى متحٍف للخراب العظيم. حيث بدا لي االعتراض على 
 على رؤوس األشهاد، 

ً
العملية التركية، بحّجة انتهاكها السيادة السورية املنتهكة أصال

أمــرًا باعثًا على السخرية السوداء،  واملستباحة من أربعة جيوش كبرى على األقــل، 
حتى ال أقول الرثاء، فيما بدا لي البكاء على املنظمات الكردية املخذولة كابرًا عن كابر، 
تلك التي قتلت وحرقت وجرفت القرى، وهّجرت سكانها العرب، وأسمت املنطقة »روج 
سق مع أي خطاب أخالقي، 

ّ
آفا«، وقارفت كل ما يرتكبه احتالل أجنبي غاشم، أمرًا ال يت

وال يتعارض، في الوقت ذاته، مع االنحياز املعلن لجانب شعٍب ظلمته األقدار العمياء، 
ه في تقرير املصير. خالصة القول، كل املتورطني في األزمة السورية التي أعادت 

ّ
ولحق

إنتاج نفسها كارثة عامة طامة ارتكبوا أخطاًء جسيمة، وقارفوا الجريمة املوصوفة 
تل منه مئات األلوف، وجرى 

ُ
بحق شعٍب تهّجر نصفه، وتمّزق نسيجه، وتدمر بلده، وق

ترويعه قيامًا قعودًا، األمر الذي ال يمكن معه التسامح مع أيٍّ من هؤالء القتلة، ليس 
من منظور االعتبار السياسي فقط، وإنما أيضًا من منظور الخطاب األخالقي الذي 
بهذه  املتوّرطني  لكل  التاريخية  املحاكمات  إجــراء  في  أوحــد،  اعتماده مرجعا  ينبغي 

املقتلة، بمن فيهم النظام واملعارضة املسلحة.

معن البياري

التونسي، محمود املسعدي )1911 –  الكاتب واألديــب، والوزير، والفيلسوف،  ُسئل 
التونسية في فبراير/ شباط 1956،  الندوة  2004(، في مقابلٍة معه، نشرتها مجلة 
عن رأيه في إنكار »إخواننا الشرقيني« )العرب املشارقة( وجود القصة في املغرب 
العربي، باستثناء قصصه )املسعدي(، فأجاب إن »إخواننا الشرقيني« معذورون في 
حكمهم، »ألن إنتاجنا في القصة أو غير القصة قليل، وألنهم يجهلون الكثير عن ذاك 
القليل. وال أرى في ذلك علينا اآلن من ضير، وال يسّوغ لنا استنكاره ما دام أدبنا لم 
رح السؤال 

ُ
يفرض بنفسه وجوده ومعرفته على الناس في الشرق وغير الشرق«. .. ط

ا كانت معرفة أهل املشرق العربي بمنتوجات أهل املغرب العربي األدبي 
ّ
وأجيب عليه مل

الوطن  من  الغربي  الجناح  في  هناك  معرفتهم  فيما  قليلة،  غير  ألسباب  شحيحة، 
العربي بكثير من منتوجات مصر والشام كبيرة. ومعلوٌم أن القاهرة، في ذلك الزمن، 
كانت بمثابة العاصمة العربية التي يتم فيها نوٌع من االعتراف بمكانة الكاتب العربي 
ر، في محاضرة له في تونس عام 1957، 

ّ
غير املصري. ولعل تقريظ طه حسني املبك

وربما قبلها، برواية محمود املسعدي »السد« ولغتها )قال إنه قرأها ثالث مرات(، 
كان له أثره في إشاعة اسم هذا الكاتب التونسي الرفيع في املشرق العربي.

التي اتصفت بها إبداعات  الثقيلة  ما عاد األمر على ذلك الحال، ليس فقط للجدارة 
م مقولة املركز واألطراف، وإنما أيضا وأيضا 

ّ
اب املغرب العربي وفنونهم، وال لتهش

ّ
كت

للتطور املهول الذي أحدثته وسائط التواصل بني جناحي العرب، مشرقهم ومغربهم، 
انتفاء  الــرغــم مــن  أبـــدا. ولــكــن، على  قَبض 

ُ
ت الفوقية املشرقية مــا عــادت  أوهـــام  وألن 

إلى  ريهم 
ّ
ابهم ومفك

ّ
العرب وكت أدبــاء  التي كانت وراء ذيوع تقسيم  األسباب راهنا، 

مشارقٍة ومغاربة، بفعل متغيرات عديدة، إال أن املناسبات والتظاهرات واالحتفاليات، 
أدبيٍة وفنيٍة وإسهامات فكرية من تونس  إبداعاٍت  والخليج، عن  والشام  في مصر 
والجزائر واملغرب وليبيا وموريتانيا، ما زالت أقل من الالزم، وتحتاج إلى جهد أكثر 
إجــادة وإحاطة وتنويعا. ولذلك، يجوز القول هنا إن تعيني الــدورة الخامسة لجائزة 
العام  املسعودي شخصية  الثالثاء محمود  اليوم  التي تختتم  العربية  للرواية  كتارا 
 نادر 

ٌ
)بعد نجيب محفوظ والطيب صالح وغّسان كنفاني في الدورات السابقة( فعل

املثال، واستثناٌء يستحق تنويها خاصا به، سيما وأن هذه املبادرة تجاوزت التسمية 
فــي غير شــأن،  ويــعــّرف بجهوده  الكبير،  الكاتب  ــق مسيرة 

ّ
يــوث تنظيم معرض  إلــى 

أدب محمود  في  املختلفة  »الكتابة  عن  نــدوٍة  وتنظيم  عنه،  وثائقي  فيلم  عــرض  مع 
املسعدي.. بني تعّدد املرجعيات وتفاعل األجناس«، ساهم فيها أحد أهم الباحثني في 
أدب الكاتب املعروف، الناقد واألكاديمي، محمود طرشونة، واألكاديمي خالد القريبي. 
كتارا  جائزة  على  القائمني  انتباهة  أهمية  إلــى  يضيف  أن  الكلمات  هــذه  ولصاحب 
للرواية العربية إلى املثقف الرائد في تونس أن هذا الرجل لم يكن منتج أدب وكاتب 
نصوص في القص والرواية والدرس األدبي وحسب، بل ظل فاعال ثقافيا وصاحب 
بني  زاوج  عندما  فيها،  التعليم  نــهــوض  وفــي  بــلــده،  فــي  الثقافية  التنمية  فــي  منجز 
ا انتمى إلى الحزب 

ّ
اشتغاله كاتبا ومناضال في شبابه من أجل استقالل تونس، مل

التونسي للشغل، وكان ناشطا نقابيا  العام  الدستوري، وانتسب إلى االتحاد  الحر 
بــارزا، ثم شــارك في عضوية الوفد التونسي في مفاوضات االستقالل مع فرنسا 
ى وزارة التربية القومية عام 1958، 

ّ
في 1955، حتى إذا أحرز بلده هذا االستقالل، تول

له في غضونها دوره في ترسيخ  واستمر في مسؤوليته هذه عشر سنوات، كان 
الجامعة التونسية، ومجانية التعليم وإصالح املنظومة التربوية. 

وبمناسبة هذا التكريم النادر في الدوحة من نوعه عربيا لعلم مغاربي، يحسن أن 
الذي  بالنموذج  احتفال  أحد وجوهه،  باملسعدي هو، في  االحتفال  أن  أيضا  ينكتب 
يمثله، مدافعا جسورا عن اللغة العربية وتنزيلها سليمة مشرقة في الحياة اليومية 
أنه  كما  الفرنسية.  السوربون  جامعة  خريج  الرجل  أن  ومعلوم  التونسي،  للمواطن 
صاحب نظرات في عروبة تونس، وأفكاره في األدب ووظيفته ودوره، كما نشرها في 
مقاالت عديدة، من املفيد جدا أن يضاء عليها أكثر وأكثر. كما من املهم أن يعّرف بما 
كانه املسعدي إّبان توليه وزارة الثقافة )1973 – 1976(، عندما أفرد لحضور بلده 
في خريطة اإلسهام الثقافي والفني جهدا وفيرا، وإّبان رئاسته مجلس النواب الحقا 
)1981- 1987(. ولتكن بادرة »كتارا« مناسبة متجّددة لتعريف أوفى في غير بلد 

عربي بمحمود املسعدي، كاتبا ونهضويا .. وفيلسوفا وجوديا أيضا.

محمد طلبة رضوان

يظهر عبد الفتاح السيسي، منذ واقعة محمد علي، أكثر من إعالمييه. يفتعل املؤتمرات، 
والندوات، ويمسك بامليكروفون، ويتحدث كثيرا عن نفسه، يحلف على شرفه، على 
ر من املؤامرات، من الهواتف املحمولة التي تتآمر، من مواقع 

ّ
نزاهته، على صدقه، ويحذ

من  تتآمر،  التي  في مصر(  )املحجوبة  الصحافية  املواقع  من  تتآمر،  التي  التواصل 
القنوات اإلخبارية التي تتآمر، قنوات قطر، وتركيا، القنوات األوروبية، األميركية. الكون 
كله يتآمر. يتذمر السيسي من تصديق املصريني خصومه، ويطالبهم بالدعم والتأييد، 
وإال سيلقون مصير سورية، ال يسأله أحد، لكنه يجيب: نعم مطمئن، مصر مذكورة 
في القرآن، تجلى الله فيها، ولذلك مطمئن.. اللهم قوِّ إيمانك، يا ريس، سآخذ حقي عند 
ربنا، كأن القصور ال تكفي، والله العظيم نحن أقوياء، والله العظيم عندنا إنجازات فوق 
الخيال. يلوم املصريني ألنهم لم يروا اإلنجازات. دعموا جمال عبد الناصر وطالبوه 
بالبقاء في »قمة الهزيمة«، كما يقول، فيما يطالبونه هو بالرحيل في »قمة النصر«.. 
بأنفسنا، فنحن منتصرون،  أن نعرف  السيسي، ولكن علينا  أي نصر؟ ال يخبرنا 
من دون أن نشعر!   يحّمل السيسي املصريني مسؤولية كل شيء، ويرى الحل في 
استسالمهم ألي شيء. يقول ذلك بصريح العبارة: من فعل بسورية؟ يطرح السؤال، 
وينتظر اإلجابة من مؤيديه. ال تأتيه. يبدو أن السؤال عارض، عفوي، لم يتفقوا. يجيب 
بنفسه: أهلها، ليس بشار األسد، إنما السوريون هم من دّمروا بالدهم.. السوريون 
هم من استدعوا الــروس، السوريون هم من استدعوا إيــران، السوريون هم من ألقوا 
السوريون هم  أنفسهم،  السوريون هم من هّجروا  أنفسهم،  املتفجرة على  البراميل 
من حّولوا املطالبة برحيل األسد من مظاهرات سلمية طوال ثمانية أشهر، إلى ساحة 
حرب، فاتركوني أحكمكم، كي ال أفعل بكم ما فعله بشار بهم، ثم أحّملكم املسؤولية 
العبقري من مسرحية »الزعيم«، وهو يدعو  رت عــادل إمــام، في املشهد 

ّ
كاملة.  تذك

املساكني من هّمهم. كان رئيس  الزعماء  ليريح  »الشعوب كلها«،  أن يخرب بيت  الله 
املخابرات، في املسرحية، يجلس فوق رأســه، وقــوات الجيش املسلحة تحاصر بيته. 
الشيء  اآلن  يفعل  السيسي  وعــلــى شعبه.  يــدعــو على نفسه،  أن  مــبــّررا  كــان  ولــذلــك 
بيوتهم  باقتحام  مــرورا  تفتيش موبايالتهم  ابــتــداًء من  املصريني،  نفسه مع ماليني 
واختطافهم، وصوال إلى تصفيتهم، لو لزم األمر، أو لم يلزم. وعلى الرغم من ذلك لم 
يتصالحوا مع فكرة أنهم املسؤول األول، والوحيد، عن بؤسهم، ويدعون على أنفسهم 
مثلما فعل املمثل الوطني، فلماذا؟ دفعنا لكم ثمن تهجيركم من بيوتكم، يا مصريني. 
جمال عبد الناصر لم يفعل. ال يكتفي السيسي بمقارنة نفسه بعبد الناصر، بل يرى 
أنه أفضل! دفعنا لكم ثمن محطات الكهرباء، يا مصريني، دفعنا لكم ثمن تحويل مياه 
املجاري إلى مياه شرب، يا مصريني، أليس لهذه املليارات نهاية؟ يتساءل السيسي، 
فيصفق »املدفوع لهم«. في صفاقٍة، ووضاعٍة، غير مسبوقٍة، من مسؤول مصري، 
يتحّدث السيسي عن مصر، فيقول إنها تعّرت، عّرت ظهرها، وكتفيها. يشّبه بالده 
ر 

ّ
تثور على حسني مبارك. يحذ أن  لنفسها  بالعاهرة، ألنها سمحت  التي يحكمها 

من تكرار فعل الثورة معه، وإال سيحدث لكم أكثر من سورية، يا مصريني.. كل هذه 
البذاءة في مواجهة هتافاٍت لم تكتمل، كل هذا الذعر إزاء مظاهرات لم تكتمل، كل هذه 
االعتقاالت، واختطاف الفتيات، وتعذيبهن، )يا واطي(، خشية ثورٍة لم تزل فكرة، هذا 

هو النظام القوي املستقر اآلمن املطمئن إذن!
انــتــقــاالت سلسة  يــتــعــّرى ظهر تــونــس وكــتــفــاهــا. ثــالثــة  ال يخبرنا السيسي ملـــاذا ال 
للسلطة، صناديق وانتخابات، وجيش يحمي الكعكة وال يقتسمها، وماليني املواطنني 
في امليادين، يغنون لثورتهم. ملاذا نحن مخّيرون بينه أو أن نكون سورية، ملاذا ال نكون 
تونس؟ الفرق ليس بني املصريني والتوانسة. املواطنون باألخير يحلمون، ويحاولون. 
املواطن فرد، ال قبل له بمواجهة دولة. ال يخبرنا السيسي ملاذا نجحوا وملاذا فشلنا. ال 
توجد ثورات ناجحة من دون جيوش منحازة. انحاز الجيش التونسي بصدق، وانحاز 

»سيسي«، فكان ما كان.. هانت. الجيش املصري بـ

االشتباك األخالقي 
مع العملية التركية

محمود المسعدي في الدوحة

ظهر تونس وكتفاها
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مهنا الحبيل

جــاءت هــذه الــروح الجديــدة ملشــاعر التغييــر 
نحــو األمــل العربــي فــي أوج الهزيمــة النفســية 
التــي يعيشــها العــرب متعّددة األوجــه، وأولها 
حجم التوحش الذي عاد باملستبد العربي من 
املحيط إلى الخليج إلى حاالت تطّرف، تتراوح 
فــي بأســها بــن عــدة أقطــار، ويجمعهــا الواقــع 
املــر لقهــر الــرأي والكرامــة اإلنســانية، والثانــي 
حالــة التحّول إلــى الفوضى املدمرة، لجغرافيا 
العرب التي قادتها الثورة املضادة، وتفتيتها 
بــن قــوى انقســام إقليمــي أو عربــي، كحــاالت 
مفهــوم  صمــد  وإن  وليبيــا،  واليمــن  ســورية 
الدولــة فــي ليبيــا املوروث من ثــورة 17 فبراير، 
بنمــوذج  ســورية  ثــورة  ميــدان  انتهــى  فيمــا 
مــرّوع مــن عــدد الضحايــا، إلى تجار االقتســام 
أو  رســمي  معــاٍد  بــن  ثورتهــا،  وا 

ّ
ابتــز الذيــن 

مؤيد منافق، جّير مآسيها ملصالحه. وال تزال 
األمــل، بســبب  تونــس صامــدة، ولكــن خفــوت 
واالقتصــادي،  السياســي  الواقــع  اضطــراب 
مهــد 

ُ
ز مشــاعر اإلحبــاط التــي ُيخشــى أن ت

ّ
عــز

الثــورة والدفــاع  قيــم  عــن  النفضــاض شــعبي 
عنهــا، وإن كانــت ظاهــرة قيــس ســعيد تبعــث 
الرئاســة،  بمقعــد  فــاز  وقــد  مختلــف،  بأمــل 
الحيــاة  فــي  املتصارعــة  الترويــكا  ونجحــت 
أجــواء  إشــاعة  فــي  تونــس،  فــي  السياســية 
مربعــات  تغــادر  تنمويــة،  ونهضــة  اســتقرار 
الصــراع واالســتقطاب الحــاد الذي يحّركه مال 
التنمــوي  إلــى مفهــوم ورشــة العمــل  خليجــي 

حسين عبد العزيز

ـ  التركيــة  العســكرية  الدوريــات  كانــت  فيمــا 
أكتوبــر/   6 األحــد،  عملهــا  تــزاول  األميركيــة 
تشرين األول الحالي، داخل الشريط الحدودي 
الســوري شــمالي الرقة، جرت محادثة هاتفية 
فــي اليــوم نفســه بــن الرئيــس التركــي، رجــب 
دونالــد  األميركــي،  ونظيــره  أردوغــان،  طيــب 
ترامب، ناقشــا فيها، حســب مســؤول كبير في 
الخارجيــة األميركيــة تحــدث إلــى قنــاة الحرة، 
داخــل  آمنــة  منطقــة  بإقامــة  التركــي  املطلــب 
الحــدود الســورية، إال أن الطرفــن لــم يتوصــا 
إلــى صيغــة نهائية. وبعد ســاعات من املكاملة، 
كتــب ترامــب علــى »تويتــر« إنــه »يريــد بقــرار 
األطــراف  تــرك  األميركيــن  الجنــود  ســحب 
آن  وأنــه  الوضــع،  حــل  النــزاع  فــي  الضالعــة 
األوان لكــي نخــرج من هذه الحروب الســخيفة 
التــي ال تنتهــي«. وبعــد ســاعات قليلــة، أصــدر 
قــرار ســحب الجنــود األمركين مــن نقطتي تل 
أبيــض فــي الرقــة ورأس العــن فــي الحســكة، 
الــذي ُعــد بمثابة ضوء أخضر أميركي لتركيا 
بتنفيذ عمليتها العسكرية، من دون أن يعني 

ذلك تأييدا أميركيا رسميا لهذه العملية.
لهــذه  وحــادة  جــدا  واســعة  تنديــداٍت  وبعــد 
التالــي،  اليــوم  فــي  ترامــب  كتــب  الخطــوة، 
علــى »تويتــر«، بصيغــة تهديديــة: »إذا فعلــت 
نظيــر  ال  التــي  بحكمتــي  أعتبــره،  مــا  تركيــا 
لهــا، تجاوزا للحد، فســأقضي على االقتصاد 
اســتكمل  ثــم  كامــل«.  بشــكل  وأدمــره  التركــي 
تهديداته لتركيا يوم الخميس، »لدينا واحد 
مــن ثاثــة خيــارات: إرســال اآلالف مــن القــوات 

محمد أحمد القابسي

لانتخابــات  املســتقلة  العليــا  الهيئــة  وفــق 
الجســم  مــن   %  59 حوالــي  فــإن  تونــس،  فــي 
االنتخابــي لــم يذهبــوا الــى صناديــق االقتراع 
بعــد  الثالــث  البرملــان  فــي  ممثليهــم  الختيــار 
الثــورة. وفــي التفصيــل، 64% مــن النســاء لــم 
مــن   % و91  االنتخــاب.  فــي  حقهــن  يمارســن 
الشــباب )بــن 18 و25 ســنة( عزفــوا أيضــا عــن 
أعمارهــم  ممــن  و%67  االنتخابيــة،  العمليــة 
هــذا  علــى  كذلــك  نســجوا  ســنة  و45   26 بــن 
نحــو  أن  باألرقــام  إذن  والحصيلــة  املنــوال. 
مليونن ونصف املليون مارسوا فعا عملية 
االنتخاب، ما يمثل ثلث الناخبن التونسين.
البرملانــي  املشــهد  لتشــتت  األساســي  الســبب 
النســبة  ارتفــاع  وتشــظيه  والصــادم  الجديــد 
فــي  الشــعب،  بــدا  فقــد  للعــزوف،  املذكــورة 
مجملــه، غيــر مهتــم بالشــأن االنتخابي، مبديا 
تجاها وال مباالة بهذا الفعل املهم، ما أفضى 
والشــعبوين  للمغامريــن  الفــت  بــروز  إلــى 
و»املهّربــن« فــي املشــهد البرملانــي الجديــد في 
مقابــل انحســار قــاس للحداثيــن والتقدميــن 
والوســطين واليســارين. ومعلــوم، وبقيــاس 
التشــريعيات  هــذه  أحالــت  الربــح والخســارة، 
أغلــب األحــزاب التقليديــة علــى التقاعــد املبكر، 

الكبــرى التي تشــارك الحكومــة املنتخبة مهمة 
النتمائهــا  النقــدي  برأيهــا  وتحتفــظ  البنــاء، 
أو خلــل تجربتهــا. وجــاءت مصــر فــي صــورة 
عتبر 

ُ
مفاجئة، وسيكون من الخطأ بمكان أن ت

ظاهرة املقاول املنشق، محمد علي، قد نجحت 
في تحولها إلى خريطة طريق إلسقاط النظام 
املتوحــش للسيســي، فــا ظاهــرة محمــد علــي 
خريطــة بنيــان ثــوري تســقط منظومــة الحكــم، 
فرســائل  عابــر،  صيــٍف  مطــر  أيضــا  وليســت 
لــت 

ّ
يقظــة شــريحة مــن الشــعب وتضامنهــا مث

 من غليان الِقدر الشعبي الذي ظن الناس 
ً
حالة

تل في ضمير مصر.
ُ
أن وجدانه قد ق

كيف تتحول هذه الصور من الكفاح والنضال 
إلــى بنيــة أو عتبــة انطــاق، تعيــد ســكة قطــار 
واســتقرار  العربــي،  النهضــة  حلــم  إلــى  األمــل 
ولعــل  وثقافيــا.  وتنمويــا  سياســيا  شــعبه 
تجربة السودان تشير إلى نجاح مختلف، في 
ظــل بقــاء رفيقــة التجربة األخيرة، الجزائر، في 
مرحلــة البــرزخ الــذي ال نعرف الــى أين ينتهي، 
وهــل كان التأخــر فــي دفــع البلــد إلــى انعطافــة 
مهمــة   

ً
محطــة الجزائــر  بــه  تحصــد  اســتقراٍر 

النتــزاع الدولــة من هيمنة العســكر التاريخية، 
بقواعــد لعبــة جديــدة نســبيا، أم أن هــذا األمــر 
 للحراك الجزائــري. وهنا 

ً
لــم يكــن متاحــا أصــا

يحتــاج األمــر إلــى تأمــٍل دقيــق، فــي املوقــف من 
الجيــش،  اهــا 

ّ
تبن التــي  املقبلــة  االنتخابــات 

ومــا  صالــح،  قايــد  أحمــد  فيــه  األركان  وقائــد 
هــي فــرص االختراق املتبقية أمام مخاطر دفع 
الجزائــر إلــى وضع فوضــى جديد، تعود بعده 

وتحقيــق نصــر عســكري، ضــرب تركيا بشــدة 
عقوبــات،  فــرض  عبــر  املاليــة  الناحيــة  مــن 
واألكــراد«.  تركيــا  بــن  اتفــاق  فــي  التوســط 
وفســر بعضهم هذه الخيارات بأنها نوع من 
الخطــوة إلــى الــوراء، بعيــد الضغــوط الكبيرة 
جدا التي تعّرض لها الرئيس األميركي. ولكن 
بالتدقيــق بعنايــة فــي هــذه الخيــارات، يتبــن 
تحقيقهمــا:  يمكــن  ال  األولــن  الخياريــن  أن 
األميركيــة ملحاربــة  القــوات  مــن  آالف  إرســال 
تركيا يتعارض مع االســتراتيجية األميركية 
املتبعة منذ سنوات، وهي ليس عدم االنخراط 
بــل  فحســب،  الدوليــة  الصــراع  ســاحات  فــي 
فــي  األميركــي  العســكري  الحضــور  تخفيــف 
يتعــارض  الخيــار  هــذا  أن  كمــا  النــزاع.  بــؤر 
مــع مبــدأ ترامــب نفســه الــذي أعلنــه فــي أثنــاء 
حملتــه االنتخابيــة، وعبــر عنــه صراحــة فــي 
مــارس/ آذار املاضــي، حــن قــّرر ســحب القــوة 
األميركيــة مــن ســورية. أمــا تدميــر االقتصــاد 
ـ  األميركيــة  العاقــات  أن  فيعنــي  التركــي 
التركيــة وصلــت إلــى نقطة الصفر السياســي، 
مع ما يعنيه ذلك بالضرورة من ارتماء تركيا 
فــي الحضــن الروســي بشــكل كامــل، وهــذا أمٌر 
ال تحّبذه واشنطن على اإلطاق. واالنسحاب 
األميركــي مــن نقطتــي تل أبيــض ورأس العن 
ليــس إال تأكيــدا أميركيــا علــى إيجــاد قاعــدة 
مشــتركة مــع األتــراك إلبقــاء خطــوط التحالف 
قائمــة. وال يبقــى ســوى الخيــار الثالــث األكثر 
موضوعيــة، وقــد كلــف ترامــب فعــا وفــدا مــن 
الخارجيــة األميركيــة بالعمــل علــى التوســط 

بن الفريقن.
تركيــا  ترامــب  بتهديــدات  يتعلــق  مــا  وفــي 

كمــا غيبــت أحزابــا أخــرى، علــى غــرار مكونــات 
الجبهــة الشــعبية ونــداء تونــس وآفــاق تونــس 
السياســية  الســاحة  عــن  تونــس،  ومشــروع 
تعافــي  معــه  يصعــب  مــا  واالجتماعيــة، 
فــي  ظهورهــا  واســتئناف  التشــكيات  هــذه 
املســتقبل املنظــور. أمــا حركــة النهضــة، الفائــز 
األول بهــذا االســتحقاق، فإنهــا لــم تســلم، هــي 
األخــرى، مــن تقلــص حجمهــا االنتخابــي عــن 
العهدتــن الســابقتن )2011- 2014(، حيــث لــم 
تحــرز ســوى 52 مقعــدا. يليهــا »قلــب تونــس« 
مقعــدا   22 بـــ  الديمقراطــي«  »التيــار  ثــم   38 بـــ 
فائتــاف الكرامــة )مفاجــأة هــذه االنتخابــات( 
بـــ 21 مقعــدا، والحــزب الدســتوري الحــر بـــ 17 
مقعــدا، وحركــة الشــعب 16 وتحيــا تونــس 14 
مقعــدا. لتتــوزع بقيــة املقاعــد )33( بــن قوائــم 
مســتقلة وأحــزاب صغــرى. وواضــح أن مجلس 
النــواب التونســي الجديــد لــن يتميــز بأغلبيــة 
األولــى،  مهمتهــا  إنجــاز  مــن  تمّكنــه  فاعلــة، 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة، وتمريــر القوانــن 
املتعلقة باســتكمال الهيئات الدســتورية، وفي 
مقدمتها املحكمة الدســتورية التي يســتوجب 
زة ال تقــل عــن 145 نائبا. 

ّ
تركيزهــا أغلبيــة معــز

والســؤال األبرز هنا: كيف ســتحكم »النهضة« 
ومــع مــن؟ ذلــك أن دســتور 2014 يخــّول للحزب 
يظفــر  أن  شــريطة  الحكومــة،  تشــكيل  الفائــز 

اللعبــة الدوليــة مــع االســتبداد األمني بنســخة 
جديدة من عبد العزيز بوتفليقة.

تشــير كل الصــور إلــى مســائل مهمــة، يحتــاج 
فهمهــا املثقــف العربي، مناضا كان أم نصيرًا 

للحلم العربي:
التــي  الفــداء  روح  هنــا  يســجل  مــا  أول  أوال، 
يتحلى بها الشــعب العربي وحيويته، في ظل 
تعميم قاتل ملعنوياته وتقديمه شعبا عاجزا، 
يه 

ّ
ينتمــي إلــى عروبــة حقيرة، وفاشــا فــي تبن

فكــرة الرســالة اإلســامية وحملهــا الحضــاري 
إلــى العالــم، وأن تاريــخ العــرب املســلمن هــو 
حقيبــة تخلــف فكــري، ُيقدم فــي ألبوم جمع كل 
الحــوادث التاريخيــة التــي عاشــها العرب بناء 
علــى االســتبداد أو التوريــث، وليــس مــن خال 
فرز رسالتهم الحضارية والتنويرية، وقيمهم 
اإلنســانية،  إلــى  حملوهــا  التــي  األخاقيــة 
وروح كفاحهم القديم والجديد، أمام مشــاريع 

االستعمار.
ثانيــا، صحيــح كليــا أن يقــال إن العــرب فتكــت 
بهــم أفــكار عاطفيــة فوضويــة وعجــز متبــادل، 
يحمــل  لــم  تاريخهــم  أن  يعنــي  ال  ذلــك  لكــن 
 

ٌ
رســالة حضارية، أو أن اإلنســان العربي فاشــل
بطبعــه، ويجــب أن يلحق بالعثمانية الجديدة 
عــاد هيكلة الشــعب 

ُ
أو فــارس الطائفيــة، أو أن ت

العربــي ككانتونات تســتدعي التجربة املدنية 
الغربية للتطبيق، بكل شروطها.

لاستشــراق،  قديمــة  نظريــة  وهــي  ثالثــا، 
نســخت فــي أكثــر مــن خطــاب اجتماعي أو 

ُ
است

فلسفي، بأن العجز العربي ذاتي، وأن الرسالة 

بعــدم تجــاوز الحــد، أو الخــط األحمــر، حســب 
األميركيــة،  الخارجيــة  فــي  مســؤول  قــول 
فــإن املقصــود عــدم ارتــكاب الجيــش  التركــي 
عمليــات تطهيــر عرقيــة، وعــدم القيــام بقصف 
عشــوائي يســتهدف املدنيــن، وعــدم التســبب 
بعمليــات نــزوح كبيــرة، وعــدم التســبب بفــرار 

عناصر من تنظيم الدولة اإلسامية.
أمــام هــذه التطــورات، ال بــد مــن تثبيــت بعــض 
تتحــدث  لــم  أوال،  املوضوعيــة:  املعطيــات 
تصريحــات ترامــب ومســؤولي إدارتــه إطاقــا 
عن رفض أميركي للعملية العسكرية التركية. 
وما كان مواربة أصبح حقيقة موضوعية، مع 
رفــض الواليــات املتحــدة تمرير البيان األممي 
البيــان  أن مشــروع  علمــا  األمــن،  فــي مجلــس 
الذي تقدمت به دول أوروبية ال يدين العملية 
التركيــة، وإنمــا يكتفــي بالتنديــد بهــا. وكان 
التصويــت  بعــدم  االكتفــاء  لواشــنطن  يمكــن 
علــى البيــان بــدال مــن رفضــه، غيــر أن رفضهــا 
إلــى تركيــا، مفادهــا  يحمــل رســالة سياســية 
بــأن واشــنطن ال تعــارض العمليــة العســكرية، 
أو  إنســانيٍة  أزمــاٍت  إلــى  تــؤدي  لــن  طاملــا 
تهديدات إرهابية. ثم جاءت تصريحات وزير 
الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، لتوضح 
ــدرك أن 

ُ
موقــف واشــنطن تمامــا، حــن قــال »ن

لتركيا مصالح أمنية مشروعة ولها الحق في 
الّدفاع عن نفسها«. ثانيا، لن تتوقف العملية 
أهدافهــا  تحقــق  حتــى  التركيــة،  العســكرية 
بالوصــول إلــى الطريــق الدولي M4، أي بعمق 
يصــل إلــى نحــو ثاثــن كيلومتــرا. وقــد وســع 
الجــوي  االســتهداف  دائــرة  التركــي  الجيــش 
واملدفعــي، علــى امتداد أكثر من 300 كيلومتر، 

يعنــي  مــا  األقــل.  علــى  نــواب   109 بأصــوات 
نســج  مــن  »النهضــة«  تتمّكــن  أن  ضــرورة 
تحالفــاٍت مــع مكونات برملانية أخرى، تمّكنها 
الثانــي  فالحــزب  الصعوبــة،  وهنــا  ذلــك.  مــن 
)قلب تونس( أعلن رسميا رفضه التحالف مع 
حركة النهضة، وكذلك كان موقف حزب حركة 
الشعب، الذي اختار االصطفاف في املعارضة، 
فيمــا  الديمقراطــي،  التيــار  حــزب  غــرار  علــى 
تمّسكت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير 
موســى، بموقفهــا املبدئــي الرافــض للتحالــف 
معهــا، ليلتحــق بهــم حــزب تحيــا تونــس الــذي 
يوســف  الحالــي،  الحكومــة  رئيــس  يتزعمــه 
الشــاهد، مــا يعنــي أن األغلبيــة العدديــة التــي 
ائتــاف  وأهمهــا  النهضــة،  تشــارك حركــة  قــد 
الكرامة وبعض املستقلن ال تتجاوز 75 نائبا 
باحتساب مقاعد »النهضة«.  لقد أعلنت حركة 
وتحــت  االنتخابيــة،  حملتهــا  فــي  النهضــة، 
ضغط خسارتها املدوية االستحقاق الرئاسي 
ملرشحها عبد الفتاح مورو، بأنها لن تتحالف 
فوزهــا  صــورة  فــي  تونــس،  قلــب  حــزب  مــع 
باملرتبــة األولــى فــي االنتخابــات التشــريعية. 
نفســها  تجــد  الواقــع،  إكراهــات  أمــام  ولكنهــا 
مضطرة إلعادة حساباتهاـ ومراجعة مواقفها 
باملضي في استراتيجيات التحالف والتوافق 
التــي ســلكتها إّبــان انتخابــات 2014 مــع حــزب 

اإلســامية هــي نــص تاريخي متخلــف، انتهى 
اســتقاله  فهــم  مــن  مطلقــا  معنــى  ال  زمانــه، 
الفلســفي، وقدرته للمشاركة في بناء مستقبل 
ناجــح، ونهضــة مدنية لألمــة العربية وبعدها 
فهــي  مطلقــا،  ذلــك  فــي  جديــد  فــا  الرســالي، 
عالــم  فــي  واســع  نطــاق  علــى  بنَيــت 

ُ
ت  

ٌ
معادلــة

نسخت من مثقفن عرب.
ُ
االستشراق، واست

رابعــا، والغريــب هنا، فشــل هــذه املعادلة، حن 
إشــكال  فــا  التطبيــق،  مســتقبل  علــى  تطــرح 
أبــدًا فــي تفنيــد الســلبية والتــواكل العربي، وال 
غّيــب العقلْن، 

ُ
حالــة الهيجــان العاطفــي التــي ت

هــذا  أن  املشــكلة  إنمــا  والتنويــري،  السياســي 
الفريق، أو هذه الثقافة التي تسعى إلى تقديم 
متعــددة،  بشــرية  جماعــات  جغرافيــا  العــرب 

غربــا،  أبيــض  تــل  شــرقا وحتــى  املالكيــة  مــن 
أربعــن كلــم باتجــاه  إلــى نحــو  بعمــق يصــل 

اللواء 93 في ريف عن عيسى. 
ليــس  العســكرية  للعمليــة  الرئيســي  الهــدف 
القضــاء علــى ممــر اإلرهــاب، ووقــف التهديــد 
الكــردي لتركيــا، وفــق مــا يتداولــه املســؤولون 
األتــراك فــي الظاهــر، فعمليــا، منــذ نهايــة عــام 
لــم يعــد ثمــة عمليــات عســكرية كرديــة   2016
ضــد تركيــا، بعدمــا منعــت واشــنطن األكــراد 
مــن ذلــك. الهــدف التركــي هــو ضــرب مشــروع 
وال  ســورية،  فــي  لألكــراد  الذاتيــة«  »اإلدارة 
يتحقــق هــذا الهــدف إال بتوغــل تركي محدود، 
كلــم.   30 الـــ  يتجــاوز  عمقــا  يتطلــب  وإنمــا 
والهدف التركي الثاني توطن مئات آالف من 

قايــد  الباجــي  الراحــل  وزعيمــه  تونــس،  نــداء 
السبســي الفائــز األول. ولكــن حليــف األمس لم 
يجــن فــي انتخابــات 2019 ســوى ثاثة مقاعد، 
قايــد  ومؤسســه  زعيمــه  رحيــل  عــن  ناهيــك 
االعانــات  هــذه  ذلــك  الــى  يضــاف  السبســي. 
املتواترة الســالف ذكرها من الرفض للتحالف 
مــع »النهضــة«، وكان مــن املؤمــل أن تلجــأ إلــى 

لكــي تقتــدي بمــا يقولــه الغــرب عنهــا، وتطّبقه 
على ذاتها. وهذا الغرب نفســه ال يقبل بها في 
ناديه، ولم يعِطها أي استحقاٍق نّدي ولو كان 
حصــر العاقــة 

ُ
نســبيا، وكل مــا فــي األمــر أن ت

علــى التقديــس الطوعــي للتاريــخ االجتماعــي 
علــى  وعليــه،  السياســية.  ورحلتــه  للغــرب، 
الشــرق أن يكون حديقة خلفية ملصالح للغرب 

املستنير، ال شريك نهضة وال قيم إنسانية.
خامســا، هنــا جاءت ريــاح عربية جديدة، فهي 
الهزيمــة  روح  املســارين،  ِكا  تنفــض  اليــوم 
نقــض  والثانــي  للغــرب،  املطلقــة  والتبعيــة 
َصنــَع  الــذي  واملســتبد  املصنــوع  الديــن  بنيــة 
وثقافــة  سياســيا  مذهبــا  التــراث  كــوارث  مــن 
لصالــح  الشــعب  إنســانية  لغــي 

ُ
ت اجتماعيــة، 

هــر 
ُ
الحاكــم بفتــوى دينيــة، أو ثقافــة الئكيــة ق

بها العرب.
سادســا، واملســيرة الفكريــة ال بــد مــن أن تأخــذ 
حظها من الوقت، في مقابل انتزاع كل مساحة 
حريــة ونهضــة مدنيــة، واســتقرار اجتماعــي، 
املســتبد  مــع  حتــى  الحــرب،  فــض  فيــه  بمــا 
إلــزام  وعــدم  الســورية،  كالحالــة  املتوحــش، 
تحــوالٍت  بمســطرة  الجديــد  العربــي  الربيــع 
سياســية كبــرى، تبــدأ بالخــروج إلــى الشــارع، 
ثــم تعزيــز املظاهــرات، ثــم دعــوة الجيــش إلــى 

إسقاط نفسه، بتغيير طربوشه ال أكثر.
إلــى  الطريــق  بدايــة  االختــاف  هــذا  إدراك 
مســتقبل مختلــف لألمــل العربــي املخنوق، وال 

حرج مطلقا أن يكون بطيئا، لكنه أكيد.
)كاتب عربي في كندا(

الســورين فــي املنطقــة اآلمنــة املقــّرر إقامتهــا، 
علــى  الســيطرة  الكبيــر  العــدد  هــذا  ويتطلــب 
وبلــدات  وقــرى  واســعة  جغرافيــة  مســاحات 

عديدة.
الواقــع  تقبــل  الكرديــة  الوحــدات  علــى  ثالثــا، 
للــدول  العليــا  القوميــة  فاملصالــح  الجديــد، 
أمــام  يكــون  ولــن  املحليــن،  الحلفــاء  تتجــاوز 
األكــراد، بعدمــا أوصــد النظــام الســوري بــاب 
بالوســاطة  القبــول  ســوى  معهــم،  الحــوار 

األميركية على ما فيها خذالن لهم.
الجزئــي  األميركــي  االنســحاب  يشــكل  رابعــا، 
االنســحاب  إن  إذ  لروســيا،  مهمــة  فرصــة 
األميركــي هــو بمثابــة ســابقة يمكــن تكرارهــا 
أن  موســكو  وتعتقــد  أخــرى،  مناطــق  فــي 
املتحــدة  الواليــات  علــى  الضغــط  ممارســة 
تركيــا.  فعلــت  كمــا  تريــده  مــا  لهــا  ســيحقق 
وفعــا، بعــد ســاعات قليلــة مــن ســحب القــوة 
األميركيــة، طلبــت القــوات الروســية مــن القــوة 
األميركيــة املوجــودة فــي مدينــة منبــج إخــاء 
قــوات  مواقعهــا مــن املدينــة، تمهيــدا لدخــول 
النظام السوري. وال يستبعد أن ُيقدم األخير، 
مدعوما من روسيا في لحظة اشتداد املعارك 
شــن  علــى  الكرديــة،  والوحــدات  األتــراك  بــن 
عمليــة عســكرية فــي املناطق الكرديــة الرخوة، 

مثل جنوبي محافظة الرقة.
الجزئــي،  األميركــي  االنســحاب  خامســا، 
تأثيــرات  لــه  ســيكون  التموضــع،  إعــادة  أو 
اســتراتيجية مهمــة فــي الشــمال الشــرقي مــن 
ســورية، وســيعيد خلــط األوراق والتحالفــات 

على املدين، املتوسط والبعيد.
)كاتب وإعالمي سوري(

حركــة تحيــا تونس، مرشــحة زعيمها يوســف 
الجديــدة،  الحكومــة  تشــكيل  الــى  الشــاهد 
لكــن يبــدو أن املجلــس الوطنــي لهــذه الحركــة 
فــي املعارضــة. وبذلــك  قــد اختــار أن تصطــف 
حكومــة  لتشــكيل  »النهضــة«  علــى  يســتحيل 
وهــو  الدســتور،  مقتضيــات  وفــق  تقودهــا 
أعســر بكثيــر علــى الكتل واألحزاب األخرى في 
صــورة احتمــال فشــل مرشــح النهضة لرئاســة 
إلــى  السياســية  املبــادرة  وعــودة  الحكومــة، 
رئيــس الدولــة، وهــو توصيف يدركــه الجميع، 
بمــا فــي ذلــك »النهضــة«، وإن كانــوا ال يقــّرون 
جعلــت  املشــهد  هــذا  تعقيــدات  ضــرورة.   بــه 
قيادات سياسية وازنة، مشهودا لها بالحكمة 
والرصانــة، تدلــي باقتراحاتهــا للذهــاب نحــو 
فكــرة حكومــة ال حزبيــة )أو فــوق حزبيــة(، كأن 
تكــون حكومــة وحــدة وطنيــة، أو حكومة إنقاذ 
املخــرج  هــي  تكنوقــراط،  حكومــة  أو  وطنــي، 
الوحيــد مــن املــأزق، إال أن ذلــك يبــدو مرفوضــا 
مــن مختلــف مكونــات البرملــان الجديــد، وفــي 
مقدمتها »النهضة« التي أعلن زعيمها، راشــد 
الغنوشــي، أنها جاهــزة لحكم تونس، وإيجاد 
حلــول اقتصاديــة واجتماعيــة، مســتفيدة مــن 
تجربتهــا فــي الحكــم. .. لننتظــر مــا ســتأتي بــه 

تقلبات السياسة وضروراتها.
)كاتب تونسي(

ربيع العرب الثاني... مراجعة موضوعية

عن خيارات ترامب الثالثة في سورية

برلمان تونس وسؤال الحكومة

المسيرة الفكرية ال بد 
من أن تأخذ حظها 

من الوقت، في مقابل 
انتزاع كل مساحة 

حرية ونهضة مدنية

على الوحدات 
الكردية في سورية 

تقبل الواقع الجديد 
فالمصالح القومية 
العليا للدول تتجاوز 

الحلفاء المحليين

أعلنت »النهضة« 
أنها جاهزة للحكم، 

وإيجاد حلول 
اقتصادية واجتماعية، 
مستفيدة من تجربتها 

في السلطة
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نابلس ـ سامر خويرة

مقاومــة  فــي  الفلســطيني  الناشــط  يجهــز 
خالــد  الســتيني  اإلســرائيلي،  االســتيطان 
طويــل  لشــهر  أنفســهم،  وفريقــه،  منصــور 
مــن االشــتباك املباشــر مــن نقطــة الصفــر مــع جنــود 
االحتال واملســتوطنن، مع انطاق الحملة السنوية 
لنصــرة املزارعــن فــي موســم قطــاف الزيتــون »إحنــا 
فــي الضفــة  الزراعيــة  التــي تنظمهــا اإلغاثــة  معكــم« 
الغربيــة املحتلــة للعــام العاشــر علــى التوالــي. ومــن 
املقــرر أن تبــدأ الحملــة عملهــا بالترافــق مــع انطــاق 
موســم قطــاف الزيتــون، الــذي حــددت وزارة الزراعــة 

الفلسطينية موعده الرسمي اليوم، الثاثاء.
الفلســطينية  القــرى  حملــة »إحنــا معكــم« ســتجوب 
فــي الضفــة الغربيــة املحتلــة، مــن جنــن شــمااًل إلــى 
الخليل جنوبا، وستقف مع املزارعن وتساعدهم في 
قطــاف الزيتــون، وســتكون إلى جانبهــم في التصدي 
لاســتفراد  يخططــون  الذيــن  املســتوطنن  لقطعــان 
باملزارعــن فــي األماكــن النائيــة واالنقضــاض عليهــم 
 عام، 

ّ
وســرقة محصولهــم الــذي ينتظرونــه بشــوق كل

الجديــد«.  »العربــي  لـ منصــور  يوضــح  مــا  بحســب 
منصور أنجز مع مجموعة من الناشطن في الحملة 
وضع اللمســات األخيرة للمواقع التي ستســتهدفها، 
بالتزامن مع االنطاق الرســمي ملوســم القطاف الذي 
حددته وزارة الزراعة الفلسطينية في الخامس عشر 

 قطاعــات 
ّ
مــن أكتوبــر/ تشــرين األول، بالرغــم مــن أن

واسعة من املزارعن استبقت املوعد املحدد، ال سيما 
فــي املناطــق القريبــة من املســتوطنات وجــدار الفصل 
العنصــري. وكانــت الــوزارة قــد بــررت انطاق املوســم 
في هذا اليوم بالذات »بناء على تنســيب وتوصيات 
الفنيــن فــي الــوزارة، ومجلــس الزيتــون الفلســطيني 
ــه يجــوز ملديري 

ّ
والخبــراء فــي القطــاع، مــع التأكيــد أن

الزراعــة فــي املحافظــات تأخيــر هــذا املوعــد بحســب 
املصلحة العامة«.

وتأتي حملة »إحنا معكم« هذا العام، في وقت تزداد 
علــى  االحتــال  وقــوات  املســتوطنن  اعتــداءات  فيــه 
الحملــة  جعــل  مــا  الفلســطينين،  املزارعــن  أراضــي 
جــزءًا مــن الحــراك الشــعبي املقاوم لاحتــال، والداعم 
الحملــة   

ّ
أن منصــور  ويــرى  والفاحــن.  للمزارعــن 

»تساعد املزارعن في إتمام عملية القطاف بالسرعة 
املمكنة، تحسبا ألّي هجمات قد يتعرضون لها«.

الطالب الجامعي ســعيد عامر، من جنن، يشــارك في 
»العربــي الجديــد«: »بــدأت التطــوع  الحملــة، ويقــول لـ
مــع الحملــة منــذ كنــت فــي الثانويــة العامــة قبــل عــدة 
ســنوات. أشــعر بفخــر كبيــر عندمــا نســاعد الفاحن 
بقطــاف الزيتــون، ونتحــدى االحتــال واملســتوطنن، 
هذا أقل الواجب تجاه من يحمي األرض ويحرسها«.
فــي  موظفــة  فهــي  قلقيليــة،  مــن  ياســن،  نغــم  أمــا 
شــركة خاصــة، وشــاركت العــام املاضــي فــي الحملــة 
هــذا  الســنوية  إجازتهــا  ورتبــت  زمياتهــا،  رفقــة 

العــام للتزامــن مــع موســم قطــاف الزيتــون، إذ ذهبــت 
العــام املاضــي رفقــة أفــراد الحملــة مــع ســاعات الفجر 
األولــى إلــى القــرى املســتهدفة، لتقــف مــع أصحابهــا 
فــي مواجهــة املســتوطنن، مــن دون تعــب أو ضجــر، 
»العربــي الجديد«. نغم تعيش في مدينة  كمــا تقــول لـ
قلقيليــة وتفتقــد ملثــل هــذه »األجــواء الرائعــة«. فبــن 
حقــول الزيتــون ُيشــعل الحطــب ويعــّد الطعام ويفطر 
وينشــدون  ويغنــون  الطلــق،  الهــواء  فــي  املشــاركون 
لــوال  حيــاة،  مــن  أجملهــا  »مــا  نغــم:  تعلــق  للوطــن. 
مــع  املزارعــن يومهــم.  الــذي ينغــص علــى  االحتــال 

ذلك، كنا وسنبقى معهم«.
الفلســطينين،  املزارعــن  لــدى  قبــواًل  الحملــة  القــت 
إذ يقــول ماجــد اشــتية، وهــو مــزارع مــن قريــة ســالم، 
انطــاق  الصبــر  بفــارغ  ينتظــر  ــه 

ّ
إن نابلــس،  شــرقي 

الحملة ملساعدته في إتمام قطاف الزيتون من أرضه 
القريبــة مــن مســتوطنة »آلــون موريــه« املقامــة علــى 
االحتــال الشــتية  قــوات  تســمح  ال  نابلــس.  أراضــي 
بالوصول إلى أرضه على مدار العام، يعطونه كبقية 
املزارعــن يومــن فقــط، مــن السادســة صباحــا حتــى 
السادســة مســاًء، وهــو وقــت ال يمّكن اشــتية وعائلته 
 

ّ
وعددهم ال يزيد عن عشرة أفراد من الوصول إلى كل
األشــجار، بينما ترك الثمار على الشــجر يعني هدية 
مجانيــة للمســتوطنن، الذيــن يترقبون هذه الفرصة 
 اإلغاثة الزراعية ســاعدته قبل 

ّ
بشــوق. يشــدد على أن

عدة أعوام، أسوة ببقية املزارعن الذين تقع أراضيهم 

قــرب املســتوطنات أو علــى الطــرق االلتفافيــة بقطاف 
الزيتــون، إذ حضــر نحــو أربعــن متطوعــا وأنجــزت 

مهمة قطاف ثمار الزيتون خال اليومن املتاحن.
مــن  كبيــرًا  عــددًا  معكــم«  »إحنــا  حملــة  وجنــدت 
مثــل  املجتمعيــة،  الفئــات  مختلــف  مــن  املتطوعــن 
الشــعبية  املقاومــة  ولجــان  الجامعــات،  طــاب 
باإلضافــة  والتعاونيــة،  الخيريــة  والجمعيــات 
الشــعب  أصدقــاء  مــن  األجانــب  املتضامنــن  إلــى 
فلســطن  إلــى  بعضهــم  يأتــي  إذ  الفلســطيني، 

خصيصا للمشاركة في الحملة.

مجتمع
أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، أمس، 
عن انعقاد النسخة الرابعة من »أسبوع قطر لاستدامة 2019«، خال الفترة من 26 أكتوبر/تشرين 
األول الجاري إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. ويوفر أسبوع قطر لاستدامة من خال تنظيمه 
أكثــر مــن 200 فعاليــة هــذا العــام، منصــة لتعزيــز التــزام الشــركاء والرعــاة باالســتدامة البيئيــة مــن 
خــال ممارســاتهم التنظيميــة واســتثماراتهم فــي املشــروعات واملبادرات املجتمعيــة التي تتصدى 
)قنا( للتحديات البيئية واالجتماعية.  

 طريقــة مشــي الشــخص يمكــن أن تســاعد فــي مراقبــة جــودة نومــه وذلــك 
ّ
قــال باحثــون صينيــون إن

بمســاعدة نمــاذج التعلــم اآللــي. وتعكــس طريقــة مشــي الشــخص خصائــص شــخصية فريــدة تشــمل 
الصحة العقلية والبدنية. وباملقارنة باألساليب القائمة ملراقبة النوم مثل األساور الذكية واختبارات 
 تحليــل طريقــة املشــي يتســم بالدقــة وهــو غيــر جراحي، ومنخفــض الكلفة، 

ّ
النــوم واالســتبيانات، فــإن

ومــن الســهل القيــام بــه، بمســاعدة مجموعــة مــن أجهــزة اســتقبال اإلحســاس بالحركــة، بحســب فريق 
)شينخوا( البحث من معهد علم النفس، في »األكاديمية الصينية للعلوم«.   

تحليل طريقة المشي يساعد في مراقبة جودة النوم»أسبوع قطر لالستدامة« في 26 أكتوبر

أنّها  نابلس  الزراعية في محافظة  اإلغاثة  أكدت 
إلنجاح  األجــانــب  المتطوعين  عشرات  حشدت 
جني  فــي  المزارعين  مساعدة  فــي  حملتها 
الناشط  ويقول  الزيتون.  من  محاصيلهم  ثمار 
إذ  حقيقيون،  شركاء  »هــؤالء  منصور:  خالد 
القضية  بمؤيدي  تربطنا  عالقات  شبكة  لدينا 
وال  الــعــالــم،  دول  مختلف  فــي  الفلسطينية 

يتأخرون عن تلبية النداء«.

متضامنون أجانب

اليوم الدولي للمرأة الريفّية ُيصادف اليوم. بحسب 
األمــم املتحــدة، ُيواجه العالم حاجــة ملّحة للتصدي 
لتغّيــر املنــاخ. مــن هنــا، اختــارت هــذا العــام إبــراز 
موضوع »دور املرأة والفتاة الريفية في بناء املرونة 
والصمــود ملواجهــة تغيــر املنــاخ«، لتســليط الضوء 
والفتيــات  النســاء  تلعبــه  الــذي  املهــم  الــدور  علــى 
الريفّيــات فــي بنــاء املرونة والصمــود ملواجهة أزمة 

املنــاخ.  وتــرى األمــم املتحــدة أنــه يــزداد االعتــراف 
بدور النســاء والفتيات في ضمان اســتدامة األسر 
املعيشــة  ســبل  وتحســن  الريفيــة،  واملجتمعــات 
النســاء نســبة  ــل 

ّ
العامــة. وتمث والرفاهيــة  الريفيــة 

كبيــرة مــن القــوى العاملــة الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك 
األكبــر  الجــزء  ويمارســن  الرســمي،  غيــر  العمــل 
مــن الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمــل املنزلــي 

فــي إطــار أســرهن فــي املناطــق الريفيــة. كمــا أنهــن 
الزراعــي  اإلنتــاج  فــي  كبيــرة  إســهامات  يســهمن 
واملــوارد  األراضــي  الغذائــي وإدارة  األمــن  وإتاحــة 
 عن إســهاماتهن في بناء القدرات 

ً
الغذائيــة، فضــال

على التكيف مع املناخ.
وبحسب األمم املتحدة، تعمل امرأة واحدة من بن 
كل ثــالث نســاء فــي الزراعــة. وتتولى النســاء جمع 

وقود الكتلة الحيوية ومعالجة املواد الغذائية يدويًا 
وضــخ امليــاه، وتعتمــد 80 فــي املائــة مــن العائــالت 
التي تفتقر إلى أنابيب مياه على النســاء والفتيات 
فــي  الريفيــات  أكثــر مــن ذلــك، تقــف  امليــاه.  لجمــع 
املــوارد  تتعــرض  عندمــا  املعركــة  خطــوط  طليعــة 

الطبيعية والزراعة للخطر.
)العربي الجديد(
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)روبرت أتاناسوفسكي/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

»ولــدت بعد نكبة عام 1948، بثماني سنوات، في شــادر، في املخيم، وكنا نعيش 
في ذلك الشادر عشرة أشخاص، إلى أن سمح لنا الحقًا بوضع حجارة وطني حول 
الحمامات مشتركة«.  )معدني(، وكانت  الزينكو  الغرفة من  الشادر، فصار سقف 
هكذا يستهل محمد علي شهابي املنحدر من قضاء طبريا، في فلسطني املحتلة، 
حديثه إلى »العربي الجديد«، هو الذي يعيش في مخيم عني الحلوة، في صيدا، 

جنوب لبنان، في املكان نفسه الذي نصب فيه أهله شادرًا أول مرة.
ه لم يعد قــادرًا على 

ّ
 للخردة قــرب منزله. كــان سباكًا، لكن

ً
الــيــوم، يملك علي محال

 أهله عانوا كثيرًا كما جميع الفلسطينيني، 
ّ
العمل بسبب ديسك في الظهر. يقول إن

خصوصًا في مسألة العمل: »أصغر أســرة هجرت من فلسطني كان عدد أفرادها 
ــان يعمل بالفاعل  ــان األب هــو املــعــيــل الــوحــيــد لــأســرة، وكـ عــشــرة عــلــى األقــــل، وكـ
أجرًا  ويتقاضى  بالزراعة،  أو  قاسية(  بدنية  أعمال  من  وغيرهما  وحفر  )تحميل 
ه كان مضطرًا إلى ذلك، ولوال وكالة األونروا )وكالة األمم املتحدة إلغاثة 

ّ
زهيدًا، لكن

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنــى( التي كانت مؤسستها توفر 
الطعام، وفتحت املــدارس ملا عشنا، أو تعلمنا«. يتذكر دراسته: »مــدارس األونروا 
كانت من الشوادر أيضًا، وصفوفها حتى التاسع األساسي فقط، ومن كان ميسورًا 
كان يتابع تعليمه الثانوي في مدارس خاصة، ومنهم من سافر إلى الخارج، وتعلم 
وبــات يرسل ألهله املــال لتعليم أشقائه الذين دخلوا إلــى الجامعات. أمــا أنــا فلم 
أتمكن من متابعة تعليمي، إذ فضلت أن يتابع أخي تعليمه، الــذي كان قد أنهى 
دراسته قبلي، وكان لي أخ أكبر بات يومها معلمًا في مدارس األونروا، وهو من كان 
يساعد أبي ويساهم في تعليم أخي الذي يكبرني. وهكذا تعلمت مهنة السباكة«. 
يضيف: »مات أبي عام 1970، وصرت الحقًا أنا وأخي األكبر نعيل األسرة«. يذكر 
 األهالي قبل عام 1967، عانوا كثيرًا من األمن الداخلي اللبناني واملكتب الثاني 

ّ
أن

، عندما يدخل عناصر املكتب إلى املقهى، كان على 
ً
)االستخبارات العسكرية(. فمثال

جميع من فيه أن يقفوا لهم احترامًا، أما من ال يقف فُيضرب ويهان، ويساق إلى 
املخفر. يتابع: »كان ممنوعًا على العامل الفلسطيني أن يتجاوز طريق القاسمية 
)إلى الجنوب من صيدا وإلى الشمال من صور( إذا كان آتيًا من صيدا وما خلفها، 

من دون أن يستحصل على رخصة من استخبارات الجيش«.
عدة.  العمل وحقوقًا  فنحن محرومون  نفسها،  املعاناة  نعيش  زلنا  »مــا  ويختم: 
ويــزيــد األمـــر ســـوءًا عــدم الــســمــاح ملـــواد الــبــنــاء بــالــدخــول إلــى املــخــيــم، وخصوصًا 

الحديد، ما يعطل األعمال«.

تحقيق  من  اليوم  حتى  العراق  في  المحتجون  يتمكن  لم 
أهدافهم المطلبية. مع ذلك، فإّن التظاهرات العامة التي بدأت 

قبل أسبوعين أسست لتضامن كبير بين المشاركين ظهر في عدة 
أشكال، لعّل أبرزها إجالء الجرحى وعيادتهم والتعزية بالضحايا

برنامج جامعي بلجيكي لحّث الالجئين على مواصلة التعليم
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مجتمع

أربيل ـ كرم سعدي

مـــــــــــــواقـــــــــــــف عـــــــــــــــــدة أنـــــتـــــجـــــتـــــهـــــا 
ــــي شـــهـــدهـــا  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
العراق منذ بداية أكتوبر/ تشرين 
الكبير  التكاتف  أبــرزهــا  مــن  الــجــاري،  األول 
بني املواطنني، وإن من دون عالقات سابقة 
 الوطن هو 

ّ
تربط بني معظمهم، معتبرين أن

فاالحتجاجات  يجمعهم.  الـــذي  األول  الــهــّم 
التي اطلع عليها العالم عبر مقاطع فيديو 
بالقمع  لها  األمنية  الــقــوات  مواجهة  وثقت 
الخانقة،  والــغــازات  األسلحة  استخدام  عبر 
ما أدى إلى سقوط أعــداد كبيرة من القتلى 
والـــجـــرحـــى، عــكــســت أيـــضـــًا بـــعـــدًا إنــســانــيــًا 
الــفــيــديــو  مــقــاطــع  تــكــشــف  وإرادة مــشــتــركــة. 
تالحمًا بني املحتجني، إذ يهرعون إلى نقل 
 وجــريــحــًا، مــن دون خوف 

ً
مــن يسقط قتيال

مـــن رصــــاص األمــــن والــقــنــاصــة املــتــربــصــني 
امتأت منازل  املباني. كذلك،  أعلى  بهم في 
القتلى والجرحى بالنساء والرجال األغراب 
ممن جاؤوا ملساندة العائالت في مصابها.

فــــي مـــنـــزل عـــلـــي الـــــدراجـــــي وهـــــو شـــــاب فــي 
الــخــامــســة والـــعـــشـــريـــن مـــن الـــعـــمـــر، أصــيــب 
بطلقة في قدمه، تساعد نسوة من الجيران 
والتحضير  املـــنـــزل  أعـــمـــال  أداء  فـــي  والـــدتـــه 
ــيـــوف. تـــقـــول أريـــــج فــــوزي،  الســتــقــبــال الـــضـ

ها وزوجها يعمالن 
ّ
وهي جارة أهل علي، إن

فــــــي خـــــدمـــــة ضـــــيـــــوف عــــلــــي مــــنــــذ أصــــيــــب، 
الجديد«  »العربي  إلــى  حديثها  في  مشيرة 
ــا ونــــســــوة أخــــريــــات مــــن جــيــرانــهــا  ــهـ ــــى أنـ إلـ
ــن الـــتـــي أصـــيـــب ولـــدهـــا،  ــهـ ــارتـ ــاعـــدن جـ يـــسـ
 ضــيــوفــًا أغــرابــًا 

ّ
فــي أعــمــال املـــنـــزل. تــؤكــد أن

أقبلوا لالطمئنان على صحة علي، مشيرة 
 حـــالـــة تــعــاطــف كــبــيــرة مـــع جــرحــى 

ّ
إلــــى أن

ــهــا 
ّ
االحــتــجــاجــات شــهــدهــا املــجــتــمــع، كــمــا أن

وزوجـــهـــا قــــررا مــســاعــدة جــيــرانــهــمــا بسبب 
كثرة الضيوف من نساء ورجال.

يــعــيــش الـــعـــراق عــلــى وقـــع احــتــجــاجــات هي 
األولـــى مــن نوعها، إذ شــهــدت فــي األســبــوع 
وإصابة  120 شخصًا  أكثر  مقتل  لها  األول 
أكثر من 6 آالف، إذ تعاملت القوات األمنية 
الحي  بــالــرصــاص  السلميني  املحتجني  مــع 
 
ّ
والغازات املسيلة للدموع لتفريقهم، كما أن

الــقــمــع وصـــل إلـــى مــســتــوى أعــلــى، مــن خــالل 
نيرانهم  اطلقوا  الذين  القناصني  استخدام 

على املتظاهرين من مسافات بعيدة.
 الـــقـــمـــع الــــــــذي تــــعــــرض لــه 

ّ
وكــــــــان الفــــتــــًا أن

ــيـــروا من  ــهــم غـ
ّ
املــحــتــجــون لـــم يــوقــفــهــم، لــكــن

تقليصها  خــالل  مــن  احتجاجاتهم  أســلــوب 
وعدم تكثيفها في منطقة واحدة منعًا لوقوع 
مزيد من الضحايا، باإلضافة إلى انتظارهم 
تــحــركــًا دولــيــًا وأمــمــيــًا ملــحــاســبــة حكومتهم 

ــان من  ــ ويــهــنــئــونــه بـــالـــســـالمـــة.  يــضــيــف: »كـ
حني  وأقاربنا  جيراننا  زيــارة  لدينا  املعتاد 
لكن  عليهم،  لنطمئن  مــا،  بمصاب  يصابون 
في حاالت غير اعتيادية مثل الحروب ومثل 
هذه االحتجاجات، يكون التأثير على الناس 
أكبر، فيسعون لزيارة املصابني ويحضرون 
ــكـــونـــوا أقـــــــارب أو  ــم يـ ــزاء، وإن لــ ــ ــعـ ــ بـــيـــوت الـ
املــصــاب«.  وقـــع عليهم  بــمــن  عــالقــة  تربطهم 
يتابع: »أكثر من مرة ذهبت رفقة أصدقائي 
إلــى مستشفى الــصــدر، إذ أســكــن فــي مدينة 
الصدر التي كانت لها الحصة األكبر في عدد 
هناك،  املــصــابــني  على  فاطمأننا  الــضــحــايــا، 
كــمــا زرنـــــا مــصــابــني آخـــريـــن فـــي بــيــوتــهــم«. 
ـــه 

ّ
ــافـــة إلــــى هـــــذا، يـــقـــول الـــواســـطـــي إن بـــاإلضـ

وأصـــدقـــاءه حــضــروا مــواكــب تشييع وعـــزاء 
لقتلى سقطوا في االحتجاجات.

مـــن جــانــب آخــــر، تــشــبــه مـــواكـــب عــــزاء قتلى 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي أقــيــمــت فـــي ســـرادقـــات 
وســـط األحـــيـــاء الــتــي فــيــهــا مــنــازلــهــم، لــعــزاء 
»كـــبـــار الـــقـــوم وعــلــيــتــهــم«، بــحــســب الــشــيــخ 
ــرم الـــســـلـــطـــانـــي، عـــضـــو مـــجـــلـــس شــيــوخ  ــ ــ أكـ
ــداد، الـــــذي يــتــحــدث لـــ»الــعــربــي  ــغــ عــشــائــر بــ
شخصيات  الــقــوم  بكبار  ويعني  الــجــديــد«، 
مثل شيوخ العشائر واملسؤولني الكبار في 
الدولة، وقادة الجيش، واملشاهير مثل كبار 
الــفــنــانــني واألدبـــــاء والــريــاضــيــني والــعــلــمــاء، 
كبيرًا  عزائهم حــضــورًا  مــواكــب  تشهد  ممن 
ــم. فــمــا يثير  ــهـ ــازاتـ تـــقـــديـــرًا ملــكــانــتــهــم وإنـــجـ
ه بطبيعة 

ّ
استغراب السلطاني الذي يقول إن

مــكــانــتــه االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــحــضــر بــاســتــمــرار 
مواكب عزاء لشخصيات مهمة في املجتمع، 
 »شــبــانــًا تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــني 18 

ّ
هـــو أن

أو مكانة،  أّي شهرة  لهم  لم تكن  عامًا و26، 
باتوا ملحوظني داخل مجتمعهم، وتحولوا 
عــنــد مــمــاتــهــم إلــــى قــيــمــة كـــبـــيـــرة«. يــضــيــف: 
»حضرت عددًا من مواكب عزاء لشبان بهذه 
ــداد الــتــي حــضــرت.  ــ األعـــمـــار، وشـــاهـــدت األعـ
ــور ال يـــقـــل أهـــمـــيـــة عـــــن عـــــزاء  ــحــــضــ كــــــان الــ
أو  الــدولــة  فــي  لها ثقلها  شخصية معروفة 
هم واجهوا املوت 

ّ
 هــذا ألن

ّ
في املجتمع، وكــل

وضـــحـــوا بــأنــفــســهــم فـــي ســبــيــل قــــول كلمة 
الحق واملطالبة بحقوق شعبهم«.

وانطلقت، الثالثاء في مطلع أكتوبر/ تشرين 
بــغــداد  الـــجـــاري، تــظــاهــرات شعبية فــي  األول 
والــــجــــنــــوب، خـــصـــوصـــًا الـــبـــصـــرة ومـــيـــســـان، 
لــلــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة املــســؤولــني املــتــورطــني 
ــاد واســــتــــكــــمــــال اإلجــــــــــــراءات  ــ ــسـ ــ بـــشـــبـــهـــات فـ
اإلصــالحــيــة الــتــي وعـــدت بــهــا حــكــومــة رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي. وطالبت التظاهرات 
أيــضــًا بــإبــعــاد الــعــراق عــن الــصــراع األمــيــركــي 
واإليراني، إضافة إلى تحسني الواقع املعيشي 
والخدمات وتوفير فرص العمل. ومع استمرار 
إلــى مختلف  وانتقالها  أيــام  عــدة  التظاهرات 
املحافظات، واجهها األمن بالقمع ما أدى إلى 
 ونحو 6600 جريح، 

ً
سقوط أكثر من 160 قتيال

عدا عن مئات املعتقلني.

جامعة لوفان 
الكاثوليكية، تؤمن بنجاح 

هذا النموذج وإمكانية 
نقله إلى مؤسسات أخرى

بحسب محمد ناصر، أحد املتظاهرين الذين 
يقول  االحتجاجات.  فــي  لإلصابة  تعرضوا 
ه لم يكن يتوقع 

ّ
ناصر لـ»العربي الجديد« إن

أن ينجو من املوت؛ إذ نزف كثيرًا من الدماء 
إثر إصابته بشظية زجاجية من جراء تهشم 
زجاج محل تجاري تعرض إلطالق رصاص. 
معنويًا  دافــعــًا  أعطتني  »إصــابــتــي  يضيف: 
ملواصلة املطالبة بحقوق الشعب، ومحاسبة 
الــحــكــومــة، إذ مـــا زالــــت الـــنـــاس تـــزورنـــي في 
بيتي لتهنئني بالسالمة. كثيرون ال أعرفهم 
جاؤوا لالطمئنان والتهنئة، فشعرت بفخر 

 لـــي قــيــمــة كــبــيــرة داخـــــل بــلــدي. 
ّ
كــبــيــر، وأن

ينادونني: يا بطل ويا شجاع. لقد أعطوني 
دافعًا لكي أموت من أجل قضيتنا وتحقيق 
مــطــالــبــنــا بــمــحــاســبــة الــحــكــومــة والــحــصــول 
عــلــى حــقــوق الــشــعــب املغتصبة عــبــر أحـــزاب 

السلطة«.
مــا يـــراه نــاصــر الـــذي لــه مــن العمر 23 عامًا، 
إلــى جانب  مــألــوف، يعتبره مــن يقفون  غير 
ــًا أخـــالقـــيـــًا  ــ ــبـ ــ ضـــحـــايـــا االحــــتــــجــــاجــــات واجـ
وديــنــيــًا ووطــنــيــًا وإنــســانــيــًا، وفـــق مــا يقول 
الـــحـــاج شــعــبــان الـــواســـطـــي، الــــذي زار رفــقــة 

الجرحى  العديد من  مجموعة من أصدقائه 
إلى  باإلضافة  منازلهم  وفــي  املستشفى  في 
تقديم املواساة لذوي القتلى. يقول لـ»العربي 
 هذه الحالة معتادة في العراق، 

ّ
الجديد« إن

وكــانــت مــن الــعــادات الــتــي بـــرزت فــي الحرب 
مشيرًا   ،)1988  -  1980( اإليرانية   - العراقية 
ـــه مــر فــي تلك الــحــالــة أيــضــًا حــني كان 

ّ
إلــى أن

جــنــديــًا فـــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر، عــنــدمــا أصــيــب 
بــاملــعــركــة فــتــحــول مــنــزلــه إلـــى مــــزار مــن قبل 
ضـــيـــوف ال يـــعـــرف بــعــضــهــم ويــســكــنــون في 
أحــــيــــاء قـــريـــبـــة مــــن حــــيــــه، كــــانــــوا يــــزورونــــه 

تواصل شركات المياه 
والصرف الصحي 

الرسمية في المناطق 
الليبية نشر نشاطاتها 

عبر صفحاتها. 
وبينما يشيد كثير 

من المعلقين بهذه 
النشاطات، فإّن آخرين 

يؤكدون أنّها غير 
كافية. في هذا 

اإلطار، رّد معلق على 
»الشركة العامة للمياه 
والصرف الصحي سهل 
بنغازي« أّن »المخلفات 

التي جرى إخراجها 
ما زالت على قارعة 

الطريق، وتتهيأ 
للعودة إلى مصارف 

المياه في أّي لحظة«، 
متابعًا بحديث: »إّن اهلل 
يحب إذا عمل أحدكم 

عمًال أن يتقنه«.

أمام الالجئين في 
بلجيكا فرصة جديدة 

إلكمال دراساتهم العليا، 
خصوصًا أّن األرقام 

تشير بصراحة إلى ضآلة 
التحاقهم بالجامعات

بروكسل ـ لبيب فهمي

يلتحقون  البلجيكيني  الــشــبــاب  ثــلــث  »نــحــو 
ــي. لـــكـــن مــــن بــــني الـــالجـــئـــني،  ــالـ ــعـ بــالــتــعــلــيــم الـ
ــد فـــي املــائــة  ــ  الـــرقـــم يــصــل إلــــى نــحــو واحـ

ّ
ــإن ــ فـ

أجرتها  إلحصائيات  صادمة  خالصة  فقط«. 
لـــوفـــان الــكــاثــولــيــكــيــة« فـــي بلجيكا.  »جــامــعــة 
وإذا كـــانـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــجــامــعــة، دانـــا 
سامسون، تشير بافتخار لـ»العربي الجديد« 
إلـــى »الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة لــأســاتــذة والــطــالب، 
 2015 الدراسية  السنة  خــالل  اكتشفوا  عندما 
إلــى  الـــذيـــن وصـــلـــوا  الـــالجـــئـــني  -2016 حـــالـــة 
هؤالء  اللتحاق  الصغيرة  فالنسبة  بلجيكا« 
بالجامعات البلجيكية هي التي أثارت انتباه 
املسؤولني في املؤسسة التعليمية البلجيكية. 
ــا ســـامـــســـون »حـــــــددت األمــــم  ــ ــا تـــذكـــر دانــ ــمـ وكـ
املــتــحــدة هــدفــًا بــنــســبــة 15 فـــي املـــائـــة بحلول 
بالتعليم  امللتحقني  الــالجــئــني  مــن   2030 عــام 
العالي. وتتحمل الجامعات هذه املسؤولية«. 
ــــات  ــه فــــي أوقـ ــ ــ

ّ
ــبـــول أن تـــســـتـــرســـل: »ال يــمــكــن قـ

األزمات ينقطع جيل كامل عن التعليم العالي، 
لذلك من الضروري تكوين هذا الجيل الجديد 
لتمكينهم من العمل واالستعداد ملستقبلهم«.

وانــطــالقــًا مــن تــجــاربــهــا األولــــى مــع الالجئني 
الطالبية، اختارت  الجمعيات  وأيضًا تجارب 
بمقاربة  العمل  الكاثوليكية«  لوفان  »جامعة 
شاملة حول وضع الالجئني. وفي نهاية عام 
2017، أطلقت برنامج »الولوج إلى الجامعة« 
لــــدعــــم الـــالجـــئـــني لــــبــــدء الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أو 
هم تائهون، 

ّ
استئنافه. »الصعوبة تكمن في أن

إذ يجب عليهم، لالندماج في املجتمع، تنفيذ 
مــجــمــوعــة مـــن اإلجــــــــراءات مـــن الــتــســجــيــل في 
االجتماعية،  املساعدة  مؤسسة  وفــي  البلدية 
إلــى البحث عن طبيب أسنان، مــرورًا بإيجاد 

ــة  ــ االجــتــمــاعــيــة عــلــى تــســهــيــل الــحــيــاة اإلداريــ
للطالب، وادماجهم في مشاريع يسهر عليها 
وتعلم  العالي  التعليم  بــني  »الجمع  الــطــالب. 
لغة جديدة أمر معقد. وهو ما دفع بالجامعة 
لزيادة  التدريجي  التكيف  على  التركيز  إلــى 

الــســكــن واملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة ألطــفــالــهــم« 
ذات طبيعة  عــوائــق  دانـــا ســامــســون.  بحسب 
اللغة  انخفاض مستوى  إليها  مادية يضاف 
والـــجـــهـــل بــالــنــظــام الــجــامــعــي لــلــبــلــد »لـــذلـــك، 
التي تمنع هؤالء  الحواجز  العمل على  يجب 
الــالجــئــني مــن االتــجــاه نــحــو الــتــعــلــم« بحسب 

سامسون.
تعلم  هي  مستويات  ثالثة  البرنامج  ويجمع 
اللغة مــع دورات عــامــة وغــيــرهــا مــن الـــدورات 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــة األكــــاديــــمــــيــــة وإمـ ــغـ ــلـ ــالـ ــة بـ ــاصــ ــخــ الــ
التسجيل في ثالثة دروس كطالب منتظمني 
إضــافــة إلـــى املــرافــقــة االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
ــلـــى رخــصــة  لـــلـــحـــصـــول عـ تـــضـــم دورة  الــــتــــي 
ــدة عــلــى إعــــــداد مــلــف طلب  ــاعـ الـــقـــيـــادة واملـــسـ
معادلة الشهادات. كما يعمل مكتب الخدمات 

فــرص نــجــاح الــطــالــب إلــى أقــصــى حــد« تشدد 
دانا سامسون.

الجئًا  طالبًا  بعشرين  التجربة  انطلقت  وقــد 
ــة 2017. واســتــهــدفــت  ــيـ الـــدراسـ الــســنــة  خــــالل 
ــدأوا بالفعل  ــ ــــاس الــالجــئــني الـــذيـــن بـ فـــي األسـ
دراسات عليا أو جامعية في بلدهم واضطروا 
لالنقطاع عنها، وكبار السن الذين يمكن لهم 
البدء بدراسات جامعية إضافة إلى الالجئني 
للضرورة  التوجيه  إعــادة  في  يرغبون  الذين 

املهنية. 
وكما يفسر ميشيل موتور، منسق البرنامج، 
ــلــب 

ُ
لــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــعـــض الـــطـــالب ط

حتى  املاجستير  درجــة  على  الحصول  منهم 
بلجيكا.  فــي  مهنهم  باستئناف  لــهــم  ُيــســمــح 
والكثيرون من بينهم لم يتمكنوا من العودة 

الفرنسية.  اللغة  إتقانهم  لــعــدم  الــدراســة  إلــى 
 الــبــدء بــثــالثــة دروس رســمــيــة بــالــتــوازي 

ّ
لــكــن

وبالترافق  الفرنسية،  اللغة  فــي  التكوين  مــع 
مـــع عــزيــمــتــهــم بــالــطــبــع، مــّكــنــهــم مـــن اجــتــيــاز 
االمــتــحــانــات بــنــجــاح. ويــتــجــه كــثــيــرون منهم 
املاجستير بنتائج  الحصول على درجــة  إلــى 
 »األمــور لم تكن دائمًا 

ّ
ممتازة«. يشير إلــى أن

هم أكفاء 
ّ
هم أثبتوا أن

ّ
سهلة بالنسبة لهم. لكن
ونجحوا مثل اآلخرين«.

وقـــد عــانــى الــفــوج األول مــن بـــدايـــات تطبيق 
الــبــرنــامــج. إذ لــم يــتــابــع الـــدراســـة ســـوى ثلث 
 
ً
املــســجــلــني تــقــريــبــًا، فيما وجـــد الــبــعــض عمال

خالل العام، غالبًا من خالل أنشطة التواصل 
التي ينظمها البرنامج، أو انتقلوا إلى دورات 
بــدايــة شهر سبتمبر/  وفــي  أقــصــر.  تعليمية 
أيــلــول املــاضــي، تــم قبول الــفــوج الــثــانــي، التي 
تم اختياره بشكل أفضل وأكثر فعالية، بينما 
لاللتحاق  على طلباتهم  الــرد  آخـــرون  ينتظر 
ــذا  بـــالـــبـــرنـــامـــج. »فــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــصـــديـــر هـ
البرنامج تم عقد اجتماعات أولية مع جامعة 
لتبادل أفضل  جنيف، على وجه الخصوص، 
الكاثوليكية، تؤمن  للتجارب. فجامعة لوفان 
بقوة بنجاح هذا النموذج وإمكانية نقله إلى 
مؤسسات أخرى، بما في ذلك املؤسسات غير 
الجامعية« بحسب دانا سامسون. تشدد على 
كلفة  تقدر  إذ  بالتمويل.  تتعلق  »املشكلة   

ّ
أن

يــــورو لهذه  ألـــف  نــحــو 25 طــالــبــًا بمبلغ 190 
السنة األكاديمية. يجري تمويل ثالثة أرباعه 
مــبــاشــرة مـــن جــامــعــة لـــوفـــان الــكــاثــولــيــكــيــة«. 
تضيف: »نعتبر هذا جزءًا من مهام الجامعة، 
 العديد من املؤسسات 

ّ
لذلك نبذل الجهود. لكن

ال تستطيع تحّمل األمر. لذا سيكون من املهم 
الحصول على تمويل لدمج الالجئني«.

وقدم عام 2018 نحو 23 ألف شخص طلبات 
مكتب  لــدى  الــدولــيــة  الحماية  على  للحصول 
األجـــانـــب فــي بلجيكا. وهــــذا الــرقــم أعــلــى من 
ــام 2017، عـــنـــدمـــا قـــدم  ــ الــــرقــــم املـــســـجـــل فــــي عـ
ه 

ّ
الــطــلــب. لكن ألــف شخص مثل هــذا  نحو 20 

مــا زال أقــل بكثير مــن رقـــم  2015 خــالل أزمــة 
اللجوء والهجرة التي شهدتها أوروبــا، حني 
وصل عدد الطلبات إلى نحو 45 ألفًا. ومعظم 
اللجوء  على  للحصول  بطلب  تقدموا  الــذيــن 
جــاءوا   2018 عــام  فــي  بلجيكا  فــي  السياسي 
والعراق،  وأفغانستان  وفلسطني  سورية  من 
.
ً
أي البلدان التي ما زال الصراع فيها مشتعال

تحقيق

فسبكة

»أبطال« العراق
تعاضد شعبي في االحتجاجات المطلبية

د الليبيين ثة تهدِّ المياه الملوَّ

قصة محمد علي شهابي قصة كّل الجئ فلسطيني عادي، 
عاش بمخيمات لبنان، ولم يعرف حياة غيرها، بعيدًا عن الوطن

قصة الجئ

السعودية

سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

10.000.000
دينار عراقي )8 آالف 

دوالر( أقرت الحكومة 
دفعها ألهل كّل ضحية 
كتعويض، باإلضافة إلى 

نصف المبلغ لكّل جريح

محمد علي شهابي
ابن فلسطين المولود في عين الحلوة

انتشار األميبا والتهابات 
المسالك البولية وأمراض 

أخرى يؤكد تلوث المياه

طرابلس ـ أسامة علي

السريعة  واالستجابة  الرصد  إدارة  أعلنت 
في املركز الوطني ملكافحة األمراض التابع 
إحــدى  ليبيا، حصول  فــي  الــوفــاق  لحكومة 
انتقلت  مختلفة  بــأمــراض  إصابة  وتسعني 
من طريق املياه. وأوضحت اإلدارة، في بيان، 
ت الفترة املمتدة بني 

ّ
 نشرتها الوبائية غط

ّ
أن

السادس عشر من سبتمبر/ أيلول املاضي 
حتى الثاني والعشرين منه، مسجلة تزايدًا 
في حاالت ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 
تمثلت باثنتني وثالثني حالة، بينما بلغت 
حـــاالت الــســعــال الــديــكــي أربـــع عــشــرة حالة، 

ــة بــالــســحــايــا ثــمــانــي  ــابــ فــيــمــا بــلــغــت اإلصــ
ها سجلت سبعًا وأربعني 

ّ
حاالت. وأكدت أن

حالة إسهال دمــوي، وأربعًا وأربعني حالة 
ها »أمراض 

ّ
ملتالزمة اليرقان، مشيرة إلى أن

ــالـــرغـــم مـــن تــوضــيــح  مــنــقــولــة بـــاملـــيـــاه«. وبـ

ها لم تسجل هذه الحاالت واألرقام 
ّ
اإلدارة أن

ــارة إلــى السيطرة  ــهــا أوبــئــة، فــي إشـ
ّ
على أن

الــحــوار،   لطفي 
ّ
فــإن الــحــاالت املصابة،  على 

األكاديمي املتخصص في دراســات التلوث 
املياه  تلوث  تزايد خطر  من  يحذر  البيئي، 
ــــراض.  فـــي لــيــبــيــا كــســبــب رئـــيـــس لــنــقــل األمــ
ودخــلــت مياه الــشــرب إلــى الــصــراع الليبي، 
وال ســيــمــا فـــي مــرحــلــتــه الــحــالــيــة والــحــرب 
التي يقودها الجنرال املتقاعد خليفة حفتر 
على العاصمة طرابلس منذ إبريل/ نيسان 
املاضي. فقد أقدمت مجموعات مسلحة على 
الصناعي،  النهر  منظومة  صمامات  إقفال 
الذي يعد املصدر األول ملياه الشرب ألغلب 
مدن شمال البالد التي تتركز فيها األكثرية 
االعتماد  على  السكان  أجبر  مــا  السكانية، 

في الغالب على املياه الجوفية.
ــي ملــكــافــحــة  ــنــ ــوطــ وكــــــــان رئــــيــــس املـــــركـــــز الــ
األمــــــراض، بـــدر الـــديـــن الــنــجــار، قـــد أقــــّر في 
تصريح لوكالة »رويترز« في يوليو/ تموز 
 املياه ملوثة«، متحدثًا عن 

ّ
 »كل

ّ
املاضي، أن

مشاكل مثل البكتيريا الضارة أو املحتوى 
 »الــنــظــام الصحي في 

ّ
عــالــي املــلــح. وأكـــد أن

البالد على وشك االنهيار«. وعلى الرغم من 
 منظومة النهر الصناعي مصممة لضخ 

ّ
أن

مــن نحو 1300 بئر صحراوية ونقل  املــيــاه 
 يوم عبر 

ّ
5.6 ماليني متر مكعب من املياه كل

أنابيب على طول أربعة آالف كيلومتر ملدن 
الساحل الليبي، أكدت إدارة النهر الصناعي 
في بيانات متالحقة خالل األشهر املاضية 
خروج أكثر من ثلثي هذه اآلبار عن العمل، 
الــتــهــالــك بسبب  يــعــانــي  بــقــي منها   مــا 

ّ
وأن

الدولة  وتخلي  املجهولة  االعــتــداءات  كثرة 
عن صيانتها.

وســّبــب الــقــتــال الــدائــر فــي محيط طرابلس 
قــطــع مــيــاه الــنــهــر الــصــنــاعــي أكــثــر مــن ست 
املــاضــي، بعضها استمر  إبــريــل  مـــرات منذ 
ــالــــي على  ــبــــوع، مـــا أرغـــــم األهــ أكـــثـــر مـــن أســ
فراس  بحسب  الجوفية،  املياه  إلــى  اللجوء 
الــحــامــدي، أحـــد ســكــان حـــّي بالخير وســط 
طرابلس. يقول الحامدي لـ»العربي الجديد« 
 
ّ
أن أساسية، ونعرف جيدًا  »املــاء حاجة   

ّ
إن

مأ 
ُ
سيارات نقل املياه التي نشتري منها ت

مــن خــزانــات جوفية أكــثــرهــا مــلــوث، لكن ال 
بديل لدينا«.

يشير الحوار من جانبه لـ»العربي الجديد« 

 اكتشاف حاالت مصابة بالكوليرا في 
ّ
إلى أن

حّي أبو سليم »ليس صدفة، بل له أسباب، 
وأولـــهـــا املــيــاه املــلــوثــة«، الفــتــًا إلـــى احتمال 
وجــــود حــــاالت أخــــرى مــصــابــة بـــاملـــرض لم 
 »حـــاالت 

ّ
بـــأن يــتــابــع  ــــالم.  يكشف عنها اإلعـ

اإلســهــال املــتــزايــدة بنحو الفــت، التي تصل 
يوميًا إلى مراكز صحية في مختلف أنحاء 
الـــبـــالد دلـــيـــل مــلــمــوس عــلــى ذلــــــك«، مــؤكــدًا 
البولية  املسالك  والتهابات  األميبا  انتشار 

وأمراض أخرى، ما يؤكد تلوث املياه.
 مياه 

ّ
 الحامدي يشير إلى أن

ّ
وبالرغم من أن

اآلبار التي يشتريها يستخدمها في الغسل 
والـــطـــهـــي، فــيــمــا يــشــتــري مــيــاه الـــشـــرب من 
الخطر ال   

ّ
أن الحوار  التعبئة، يرى  مصانع 

 املياه الجوفية يمكن أن 
ّ
يزول: »االعتقاد أن

تطهر بالنار بهدف استخدامها في الطهي 
تبقى  خطيرة  جراثيم  فهناك  صــائــب،  غير 
 استخدام تلك املياه في الغسل 

ّ
حية، كذلك إن

ــاره األخــــرى على   واالســتــحــمــام، لــه آثــ
ً
مــثــال

 خطورة 
ّ
جسم اإلنــســان«. ويذكر الــحــوار أن

االنــفــالت األمــنــي كبيرة على املــيــاه، ضاربًا 
ــإعـــالن الـــحـــرس الـــبـــلـــدي فـــي مــديــنــة   بـ

ً
مـــثـــال

بنغازي ضبطه شاحنات نقل مياه الصرف 
حمولتها  أصحابها  تفريغ  أثناء  الصحي 
في قنوات خاصة بصرف مياه األمطار على 
الــطــرقــات الــعــامــة، وهــي قــنــوات تنقل املياه 

إلى خزانات رئيسية ملياه الشرب.
وهــي شــهــادة تــقــارب تأكيد هــشــام العيان، 
املــيــاه والــصــرف الصحي  املــهــنــدس بشركة 
ــار   ســتــني فــي املــائــة مــن اآلبـ

ّ
الــحــكــومــيــة، أن

ــيــــة فـــــي املــــــــدن مـــيـــاهـــهـــا مــخــتــلــطــة  الــــجــــوفــ
ــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي،  ــبـ بـــتـــســـريـــبـــات شـ
ها غير صالحة 

ّ
»العربي الجديد« أن مؤكدًا لـ

ه في حال اتخاذ األهالي 
ّ
للشرب. يضيف أن

احــتــيــاطــاتــهــم فــــي الـــبـــيـــوت، فـــهـــنـــاك خــطــر 
يـــواجـــه أطــفــالــهــم فـــي املــــــدارس: »خــــالل عــام 
2017 اشتركنا مع منظمة يونيسف وجهات 
حــكــومــيــة لــيــبــيــة فـــي تــقــيــيــم مـــرافـــق املــيــاه 
والــصــرف الــصــحــي فــي قــرابــة 150 مــدرســة 
 
ّ
أن كعينة، وثبت  ليبيا  أنــحــاء  فــي مختلف 
تــلــوثــًا خطيرًا«  تــعــانــي  املــائــة منها  50 فــي 
الفــتــًا إلــى أمـــراض أصــابــت األطــفــال. يتابع: 
اتــنــا  لــنــداء جــهــة حكومية  أّي  تستجب  »لـــم 
وتحذيراتنا من خطر انتشار األمراض بني 

األطفال بسبب هذه املياه امللوثة«.
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محتجون ينقلون جريحًا في بغداد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

رحبت بلجيكا بالالجئين )دورسون أيديمير/ األناضول(وصول المياه إلى المنازل بات صعبًا في ليبيا )عماد لملوم/ فرانس برس(



قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بعد ثالثة أيام على مكاملٍة هاتفية، 
األميركي،  الرئيس  خاللها  وافــق 
دونالد ترامب، على سحب قوات 
الواليات املتحدة من مناطق حدودية شمال 
التركي، رجــب طيب  الرئيس  أطلق  ســوريــة، 
أردوغان، املرحلة األولى من عملية عسكرية 
واسعة على الحدود مع سورية، على امتداد 
أبيض  تل  كيلومتًرا بني مدينتي  نحو 130 
ورأس العني، وبعمق يصل إلى 32 كيلومتًرا. 
وتـــهـــدف الــعــمــلــيــة إلــــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة آمــنــة 
إلعــــادة تــوطــني الــجــزء األكــبــر مــن الــالجــئــني 
الــســوريــني فــي تــركــيــا. وتــشــارك فــي العملية 
التي أطلق عليها اسم »نبع السالم« وحداٌت 
املعارضة  مــن  وفصائل  التركي  الجيش  مــن 
السورية، وتعّدها أنقرة استكمااًل لعمليتي 
درع الـــفـــرات، وغــصــن الــزيــتــون، شــمــال غــرب 
ســـوريـــة، فــي مــواجــهــة مــا تــعــتــبــره مــشــروًعــا 
انفصالًيا تقوده قوات سورية الديمقراطية 
املــكــّون  الــتــي يــغــلــب عــلــى تركيبتها  )قــســد( 

الكردي في الشمال السوري.

أهداف العملية التركية
تـــخـــتـــلـــف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة عــن 
عليهما  غلب  اللتني  السابقتني  العمليتني 
شـــعـــار مــحــاربــة تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة 
في الــعــراق والــشــام )داعـــش(، والتنسيق مع 
روسيا في شمال غرب سورية، في أن هدفها 
التنسيق  الرئيس هو مواجهة »قسد«، بعد 
مع الواليات املتحدة التي توجد قواتها على 
األرض فـــي شــمــال شـــرق ســـوريـــة مـــن خــالل 
التحالف الدولي ملواجهة »داعش«. وقد أعلن 
الجيش التركي عن هدفني رئيسني للعملية، 
هــمــا تــأمــني الــحــدود »بــعــد إبــعــاد العناصر 
اإلرهابية« عنها، وإنشاء منطقة آمنة بطول 
كــيــلــومــتــًرا   40  -  30 وعـــمـــق  كــيــلــومــتــًرا   460
التركية شرق   - السورية  الحدود  على طول 
نــهــر الـــفـــرات؛ لــتــوطــني نــحــو مــلــيــونــي الجــئ 
ــا إلــــــى »عــنــصــر  ــلـــهـ ســــــــوري فـــيـــهـــا، وتـــحـــويـ
 

ّ
استقرار في املنطقة وسورية عموًما«. ولكن

الهدفني يخفيان مجموعة أخــرى من  هذين 
األهداف غير املعلنة، أهمها:

1ـ ـ تخفيف الضغوط الداخلية على الحكومة 
الــتــركــيــة فــي مــوضــوع الــالجــئــني الــســوريــني 

املقيمني على أراضيها.
ــ تهيئة بيئة ديموغرافية صديقة لتركيا   2
السكان  غالبية  إن  إذ  الــســوري؛  الشمال  فــي 
سيكونون من املقيمني سابًقا على أراضيها.

ــ إنشاء حاجز ديموغرافي وجغرافي بني   3
تركيا واملنظمات الكردية املسلحة. 

4 ــ زيــادة تأثير تركيا ونفوذها في الصراع 
داخل سورية، ودورها في الحل السياسي.

التي تديرها  الجغرافية  املنطقة  ــ توسيع   5
املــعــارضــة الــســوريــة املــحــســوبــة عــلــى تركيا، 
السوري  الشمال  مــن  أخــرى  مناطق  لتشمل 

الغني باملوارد الطبيعية ومصادر الطاقة. 
الـــضـــغـــط  أو إضـــــعـــــاف ورقـــــــــة  انــــــتــــــزاع  ـــــــ   6
تركيا  خصوم  يستخدمها  التي  »الــكــرديــة« 
ضدها، وحل إحدى قضايا الخالف الرئيسة 

مع واشنطن.
ــ القضاء نهائًيا على مشروع إقامة كيان   7

انفصالي كردي في الشمال السوري.
8 ــ رفع شعبية الرئيس أردوغان والحكومة، 
الــــتــــي عــــانــــت، فــــي الـــفـــتـــرة األخـــــيـــــرة، بــفــعــل 
انــتــعــاش املــشــاعــر الــقــومــيــة، وهـــو أمـــر مهم 
ــة  ــ ــديـــًدا فــــي ظــــل األزمـ ــــذه املـــرحـــلـــة تـــحـ فــــي هـ
االقتصادية، وقــرب اإلعــالن عن قيام أحزاب 
العدالة  حــزب  عــن  منشقة  جــديــدة  سياسية 

والتنمية.

العقبات والتحديات
أطلقت تركيا عمليتها بعد تجديد الرئيس 
األمـــيـــركـــي رغـــبـــة بـــــالده فـــي ســحــب قــواتــهــا 
مــن ســوريــة، ونــشــره الحــًقــا تــغــريــداٍت أوحــت 
بــالــتــخــلــي عـــن »قـــســـد«، بــعــد ســحــب الــقــوات 
األميركية من بعض النقاط الحدودية، وهو 
ــم فـــكـــرة حـــصـــول تــفــاهــم ضــمــنــي بني  مـــا دعــ
ترامب وأردوغان إلطالق العملية. وقد بدأت 
العملية في 9 تشرين األول/ أكتوبر الجاري، 
وانتقلت  تمهيدي،  ومدفعي  جــوي  بقصف 
بـــعـــده مـــبـــاشـــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل 
املعارضة السورية املشاركة في العملية إلى 
الهجوم البري؛ ما يوحي بأن تركيا حريصة 
على سرعة تحقيق األهداف، وأن ثّمة سهولة 
نسبية في التقدم. ومع ذلك، تواجه العملية 
العسكرية التركية عقبات وتحديات كبيرة، 

أهمها:
أواًل، التحديات امليدانية: وتتمثل في اتساع 
الرقعة الجغرافية ملناطق شرق الفرات، والتي 
يسكنها  ســوريــة،  ثلث مساحة  بنحو  تــقــدر 
بني  عون 

ّ
يتوز إنسان  مليوني  من  يقرب  ما 

الــعــرب. وهناك  إثــنــيــات، غالبيتهم مــن  عــدة 

عدد كبير لقوات سورية الديمقراطية، يقدر 
بنحو 60 ألف مقاتٍل مسلٍح بسالح أميركي 
حــديــث. ولــدى هــذه الــقــوات رصيد كبير من 
ــــش«  الـــتـــدريـــب والـــخـــبـــرة فـــي مـــواجـــهـــة »داعـ
على مدى سنوات، فضاًل عن أهمية املنطقة 
اقـــتـــصـــادًيـــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا. وإضــــافــــة إلــى 
تضم  واملــائــيــة،  الطبيعية  بــالــثــروات  غناها 
املــنــطــقــة نــحــو %90 مـــن الــنــفــط فـــي ســوريــة 
و%45 من إنتاج الغاز السوري. وثّمة قواعد 
ونـــقـــاط عــســكــريــة أمــيــركــيــة، وأخـــــرى تــابــعــة 
يسّيرها  التي  والــدوريــات  الدولي  للتحالف 
الـــطـــرفـــان فـــي املــنــطــقــة، مـــا يــمــكــن أن ينتج 
احتكاكات غير مقصودة، كما حصل في عني 
املدفعية  )كــوبــانــي(، عندما أصــابــت  الــعــرب 
الــتــركــيــة نــقــطــة مـــراقـــبـــة أمــيــركــيــة، مـــن دون 
أن تــحــدث إصــابــات. وثــّمــة صــعــوبــات أيًضا 
تواجه القاذفات التركية بعد وقف التحالف 
الدولي تنسيقه الجوي واالستخباراتي مع 

تركيا.
ثــانــًيــا، الــضــغــوط الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة: منذ 
التركية  العسكرية  العملية  واجهت  البداية 
ــــة واســـــعـــــة مـــــن اإلدانـــــــــــــات واملـــــواقـــــف  ــــوجـ مـ
اإلقليمية  الــقــوى  أطلقها مختلف  الــرافــضــة، 
والــدولــيــة، وعلى رأســهــا االتــحــاد األوروبـــي، 
وجامعة الدول العربية، فيما فرضت أملانيا 
ولم  تركيا.  على  عقوبات  وفرنسا  وهولندا 
يـــؤيـــد الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة إال عــــدد قــلــيــل من 
وأذربــيــجــان.  وباكستان  قطر  أهمها  الـــدول، 
وتـــتـــركـــز الـــضـــغـــوط املـــوّجـــهـــة لــتــركــيــا حــول 
املخاوف من انعكاسات العملية سلبًيا على 
مــحــاربــة »داعــــــش« والــتــعــامــل مـــع معتقلي 
ــال ســقــوط  ــمــ ــتــ ــة، واحــ ــ ــوريـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي سـ

ضحايا بني املدنيني، ومخاوف من حصول 
املنطقة،  تغيير ديموغرافي طويل األمد في 
والتزايد  لالستمرار  مرشحٌة  ضغوٌط  وهــي 

بمرور الوقت وتعّمق التوغل التركي. 
ــي: يـــعـــد املـــوقـــف  ثــــالــــًثــــا، املـــــوقـــــف األمـــــيـــــركـــ
ــة أقــــل الــــروســــي، األكــثــر  األمـــيـــركـــي، وبــــدرجــ
أهمية من وجهة النظر التركية، ملا لواشنطن 
من تأثير، ووجــود عسكري على األرض في 
شرق الفرات، وكذلك باعتبارها الداعم األكبر 
ل »قسد«. وعلى الرغم من التفاهمات التركية 
- األميركية التي أفضت إلى انسحاب أميركي 
من تل أبيض ورأس العني، إفساًحا للطريق 
أمــام القوات التركية؛ ما فهم على أنه ضوء 
أخضر للعملية، إضافة إلى املوقف األميركي 
- الروسي الذي عرقل بيان إدانة للعملية في 
مجلس األمن، تبّنته دول أوروبية، فإن أنقرة 
تتوجس من احتماالت تغير موقف الرئيس 
ترامب من العملية، بسبب الضغوط الهائلة 
املتحدة،  الــواليــات  داخــل  لها  يتعّرض  التي 
ــا والــخــلــيــج  ــ ومـــن جــانــب حــلــفــائــه فـــي أوروبــ
يــزال يبدي  البنتاغون ال  أن  وإسرائيل. كما 
الكونغرس  يــهــّدد  فيما  للعملية،  مــعــارضــة 

بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
رابـــًعـــا، املــوقــفــان الـــروســـي واإليـــرانـــي: يبدو 
واضًحا من ردود الفعل الروسية واإليرانية 
املتفهمة »مــخــاوف تــركــيــا األمــنــيــة«، وجــود 
نوع من التنسيق التركي مع الطرفني. وهو 
عكس ما كانت عليه مواقفهما سابًقا، والتي 
في  تركية  أي عملية عسكرية  ترفض  كانت 
شــمــال ســوريــة أو إقــامــة منطقة آمــنــة فيها. 
ويمكن تفسير التغير في املوقفني، الروسي 
واإليـــــرانـــــي، بـــحـــرص الــبــلــديــن عــلــى إخــــراج 
أن يتم  عــلــى  أواًل،  املــنــطــقــة  مـــن  األمــيــركــيــني 
التعامل مع تركيا في مرحلٍة تالية. كما يدل 
هذان املوقفان على رفض النزعة االنفصالية 
الكردية، وعلى أن العملية التركية تفيد في 
الــواليــات  األكـــراد على تحالفهم مــع  معاقبة 
املـــتـــحـــدة، وتـــبـــني عــقــم االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا في 
هــذان  يتغّير  قــد  لحلفائها.  الحماية  توفير 
املوقفان في حال خــروج األميركيني نهائًيا 
ــرات، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــفـ ــ ــرق الـ ــ مــــن مـــنـــاطـــق شـ
ظــل إصــــرار الــطــرفــني عــلــى اســتــعــادة النظام 
أضنة  اتفاق  وإحياء  املناطق،  هذه  السوري 
في  وتركيا  العالقة بني سورية  ينظم  الــذي 

قضايا الحدود واألمن. 
خامًسا، تكلفة العملية: نظًرا إلى التعقيدات 
الــذكــر، ينتظر أن تتسبب  آنــفــة  والــتــحــّديــات 
العملية العسكرية التركية بخسائر بشرية، 
مــدنــيــة وعــســكــريــة، أكــبــر مـــن ســابــقــتــيــهــا، ال 
ســيــمــا إذا مــا طــالــت زمــنــًيــا. كــمــا يــتــوقــع أن 
تكون لها ارتداداتها على االقتصاد التركي، 
إذا استمرت الضغوط الدولية وتطورت إلى 

عقوبات، وهذا أقل احتمااًل. 

سادًسا، املنطقة اآلمنة: تحتاج فكرة املنطقة 
ــا فــي  ــاءهــ اآلمــــنــــة الــــتــــي تــــنــــوي تـــركـــيـــا إنــــشــ
إلــى موافقة أطــراف مهمة،  الــســوري  الشمال 
مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة وروســـيـــا واالتــحــاد 
األوروبــــــــي واألمــــــم املـــتـــحـــدة وتـــعـــاونـــهـــا في 
ــمـــويـــل والـــدعـــم  ــتـ الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــفـــيـــذ والـ

اللوجستي، األمر الذي يبدو متعّذًرا حالًيا.

مستقبل العملية التركية
املاثلة والضغوط  التحديات  الرغم من  على 
الـــتـــي تــتــعــّرض لـــهـــا، تـــبـــدو تــركــيــا مــصــمــمــًة 
عــلــى إكـــمـــال املــرحــلــة األولـــــى املــعــلــنــة، وهــي 
السيطرة على املنطقة الحدودية املمتدة بني 
تل أبيض ورأس العني بطول 130 كيلومتًرا 
وعــمــق 32 كــيــلــومــتــًرا، ال ســيــمــا أن املــواقــف 
املتحفظة من القوى الرئيسة لم تتحّول إلى 
عقباٍت ميدانيٍة حقيقية بعد، حيث انسحبت 
إلـــى عــمــق 30 كيلومتًرا،  األمــيــركــيــة  الــقــوات 
لم  بينما  الــتــركــيــة،  العمليات  منطقة  وهـــي 
تتحّرك روسيا وإيــران للقيام بأي تعقيدات 
ميدانية أو تصعيد في إدلب، أو في مناطق 
أخرى، يفهم منها محاولة ملواجهة الجهود 

التركية. 
الــتــركــيــة بسرعة  الـــقـــوات  تــتــقــدم  حــتــى اآلن، 
ــة بــالــعــمــلــيــتــني  ــارنــ ــقــ ــة نـــســـبـــيـــة، مــ ــولــ ــهــ وســ
السابقتني، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية 
السيطرة على مدينة رأس العني، والوصول 
إلى الطريق الدولي M4 الرابط بني مدينتي 
ــيــــوم الــــرابــــع مــن  مــنــبــج والـــقـــامـــشـــلـــي فــــي الــ
العمليات. ويبدو أن تركيا تستعجل تحقيق 
أهــــداف الــعــمــلــيــة، قــبــل أن تــتــزايــد الــضــغــوط 
في  تعقيدات  لحصول  استباًقا  أو  لوقفها، 
املــيــدان تبطئ مــن زخـــم تــقــّدمــهــا. كــمــا يبدو 
أن الـــرئـــيـــس أردوغــــــــان يــســتــعــجــل االنــتــهــاء 
املليشيات  مــن  املــذكــورة  املنطقة  مــن تطهير 
الــكــرديــة وبــســط الــســيــطــرة عليها قــبــل لقاء 
األميركي  الرئيس  وبــني  بينه  املرتقب  القمة 
في واشنطن في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 

املقبل.
مع ذلك، ال يزال من املبكر تأكيد قدرة أنقرة 
على تحقيق أهدافها في املرحلة األولــى من 
دون تــعــقــيــداٍت كــبــيــرة، فــضــاًل عـــن احــتــمــال 
منطقة شــرق  كــامــل  عــلــى  للسيطرة  الــتــمــدد 
الواليات  انسحاب  الفرات، في حال حصول 
املتحدة كليا. وفي كل األحوال، سيكون على 
تــركــيــا أن تـــقـــّدم تــطــمــيــنــاٍت مــقــنــعــة ملختلف 
مواجهة  هــي  الحقيقية  غايتها  أن  األطـــراف 
املــشــروع االنــفــصــالــي فــي الــشــمــال الــســوري، 
وحــمــايــة حـــدودهـــا وأمــنــهــا الــقــومــي، وعـــدم 
رغبتها البقاء طويال في األراضي السورية، 
ديــمــوغــرافــيــة عميقة،  تــغــيــيــرات  إحـــــداث  أو 
تــزرع بــذور عــدم االســتــقــرار لسنوات طويلة 

قادمة في سورية وعموم املنطقة.

نطاقها وأهدافها ورّدات الفعل عليها

العملية العسكرية التركية 
في شمال سورية

هدف العملية بحسب 
الجيش التركي تأمين 

الحدود »بعد إبعاد 
العناصر اإلرهابية« 

عنها، وإنشاء منطقة 
آمنة بطول 460 

كيلومترًا وعمق 30 - 
40 كيلومترًا 

أطلقت تركيا عمليتها 
بعد تجديد ترامب 

رغبة بالده في سحب 
قواتها من سورية، 

ونشره الحقًا تغريداٍت 
أوحت بالتخلي عن 

»قسد« 

تختلف العملية التركية الحالية في شــمال ســورية عن عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، اللتين غلب عليهما شــعار محاربة 
تنظيم داعش، والتنسيق مع روسيا، في أن هدفها هو مواجهة »قسد«، بعد التنسيق مع الواليات المتحدة. هنا، قراءة في 

نظاق العملية وأهدافها، وردود األفعال عليها

أتراك مؤيدون لعملية »نبع السالم« التركية في شرق الفرات أمام البيت األبيض في واشنطن في 2019/10/13 )األناضول(

العسكرية  السالم«  »نبع  عملية  بشأن  واإليرانية  الروسية  الفعل  ردود 
من  نوع  وهنالك  األمنية«،  تركيا  لـ»مخاوف  متفهمة  تبدو  التركية 
أي  ترفضان  الدولتان  كانت  أن  بعد  الطرفين،  مع  التركي  التنسيق 
آمنة  منطقة  إقامة  أو  سورية،  شمال  في  تركية  عسكرية  عملية 
فيها. ويمكن تفسير التغير في الموقفين بحرص البلدين على إخراج 
األميركيين من المنطقة أولًا، على أن يتم التعامل مع تركيا في مرحلٍة 
تالية. كما يدل هذان الموقفان على رفض النزعة االنفصالية الكردية، 
وعلى أن العملية التركية تفيد في معاقبة األكراد على تحالفهم مع 

الواليات المتحدة.

الموقف الروسي اإليراني
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»أكتبلك«... دعم المحتوى العربي عبر منصة إلكترونية

هكذا تدعم »آبل« و»غوغل« قمع احتجاجات هونغ كونغ

غزة ـ عالء الحلو

تحــاول الرياديــة الفلســطينية، نهيــل أبــو 
حامــدة، رفــع نســبة املحتــوى العربــي على 
»أكتبلــك«  منصــة  عبــر  اإلنترنــت،  شــبكة 
ترويــج  إلــى  تهــدف  التــي  اإللكترونيــة، 
نــدرة  بغــرض مواجهــة  الرقمــي  املحتــوى 
هــذا املحتــوى، إلــى جانــب تعميــم الفائــدة 

املادية للرياديني.
ــاع املحتوى 

ّ
وتســعى املنصــة إلى دعم صن

العرب، من خالل تسويق املحتوى الرقمي 
الخــاص بهــم، حيــث تعمــل كســوق رقمــي 
املحتــوى  لبيــع  الجوانــب  محــدود  غيــر 
إلــى  خدماتهــا  املنصــة  وقّدمــت  وشــرائه. 
العديــد مــن الشــركات فــي الخليــج العربي، 
وقــد أسســت بعــد مالحظــة حاجــة املواقــع 
اع محتوى محترفني، ســواء 

ّ
العربيــة لصن

كان املحتــوى املرئــي، املســموع، واملقــروء. 
واستطاعت أبو حامدة منافسة 800 فكرة 
ضمــن مســابقة رياديــة نظمهــا القائمــون 
على مشــروع »مبادرون 3«، والفوز مع 21 
فكــرة بتمويــل بقيمــة 4250 دوالرًا من أجل 

تجسيد الفكرة على أرض الواقع.
علــى  الحاصلــة  حامــدة،  أبــو  وتبــني 
تحــّول  أن  وإعــالم،  صحافــة  بكالوريــوس 
ســنوات  ثــالث  اســتلزم  واقــع  إلــى  الفكــرة 
الفكــرة، وبحــث طريقــة  مــن حيــث دراســة 
البرمجــة، وآليــة عمل املنصة، ما اســتدعى 
مــع  االستشــارية  الجلســات  مــن  العديــد 

خبراء تطوير األعمال واملبرمجني.
جــودة،  وذات  محترفــة  خدمــات  ولتقديــم 
ومتمــرس.  قــوي  عمــل  فريــق  نشــئ 

ُ
أ

قلــة  إشــكالية  حامــدة  أبــو  وواجهــت 
الوعــي حــول مصطلــح »املحتــوى العربــي 
الرقمــي«، بتوعيــة الفريق، وصقل مهاراته 
بغــرض تقديــم جودة متميزة والفتة، وفق 

تعبيرها.
علــى  للحصــول  حامــدة  أبــو  وعملــت 
مشــاريع محتــوى  تنفيــذ  بشــأن  صفقــات 
العمــل  عربــي رقمــي، مــن جهــة، ومتابعــة 
أخــرى،  جهــة  مــن  »أكتبلــك«  منصــة  علــى 
مــن  الكثيــر  املنصــة واجهــت  أن   

ً
موضحــة

املشــاكل البرمجيــة، أو توفيــر لوحــة دفــع 
إلكتروني آمنة تكفل حرية البيع والشــراء 

ملستخدمي املنصة.
اإلســرائيلي  الحصــار  لعنــة  وطــاردت 

منوعات
اعتقال 

زم
طهران ـ العربي الجديد

أعلــن الحــرس الثــوري اإليرانــي، فــي بيــان، أمــس 
االثنــن، اعتقــال مدير موقع »آمــد نيوز« املعارض 
»املعقــدة  بـ وصفهــا  عمليــة  فــي  زم،  اللــه  روح 
ــن مــن اســتدراجه 

ّ
ــه تمك

ّ
والذكيــة«، مشــيرًا إلــى أن

إلــى داخــل إيــران قبل أن يعتقلــه. إلى جانب املوقع 
تطبيــق  علــى  قنــاة  يديــر  زم  كان  اإللكترونــي، 

»تيليغرام« تحمل اسم »صداي آمد نيوز«، يصل 
مليــون شــخص،  مــن  أكثــر  إلــى  أعضائهــا  عــدد 
دأبــت، علــى مــدى الســنوات املاضيــة، علــى نشــر 
أخبــار وتقاريــر مناهضة لنظام الحكم في إيران. 
وفــي تأكيــد العتقالــه، نشــرت القنــاة نــص بيــان 
هــا 

ّ
الحــرس الثــوري حــول ذلــك، فــي إشــارة إلــى أن

باتت تحت ســيطرة هذه املؤسســة، وخرجت عن 
ســيطرة زم واملجموعــة العاملــة معه. وأورد البيان 

الــذي نشــره موقــع »ســباه نيــوز« التابــع للحــرس 
»جــاءت  االعتقــال  عمليــة  أّن  اإليرانــي،  الثــوري 
بعدما خدعت اســتخبارات الحرس، أجهزة األمن 
األجنبية، من خالل أســاليب اســتخباراتية حديثة 
إلــى  زم  اللــه  روح  واســتدرجت  ابتكاريــة  وطــرق 
داخــل إيــران«. وأضــاف أّن املعتقــل زم »كان تحت 
إدارة أجهزة استخبارات فرنسا وحماية وإسناد 
أجهــزة اســتخبارات الواليــات املتحــدة األميركيــة 

األجهــزة  هــذه  أّن  مؤكــدًا  الصهيونــي«،  والكيــان 
كانت توفر له الحماية األمنية »على مدار الساعة«. 
ه 

ّ
واتهــم الحــرس، فــي بيانــه، موقــع »آمد نيــوز« بأن

»كان إحدى أهم أدوات األعداء لشن حرب نفسية 
واســعة وبــث الفرقــة والخــالف بــن أركان النظــام 
اإلســالمي ونشــر اإليرانوفوبيــا«، مشــيرًا إلــى أّن 
املعتقــل »كان ينشــر أفــكارًا مشــبوهة بــن جيــل 

الشباب تستهدف معتقداته الدينية«.

أبــو  مشــروع  غــزة  قطــاع  علــى  املفــروض 
فــي  صعوبــة  واجهــت  حيــث  حامــدة، 
إلكترونــي،  دفــع  لوحــة  علــى  الحصــول 
مــا دفعهــا إلــى التواصــل مــع العديــد مــن 
التــي  العربــي،  الوطــن  فــي  الدفــع  بوابــات 
ثــم  األمــر،  بــادئ  بالفكــرة  تنبهــر  كانــت 
ترفض التعاون بعد معرفة أنها من قطاع 

غزة. عن ذلك، تقول: »حاولت التواصل مع 
عــدد مــن بوابــات الدفــع اإللكترونــي، التــي 
رحبت بمساعدة املنصة، إال أنها تراجعت 
بعــد علمهــا بأننــي مــن قطــاع غــزة، حيــث 
ترفــض التعامــل مــع بنــوك غــزة خصوصًا 

وفلسطني عمومًا«.
لــم  املنصــة  واجهتهــا  التــي  املشــاكل   

ّ
لكــن

تتوقــف، إذ تواصلــت أبــو حامدة مع مزود 
ســنغافورة،  فــي  املســبق  للدفــع  خدمــات 
الدفــع  لوحــة  أكــواد  إضافــة  بــدء  مــع  لكــن 
تعارضــت  املنصــة،  إلــى  اإللكترونيــة 
اللغــة البرمجيــة لــكل مــن املنصــة ولوحــة 
عبــر  فنيــًا  املشــكلة  تلــك  وواجهــت  الدفــع، 
ربطهــا بمواقــع خارجيــة، بغــرض إطالقــه 

للمستخدمني.
وتهدف أبو حامدة من وراء مســيرتها في 
نســبة  رفــع  إلــى  »أكتبلــك«  إيجــاد منصــة 
الرقمــي ألكثــر مــن %3،  العربــي  املحتــوى 
وخلــق فــرص عمــل ومصــدر دخــل للعديــد 
الرقمــي  العربــي  املحتــوى  صنــاع  مــن 
حــول العالــم، حيــث تعمــل املنصــة كجســر 
يصــل البائــع املحتــرف باملشــتري، بينمــا 
تتمثــل عمليتــي البيــع والشــراء بمحتــوى 
صوتيــات،  كتــب،  صــور،  »تصاميــم، 
مقــاالت،  قوالــب،  بيانــات،  فيديوهــات، 
وغيرهــا«، وتقــوم املنصــة بحماية وتأمني 

املحتوى حتى وصوله للبائع.
العربــي  املحتــوى  بيــع  منصــة  وتتميــز 
املحتــوى  أنــواع  لجميــع  شــاملة  بأنهــا 
وتشــفيرًا  حمايــة  توفــر  كذلــك  الرقمــي، 
علــى  إدراجــه  لحظــة  مــن  للمحتــوى 
علــى  عــالوة  البيــع،  لحظــة  حتــى  املنصــة 
وموافقــة  وســهولته  االســتخدام   مرونــة 
املنصــة مــع الهواتــف املحمولــة، وتشــجع 
إلــى  وتحويلهــا  املواهــب  اســتثمار  علــى 

مصدر دخل دائم.
دوليــًا  املنصــة  فكــرة  مــع  التفاعــل  وتأثــر 
يمــّر  التــي  السياســية  األوضــاع  نتيجــة 
فيهــا قطــاع غــزة، وإشــكاليات التحويــالت 
املاليــة للبنــوك، مــا هــدد فكــرة االســتثمار 
مــا زالــت  أبــو حامــدة   بنحــو كبيــر، إال أن 
تطمــح من خالل إنشــاء املنصــة إلى توليد 
مجــال  فــي  قــوي  أثــر  وتــرك  عمــل  فــرص 
جانــب  إلــى  الرقمــي،  العربــي  املحتــوى 
ابتــكار كل مــا يمكنــه رفــع قيمــة املحتــوى 

العربي على اإلنترنت.
أمــام  عائقــًا  يقــف  لــم  الدائــم  االســتنزاف 
الرياديــة أبــو حامــدة، التــي أنشــأت منصة 
العقبــات  رغــم  العربــي،  املحتــوى  دعــم 
الجســدي  واإلرهــاق  الصحيــة  واملشــاكل 
أتغلــب  »كنــت  وتقــول:  الزمهــا،  الــذي 
ظــروف،  مــن  يواجهنــي  مــا  كل  وأتجــاوز 

إيمانًا بضرورة تطبيق الفكرة«.

الحصار اإلسرائيلي 
على غزة عرقل 

مشروع »أكتبلك«

 HKmap.live تطبيق
ُحذف من »آبل« وبقي 

على »غوغل«

واشنطن ـ العربي الجديد

التكنولوجيــا  شــركات  بعــض  اتخــذت 
مرتبطــة  مختلفــة  إجــراءات  الكبــرى 
كل  وســاهمت  كونــغ.  هونــغ  باحتجاجــات 
مــن »غوغــل« و»آبل« علــى وجه الخصوص، 
مــن  املحتجــني،  علــى  الخنــاق  بتضييــق 
خــالل سلســلة خطــوات صّبــت فــي مصلحــة 
الحكومــة الصينية. واندلعت االحتجاجات 
خــالل ربيــع هــذا العام بعد مقترح الرئيســة 
التنفيذيــة لجزيــرة هونــغ كونــغ، كاري الم، 
الخــاص بمشــروع قانــون يســمح بترحيــل 
املطلوبــني أمنيــًا إلــى الصــني. وســرعان مــا 

تدخلت شركتا »آبل« و»غوغل«:

آبل
قامــت شــركة »آبــل« بإزالــة تطبيــق يســمى 
تطبيــق  وهــو  متجرهــا،  مــن   HKmap.live
ســمح للمتظاهريــن برؤية تحركات شــرطة 
مصدرهــا  معلومــات  عبــر  كونــغ  هونــغ 
مفيــدًا  التطبيــق  هــذا  كان  الحشــود. 
العــادي  الشــخص  وحتــى  للمتظاهريــن 
لتجنــب الشــرطة. وتمت إزالــة التطبيق بعد 
 People s Daily يوم واحد من نشر صحيفة
مقــااًل  الصينيــة،  الحكومــة  تديرهــا  التــي 
الشــغب«  »مثيــري  بـ املتظاهريــن  وصــف 
 »آبــل« »تســاعدهم على االنخراط 

ّ
وادعــى أن

انزعجــت  كمــا  العنــف«.  مــن  املزيــد  فــي 
الصحيفــة مــن إتاحة »آبل« نشــيد اســتقالل 

هونغ كونغ على منصاتها.
وأعادتــه  التطبيــق  الشــركة  أزالــت  وقــد 
فــي غضــون بضعــة  أخــرى  مــرة  أزالتــه  ثــم 
لشــبكة  توضيــح  فــي  »آبــل«،  وقالــت  أيــام. 
التطبيــق   

ّ
إن األميركيــة،  »بلومبيــرغ« 

الشــركة   
ّ
وإن املحليــة«،  القوانــني  »ينتهــك 

الســتهداف  ُيســتخدم  التطبيــق   
ّ
أن تعتقــد 

مدونــة  لكــن  محدديــن.  شــرطة  ضبــاط 
Daring Fireball، ردت علــى »آبــل« بالقــول، 
 التطبيــق »ال يعرض 

ّ
 تبريرهــا »واٍه«، ألن

ّ
إن

مواقــع الضبــاط الفرديــني علــى اإلطالق، بل 
يظهر التجمعات العامة لوحدات الشرطة«.
وتســاءلت: »عــالوة علــى ذلــك، مــا هــي هــذه 
الحــوادث التــي اســتهدف فيهــا املتظاهرون 
يمكــن   هــل  متعمــد؟  هجــوم  فــي  الشــرطة 

التنفيــذي  )الرئيــس  كــوك  )تيــم(  للســيد 
لشركة »آبل«( أن يشير إلى مثال واحد؟«.

وهذه ليســت املرة األولى التي تســعى فيها 
»آبــل« إلــى إرضاء الصني. فقد أوضح موقع 
 »آبــل« 

ّ
»تومــس غايــد« التقنــي الفرنســي، أن

للعلــم  التعبيريــة  الرمــوز  بســحب  قامــت 
الصــني،  فــي  مســتخدميها  مــن  التايوانــي 
 ،VPN باإلضافة إلى حظر مئات من شبكات
كمــا حظرت تطبيق »كوارتز« اإلخباري من 

متجــر التطبيقــات الصيني؛ بســبب تغطية 
احتجاجات هونغ كونغ.

»آبــل«  لشــبكة »بلومبيــرغ«، تمتلــك  ووفقــًا 
تعــد  إذ  الصــني،  إلرضــاء  كبيــرًا  حافــزًا 
كونــغ  هونــغ  إلــى  باإلضافــة  األخيــرة، 

وتايوان، ثاني أكبر سوق للشركة.

»غوغل«
حظــرت »غوغل« أيضًا تطبيقًا من متجرها 
 The تســمى  لعبــة  وتحديــدًا  »باليســتور«، 
اعتبــرت  التــي   ،Revolution of Our Times
تؤيــد  ورســائل  إســقاطات  تحمــل  هــا 

ّ
أن

الحراك الشعبي في هونغ كونغ.
فنقرأ في وصف اللعبة: »كانت هونغ كونغ 
فــي يــوم مــن األيام مدينــة مزدهــرة تحميها 
كل  دمــرت  الم  كاري  لكــن  القانــون،  ســيادة 
شــيء بمفردهــا مــن خــالل محاولــة تمريــر 
تجاهــل  مــع  للجــدل  مثيــر  تســليم  قانــون 
رغبات أكثر من مليوني مواطن«. في املقابل، 
سياســة  »لدينــا  بالقــول:  »غوغــل«  ردت 
طويلــة األمــد تمنع املطورين من االســتفادة 
مــن األحــداث الحساســة مثــل محاولــة جني 
األمــوال مــن الصراعــات الخطيرة أو املآســي 
املســتمرة مــن خــالل لعبــة«. وتابعــت: »بعــد 
 هــذا التطبيــق 

ّ
املراجعــة الدقيقــة، وجدنــا أن

ينتهــك هــذه السياســة وتــم تعليقهــا، كمــا 
لالســتفادة  مماثلــة  محــاوالت  مــع  فعلنــا 
مــن األحــداث البــارزة األخــرى مثــل الــزالزل، 
واألزمــات، وحاالت االنتحار، والصراعات«. 
وقال املتحدث الرسمي باسم الشركة أيضًا: 
 هــذا التطبيــق لــم يكــن 

ّ
»يمكننــي أن أؤكــد أن

نتيجة ألي طلب تم إلغاؤه«.
 تطبيــق HKmap.live الــذي تــم 

ّ
والغريــب أن

حذفــه مــن متجــر »آبــل«، ال يــزال متاحــًا فــي 
متجر »غوغل«.

ترويج المحتوى الرقمي العربي )عبد الحكيم أبو رياش(

حذفت الشركات تطبيقات من متاجرها )اليتروكت(

تهدف منصة »أكتبلك« اإللكترونيّة إلى ترويج المحتوى الرقمي العربي لمواجهة ندرته، وهو ما تحاول الفلسطينيّة نهيل أبو حامدة 
العمل عليه، رغم معوقات تواجهها بسبب حصار االحتالل اإلسرائيلي
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ــة، مــفــادهــا أن »الـــقـــائـــل« يمكن  ــ ــّي قـــاعـــدة أدائــ
ينطق،  أو  يكتب  مــا  تنفيذ  سلطة  يمتلك  أن 
لنرى أنفسنا أمام لعبة لغوّية استفاد منها 
 حني ألف كتاب »لو 

ً
أو جي سيمبسون مثال

فعلتها«، الذي يصف فيها كيف يمكن له أن 
يقتل زوجته بعد أن بّرئ من التهمة.

 
ً
ة لــلــعــمــل الـــفـــنـــّي لــجــعــلــه دلــيــال هــــذه الــــقــــراء

قــانــونــّيــا ال تــســتــنــد إلـــى الــحــقــائــق، بـــل على 
تــــأويــــل وقـــــــــراءة مــخــتــلــفــة لـــلـــمـــادة الـــفـــنـــّيـــة. 

كحالة  »القانوني«  مع  »الــالجــّدي«  ومقارنة 
لوي فرديناند سيلني، الكاتب الفرنسي الذي 
اتهم بمعاداة السامّية بسبب نصوصه، ولم 
تثبت التهمة إال مؤخرًا بعد اكتشاف الوثائق 
القانونّية التي تظهر ضلوعه في قتل اليهود 
النازي في فرنسا، مع  الحزب  إلــى  وانتمائه 
الــقــراءة للعمل األدبـــي واملنتشرة  ذلـــك، هــذه 
جوهر  وتـــهـــّدد  التعبير  حــريــة  ــســائــل 

ُ
ت اآلن، 

الــلــعــب نــفــســه، بــوصــفــه ال جـــديـــا، وســـاخـــرًا، 

عّمار فراس

اليوم حربا أخالقية  العالم  يشهد 
 Political( باسم الصواب السياسي
الفنّية  األعــمــال  ضــد   )correctness
التعبير ضمنها،  واألدبّية، في تهديد لحرية 
والــتــي تــأخــذ بــجــدّيــة املــضــمــون الــفــنــّي ومــدى 
ــظــهــر بــعــض اتهاماتها 

ُ
أثـــره عــلــى الـــواقـــع، وت

ســـذاجـــة فـــي عـــدد مـــن الــــحــــوادث، كـــون العمل 
الــفــنــي واألدبــــي مهما كـــان »واقــعــيــا«، يــنــدرج 
الــالجــدي، كحالة  اللعب  دومــا تحت تصنيف 
الــــدعــــوات الـــتـــي تـــقـــول إن الــعــنــف فـــي األفــــالم 
يقود إلى عنف على أرض الواقع؛ التهمة التي 
 ويــســخــر 

ً
تــالحــق كــويــنــتــني تــاريــنــتــيــنــو مــثــال

منها في عدد من املقابالت.
لــكــن، هـــذه الــالجــديــة الــتــي يــحــتــويــهــا األدب 
والفن، وفي ظل ما يشهده العالم، قد تتحول 
أو  فنّي  إذ يصبح مضمون عمل  تهمة،  إلــى 
 قانونيا ضــد أصــحــابــه. شهدنا 

ً
أدبـــي دلــيــال

 مثل هذه، في محاوالت استخدام ديوان 
ً
حالة

الــشــعــر الـــــذي أصــــــدره رادوفــــــــان كـــاراديـــتـــش 
ارتــكــب جرائم  بوصفه  قانوني ضــده  كدليل 
حـــرب وجــرائــم ضــد اإلنــســانــّيــة، انــطــالقــا من 

تمثّل الفعالية مبادرة 
إلعادة تعزيز الصالت 

مع العراق

أصبح بإمكان أي كتلة 
بشريّة اتهام فنّان 

بمعاداتها ومقاضاته

لم ينل األلبوم استحسان 
الجمهور الذي شّن هجومًا 

على آل الشيخ

2223
منوعات

وذا قواعد مختلفة عن الواقع، حتى لو كان 
ــه، إذ يــمــكــن وصــــف املـــــادة الــفــنــّيــة  مــطــابــقــا لــ
بالكراهية أو التمييز أو العنصرّية، لكن من 
قانونّية  وثيقة  إلــى  تتحول  أن  املعقول  غير 

ضد صاحبها.
ــــع مـــغـــنـــي الــــــراب  ــا مـ ــ ــراهـ ــ هــــــذه »الـــــــقـــــــراءة« نـ
خدمت 

ُ
األميركّي 6ix9ine Tekashi، الذي است

ــيـــل ظــــرفــــي فــي  ــلـــمـــات إحـــــــدى أغـــانـــيـــه كـــدلـ كـ
 nine شــهــادتــه ضــد زمــيــلــه رجـــل الــعــصــابــات

غيره  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،trey gangsta bloods
مــمــن اســتــخــدمــت الــســلــطــات كــلــمــات أغنيات 
الراب والفيديو كليب لبعض األغنيات ضمن 
قاعات املحكمة، بوصفها دالئل ضد املغنني 
املشتبه بهم، كحالة Tay-K الذي استخدمت 
الحكم  أثــنــاء نطق  »الــســبــاق«  أغنيته  كلمات 
ــة، عــلــمــا  ــّيـ ــونـ ــانـ قـ ــائــــدة  فــ ــده مــــن دون أي  ــ ضـ
لـــ 55 عــامــا بتهم تتنوع بــني القتل  أنــه ُحــكــم 
والــســرقــة املــســلــحــة، ووصـــف االدعــــاء كلمات 
ــــى نـــشـــاطـــه غــيــر  األغـــنـــّيـــة بـــأنـــهـــا إشــــــــارات إلـ
القانونّي، خصوصا أنه أطلقها بعد هروبه 
من السلطات، لتبدو هذه التقنّية إدانة لهذا 
عنفا  وراءه  يخفي  وكأنه  املوسيقي،  الشكل 
و»جدّية«، بغض النظر عن حقيقة ذلك أو ال.

تــقــول أســـتـــاذة الــقــانــون أنـــدريـــا ديــنــيــس، إن 
هــذا االســتــخــدام مــن قبل املــّدعــني يــقــّدم عــادة 
 
ً
ودليال بالجريمة  اعــتــراف  الكلمات  بوصف 
 صاحبها ارتكب الجريمة، أو 

ّ
ظرفيا على أن

الدافع،  أو  القدرة  أو  املعرفة  أو  النّية،  يمتلك 
على فعل ما يتهم به.

محاكمة  في  املستخدمة  القانونّية  التعابير 
التعبير،  على  وقدرته  فنّيته  تهدد  ي 

ّ
فن عمل 

وقــدرتــه  نفسه  الــفــن  مفهوم  تحاكم  أنــهــا  كما 
على التحرر من الواقع نحو مساحة متخيلة 
 يمكن 

ً
ــمــنــع حــتــى مــن اقــتــبــاســهــا، فــهــل مــثــال

ُ
ن

باألطفال  متحرشا  ناباكوف  فالدمير  اعتبار 
الرواية دليل على ذلك؟  بسبب »لوليتا«؟ هل 
ــــذي تــتــضــّمــنــه مـــكـــونـــات الـــعـــمـــل الــفــنــّي  مــــا الــ
يختلف في حال االتهام القضائي؟ وهل تنفي 
صيغة »الشك« أو »االتهام« اللعب الفني الذي 
يكسب »القائل« قدرة على ارتكاب الجرم؟ وهل 
، نبدي 

ً
أغنّية مثال كلمات  نكرر  نحن، حينما 

نّية بارتكاب الجرم املشكوك أنها تصفه؟
يــبــدو اســتــخــدام كــلــمــات الــــراب مــجــرد حجة 
بأن  دفينا  اتهاما  وراءهـــا  تخفي  عنصرّية، 
هذا الشكل الفني حكر على فئة مشكوك في 
أمــرهــا، وعدوانّية مبطنة تجاه مــؤّديــه، ذات 
األمر كان ينطبق سابقا على الجاز بوصف 
عـــازفـــيـــه يــــروجــــون لـــلـــمـــخـــدرات والــحــشــيــش 

واالنحالل الجنسي.
الــتــعــامــل املـــفـــرط فـــي جــّديــتــه مـــع مــحــتــويــات 
نفسه،  الكتاب  أو  الفنان  يهدد  الفنّي،   

ّ
العمل

أثناء  الداخلي لديه  الرعب  ويخلق نوعا من 
عمله، خصوصا أن التهديد بالجريمة أصبح 
ينسحب على عدد من املمارسات الفنّية، التي 
كانت منذ منتصف القرن العشرين تتمحور 
حول إنكار الهولوكوست ومعاداة السامّية، 
بوصفها جرائم في بعض البلدان، لكن اآلن 
أصبح بإمكان أي كتلة بشرّية اتهام أحدهم 
بــمــعــاداتــهــا، بـــل ومـــقـــاضـــاتـــه، كــالــتــهــديــدات 
التي تطاول الكوميدي ديفيد شابيل بسبب 
عرضه الكوميدي األخير »حجارة وعيدان«. 
األهـــــم أن هــــذه الـــجـــدّيـــة، تــســعــى إلــــى وضــع 
قواعد ضمن العمل الفني نفسه، وما يجب أن 
يقال أو ال يقال، لتصبح أشبه برقابة من نوع 
ما، لم تعد تمارس عبر السخط االجتماعّي 

والنقد الصحافي، بل بالقوة القانونّية.
أي كالم  أن  أيــضــا  السابقة  املــقــاربــة  تفترض 
منطوق يستطيع صاحبه تنفيذه، ما يقضي 
على مــســاحــات املــــزاح، ســـواء كــان مــبــتــذاًل أو 
راقيا، وهذا ما يحيلنا إلى الرئيس األميركي 
تـــرامـــب؛ فــالــجــدّيــة الــتــي يــؤخــذ فــيــهــا كــالمــه، 
ال تــأتــي مـــن مــضــمــون الـــكـــالم نــفــســه، بـــل من 
الـــســـيـــادي،  ــهـــرم  الـ مــنــصــبــه كـــرئـــيـــس، ورأس 
كونه  للتنفيذ   

ً
قابال يقوله  ما  والــذي يجعل 

يــمــتــلــك »ســـلـــطـــة« تــنــفــيــذه، بــعــكــس الــفــنــان، 
 سأشن حربا على الصني، 

ً
الــذي إن قال مثال

فــســيــبــدو كــومــيــديــا كـــونـــه ال يــمــتــلــك سلطة 
شن الحرب، في حني أن فنانا إن قال سأقتل 
بل  لالنتقادات  يتعرض  فقد  ترامب،  دونالد 
واملـــحـــاربـــة واالتـــهـــامـــات املــخــتــلــفــة، لــكــنــه لن 

يحاكم بوصفه أطلق تهديدًا بالقتل.

إبراهيم علي

تـــعـــود بــــني الـــحـــني واآلخـــــــر الـــســـجـــاالت بــني 
. صراحة مباغتة، تصدر من خالل 

ّ
الفن أهــل 

تصريح أو لقاء تلفزيوني، تكشف عن نوايا 
بعض الفنانني تجاه زمالئهم، وماذا تختزن 
الذاكرة من كالم يرى فيه مقدم البرنامج لقمة 
ســائــغــة يــقــدمــهــا لــلــمــشــاهــد، ويــضــمــن بــذلــك 
ســـجـــااًل عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ــام. قــبــل أســــبــــوع، انـــتـــقـــدت املــمــثــلــة  ــ ــدوم أليــ ــ يـ
زمــيــلــتــهــا ستيفاني  الـــخـــال،  ورد  الــلــبــنــانــيــة 
صليبا، وقالت إن جمال ستيفاني صليبا قد 
التباس: هل يتفاعل  يضع املشاهد في حال 
معها كممثلة؟ وقالت ورد الخال من األفضل 

لصليبا أال تمثل.
ليس جديدًا على املمثالت في لبنان الغيرة، 
»قمة« املصالحة  ويبدو واضحا أن ما ُسمي بـ
في  لبنان  ممثالت  بــني  التي حصلت  الفنية 
يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، هــي مــجــرد جلسات 
ــة، أمـــــــام عــــدســــات بـــعـــض املـــحـــطـــات  ــيـ ــائـ نـــسـ
ــع الــفــنــيــة، والــــقــــول إن  ــواقــ الــتــلــفــزيــونــيــة واملــ
ــــودان هـــــذا »الــــوســــط«  ــــسـ املـــحـــبـــة والـــــوئـــــام يـ

املواجهات األخيرة في البالد، ومن ضمنهم 
الناشطان سارة طالب وحسني عادل، اللذان 
كانا على تواصل مع منظمي الفعالية أثناء 

التحضير لها.
أشارت القّيمة رشا صالح إلى أن الفعالية 
ــادرة إلعــــــادة تـــعـــزيـــز الـــصـــالت مــع  ــبــ هـــي مــ
ــة لـــتـــغـــطـــيـــة الـــنـــقـــص  ــاولــ ــحــ ــراق فـــــي مــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــات مــا  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ الــــحــــاصــــل عــ
بـــني بـــيـــروت وبــــغــــداد، وال ســيــمــا مـــا بــعــد 
 االحــتــالل األمــيــركــي؛ »وكــأنــمــا ذاكــرتــنــا قد 
ــد ذلـــــــــــك الــــــــزمــــــــن وأنـــــــكـــــــرت  ــ ــنــ ــ ــــــفــــــت عــ

ّ
 تــــــوق

ــم الــــــــذي نـــعـــيـــشـــه جـــمـــيـــعـــا«،  ــ ــيـ ــ الـــــواقـــــع األلـ
ــد تــعــبــيــرهــا. تـــشـــاركـــت صــــالح في  عــلــى حـ
أبي  مــن سعاد  كــل  مــع  للفعالية  التحضير 
لوكسمبورغ  روزا  مؤسسة  ومــديــرة  سمرا 

في بيروت؛ مريم يونس.
تقول  الفعالية،  برمجة  على  العمل  وحــول 
صالح: »حاولت تخّيل العراق كأنه صورة 
مركبة من عدة أجزاء على الصعد الثقافية 
والـــســـيـــاســـيـــة وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا املــــنــــوعــــة، مــع 
الــتــحــوالت الطائفية  الــرفــض أن أدخـــل فــي 

التي تشهدها معظم البالد العربية«. 
وتشدد صالح على أن أهمية الحدث تبرز 
في »تقديم الفن العراقي املعاصر والحديث 

أمل كعوش

تدور  شفت عصفور«،  ما  بلبول/  يا  »بلي 
أغــنــيــة األطــفــال فــي فــيــديــو بــعــنــوان »نشيد 
من   

ً
متخّيال تاريخيا  حدثا  يحكي  وطني« 

تاريخ العراق في ثالثينيات القرن املاضي. 
وتـــــدور مـــع األغــنــيــة مـــن دون تــوقــف أقـــالم 
رصاص مثّبتة داخل َبَكرات شرائط كاسيت 
تبث تهويدات عراقية شعبية، وذلك ضمن 
ــائــــط لــلــفــنــان  ــــي مـــتـــعـــدد الــــوســ

ّ
تــجــهــيــز فــــن

الــعــراقــي عــــادل عــابــديــن بــعــنــوان »الـــعـــودة 
ــان مــــن خــاللــه  ــنـ ــفـ الـ إلـــــى املـــســـتـــقـــبـــل«؛ أراد 
ة  واإلضــاء الزمن  ذاكــرة  الترميز الستعادة 
على مسألة »قــلــة املــصــادر األرشــيــفــيــة« في 
الــــعــــراق، ال ســيــمــا فـــي مـــا يــخــص الـــذاكـــرة 
الــشــعــبــيــة الــتــي عــاصــرهــا فـــي طــفــولــتــه، ما 
يسمح لتعدد التأويالت حول تلك الذكريات 
وخلق أساطير وقصص مفترضة، لتصير 
تــقــالــيــد ذات محتوى  ــاكـــن واألحــــــداث  »األمـ

جديد«.
ــذاكــــرة اآلنــيــة  وفــــي فـــضـــاء الــحــفــاظ عــلــى الــ
لـــلـــعـــراق والـــتـــواصـــل مـــع واقـــعـــه وصـــورتـــه 
الــحــالــيــة، ُعـــرض عــمــل الــفــنــان عــابــديــن إلــى 
جــانــب أعــمــال فنية عــراقــيــة مــعــاصــرة على 
مدى أسبوع ضمن سلسلة فعاليات ثقافية 
ــوان »عــــراقــــّيــــات«،  ــنــ ــيــــروت حــمــلــت عــ ــي بــ فــ
الجاري  الشهر  مــن  السابع  مساء  افتتحت 
في دار النمر للفن والثقافة بإشراف القيمة 
رشــــا صــــالح وبــتــكــلــيــف مـــن مــؤســســة روزا 

لوكسمبورغ. 
في دقيقة صمت، وّجه منظمو الفعالية في 
الذين  العراق  لشهداء  تحية  األولــى  ليلتها 
سقطوا منذ عام االحتالل األميركي وحتى 

ــثــــالت، خــصــوصــا  ــمــ ــرة املــ ــهــ ــد شــ ــاعـ مــــع تـــصـ
ــرة بــعــد تـــوأمـــة اإلنــتــاج  ــيـ فـــي الـــســـنـــوات األخـ
الــدرامــا  ُمسمى  الــعــربــي، تحت  مــع  اللبناني 

العربية املشتركة.
في العودة إلى لهجة النقد املتبادلة، أو الرأي 
زمالئهم،  بحق  الفنانني  بعض  يطلقه  الــذي 
القصة ليست جديدة. قبل فترة، انتقد شقيق 
نــاديــن  زميلته  يــوســف،  الــخــال،  ورد  املمثلة 
 ثنائًيا 

ً
نــســيــب نــجــيــم. الــخــال ونــجــيــم شــكــال

»لــو«  هما  مشتركني،  مسلسلني  فــي  ناجًحا 
)2014( و»تشيللو« )2015( لسامر البرقاوي. 
لــم تــأت الــظــروف بــعــودة الــخــال ونجيم معا 
ــد، مــا أكــســب نــاديــن نجيم  فــي مسلسل واحــ
يبدو  معها.  التعاونات  من  أخــرى  مجموعة 
أن ذلــك لم يعجب يوسف الخال الــذي نصح 
نــاديــن بــالــعــودة إلـــى الــتــواضــع، األمــــر الــذي 
فسره عدد من املتابعني بأنه نوع من الخالف 
بالصمت  نجيم  اكتفت  وفيما  الطرفني.  بــني 
تجاه نصيحة زميلها، كان واضًحا أن حرًبا 

تدور في السر.
املــنــتــج صــــادق الــصــبــاح، األب الـــروحـــي كما 
يــــــّدعــــــي، أو تـــســـمـــيـــه بــــعــــض املــــمــــثــــالت فــي 
التعريف عنه، علق بعد تصريح ورد الخال 
بتغريدة على صفحته »تويتر« فقال: »أخطر 
ما يكسر هالة الفنان هو تحّوله إلى ناصح 
أو ناقد لزمالئه. مشهد أراه يتكرر وأتساءل 
لـــَم يــقــع الــفــنــان فــي فــخ أســئــلــة يــمــكــن تجنب 

اإلجابة عليها بذكاء«.
ــــى الـــقـــمـــع، مــــن قــبــل  ــرب إلـ ــ ــبـــدو أقــ مـــحـــاولـــة تـ
املــنــتــج الــــذي ال يــريــد مــســاحــة لــلــخــالف، بل 
ــر فيها 

ّ
يــريــد الــعــمــل بــجــّد وفـــق خــطــة ال يــتــأث

»بزنس«، خصوصا بعد خالفه مع الكاتب  الـ
الذي  ف »دقيقة صمت«، 

ّ
سامر رضــوان، مؤل

ــة املـــوســـم  ــوريـ ــسـ أنـــتـــجـــه الـــصـــبـــاح وإيــــبــــال الـ
املاضي. الصباح تبرأ من تصريحات رضوان 
التي تضر بمصالحه  الــســوري،  النظام  ضد 
كمنتج يعمل وفق آلية عربية تجمع بني عدة 

عواصم، ومنها بالطبع دمشق.
املحاباة،  إلى  الخط يتجه  أن  أيضا  الواضح 

أو على األقـــل الــدعــوة إلــى ذلـــك، تحت قاعدة 
أن »كـــل مــا نــــراه جــيــد وجــمــيــل أو ال يسعنا 
إال الــتــبــريــك والــتــطــبــيــل لــزمــالئــنــا فـــي كــافــة 
املجالت الفنية«. خط ُيسهل تنامي العالقات 
الــعــامــة أكــثــر مــن األعــمــال الفنية الــتــي تربط 
هـــذه املــجــمــوعــات بعضها بــعــضــا، ولـــو قــّدر 

الشخصية  أو  بالضحية  يلتقي  أن  للمسيء 
التي انتقدها لتعالت املصافحة، واملجامالت 
التي ال تعرف نهاية بينهما وعادا إلى نقطة 
اللوم  كل  والــلــوم  بالصداقة،  والعهد  البداية 
عــلــى الــتــفــاعــل مـــن قــبــل املـــتـــابـــعـــني، أو على 

الصحافة بحسب رأيهم.

ومّد جسور مع الشعب العراقي من دون أن 
ُيختزل كمجرد أرقام على الشاشات«.

تــضــّمــن االفــتــتــاح، إلـــى جــانــب عــمــل الفنان 
عــابــديــن املــــذكــــور، تــجــهــيــز فــيــديــو لــلــفــنــان 
محمود العبيدي بعنوان »الزي الرسمي«، 
يجّرد فيه اإلنسان من الزّي كرمز لالنتماء 
الفكري إلى مجموعات قد يتحّيز الفرد إلى 
فكرها ومعتقداتها املختلفة، ما يبعث على 
الخالف مع اآلخر، فيما نحن جميعا »نولد 

عراة.. ونموت عراة«. 
بداية  »عــراقــّيــات«؛  في  أيضا حضر  الشعر 
ــتـــاحـــه مــــع قـــــــــراءات ملــحــمــود  ــتـ فــــي لـــيـــلـــة افـ
ــه كــتــحــيــة مــن  درويـــــــش قـــّدمـــتـــهـــا رائـــــــدة طــ
فلسطني للعراق، ومن ثم في ليلته الثانية 
مـــع الــشــاعــر والــــروائــــي ســـنـــان أنـــطـــون في 
ــرة املــــــــاء: ذاكـــــرة  ــيــ مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان »ســ
الــنــص« خــصــصــهــا إلرث الــشــاعــر ســركــون 
ــــون بـــنـــهـــر مــن  ــــطـ ــه أنـ ــفــ ــولــــص الـــــــذي وصــ بــ
اإلبداعية، عارضا نماذج من  العراق  أنهار 
الشخصية  ومالمح  الراحل  الشاعر  أعمال 
األحــداث  فيه ومأساتها ربطا مع  العراقية 

األخيرة التي تجرى في العراق.
 ضــيــفــا عــلــى 

ّ
الـــفـــنـــان ضـــيـــاء الــــعــــزاوي حــــل

الفعالية  ليلة  في  والثقافة  للفن  النمر  دار 
الــثــالــثــة؛ حــيــث قــــّدم عــرضــا حـــول عـــدد من 
عام  منذ  الــعــراق  تاريخ  ق 

ّ
توث التي  أعماله 

وتشويه  األميركي  باالحتالل  مــرورًا   1978
الداخلي.  واالقتتال  التاريخية  العراق  آثار 
ـــرض بــعــض أعـــمـــالـــه الـــتـــي قــّدمــهــا  كـــذلـــك عـ
لفلسطني وشعبها كلوحات تحاكي مجزرة 
صــبــرا وشــاتــيــال وحــصــار غــــزة، بــاإلضــافــة 
ل شخصية 

ّ
يمث الــذي  »أيقونة«  إلــى نصب 
حنظلة في تحية لناجي العلي.

النقد بين الممثلين... نيران صديقة»عراقيات«... بغداد كما تتخيّلها بيروت
تخرج بين الحين واآلخر 

بعض التصريحات 
لممثلين فيها من النقد 

ما قد يثير جدًال، وتساؤًال: 
هل يحق للفنان أن ينتقد 

زميله؟

سالم أبو ناصر

تــحــدى رئــيــس هيئة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة، تــركــي آل 
في  الخاصة  له على صفحته  عبر منشور  الشيخ، 
اب ونجوم العالم العربي، إثر تعاونه 

ّ
فيسبوك، كت

في تأليف جميع كلمات األلبوم الجديد، »لعبت مع 
األســد«، الذي أطلقه امللحن واملغني املصري عمرو 
مصطفى أخــيــرًا، مــن إنــتــاج شــركــة »فــيــولــني«، التي 

أّسسها آل الشيخ قبل أشهر.
رغم أن تجربة مصطفى بالغناء ليست غنية، إذ قدم 
ألــبــومــات غنائية كــان آخرها  قبل عمله هــذا ثــالثــة 
كبيرة  مكانة  لــه  اشتهر كملحن  أنــه  إال   ،2009 عــام 
بني نجوم الوطن العربي، إذ لّحن كثيرًا من األعمال 
املوسيقية ألشهر الفنانني واملطربني العرب، أمثال 
ديـــاب ومحمد منير  الــوهــاب وعــمــرو  شيرين عبد 
ومصطفى قمر ونوال الزغبي وغيرهم، ليعود بعد 
بأنه  يمكن وصفه  بعمل  دام عشر سنوات  انقطاع 
أقـــل مــن مــعــتــدل فــنــًيــا، لــكــن تــمــيــزت فــيــه نــقــاط على 
حــســاب أخــــرى، يمكن حــصــرهــا بطبيعة الــحــال ما 
الــشــيــخ، ال ترتقي  بــني كلمات رديــئــة مــن تأليف آل 
ــيــــر، وتـــوزيـــع  ملــســتــوى الـــتـــحـــدي الـــــذي أطــلــقــه األخــ
العشر  األلبوم  أغاني  موسيقي الفت وجيد، صبغ 
التي لحنها عمرو، بشكل واضح، بتراكيب إيقاعية 
غربية، على يد أسماء شهيرة لهم بصمة مميزة في 
املغنني  وأنجح  أشهر  مع  الغربية،  املوسيقى  عالم 
الهولندي  املوسيقي  واملــنــتــج  كــاملــوزع  الــعــالــم،  فــي 
أعــمــااًل موسيقية  قــدم  الــذي سبق أن   AFROJACK

لكل من سنوب دوغ وديفيد غوتا وبيتبول وستيف 
ــك املــــــوزع واملـــلـــحـــن الــهــنــدي  ــذلـ أولـــــي وغـــيـــرهـــم، وكـ
أوســكــار  جــائــزتــي  عــلــى  الــحــائــز   A.R. RAHMAN
كــأفــضــل مــؤلــف مــوســيــقــي عـــن الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي 
إلى  الشهير SLUMDOG MILLIONAIRE، إضافة 
تعاون مصطفى مع كل من ANDRES TORRES و

أغنية  ومنتجي  عــي 
ّ
مــوز  MOURICIO RENGIFO

DESPACITO الشهيرة.
تــم توظيف جهودها  التي  وقــيــاًســا بهذه األســمــاء 
املــوســيــقــيــة فـــي األلــــبــــوم، ال يــســعــنــا الـــقـــول إال إن 
ــا وضــعــفــهــا أتــــت غير  ــهــ تــ تــقــلــيــديــة الــكــلــمــات ورداء
بــل ظهرت  األلـــبـــوم،  الــعــام ملوسيقى  مــالئــمــة للجو 
أو حتى مسؤولية  إبـــداع،  عــن  ينم  بشكل مقحم ال 
فجل  املطروحني،  واللحن  التوزيع  بمستوى  تليق 
ما يراد من هذا العمل على ما يبدو، إظهار النشاط 
اســتــدراج نجوم وفناني  الشيخ في  الشخصي آلل 
املـــوســـيـــقـــى الـــغـــربـــيـــة وتــوظــيــفــهــم لـــخـــدمـــة الــخــطــة 
اإلنــتــاج  شــركــة  بتوسيع سمعة  املتمثلة  الــصــغــرى 
تمدد  فــي  املتمثلة  الكبرى،  وبالخطة  بــه،  الخاصة 

مع  وتشبيكها  السعودية  الترفيه  هيئة  نشاطات 
نجوم أوروبا والعالم الغربي.

تهافتت االنتقادات وموجات السخرية على مواقع 
التواصل، ليفتح آل الشيخ على نفسه نيرانا جديدة 
لم تلبث أن تطفئ القديمة منها، كان آخرها أغنية 
»أنا بعشقك يا مصر« للفنان املصري عمرو دياب، 
املضطرب  السياسي  للواقع  كمحاكاة  جــاءت  التي 

الذي تشهده مصر في اآلونة األخيرة.
قــــام آل الــشــيــخ بـــوضـــع كــلــمــات األغـــنـــيـــة كـــإهـــداء 
منصات  على  ظــاهــر  هــو  كما  والــتــي  للمصريني، 
التواصل االجتماعي وبرامج التلفزيون الساخرة، 
لم تنل استحسان الجمهور املصري والعربي، ولم 
الكلمات  شكل  على  واستهزائه  غضبه  مــن  تعفه 
ومــســتــواهــا الــــرديء مــن نــاحــيــة، ومـــن اإليــحــاءات 
الــواضــحــة الــعــائــدة إلــى اعــتــبــارات سياسية تشي 
ــاب،  ــذلـــك عـــمـــرو ديــ ــم آل الـــشـــيـــخ، وكـ بـــوضـــوح دعــ
للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي من ناحية 
ــــرى.  وإن كـــان لــهــذا الــتــعــاون الــعــربــي الغربي  أخـ
ــة شـــكـــلـــت فــيــه  ــاصــ الـــــــذي مـــنـــح األلـــــبـــــوم ملـــحـــة خــ
أمام  األبــرز  العامل  الحديثة،  اللحنية  التركيبات 
ضعف الكلمات واملــؤدي غير املتمرس، دور كبير 
السعودية،  الترفيه  هيئة  أو  الشيخ  آل  رؤيـــة  فــي 
إال  العالم،  في استقطاب أسماء مشاهير ونجوم 
بغضاضة  التصرف  الشيخ  آلل  يخول  ال  ذلــك  أن 
ــاب 

ّ
ــا بـــأســـمـــاء كــبــيــرة مـــن كــت

ً
وتـــبـــجـــح، مــســتــهــيــن

ا 
ً
ومؤلفني ومطربني في العالم العربي، ومستخف

بما تقدمه املوسيقى العربية.

حين تصبح األغنية دليًال قانونيًا ضّد صاحبها

)Talpa( ورد الخال انتقدت زميلتها ستيفاني صليبا

الموزع 
الموسيقي 
أفروجاك من 
أبرز األسماء التي 
ساهمت في 
)Getty( األلبوم

من تجهيز فيديو للفنان محمود العبيدي بعنوان »الزي الرسمي« )دار النمر(

)Getty( اسُتخدمت كلمات إحدى أغاني تيكاشي كدليل ظرفي في المحكمة

يشهد العالم اليوم هجومًا شرسًا ضّد أعمال فنية، أبرزها أغاني الراب. لم يعد يقتصر األمر 
على النقد الصحافي، بل امتّد ليوَضع المغنّي تحت المساءلة القانونية

كلمات الراب

آل الشيخ بكلمات رديئة

فنون وكوكتيل
قضية

إضاءة

جدلفعالية

يستخدم البعض كلمات 
أغاني توباك لالستدالل على 
من تورط في إطالق النار 

عليه، ككّلٍ من باف ديدي 
ونوتوريوس بيغ، وهناك 

العديد من المحاوالت 
الستخدامها ضمن القضاء 
أيضًا، في سعي إلى تحويل 

العمل الفنّي إلى دليل 
قانوني، ما يهدد حرية 
المتخيل، وقدرته على 

اختبار فرضيات ال تنتمي إلى 
أرض الواقع، ما ينفي عنه 
جوهره النقدّي، ويجعل 
الفنان في بعض األحيان 
ضحية كلماته التي قد 

تؤخذ على محمل الجّد 
في لحظة معينة.

حرية المتخيّل
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مـــخـــتـــارات مـــن إبــــداعــــات وفــلــســفــات الــكــاتــب 
ــو، و»مـــخـــتـــارات من  ــ الــفــرنــســي أنــطــونــن أرتـ
قّدم أنماطًا 

ُ
قصيدة النثر األميركية«، وهي ت

مــخــتــلــفــة فـــي مـــوضـــوع قــصــيــدة الــنــثــر الـــذي 
يحتاج إليه الكثير من شعراء اليوم.

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟ 

يــقــوم مــعــظــم الــنــاشــريــن املــصــرّيــن والــعــرب 
بتحديد »نشر الروايات« حصرًا في كثير من 
لهم طيلة  لــم أخضع  لكني عمومًا  األحــيــان، 
حــيــاتــي، فـــلـــدّي مـــســـار جــمــالــي يــتــنــامــى من 
كتاب إلى آخر، سواء كان رواية أو قصصًا أو 
دواوين وقصائد أو مسرحًا أو نقدًا أدبيًا أو 

دراسات فلسفية.

■ هناك قــول بــأن املترجم العربي ال يعترف بدور 
االنتهاء  بعد  يحّرر ترجماتك  ثمة من  ر، هل  املــحــرِّ

منها؟
ــا شــاعــر مــن جــيــل السبعينيات  أنـ ال طــبــعــًا. 
ــدًا كـــيـــف أتـــعـــامـــل مــع  ــيـ املــــصــــري، وأعـــــــرف جـ
إليها  أتــرجــم  الــتــي  العربية  اللغة  جماليات 
ـــل فــي 

ّ
ــبـــل أن يـــتـــدخ نـــصـــوص اآلخـــــــر، وال أقـ

فـــلـــدّي أسلوبيتي  ــد،  الــلــغــويــة أحــ صــيــاغــتــي 
ــد تـــجـــدي مـــســـألـــة املــــحــــّرر مــع  ــ الـــخـــاصـــة، وقـ
املترجمن الــشــّبــان، وقــد فعلت ذلــك مــع عدد 
منهم، دون أن أذكر اسمي كمراجع أو محّرر 
احـــتـــرامـــًا لــجــهــدهــم، وســعــيــًا ألن يــقــفــوا في 

صفي، فأنا ال أتعالى على أحد مهما كان.

ــنــاشــر، وال ســيــمــا في  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع ال
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

الكتاب، ســواء كان  أنــا بتحديد عنوان  أقــوم 
أختار  أو  املترجَمة  للمادة  األصلي  العنوان 
العنوان املناسب لثقافة اللغة املنقول إليها، 
فــلــكــل لــغــة جــمــالــيــاتــهــا، وقـــد يــكــون الــعــنــوان 
األصلي غير مناسب لثقافتنا، لكني عمومًا 
ال أخضع للناشر مطلقًا في مسألة العناوين، 

إذ إنني األكثر دراية بموضوع الترجمة الذي 
أنجزه. 

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
الطرح  التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند 
الــســيــاســي لـــلـــمـــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
هــنــاك بعض املــحــاذيــر الــتــي أضعها أمــامــي، 
 »األدب 

ً
ســيــاســيــًا أقــــصــــد، فــــا أتــــرجــــم مـــثـــا

اإلســــرائــــيــــلــــي«، مـــهـــمـــا عــــا شــــأنــــه. لـــكـــن قــد 
ــودة  ــو جــ ــم هــ ــهــ ــم كـــاتـــبـــًا يــمــيــنــيــًا، واملــ ــرجــ أتــ
 

ّ
كل يكتب  أن  شرطًا  وليس  طبعًا،  نصوصه 
أدبــًا فائقًا أو طليعيًا، ولــو لم  كاتب يساري 
تــوافــقــنــي بــعــض األفـــكـــار، هــنــاك الــهــامــش أو 
مقدمة الكتاب حيث يمكنني أن أعرض رأيي.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
أتعايش مع الكاتب الــذي أترجم له فترة من 
الزمن، أقــرأه وأقــرأ عنه، حتى أتشّرب نسبيًا 
ــلــــوب والــفــكــرة  أقــانــيــمــه الــجــمــالــيــة فـــي األســ
واملجاز... إلخ، وقد يتصادف أن أتعّرف إليه 

شخصيًا، لكنه أمر نادر الحدوث لألسف. 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، كــنــت أتــرجــم 
ــة  ــ لــلــبــرنــامــج الـــثـــقـــافـــي فــــي اإلذاعــ
ــدٍد من  املــصــريــة. بــعــدهــا، بــــدأُت الــنــشــر فــي عـ
ت املــصــريــة والـــعـــربـــيـــة، حــتــى نــشــرت 

ّ
املـــجـــا

التوالي:  على  وكانت   ،1993 سنة  كتبي  أول 
»ربـــاعـــيـــات مـــوالنـــا جــــال الـــديـــن الــــرومــــي«، 
لـ توني موريسون، ومختارات  رواية »جاز« 
لـ بورخيس بعنوان »مــرآة الحبر«، و»فالس 
الوداع« لـ ميان كونديرا، إلخ. وكنت أرى أن 
سيدعم  طليعية  لنصوص  ترجمات  نشري 
قـــصـــائـــدي الـــتـــي كـــانـــت تــجــد اخـــتـــافـــات في 

يها.
ّ
تلق

■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم اآلن؟

العن«،  »سيرة  كتابان:  هما  نشرته  ما  آخــر 
وهي مختارات من قصائد الروائي األميركي 
ــر قــصــائــد حـــب« للشاعر  بـــول أوســـتـــر، و»آخــ
الفرنسي بول إيلوار، وهي آخر ما كتب من 
ــــديَّ اآلن فـــي انــتــظــار  قــصــائــد فـــي حــيــاتــه. ولـ
وهو  »صــرخــات شيطانية«،  كــتــابــان:  النشر 

يد اهلل رؤيايي

حلقة
ــاب، حــلــقــة مــمــر،  ، حــلــقــة عــلــى بــ

ٌ
حــلــقــة خــالــيــة

حلقة على ممر، حلقة على ممرٍّ خــاٍل. حلقة 
مــمــر لــلــهــواء الــلــيــلــي، الـــهـــواء الــخــائــف، هــواء 
الــخــوف،  الــخــوف، حلقة رســم  الخيفة، حلقة 
حــلــقــة الـــــــرأس، حــلــقــة نــقــش الـــــــرأس، رؤوس 
الــوجــه، وجــوه الـــرأس، حلقة الــوجــه الخالي، 
ــدون وجــه  الــحــلــقــة الــخــالــيــة لــلــوجــه، حــلــقــة بــ
لــيــســت حــلــقــة. الــحــلــقــة لــيــســت وجــهــًا، الــوجــه 
الــوجــه ليس  الــوجــه ليس حلقًا،  ليس حلقة، 
، وجه الرؤية هو وجه رؤية، وجه الرؤية 

ً
قتا

ــْر، الــوجــه يعني 
ُ
بــا مـــرأى، الــوجــه يعني انــظ

، وجــه الــعــن، وجــه الــعــن فــي العن، 
ْ

ال تــقــتــل
ــكـــان الــحــلــقــة حــلــق،  ــــدل الـــحـــلـــق، مـ الــحــلــقــة بـ
الــحــلــقــة لــيــســت حــلــقــًا، الــحــلــقــة لــيــســت حلقة، 
 رسم 

ّ
. الحلقة ليست إال

ً
الحلقة ليست صورة

صورة، الحلقة رسم رسن، الحلقة رسم رسن 
في سماء، حلقة خوف.

■ ■ ■
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هنا تحت

هنا ساحة هنا يد
هنا ناس

هنا تحت هنا أسفل
دائرة يد

دائرة مكسورة
دائرة خراب

دائرة دار
ّدائرة حلم
دائرة دف

دائرة دائخة لليد
دائرة يد دائخة

دائرة مجنونة لليد
دائرة غريبة لصديق

دائرة فارغة
دائرة جلد
دائرة صم

دائرة ُعمي
دائرة دائرة

دائرة األبعد البعيد
دائرة طاب طاب

دائرة طب طب
طاب طاب طاب

طب طب طب
دور...  دار...  دوردور  دادار  دور  دور  داردار 

محمد عيد إبراهيم تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»أحرص على أن تصل 

ترجمتي إلى العربية 
بأسلوبية جميلة تعجب 

القرّاء، فهم ال يقرأون 
إلّا نصًا عربيًا في النهاية«، 
يقول المترجم المصري 

في لقائه مع »العربي 
الجديد«

استُخدم اإلرهاب 
كمخزون استراتيجي، 

وتجارة رابحة، بتصنيع 
إرهابيين عابرين للدول، 

يجري تخزينهم في 
السجون، ويُطلق 

سراحهم حسب 
الحاجة

األبجدية على سقوف المدينة لّطخت الجدران بالدم غير المقروء

كائٌن بسبع أرواح قابلة للزيادة

عالقة مشتبكة مع النص ومؤلّفه

مهم أن تنفتح 
الترجمة على العلوم وألّا 

تنحصر في اآلداب

اعُتبرت دوٌل شمولية 
علمانيًة لمجرد أنها 

تطارد اإلسالميين

ال يمكنني أن أترجم 
»األدب اإلسرائيلي« 

مهما عال شأنه

مواليد  مــن  مــصــري،  ومترجم  شاعر 
كتبه  جانب  ــى  إل  .1955 سنة  الــقــاهــرة 
الشعرية، صدرت له الكثير من الترجمات؛ 
موالنا  »رباعيات  الشعر:  في  بينها  من 
و»رسائل   ،)1998( الرومي«  الدين  جالل 
وفي   ،)2002( هيوز  تيد  لـ  الميالد«  عيد 
موريسون  تــونــي  ـــ  ل ــرام«  ــ »غ الـــروايـــة: 
ديليلو  دون  لـ  الجسد«  و»فنانة   ،)2004(
)2006(، وفي المسرح: »رماد من رماد« 
النقد:  ــي  وف  ،)2006( بنتر  ــد  هــارول لـــ 
»مقدمة لقصيدة النثر« لـ بريان كليمنس 

وجيمي دونام )2014(.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

إطاللة

فعاليات

■ كثيرًا مــا يــكــون املــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
الــعــاقــة بــن الــكــاتــب واملــتــرجــم تــبــادلــيــة، فأنا 
أقـــــوم بــتــطــويــر أســالــيــبــي الــفــنــيــة مـــن خــالــه 
بدرجات  أترجمه  كذلك  بترجمته،  أقــوم  حــن 
تـــطـــوري األســلــوبــي مـــن كــتــاب إلـــى آخــــر. إذن 

دار... دا... دو
حلم دائرة في دائرة الحلم.

■ ■ ■

لمسة
 في جرٍح

ٌ
عن

 بن الجرح.
ٌ
عن

بن الجرح، كانت العن في بن
بن عن أخرى، كان الجرح

عن الناس.
 بن جرح

ٌ
عن

ٌ
بن جرٍح عن
جرٌح بن عن.

في ملسة شيئن
في األغلب شيء ثالث ُيلمس:

اللمس!
■ ■ ■

لعبة الهواء
ــخــت 

ّ
ــقــــوف املــــديــــنــــة لــط ــلـــى ســ )األبــــجــــديــــة عـ

الجدران بالدم غير املقروء(
أذرع الهواء الجميلة

ترمي الرجال عن السقوف.
ُس على سقف الهواء

َ
ف

َ
الن

ُس الهواء على السقف
َ
ف

َ
ن

ُس السقف!
َ
ف

َ
ن

ٌألقدامي رائحة الرمل
رائحة أقدامي رمل

 الرمل.
َ

ف
ْ
ل

َ
رائحة قدمي خ

)ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

طـــّور 
ُ
فــهــي عــاقــة مشتبكة: أفــيــد وأســتــفــيــد، أ

وأتطور، أعيش معه وأتعايش عليه، لكن املهم 
فــي الــنــهــايــة أن تــصــل تــرجــمــتــي إلـــى العربية 
بأسلوبية جميلة تعجب القراء، فهم ال يقرأون 
إال نصًا عربيًا في النهاية، وإن كان منقواًل عن 
لغة أخــرى، وطبعًا ثمة تغييرات طفيفة أقوم 
ثقافة  فــي  اليومي  املــجــاز  بــهــا، حيث يختلف 
اآلخـــر عــن املــجــاز الــيــومــي فــي ثقافتنا، لكني 
إليه  أتقّرب  ال أنحرف عن النص األصلي، بل 

حتى يتشّربه القارئ العربي وهو راٍض. 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

الجوائز الخاصة بالترجمة، مع أنها شحيحة، 
 أن شروطها مجحفة أحيانًا، فا ُيتاح لكل 

ّ
إال

مترجم أن يحصل على حقوق الترجمة، وقد 
أسلوبية  يملك  ال  مــن  الــحــقــوق  عــلــى  يحصل 
عــالــيــة، فتظهر الــنــصــوص املــتــرجــمــة أحــيــانــًا 
ــاك، طــبــعــًا، نـــاشـــرون  ــنــ ــتـــورة. وهــ ــبـ شــــوهــــاء مـ
يضعون شرطًا لتقاسم مبلغ الجائزة لو نالها 
نعمل  أدبية  الكاتب، وهــي قرصنة  أو  الكتاب 
على التحذير منها، فما لم تضع هيئة الجوائز 

شرطًا للتقاسم مع الناشر، فليس من حقه أن 
ه في الترجمة.

ّ
يتناصف مع املترجم حق

■ الــتــرجــمــة عــربــيــا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمني 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة املؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
ــاذا تــكــون مــعــظــم مــشــروعــات الــتــرجــمــة إلــى  ملــ
الـــعـــربـــيـــة مـــشـــروعـــات أفــــــــراد؟ ألن كـــثـــيـــرًا مــن 
الناشرين ال يملكون الذائقة الثقافية العالية 
أو الطليعية التي يمكنهم بها طرح نصوص 
وتفيد  الــتــرجــمــة  تستحق  فلسفية  أو  أدبــيــة 
طّور ما يمكن 

ُ
العربي في حياته، وت املجتمع 

أفــكــار تقدمية. طبعًا هناك  إليه مــن  تــؤول  أن 
مــؤســســات حـــاولـــت تــحــقــيــق ذلــــك، لــكــن يجب 
في  متنّوعن  مترجمن  اســتــشــارة  تــجــرى  أن 
ما يجب ترجمته، بعيدًا عما يمكن أن نطلق 
»العصابات  منطق  أو  »الشللية«  مبدأ  عليه 

الثقافية« في بعض األماكن. 

حلقة الوجه الخالي

تعويذة الدولة الشمولية

تنطلق، عند العاشرة من صباح األربعاء، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عروض 
ُتعرض  يومًا،   11 مدار  على  األوروبي.  الفيلم  بانوراما  من  عشرة  الثانية  الدورة 
قرابة 55 فيلمًا أوروبيًا بين روائي ووثائقي، وحديث وكالسيكي، في »سينما زاوية« 

و»سينما الزمالك« بالقاهرة، إضافًة إلى تسع مدن مصرية أخرى.

يستضيف »مسرح شغل بيت« في بيروت، عند الثامنة والنصف من مساء الخميس، 
24 تشرين األول/ أكتوبر الجاري، الكاتَب المسرحي اللبناني ديمتري ملكي )الصورة( 
في قراءٍة لمسرحيته جثّة متنّقلة، التي تروي قّصة شاب عشريني يموت فجأًة، 

لكنَّ جثّته ترفض االنتقال إلى العالم اآلخر، ما يتسبّب بحالة من الفوضى حوله.

ابتداًء من الخميس 31 تشرين األّول/ أكتوبر الجاري، تحتضن مدينة الصويرة المغربية 
فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان األندلسيات األطلسية، والتي تستمرّ 
حتى الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. تتضّمن التظاهرة 15 حفًال موسيقيًا 
لفنّانين من المغرب وخارجه؛ من بينهم: سميرة أحمد، وأسماء األزرق، ودليلة 

مسكوب، وأنس بلهاشمي، وليونور ريال )الصورة(.

للموسيقى  الدولي  المهرجان  من  عشرة  الحادية  الــدورة  فعاليات  تتواصل 
بعد غٍد  العاصمة، حتى  بالجزائر  بّسايح«  بوعالم  األوبرا  السيمفونية في »قاعة 
وفرنسا  وسويسرا  سورية  بينها  من  بلدًا،  عشر  ستّة  من  فرٍق  بمشاركة  الخميس، 
وإيطاليا وتركيا والسويد وروسيا وألمانيا وأوكرانيا، إضافًة إلى مصر؛ ضيف شرف 

الدورة.

فّواز حداد

فـــي وداع الــعــالــم لــلــقــرن املـــاضـــي، أمــســى 
االســتــعــمــار ذكـــريـــات فــي طـــور الــنــســيــان، 
ــد الـــــــدول  ــقــ ــل عــ ــ

ُّ
ــل ــحــ وكـــــــــان ذلـــــــك غـــــــــداة تــ

االشتراكية، وانتهاء الحرب الباردة. صار 
أصـــحـــاب األيـــديـــولـــوجـــيـــات االشــتــراكــيــة 
املــزعــومــة بــحــاجــة إلـــى تــجــديــد االعــتــراف 
النظرية  املنطلقات  تــعــد  لــم  بأنظمتهم، 
الــشــكــلــيــة الـــتـــقـــدمـــيـــة كـــافـــيـــة، رغـــــم أنــهــا 
موَدعة في األدراج، فنشدوا رضى القطب 
األوحـــــد ومـــعـــه األقـــطـــاب املــلــَحــقــة بـــه من 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، وخـــطـــبـــوا وّد 
طفرة  املطلوب  بــات  العربية.  الرجعيات 
ف عن 

ّ
املتخل املشن  النقص  هــذا  تتافى 

عصر آخذ في الرحيل.
فــي الــوقــت نفسه، لــم يعد هناك مــا يقنع 
 إذا 

ّ
الــشــعــوب بالنضال ضــد ال شـــيء، إال

نضال  واملعتقات  السجون  أن  اعتبرنا 
األنــظــمــة ضـــد شــعــوبــهــا. فـــي الــــواقــــع، لم 
يعد إطاق الشعارات الوطنية والقومية 
إال لتصريف ضجيج النزعات النضالية 
للديكتاتوريات العسكرية التي ترّسخت 
بـــالـــتـــضـــلـــيـــل، بــيــنــمــا األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة 
تختلق املؤامرات لتقمع املعارضة وتكتم 
األنفاس، والبرجوازيات الطفيلية ال عمل 

لها سوى النهب. 
درءًا ملــتــغــيــرات قـــادمـــة، لـــّوحـــت األنــظــمــة 
القديمة على  الــدولــة  بــدولــة حديثة تــرث 
مــراحــل، تــبــدأ بــإجــراء إصــاحــات إداريـــة، 
لكن  الفساد،  لفلفة ملفات  لكن ليس قبل 
التغيير  هــذا  رأس  على  كانوا  الفاسدين 
الــــذي لــن يــغــيــر شــيــئــًا بــقــدر مــا سيكرس 

س. 
ّ
االستقرار املتكل

ــة الــجــديــدة  ــدولــ مـــا ســيــؤجــل تــحــديــث الــ
ــاد املــــــتــــــجــــــّدد، ظـــــهـــــور اإلســــــــام  ــســ ــفــ ــالــ بــ
 

ّ
أقــض وكـــان خصمًا حقيقيًا،  الــجــهــادي، 
مضاجع الطغاة، كان مبررًا قويًا لتأجيل 
أي إصـــــــاح مـــفـــتـــرض، بــــاتــــت األولــــويــــة 
وذلـــك طبقًا لخطط  املــخــابــرات،  لتحديث 
موضوعة، كانت من قبل، تطاول الصاة 
لــة  ــلــــحــــى، ومـــــدعـــــاة لــلــمــســاء وإطـــــــــاق الــ
والتسريح من الوظائف العامة والجيش، 
ووضع املساجد وكل ما يمّت بصلة إلى 
اإلسام تحت الرقابة. فسارعوا إلى تقنن 
الدين، بالتشديد على اقتصار خطب يوم 
الجمعة على مديح رأس النظام واإلشادة 
بــــاألخــــاق ورضـــــى الـــوالـــديـــن ونـــواقـــض 

تــحــت تــأثــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــخــائــفــة، 
وأصــــــبــــــح اســــتــــغــــالــــه ذريــــــعــــــة بـــقـــائـــهـــا 
وتــــوارثــــهــــا، بــحــكــم تــركــيــبــتــهــا الــعــائــلــيــة 
ــؤخــذ قصة 

ُ
والــعــســكــريــة والــقــمــعــيــة. لــم ت

اإلرهـــاب كما وردتــهــا من الــغــرب، أضيف 
العمق:  وفـــي  الــنــظــر  بعيد  تحليل  إلــيــهــا 
إذا كان اإلرهاب مرتع الشرور، فاألنظمة 
ــى تــولــيــد  ــ ــا أدى إلـ ســتــصــبــح مــنــبــعــه، مــ
ويختفي  يــظــهــر  دوري،  بــشــكــل  اإلرهـــــاب 
على إيقاع أزماتها، فصار يولد في مكان، 
ويــلــفــظ أنــفــاســه فـــي مــكــان آخــــر، لــكــنــه ال 
يموت، كان بسبع أرواح قابلة للزيادة، ما 

دامت األنظمة الشمولية تمّده بالحياة.
خدم اإلرهاب كمخزون استراتيجي، 

ُ
است

وتـــــجـــــارة تــكــتــيــكــيــة رابـــــحـــــة، بــتــصــنــيــع 
نــون في 

َّ
إرهــابــيــن عــابــريــن لــلــدول، ُيــخــز

ــم، بــالــعــمــل عــلــى  ــهـ الـــســـجـــون، ُيـــتـــاَجـــر بـ
إطاقهم حسب حاجة املنطقة، ودول ما 
مّد  على  تنشيطه  واعتمد  البحار.  وراء 
الجسور إلى بلدان العالم، واختراق بؤر 

جماعية وفردية لديها ميول إرهابية. 
ــاب عــامــل بــقــاء واســتــمــراريــة،  ــ بـــات اإلرهـ
يــعــمــل عـــلـــى ابــــتــــزاز الــــغــــرب بــتــأجــيــجــه، 
وتــــزويــــده بــمــعــلــومــات عـــنـــه، واألنــظــمــة 
م  تفهُّ املمكن  من  منه.  بحمايتها  امللكية 
رضـــى الـــغـــرب، وهـــو إذكــــاء الــشــعــور بــأن 
حــضــارتــه الــعــظــيــمــة مـــهـــّددة مـــن الــشــرق 
املــســلــم الـــحـــســـود. أّمــــا األنــظــمــة املــلــكــيــة، 
ــه  ــهــــددونــ فــــالــــذيــــن يــــــّدعــــــون اإلســـــــــــام يــ
الـــديـــن يجمع  مـــا دام  بــالــحــلــول مــحــلــه، 

بينهما.
فشكرًا لإلرهاب، تعويذة الدولة الشمولية!

الوضوء وصيام رمضان... أما املتدينون 
»الجهاد«،  لـ املائمة  البيئة  كانوا  الذين 
رســـلـــوا إلـــى الــســجــون، 

ُ
ــبــض عليهم، وأ

ُ
فــق

ــفــظ ببعضهم 
ُ
ومــنــه إلـــى املــشــانــق، واحــت

ذخيرة لظروٍف املخابراُت أدرى بها.
ضـــربـــة الـــحـــظ، كـــانـــت تــســجــيــل الــجــهــاد 
ــرب فــي  ــغــ ــلــ ــة لــ ــ ــؤملـ ــ  مـ

ً
ــة ــ ــربــ ــ ــم ضــ ــلــ ــأســ ــتــ املــ

»غـــــــزوة« نـــيـــويـــورك، فــاســتــيــقــظ الــعــالــم 
ــي »اإلرهــــــاب اإلســامــي  كــلــه عــلــى مـــا ُدعــ
العاملي«. ولئا ندخل في متاهة بحوث 
سياسية مطولة، سنركز على ما أصاب 
الــدولــة الشمولية مــن هــذه الضربة، فقد 
استجارت بها الدول الديمقراطية، وذلك 
حــســب تــحــلــيــاتــهــم بــمــا يــخــص الــبــلــدان 
 كــل مــا هــو غير إســامــي، ال 

ّ
الــعــربــيــة: إن

بد أن يكون علمانيًا. وهكذا بقدرة قادر 
أصبحت الدول الشمولية علمانية ملجرد 
شر  وتقتلهم  اإلسامين  ستطارد  أنها 

قتلة.
 هبطت على األنظمة 

ً
كــان اإلرهـــاب نعمة
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محمد عيد إبراهيم

عمل لـ صالح شاهين

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

عمل للمصّمم السوري دالي، مستوحى من لوحة لـ رونيه ماغريت

إيــرانــي مــن مواليد عــام 1930. صاحب  شاعر 
تنظير مــعــروف فــي الــشــعــر اإليـــرانـــي حـــول ما 
لــه فــي الشعر:  الــحــجــم«. صـــدر  يسميه »شــعــر 
ــا تـــســـاقـــط عــن  ــ ــبــــر«، و»مــ »ســـبـــعـــون شــــاهــــدة قــ
الشفاه«، و»عن أحبك«، و»قصائد البحر«، و»في 
الطرق الفارغة«، وصدر له في نقد الشعر: »يهلك 
العقل حني يفكر«، و»عبارة عن ماذا«، و»الوجه 

الخفي للحرف«. يقيم اآلن في باريس.

بطاقة



كتب
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نجم الدين خلف اهلل

التــي  النســبية،  الحرّيــة  أطلقــت 
 
َ
أشــاعها »الربيع العربي«، األلسن
الثــورة  ِثمــار  فمــن  ِعقالهــا.  مــن 
التونســية إمكانيــة إخضــاع الســلطات العليا 
ولعقــود  كانــت،  أن  بعــد  قــد، 

ّ
للن البــاد  فــي 

قّدس. والافت 
ُ
 املحظور امل

ّ
طويلة، في مصاف

 نقد القيم السائدة توّسل ساح اإلضحاك 
ّ
أن

شــطت 
َ
فن الســخرية،  ألســنة  أطلــق  الــذي 

جتمــع 
ُ
امل بقضايــا  التــزام  كعنصــر  عابــة  الدُّ

اإلعــام ووســائط  املدنــي، تســتخدم وســائل 
التواصــل االجتماعــي مــن أجــل االنخــراط فــي 
بنــاء تونــس مــا بعــد الثورة وصنع مشــهدها 
الثقافي- السياســي. وبمرور األعوام، تشكلت 
مدّونــة ثريــة، يمكــن أن تشــكل مــادة للســؤال 
واأللســني،  والســيميولوجي  االجتماعــي 
 تواصليا يهدف إلى 

ً
باعتبــار اإلضحاك فعــا

تغيير الواقع والفعل فيه.
وهــذا بالــذات مــا تصــّدى له الباحث التونســي 
تشــييد  فــي  جهــد  الــذي  فرحــات،  مختــار 
اإلضحــاُك  املعالــم:  واضــح  علمــي  موضــوع 
بتجلياته األربعة: الدعابة واملحاكاة الساخرة 
والتهكم والسخرية من الذات، مع ما بينها من 
الفوارق اللطيفة. وقد حلل مظاهرها في كتاٍب 
عابــة، املحــاكاة الســاخرة،  جديــد بعنــوان »الدُّ
السخرية في تونس ما بعد الثورة«، )الصادر 
فــي حزيــران/ يونيــو 2019 عــن »دار لومبــار- 
ــر الباحــث الفرنســي  لوقــا«، فرنســا(. وقــد َحبَّ
باتريك شارودو، املتخصص في مجال تحليل 
ســَبق  للكتــاب،  تقديمــا  السياســي،  الخطــاب 
عيســى،  بــن  العابديــن  زيــن  الباحــث  تصديــَر 
وكاهمــا قــّدم ملفهوم الســخرية وأهميــة الدور 
الــذي تلعبــه، بتعبيراتهــا املختلفــة، فــي بنــاء 

املشهد الثقافي.  
 جعله 

َ
فــه هــذا بفصــل أّول

َّ
 فرحــات ُمؤل

ّ
اســتهل

 للمفاهيــم التــي يشــتغل عليهــا، وهو 
ً
تحليــا

خالهــا  مــن  خــاض  نظريــة  توطئــة  بمثابــة 
والدينــي  السياســي  »الخطــاب  مفاهيــم  فــي 
لبيــان  محاولــة  فــي  والســاخر«،  واإلعامــي 
مــن  بينهــا  ومــا  منهــا  واحــد   

ِّ
كل خصائــص 

الفــروق، مــع أنهــا جميعــا صياغــاٌت تتوســل 
اللغــة مــن أجــل التأثيــر فــي اآلخــر. ممــا يؤكــد 
طرفــاه  بحــٌت:  مجتمعــيٌّ  نتــاج   

َ
الســخرّية  

َّ
أن

ٌب، تربط بينهما عاقاُت نفوذ 
َ
 ومخاط

ٌ
مرِسل

ونزوع إلى التحرر.    
وأمــا الفصــل الثانــي، فقد خّصصه للســخرية 
فــي الخطــاب السياســي، وفيــه طّبــق املؤلــف 
 ســيميولوجية وأخــرى تلفظيــة، ذات 

ً
مقاربــة

أصــوات متعــددة، polyphone، حــاول عبرهــا 
اســتجاء املامح التي مّيزت بعض خطابات 
الرئيســن الباجــي قايــد السبســي ومنصــف 
»القابــس«  عنهمــا  صاغتــه  ومــا  املرزوقــي، 
والدعابــة.  املحــاكاة  مــن  الســاخرة(  )الدمــى 
الســخرية ضمــن  الثالــث  الفصــل  فــي  وعالــج 
الخطــاب الدينــي السياســي، من خال تحليل 
بعض مسرحيات الكوميدي التونسي لطفي 
وجيهــة  املمثلــة  أعمــال  وبعــض  العبدلــي 

الجندوبي.
الدعابــة  حــّس  إلــى  األخيــر  القســُم  وتطــّرق 
والفكــر التأسيســي مــن خال كلمــات املمثلن 
أطلقــوا صرخــاٍت الذعــة  الذيــن  واملســرحين 
حــول األحــداث التــي تلــت الثــورة التونســية. 
قســم  فــي  التحليــات،  هــذه  اعتمــدت  وقــد 
شــاهد 

َ
كبيــر منهــا، علــى تحليــل نصــوص امل

أغــاٍن  )مــن  الفنيــة  واملقاطــع  املســرحية 
وكاريكاتــورات، ورســوم والفتــات وغيرهــا(، 

وكلها ذات عاقة بالبعد السياسي. 
الفنــي  اإلنتــاج  فــي   

ٌ
دراســة إذن  فالكتــاب 

هــا 
َ
ق

َ
راف التونســية،  الثــورة  ُبَعيــد  الــذي ظهــر 

عهــا. وهــي تنصبُّ علــى الفن الكوميدي 
َ
وصن

مــن  بــه  آليــات اإلضحــاك ومــا قامــت  وســائر 
دوٍر فــي ترســيخ الثــورة وصنــع رموزها. ولم 
يكــن ثمــة مــن »جــدٍّ أكثــر جدية من الســخرية« 
جريئــة  أداة  إلــى  تحولــت  ألنهــا  خالهــا، 
وتكشــف  السياســية  الرمــوز  أكاذيــب  تعــّري 
َمــن  وتــرَدع  املجتمــع،  فــي  الضعــف  مكامــن 
أراد »الضحــك علــى ذقــون الشــعب«. وصــارت 
الجماهيــر  اجتــذاب  علــى  قدرتهــا  بفضــل 
فــي  وأســهمت  قلبــه،  إلــى  األدوات  أقــرب  مــن 
دمقرطــة الفكــر السياســي وتبســيطه ونشــره 
بن العموم، وذلك بفضل املسرحيات الهازلة 
بفضــل  ثــم  الكاريكاتيــر،  رّســامي  وأالعيــب 
نــة كاملــة مــن النــكات التــي انتشــرت على  مدوَّ
هــي  وشــّكلت  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
األخــرى نصــا ســريع االنتشــار بــن املتابعن، 
 .

ً
ــرت فــي اتخــاذ قراراتهــم االنتخابّيــة مثا

ّ
فأث

وقــد تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى تطــّور تقنيــات 
املختصــرة  الســردية  البنيــة  مــن  التنكيــت، 
املعروفــة إلــى فبركــة الصــور ووضــع األقــوال 

أو  املواقــف  وصنــع  السياســّين  شــفاه  علــى 
باألحرى اصطناعها.

الدعابــة  مســتويات   
ّ
أن الكاتــب  أبــان  وقــد 

. ويمكــن التمييــز فيها بن 
ٌ
متفاوتــة متداخلــة

أربعــة: أولهــا الســخرية وتتمثل فــي االلتفاف 
والتظاهــر  الرســمية  املواضعــات  علــى 
 الخطاب َيســخر 

ّ
باملوافقــة عليهــا فــي حــن أن

 
َ

منهــا وال يعبــأ بهــا. ثانيهــا اســتعادة مــا قيل
ما، وهي املحاكاة  حويره تضخيما وتهكُّ

َ
مع ت

 الِجــّد، 
َ

الســاخرة. ثــم عــدم حمــل الــكام َمحمــل
وهــذا مقام التهكم. وأخيرًا االســتهزاء بالذات 
الــذات َموضوعــا.  مــن  الســخرية  خــذ 

ّ
تت حــن 

وقــد مورســت هــذه األنــواع جميعا في تونس 
ُبَعيــد الثــورة بفضــل أجــواء الحريــة النســبية 
التــي توفــرت للمجتمــع املدنــي بمــا فيــه مــن 

ممثلن وصحفين.
ــف فرحــات أكثر عند التقليد الســاخر 

ّ
وقــد توق

انــون كثــر ضمــن 
ّ
)parodie( الــذي بــرع فيــه فن

 2011 بعــد  تونــس  فــي  حصــل  مــا  اســتعادة 
واالجتماعــي،  السياســي  الصعيــد  علــى 
بمنطــق التقابــل بن ثاثية املواطنة التي بات 
 عليها ويتشّبثون بها، 

َ
التونسيون يحرصون

التــي أصبحــت  ثــاروا، والســلطة  أجلهــا  ومــن 
امتيــاز مطلــق، والحــدث  اســتحقاقا ال مجــّرد 
السياســي وهــو الرابــط بينهمــا، وعليــه املــدار. 
 الســخرية هــي 

ّ
وقــد بــّن الباحــث التونســي أن

ــم إيقــاع هــذه املكونــات الثاثــة، ممــا 
ّ
مــن تنظ

 فــي النســيج 
ً
 فاعــا

ً
يؤّكــد أنهــا صــارت عامــا

ها تحريره من األوهام.
ُ
املجتمعي، رهان

 الســخرية، بمســتوياتها 
ّ
ــل الباحــث أن

ّ
وقــد دل

هــي  محــاكاة،  أم  تهكمــا  أكانــت  العديــدة، 
الشــعبّية  الطبقــات  إلــى  الوســائل  أقــرب  مــن 
وأيســرها وصــواًل إلــى ذائقتهــا؛ فهــي تمتــع 
الشــعب، وتعينه على تجاوز أزماته املتعددة 
التــي خلفهــا ســوء التدبير، إلــى جانب كونها 
تمــده بصــوٍر ســاخرة عــن الُحــكام ومتاجــري 
ســقط ما كان يحيط 

ُ
الديــن ونــواب البرملان وت

 يكاد يكون 
ٍّ
بهــم مــن هاالت التقديس، في خط

ثأريا: الشعب َيسخر مّمن َسخر منه لعقود.       
كافــة  فــي  جولــة  الكتــاب  هــذا  يمثــل  وهكــذا، 
الســلطات  مــن  اتخــذت  التــي  الدعابــة  أشــكال 
لانتقــاد،  موضوعــا  والدينيــة  السياســية 
عبــر التهكــم والتصويــر الكاريكاتيــري الــاذع 
ــم العيــوب فيصّورها في شــكٍل 

ّ
الــذي قــد يضخ

يثيــر الضحــك، وربمــا حتى الشــفقة. إذ الهدف 
 
َّ
أن الفنــان  ُيظهــر  أن  الســخرّية  مــن  النهائــي 
 .

ٌ
الســلوَك الــذي ينتقــده ُمضحــٌك ألنــه ســخيف

ه هي التي تشّرع لهذه األعمال الفنّية 
ُ
وسخافت

ولضــرورة تدخلهــا فــي صياغــة خطــاٍب ثــاٍن، 
يوازي العمل السياسي وُياحقه وَيفضحه. 

وقــد شــملت التحليــات التي أنجزهــا مختار 
فرحــات هــذه األجنــاس الفنيــة، علــى اختــاف 
وســائلها وأدواتها، وغطت في توازن واضح 
بــن الصــور والكلمــات واملشــاهد واإلشــارات، 
لتكشــف عــن َوحــدة عضويــة عميقــة: لــم يعــد 
املجــال السياســي فــي تونــس مــا بعــد الثــورة 
ســا وال محظورًا، كما كان الشــأن في عهد  مقدَّ
بورقيبــة أو بــن علــي. فــأول مــرة فــي العصــر 
الدعابــة  للســان  الســلطة  تخضــع  الحديــث، 
واالســتهزاء، ضمــن مســار نقــدي صــادر عــن 

الشعب وإلى الشعب. 
وأمــا املبــدأ الحاكــم لهــذا النشــاط التواصلــي 
املجتمــع  تحكــم  التــي  القيــم  نظــام  ســف 

َ
ن

َ
ف

التونسي وَمرجعياِته. وهو ما يقتضي شيئا 
مــن العنــف، بحســب إشــارة باتريــك شــارودو 
 هــذا العنــف، الــذي يباطــن 

َّ
فــي املقدمــة. إال أن

، ال يهدف إلى اإليذاء، وهو الذي من 
َ
السخرية

الســخرية،  الدينيــة  الخطابــات  أجلــه حّرمــت 
وإنمــا إلــى تحريــر الوعي مــن األوهام ووضع 

لة.  السلطة َموضع املساء
الكتــاب،  هــذا  صفحــات  عــن  وبعيــدًا  أخيــرا، 
السياســية  الطبقــة   

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

فــي تونــس باتــت تتعامــل برحابــة صــدر مــع 
الرئيــس  كحــال  معهــا،  وتتفاعــل  الســخرية 
مــن  وكثيــر  السبســي  قائــد  الباجــي  الراحــل 
رؤساء األحزاب اليوم، بعيدًا عن تلك الصورة 
األبويــة الغارقــة فــي التقطيب والهيبــة اللذين 
 سخرية 

َّ
ُعرف بهما رئيسا تونس األّوالن. كأن

بضع سنن خلخلت تشدد عقود طويلة.

حين تخضع 
السلطة للدعابة

عابة  نَشطت الدُّ
كعنصر التزام بقضايا 

الُمجتمع المدني

أصبح السياسيون في 
تونس يتعاملون برحابة 

صدر مع السخرية

فــي طبعــة مشــتركة بــن »ضفــاف« و»االختــاف«، صدر 
أخيــرًا كتــاب »جــدل النســوية: فصــول نقديــة فــي إزاحــة 
الدوغمائيــات األبويــة« للباحــث الجزائــري محمــد البكاي. 
يقــّدم العمــل مشــهد صعــود النزعــة النســوية فــي الفكــر 
واألدب، وهــو مــا يســّميه املؤلــف »صعــود ثقافــة الجنــس 
إلــى  الديكارتــي  االنطــواء  مــن   

ً
انتقــاال ويعتبــره  اآلخــر«، 

االنفتــاح األنثــوي، ومبّينــا كيــف جــرت إزاحــة التحّيــزات 
ز العمل، 

ّ
الذكوريــة وبنــاء إيتيقا لاختاف الجنســي. يرك

بداية من فصله الثاني، على اســتناد النســوية إلى أبحاث 
ر الفرنســي جاك دريدا وما قّدمته من أدوات لكســر 

ّ
املفك

الهيمنة الذكورية.

فــات 
ّ
»القــرآن فــي الفكــر املعاصــر« عنــوان آخــر مــن مؤل

املفكــر الســوري محمــد شــحرور، وقــد صــدر عــن »دار 
الساقي«. العمل هو مجموع سلسلة من املحاضرات التي 
ألقاها شحرور في »معهد العالم العربي« بباريس، عاَمي 
2017 و2018، وتقــوم مقاربتــه األساســية علــى ضرورة 
تجاوز الخلط الذي يعيشه العقل العربي بن مصطلحات 
تقديــرات  دون  اســتعماالتها  أن  غيــر  متشــابهة،  عــّدة 
مدروســة تــؤّدي إلــى قــراءات تحريفيــة للنصــوص مثــل 
التفرقــة بــن الكتــاب والقــرآن، واإليمــان واإلســام. يعتبــر 
شحرور أن إلغاء الفوارق بن مصطلحات متشابهة أحد 

أسباب تعطيل العقل العربي.

عن »دار هاشيت أنطوان/ نوفل«، تصدر قريبا مجموعة 
قصصية بعنوان »التعبئة« للكاتب اليمني وجدي األهدل، 
وفيها يتناول 14 ديكتاتورًا من بلدان مختلفة ُعرفوا في 
التاريــخ املعاصــر باســتبدادهم ودموّيتهــم وبطشــهم هم: 
أدولــف هتلــر، وجوزيف ســتالن، وفرانشيســكو فرانكو، 
وبــول بــوت، وأوغســتو بينوشــيه، وعيــدي أمــن، وروبرت 
موغابــي، وجــان بيــدل بوكاســا، وســوهارتو، ونيكــوالي 
بونغــو،  وعمــر  ماركــوس،  وفردينانــد  تشاوشيســكو، 
وخورخه فيديا، ومحمد بكار. من أعمال وجدي األهدل 
األخــرى، نذكــر: »أرض املؤامــرات الســعيدة«، و»فيلســوف 

الكرنتينة«، و»باد با سماء«.

»الجميــع فاســفة؟« عنــوان كتــاب جماعــي أشــرف عليــه 
عــن  أخيــرًا  وصــدر  بيرنبــاوم،  جــان  الفرنســي  الباحــث 
ر 

ّ
منشورات »فوليو«. ينطلق العمل من فكرة أطلقها املفك

اإليطالي أنطونيو غرامشــي بأن كل الناس فاســفة، غير 
أن الفــارق فــي أن هنــاك مــن يتخّصصــون فــي ذلــك، فيما 
كة. تراوح نصوص املشاركن في 

َ
ُيهدر اآلخرون هذه املل

ــم منهــا 
ّ
العمــل مــن تأكيــد هــذه املقولــة ودعمهــا إلــى التهك

والقــول باســتحالتها. مــن املســاهمن في الكتــاب: روجيه 
بول دروا، وألكسندر ال كروا، وليون فيزنيا، وفرانسيس 
فولــف، وآن شــينغ، وإلــزا دورلــن، وجــان لــوي فابيانــي، 

وسينتيا فلوري.

عــن منشــورات »شــهريار«، صــدر أخيــرًا كتــاب »التنوير، 
الثورة، والحداثة« من إعداد الباحث العراقي كريم الجاف، 
رين من عصَرين متباعَدين 

ّ
وفيه يعود إلى نصوص مفك

انشــغا بهــذه املوضوعــات؛ همــا األملانــي إيمانويــل كانط 
)القــرن الثامــن عشــر(، والفرنســي ميشــال فوكــو )القرن 
العشــرين(. فــإذا كان األول ُيعتبــر مــن مؤّسســي عصــر 
ــع النــص املرجعــي فــي فهــم مبادئــه، فــإن 

َ
التنويــر ووض

الثانــي يبــدو كقــارئ فــي نتائــج هــذا الطــرح، حيــث تنــاول 
الجنــون«  »تاريــخ  مثــل  أعمــال  فــي  بالنقــد  مخرجاتــه 
و»املراقبــة واملعاقبــة«، وفتــح بذلــك أبــواب إعــادة النظــر في 

مات الثقافة الغربية.
ّ
مسل

صــدر حديثــا عن »منشــورات جامعــة كولومبيا« كتاب 
لـــ  العشــرين«  والقــرن  ويلــز  جــي  إتــش  الغــد:  »اختــراع 
ســارة كول، أســتاذة األدب املقارن، وفيه تتناول الكاتب 
فــي  رئيســيا  دورًا  لعــب  الــذي  ويلــز  ج.  هـــ.  اإلنكليــزي 
العشــرين. كان مبتكــرًا  للقــرن  األدبــي  الطابــع  تحديــد 
أدبيــا غزيــر اإلنتــاج، وصــاغ مفاهيــم مثــل »آلــة الزمــن«، 
و»الحــرب العامليــة«، و»القنبلة الذرية«، وهي مصطلحات 
مارست سطوة على األفكار الشعبية للوقت واملستقبل 
ومكانــة اإلنســانية فــي الكــون. كانت كتبــه األكثر مبيعا 
عامليــا، ومع ذلك، نســيه النقــاد والباحثون، وحتى القراء 

مع الوقت. 

عن منشــورات »ســطور«، تصدر قريبا األعمال الشعرية 
العمــل  يضــّم   .)1955( فنجــان  العظيــم  لعبــد  الكاملــة 
العراقــي،  الشــاعر  أصدرهــا  التــي  الخمــس  املجموعــات 
حســب  و»الحــب   ،)2009( شــجرة«  مثــل  »أفكــر  وهــي: 
التقويــم  حســب  و»الحــب   ،)2011( البغــدادي«  التقويــم 
 ،)2014( بــوردة؟«  تفــوز  و»كيــف   ،)2013( الســومري« 
و»كمشــة فراشــات« )2016(، وقــد صــدرت جميعهــا عن 
ل الحب الثيمة األساســية التي يتناولها 

ّ
»دار الجمل«. يمث

مــن خــال رؤيــة  يقّدمهــا  فــي قصائــده، ولكنــه  فنجــان 
تمتــزج بالفكــر الفلســفي ومحاولــة فهــم املجتمــع والواقــع 

مع التأّمل في فعل الكتابة الشعرية من خاله.

كتابــا  أخيــرًا  الفرنســية   »18/10« منشــورات  أصــدرت 
الحــوارات  مــن  املوســيقى«، وهــو سلســلة  »عــن  بعنــوان 
التــي أجراهــا الكاتــب اليابانــي هاوروكــي موراكامــي مــع 
ســيجي أوزاوا، وتطّرقــا فيهــا إلــى املوســيقى انطاقا من 
 
ً
عوالــم موراكامــي األدبيــة. ُيظهــر الكاتــب اليابانــي ميــا
إلــى موســيقى الجــاز، ولكــن حــن يتطــّرق للحديــث عــن 
املوســيقى الكاســيكية ُيظهــر معرفة كبيــرة بها، ويروي 
حكايــات التقطهــا مــن قراءتــه فــي ســير موســيقين مثــل 
بيتهوفــن وبرامــز وغوســتاف مالــر، ويتحــّدث أيضــا عــن 
تقنيات إنجاز األوركسترا ألعمال كبرى وكيف يستفيد 

من تناغم أعضائها في بناء عوامله التخييلية.

تقريبًا، مناسبًة  التي عاشتها تونس، منذ شهر  االنتخابية  الفترة  كانت 
حفلت  فقد  السياسية،  الحياة  في  السخرية  حضور  للمس  أخــرى 
تسويق  في  سواء  تعّمدوها  طريفة  بصور  المترّشحين  حمالت 
للحياة  تتفيهًا  ذلك  يعني  أن  دون  منافسيهم  نقد  في  أو  رؤاهم 
المستوى  رفيعة  كثيرة  مناسبات  في  السخرية  بدت  حيث  السياسية، 
ارتقاء  األمر  فكأن  والفن،  واألدب  التاريخ  من  مرجعياتها  تستمد 

بالسياسة والسخرية في آن.

مرجعيات جديدة

نظرة أولى

تونس ما بعد الثورة هل يوجد ما هو أكثر جديّة من السخرية؟

باعتبارها حَركة  السخرية  عند  فرحات  التونسي مختار  الباحث  يقف 
في  تشّكلت  مدّونة  إلى  استند  حيث  العام،  الشأن  في  مشاركة 
التواصل  ووسائط  اإلعالم  وسائل  في  الماضية  القليلة  السنوات 
االجتماعي وانخرطت في بناء تونس ما بعد الثورة وصنع مشهدها 

الثقافي والسياسي

كاريكاتير لـ توفيق عمران
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تشهد العاصمة 
السويدية 
استوكهولم 
قمة منتظرة 
بين صاحب 
األرض السويد، 
ومنتخب 
إسبانيا، في 
إطار منافسات 
الجولة الثامنة 
للمجموعة 
السادسة. 
ويبحث منتخب 
»الماتادور« 
عن فوز يضمن 
التأهل إلى »يورو 
2020«، بينما 
تحتاج السويد 
إلى فوز قد 
يُساهم في 
تعزيز فرص 
تأهلها في 
حال سقوط 
رومانيا، صاحبة 
المركز الثالث 
في المجموعة 
نفسها.

)Getty( إسبانيا تبحث عن التأهل دون معاناة

قمة استوكهولم

أكد الاعب األملاني ألكسندر زفيريف أنه بعد 
أدائه في بطولة شنغهاي لتنس األساتذة، 

يشعر بأنه قد استعاد مستواه وبدأ في اللعب 
بشكل جيد، وذلك على الرغم من خسارته في 

املباراة النهائية من البطولة أمام الروسي دانييل 
ميدفيديف. وقال الاعب خال مؤتمر صحافي: 
»أشعر بأنني ألعب بشكل جيد وأنني في طريق 
جيد للغاية مرة أخرى، ولكن من الواضح أنني 

يجب أن أبقى في هذا الطريق لفترة أطول«.

نشر االتحاد اإلسباني لكرة القدم فيديو لتكريم 
املدافع سيرجيو راموس، بعدما أصبح الاعب 

الذي خاض أكبر عدد من املباريات في تاريخ 
)ال روخا(. وبعدما خاض مباراة إسبانيا أمام 
النرويج في أوسلو ضمن التصفيات املؤهلة لـ 
»يورو« 2020، أتم راموس 168 مباراة بقميص 

»املاتادور«، ليتجاوز بذلك زميله السابق في 
املنتخب وفي الفريق امللكي، الحارس األسطوري 

إيكر كاسياس، صاحب الـ167 مباراة.

ألقت الشرطة اإلسبانية القبض على 12 مشجعا، 
غالبيتهم من مشجعي كولومبيا، في مدينة 

أليكانتي لدخولهم في مشاجرات وأعمال شغب 
عدة بعد املباراة الودية التي جمعت بن منتخبي 

كولومبيا وتشيلي لكرة القدم، حسب ما أفادت 
به مصادر شرطية للوكالة اإلسبانية. واعتقلت 

الشرطة اإلسبانية 6 أشخاص خال مشاجرة 
عنيفة، و5 آخرين لدخولهم في مشادات وآخر 

لقيامه بتهديد أفراد من قوات األمن.

زفيريف: أشعر 
بأنني عدت إلى 

الطريق الصحيح

االتحاد اإلسباني 
يكرّم راموس بعد 

مباراته الـ168

اعتقال 12 مشجعًا 
عقب ودية 

كولومبيا وتشيلي
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E E

دخلت األميركية 
كوري تاريخ التنس 

بفوزها بلقب لينتس

ويلز تحرم كرواتيا من حسم تأهلها
رسميا لليورو بتعادل إيجابي

أرجأ منتخب ويلز حسم بطاقة تأهل نظيره الكرواتي لنهائيات )يورو 2020( 
بعد أن فرض عليه التعادل اإليجابي بهدف ملثله في اللقاء الذي جمعهما ضمن 
هو  الــعــالــم  بطل  وصــيــف  وكـــان  بالتصفيات.  الخامسة  املجموعة  منافسات 
السباق في افتتاح باب التسجيل بهدف مبكر منذ الدقيقة التاسعة، بتسديدة 

أرضية من خارج املنطقة بقدم العب الوسط الشاب نيكوال فالسيتش.
ومع دخول الشوط األول في الرمق األخير، أدرك نجم ريال مدريد اإلسباني 
وقائد »التنانني« غاريث بيل التعادل إثر توغل رائع داخل منطقة الجزاء قبل 
النتيجة  وبهذه  ليفاكوفيتش.  دومينيك  الحارس  يسار  على  الكرة  يسكن  أن 
تقاسم الفريقان نقطة، حيث حرم التعادل رجــال املــدرب زالتكو داليتش من 
حسم تأهلهم رسميًا، برفقة بلجيكا وإيطاليا وروسيا وبولندا، بعد أن أصبح 

رصيدهم 14 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتني أمام املجر.

وبولندا تحسم تأهلها والنمسا تقترب
حسم املنتخب البولندي تأهله لـ »يورو 2020« بالفوز الذي حققه على مقدونيا 
الشمالية بهدفني، ضمن منافسات املجموعة السابعة. وجاء هدفا بولندا في 
)د.74(  فرانكوفسكي  بيرزيميسالف  طريق  عن  املــبــاراة  من  الثاني  الشوط 
وأركاديوش ميليك )د.80( وبهذا الفوز رفعت بولندا رصيدها إلى 19 نقطة 
في صدارة املجموعة بينما تجمدت مقدونيا عند 11 نقطة في املرتبة الرابعة. 
الــديــار على حساب  النمسا فــوزًا ثمينًا خــارج  وفــي املجموعة ذاتــهــا، حققت 
وليتجمد  املجموعة  وصــافــة  فــي  نقطة   16 إلــى  رصيدها  ليرتفع  سلوفينيا، 
أصحاب األرض عند 11 نقطة في املركز الثالث. وجاء هدف املباراة الوحيد في 

الشوط األول من املباراة وحمل توقيع الالعب ستيفان بوستش.

... وألمانيا تقترب من مرافقة هولندا
عن   »2020 »أورو  لنهائيات  رسميا  تأهله  حسم  مــن  أملانيا  منتخب  اقــتــرب 
املجموعة الخامسة برفقة منتخب هولندا، بعد أن أمطر شباك مضيفه منتخب 
منذ  العــب  مــن  منقوصًا  »املــانــشــافــت«  لعب  ورغـــم  نظيفة.  بثالثية  إستونيا 
الدقيقة 14 بطرد إيمري تشان ببطاقة حمراء مباشرة، إال أن هذا لم يمنعه من 
دك شباك إستونيا بثالثة أهــداف. وانتظر العبو أملانيا حتى الدقيقة 52 من 
أجل افتتاح باب التسجيل عبر العب وسط مانشستر سيتي اإلنكليزي إلكاي 
جوندوجان. لم تمر خمس دقائق حتى تكفلت النيران الصديقة بتعزيز تقدم 

األملان بهدف كارول ميتس بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 71 اختتم النجم 
االنتصار يرتفع رصيد رجال  »املاكينات«. وبهذا  الشاب تيمو فيرنر ثالثية 
ليجاوروا بها منتخب هولندا في صــدارة  إلــى 15 نقطة  لــوف  املــدرب يواكيم 

املجموعة مع تفوق األول بفارق األهداف في املواجهات املباشرة بينهما.

إسبانيا تستعد في أوسلو
لمواجهة السويد الحاسمة 

بدأ منتخب إسبانيا استعداداته في العاصمة النرويجية أوسلو ملباراته املقبلة 
)يــورو  األوروبــيــة  األمــم  لبطولة  املؤهلة  التصفيات  السويد ضمن  أمــام  املهمة 
النرويج مساء  التي شاركت في مباراة  2020(. وأجــرت املجموعة األساسية 
بقية  خاضت  بينما  استشفائية،  تدريبات   )1-1( بالتعادل  وانتهت  السبت 

املجموعة تدريبات قوية تحت أعني املدرب الشاب روبرت مورينو.
وتبحث إسبانيا عن حسم مسألة التأهل نهائيا لنهائيات البطولة صيف العام 
املقبل، عندما تحل ضيفة على منتخب السويد مساء الثالثاء في ثامن جوالت 
املجموعة السادسة. وقبل 3 جوالت من نهاية املشوار، ينفرد بطل أوروبا في 
عام 2012 بالصدارة برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات متتالية، مقابل 
لحصد  اإلسكندنافي  املنتخب  سيسعى  بينما  الــنــرويــج.  أمــام  وحيد  تــعــادل 
النقاط الثالث لتأمني املركز الثاني الذي يحتله برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة 

وحيدة أمام منتخب رومانيا الذي سيستقبل النرويج.

ــالـــت الـــســـويـــديـــة ريــبــيــكــا بــيــتــرســن لــقــبــهــا  نـ
الــثــانــي فــي الــبــطــوالت املــقــامــة فــي آســيــا في 
البريطانية هيذر  تغلبت على  بعدما   ،2019
نــهــائــي  ــي  فــ و4-6   4-6 بــنــتــيــجــة  ــــون  ــــسـ واطـ
تــيــانــجــن املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، عــقــب انــتــظــار 
الالعبتن ملدة خمس ساعات بسبب األمطار، 
إذ تسببت حالة الطقس باالنتقال إلى ملعب 
مغلق. وعّوضت بيترسن كسر إرسالها مرة 
فـــي كـــل مــجــمــوعــة وقــلــبــت تــأخــرهــا 2-صــفــر 
فــيــهــمــا لــتــحــقــق االنـــتـــصـــار فــــي ســـاعـــة و37 
دقيقة، وتنال لقبها األول في بطوالت اتحاد 
الالعبات املحترفات في جيانغتشي املفتوحة 
الشهر املاضي، وتواصلت مسيرتها الرائعة 
املصنفة  وليامز  فينوس  على  مفاجئ  بفوز 
ــى عــاملــيــا ســابــقــا وفـــي وقـــت ســابــق من  ــ األولـ
ــبـــوع املـــاضـــي، مـــا ســيــســاهــم الــلــقــب في  األسـ
تــيــانــجــن فـــي تـــقـــدم بــيــتــرســن املــصــنــفــة 59 
بـــن أول 40 مصنفة  تــكــون مـــن  لــكــي  عــاملــيــا 
ألول مــرة فــي مسيرتها. وفــي بطولة أخــرى، 
ــــوري »كــــوكــــو« جـــوف  صــنــعــت األمـــيـــركـــيـــة كــ
بطولة  بلقب  بتتويجها  التاريخ  عاما(   15(

وكــوريــا  الشمالية  كــوريــا  منتخبا  يــتــواجــه 
الثالثاء، ضمن  اليوم  القدم  لكرة  الجنوبية 
تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 2022، فـــي مـــبـــاراة 
تـــاريـــخـــيـــة ألنـــهـــا األولـــــــى الـــتـــي تـــجـــري فــي 
إيــل سونغ«  »كــيــم  يــانــغ على ملعب  بيونغ 
بـــن مــنــتــخــبــي الـــرجـــال لــلــبــلــديــن الــلــذيــن ال 
يزاالن عمليا في حالة حرب، كما أنها تأتي 
 مـــأزق دبــلــومــاســي مستمر. وأحــاط 

ّ
فــي ظــل

ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــكـــوك بـــهـــذه املـ
وصفها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بأنها 
واحـــد مــن أكــثــر الــلــقــاءات انــتــظــارًا. وشهدت 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة انــفــراجــا فــي صيف 
الــرئــيــس  إلـــيـــه خـــصـــوصـــا  ــع  ــ ــام 2018 دفـ ــ عـ
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي-ايــن. لكن منذ 
األميركي  الــرئــيــس  بــن  الثانية  القمة  فشل 
دونــالــد تــرامــب والــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون فــي فــبــرايــر/شــبــاط، كّثفت 
بيونغ يانغ انتقاداتها لسيول. واستبعدت 
كوريا الشمالية إمكان استئناف الحوار مع 
الــوقــت نفسه  فــي  كــوريــا الجنوبية، مــنــددًة 

لـــيـــنـــتـــس الـــنـــمـــســـاويـــة بـــعـــدمـــا تـــغـــلـــبـــت فــي 
أوستابينكو،  يلينا  الالتفية  على  النهائي 
لواحدة بواقع 6-3 و1-6 و2-6،  بمجموعتن 
بــالــتــاريــخ تتمكن من  لتصبح أصــغــر العــبــة 
بــطــوالت رابــطــة العبات  تحقيق لقب إحـــدى 
الــتــنــس املــحــتــرفــات مــنــذ الــتــشــيــكــيــة نــيــكــول 
فــايــدســوفــا الــتــي تــوجــت بــلــقــب طــقــشــنــد في 
املركز  الطريقة  بهذه  »كوكو«  وتحتل   .2004
إليه  الــذي قفزت  العاملي  التصنيف  الـــ71 في 
من املرتبة 110، بعدما شاركت بالبطولة من 
وعمرها  اللقب  وحققت  التمهيدية،  األدوار 
15 عاما وستة أشهر، وسيكون املوعد املقبل 

لـ«كوكو« في بطولة لوكسمبورغ. 
ووصلت الالعبة إلى نهائي بطولة الواليات 
املـــتـــحـــدة املــفــتــوحــة لــلــصــغــيــرات فـــي 2017، 
الـــعـــام  ــي  فــ بــلــقــب روالن غـــــــاروس  وتــــوجــــت 
التالي في الفئة ذاتها، وال يزال محبو التنس 
يتذكرون كيف تمكنت في بطولة ويمبلدون 
ــلـــيـــامـــز  ــنــــوس ويـ ــيــ األخــــــيــــــرة مـــــن إقـــــصـــــاء فــ
والبولندية بولونا هيركوج. من جهة أخرى، 
الــذي توج  دانييل ميدفيديف،  الــروســي  أقــر 

بــاملــنــاورات العسكرية األخــيــرة بــن كــوريــا 
الجنوبية والواليات املتحدة. وتأتي املباراة 
ــا الــشــمــالــيــة  ــوريــ  تـــجـــديـــد كــ

ّ
أيـــضـــا فــــي ظـــــل

اختباراتها الصاروخية، ومغادرتها طاولة 
املفاوضات مع األميركين مطلع الشهر في 

السويد.
وتبدو األجواء املحيطة بهذه املباراة بعيدًة 
عــن املــنــاخ الــــذي كـــان ســائــدًا فــي عـــام 2018، 
التي  حينما استغل مــون األلــعــاب األوملــبــيــة 
لكسر  تشانغ  بيونغ  في  بــالده  استضافتها 
كان  فيما  الشمالين،  الــكــوريــن  مــع  الجليد 
التوتر بشأن امللف النووي الكوري الشمالي 
فـــي أوجـــــه فـــي الـــعـــام الـــــذي ســـبـــق. ورفــضــت 
كوريا الشمالية التواصل مباشرًة مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة بــشــأن تنظيم هـــذه املـــبـــاراة التي 
ــأتـــي ضـــمـــن املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــصــفــيــات  تـ
اآلســـيـــويـــة، عــلــمــا أن الــتــواصــل الــوحــيــد بن 
الكوريتن بهذا الصدد تم بواسطة االتحاد 
اآلســيــوي لكرة الــقــدم. وقــال االتــحــاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« إنه على تواصل »مستمر« 
مــع كــال الــبــلــديــن. وأكـــد مــتــحــدث بــاســم فيفا: 
»تملك كرة القدم قوة فريدة في جمع الناس 
بروح من االحتفال واللعب النزيه ونأمل أن 
تــكــون الــحــال كــذلــك فــي 15 أكــتــوبــر/ تشرين 
األول فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ«. وانــتــهــت األعـــمـــال 
ــا  الـــقـــتـــالـــيـــة بــــن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وكــــوريــ
النار  بوقف إلطالق   )1953-1950( الجنوبية 
ولـــيـــس بـــمـــعـــاهـــدة ســــــالم. وال يــــــزال جــيــشــا 
البعض  بعضهما  بمواجهة  يقفان  البلدين 

ببطولة شنغهاي لتنس األساتذة ذات األلف 
نــقــطــة، بـــأن مــشــاركــتــه هـــذا الــعــام فــي بطولة 
أميركا املفتوحة كانت نقطة تحول بالنسبة 
له. وفي البطولة األميركية، بلغ صاحب الـ23 
أصغر  بذلك  ليصبح  النهائية،  املباراة  عاما 
العـــب يــصــل إلـــى الــنــهــائــي فــي بــطــولــة غــرانــد 

سالم. 
وعــقــب تــتــويــجــه فــي شــنــغــهــاي عــلــى حساب 
ــيـــريـــف، قــــال املــصــنــف  ــانــــي ألــكــســنــدر زفـ األملــ
ــــيء مـــا تــغــيــر فـــي طــريــقــة  الـــرابـــع عــاملــيــا: »شـ
ــدة. بــــــــدأت أفـــهـــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــبـــي بـــــالـــــواليـــــات املـ ــعـ لـ
ــل، ال ســيــمــا اإلرســـــال  أســـلـــوبـــي بــشــكــل أفـــضـ
وما يتعن علي فعله ومتى يجب أن أفعله«. 
وفـــي الــنــهــائــي الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي الــذي 
يخوضه، تمكن الالعب الروسي من تحقيق 
فــوز حاسم على زفيريف بنتيجة 6-4 و1-6 
ليثبت بذلك أنه يعيش أفضل عام بمسيرته 
)شنغهاي  ألقاب  أربعة  بعدما حصد خالله 
وصــوفــيــا(.  وسنسيناتي  بطرسبرغ  وســـان 
كــمــا يــعــد هـــذا أول فـــوز يــحــقــقــه مــيــدفــيــديــف 
ــان الـــفـــوز حــلــيــفــه في  ــــذي كــ عــلــى زفــيــريــف الـ
املرات األربع السابقة التي واجه فيها الالعب 
الروسي. وفي هذا اإلطار، قال بطل شنغهاي: 
»أعتقد أنني أصبحت العبا أفضل مما كنت 
عليه في املرات السابقة التي واجهته فيها«. 
وعن خططه املستقبلية، أشار الالعب إلى أنه 
الــغــرانــد ســالم املوسم  سيركز على بــطــوالت 

القادم.
)رويترز، إفي(

التي  الــســالح  املــنــزوعــة  املنطقة  على جانبي 
تقسم شبه الجزيرة الكورية.

ــتــــواصــــل بــــن ســـكـــان الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب  الــ
مـــحـــدود جـــــدًا، فـــال تـــوجـــد شــبــكــة اتـــصـــاالت 
هاتفية أو بريدية بينهما. وبموجب القواعد 

الــقــدم،  لــكــرة  اآلســـيـــوي  لــالتــحــاد  التنظيمية 
الوطني  النشيد  تــأديــة  تتم  أن  املفترض  مــن 
ــكــــوري  ــم الــ ــلـ ــعـ ــنـــوبـــي ورفـــــــع الـ الـــــكـــــوري الـــجـ
الجنوبي قبل املباراة، وهما أمران يندر جدًا 
الــشــمــال. وعــلــى مــدى عقود،  حصولهما فــي 

رفــضــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أن تــســتــقــبــل على 
أراضيها مباريات تجمع الكوريتن، مفضلًة 
إجــراءهــا في الصن. وأول مــبــاراة وديــة بن 
الــكــوريــتــن أجـــريـــت فـــي عــــام 1990 وهــدفــت 
لتعزيز فــكــرة إعــــادة تــوحــيــد شــبــه الــجــزيــرة. 
للوحدة  يرمز  علما  املنتخبان حينها  ورفــع 
وعليه خريطة لشبه الجزيرة كاملة. لكن أول 
لــقــاء فــي مــبــاراة فعلية فــي كــوريــا الشمالية 
تــّم فــي عــام 2017 فــي تصفيات كــأس العالم 
لـــلـــســـيـــدات. وال يـــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء فــــي املــلــف 
الكوري أن تؤدي هذه املباراة إلى انفراج في 
الــعــالقــات بــن الــكــوريــتــن. ورأى شــن بيوم-
شول من معهد »أسان« للدراسات السياسية 
الــشــمــالــيــة »ال تعطي  كـــوريـــا  فـــي ســـيـــول أن 
انطباعا« بإمكان حصول أي تقدم على هذا 
هذا  يكون  أن  املمكن  »مــن  الصعيد، مضيفا: 

مجرد حدث رياضي استثنائي«. 
وتعّد كوريا الجنوبية األوفر حظا في الفوز 
بهذه املباراة. واعتبر العب املنتخب الكوري 
الجنوبي ســون هيونغ مــن أن هــذه املــبــاراة 
االســتــثــنــائــيــة لــيــســت ســــوى خـــطـــوة لــفــريــقــه 
باتجاه كــأس العالم فــي قطر، وقــال عــن هذا 
على  سنركز  سياحا،  لسنا  نحن  املــوضــوع: 
املباراة. أما العب الدفاع في املنتخب الكوري 
ــرب عــن  ــ ــ الـــجـــنـــوبـــي، لــــي جــــــاي-ايــــــك، فـــقـــد أعـ
»الخوف قلياًل من الذهاب إلى بيونغ يانغ«. 
وتابع في حديث للصحافين: »آمل أن أعود 

على قيد الحياة«. 
)فرانس برس(

مباراة آسيوية تاريخية بين الكوريتينبيترسن تحرز لقب تيانجين... وكوري تدخل تاريخ التنس
واصلت بيترسن مسيرتها 

المميزة في البطوالت 
التي شاركت فيها خالل 

العام الحالي

كرة القدم تتغلب 
على السياسة عبر مباراة 

تصفيات آسيا التي 
ستجمع كوريا الشمالية 

بجارتها الجنوبية

)Getty/العبة التنس السويدية ريبيكا بيترسن )لي بين

ُعمان تأمل حصد إحدى البطاقات للدور القادم )بياو بورو/فرانس برس(

)Getty( منتخب فلسطين سيخوض مواجهة الجولة الرابعة في رام اهلل

)Getty/المنتخبان التقيا على صعيد األندية )تشونغ سونغ يونيو

مباريـات
      األسبـوع

أيوب الحديثي

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــــات الــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ تــــــدخــــــل املـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــ ــولــ ــ ــجــ ــ ــات الــ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
ــة املـــؤهـــلـــة  ــركـ ــتـ لــلــتــصــفــيــات املـــشـ
آســيــا 2023  مــونــديــال 2022 وأمـــم  لنهائيات 
الــــيــــوم الــــثــــالثــــاء، بـــأمـــل مـــواصـــلـــة الــنــتــائــج 
اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــي حــقــقــهــا الــكــثــيــر مــنــهــا في 
املــرحــلــة الــســابــقــة. ولــــم يــمــنــح املـــديـــر الــفــنــي 
اإلسباني فيليكس سانشيز، العبي املنتخب 
ــة بــعــد الــعــودة مــن مواجهة  الــقــطــري أي راحـ
ــل  ــنـــغـــالدش بــالــعــاصــمــة دكــــــا، حـــيـــث واصــ بـ
»الــعــنــابــي« حــصــصــه الــتــدريــبــيــة اســتــعــدادا 
ملـــواجـــهـــة نــظــيــره الــعــمــانــي. وضـــمـــت قــائــمــة 

التصفيات 
اآلسيوية

مواجهات مهمة للعرب

النتائج  مواصلة  العربية  المنتخبات  تحاول 
اإليجابية، عندما تخوض غمار منافسات الجولة 
المؤهلة  المشتركة  التصفيات  عمر  من  الرابعة 
 2023 آسيا  وأمم   2022 قطر  مونديال  لنهائيات 

في الصين

تقرير

قـــطـــر، ســـعـــد الـــشـــيـــب، فـــهـــد يــــونــــس، مــحــمــد 
عبدالكريم  الهاجري،  سالم  بــيــدرو،  البكري، 
حسن، طارق سلمان، بوعالم خوخي، حسن 
الـــراوي، املعز  الــهــيــدوس، أكــرم عفيف، بسام 
علي، علي عفيف، كريم بوضياف، إسماعيل 
مــحــمــد، مــصــعــب خــضــر، أحــمــد فــتــحــي، فهد 

شنن، يوسف عبدالرزاق، عبدالعزيز حاتم، 
محمد عالء، أحمد عالء، املهدي علي، عبدالـله 

عبدالسالم أحمد معن، عبدالرحمن فهمي.
ويــــأمــــل أبــــطــــال آســــيــــا، مـــواصـــلـــة صـــدارتـــهـــم 
يعتلون  الــتــي  الخامسة،  املجموعة  لترتيب 
ــارق نــقــطــة عن  ــفـ ــقـــاط، بـ قــمــتــهــا بــرصــيــد 7 نـ
للهند  ونقطة  ألفغانستان،   3 مقابل  ُعــمــان، 
الــتــي ســتــواجــه بــنــغــالدش مــتــذيــلــة الترتيب 
ــــذات الـــجـــولـــة. وســيــتــقــابــل  مـــن دون نـــقـــاط، بـ
املنتخبان القطري والُعماني للمرة الخامسة 
في تاريخهما بتصفيات كأس العالم، حيث 
مونديال  تصفيات  لحساب  مواجهة  انتهت 
إيــطــالــيــا 1990 فـــي مــســقــط ســلــبــيــة، قــبــل أن 
ــة. وفـــي  ــ ــدوحــ ــ ــر بـــثـــالثـــيـــة فــــي الــ تــتــغــلــب قـــطـ
الــتــصــفــيــات مــونــديــال 2002، انــتــهــت مــبــاراة 
الــــدوحــــة بــالــتــعــادل الــســلــبــي، قــبــل أن يــفــوز 

العنابي بثالثية دون رد إيابا.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، ســيــكــون املنتخب 
ــراقــــي أمـــــــام فــــرصــــة لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار  ــعــ الــ
جـــديـــد، عــنــدمــا يــقــابــل مــضــيــفــه الــكــمــبــودي. 
ــم  ــهــ ــداتــ وخـــــــــاض »أســـــــــــود الــــــرافــــــديــــــن« وحــ
الــتــدريــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــكــمــبــوديــة، بعد 
ــاءت  ــة، جــ ــاعــ ــغـــرت 11 ســ ــتـ رحـــلـــة شـــاقـــة اسـ
الــفــوز على هونغ كونغ  أن تمكنوا مــن  بعد 
بثنائية نظيفة في البصرة. وفي تصريحات 
كوركيس  باسل  قــال  القطرية،  الكأس  لقناة 
ــلـــة  »رحـ ــراق:  ــ ــعــ ــ الــ ملــنــتــخــب  اإلداري  املــــديــــر 
ساعة   11 استغرقت  كمبوديا  إلــى  املنتخب 
بــطــائــرة خــاصــة وســـط أجــــواء مــن االرتــيــاح 
ــادر الــتــدريــبــي«.  ــكـ لـــدى جــمــيــع الــالعــبــن والـ
األيسر  الظهير  العراقي  املنتخب  وسيفتقد 
ضرغام إسماعيل، الذي قرر مدرب املنتخب 
كمبوديا  مــبــاراة  عــن  استبعاده  كاتانيتش 
بــســبــب إقــامــتــهــا عــلــى الــعــشــب الــصــنــاعــي، 
كــــون الـــالعـــب أجـــــرى عــمــلــيــتــن جــراحــيــتــن 
في األربــطــة خــالل الفترة املاضية وضــرورة 
الــحــفــاظ عــلــيــه. ولــحــســاب املــجــمــوعــة ذاتــهــا، 
اإليراني،  نظيره  البحرين  منتخب  يستقبل 
والذي يتصدر الترتيب بعد أن حقق نتيجة 
عريضة بفوزه على ضيفه منتخب كمبوديا 
بـ14-0، فيما كان منتخب البحرين في حالة 

انتظار بالجولة السابقة.
ــة، يــلــتــقــي املــنــتــخــب  ــعـ ــرابـ ــي املــجــمــوعــة الـ وفــ
أرضــه  عــلــى  الــســعــودي  نــظــيــره  الفلسطيني 
ووسط جماهيره. ودخل منتخب »الفدائي« 
معسكرا تدريبيا مغلقا برام الله، وتم خالله 
استدعاء 25 العبا لخوض غمار لقاء الجولة 
الرابعة للمجموعة التي يتصدرها املنتخب 

قطر تستضيف ُعمان 
في قمة خليجية منتظرة 

على استاد الجنوب

منتخب قطر يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة )ياسر الزيات/فرانس برس(

الـــســـعـــودي بــرصــيــد 4 نــقــاط مـــن مــبــاراتــن، 
بـــفـــارق األهـــــــداف أمـــــام ســـنـــغـــافـــورة، مــقــابــل 
ــتـــان،  ــكـــسـ ــقـــاط لـــكـــل مــــن فــلــســطــن وأوزبـ 3 نـ
برصيد  املجموعة  بذيل  اليمن  تواجد  فيما 
نــقــطــتــن. وأعـــلـــن االتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي، أن 
ــوزع عـــلـــى املــشــجــعــن،  ــتــ ــر املـــــبـــــاراة ســ ــذاكــ تــ

لضمان حضور جماهير كبيرة.
وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، يـــحـــل مــنــتــخــب 
اإلمــارات ضيفا على تايالند، وهو متصدر 
لتايالند   4 مقابل  نــقــاط،   7 برصد  للترتيب 
وفيتنام، و3 ملاليزيا، فيما تواجد إندونيسيا 
في الترتيب األخير من دون نقاط. ولحساب 
األردنــي  املنتخب  اختتم  الثانية،  املجموعة 

الترتيب  أســتــرالــيــا  تتصدر  فيما  الــكــويــتــي، 
برصيد 6 نقاط، والنيبال رابعة بـ3، والصن 

تايبيه أخيرًا من دون نقاط.
النشامى 26 العبا، هم عامر  وضمت قائمة 
شفيع، يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق 
خــطــاب، أنــس بني يــاســن، بــراء مــرعــي، يزن 
العرب، أحمد الصغير، فراس شلباية، محمد 
حــداد، محمد  إحسان  البري،  ورد  الدميري، 
الــروابــدة،  نــور  العجالن،  عطية، سالم  بني 
خليل بــنــي عــطــيــة، أحــمــد ســمــيــر، بــهــاء عبد 
الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف 
الـــرواشـــدة، أحــمــد عــرســان، يــاســن البخيت، 
بــــهــــاء فـــيـــصـــل، عـــبـــدالـــلـــه الـــعـــطـــار ومـــوســـى 

ــة نــظــيــره  ــهـ ــدادا ملـــواجـ ــعــ ــتــ تـــحـــضـــيـــراتـــه، اســ
الــنــيــبــالــي عــلــى اســتــاد عــمــان الـــدولـــي. وبــدأ 
»الـــنـــشـــامـــى« اســـتـــعـــداداتـــهـــم لــلــقــاء، بــقــيــادة 
املــــدرب فــيــتــال بــوركــلــمــانــز، وبــحــضــور كافة 
الالعبن، عقب تعادلهم في الجولة السابقة 
أهـــداف، في إطار  الكويتي دون  مع ضيفهم 
وفد  التصفيات. ووصــل  من  الثالثة  الجولة 
املنتخب النيبالي إلى العاصمة عمان قادما 
مـــن أســتــرالــيــا، بــعــد أن خــســر مــبــاراتــه أمـــام 

صاحب األرض 5-0.
الثاني  املركز  املنتخب األردنــي في  ويستقر 
بـــفـــرق املــجــمــوعــة الــثــانــيــة مـــن الــتــصــفــيــات، 
ــع نــظــيــره  بـــرصـــيـــد 4 نـــقـــاط وبـــالـــشـــراكـــة مــ

عن  الــســوري،  املنتخب  التعمري. وسيبحث 
الفوز الثالث تواليا في التصفيات املشتركة، 
املجموعة  فــي  غـــوام،  منتخب  يقابل  عندما 
األولـــى. ويحتل »نــســور قــاســيــون« الترتيب 
الـــثـــانـــي فــــي املـــجـــمـــوعـــة، بـــرصـــيـــد 6 نــقــاط 
وبفارق األهــداف فقط عن الصن، وخلفهما 
املالديف برصيد 3  الفيليبن وجــزر  كل من 
نــقــاط، وغـــوام فــي املــركــز األخــيــر مــن دون أي 

نقاط.
وقـــرر االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي وقــت 
ــابــــق، تـــعـــديـــل جــــــدول مــــبــــاريــــات الــجــولــة  ســ
الـــرابـــعـــة فــــي املـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى، واعـــتـــمـــاد 
مباراة سورية مع غوام بملعب في دبي، على 

اعتبارها مباراة الذهاب، فيما سيكون لقاء 
اإليــاب في غوام خالل شهر يونيو/حزيران 
املقبل. وفي لقاءات أخرى، تتقابل الكوريتان 
الجنوبية والشمالية في مباراة لحسم قمة 
املــجــمــوعــة الــثــامــنــة، حــيــث حــصــدتــا 6 نقاط 
حتى اآلن، لذا ستكون املواجهة من نوع آخر 

لوضع قدم في املرحلة املقبلة.
ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل 
أربعة منتخبات تحتل املركز الثاني، للدور 
الحاسم من التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 
النهائيات  في  مشاركتها  ضمان  مع   ،2022
تقام في  أن  املــقــرر  مــن  التي  اآلسيوية 2023 

الصن.
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مجدي طايل

نــجــح نـــادي الــزمــالــك املــصــري في 
كــتــابــة ســطــر تــاريــخــي جــديــد في 
لعبة كرة اليد املصرية واألفريقية، 
ــــح الــــفــــريــــق األكـــــثـــــر تـــتـــويـــجـــا  ــبـ ــ بــــعــــدمــــا أصـ
والتاريخي  الصعب  فــوزه  عقب  بالبطوالت 
في   31-33 بنتيجة  املــصــري  سبورتنغ  على 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة األفــريــقــيــة لكرة  ــبـ املـ
اليد )رجال( التي أقيمت في الرأس األخضر. 
وبهذا الفوز والتتويج، رفع الزمالك رصيده 
الفريق  ليصبح  تــاريــخــه،  عــبــر  لقبا   12 إلـــى 
الــقــارة السمراء بشكل  األكــثــر تتويجا داخــل 
عام متفوقا على املجمع البترولي الجزائري، 
الذي حقق 11 لقبا ونال الكأس للمرة الثالثة 
بــالــكــأس لــأبــد كما  الــتــوالــي ليحتفظ  عــلــى 
ــاء تــتــويــج الــزمــالــك على  تــنــص الــائــحــة. وجـ
وطبيعيا،  منطقيا  األفريقية  اليد  كرة  عرش 
بما حمل من صعوبات  املثير  النهائي  رغــم 
كبيرة أمام سبورتنغ في ظل احتفاظ الفريق 
األبـــيـــض بــتــشــكــيــلــة ذهــبــيــة تــضــم مجموعة 
الــخــبــرات مثل  مميزة مــن الاعبني أصــحــاب 
الفريق، وحـــازم ممدوح،  قائد  األحــمــر  أحمد 
ومحمود خليل، ويحيى الدرع، وعلي هاشم، 
ووســــام نــــوار. ونــجــح عنصر الــخــبــرة، األهــم 

كرة اليد 
األفريقية

اليد  تاريخ كرة  باأللقاب في  تتويجًا  أكثر فريق  المصري  الزمالك  نادي  بات 
ما  سبورتنغ،  على  فوزه  عقب  الـ12  لقبه  على  حصل  بعدما  األفريقية، 
لينال  لقبًا،   11 حقق  الذي  الجزائري،  البترولي  المجمع  على  يتغلب  جعله 

كأسه الثالثة على التوالي ويحتفظ بها لألبد كما تنص الالئحة

3031
رياضة

تقرير

الــيــد، فــي حسم لقب البطل للزمالك  فــي كــرة 
في وقت عصيب جدًا، حيث كانت الكأس في 
ثانية   75 آخــر  إلــى سبورتنغ حتى  طريقها 
الــفــارق إلى  مــن عمر اللقاء التي وصــل فيها 
ــداف، لــصــالــح ســبــورتــنــغ بــنــتــيــجــة 28- ــ 3 أهــ
بالتصدي  فلفل  الــحــارس  يتألق  أن  قبل   ،25
لـــفـــرصـــتـــني، ويـــنـــجـــح الــــزمــــالــــك بــتــســجــيــل 3 
أهـــداف منها هــدف فــي الثانية األخــيــرة من 
الثاني، ليدرك التعادل بنتيجة  عمر الشوط 
28-28، ويذهب للوقت اإلضافي الذي انهارت 
خـــالـــه مــعــنــويــات فـــريـــق ســبــورتــنــغ تــمــامــا، 
األول  الــقــاري  النهائي  وأنــه يخوض  خاصة 
لــه. وجــاء الــشــوط األول مثيرًا، بــدأه الزمالك 
بــقــوتــه الـــضـــاربـــة يــتــصــدرهــا أحـــمـــد األحــمــر 
ويــحــيــى الــــدرع بــالــدقــائــق األولــــى كـــان فيها 
التفوق للزمالك، الذي وصل بالتقدم إلى 5-7 
على حساب نظيره السكندري، حتى تعادال 

8-8 ثم 10-10، واستمر التعادل حتى 14-14 
ويسجل  بالتفوق  بعدها  سبورتنغ  لينفرد 
3 أهــــــداف مــتــتــالــيــة، ويــنــهــي الـــشـــوط األول 

لصالحه في مفاجأة كبيرة بنتيجة 14-17.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي لــلــمــبــاراة، بـــدأ الــزمــالــك 
بقوة ونجح بتقليص الفارق إلى هدفني 18-
16، لكنه سرعان ما تراجع ليرفع سبورتنغ 
بــفــارق 4 أهـــداف، وسط  إلــى 18-22  النتيجة 
تصاعد لــإثــارة فــي أرض املــلــعــب. ثــم وصل 
الفارق إلى 5 أهــداف بنتيجة 23-18، وإلى 6 
الــشــوط بنتيجة  أهـــداف مــع حلول منتصف 
24-18، وسط انهيار تام ألداء العبي الزمالك، 
الــــذي ســـرعـــان مـــا انــتــفــض ونــجــح بتقليص 
ليرتفع   ،21-24 إلــــى  ثـــم   20-24 إلــــى  ــارق  ــفـ الـ
النتيجة  وتصل  للفريقني  التصاعدي  األداء 
إلى 28-25 لصالح سبورتنغ قبل النهاية بـ 5 
دقائق، التي انتفض فيها الزمالك الذي حققه 

التعادل 28-28.
ــواط اإلضــافــيــة، فــتــقــدم الــزمــالــك  أمـــا فــي األشــ
حتى  اإلثـــــــارة  لــتــســتــمــر   ،29-31 بــالــنــتــيــجــة 
الدقائق األخيرة، عندما تمكن العبو الفريق 
ــــور بــنــتــيــجــة 31-33  األبـــيـــض مـــن حــســم األمــ
وتــحــقــيــق لــقــب الــبــطــولــة األفــريــقــيــة لــأنــديــة 
ــالـــك  ــال. وقـــــــرر مـــســـؤولـــو نـــــــادي الـــزمـ ــ ــطــ ــ األبــ
ألف جنيه  صرف مكافأة مالية قيمتها 100 
لــكــل العــــب نــظــيــر الــحــصــول عــلــى لــقــب بطل 
أفــريــقــيــا لــلــمــرة 12 فـــي الـــتـــاريـــخ، مـــع إطـــاق 
أسماء الاعبني على الحدائق في مقر النادي 
الحصول  إنــجــاز  لتحقيق  تــقــديــرا  مستقبًا 
عــلــى لــقــب األكــثــر تتويجا فــي تــاريــخ الــقــارة 

السمراء.
وعقب اللقاء، قال باسم السبكي املدير الفني 
ــه لــقــب تــاريــخــي  ــ لــلــزمــالــك لــلــصــحــافــيــني: »إنـ
ــيـــل مــمــيــز  ــنـــا جـ نــســتــحــقــه عــــن جـــــــــدارة، لـــديـ
وأسطوري حقق الكثير، وكان الفوز بالكأس 
مهما لنا لتعويض إخفاقنا في عدم الوصول 
إلى املربع الذهبي لبطولة كأس العالم لليد«. 
وأضــــــاف: »خــضــنــا أصــعــب مـــبـــاراة فـــي آخــر 
عـــامـــني، وســبــورتــنــغ لــيــس فــريــقــا ســهــا بل 
ومدربه  الاعبني  من  مميزة  يضم مجموعة 
الــتــدريــب«. وتابع:  صاحب خــبــرات فــي عالم 
األول من  األول والنصف  »التراجع بالشوط 
الــشــوط الــثــانــي لــه أســبــاب بــدنــيــة، فالزمالك 
ــدور قــبــل  ــالــ ــاراة ســـبـــورتـــنـــغ بــ ــبــ لـــعـــب بـــعـــد مــ
النهائي بنحو ساعتني، وحصلنا على فترة 
راحة أقل، لهذا كنا نجري تغييرات مستمرة 
في أرض امللعب من أجل الحفاظ على اللياقة 
بالنتيجة  التأخر  وتوقعت  لاعبني  البدنية 

ووضعت خطتي في حال غياب التوفيق«.
وحــول عــودة فريقه بعدما كــان متأخرًا، قال 
دقائق،   3 بنحو  اللقاء  نهاية  »قبل  السبكي: 
تـــحـــدثـــت لـــاعـــبـــني الــــذيــــن لـــديـــهـــم الــطــبــيــعــة 
فارق  وإدراك  فقط  التعادل  وطلبت  القتالية، 
الــــــ4 األهــــــــداف، والــــذهــــاب لــلــوقــت اإلضـــافـــي، 
ــــرض شــخــصــيــتــنــا،  ــفـ ــ ــا بـ ــنـ ــل نـــجـــحـ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ

خطف نادي الزمالك 
الفوز في الدقائق األخيرة 

من المواجهة

بيل ومودريتش يثيران القلق في ريال مدريد 
الــخــوف جماهير ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي،  تملك 
وهي تشاهد ثنائي فريقها الويلزي غاريث بيل 
لإلصابة  يتعرضان  مودريتش  لوكا  والكرواتي 
التصفيات  فــي  مــعــا،  منتخبيهما  مــبــاراة  خــال 

املؤهلة لبطولة األمم األوروبية )يورو 2020(.
مودريتش،  الكرواتي،  املنتخب  قائد  بدايًة سقط 
على أرض امللعب واأللم يبدو على وجهه، قبل أن 
مــن عمر  األخــيــرة  الدقيقة  فــي  للمغادرة  يضطر 
اللقاء، حيث ظهر وهو غير قادر على االتكاء على 
أثناء خروجه. أما بيل، فظهر وهو  اليمنى  قدمه 
غير قادر على الركض بصورة طبيعية مع نهاية 
اللقاء بسبب إصابة قي ساقه اليسرى، ولكنه لم 
يتمكن من مغادرة امللعب بعد أن استنفد املدرب 
ويستعد  لويلز.  الثاثة  التغييرات  جيجز  ريــان 
النادي »امللكي« الستئناف مشوار »الليغا« عندما يحل ضيفا السبت املقبل على ريال 
بغريمه  مباشرة  التالي  األسبوع  في  أن يصطدم  قبل  التاسعة،  الجولة  مايوركا ضمن 

التقليدي برشلونة على ملعب )الكامب نو( في »كاسيكو األرض«.

أنسو فاتي يخوض مرانه الثاني مع شباب إسبانيا
أجرى، موهبة برشلونة اإلسباني الواعد ومنتخب إسبانيا، أنسو فاتي، مرانه الثاني مع 
منتخب الشباب دون 21 سنة استعدادًا ملواجهة منتخب مونتينغرو ضمن التصفيات 
املؤهلة لبطولة األمم األوروبية )يورو 2021( في املجر وسلوفينيا. وتم استدعاء صاحب 
الـ16 عاما لصفوف »ال روخا«، بدال من زميله في الفريق الكتالوني كارليس بيريز الذي 
خرج من املعسكر بسبب إصابة عضلية. وفي حال مشاركة الاعب األسمر مع إسبانيا 
في املواجهة، سيكون هذا هو الظهور الرسمي األول له بقميص منتخبات إسبانيا، وفي 
هذه الحالة سيكون له فقط حق تمثيل »املاتادور«، ال سيما وأن الاعب يحمل جنسية 
غينيا بيساو. وبزغت موهبة فاتي مع الباوغرانا هذا املوسم، ودخل تاريخ البرسا بعد 
أن أصبح أصغر العب في تاريخه يسجل في »الليغا«، حيث إنه خال 5 مباريات زار 

الشباك في مناسبتني.

إبراهيموفيش يتهم مدرب السويد بالعنصرية
تستقبل السويد إسبانيا خال يومني في إطار 
)يورو  األوروبية  األمم  لكأس  املؤهلة  التصفيات 
النجم  أجــواء متوترة بعدما وجه  2020(، وسط 
زالتان إبراهيموفيتش اتهامات بالعنصرية ضد 
مدرب املنتخب يان أندرسون. واستغااًل لزيارته 
ملدينة ماملو مسقط رأسه الفتتاح تمثال له نصبه 
الــقــدم تكريما ملسيرة  لــكــرة  الــســويــدي  االتــحــاد 
الفريق األوروبـــي، هاجم  أفضل العب في تاريخ 
»إيبرا« املدرب أندرسون لعدم استدعاء أي العب 
منذ ثاث  له  قائمة  أول  في  املهاجرين  أبناء  من 

سنوات.
وقال إبراهيموفيتش الذي اعتزل دوليا بعد يورو 
الـــذي حـــدث؟ كم  ــــى، مــا  2016: »فــي قائمته األول
العبا من أصل غير سويدي استدعاه؟ صفر! سألوه وتهرب وبعدها استدعى مجموعة 
املــدرب بأنه دمر »كل ما بناه  من أصــول مختلفة ليحسن من صورته«. واتهم »إيبرا« 
خال 20 سنة«، في إشارة إلى أن املنتخب لطاملا عكس التعددية الثقافية في السويد. 
وسريعا رد املدرب على الاعب في مؤتمر صحافي قبل مواجهة مالطا األخيرة حيث 
قــال: »لقد أحزنني كثيرًا ما قاله. لقد أحبطت من سماع هــذه املسألة من العــب قديم«، 

مشيرًا إلى أن اتهامات »إيبرا« ليس لها أساس.

ليونيل سكالوني: نشعر بسعادة وثقة
على  الكاسح  الـــودي  االنتصار  بعد  األرجــنــتــني،  منتخب  مــدرب  ليونيل سكالوني،  أكــد 
منتخب اإلكوادور )6 - 1( أنه يشعر بالثقة والرضا من أداء الاعبني خال فترة التوقف 
)خوسيه  ملعب  على  املــبــاراة  بعد  تصريحات  فــي  وأوضـــح سكالوني  الحالية.  الــدولــي 
املــبــاريــات  جميع  فــي  بالثقة  »نشعر  اإلســبــانــيــة:  إلتشي  مدينة  فــي  فــالــيــرو(  مارتينيز 
السابقة، هذا باإلضافة إلى قوة املنافسني الذين واجهناهم، فهناك رضا عن األداء، كما 

أننا منحنا الفرصة ألكبر عدد من الاعبني للمشاركة«.

أنظار كبار األندية في تركيا، عقب إنقاذه فريقه من الهبوط 
للدرجة الثانية في موسم 2006/2005.

وبعد أن خاض يلمز مع أنطاليا سبورت 70 مباراة سجل 
فيها 17 هدفا، قامت إدارة نادي بشكتاش بالتواصل مع 
وكيل أعماله حتى تقنعه باالنتقال إلى أحد أكبر الفرق في 
كبير  إلــى  ويــرحــل  املوافقة  الــشــاب  املهاجم  ليعطي  تركيا، 
يلمز  وتمكن   .2007/2006 موسم  فــي  إسطنبول  مدينة 
وبــدأ مسلسله  األساسية،  التشكيلة  في  مكانه  من حجز 
بتسجيل األهــــداف بــشــبــاك خــصــومــه فــي املــبــاريــات التي 
الــبــدالء  دكــة  بــات حبيس  الــثــانــي  فــي موسمه  لكنه  لعبها، 
ألنه  الــرحــيــل،  املهاجم  ليطلب  الفني،  الجهاز  قـــرار  بسبب 
يريد اللعب أن يحصل على فرصة باللعب بمنتخب تركيا.

وغــادر يلمز إلى نــادي مانيسيا سبورت، بعد أن لعب مع 
بشكتاش 39 مباراة سجل فيها 6 أهداف، لكنه لم يستمر 

طــويــًا مــع فريقه بسبب الــعــرض املــقــدم مــن أحــد عمالقة 
الدوري التركي، ما جعله ينتقل إلى فنربخشة في موسم 
2009/2008، إال أنه لم ُيعمر طويًا معهم بسبب خافاته 
مع املدرب. وانتقل يلمز إلى نادي غلطة سراي في موسم 
2013/2012، مقابل 6 مايني يورو، ليجد نفسه مع الفريق 
الجديد، ويلمع اسمه بني مهاجمي تركيا، بعد أن استطاع 
تسجيل 65 هدفا في 105 مباريات لعبها مع بطل الدوري 
والكأس، لكنه رحل إلى فريق بكني غوان الصيني مقابل 8 
مايني يورو في عام 2016، ليقرر بعدها العودة إلى باده 

عبر بوابة بشكتاش في عام 2018.
أما على املستوى الدولي، فلعب يلمز مع منتخب تركيا في 
كــان بشباك  أهمها  لكن  54 مباراة سجل فيها 24 هدفا، 
التشيك في بطولة »يورو 2016«، لكنه لم يستطع الوصول 
إلى كأس العالم مع باده، بعد أن خاض معهم التصفيات.

قتيبة خطيب

الفتى بوراك  بها  يتمتع  التي  الكروية  الفنية  املهارة  ظهرت 
يلمز بقوة أثناء دراسته، ما جعل والديه يقرران صقل موهبة 
ابنهما في أكاديمية أنطاليا سبور، لتبدأ رحلة العب الوسط 
الذي تحول بعدها إلى أحد أبرز املهاجمني في تركيا. ولد 
بوراك يلمز في مدينة أنطاليا الساحلية في 15 يوليو/تموز 
عام 1985، ليبدأ مسيرته في عالم الساحرة املستديرة مع 
أكاديمية أنطاليا سبورت عام 1992، ليتنقل بعدها بجميع 
الفئات السنية للفريق، حتى قرر الجهاز الفني إدراج اسمه 
في التشكيلة األساسية للنادي بموسم 2003/2002. لكن 
مكان  غــيــرت  ســبــورت  أنطاليا  لــنــادي  الفني  الجهاز  إدارة 
العب وسطها الشاب إلى الهجوم، نظرًا لإلمكانيات العالية 
التي يتمتع بها أمام مرمى منافسيه، ما جعل يلمز يخطف 

بوراك يلمز

على هامش الحدث

لعب بوراك يلمز 
في أكبر ثالثة 
أندية تركية، 

وهي غلطة 
سراي وفنربخشة 

وبشكتاش، ما 
جعله أحد أبرز 

المهاجمين ببالده

نجح الزمالك 
بتحقيق اللقب 
القاري )أليكساندر 
هاسنستين/
)Getty

عّمت االحتفاالت الكبيرة أوساط جماهير نادي الزمالك، بعدما استطاع 
الفوز  عقب  اليد  لكرة  األفريقية  البطولة  لقب  تحقيق  الفريق  نجوم 
على منافسهم سبورتنغ في النهائي المثير الذي جمع بينهما بنتيجة 
33-31. وعبّرت جماهير الزمالك عن سعادتها البالغة، ألن أبطال فريقها 
نجحوا بتخطي الصعوبات التي واجهتهم بالنهائي، وجلبوا لهم كأس 
البطولة التي سيحتفظون بها لألبد، معتبرين أن فريقهم بات المسيطر 

على كرة اليد في القارة السمراء.

جماهير الزمالك تحتفل

وجه رياضي

تاريخيا  هدفا  األخيرة  الثانية  في  وسجلنا 
لن ينسى، وذهبنا إلى الوقت اإلضافي الذي 
أكد  املقابل،  في  باملباراة«.  بالفوز  كفيا  كان 
آسر القصبي مدرب سبورتنغ في تصريحات 
للصحافيني أحقية فريقه في الحصول على 
لقب بطل البطولة األفريقية بعد أن نجح في 
آخــر دقيقة  اللقاء حتى  فــرض سيطرته على 

لاعبني  املــبــاراة  سيناريو  وشرحنا  الزمالك 
وحذرنا من الدقائق األخيرة التي تفوق فيها 
إلــى الشوط  الــتــعــادل لنذهب  الــزمــالــك وأدرك 
الخبرات عنصر  تلعب خاله  الــذي  الفاصل، 
ــبـــطـــوالت والــــكــــؤوس«.  الــبــطــولــة فـــي مــنــح الـ
الــزمــالــك كبيرة، وسبورتنع  وخــتــم: »خــبــرات 
ــا فخور  لـــه، وأنـ مــبــاراة نهائية  يــخــوض أول 

مـــن الـــشـــوط الـــثـــانـــي، بـــقـــولـــه: »نـــعـــم الــزمــالــك 
ــه يــضــم  ــ ــفـــوق عــلــيــنــا بــعــنــصــر الـــخـــبـــرة، ألنـ تـ
عـــددًا كبيرًا مــن الــاعــبــني الــدولــيــني، لكن كنا 
نــدًا قويا فــي الــبــدايــة رغــم تفوقه، ثــم نجحنا 
بفرض سيطرتنا، وكان من املمكن أن نحافظ 
على تفوقنا لوال نقص الخبرات والتوفيق«. 
نقاط ضعف  »لعبنا على  القصبي:  وأضــاف 

ــواط  ــدار األشــ بــالــاعــبــني ومـــا قـــدمـــوه عــلــى مــ
األربعة، وأؤكــد أن األداء بهذا األسلوب كفيل 
بمنحنا البطوالت باملستقبل، ولدينا مشروع 
مــهــم ومــجــمــوعــة مــمــيــزة مــن الــاعــبــني صغار 
السن نراهن عليهم بحصد لقب بطل الدوري 
بالنسخة  الفوز  وكذلك  املوسم،  هذا  املصري 

املقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا«.

التاريخ حينما أصبح أول  العداء الكيني إيليود كيبتشوجي  بعد يوم واحــد من دخــول 
شخص يكمل سباق ماراثون في أقل من ساعتني، سطرت مواطنته بريجيد كوسجي 
اسمها في تاريخ اللعبة، بعد أن باتت أول سيدة تكمل سباق ماراثون في أقل من ساعتني 
و15 دقيقة، وذلك خال ماراثون شيكاغو في أميركا. وتمكنت صاحبة الـ25 عاما من 
كسر الرقم القياسي العاملي )ساعتني و15 دقيقة(، بعد أن أنهت املاراثون خال ساعتني 
و14 دقيقة و4 ثوان، وحطمت الكينية بهذا اإلنجاز الرقم الذي ظل صامدا على مدار 16 

عاما بحوزة البريطانية باوال رادكليف في إبريل/نيسان 2003.

صورة في خبر

كوسجي تدخل التاريخ
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المقاهي الحديثة في تونس، بما تضم من خدمات عصرية مختلفة، ال سيما في توفير اإلنترنت للزائرين، لم تعد تغري كثيرًا من 
الشباب الذين يعودون إلى المقاهي القديمة بأجوائها المختلفة تمامًا

مقاهي تونس
شباب يعودون إلى تراث بالدهم

تونس ـ مريم الناصري

مـــــن شـــــــــارع الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
ــاب بــــحــــر، وهـــو  ــ ــــوس بــ تـــحـــديـــدًا قــ
تونس  فــي  العتيقة  املدينة  مدخل 
ــنــــاك تــنــتــقــل مــــن الــشــكــل  الـــعـــاصـــمـــة. مــــن هــ
إلــى شكل أحــدث. حشود  الحديث  املعماري 
الـــوافـــديـــن إلــــى أســــــواق املـــديـــنـــة تــبــحــث عن 
ــا. وبــــن  ــ ــهــ ــ ــراثــ ــ ــيــــات املـــنـــطـــقـــة وتــ خــــصــــوصــ
حركة  املنطقة  تشهد  وتــونــســيــن  ســائــحــن 
كــبــيــرة عــلــى الــعــكــس مــن بقية الـــشـــوارع في 

العاصمة.
ليست وحــدهــا الــتــجــارة مــا يــحــرك املــديــنــة، 
فاملقاهي هناك لها رونقها الخاص الذي ال 
إذ تعيش  الحديثة،  املقاهي  بقية  تجده في 
فــي تلك املــقــاهــي أجـــواء تعيدك إلــى الــقــرون 
الــســابــقــة. رائــحــة الــقــهــوة الــعــربــيــة والــشــاي 
ــات الــتــي  والـــنـــعـــنـــاع، وغـــيـــرهـــا مـــن املـــشـــروبـ
تقّدم غالبًا في كؤوس من الفخار أو الزجاج 
التقليدي الصنع. حتى جلوسك يكون على 
املرقوم )سجادة أو بساط( املصنوع باليد، 
 شـــيء هناك 

ّ
أو عــلــى جــلــود الــحــيــوانــات. كـــل

ــرى الــحــفــاظ  قـــديـــم مـــن »األنـــتـــيـــكـــا« الـــتـــي جــ
عليها لإلبقاء على خصوصية املكان.

مـــقـــاٍه عــــدة فـــي املــنــطــقــة لـــم تــغــلــق أبــوابــهــا 
استقبال  فــي  واســتــمــرت  عقود طويلة،  منذ 
 بــعــد جــيــل. وعــلــى الــرغــم من 

ً
زائــريــهــا جــيــا

تجاوز بعضها مائة عام فقد بقيت صامدة 
مضيافة تستقبل املئات يوميًا، ومن بينها 
ــــط« أشـــهـــر املــقــاهــي  ــرابــ ــ »الــــشــــواشــــن« و»املــ
 بعض 

ّ
بــاملــديــنــة الــعــتــيــقــة فـــي تـــونـــس. لـــكـــن

املقاهي القديمة األخرى أغلقت سنوات عّدة 
ــّب الـــنـــاس لــهــا، مـــن قبيل  عــلــى الـــرغـــم مـــن حـ
»قهوة السوق« الذي عرف بمقهى »الخطاب 
على الــبــاب« والـــذي كانت جــدرانــه متداعية 
 شيء فيه قديم ولم يرمم طوال سنوات، 

ّ
وكل

ثم أعيد افتتاحها.
ل عدد من الشباب 

ّ
املقهى األخير بالذات فض

الــحــيــاة، ال سيما بعد تصوير  إلــى  إعــادتــه 
ورغبة  فيه،  تلفزيونية  تونسية  مسلسات 
كــثــيــريــن فــي تــجــربــة ارتـــيـــاد مــقــهــى كـــان من 
ــهـــر وأجــــمــــل مـــقـــاهـــي الـــعـــاصـــمـــة. اخـــتـــار  أشـ
الشباب تزين املقهى بديكور من »األنتيكا« 
وأثاث تونسي قديم جدًا، إلى جانب تنظيم 
بــعــض األنــشــطــة الــشــبــابــيــة والــثــقــافــيــة فيه، 
واحــتــضــان املــقــهــى الــعــديــد مــن املوسيقين 
من خريجي معاهد املوسيقى، للعزف فيه، 
ــان الــتــونــســيــة  ــ ــحـ ــ خـــصـــوصـــًا األغــــانــــي واأللـ
التراثية. ويستقبل املقهى اليوم عشرات من 
الــتــونــســيــن والــســائــحــن. وهـــو مــقــهــى، كما 
ك في زمن سابق، 

ّ
يقول البعض، يشعرك بأن

ــــيء فـــيـــه مــــن الـــديـــكـــور واملــوســيــقــى   شـ
ّ

ــل ــكـ بـ
والرائحة، ولوال األزياء الحديثة للمرتادين 
ك بالفعل في القرن الثامن عشر 

ّ
لشعرت بأن

أو التاسع عشر.
ــالــــب، 25 عـــامـــًا( أحــد  مــنــيــر ضــيــف الـــلـــه )طــ
»الــعــربــي الجديد«  مــرتــادي املــقــهــى، يــقــول لـــ
 املقاهي القديمة، خصوصًا مقهى السوق 

ّ
إن

هذا، تشهد توافد العشرات يوميًا، وأحيانًا 
إيــجــاد مقعد صغير  الــبــعــض  عــلــى  يصعب 
فــيــه ال سيما فــي عطلة نــهــايــة األســبــوع أو 
خـــال شــهــر رمـــضـــان واإلجــــــــازات. فــالــعــديــد 
القديمة  املــقــاهــي  يفضلون  التونسين  مــن 
مــن دون مــعــرفــة ســبــب ذلــــك«. يــتــابــع: »رّبــمــا 

هوامش

تراث محفوظ في المقهى )العربي الجديد(

هــو حــنــن للماضي أو هـــروب مــن الــروتــن 
الــحــديــثــة. خصوصًا  املــقــاهــي  الـــذي تفرضه 
تجدها  ال  أجـــواء  تــوفــر  القديمة  املقاهي   

ّ
أن

 الشباب فيها 
ّ
في غيرها من األماكن. كما أن

ــادون مـــقـــاهـــي أخــــرى  ــ ــرتـ ــ يــخــتــلــفــون عـــمـــن يـ
تــغــيــب فــيــهــا الــنــقــاشــات أو الـــلـــقـــاءات الــتــي 

تاحظينها هنا«.
ــدي بــوســعــيــد  ــيــ ــــي ســ ــة« فـ ــيــ ــالــ ــعــ مـــقـــهـــى »الــ
وكــان  األنــدلــســي  ببنائه  يتميز  بالعاصمة 
ــه يجمع 

ّ
ــبــــاد. لــكــن يــقــتــصــر عــلــى أعـــيـــان الــ

ــــن جــمــيــع  ــــن مـ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــن الـ ــــوم الــــعــــديــــد مـ ــيـ ــ الـ
الـــفـــئـــات، ويــتــمــيــز بــمــفــروشــاتــه املــصــنــوعــة 
مـــن الـــســـمـــار )خـــيـــوط نــبــاتــيــة( وبــألــوانــهــا 
الخضراء والزرقاء تشبهًا بألوان األضرحة 
الــتــي تــمــّيــز املــنــطــقــة. وعــلــى وقـــع موسيقى 
»املالوف« وأنغام الطبول يجتمع هناك في 
القديمة من لديهم شغف باألغاني  املقاهي 
واملقامات التونسية، خصوصًا في ساعات 

ما بعد الظهر امتدادًا إلى الليل.
 
ّ
ــًا( إن ــامـ يـــقـــول عــبــد الـــكـــريـــم )طــــالــــب، 23 عـ

»املدينة العتيقة بمقاهيها فرضت نفسها 
ــم. لــذلــك  ــديـ ــقـ  مــمــيــزاتــهــا وطــابــعــهــا الـ

ّ
بـــكـــل

عــن شيء  فيها  يبحث  الشباب  أغلب  تجد 
ــهــا 

ّ
ــــارج الـــروتـــن الـــيـــومـــي، خــصــوصــًا أن خـ

تــحــتــضــن لــــقــــاءات بــعــض الـــرســـامـــن ممن 
املدينة  تفاصيل  لرسم  لوحاتهم  يحملون 
والـــجـــلـــوس فـــي تــلــك املــقــاهــي أو الــعــازفــن 

لذلك،  التونسية.  األغــانــي  بــعــزف  املغرمن 
 ما فيها، 

ّ
بقيت املدينة العتيقة تقليدية بكل

تعود بهم إلى ذكريات الزمن الجميل، الذي 
لم يعيشوه«.

 املـــقـــاهـــي الــحــديــثــة تــبــدو 
ّ
ــم مـــن أن ــالـــرغـ وبـ

مــريــحــة أكـــثـــر ومـــجـــهـــزة بــجــمــيــع الــوســائــل 
 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــة واإلنـــتـــرنـــت، فــقــد جــعــلــت كــل

شخص منغلقًا على عامله االفتراضي بعيدًا 
عــن الــتــفــاعــل مــع مــن هــم مــعــه عــلــى الــطــاولــة 
نفسها حتى. لذلك، تخلق املقاهي التقليدية 
جــوًا مــن الــتــواصــل، كما فــي الــســابــق، ســواء 
عبر ألــعــاب الــــورق، أو عبر الــنــقــاشــات التي 
تــفــتــحــهــا الـــكـــتـــب املـــتـــوفـــرة فــــي بـــعـــض تــلــك 
املــقــاهــي أو عبر األغــانــي الــتــي يــتــشــارك في 
تــرديــدهــا الــــزائــــرون. وقـــد يــتــشــارك الــعــديــد 
منهم في حلقات نقاش من دون أن تجمعهم 
معرفة سابقة، إذ تخلق هذه األماكن تعارفًا 

بن الزائرين.
القديمة،  املقاهي  تلك  بعض  الشباب  جـــّدد 
ال ســيــمــا الـــتـــي بــقــيــت مــغــلــقــة مــنــذ ســنــوات 
 

ّ
مـــن دون اســتــغــالــهــا، مــحــافــظــن عــلــى كــل

تــفــاصــيــلــهــا بــمــعــمــارهــا الــقــديــم وحــجــارتــه 
تغير  أن  دون  مــن  نفسه  وبالطابع  القديمة 
الــتــرمــيــمــات مــن شــكــل وخــصــوصــيــة املــكــان. 
الثريات التي يعمد مرممو تلك املقاهي إلى 
والــبــلــور  الــنــحــاس  مـــن  تعليقها مــصــنــوعــة 
ــهــا 

ّ
الــتــونــســي وذات شــكــل قــديــم يــوحــي بــأن

صــنــعــت مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن. وقـــد حــافــظ 
ــد عـــلـــى شـــكـــل األبــــــــواب  ــديــ ــجــ الـــتـــصـــمـــيـــم الــ
ــرج عــن  ــخــ ــتــــي ال تــ ــا وزيـــنـــتـــهـــا الــ ــ ــهـ ــ ــوانـ ــ وألـ
اللونن األخضر واألزرق أبرز لونن يميزان 
 الــديــكــورات 

ّ
املـــدن القديمة فــي تــونــس. وكـــل

تونسية بسيطة، وهي عبارة عن »بابور من 
النحاس« أو جّرة كان يوضع فيها الزيت أو 

راديو قديم أو آلة نسيج صغيرة.
م« 

ّ
في مدينة نابل أيضًا يعتبر مقهى »مسل

مــن أشــهــر وأقــــدم املــقــاهــي فــي تــونــس، وقــد 
ــقـــدم خـــدمـــاتـــه لــلــتــونــســيــن  ــًا يـ  60 عـــامـ

ّ
ــل ــ ظـ

ه أغلق فترة من الزمن بسبب 
ّ
واألجانب، لكن

انـــهـــيـــار بــعــض جــــدرانــــه وتــــداعــــي بــعــضــهــا. 
ولــئــن عــجــزت الــعــديــد مــن املــقــاهــي القديمة 
ــام مــزاحــمــة  عــن الــبــقــاء وأغــلــقــت أبــوابــهــا أمــ
 هــذا املقهى عــاد إلى 

ّ
املقاهي العصرية، فــإن

الحياة بفضل شباب املنطقة الذين أحيوه، 
وقــد جــرى ترميمه مع الحفاظ على طابعه 
املعماري أيضًا الذي مّيزه عن بقية مقاهي 
إلــى املقهى هــم من  الــوافــديــن  املنطقة. أغلب 
ما   

ّ
بكل القديم  التقليدي  بطابعه  املغرمن 

فيه، بدءًا من الطاوالت والكراسي الخشبية، 
ثم املفارش القديمة التي بسطت على بعض 
املـــقـــاعـــد، وصـــــواًل إلــــى الـــكـــؤوس والــنــقــوش 
وألـــوان الــبــاط واألرضــيــة، وصــوت الــراديــو 
القديم الذي يصدح بأغاني أم كلثوم وعبد 

الحليم حافظ وغيرهما.

تخلق املقاهي التقليدية 
جوًا من التواصل، كما 
في السابق، سواء عبر 
ألعاب الورق، أو عبر 

النقاشات التي تفتحها 
الكتب املتوفرة.

■ ■ ■
مقاٍه عدة في املدينة 

العتيقة بتونس 
العاصمة لم تغلق 
أبوابها منذ عقود 

طويلة.

■ ■ ■
حافظ التصميم الجديد 

على شكل األبواب 
وألوانها وزينتها التي 
ال تخرج عن اللونني 

األخضر واألزرق، أبرز 
لونني يميزان املدن 
القديمة في تونس.

باختصار

نجوى بركات

بّسام  الشاعر  )ترجمة  العادي«  »الشقاء  روايته  في 
الكاتب  بــيــروت،1991(، يتناول  الفارابي،  حّجار، دار 
لــآداب،  نوبل  جائزة  على  أخيرا  الحائز  النمساوي 
بيتر هاندكه، حادثة انتحار والدته، وهي في الواحدة 
والــخــمــســني مــن عــمــرهــا، فــي 21 نــوفــمــبــر/ تشرين 
وقــرارهــا  عــن حياتها  الكتابة  وقـــراره   ،1971 الثاني 
وضع حّد لها. القصة كما تبدو بسيطة، ألنها قصة 
ــٍب أو رغبة، 

ّ
حــيــاة فــارغــة، رتــيــبــة، خالية مــن أي تــطــل

البوح،  إلى  ها 
َ
االحتياجاُت حتى طريق حيث ال تجد 

باعتبارها نوعا من الكماليات أو الترف، حياة انتهت 
ــم أن صــاحــبــتــهــا كانت  فــي مــطــلــع ثــاثــيــنــيــاتــهــا، رغـ
 أهلها »أن 

ً
تحلم في صغرها بأن تحقق ذاتها، راجية

م شيئا«.
ّ
يسمحوا لها بأن تتعل

بيد أن مشروع الكتابة هذا سيتبّدى صعب التحقيق 
ما  على  الحــتــوائــه  عليه،  ممتنع  شبه  بــل  لصاحبه، 
يستحيل التعبير عنه بالكلمات والجمل، وهو ما دفع 
مـــّرة، خشية  مــن  أكثر  تأجيل مشروعه  إلــى  الكاتب 
بالكتابة  قــواه، فاملباشرة  إلــى استجماع  ثم  وتـــرّددا، 
ظهر 

ُ
بعد مرور عدة أسابيع على دفن أّمه. ومع هذا، ت

الرواية بشكل إرادي ومقصود تلك الحيرة، بالتعبير 
كتابٍة  أسلوب  وباختيار  تــارة،  مباشر  بشكٍل  عنها 
بعينه، تارة أخرى. أجل، يقول هاندكه الصعوبة التي 
ــدتــه، مــن دون أن  الكتابة عــن وال تــواجــهــه فــي عملية 
يلجأ إلى التعابير التقليدية، غير الذاتية، ومن غير أن 
الوحيدة  انفعاالته ومشاعره، فاملشاعر  ُيفصح عن 
التي يجرؤ على قولها ال تتصل البتة بحزنه وحداده، 
ــتـــي يسخر  ــا بــاملــصــاعــب الـــتـــي تــعــتــرضــه، والـ ــمـ وإنـ
الثقافي،  التكّبر  أشكال  من  باعتبارها  منها  الكاتب 
وغير  الــقــول،  على  تجربة عصّية  بأنها  اعترافه  مــع 
أن  بمستطاعه  بالطبع،  آخرين.  مع  للمشاركة  قابلة 
يفعل كما يفعل اآلخرون، أن يستخدم املصطلحات 
أنـــه يرفض  إال  األكــثــريــة،  الــتــي تستعملها  الــجــاهــزة 
األمر بشدة، لسبب أخاقي: فذلك يلغي فرادة والدته، 
الــحــداد على رحيل  فريد في تجربة  ملا هو  ر 

ّ
ويتنك

شخص غاٍل. 
ومعّبرا  بسيطا  مغايرا،  أسلوبا  الكاتب  يبتكر  ــذا،  ل
فــي آن، حــيــث ال يــعــمــد إلـــى الــســرد بــقــدر مــا ينحو 
إلــى الــتــعــداد، أو لصق الــعــبــارات - املــشــاهــد بعضها 
منها  أكــثــر  موقعا،  ديــكــورا،  لتكّون صـــورة،  ببعض 
لن  وبحياد  بالكآبة،   

ً
مشبعة فتأتي  وصفية،   

ً
ُجملة

ر في أن يتحّول إلى سخريٍة من الشوائب التي 
ّ
يتأخ

تعتري طريقة إخبار األحــداث. هكذا يتراجع الحدث 
ل دافع الكتابة وموضوعها، أي 

ّ
األساسي الذي يشك

البتداع شكٍل  الكاتب  معاناة  لصالح  الوالدة،  انتحار 
الكتابة عن مثل هذه  أو أسلوٍب يتماشى واستحالة 

التجربة، ال بل الفشل حتى في كتابتها. 
ر اللحظة الفورّية: حتى أنني لست سوى هذا. 

ّ
»أنا مفك

مــطــمــورة...«،  مستترة،  وحبكاتي  يهّمني،  ال  السرد 
يكتب هانكه، هو الذي ينجح، على الرغم من كل شيء، 
في تظهير بروفايل والدته، ولو على شكل نيغاتيف. 
»قطرات ماء على حبل الغسيل، ضفادع تتقافز عبر 

الـــدرب أمــامــك فــي الــظــام، ذبـــاب، حــشــرات، فــراشــات 
ليلية في عز النهار، ديدان وبنات وردان تحت حطبة 
الــحــطــب، ال سبيل إال أن تحيا مــع هــذه  فــي مــخــزن 
األشياء، إذ لم يكن هناك أي خيار آخر. رغبات، غالبا 
ما تنتابك وسعادة مبهمة، وال رغبة واحدة تقريبا، 
وقــرصــة شــقــاء«. مــن هــذا الديكور املــوجــز الوصف، 
الــحــرب  الــتــي ستجيئها  األم  تــخــرج صــــورة  بــلــيــغــه، 
وهي بعد مراهقة، ثم تنتهي الحرب ويرحل هتلر من 
الرجل  أمــا  املقلوبة رأســا على عقب.  املــدّمــرة،  أملانيا 
الــذي لــم تحّبه وتــزّوجــتــه، فهو الــذي قبل راضــيــا أن 
يرّبي ولدا ليس من صلبه. »لم تصبح شيئا إذن، وما 
عاد في وسعها أن تصبح شيئا وكان عبثا أن يتنّبأ 
لها أحد بذلك. كانت تتحدث عن »سنواتها املاضية«، 
ولــم تكن قد تــجــاوزت الثاثني. لم تكن قد رضخت 
ألي شيٍء حتى ذلك الحني، إال أن ظروف الحياة كانت 
كــان عليها، وألول  بائسة جــدا، بحيث  قــد أصبحت 
العقل في ما تفعله. رضخت للحّس  م 

ّ
مــرة، أن تحك

السليم من دون أن تفهم منه شيئا...«.
 لوالدته، بقدر ما يتمّرن على 

ً
ال يكتب هاندكه مرثية

ي كآبة األماكن إثر خلّوها من 
ّ
كتابة ألم فراقها وتقف

الحياة.

بيتر هاندكه: »الشقاء العادي«

وأخيرًا

ال يكتب هاندكه مرثيًة لوالدته، 
بقدر ما يتمرّن على كتابة ألم 
فراقها وتقّفي كآبة األماكن
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