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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»أسلنطة« 
عاصمة الفنانين الليبيين

ص16

صور

فضاء

تدرس منظمة الدول المنتجة النفط 
)أوبك( وحلفاؤها بقيادة روسيا فكرة 

خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة 
إلى حصص اإلنتاج المتفق عليها في 
2016، وتعني هذه الخطوة ضمنًا أن 

حجم الخفض في إنتاج )أوبك( وحدها لن 
يقل عن 1.2 مليون برميل يوميًا، ومن 

المقرر أن تجتمع أوبك في فيينا اليوم 
الخميس، وتلي ذلك محادثات مع حلفاء 

لها مثل روسيا غدًا الجمعة.

أرسل المسبار »إنسايت« التابع لوكالة 
أبحاث الفضاء »ناسا«، العديد من الصور 

إلى األرض، بعد استقراره على سطح 
المريخ، وعلى الرغم من أن المنطقة 

التي هبط عليها ال تبدو كبيرة وجذابة، 
إال أنها تعتبر مثالية بالنسبة لفريق 

»ناسا«، فمع الحد األدنى من الحطام 
الصخري حولها، سيكون لدى »إنسايت« 

فرصة أفضل للحفر.

مليار
دوالر 200

»الدرع«

استثمارات البنك الدولي لمساعدة
 الدول النامية على مواجهة التغير المناخي 

بين العامين 2021 و2025.

يأبى األمين العام لحزب اهلل حسن 
نصراهلل أن يغادر موقعه الذي احتله 

منذ عقود، كرقم مهم في معادلة توازن 
الرعب بالمنطقة، فاألنفاق التي يزعم 

جيش اإلحتالل اإلسرائيلي أن 
حزبه يمدها على الحدود باتت 

تشكل كابوسا يؤرقهم.
االحتالل استبق عملية »درع 
الشمال« التي أطلقها ضد لبنان 

وحزب اهلل بحملة إعالمية 
واسعة، تتحدث عن 

تجريد »حزب اهلل« 
من قدرته الهجومية 
وتمنعه من التسلل 

إلى إسرائيل.
في المقابل، 
يبدي نصر اهلل 

-ومن ورائه 
حزبه- ثقة تامة 

في قدراته بصمت 
مطبق، ولعله في 
ذلك يثق في قوة 

تحالفاته اإلقليمية 
واإلمدادات التي 

يحصل عليها.
هل ينجح 

»درع الشمال« 
في حل لوغاريتم 
نصراهلل وتقليم 

أظافر فصيله، أم 
ستنكسر مثلما 

باءت كل المحاوالت 
الصهيونية بالفشل 

من قبل؟

راديو الوسط

توافق مفاجيء بني »النواب« و»األعلى للدولة«
نفط

كل شيء

عامان للخلف

قريبا في ليبيا
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العيساوي يتحدى 
حوريا وبن شيخة 

يتوعد نهضة بركان

هند صبري: سعيدة 
بالتعاون مع كريم 

ونيللي في 
»الفيل األزرق«

دعم دولي وإحباط محلي يسبق امللتقى الوطني

14
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 رئيس الخطوط الليبية:  املخالفات تهدد الشركة باإلفالس 

التي  الليبية  األطراف  بين  التوافقات  تباشير  بدأت 
كانت مستحيلة في المدة الماضية، حيث أكد النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للدولة، ناجي مختار 
صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  أن 
»أبدى استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة 
توحيد  إعاقة  شأنه  من  قانوني  عائق  أي  ــة  وإزال

السلطة التنفيذية«.
وكان وفد ضم ثمانية أعضاء من المجلس األعلى 
للدولة وصل إلى مصر اإلثنين الماضي، للقاء رئيس 
مدينة  في  صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
لمجلس  األخيرة  اإلجــراءات  لمناقشة  اإلسكندرية، 

النواب والخطوات المقبلة في العملية السياسية.
وأثني مختار في تصريح إلى »الوسط« األربعاء، 
رئيس  مع  للدولة  األعلى  المجلس  وفد  لقاء  على 
واصفا  اإلسكندرية.  مدينة  في  النواب  مجلس 
اللقاء بـ»الممتاز«، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى خالله 
»االتفاق على توحيد المناصب السيادية أيضًا من 

خالل التنسيق المباشر« بين المجلسين.
للدولة  األعلى  المجلس  وفد  أن  مختار  وأضاف 
اجتمع أيضًا في مصر مع اللجنة المصرية المعنية 
وبحث  الليبي  »المشهد  لمناقشة  الليبي،  بالملف 
الدولة  مجلس  بين  والتنسيق  التواصل  تأكيد 

والجانب المصري بما يحقق استقرار ليبيا«.
في حين قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد 
في  الجامع  المؤتمر  مع  »نحن  المسماري،  أحمد 
بداية يناير المقبل، بسبب وجود وعاء زمني أوجدول 

زمني وهو تطور جيد وإيجابي«.
وحذر المسماري خالل مؤتمر صحفي عقده في 
بالتالعب بتغيير  قائاًل: »لن نسمح  األربعاء  بنغازي 

المفردات ونحن مع إجراء االنتخابات«.
البرلمان  »تــوافــق  أن  إلــى  المسماري  ولفت 
والمجلس األعلى للدولة بخصوص قانون االستفتاء 
وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد برئيس ونائبين 

سيطيل عمر األزمة في ليبيا«.
وأضاف: »هذا أمر خطير جدًا ويطيل من معاناة 
المواطن الليبي، وقد أيدنا المؤتمر الجامع بسبب 
جيد  تطور  وهو  زمني  جدول  أو  زمني  وعاء  وجود 

وإيجابي«.
ونراقب  نتابع  »نحن  قائاًل:  المسماري  وختم 
ونتابع  ليبيا،  السياسية في  التحركات  عن بعد كل 
أوفي  طبرق  أوفي  اإلسكندرية  في  الجاري  الحوار 

تونس، ولكن ليس لنا دخل بأي من هذه الحوارات، 
ونحن نعلن أننا مع المؤتمر الجامع في بداية يناير 

المقبل«.
»فورين  مجلة  نشرته  مقال  تساءل  حين  في 
أفيرز« األميركية عن مدى استعداد األطراف الليبية 
لتحقيق السالم في ليبيا، في أعقاب مؤتمر باليرمو 
الماضي،  الشهر  إيطاليا  استضافته  الذي  الدولي 
الباحثان فريدريك ويري وجالل  وقال كاتبا المقال، 
حرشاوي، إنه رغم العقبات التي تشهدها ليبيا، فإن 
ا إلجراء انتخابات حرة  مؤتمر باليرمو وضع إطارًا عامًّ
استغالله  والدولية  الليبية  األطراف  على  ونزيهة، 

لتحقيق سالم دائم.
السابقة،  السنوات  مدار  »على  أنه  إلى  وأشــارا 
المؤتمرات  الليبية في عدد من  الفصائل  اجتمعت 
بوعود  وخرجت  مختلفة،  ودول  قارات  في  الدولية، 
لفظية للتوافق، والتقطوا صورًا جماعية. لكن في 

المجموعات  سطوة  تحت  المواطنون  يعاني  ليبيا، 
المسلحة المتنافسة واألزمة االقتصادية«.

وقال الباحثان إن ما خرج به مؤتمر باليرمو هو 
»فكرة مجردة حول خارطة طريق جديدة تقود ليبيا 
أنه  ذكرا  لكنهما  ونزيهة«،  حرة  انتخابات  إلجراء 
»حتى إذا ُأجريت االنتخابات بنجاح، فإنها غير كافية 
يظل  ســؤال  فهناك  دائــم،  سالم  تحقيق  لضمان 
دون إجابة حول نتائج االنتخابات وكيفية تطبيقها 
واحترامها سلميًّا في البالد المنقسمة بين حكومات 

متنافسة«.
ورغم اندالع اشتباكات مسلحة بشكل دوري في 
إال أن  البالد،  ليبيا، وانقسام  مناطق مختلفة داخل 
هناك بعض التطورات تدل على أن الدولة أصبحت 
بالنسبة  الصعب  من  أصبح  وأنه  استقرارًا،  أكثر 
لمعرقلي العملية السياسية العمل بحرية، كما كان 

الحال فيما سبق.

ولالستفادة من هذا االتجاه وتعزيز جهود إرساء 
القوى  إنه على  الباحثان  قال  ليبيا،  دائم في  سالم 
أكثر  منهج  اتباع  ليبيا  في  النفوذ  ذات  األجنبية 

عملية، قبل أن يبدأ الوضع في التدهور من جديد.
لكنهما قاال: »إن كثيرًا من الدول التي شاركت 
في مؤتمر باليرمو بدت غير مهتمة بذلك، وظلت 
ما  لها،  الموالية  الليبية  الفصائل  بدعم  متشبثة 
في  باالستمرار  المتنافسة  الليبية  لألطراف  سمح 
أن  من  الخوف  دون  المكاسب  بأكبر  للفوز  سعيها 

يتم تقييدها من قبل الداعمين بالخارج«.
الصراع  يغذي  الذي  االنقسام  من  »جزء  وأضافا 
التاريخي بين  في ليبيا له جذور بالخارج. فالتنافس 
باريس وروما حول ليبيا تسبب في هوة داخل االتحاد 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  موقف  ويبرر  األوروبــي، 

ماكرون من الحكومة اليمينية في إيطاليا«.
التفاصيل ص3
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عقيلة صالح أبدى استعداده 
للتنسيق مع مجلس الدولة 
لتوحيد السلطة التنفيذية

اجتمعت الفصائل في عديد 
المؤتمرات الدولية، وخرجت 

بوعود للتوافق وصور جماعية

سالفيني: انخفاض عدد 
املهاجرين القادمني 
من ليبيا بنسبة %92

أكد نائب رئيس الوزراء وزير 
ماتيو  اإليطالي،  الداخلية 

»المهاجرين  عدد  أن  سالفيني، 
السواحل  من  المنطلقين 

 ،»%  92 بنسبة  انخفض  الليبية 
إلى أن بالده سجلت  مشيرا 

المهاجرين  تدفقات  انخفاض 
أشهر  الستة  إليها خالل 

 .»% 83 »بنسبة  الماضية 
خالل  سالفيني  تأكيد  جاء 

أمام  االربعاء،  له  استماع  جلسة 
اإليطالية  البرلمانية  اللجنة 

اتفاقية  تنفيذ  بمراقبة  الخاصة 
التدفقات  أن  موضحا  »شنغن«، 

نحو  للمهاجرين  المنخفضة 
سجلت  اإليطالية  األراضي 

يونيو  الفترة من مطلع  خالل 
الماضيين  نوفمبر  نهاية  إلى 

الجاري. العام  من 

تونس تسعى السترداد زخم االستثمارات الليبية

استعادة  إلى  التونسية  الحكومة  تسعى 
زخم االستثمارات الليبية، في إطار مساعيها 
لعودة التبادل التجاري مع ليبيا إلى مستويات 
2011، عبر دعوة رجال األعمال الليبيين إلى 
االستفادة من امتيازات االستثمار في البالد.

الــتــونــســي، خميس  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ
الجهيناوي، وخالل ندوة أمام عدد كبير من 
الدبلوماسيين أشار إلى أّن التبادل التجاري 
 800 الماضية  السنة  خالل  بلغ  ليبيا  مع 
دوالر  ملياري  مقابل  تونسي،  دينار  مليون 
ج بالده للتخطيط  العام 2011، وهو ما يُشِّ

لعودة تلك المستويات.
فقد  رسمية،  تونسية  أرقــام  وحسب 
إلى  ليبيا  إلى  التونسية  الصادرات  تراجعت 
مقارنة   ،2017 بنهاية  دينار  مليون   220
كما   .2010 العام  دينار  مليار  بـــ1.323 
 18 إلى  ليبيا  من  تونس  واردات  هبطت 
 838 مقابل   ،2017 العام  دينار  مليون 

مليون دينار العام 2010.
كسب  عن  التونسي  الــوزيــر  وتحدث 
واســتــرجــاع مكانة  االقــتــصــادي  الــرهــان 
ليبيا،  في  خاصة  ودوليًا  إقليميًا  الحكومة 
منصة  تكون  أن  على  الــحــرص  وإبـــراز 
نحو  منها  وانطالقًا  تونس  في  لالستثمار 

كرة  اتحاد  أزمة  فيه  تصاعدت  الذي  الوقت  في 
رئيسه  إيقاف  عند  األمــور  لتستقر  الليبي،  القدم 
المشاركة  األندية  واصلت  الجعفري،  جمال  دكتور 
ــدوري  ال أبطال  األفريقية  األنــديــة  بطولتي  في 

والكونفيدرالية تفوقها الملحوظ.
فريق النصر فاز بنتيجة )5/1( على هالل واو بطل 
على  جمعهما  الذي  اللقاء  خالل  السودان،  جنوب 
ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، في 
ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا، بأقدام أحمد 
)هدفين( وعبداهلل  المهدي  والمهاجم معتز  الهرام 
بلعم وعزو بنينا، ليحسم بشكل عملي النتيجة قبل 
المقبل،  ديسمبر   6 يوم  إقامته  المقرر  اإلياب،  لقاء 

بملعب مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
مع  ــى،  األول األفريقية  مهمته  في  نجح  النصر 
المدرب فوزي العيساوي، بعد أن قاد نفس المدرب 
منتخب  على   )8/1( ساحق  لفوز  الليبي  المنتخب 

جماهيرها،  ووسط  دارها  عقر  في  سيشل،  جزيرة 
تصفيات  األخيرة من  وقبل  الخامسة  الجولة  ضمن 
األفريقية  األمم  نحو  المؤهلة  الخامسة  المجموعة 

بالكاميرون 2019.
الليبي  للمنتخب  فني  كمدير  العيساوي  ويعمل 
أبوبكر  المالعب  زميل  األول بشكل موقت ويعاونه 
لـ»فرسان  بــاإلنــقــاذ  وصفت  مهمة  فــي  بــانــي، 
عادل  الجزائري  المدرب  هروب  بعد  المتوسط«، 
المريمي  عمر  الوطني  المدرب  وإخفاق  عمروش 
أفريقيا،  أمم  إلى  المتأهل  نيجيريا  أمام  بخسارتين 
ليتم االستقرار على استدعاء العيساوي بالتفاهم مع 
المحليين  المدربين  أبرز  كونه  النصر،  نادي  إدارة 

وصاحب لقب الدوري األخير.
أيضا حقق فريق االتحاد، فوزًا كبيرًا في أول اختبار 
فريق  مضيفه  واكتسح  الموسم،  هذا  له  أفريقي 

»ميراكل دوباند«، بطل جزر القمر بنتيجة ثقيلة.

لندوة  الثانية  الـــدورة  ــالل  وخ أفريقيا.. 
بالخارج  لتونس  الشرفيين  القناصل 
بتونس  المعتمدين  الشرفيين  والقناصل 
بالده  أن  على  الجهيناوي  شدد  الثالثاء، 
مع  االقتصادية  العالقات  لعودة  تخطط 
كانت  حين  السابقة،  مكانتها  إلى  ليبيا 
لتونس  الثاني  االقتصادي  الشريك  ليبيا 
على  تونس  حــرص  ــد  وأك  ..2011 قبل 
استرجاع حضورها في السوق الليبية، وعلى 
مستوى التبادل التجاري، ومواصلة تشجيع 

في  االستثمار  على  الليبيين  األعمال  رجال 
تونس واالستفادة من االمتيازات الممنوحة 
من  األعمال  رجــال  وكــان  للمستثمرين.. 
التونسي– المنتدى  خالل  طالبوا  البلدين 
خالل   ،2011 منذ  نوعه  من  األول  الليبي 
استئناف  بضرورة  الماضي،  سبتمبر  شهر 
وطرابلس  تونس  بين  الجوية  الرحالت 
من  انطالقًا  البحرية  الــرحــالت  ــادة  وإعـ
صفاقس وجرجيس وإيجاد حل ألزمة المعابر 

البرية المغلقة.

حفتر يؤيد عقد الملتقى الوطني وإجراء االنتخابات

تونس - الوسط

اإلصالحات املالية لم تخفف األزمة االقتصادية إال قليال

سيول بنغازي تعري عقود اإلهمال والفساد
سيول  بفعل  بنغازي  مدينة  أنحاء  معظم  الشلل  أصاب 
الدولي  بنينا  مطار  توقف  إلى  أدت  األسبوع،  هذا  جارفة 
األزمة  هذه  جددت  حين  في  العائالت،  عشرات  ونــزوح 
تعانيه  الذي  والفساد  اإلهمال  حجم  بشأن  التساؤالت 
المدينة منذ عقود.. وعلى نحو غير متوقع، هطلت أمطار 
غزيرة، مما أدى إلى شلل حركة السير بشكل شبه كامل 
ارتفاع  وأدى  اآللية.  المركبات  بعض  وغرق  المدينة،  في 
منسوب السد الفرعي لوادي القطارة إلى تعليق الرحالت 
المياه بشكل  الدولي بسبب دخول  بنينا  موقتًا في مطار 
اتخاذ  إلى حين  بها  العمل  وتعطيل  الركاب  كبير صاالت 
التدابير الالزمة.. ووادي القطارة هو أحد أكبر األودية في 
البالد ويقع على بعد 33 كلم جنوب شرق مدينة بنغازي، 
منطقة  وحتى  شرق  جنوب  الرجمة  منطقة  من  ويمتد 

قاريونس شمال بنغازي.
أعلن  إذ  النفط،  قطاع  السيئ  الطقس  آثــار  وطالت 
الزويتينة والسدرة والبريقة؛  مصدر مالحي إغالق موانئ 
عن  »رويترز«  وكالة  نقلت  الجوية..  األحوال  سوء  بسبب 
في  الرسو  حاولت  ناقلة  »إن  قوله:  تسمه،  لم  مهندس، 

مرفأ السدرة، لكنها لم تتمكن من التحميل«.
االستثنائي،  الوضع  لهذا  ضحايا  المواطنون  وكان 
العائالت  من  عددًا  العامة  الخدمات  شركة  انتشلت  إذ 
العالقة في منطقة اللثامة؛ بسبب استمرار هطول األمطار 
بنينا  منطقة  أهالي  بعض  نزح  كما  الماضية،  الليلة  منذ 
حي  في  األمطار  مياه  بسبب  غرقها  نتيجة  منازلهم  من 
مدينة  في  والــطــوارئ  اإلسعاف  جهاز  ونفذ  الخرابات، 
بنغازي عمليات إجالء العائالت العالقة في مخيمي تاورغاء 
يعانيها جميع  التي  اإلمكانات  وبونصيب.. ووسط نقص 
بالحكومة  للكهرباء  العامة  الهيئة  أعلنت  القطاعات، 
لمحطة  المغذية  المحطات  من  محطة  غرق  الموقتة، 
األمطار  وسقوط  الجوية  األحوال  سوء  بسبب  طابلينو؛ 
بصورة مستمرة هذا اليوم على مدينة بنغازي، مما تسبب 

في تلف خاليا ومفاتيح المحطة.
للكشافة  بنغازي  مفوضية  ــوارئ  ط غرفة  ووجهت 
والمرشدات نداًء لـ»كل الجهات المختصة التوجه لمنطقة 
نتيجة  لغرق  تعرضت  التي  األسر  لمساعدة  بوصنيب؛ 

هطول مياه األمطار بالقرب من مركز شرطة قاريونس«.

< خميس اجليهناوي< محمد فريد سيالة



السينما  إيــرادات  إنترنت«  ذا  بريكس  »رالف  المتحركة  الرسوم  فيلم  تصدر 
األميركية لألسبوع الثاني على التوالي محقًقا 25.76 مليون دوالر.

وتقدم فيلم الرسوم المتحركة »ذا جرينتش« من المركز الثالث الذي احتله 
بلغت األسبوع الماضي إلى المركز الثاني هذا األسبوع  إيرادات  محقًقا 

17.73 مليون دوالر.
الذي  الثاني  المركز  من   »2 »كريد  الجديد  الرياضي  الدراما  فيلم  وتراجع 
 16.83 إلى  وصلت  إيرادات  مسجًل  الثالث  المركز  إلى  الماضي  األسبوع  احتله 
وتيسا  وسيلفستر ستالوني،  بي جوردن،  مايكل  بطولة  والفيلم  دوالر،  مليون 

طومسون، ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.

تواصـل 02

قياسيا  رقما  فناير«   « لمجموعة  كليب  فيديو  حقق 
مليين   10 يتجاوز  عربي  كليب  فيديو  كأول  جديدا 
في  »يوتوب«  األشهر  الفيديو  موقع  على  مشاهدة 

أقل من يوم واحد.

واحتل المرتبة األولى في الترندنغ بالمغرب والهند 
من  العديد  ترندنغ  في  ويدخل  ونيبال  وبنجلديش 
مشاهدة  األكثر  فيديو  كثالث  ويتمركز  العالم  بلدان 

عالميا.

 » فناير« يحقق رقما قياسيا 
ويتجاوز 10 ماليني مشاهدة

وال يهمهــــــا كنـــــاس وال وزيــــــر 
تبــرم بعـد زهوات جـاي وغــادي 

بعــد العــالوي تحذفــك فــي البيـــــر
خلــي كالمك ديمة للنـــاس مخاوي

أطلق عدد من النشطاء والحقوقيين عبر موقع »فيسبوك« هاشتاغ »#اليوم_ 
#العالمي_ لذوي االحتياجات الخاصة«.

وجاء هذا الهشتاغ من أجل التوعية بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة حيث 
تفاعل رواد صفحات موقع التواصل االجتماعي بذكر القوانين التي تحميهم 

وتحترم احتياجاتهم. 

#اليوم_ #العاملي_ لذوي 
االحتياجات الخاصة

ماليزيا،  في   »Imagineering Institute« معهد  من  باحثون  طور 
تقنية الرائحة الرقمية، والتي قد تسمح للمستخدم بإرسال مجموعة 

من الروائح في الدردشات عبر اإلنترنت.
ووفق ما ذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية، قال أدريان شيوك، 
وهو أحد الباحثين المشاركين في تطوير هذه التقنية، في حديث 
لموقع »إن بي سي نيوز«: ال يتعلق األمر فقط بالرائحة، إنها جزء 

من واقع افتراضي متكامل أو واقع معزز.
وأضاف: على سبيل المثال، يمكنك الحصول على عشاء افتراضي 
مع صديقتك عبر اإلنترنت، ويمكنك رؤيتها بأبعاد ثلثية، ومشاركتها 
الجزيئات  طريق  عن  الروائح  تنتقل  ما  وعادة  النبيذ.  من  كأسا 

المحمولة جوا، والتي تدخل األنف، ولكن في هذا النظام الجديد،
واستخدم الباحثون في هذا النظام الجديد أقطابا كهربائية في 
فتحات األنف، لتوفير تيارات كهربائية ضعيفة تحفز بدورها الخليا 

العصبية التي تغذي الدماغ بالعديد من الروائح.
وخلل االختبارات التي أجريت على 31 مشاركا، استطاع الفريق 
الفواكه  ذلك  في  بما  مختلفة،  افتراضية  روائح   10 استحضار 
والخشب والنعناع.وقال شيوك: المرحلة التالية هي إنتاجها بطريقة 
لتوليد  للناس بتطوير برامج ومنتجات  أكثر تحكما، وهذا سيسمح 

رائحة كهربائية.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة 
.. لنكن معهم .. لنحتويهم .. لنشاركهم 

بيومهم العالمي.

princess dodii

اإلعاقة ليست نهاية الحياة.. بل 
هي بداية لحياة أفضل كل سنة 

وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي 
لذوي األحتياجات الخاصة.

Heba Zeem

بمناسبة اليوم 
العالمي كل سنة 
وذوي االحتياجات 

الخاصة ألن المعاق 
في عقله وليس 

جسده. 

 Alaa Bakr

في اليوم العالمي 
نذكر أن من حق 
األشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة 
عندما يحتاجون 

للمساعدة أن يحصلوا 
عليها بطريقة إنسانية 

محترمة.

Nabil Ben Yammi

في اليوم العالمي لذوي 
االحتياجات الخاصة 

يسعدنا أن نهتم بهذا 
الجانب ونقدم يد العون 

إلي هؤالء. 

Gacem Hachemi

 تطوير »رائحة رقمية« يمكن 
تبادلها عبر الدردشات في اإلنترنت
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»رالف بريكس ذا إنترنت« يتصدر »هوليود«

ــد لحلول  ــرائ ال الــمــوفــر  إكــســبــلــورانــس، 
التعلم،  رحلة  في  والتحليلت  االستبيانات 
إلى  جــديــدة  كإضافة   ™BlueX تطلق 
للمؤسسات  المتطورة   ®Blue تكنولوجيا 

التعليمية.
ويعتبر BlueX أداة على درجة عالية من 
على  واالستبيانات  للستقصاءات  التفاعلية 
ليست  متطورة  مفاهيم  ويقدم  اإلنترنت، 
االستبيانات  إنشاء  عملية  في  بعد  متاحة 

التقليدية في الزمن الحالي.
لتكنولوجيا  التحديث  هــذا  ويــهــدف 
االستبيانات على اإلنترنت إلى االرتقاء بتجربة 
المستجيبين  ومشاركة  االستبيانات  تأليف 
العصر،  تتواكب مع متطلبات هذا  بطريقة 
وبالتالي إحياء شعبية أدوات االستبيانات على 

اإلنترنت وزيادة معدالت االستجابة.
من المعروف أن الكثيرين يجدون األدوات 
الحالية للستبيانات اإللكترونية غير كافية، 
بل وتعتبر مرهقة ومكبلة للتصميم بدرجة 
المديرة  باترسون،  بيكي  تقول  كبيرة. 
المؤسسية  البحوث  مكتب  في  التنفيذية 
الواليات  في  لويفيل  بجامعة  والتخطيط 
على  استبيانات  إنشاء  األمريكية:  المتحدة 
الحالية  التكنولوجيات  باستخدام  اإلنترنت 
أسئلة  مجموعات  وضـــع  على  يجبرك 

تتسم بالتحديد المسبق للتجربة والهيكل 
بسهولة.  تغييرها  يمكن  وال  والتسلسل، 
والبيانات التي تجمع ال تلحق إال بسؤال بعينه، 
ويجب أن يكون عرض االستبيان منظما على 

هيئة سؤال وجواب.
وتضيف باترسون قائلة: في العالم سريع 
الوتيرة والذي يشهد تدفقا غزيرا للمعلومات 
صارت  المستخدمة،  األجهزة  في  وتعددا 
تكنولوجيات االستقصاء واالستبيان الحالية 

المشاركين من  إلى نفور  متقادمة وتؤدي 
االستقصاءات، مما يحد بدوره من معدالت 

الرد على االستبيانات.
إنشاء  إمكانية  فيتيح   BlueX ــا  وأمـ
وذلك  حــر،  نص  هيئة  على  االستبيانات 
باستخدام المنطق الذاتي المستند إلى الذكاء 
واألسئلة  المتطور،  والتفرع  االصطناعي، 
الذكية القابلة للتكرار، مما يسمح لمديري 
االستبيانات في المؤسسات التعليمية بإنشاء 

استبيانات على نحو أسرع وأكثر مرونة.
ــي الـــرد على  ولـــزيـــادة الــمــشــاركــة ف
العرض  من   BlueX يمكن  االستبيانات، 
إضافة  يتيح  حيث  للستبيان،  المخصص 
االستبيان،  من  كجزء  وسائطية  عناصر 
ويمكن تعديل عرض االستبيان تلقائيا تبعا 
لنوع الجهاز المستخدم. باإلضافة إلى ذلك، 
االستبيانات  دمج  على  القدرة   BlueX يوفر 
على اإلنترنت في صفحات الويب أوغيرها من 
المحتوى الرقمي، وبالتالي حشد المستجيبين 

للتفاعل في سياق موضوع االستبيان.
 BlueX وتوضح باترسون بقولها: يحدث
ثورة في مفاهيم االستبيانات التقليدية على 
اإلنترنت. فبواجهته البسيطة والذكية، يحدث 
االستبيان  مدير  من  كل  تجربة  في  تحوال 
وأوفر  أرقى  بيئة  موفرا  فيه،  والمشاركين 

إنتاجية.
لتلقي  مركزي  حل  عن  عبارة   BlueX
الملحظات التقييمية، وهو موجه إلى كافة 
المؤسسات  في  والمسؤولين  المديرين 
التعليمية، حيث يستطيع المديرون والطلب 
والمعلمون والباحثون استخدام أداة واحدة 
التقييمية التي يحتاجون  لجمع الملحظات 

إليها. 

ثورة في تجربة االستبيانات على اإلنترنت

في  النقص  »فيسبوك«  انتقد موظف سابق في 
االجتماعية  الشبكة  في  العاملين  السود  أعداد 
الفئة  هذه  أفراد  أن  مؤكدا  العالم،  في  األكبر 
مسيئة  وسلوكيات  لمالحظات  يتعرضون  كانوا 

من جانب زمالء لهم.
الثالثاء  أسود،  شاب  وهو  الكي  مارك  ونشر 
عبر صفحته على »فيسبوك« رسالة بعث بها في 
الثامن من الشهر الماضي لجميع الموظفين في 
مغادرته  عشية  العالم  حول  االجتماعية  الشبكة 
وكتب  االستراتيجية،  الشراكات  كمدير  منصبه 
»ثمة مشكلة لدى فيسبوك مع السود«، معتبرا 
وفقا  المجموعة،  في  التهميش  يعانون  أنهم 

لوكالة فرانس برس.
مغادرته  أسباب  الكي  مارك  يوضح  ولم 
السود  الموظفين  أن  أكد  لكنه  المجموعة، 
أكن  »لم  قبيل  مزعجة من  لتعليقات  يتعرضون 

أعلم بوجود موظفين سود لدى فيسبوك«.
»يتم  موظفين  عن  مثاال  أعطى  كذلك 
التعاطي معهم بطريقة عدائية أكثر من الالزم 

من جانب عناصر األمن في الشركة«.
السود  الموظفين  عدد  أن  إلى  لفت  أنه  غير 
تضاعف إذ أصبح هؤالء يمثلون 4 % من إجمالي 
العاملين في فيسبوك العام 2018 بعدما كانت 

نسبتهم 2 % في 2016.
نفسه  عن  يعرف  الذي  سميث  كارل  ونفى 
االتهامات  فيسبوك،  في  أسود  كموظف  أيضا 

التي ساقها مارك الكي.
وكتب سميث في رسالة نشرها عبر صفحته، 
للمفارقة  جميعا،  باسمنا  يتحدث  ال  »الكي 
العمل لدى فيسبوك  أنا ومارك  الساخرة، بدأت 

في اليوم نفسه، أنا ال أزال في وظيفتي«.

مسؤول سابق بـ »فيسبوك« 
ينتقد أوضاع السود في الشبكة

واجهت خدمة التراسل الفورى »واتس آب« 
التى تتعامل  للطريقة  االنتقادات  الكثير من 
أنه  إال  الهند،  فى  المزيفة  األخبار  مع  بها 
المعلومات  لمكافحة  خطواتها  أحدث  فى 
إعلنات  ثلثة  الشركة  أطلقت  المضللة، 
هذا  حول  الوعي  لنشر  الهند  فى  تلفزيونية 

األمر بين مستخدميها فى البلد.
ووفقا لما نشره موقع »TNW« الهولندى، 
فسيتم بث إعلنات تصل مدتها إلى 60 ثانية، 
الشائعات،  وليس  الفرح،  بمشاركة  وتعرف 
ويتم عرضها بعشر لغات محلية عبر التلفزيون، 
وفيس بوك ويوتيوب، إذ أعلنت الخدمة عن 

والية  انتخابات  قبيل  اإلعلنات  هذه  إطلق 
راجستان وتيلنجانا الهنديتين.

أخبار  إرسال  قضايا  اإلعلنات  وتتناول 
مزيفة ونشر شائعات مروعة حول مجموعات 
من  التحقق  إلى  والحاجة  آب«،  »واتس 
من  الواردة  فيها  المشكوك  المعلومات 
مصادر غير معروفة، خاصة وأن »واتس آب« 
فى  االنتقادات  من  للعديد  تعرض  قد  كان 
المزيفة  الفيديو  رسائل  أدت  عندما  الهند 
من  العديد  إلى  المنصة  على  المنتشرة 
فى  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  عمليات 

البلد.

»واتس آب« يطلق أول إعالن تلفزيوني ملحاربة األخبار املزيفة

كلمة1000

● مطار بنينا الدولي 4 ديسمبر 2018
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تأييد أميركي وأوروبي.. وتساؤالت يف الداخل

دعم دولي كبير تلقاه الملتقى الوطني الليبي المزمع تنظيمه 
في األسابيع األولى من العام 2019، خصوصًا من الواليات المتحدة 
نتائج هذا  على  تخيم  أن شكوكًا  إال  األوروبي،  واالتحاد  األميركية 
المؤتمر في ضوء استمرار االنقسام السياسي والتوترات األمنية في 
الداخل الليبي، والتساؤالت المسبقة التي بدأت تجد صداها بين 
السياسيين والمراقبين حول الشخصيات التي ستحضر هذا الملتقى 

ومخرجاته المتوقعة.
وخالل هذا األسبوع، سجل الملتقى الوطني الليبي حضوراً دوليًا 
ملحوظًا، إذ أطلعت نائبة الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
من  بنغازي شخصيات  في  ويليامز،  السياسية، ستيفاني  للشؤون 
المجتمع المدني على المستجدات الخاصة بتحضير الملتقى الوطني.

كما جددت الواليات المتحدة دعمها المؤتمر الجامع، كجزء من 
خطة المبعوث األممي غسان سالمة لسنة 2018، وذلك خالل لقاء 
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، مع رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في بروكسل.
الخارجية  للسياسة  العليا  الممثلة  أكدت  متزامن،  توقيت  وفي 
األوروبية فريدريكا موغيريني، الثالثاء، دعم االتحاد األوروبي خطة 
المبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، التي تقضي بعقد الملتقى 

الوطني الجامع في األسابيع األولى من العام الجديد.
إعالن  من  شهر  نحو  بعد  المؤتمر،  عقد  نحو  الدفع  هذا  جاء 
مبعوث األمم المتحدة أن مؤتمراً وطنيًا سيعقد في ليبيا في األسابيع 
األولى من العام 2019 من أجل الدفع إلجراء انتخابات في الربيع. 
وقال غسان سالمة أمام مجلس األمن إن المؤتمر سيوفر »منصة« 
لليبيين للتعبير عن رؤاهم للمستقبل، بحيث ال يتم االستمرار في 
»تجاهلهم« من قبل هؤالء الذين هم في السلطة في هذا البلد 

المنقسم.
ويراهن غسان سالمة على أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار 
بشأن تحديد موعد االنتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن 
توزيع الموارد ومواضيع أخرى خالل المؤتمر، ويؤكد بشكل واضح 
أنه سيرفع »هذه التوصيات لمجلس األمن في األمم المتحدة، الذي 

بدوره سيضغط من أجل تنفيذها«.
إذ  ليبية،  بلدية   43 اجتماعًا في   77 ويريد سالمة حصد جهود 
قال تقرير صادر عن مركز الحوار اإلنساني، المؤلف من 77 صفحة، 
إن أكثر من سبعة آالف ليبي شاركوا في االجتماعات، وإن %30 منهم 
شاركوا عبر اإلنترنت ألن عدم االستقرار جعل من المتعذر الحضور. 
وقال المركز إنه في اجتماع واحد في مدينة سبها بجنوب البالد، التي 
شهدت اضطرابات لسنوات بسبب العنف القبلي، اتفقت الجماعات 
المتناحرة على وقف إطالق النار للسماح لالجتماع العام النادر بالمضي 

قدماً.
في المقابل، تبدي األطراف كافة تجاوبًا شكليًا مع المؤتمر، إذ 
يحظى برعاية أممية ورعاية ليبية رسمية، حيث أصدر فائز السراج 

لإلعداد  التحضيرية  اللجنة  بتسمية  قــرارًا  الوفاق  حكومة  رئيس 
شخصية   22 وعضوية  الشويرف،  عبداللطيف  برئاسة  للمؤتمر 
يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية من جميع المكونات 
والهيئات  األطــراف  مع  وحــوار  مشاورات  إجــراء  تتولى  والمناطق، 

األساسية المنخرطة في المصالحة.
بيد أن مراقبين يقولون إن الخالفات التي كشفها مؤتمر باليرمو 
تصعب مهمة المؤتمر الجامع في التوصل إلى حلول سريعة لألزمة 
الليبية، خصوصًا في ضوء فشل الجهود اإلقليمية والدولية إلقناع 
فائز السراج والمشير خليفة حفتر بالتوصل إلى توافقات تفتح الطريق 
لتسوية األزمة سياسيًا، وفشل كل المبادرات التي طرحت في السابق 

للملمة أطراف النزاع.
وفي 12 نوفمبر الماضي، أكد بيان اجتماع باليرمو ترحيبه بدعوة 
رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سالمة في إحاطته 
األخيرة لعقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع 2019، واغتنامه من أجل 
التخلي عن استخدام القوة، واعتماد جدول زمني لتحقيق تقدم في 

توحيد المؤسسات.
وطالب االجتماع بالتعهد بدعم نتائج الملتقى الوطني وممارسة 
الضغط على القادة المعنيين ومؤسساتهم من أجل تنفيذها دون 
تأخير، والتشديد على أن الملتقى الوطني ال ينبغي أن يكون مؤسسة 

جديدة وال بدياًل عن المؤسسات التشريعية القائمة.
وتقول مصادر مطلعة إن المؤتمر سيجمع ممثلين عن النظام 

والمرأة  واألقليات  السياسية  والقوى  والقبائل  والثوار  السابق 
الدولة  ومجلس  النواب  مجلس  عن  ممثلين  عن  فضاًل  والشباب، 

والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة الموقتة.
على صعيد أشمل، سلطت جريدة »واشنطن بوست« األميركية 
الضوء على الجدوى من عقد مؤتمرات دولية حول ليبيا، على غرار 
عقد  وهل  المنصرم،  الشهر  منتصف  انعقد  الذي  باليرمو  مؤتمر 
التي  تلك  أزمة مثل  األفضل لحل  السبيل  الدولية هو  المؤتمرات 

تشهدها ليبيا منذ سنوات؟
للديمقراطية  الدولية  المؤسسة  الباحث في  التقرير  وقال معد 
واالنتخابات، زيد العلي، إن مقترح سالمة بعقد الملتقى الوطني الذي 
يهدف إلى »رسم مسار جديد بغض النظر عما تريده المؤسسات 
الموجودة حاليًا«، يعني إدخال تعديل جذري على الخطة االنتقالية 
في ليبيا المعلنة في العام 2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم 

يذكر على الجبهات المختلفة.
وذكر أن الخطة األصلية كانت تقضي بإقامة مؤتمر وطني تعقبه 
انتخابات رئاسية وبرلمانية على مستوى ليبيا، لكنها أصبحت موضع 
قانون  إقرار  في  النواب  مجلس  فشل  أن  بعد  وتساؤالت  شكوك 
االستفتاء. وقال: »رغم أنه لم تتم مناقشة تفويض المؤتمر أو آلية 
اتخاذ القرارات أو اإلطار الزمني له، إال أنه قد يضفي بعض الشرعية 

لوضع قواعد دستورية جديدة«.
من جانبها سلطت جريدة »واشنطن بوست« األميركية الضوء 

على الجدوى من عقد مؤتمرات دولية حول ليبيا، على غرار مؤتمر 
باليرمو الذي انعقد منتصف الشهر الجاري، وهل عقد المؤتمرات 
الدولية هو السبيل األفضل لحل أزمة مثل تلك التي تشهدها ليبيا 

منذ سنوات؟
للديمقراطية  الدولية  المؤسسة  الباحث في  التقرير  وقال معد 
واالنتخابات، زيد العلي، إن مقترح سالمة بعقد الملتقى الوطني الذي 
يهدف إلى »رسم مسار جديد بغض النظر عما تريده المؤسسات 
الموجودة حاليًا«، يعني إدخال تعديل جذري على الخطة االنتقالية 
في ليبيا المعلنة في العام 2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم 

يذكر على الجبهات المختلفة.
وذكر أن الخطة األصلية كانت تقضي بإقامة مؤتمر وطني تعقبه 
انتخابات رئاسية وبرلمانية على مستوى ليبيا، لكنها أصبحت موضع 
قانون  إقرار  في  النواب  مجلس  فشل  أن  بعد  وتساؤالت  شكوك 

االستفتاء.
وقال: »رغم أنه لم تتم مناقشة تفويض المؤتمر أو آلية اتخاذ 
القرارات أو اإلطار الزمني له، إال أنه قد يضفي بعض الشرعية لوضع 
قواعد دستورية جديدة«. ويرى المبعوث األممي أن الملتقى يوفر 
منصة وصوتًا للشعب الليبي، ما أثار تكهنات بأن المشاركين في هذا 
الحدث سيمثلون الدوائر االجتماعية المختلفة في ليبيا، ولن يقتصروا 

على كونهم ممثلين للقوى السياسية الرئيسية.
توفر فرصًا  أنها  إذ  المؤتمرات،  تلك  تنظيم مثل  أهمية  ورغم 
مهمة للنقاش حول مستقبل البالد، إال أن التقرير حذر من أنها أيضًا 

تأتي »محفوفة ببعض المخاطر«.
واستشهد الكاتب بتجارب بعض دول الربيع العربي بالمنطقة، 
اليمن  في  االنتقالية  المرحلة  لفشل  األساسية  »السمة  إن  وقال 
كانت مؤتمر الحوار الوطني الذي فشل في أن يكون منبراً للدوائر 
ولم  السياسية،  القوى  جانب  إلى  للمشاركة  المختلفة  االجتماعية 
حيث  األرض،  على  السريعة  التطورات  المؤتمر  مناقشات  تعكس 

فرضت بعض األطراف نفسها بالقوة«.
ولهذا أكد التقرير أن أي مساٍع لفرض قرارات سياسية في ليبيا 
مصيرها الفشل دون دعم القوات التي تسيطر فعليًا على األرض، كما 

أنه أشار إلى استحالة إجراء استفتاء بسبب الوضع األمني المتدهور 
وبسبب غياب التوافق حول القضايا المهمة.

في  »الوضع  الكاتب:  قال  األمني،  الوضع  تأثير  إلى  إشارة  وفي 
 ،2012 العام  في  الصومال  شهده  الذي  الوضع  يشبه  اآلن  ليبيا 
عندها اتفق الصوماليون، إلى جانب المجتمع الدولي، على كتابه 
دستور موقت يضع إطاراً سياسيًا شرعيًا للبالد ويمهد الطريق أمام 
االنتخابات، لكن بعد ست سنوات، ال تزال الدولة ضعيفة دون تغيير 

سياسي يذكر«.
ورأى معد التقرير أن ليبيا بحاجة أواًل وقبل أي شيء إلى إخراج 
نفسها من الحالة االنتقالية الراهنة، مؤكدًا أن وضع دستور جديد 
بمثابة »كتابة شهادة ميالد جديدة« للدولة الحديثة، وهو يمثل 
الشعب  رغبة  عقداً سياسيًا واجتماعيًا جديدًا يستمد شرعيته من 

الليبي نفسه.
وقال: »إن االنتهاء من كتابة دستور جديد خطوة حاسمة من أجل 
الخروج من الوضع االنتقالي، ووضع األسس المطلوبة لبناء مجتمع 
جديد«، متابعًا: »في حالة مثل ليبيا، فإن وجود تسوية دستورية من 
شأنه التوفيق بين مزاعم كل طرف حول السلطة الشرعية، وتوفير 

رؤية مشتركة تكون األساس الذي تبدأ عنده عملية بناء الدولة«.
لكنه، في الوقت نفسه، أكد أن وضع أسس لبناء الدولة يتطلب 
أواًل اإليفاء بمجموعة من الشروط، أهمها وجود حد أدنى من األمن، 
وقبول أولئك الموجودين على رأس السلطة، الذين هم بحاجة إلى 

العمل معًا، وحل خالفاتهم عبر السياسة وليس من خالل العنف.
لكن مع تدهور الوضع األمني في معظم مناطق ليبيا، والتأخر 
في وضع الدستور، قال الكاتب: »إن الحل المتاح المتداول هو إجراء 
مؤتمر وطني يحظى بالشرعية عند مختلف الفصائل من أجل إيجاد 
نقطة بداية جديدة«، لكنه اعتبر أنه »بناء على التجارب السابقة، 
يجب علينا االستعداد إلى أن هذا الحل ربما لن يكتب بداية ليبيا 

الجديدة، لكنه قد يكون مجرد خطوة أخرى صوب النهاية«.
ووسط موجة التشاؤم بشأن المؤتمر، ما تزال بعض األصوات 
المجلس  ورئيس  األمني  المحلل  ويقول  التفاؤل،  من  شيئا  تبدي 
االستشاري بالمجلس الوطني للعالقات األميركية الليبية ولفغانغ 
بوسزتا: »يركز األميركيون حتى اآلن على مكافحة اإلرهاب في ليبيا 
وآمل أن يكون الملتقى الوطني الجامع الذي ستنظمه البعثة األممية 
لتحقيق  الجهود  المقبل فرصة حقيقية لحشد  يناير  ليبيا في  إلى 
االستقرار وتوفير اآلليات الستخدام عوائد النفط كعامل للحفاظ على 

وحدة البالد«.
لن  »المؤتمر  أن  مفتاح عيسى،  النواب،  ويوضح عضو مجلس 
يكون بدياًل لألجسام السياسية الموجودة حاليًا، أو جسمًا موازيًا، 
وإنما ملتقى ستشارك فيه األجسام الموجودة حاليًا، وأنّه وسيلة 
لحض مختلف األطراف على القيام بعملها، واستكمال استحقاقاتها«.

يبقى  وأوروبــي،  أميركي  ودعم  أممي  وحماس  رعاية  بين  وما 
استمرار  ضوء  في  الملتقى،  هذا  نجاح  فرص  حول  قائمًا  التساؤل 
المخرجات  هي  وما  التمثيل،  مستويات  يكتنف  الذي  الغموض 

المتوقعة؟ وهل ستوضع موضع التنفيذ؟

مراقبون  الخالفات التي كشفها مؤتمر 
باليرمو تصعب مهمة الملتقى الوطني

يراهن سالمة على أن يتمكن الليبيون من 
اتخاذ قرار بشأن حتديد موعد االنتخابات

بروكسل، طرابلس بنعازي ،القاهرة - الوسط

من سيحضر امللتقى الوطني الليبي؟ وما هي مخرجاته؟

قيدوا أيادينا وعصبت عيوننا 
واجتهوا بنا عبر طريق بري 

صحراوي

ناجون يروون لـ »الوسط« تفاصيل عملية خطفهم بالجنوب
عليهم  عُثر  الذين  الشباب  من  عدد  كشف 
شرق  جنوب  الفقهاء،  منطقة  في  خطفهم  بعد 
واحات الجفرة، عن تفاصيل العملية التي جددت 

المواجهات األمنية في الجنوب الليبي.
وعثرت سرية خالد بن الوليد على أربعة أحياء 
من بين الستة المخطوفين خالل شهر أكتوبر 
الماضي، وآخر ال يزال مفقودًا، بينما جرى العثور 

على جثمان المخطوف السادس قتياًل.
ستة  خطف  ــرى  ج عندما  األحـــداث  وبـــدأت 
مواطنين، في منطقة الفقهاء الواقعة شمال وادي 
اآلجال وجنوب مدينة سوكنة، )جنوب شرق واحات 
مكان  تحديد  وعقب  كلم(،   145 بحوالي  الجفرة 
المخطوفين الستة وقعت اشتباكات بين غرفة أم 

األرانب العسكرية وقوات المعارضة التشادية.
عملية الخطف التي جرت في الطريق الرابطة 
األولى  ليست  البوانيس،  وبلدية  الجفرة  بين 
التي يتم فيها خطف مواطنين ليبيين من أجل 

ابتزازهم للحصول على المال.
إلى  عائلية  ــارة  زي في  المخطوفون  وكــان 
منطقة الفقهاء، ولدى عودتهم إلى مدينة سبها 
القاني،  بمنطقة  مسلحة  مجموعة  اعترضتهم 
التوقف  على  وأجبروهم  الجفرة  طريق  قرب 

والترجل من سياراتهم.
روى  الناجين  الشباب  أحد  محمد  إبراهيم 
في  وقعت  التي  الواقعة،  تفاصيل  لـ»الوسط« 
منطقة القاني، وهى نقطة تجمع يتم االنطالق 
التجمع  عقب  أنّه  إلى  الفتًا  سبها،  إلى  منها 

فوجئوا بعناصر تشادية تحاصرهم.
الهروب  ــاول  ح الشباب  بعض  أن  وتــابــع 

الوضع كان متعباً جداً من شدة 
العطش.. ال ماء.. ال أكل.. وقمنا 

بشرب البول

<  السراج وبومبيو خالل لقاء في العاصمة البلجيكية بروكسل الثالثاء.   )الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي(

<  ويليامز مع سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني.

بالسيارة، لكن المسلحين طاردوهم فاستسلموا 
يدعى  آخر  وأّن  معهم،  أسرتهم  وجود  بسبب 
لكنّها  بسيارته  بسرعة  تحرك  »إسماعيل« 

انقلبت بجانب الطريق.
وأضاف إبراهيم أنه هرب أول األمر إلى الجبل 
رغم إطالق المسلحين النار تجاهه، لكنّ بعض 
بهم  وفوجئ  الجبل  إلى  توجهوا  المسلحين 

أمامه، مما دفعه لالستسالم.
وعصبت  أيادينا  تقييد  وتم  »جمعونا  وتابع: 
صحراوي،  بري  طريق  عبر  بنا  واتجهوا  عيوننا 
الخاطفين،  سيارات  إحدى  تعطلت  ساعة  بعد 

لكن تم إصالحها وواصلوا بنا المسير«.
وأردف: »تمكنت من رؤية الطريق، بسبب أن 
تعصيب عيني لم يكن جيدًا وعبر شاش أبيض، 
قرب منطقة  أننا  وعرفت  األشياء،  فرأيت بعض 
زويلة، وبعدها قاموا بالتمويه في الطريق مرة 

يتجهون شمااًل أو شرقًا عن منطقة زويلة«.
وأوضح أن المسلحين ساروا بهم على طريق 
معبدة لوقت طويل تم عرجوا على اليمين إلى 
طريق ترابي لمسافة 5 كيلومتر، قبل أن يتوقف 
على  والحصول  السيارات،  من  وإنزالهم  السير 
على  واالعتداء  فحصها،  وبدء  النقالة  هواتفهم 

من يجدون على هاتفه صورة لعسكري.
وتابع: »وجدوا صورة ليّ بجانب سيارة جيب 
قديمة في جبال الهاروج، وقام أحدهم بضربي 
وقال أنت عسكري، فقلت: ال، أنا مدني والسيارة 

قديمة وكنت في رحلة إلى جبال الهاروج«.
أحد  إلــى  ذلــك  بعد  وصلوا  أنهم  وأوضــح 
الوديان في الجبل، وتم وضعهم أسفل الوادي 

مقيدين، بحيث إذا حاولوا التحرك يتم رصدهم 
بينما بقي المسلحون في أعلى الوادي، متابعًا: 
اليوم األول ذبحوا خروفًا وأعطونا  »وفي نهاية 
المكان  هــذا  في  الليلة  تلك  وبتنا  الطعام، 

وغطونا بغطاء واحد يسمونه القيطون«.
ــق إبــراهــيــم، بدأ  ــي الــيــوم الــثــانــي، وف وف
في  تمثلت  المجموعة،  استجواب  المسلحون 
طبيعة العمل واسم القبيلة والمال الذي نملكه، 
القبيلة  على  كان  الكبير  تركيزهم  أن  إلى  الفتًا 

من خالل تكرار األسئلة.
تحت  ليومين  بقوا  أنهم  الناجي  ــاف  وأض
االتصال  يقرروا  أن  قبل  والضرب،  التعذيب 
حمد  يدعى  أقاربي  من  شخص  مع  والتنسيق 
تمت  يوم  بعد  الفدية،  طلب  أجل  من  ساسي 
وخمسة  مئة  بتجميع  وأبلغوهم  االتصال  إعادة 
باعتبار  الخاطفون،  فغضب  فقط،  دينار  آالف 
لكنهم  طلبوها،  التي  القيمة  تلك  لم  تلك  أن 
عندما شعروا بعدم وجود أية بوادر لدفع المال، 
فقاموا  تدبيرها  يتم  أمورًا  ثمة  بأّن  وشعورهم 

بترحيلهم إلى مكان آخر.
إلى  نقلهم  بعد  سمعوا  الشباب  أن  وتابع 
المكان الجديد أصوات رماية قوية، واشتباكات 
على فترات متقطعة وصلت إلى أسلحة مختلفة 
شخص  إلصابة  أدى  مما  وقذائف،  رشاشات 

منهم وجرى إسعافه.
من  للخروج  استعدوا  الخاطفين  أّن  وأردف 
الوادي بعدما شعروا بحصار عليهم، متابعًا: »في 
األثناء سأل أحدهم ماذا نفعل بهؤالء فأشار أحدهم 
بيده اتركوهم هنا، فقيدونا من األرجل واأليادي 

برصاصتين  علينا  الرماية  تمت  وبعدها  ورحلوا، 
قدمه،  في  إسماعيل  زميلنا  أصابت  واحدة  فقط 
ومكثنا تلك الليلة في حاشية الوادي، رغم أّن قوة 
سرية خالد بن الوليد كانت قريبة لكنّها انسحبت 

معتقدين أّن الخاطفين نقلونا معهم«.
مفتاح  إسماعيل  يدعى  آخــر  ناجي  واصــل 
غادروا  أن  »بعد  قائاًل:  القصة  تفاصيل  ساسي، 
المكان، لم يظهر أحد علينا، والوضع كان متعبًا 
أكل، وقمنا  ماء وال  العطش، فال  جدًا من شدة 

بشرب البول«.
في  نمتد  أن  ليلة  آخر  في  »اتفقنا  وتابع: 
إلى  مصيرنا  ونترك  للشرق  بأجسادنا  الصباح 
اهلل، وفي ذلك اليوم الحظنا أّن أحدًا يقترب من 
المكان، وتلك اللحظة لم نفكر إن كان عدوًا أو 

صديقًا، المهم منْ ينقذنا من الموت بماء«.
قلنا  أنتم،  من  وقالوا  منا  »اقتربوا  وأردف: 
مصيرنا،  ما  نعرف  وال  مخطوفون،  نحن  لهم 
وفى أي مكان نحن، فرد أحدهم: أنتم الزيادين 
قائاًل: نحن نبحث  المخطوفين، فقلت نعم فرد 

عنكم، وأنقدونا من موت محقق«.
قبيلة  من  كانت  المجموعة  أن  إلى  وأشــار 
الوليد  بن  خالد  سرية  لكتيبة  تابعون  التبو، 
بمنطقة أم األرانب، الفتًا إلى أنهم لقوا معاملة 

جيدة للغاية عقب العثور عليهم.
للمجموعات  انتشارًا  الليبي  الجنوب  ويشهد 
الماضية  الفترة  خالل  امتهنت  التي  التشادية 
مبالغ  مقابل  والخطف  والحرابة  السرقة  أعمال 
أخرى  إجرامية  أعمال  لعدة  باإلضافة  مالية، 

يمارسونها.



حوار04

ال تزال شركة الخطوط الليبية التي 
تعاني تداعيات األزمة السياسية التي 

تعيشها البالد، واالنقسام الحاصل في 
إدارات الشركات والمؤسسات السيادية، 
األمر الذي أدي إلى انقسام الشركة إلى 

إدارتين، إحداهما في الغرب واألخرى في 
الشرق.

ورغم حكم محكمة البيضاء التي 
قضت في أبريل الماضي ببطالن فصل 

شركة الخطوط الليبية وعمل إدارتها في 
المنطقة الشرقية، غير أن هذا لم يضع 

حدًا لهذه المشكلة التي يعتبر المتضرر 
األول فيها هوالمواطن.

الطيار فضيل محمد الكاسح رئيس 
مجلس إدارة الشركة في طرابلس، تحدث 
في حوار مع »الوسط« عن األسباب التي 
أدت إلى تدني خدمات الشركة، وانقسام 

اإلدارة التنفيذية، والتحديات األخرى التي 
ال تزال تُعرقل تحسين األداء، فيما ألقى 

بجملة من االتهامات على جناح 
اإلدارة في المنطقة الشرقية.

إلى نص الحوار:-

● في البداية ما األسباب التي أدت إلى تدني 
خدمات الشركة؟

خالد  رفض  عندما  المشاكل  بدأت  الواقع  في 
واستغل  الشركة،  رئاسة  من  إقالته  قرار  التيناز 
واستصدر  و2015،   2014 عامي  خالل  األوضاع 
النواب نقل على  قرارًا شفهيًا من رئيس مجلس 
الديون  تراكمت  كما  البيضاء،  إلى  الشركة  إثره 

على الشركة بشكل خرافي.
كما قرر التيناز استئجار طائرة من األردن، لكن 
تبين أنها ليست أردنية وإنما هناك وسيط أردني 
نصَّ  إذ  غريبًا  كان  الطائرة  لهذه  اإليجار  وعقد 
على أنها ال تحمل جرحى أومرضى، وأنها تغادر كل 
ليلة إلى عمان على أن تأتي في اليوم الثاني، وهو 
ما أوجد عدد ساعات مهدرة وكذلك الوقود، وهو 

ما تتحمله خزينة الشركة.

ألن  أحيانًا  عمل  بدون  الليبية  األطقم  وبقيت 
ذلك  بعد  المستأجرة،  للطائرة  التشغيل  أفضلية 
وافق على طلب اإلدارة التجارية في طرابلس إحدى 
الطائرتين اللتين تمتلكهما الشركة، وبعد مغادرة 
الطائرة األردنية أصبحت برقة بطائرة واحدة، وهو 
ما يعني أنه حال حدث عطل أوتأخرت الطائرة ألي 

سبب سيؤثر ذلك في كافة الرحالت.
● وماذا عن مشكلة طائرة طرابلس؟

حادث  إلى  الطائرة  تعرض  هو  حدث  ما 
مطار  من  إقالعها  بعد  الطيور  بأحد  اصطدام 
المنطقة  في  اإلدراة  مجلس  رئيس  لكنّ  األبرق، 
اإلدارة  أغضب  وهوما  صيانتها،  رفض  الشرقية 

الفنية والمهندسين، وقاموا بتوفير قطع غيار من 
إلى  وسافروا  طرابلس،  مطار  في  الطائرات  إحدى 
وّفر على خزينة  الذي  األمر  اإلسكندرية إلصالحها 

الشركه ما ال يقل عن مليون دوالر.
● هناك من يرجع أسباب المشكلة إلى اإلصرار 

على مركزية اإلدارة ونقلها إلى طرابلس؟
هذا غير صحيح، وإلى هذه اللحظة هناك استعداد 
أصدرت  العمومية  والجمعية  بنغازي،  إلى  إلعادتها 
قرارًا للتأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 247 غيرأن 
مجلس اإلدارة برئاسة خالد التيناز لم يتخذ أي إجراء 
حيال ذلك، رغم أن قرار الجمعية العمومية نصّ على 
المدة  تلك  ومرت  أيام،  عشرة  خالل  اإلجراءات  بدء 

دون أن يبدأ في أي إجراء؛ مما استدعى استصدار قرار 
آخر وهو أمر لم يتم بسبب دخول الشركة بجناحيها 
بنغازي وطرابلس في قضايا ضد بعضهما البعض 

امتد حتى إلى دول أخرى.
● هل حدث أي تغيير بعد قرار رئيس الحكومة 
الموقتة بتكليف مدير جديد للشركة في بنغازي؟
قرار  أي  لتنفيذ  القانونية  اإلجراءات  نتبع  نحن 
اتخذها  وإدارية  مالية  أخطاء  تحميلنا  يتم  ال  حتى 
آخرون، والبد أن ينصاع التيناز إلى هذا القرار ألنه 
اتخاذ  من  يمنعه  الذي  األمر  قرارعزل  بحقه  صدر 
ملتوية  واستخدام طرق  التسويف  وهذا  إجراء،  أي 
التي  الطرق  أن  يعرف  والجميع  نفعًا،  يجدي  لن 
وال  مسدودة  طرق  النهايه  في  هي  يستخدمها 
بخطابه  منا  كل  يرتقي  أن  ويجب  للماطلة،  داعي 

لآلخر.
● هل الجمعية العمومية للشركة قادرة فعاًل 

على حل المشكلة؟
كبير  عبء  عليها  للشركة  العمومية  الجمعيه 
من  شديدة  لضغوطات  تتعرض  األخرى  وهي 
بعض المتنفعين للتأثير على قراراتها، لكن لدينا 
منها  مطلوب  هو  بما  الجمعية  تقوم  أن  في  أمل 
مصدرها،  كان  مهما  ضغوط  ألي  الرضوخ  وعدم 
وعليهم تسمية أي شخص أوجهة رسميه تمارس 
بجهاز  اتصال  على  ونحن  عليها،  ضغوط  أي 
هناك  يكون  أن  طلبنا  ذلك  وقبل  الفساد  مكافحة 
في  بالفعل  ذلك  وتم  المحاسبة،  لديوان  مكتب 
إلى  للوصول  اإلدارية  الرقابة  وكذلك  طرابلس، 

نسبة عالية من الشفافية.
● كيف تواجه الشركة المشاكل الحالية خاصة 

تلك التي وصلت إلى المحاكم؟
فال  المحاكم  أروقة  إلى  وصل  ما  يخص  فيما 
القانوني  المكتب  وإنما  القضاء،  على  سلطان 
لمصلحته  األحكام  بعض  بتكييف  يقوم  للشركة 
في  والدخول  المعلومات  بعض  حجب  خالل  من 
النزاع  استمرار  إلى  زالت  وال  أدت  مظلمة  دهاليز 
ألنه  الشركة؛  صالح  في  ليس  وهذا  طويلة  آلجال 
يزيد من االنقسام واألعباء المالية، خاصة القضايا 
استمرارها في  والتي يصب  المرفوعة في تونس، 
شركة  مصلحة  في  ليس  ولكن  البعض  مصلحة 

الخطوط الجوية الليبية.
في النهاية نتمنى أن يتم االطالع على عقد إيجار 
الطائرة األردنية من قبل الرقابة اإلدارية وديوان 
المحاسبة، وهناك مخالفات أخرى تم ويتم ارتكابها 
باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، فيجب وضع 
حد لهذه المخالفات التي قريبًا ستؤدي إلى إفالس 
الشركة إذا لم يتم معالجة وإيقاف هذه التصرفات.

فضيل الكاسح رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الليبية لـ »الوسط«:

املخالفات تهدد بإفالس الشركة .. وأطالب بالتحقيق في مالبسات استئجار الطائرة األردنية

دخول جناحي إدارة الشركة في قضايا 
وراء تدهور الخدمات.. والمكتب القانوني 

للشركة يُكّيف بعض األحكام لمصلحته

الحرس الجامعي هو الجهة األمنية 
الوحيدة في الجامعة.. والطلبة المنتمون 

إلى أجهزة أمنية ال نعلم بهم

ال قبضة أمنية داخل أسوار الجامعة.. 
والتظاهرات حالًيا ليس لها جدوى قانوينة

مستعدون إلعادة إدارة الشركة
إلى بنغازي وفق الضوابط 

القانونية

طرابلس ــ الوسط

أجدابيا – صالح ناصف

<  إحدى الطائرات الليبية

<  مقر  جامعة أجدابيا
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الجمعية العمومية للشركة تتعرض لضغوطات من بعض »املتنفعني« 

إّن  المقريف،  موسى  الدكتور  أجدابيا  جامعة  رئيس  قال 
مستويات بعض الطلبة متدنية بسبب قلة اإلمكانيات التي 
تحول دون تنفيذ مشروعات تطويرية، الفتًا إلى أّن الجامعة 

بدأت تطبيق نظام جديد لقبول طلبة الثانوية.
وأضاف في حوار مع الوسط« أّن الجامعة تسمح بانخراط 
الجامعية،  المنظومة  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطالب 

كما توفر إمكانيات محددوة الستيعابهم.
وأشار إلى أن الحرس الجامعي هو الجهة األمنية الوحيدة 
بزي  طلبة  وجود  بشأن  يتردد  ما  بأّن  منوهًا  الجامعة،  في 
مدني ينتمون إلى أجهزة أمنية ال علم للجامعة بهم، نافيًا 
وجود قبضة أمنية داخل أسوار الجامعة، لكنّه شدد على أّن 

التظاهرات حاليًا ليس لها جدوى قانوينة.
الجامعة  في  المسجلين  الطلبة  من   25% أّن  وأوضح 
فصلهم  ترفض  الجامعة  لكنّ  القانونية،  لالئحة  مخالفين 
تخوًفا من استقطابهم لجانب المتطرفين، مطالبًا بضرورة 
مالية  عوائد  لخلق  لالستثمار  قانون  جديد  قانون  وضع 

للجامعة نظرًا لعدم وجود قانون مالي واضح.
وإلى نص الحوار:-

● ماذا عن التعليم قبل الجامعي في ليبيا؟
نستطيع  وال  الجامعية  الدراسة  في  الطالب  أداء  نُقيِّم  نحن 
إلزاميًا، ألنه تحكمنا  تعليمًا  الجامعي؛ ألنه  قبل  التعليم  تقيم 

لوائح وقوانين باختالف التعليم العام.
مستوى  في  كبيرًا  تدنيًا  تظهر  الطلبة  مستويات  ولكن 
عاٍل  بتقدير  ينجحون  الطلبة  بعض  أن  بالدليل  العام،  التعليم 
ولكن مستواهم العلمي ال يرتقي إلى المستوى الجامعي، كما 
يتنقلون  يجعلهم  ما  للطلبة  العلمي  المستوى  تردي  الحظنا 
تنطبق  ممتاز  تقدير  على  الحاصلين  فالطالب  الكليات،  بين 
عليه شروط االلتحاق بكلية الطب البشري، لكنه ال يتمكن من 
المواصلة في الكلية فينتقل إلى كلية أخرى، كما أّن عددًا كبيرًا 
كليات  إلى  انتقلوا  الهندسة  بكلية  التحقوا  الذين  الطلبة  من 

أخرى لعدم قدرتهم على االستمرار.
● ما تقييمك للتعليم الجامعي حاليًا؟

نحن  المطلوب،  بالمستوى  ليس  الحالي  الجامعي  التعليم 
اآلن رغم قلة اإلمكانيات نحاول الحفاظ على الحد األدنى وهو 
الكرسي والطاولة وأعضاء هيئة التدريس، والوسائل التعليمية 
الجامعي  المبنى  خالل  من  حتى  لها  نرتق  لم  الزلنا  األخرى 
مركزية  ومكتبة  وكافتيريا  وحدائق  مدرجات  يضم  أن  يفترض 
إلكترونية، لكنّ هناك صعوبة في توفير ذلك،  كبيرة ومكتبة 

أعضاء  وعلى  الطالب  أداء  على  سلبًا  تنعكس  هذه  والبتالي 
هيئة التدريس وبالتالي المتوفر حاليًا هو الحد األدنى لمستوى 

التعليمي الجامعي.
● ما أبرز مالمح النظام الجديد للقبول بالجامعة؟

بدأنا تطبيق النظام الجديد لقبول طلبة الثانوية العامة، من 
خالل قبول الطلبة بدون حتى الحصول على استمارات الشهادة 
الثانوية، لتجنب أن تضيع على الطالب سنة، ولتجاوز ذلك تم 
اإلنترنت،  من  المسحوبة  االستمارات  خالل  من  الطلبة  قبول 
الطلبة  قبول  عن  اإلعالن  سيتم  الحالي  ديسمبر  شهر  وفي 

خريجي 2018 لاللتحاق بالفصل الجديد 2019.
ضمن  مدنية  بمالبس  أمنية  أجهزة  وجود  حقيقة  ما   ●

المنظومة األمنية للجامعة؟
الجامعة ال وجود لذلك، لكن ربما يكون  بشكل رسمي من 
ونحن  بهم،  نعلم  ال  أمنية  أجهزة  إلى  ينتمون  طلبة  هناك 
هو  الجامعي  والحرس  لدينا،  موجود  كطالب  معهم  نتعامل 
الجهة األمنية الوحيدة في الجامعة، وهو المسؤول عن الجامعة 
األمني  المناخ  يوفر  الذي  كلية وهو  لكل  اإلداري  األمين  ويتبع 

للطالب.
الطالب  لقمع  أمنية  لقبضة  الجامعة  ما حقيقة خضوع   ●

ومنع التظاهرات؟
ال توجد قبضة أمنية داخل أسوار الجامعة، ولكن أي مظاهرة 
البد أن تكون حاصلة على ترخيص، ونحن في دولة بها قانون، 
والعالم  بحقوق،  مطالبة  لكنها  فوضى،  ليست  والمظاهرة 
شعارات  خاللها  من  يرفع  سلمية  بمظاهرات  يقوم  المتحضر 

المطالبة دون تعطيل مسيرة تعليمية.
ويجب أن تتوفر في االحتجاجات معايير من بينها رفع مطالب 
وتستطيع  وواضحة  مصداقية  ذات  وتكون  حقيقة،  وأهداف 
أداء  مستوى  أو  معين  تعليمي  مستوى  تحسين  خاللها  من 
الجامعة، ولكن ال يصح أن المطالبةبمنحة دراسية ألن المنحة 
أي  يستطيع  ال  المنحة  أن  كما  الميزانية،  في  موجودة  غير 
شخص التصرف فيها، وتأتي في ميزانية بقيمة معينة تصرف 
بنغازي  عن  أجدابيا  جامعة  فصل  بعد  لكن  إجباريًا،  للطالب 
نتيجة عدم توفر  الجامعية  المنحة  أوقفت فيها  الجامعات  وكل 

الميزانية.
أن  وأي تظاهرة تكون على وجه حق نحن نرحب بها، رغم 
التدريس  هيئة  وعضو  راتب  يتقاضى  ال  التدريس  هيئة  عضو 
راتب،  بدون  بنغازي  مدينة  من  ويأتي  دراسية  فصول  ألربع 
وبالتالي أي مظاهرة في الوقت الحالي ليس لها جدوى قانوينة.
ومنع  للطالب  وعي  لتشكيل  الجامعة  آليات  ما   ●

استقطابهم من قبل الجماعات اإلرهابية المتطرفة؟
الطالب  استيعاب  تحاول  والجامعة  جدًا،  مهم  الشيء  هذا 

الطلبة  من   25% هناك  فإن  ولذلك  الجامعي،  السياج  داخل 
الجامعة  إدارة  لكنّ  لالئحة،  مخالفين  الجامعة  في  المسجلين 
من  خوًفا  أحدهم  فصل  أو  بإيقاف  قرارًا  تتخذ  أن  تريد  ال 

انضمامهم إلى جهات أخرى.
كما تعقد الجامعة على فترات أنشطة لمشاركة الطالب من 
بينها حلمة كلية الهندسة »هيا بنا نرتقي« وهو نشاط طالبي 
باقي  في  يحدث  ما  وهو  بدعمهم،  الهندسة  كلية  إزاءه  قامت 
الكليات، وفي السابق كان يوجد اتحاد الطالب ولكن تم إلغاؤه 
بتعلمات من الوزارة واآلن موجود مكتب نشاط الطالبي وهو 

الذي يتبنى النشاطات الطالبية بالكليات والجامعة ترحب بها.
● ما تقيمك لألقسام بالجامعة وما سبل النهوض بها؟

سبيل  فعلى  اإلمكانيات،  قلة  من  تعاني  العلمية  األقسام 
الحصول على مستحقاته  التدريس يشترط  المثال عضو هيئة 
كليات  وهناك  الجامعة،  مع  التعاون  على  للموافقة  المالية 
معتمدة على المتعاونين مثاًل كلية الطب البشري معتمدة على 
عدد كبير من المتعاونين حوالي %70، وكلية الهندسة حوالي 
احتياجات  لم تصرف  فإذا  متعاونين،  التدريس  هيئة  %50 من 

يؤثر  ما  وهو  بالجامعة،  التدريس  عن  سيتوقفون  المتعاونين 
يكون  التقيم ال  وبتالي  التعليمية،  العملية  استمرار  سلبًا على 
منصف لعدم توفر اإلمكانيات، بما يعني أّن المنظومة التعليمية 

تحتاج إلى إمكانيات كثيرة، لكي تخرج بالصورة المطلوبة.
● كيف ترى التصنيف الدولي للجامعة وما آليات االرتقاء؟

يناير  في  مهامي  واستملت  حديثة،  تعتبر  أجدابيا  جامعة 
2018، وجدت الجامعة بدون مقرات، حاولنا توفير مقار، وإطالق 
الموقع  للجامعة، والتصنيف يتم عن طريق  الموقع اإللكتروني 
فالعملية  ميزانية،  إلى  يحتاج  العالمي  والتصنيف  اإللكتروني 
التعليمية والبحثية تحتاج إلى ميزانية، ونعمل حاليا على الباب 
األول )اإلنشاءات(، والباب الثاني والثالث متعثر حتى الميزانية 
المتوفرة بسيطة جدًا تكاد تفي بالقرطاسية، التي منها أوراق 
االمتحانات، ونحاول بقدر اإلمكان وضع مقترحات بحيث يكون 
هناك صالحيات للجامعات من حيث االستثمار، لكن نحتاج إلى 
جديد قانون لالستثمار نسطيع من خالله أن تخلق عوائد تعود 
هناك  ليس  ولكن  لها،  التابعة  والكيات  الجامعة  على  بالنفع 

قانون مالي واضح حاليًا.
● هل تمت زيادة عدد الطالب المقبولين الجدد باألقسام؟
نعم، كل الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية، والذين 
تتوفر فيهم الشروط المطلوب يتم قبولهم وليس هناك عدد 
محدد لقبول الطالب، وعلى الرغم من أن سوق العمل ال يسمح 
يكون  بأن  أفضل  جامعية  بشهادة  يكون  أن  ولكن  بذلك، 

بدونها.
● ما الخدمات الجديدة المقدمة أو التي ستقدم للطالب؟

الخدمات الجديدة هي المباني الجديدة التي نحاول أن نقوم 
باستحداثها، أيضًا فتح كليات جديدة تخدم الشريحة الطالبية 
وهي كلية تقنية المعلومات وكلية األسنان، واآلن كلية اإلعالم 
التي خالل أسبوع سيصدر قرار بتحويل قسم اإلعالم إلى كلية 
خدمات  تعتبر  وهذه  واالتصال،  اإلعالم  كلية  مسمى  تحت 
في  عمليات صيانة  إلى  باإلضافة  هذا  الطالب،  لصالح  جديدة 
بعض الكليات، كما نحاول توفير بعض الكتب سواء إلكترونيا 

أو ورقيا.
● ما الخدمات المقدمة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة؟

ألنه  الجامعية؛  المنظومة  في  باالنخراط  لهم  سمحنا  أواًل 
من  ألنه  بهم،  خاصة  معاهد  لديهم  يكون  أن  المفروض  من 
الجامعة توفر  المطلوب للدراسة في كليات  المستندات  ضمن 
تستوعب  موازية  مؤسسات  وجود  ولعدم  الصحية  اللياقة 
عاتقها  على  أخذت  أجدابيا  فجامعة  الخاصة  االحتياجات  طلبة 

استيعابهم.
ذوي  من  طالب  المناسبة ألي  القاعة  توفير  نحاول  أننا  كما 
االحتياجات الخاصة أثناء فترة االمتحانات حتى يتمكن من تأدية 

االمتحان في ظروف مالئمة، كما نعمل على توفير المصاعد.

الدكتور موسى المقريف لـ»الوسط«:

قلة اإلمكانيات وراء تدني مستوى الطلبة.. 
وتطبيق نظام جديد لقبول الطلبة

نسمح بانخراط الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة ونوفر إمكانيات استيعابهم
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الدعوة إلى توحيد المؤسسات المالية بعيدا عن السياسة وهيكلتها وفق بناء المركزي لضمان العدالة

»فورين أفيرز«: هل األطراف الليبية مستعدة للسالم؟

القاهرة ـ ترجمة: هبة هشام

القاهرة ــ الوسط : ترجمة ـ مريم عبدالغني

األميركية  أفيرز«  »فورين  مجلة  نشرته  مقال  تساءل 
عن مدى استعداد األطراف الليبية لتحقيق السالم في 
ليبيا، في أعقاب مؤتمر باليرمو الدولي الذي استضافته 
الباحثان  المقال،  الماضي، وقال كاتبا  الشهر  إيطاليا 
فريدريك ويري وجالل حرشاوي، إنه رغم العقبات التي 
ا  تشهدها ليبيا، فإن مؤتمر باليرمو وضع إطارًا عامًّ
الليبية  األطراف  على  ونزيهة،  حرة  انتخابات  إلجراء 

والدولية استغالله لتحقيق سالم دائم.
وأشارا إلى أنه »على مدار السنوات السابقة، اجتمعت 
الفصائل الليبية في عدد من المؤتمرات الدولية، في 
قارات ودول مختلفة، وخرجوا بوعود لفظية بالتوافق، 
واخذوا صورًا جماعية. لكن في ليبيا، يعاني المواطنون 
تحت سطوة المجموعات المسلحة المتنافسة واألزمة 

االقتصادية«.

»انتقام« إيطالي
باليرمو  مؤتمر  عن  خاص  بشكل  المقال  وتحدث 
المنعقد الشهر الماضي، مشيرًا إلى خلفية المنافسة 
الشديدة بين فرنسا وإيطاليا حول إدارة الملف الليبي.

روما،  دعوة  دون  باريس،  عقدت  الماضي  مايو  ففي 
لقاًء جمع األطراف الرئيسية األربعة في ليبيا وخرجت 
انتخابات وطنية في نهاية  بإجراء  بـ»التزام شفهي« 
العام الجاري، وهو موعد أقرت البعثة األممية في وقت 
باليرمو  قمة  فإن  وبالتالي  تحقيقه،  بصعوبة  سابق 

كانت »االنتقام اإليطالي من موقف فرنسا«.
وتشكيل  باليرمو  مؤتمر  »نجاح  الباحثان:  وقال 
توافق دولي جديد حول ليبيا من شأنه تعزيز مكانة 
إيطاليا باعتبارها الطرف الغربي الجدير بالوساطة في 

ليبيا«.
مؤتمر  انتهى  إذ  يتحقق،  لم  ذلك  »لكن  وتابعا: 
رئيس  وأعلن  واضحة.  برسالة  الخروج  دون  باليرمو 
الجيش  وقائد  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  حكومة 
المشير خليفة حفتر االلتزام بإجراء االنتخابات الوطنية 
الليبية  الوفود  وعقدت  المقبل،  العام  من  يونيو  في 
لقاءات جانبية حول الطاقة واألمن، لكن دون الخروج 

باتفاق صريح«.

خارطة طريق
وقال الباحثان إن ما خرج به مؤتمر باليرمو هو »فكرة 
ليبيا صوب  تقود  خارطة طريق جديدة  مجردة حول 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة«، لكنهما ذكرا أنه »حتى 
إذا ُأجريت االنتخابات بنجاح، فإنها غير كافية لضمان 
تحقيق سالم دائم. فهناك سؤال يظل دون إجابة حول 
نتائج االنتخابات وكيفية تطبيقها واحترامها سلميًّا في 

البالد المنقسمة بين حكومات متنافسة«.
وتابعا: »يبدو أن األمم المتحدة تعول على المؤتمر 
الوطني الذي سيقام في يناير المقبل، وسيضم ممثلين 
عن الفصائل الليبية المتنافسة، وعمداء بلديات وزعماء 
كافة  لحل  المدني،  المجتمع  عن  وممثلين  قبائل 

المسائل العالقة«.
المؤتمر  يأتي  أن  من  التخوف  عن  أعربا  لكنهما 
القائمة  الخالفات  من  »يفاقم  وأن  عكسية،  بنتائج 
ويتسبب في تأجيل االنتخابات مرة أخرى«، ولفتا إلى 
أن »مهمة توحيد المؤسسات األمنية واالقتصادية في 

ليبيا تتطلب عمل شاق وصعب«.
تنظيم  أمام  تقف  التي  الكثيرة  المعوقات  ورغم 
انتخابات سلمية في ليبيا، تحدث الباحثان عن »تفاؤل 
في  إيجابية  تطورات  من  البالد  شهدته  لما  حذر« 
الفترة السابقة، بينها التقدم فيما يخص »كبح جماح« 
واإلصالحات  طرابلس،  في  المسلحة  المجموعات 
جانب  إلى  الوفاق،  حكومة  أعلنتها  التي  االقتصادية 
على  إنه  وقاال  لحفتر،  الوطنية  المعارضة  إضعاف 
على  والعمل  الزخم  هذا  استغالل  الدولي  المجتمع 

تخفيف المخاطر التي تلوح في األفق.
اشتباكات طرابلس »متوقعة«

وقال المقال: »إن مؤتمر باليرمو ُأقيم أعقاب اشتباكات 
مسلحة عنيفة اندلعت في طرابلس خلفت 115 قتياًل«، 
وذكر أن تلك االشتباكات كانت »متوقعة«، إذ تحركت 

مجموعات مسلحة وسيطرت على المؤسسات الرئيسية 
ارتباطهم  قاداتها  يستغل  بينما  المالية،  والموارد 
بحكومة الوفاق الوطني إلصدار خطابات ائتمان مزورة 

من المصرف المركزي.
النمط  آخر من  »مثااًل  اشتباكات طرابلس  واعتبر 
ليبيا منذ وقوع طرابلس في  الذي أصبح سائدًا في 
أيدي معارضي القذافي في 2011، ويتمثل في تنافس 
المجموعات المسلحة للسيطرة على األصول المالية 
تهريب  وشبكات  والموانئ  والمصارف  والمطارات 
في  وخاسرين  فائزين  النمط  هذا  وخلق  الوقود. 
طرابلس ومصراتة والزنتان. وبين الحين واآلخر، يعمد 
الفريق الخاسر إلى شن هجمات لتغيير ميزان القوى 

القائم«.
ورغم أن باشاغا وحده ال يمكن أن يضمن تحقيق 
إشارات  إلى  المقال  لفت  طرابلس،  في  دائم  سالم 
إيجابية تحققت منذ توليه المنصب، وقال: »إن باشاغا 
لم يفضل الموالين له من مصراتة، وأنشأ قسم خاص 
بحقوق اإلنسان في وزارة الداخلية، ودعا إلى انسحاب 
األسلحة الثقيلة إلى خارج طرابلس، وركز على الحاجة 

لتدريب القوات الشرطية مع حل الفصائل المسلحة«.

إصالحات اقتصادية
التي  االقتصادية  اإلصالحات  عن  المقال  تحدث  كما 
شرعت حكومة الوفاق في تطبيقها، وقالت إن تطبيقها 
في وقت مبكر كان من الممكن أن ينزع فتيل اشتباكات 

طرابلس األخيرة.
ووافقت حكومة الوفاق والمصرف المركزي، تحت 

ضغط من األمم المتحدة، على إصالح سعر الصرف، 
للمواطنين،  الصعبة  للعملة  أفضل  وصول  وضمان 
وتخفيض دعم الوقود، وهي تحركات أضعفت بشكل 
نسبي قدرة الفصائل المسلحة على نهب خزينة الدولة 

عبر تزوير خطابات االئتمان.
كما ساهمت تلك اإلصالحات في رفع بعض المعاناة 
مع  بالتزامن  السلع  أسعار  وتراجعت  المواطنين،  عن 
تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدوالر. فتعديل سعر 
الصرف الرسمي مقابل الدوالر تسبب في انهيار سعر 

الدوالر في األسواق السوداء.
وال تزال هناك كثير من اإلصالحات يجب اتخاذها، 
أمام  كامل  بشكل  الدينار  قيمة  تخفيض  بينها 
المصرف  من  تحقيق مستقلة  لجنة  وإنشاء  الدوالر، 
ووضع  والبيضاء،  طرابلس  في  وفرعيه  المركزي 
خطة متماسكة لتوحيد المؤسسات المالية وإبعادها 
عن السياسة، وهيكلتها وفق بناء المركزي لضمان 
المجالس  كافة  بين  النفطية  للثروة  متساٍو  توزيع 
في  ليبيا  مساعدة  المتحدة  األمم  وعلى  البلدية، 

التحول إلى نظام مصرفي رقمي.
خليفة  حفتر

لكن التقدم على الصعيدين السياسي واالقتصادي 
»تطلعات  حول  ا  مهمًّ سؤااًل  يثير  ليبيا،  غرب  في 
تغيير  »عبر  الباحثان:  وقال  للسلطة«.  حفتر  خليفة 
أثبت  باليرمو من عدمه،  موقفه من حضور مؤتمر 
حفتر أنه العب أساسي ال يمكن االستغناء عنه. لكن 
محط  أصبحت  والعسكري  السياسي  نفوذه  حدود 

أنظار الكثيرين مع تغير األوضاع على األرض«.

حملة  حفتر  شن  سنوات،  مدار  »على  وتابعا: 
عسكرية ضد اإلسالميين في شرق ليبيا، في بنغازي 
ووصلت  درنة.  وفي  و2017،   2014 العامين  بين 
تلك المعارك إلى نهايتها وتركت حفتر دون معركة 
وتوحد  أمنية،  كشخصية  مكانته  تعزز  جديدة 
يتشكل من  الذي  يدعمه،  الذي  المتشرذم  التحالف 

قبائل ومدن وسلفيين«.

استكمال »باليرمو«
في  دوري  بشكل  مسلحة  اشتباكات  اندالع  ورغم 
أن  إال  البالد،  وانقسام  ليبيا،  داخل  مختلفة  مناطق 
هناك بعض التطورات تدل على أن الدولة أصبحت 
بالنسبة  الصعب  من  أصبح  وأنه  استقرارًا،  أكثر 
لمعرقلي العملية السياسية العمل بحرية، كما كان 

الحال فيما سبق.
ولالستفادة من هذا االتجاه وتعزيز جهود إرساء 
القوى  على  إنه  الباحثان  قال  ليبيا،  في  دائم  سالم 
أكثر  منهج  اتباع  ليبيا  في  النفوذ  ذات  األجنبية 

عملية، قبل أن يبدأ الوضع في التدهور من جديد.
التي شاركت  الدول  لكنهما قاال: »إن كثيرًا من 
وظلت  بذلك،  مهتمة  غير  بدت  باليرمو  مؤتمر  في 
ما  لها،  الموالية  الليبية  الفصائل  بدعم  متشبثة 
في  باالستمرار  المتنافسة  الليبية  لألطراف  سمح 
أن  من  الخوف  دون  المكاسب  بأكبر  للفوز  سعيها 

يتم تقييدها من قبل الداعمين بالخارج«.
الصراع  يغذي  الذي  االنقسام  من  »جزء  وتابعا: 
التاريخي بين  في ليبيا له جذور بالخارج. فالتنافس 

باريس وروما حول ليبيا تسبب في هوة داخل االتحاد 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  موقف  ويبرر  األوروبي، 

ماكرون من الحكومة اليمينية في إيطاليا«.
وذكرا أيضًا أن »األكثر ضررًا هو المنافسة األشد 
الذي  الوطني،  الوفاق  الداعم لحكومة  التحالف  بين 
ضم قطر وتركيا من جانب، والمعسكر اآلخر الداعم 
مصر  ويضم  حفتر  خليفة  المشير  الجيش  لقائد 

واإلمارات من جانب آخر«.
إلى  أضافت  العوامل  تلك  »إن  الباحثان:  وقال 
االنتباه  وحولت  باليرمو،  بقمة  المحيطة  الضوضاء 
عن القضايا والمشاكل األكبر التي التزال قائمة في 
ونزيهة.  حرة  انتخابات  إجراء  كيفية  وبينها  ليبيا، 
إجراء  بشأن  المؤتمر  نهاية  صاحب  الذي  واإلعالن 
على  دليل  المقبل  يونيو  في  الوطنية  االنتخابات 
بعض  مع  لكن  موجودة  التزال  باريس  خطة  أن 

التعديالت«.
في  متعجلة  انتخابات  إلجراء  باريس  خطة  لكن 
أطراف  من  مقاومة  واجهت  المقال،  حسب  ليبيا، 
ليبية، بينها الفصائل في الشرق، والفرصة الوحيدة 
استغالل  هي  المأزق  هذا  من  للخروج  المتاحة 
األمم  رعاية  تحت  سيقام  الذي  الوطني  المؤتمر 

المتحدة بداية العام المقبل.

نفوذ المجموعات المسلحة
باليرمو،  لمؤتمر  السابقة  التحضيرات  ورغم 
وفرنسا  المتحدة  األمم  أجرتها  التي  والتشاورات 
قبيل  الليبية  المسلحة  الفصائل  وإيطاليا مع مختلف 

الرئيسيين  الخصوم  في جمع  أنه فشل  إال  المؤتمر، 
حول مائدة واحدة.

وقال الباحثان: »في اليوم التالي لمؤتمر باليرمو، 
تحرك فصيالن مسلحان، مسؤوالن بشكل كبير عن 
االشتباكات األخيرة في طرابلس، وسيطرا على المطار 

الدولي بالعاصمة بالقوة«.
وذكرا أن »تلك حادثة إنما تذكرنا بأهمية إشراك 
قيادات المجموعات المسلحة، المسيطر الحقيقي على 
المحاسبة  عامل  إغفال  دون  المفاوضات  في  األرض، 

والعدالة«.

بناء المؤسسات األمنية
بناء  إلعادة  الدولية  الجهود  عن  المقال  وتحدث 
الجيش الليبي والهياكل األمنية، وقال إنها أتت ببعض 
الدول  وبعض  إيطاليا  وعرضت  اإليجابية.  النتائج 
األجنبية خالل األسابيع الماضية تدريب القوى األمنية 

الليبية داخل المؤسسات الوطنية في طرابلس.
لكن نجاح تلك البرامج يعتمد على تحقيق توافق 
سياسي حول الهيكل النهائي للقطاع األمني والخطوات 

الالزمة إلعادة بناء المؤسسات واألجهزة األمنية.
أن  يجب  خارجية  مساعدة  أية  أن  إلى  باإلضافة 
وليس  الرئيسية،  الهيكلية  اإلصالحات  على  تركز 
فقط تدريب الجنود والعناصر األمنية. ولفت المقال 
إلى المبادرة المصرية إلعادة هيكلة الجيش الليبي، 
ليبيا،  أطراف من شرق وغرب  بين  وإجراء محادثات 
القاهرة  حاولت  وعندما  فترة،  منذ  تعطلت  لكنها 
الماضي، رفضت األطراف  أكتوبر  إحيائها في  إعادة 
خليفة  تدعم  مصر  أن  بزعم  المشاركة  الغرب  من 

حفتر.

فرصة أمام واشنطن
قال الباحثان: »إن مؤتمر باليرمو لم يحقق النجاح 
السلس الذي أمل به رئيس الوزراء جوزيبي كونتي«، 
لكن التوصيات التي قدمها المؤتمر ليست محكومة 

بالفشل.
2011، تشهد  العام  منذ  األولى  للمرة  إنه  وقاال 
األمن  المهمة،  المسارات  الثالثة  في  تقدمًا  ليبيا 
البعثة  تقود  السبب،  لهذا  واالقتصاد،  والسياسية 
األممية في ليبيا، ذات تفويض سياسي في المقام 
ومتواجدة  ليبيا  في  االقتصادية  اإلصالحات  األول، 

في الفضاء األمني.
لعزل  تسعى  البعثة  أن  المقال،  حسب  واألهم، 
األطراف المسلحة الرافضة، بينهم صالح بادي من 
مؤخرًا  األميركية  اإلدارة  وضعته  والذي  مصراتة 
مع  أكبر  تنخرط بشكل  فيما  العقوبات،  قائمة  على 

مجموعات وسطية أخرى.
المتحدة  األمم  تضطلع  »فيما  الباحثان:  وقال 
الدول  الهيكل األمني، على  بدور طموح في إصالح 
األممية  البعثة  جهود  إلنجاح  المزيد  بذل  األعضاء 

واالبتعاد عن المناهج أحادية الجانب«.
بشكل  للتدخل  األميركية  اإلدارة  الباحثان  ودعا 
وقاال: »فيما تستمر  الليبية،  األزمة  فاعلية في  أكثر 
المنافسة بين القوى األوروبية والشرق أوسطية في 
تغذية الصراع الليبي، على الواليات المتحدة التفكير 

في لعب دور أكثر حزمًا«.
القادر  الوحيد  الطرف  هي  واشنطن  إن  وقاال 
الفعّال  والتدخل  الغربية،  األطراف  تدخل  ردع  على 
من قبل مسؤول أميركي رفيع المستوى، مثل وزير 
الخارجية مايك بومبيو أو وزير الدفاع جيم ماتيس، 
التوافق  طريق  في  كبير  شوط  قطع  في  سيساهم 

اإلقليمي، خاصة بين مصر ودول الخليج وتركيا.
)بنتاغون(  الدفاع  لوزارة  »يمكن  وأضافا: 
في  بالمشاركة  تغيير،  وإحداث  رئيس  بدور  القيام 
وعرض  الليبي  الجيش  توحيد  حول  المحادثات 
تقديم مساعدة مادية وبرامج للتدريب، فور التوصل 

إلى اتفاق سياسي«.
أهداف  يخدم  ليبيا  في  »االنخراط  أن  وتابعا 
السياسة الخارجية األميركية. فإرساء سالم دائم في 
ليبيا يمنع عودة تنظيم داعش، الذي نجح في تنفيذ 
عدد من الهجمات داخل ليبيا رغم طرده من معقله 

الرئيس في العام 2017«.

باشاغا وحده ال يضمن تحقيق سالم 
دائم في طرابلس لكنه حقق إشارات 

إيجابية منذ توليه وزارة الداخلية

تعديل سعر صرف الرسمي للدينار 
مقابل الدوالر تسبب في انهيار سعر 

الدوالر في السوق السوداء

تونس تضم موقًعا عسكرًيا  هو على 
األرجح قاعدة سيدي أحمد الجوية

خبير: انتشار قواعد أفريكوم في أفريقيا 
يرجح استمرار مهماتها في القارة

»ذا إنترسبت«: 14 قاعدة أمامية للعمليات و20 موقع احتياط وموقعا لألمن التعاوني

34 موقعا عسكريا لـ »أفريكوم« بأفريقيا.. من بينها ثالثة في ليبيا
امتالك  تُظهر  وثائق  األميركي  إنترسبت«  »ذا  موقع  كشف 
الواليات المتحدة شبكة واسعة النطاق من القواعد العسكرية 
في أفريقيا بما في ذلك ثالثة مواقع عسكرية في ليبيا لم يجر 

كشفها مسبًقا.
وجاء في تقرير للموقع األميركي نشره السبت، أن هناك 34 
موقعًا عسكريًّا لقوات »أفريكوم« في أفريقيا، منها 14 قاعدة 
أمامية للعمليات، و20 موقع احتياط، باإلضافة إلى موقع لألمن 

التعاوني.
ليبيا  في  األميركية  الجوية  الضربات  استمرار  التقرير  وأكد 
في عهد ترامب، مشيرا إلى أن آخر تلك الضربات ما حدث قرب 

العوينات في 29 نوفمبر الماضي.
لديه  أن  األميركي،  الجيش  يردده  مما  بالرغم  ذلك  يأتي 
تتحدث  تقارير  عن  فضاًل  أفريقيا،  في  محدودًا«  قدم  »موطئ 
من  األميركية  الخاصة  العمليات  لقوات  محتمل  انسحاب  عن 
أفريقيا، وإغالق مواقع عسكرية تابعة لها في القارة بعد استهداف 
دورية في النيجر في العام 2017، وتركيز واشنطن المتزايد على 

منافسيها مثل الصين ورورسيا.

شبكة واسعة
وكشف »ذا إنترسبت« األميركي وثائق حصل عليها من القيادة 
العسكرية األميركية في أفريقيا )أفريكوم( تظهر امتالك الجيش 
غير  مواقع  العسكرية في  القواعد  واسعة من  األميركي شبكة 

معروفة في أفريقيا مثل ليبيا، والنيجر والصومال.
المستشار  تيل  بيتر  قدمها  إفادة  عن  إنترسبت«  »ذا  ونقل 
العلمي لـ»أفريكوم«هذا العام جاء فيها أن المجموعة الثابتة من 
القواعد التي يمتلكها الجيش تتضمن 34 موقعًا منتشرة في 
أنحاء القارة، مع تركيز مرتفع في شمال وغرب، فضاًل عن »القرن 

األفريقي«.
وقال الموقع إن تلك المناطق شهدت في السنوات األخيرة 
على نحو ليس مفاجئًا عديد الهجمات التي نفذتها طائرات دون 

طيار أميركية ومداهمات محدودة لعناصر الصاعقة.
ولفت إلى أن ليبيا على سبيل المثال، التي هي موقع لمهمات 
تنفذها الطائرات دون طيار وعناصر الصاعقة رغم قول الرئيس 
األميركي دونالد ترامب العام الماضي إنه ال يرى دورًا للجيش 

األميركي فيها، هي موطن ثالث قواعد لم يجِر كشفها مسبًقا.
»أفريكوم« تضم خريطة  وثائق  أن  األميركي  الموقع  وذكر 
بشبكة القواعد العسكرية الخاصة بقيادة »أفريكوم«، تتضمن 
»القواعد األمامية للعمليات« المعروفة باسم )إف أو إس( و»مواقع 
األمن التعاوني« المعروفة باسم )سي إس إل(، فضاًل عن العديد 
التي ال تضم وجودًا عسكريًّا مكثًفا والمعروفة باسم »مواقع 

االحتياط«.  وأضاف أن الخريطة التي تأتي ضمن إفادة المستشار 
العلمي تيل تذكر بالتفصيل أماكن 14 قاعدة أمامية للعمليات 
االحتياط،  مواقع  20 من  إلى  إضافة  التعاوني،  لألمن  وموقعًا 
مشيرًا إلى أن تلك الخريطة »تمثل أحدث وأشمل شهادة متاحة 

تشير إلى المناطق في القارة التي تهم القيادة األفريقية«.

توزيع القواعد
وقال أستاذ مساعد في الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا في لوس 
أفريقيا،  في  األميركي  العسكري  الوجود  في  والخبير  أنجليس 
آدم موور، »إن توزيع القواعد يرجح أن الجيش األميركي منظم 
هي:  أفريقيا  في  اإلرهاب  لمكافحة  مناطق  ثالث  محيط  في 
والساحل-  وليبيا  وكينيا  وجيبوتي  األفريقي–والصومال  القرن 

والكاميرون وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو«.
وأظهرت الخريطة المُضمنَّة في وثائق »أفريكوم« تجمعًا 
من ثالثة مواقع احتياط مجهولة االسم لم يعلن عنها مسبًقا 

بالقرب من الساحل الليبي.
جوية ضد  550 ضربة  أميركية  طيار  دون  مقاتالت  وشنت 
 ،2011 العام  منذ  و»داعش«  »القاعدة«  تنظيمي  مسلحي 
ونُفَّذت 300 من تلك الضربات على مدار أربعة أشهر فقط في 
العام 2016، وفًقا لما نقله موقع »ذا إنترسبت« عن مسؤولين 

أميركيين.
وذكر تقرير الموقع أن الضربات الجوية األميركية في ليبيا 
الرئيس دونالد ترامب، إذ جرى إعالن  استمرت في عهد إدارة 

آخرها في 29 نوفمبر الماضي بالقرب من العوينات.

غير أن مخطط انتشار »أفريكوم« في العام 2015 لم يدرج 
أي قواعد تابعة للقيادة في تلك المنطقة سوى واحدة في ألويغ، 
وهي عبارة عن مطار في الصحراء الكبرى بالقرب من حدود ليبيا 
مع النيجر وتشاد والجزائر، وتقع على مسافة بعيدة من الجنوب 

من مواقع االحتياط الثالثة الحالية، وفق موقع »ذا إنترسبت«.
وأظهرت خريطة »أفريكوم« كذلك وجود موقع عسكري في 
تونس جارة ليبيا، وهو على األرجح قاعدة سيدي أحمد الجوية، 
األميركية  طيار  دون  للطائرات  رئيسية  إقليمية  قاعدة  وهي 
ا في الضربات الجوية التي نُفِّذت في ليبيا في  لعبت دورًا مهمًّ

السنوات األخيرة.
وقال الخبير موور: »إن استمرار ادعاء الجيش األميركي على 
نحو قابل للتصديق بأن له موطئ قدم محدودًا في أفريقيا أصبح 

أمرًا يزداد صعوبة«، مشيرًا إلى أن الجيش أسس في السنوات 
الخمس الماضية في جيبوتي ما قد تكون أكبر قاعدة للطائرات 

دون طيار في العالم.

تواجد صيني وفرنسي
وذكر موقع »ذا إنترسبت« أنه في حين زادت الصين وفرنسا 
في  العسكرية  مشاركتها  من  واإلمارات  والصين  وورسيا 
البلدان  من  عدد  امتالك  ورغم  األخيرة  السنوات  في  أفريقيا 
اآلن قواعد في القارة، ال يقترب أي من هذه الدول من موطئ 

القدم واسع النطاق للواليات المتحدة في القارة.
األميركية  الدفاع  وزارة  أن  عن  تقارير  من  أشهر  وبعد 
في  الخاصة  العمليات  قوات  عدد  في  كبيرًا  تخفيضًا  تدرس 
أفريقيا، يقول »البنتاغون« اآلن إن أقل من %10 من القوات 
سحبهم  سيجري  لـ»أفريكوم«  التابعين   7200 عددها  البالغ 

على مدار عدة سنوات، وفق تقرير الموقع األميركي.
تصريحات  في  )البنتاغون(،  األميركية  الدفاع  وزارة  وقالت 
إلى موقع »ذا إنترسبت«، إن عملية تخفيض عدد القوات في 
مدار سنوات  على  مراحل  وعلى عدة  أفريقيا ستكون معتدلة 
وليس من المتوقع إغالق أي قواعد نتيجة لذلك التخفيض في 
عدد أفراد القوات. وقال موور: »إن انتشار القواعد في الساحل 
اإلرهاب  مكافحة  مهمات  أن  يرجح  األفريقي  والقرن  وليبيا، 
ستستمر  القارة  من  المناطق  تلك  في  ألفريكوم  التابعة 

بالتأكيد«.
شركات  ست  أن  الماضي  أكتوبر  شهر  »البنتاغون«  وأعلن 
تشارك في عقد محتمل لمدة خمس سنوات بقيمة 240 مليون 
دوالر إلعداد الخدمات لمرافق القوات البحرية في أفريقيا، بدًءا 
من التوسع في مدرج اإلقالع في معسكر »ليمونير« في جيبوتي.

الضربات الجوية األميركية في ليبيا 
استمرت في عهد ترامب، وكان آخرها قرب 

العوينات في 29 نوفمبر

<   لقطة لألطراف الليبية والدولية المشاركة في مؤتمر باليرمو

<    رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي يستقبل رئيسحكومة الوفاق فائز السراج في باليرمو <    رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي يستقبل المشير خليفة حفتر في باليرمو 

<    أفراد من القوات الجوية األميركية يغادرون قاعدة للقوات الجوية في جنوب السودان

<   الجنرال توماس والدهاوزر 
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باريس ــ وكاالت

لندن  ــ وكاالت

لتهدئة االحتجاجات العنيفة التي هزت فرنسا

ماكرون يتراجع أمام »السترات الصفراء« ويعلق زيادة أسعار املحروقات
  

أعلنت الحكومة الفرنسية الثالثاء أنها ستعلق الزيادة المقرّرة 
لتهدئة  محاولة  في  أشهر  ستة  مدة  الوقود  ضريبة  على 
يواجهها  أزمة  أسوأ  إلى  تحولت  التي  العنيفة  االحتجاجات 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
قدمها  التي  التنازالت  من  العديد  بين  تنازاًل  هذا  ويعتبر 
البالد  هزت  أن  بعد  فيليب  إدوار  وزرائه  ورئيس  ماكرون 
اشتباكات في الشوارع وأعمال تخريب في باريس خالل عطلة 

نهاية األسبوع.
وقال فيليب في كلمة تلفزيونية نادرة بعد نحو األسبوعين 
من تظاهرات حركة »السترات الصفراء«، أنه »يجب أن تكون 
أصمًا وأعمى لكي ال ترى وال تسمع هذا الغضب«. وأضاف »ال 

ضرائب تستحق أن تعرض وحدة األمة للخطر«.
الحكومة  تنظمها  التي  والغاز  الكهرباء  أسعار  أن  وأكد 
تشديد  إجراءات  وأن  الشتاء،  فصل  خالل  كذلك  ستجمد 
فرض  بموجبها  يتم  أن  والمقرر  للسيارات،  التقنية  المراقبة 
غرامات على السيارات القديمة األكثر تلويًثا ابتداًء من األول 

من يناير، سيتم تعليقها ستة أشهر.
وأشار إلى أن »أبناء الشعب الفرنسي الذين ارتدوا السترات 
منخفضة  ضرائب  في  ويرغبون  بلدهم،  يحبون  الصفراء 

ويريدون أن يكون راتبهم كافيًا، وهذا ما نرغبه كذلك«.
أسوأ  إلى  االحتجاجات  تحولت  أن  بعد  الضغوط  وتزايدت 
اشتباكات شوارع في وسط باريس منذ عقود وأدت إلى إصابة 
واعتقال العشرات. وتعتبر هذه التنازالت التي تأتي بعد حزمة 
 570( يورو  مليون   500 بقيمة  فقرًا  األكثر  لألسر  مساعدات 
الرئيس  فيها  يتنازل  التي  األولى  المرة  وهي  دوالر(،  مليون 
ماكرون في وجه المعارضة الشعبية. كما أنها ضربة لماكرون، 
مصرفي االستثمارات السابق، الذي رسم لنفسه صورة المصلح 

االقتصادي الحاسم.
وأجبرت احتجاجات الشوارع الحاشدة مرارًا رؤساء فرنسيين 
سابقين على التراجع عن مواقفهم، وهو ما تعهد ماكرون عدم 

القيام به في سعيه إلى »تغيير« االقتصاد والدولة الفرنسية.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت تلك اإلجراءات ستهدئ 
من  جديدة  لجولة  يستعد  كان  الذي  الفرنسي  الشارع  غضب 
التظاهرات في عطلة نهاية األسبوع الحالي. وصرح بنجامين 
كوتشي أحد منظمي حركة »السترات الصفراء« أن »الفرنسيين 

ال يريدون الفتات، إنهم يريدون الرغيف كامال«.
المؤيدة  لوبن،  مارين  المتطرف  اليمين  زعيمة  وكتبت 
إلغاء  يريدون  المحتجين  أن  تويتر  على  االحتجاجية،  للحركة 

زيادة الضريبة على الوقود وليس تعليقها فقط.
الرئيسي للمحتجين إضافة  الزيادة هوالمطلب  إلغاء  وكان 
إلى رفع الحد األدنى لألجور وعودة ضريبة الثروات على األغنياء 

بعد أن ألغيت العام الماضي.
وأعلن فيليب الثالثاء أن الحد األدنى لألجور في فرنسا من 

المقرر زيادته بنسبة 3 في المئة اعتبارًا من يناير »وهي واحدة 
من أعلى الزيادات خالل ال25 عامًا الماضية«.

إال أن الحكومة تحرص على تجنب يوم آخر من االحتجاجات 
إلى  األشخاص  بعض  من  دعوات  وسط  السيارات،  وإحراق 

احتجاجات جديدة السبت.

ماكرون صامت
التي  السترات  إلى  الصفراء«، نسبة  وظهرت حركة »السترات 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  المحتجون،  يرتديها 

أكتوبر بعد أشهر من الغضب المتزايد إزاء رفع أسعار الوقود.
ارتفاع  احتجاجات واسعة ضد  إلى  الحركة بسرعة  وتحولت 
التي  والصغيرة  الريفية  البلدات  في  المعيشة خصوصًا  كلفة 
فهم  دون  الباريسية  النخبة  بتمثيل  ماكرون  سكانها  يتهم 

معاناتهم آخر كل شهر لسد احتياجاتهم.
التي  التخريب  ولم يدل ماكرون بأي تصريح حول عمليات 
العشرين في  شهدتها باريس منذ عودته من قمة مجموعة 
بسبب  بلغراد  إلى  مقررة  زيارة  أرجأ  أنه  إال  األحد.  األرجنتين 
»مشاكل« في بالده، بحسب ما أعلن نظيره الصربي ألكسندر 

فوتشيتش االثنين.

وماكرون الوسطي )40 عامًا( انتخب في مايو وفًقا الجندة 
أعمال شملت إجراءات تحض الشركات على االستثمار إليجاد 
خفض  إلى  سعى  مباشرة  السلطة  توليه  وبعد  الوظائف. 

الضرائب على أوساط األعمال وأصحاب الدخل المرتفع.
»السترات  أصحاب  بين  الغضب  اإلجراءات  هذه  وأثارت 
الوقود حول  السريعة ومخازن  الطرق  أغلقوا  الذين  الصفراء« 

البالد خالل األسبوعين الماضيين.
مغلقة  تزال  ال  مئة مدرسة  نحو  في  االحتجاجات  وانتشرت 
خيبة  عن  أعربوا  الذين  المراهقين  قبل  من  جزئيًا  أو  كليًا 

أملهم حيال إصالحات تتعلق بدخول الجامعات.

إحصاء الخسائر
في  عجوز  بينهم  االحتجاجات  خالل  أشخاص  أربعة  وقتل 
الثمانين من عمرها توفيت في المستشفى األحد بعد إصابتها 

بعبوة غاز مسيل للدموع في مرسيليا.
جادة  في  ونهب  تخريب  أعمال  إلى  االضطرابات  وتحولت 
وانتشرت  السبت،  السياحية  المناطق  من  وغيرها  الشانزلزيه 

صور صادمة لالحتجاجات في أنحاء العالم.
العاصمة  في  اعتقلوا  شخصًا   412 أن  الشرطة  وقالت 

السبت. وذكرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أنه تم سحب 
أكثر من 200 سيارة محترقة من الشوارع.

الحافالت  بمواقف  لحق  الذي  الضرر  كلفة  أن  إلى  وأشارت 
أربعة  إلى  ثالثة  بين  تتراوح  السبت  وغيرها  العامة  والمقاعد 
ماليين يورو. ويستعد القضاء لمحاكمة موقوفي السبت بعد 
األقل  على  موقوًفا   57 محاكمة  اإلثنين  وتم  باريس.  حوادث 

)من أصل 378( اإلثنين أمام محكمة باريس الجنائية.
وواجه الموقوفون تهم ارتكاب »أعمال عنف ضد أشخاص 
ذات  أمالك  ضد  تخريب  و»أعمال  العامة«  السلطة  يتولون 
و»حمل  عنف«  أعمال  ارتكاب  بغية  و»التجمع  عامة«،  منفعة 
سالح«، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 

ثالث وسبع سنوات، بحسب ما أوضح المدعي العام.

ال بد من التنازل
التخاذ  ملحة  حاجة  هناك  كانت  أنه  فرنسيون  مراقبون  ورأى 
خطوة ما، مع انتشار الدعوة إلى بدء يوم رابع من التحركات 
السبت المقبل على شبكة اإلنترنت، كما بدأت االثنين إشارات 

لتحرك طالبي.
تواجه  الشعبي،  الغضب  حجم  تقدير  في  التباطؤ  وبعد 

التنفيذية صعوبات في فتح الحوار مع هذه الحركة  السلطات 
غير النمطية التي نشأت من خالل شبكات التواصل االجتماعي، 

دون قيادة أوهيكلية.
ورغم الحرائق وعمليات النهب التي هزت العاصمة وصدمت 
الشهر  ينهون  الذين  الفرنسيين  هؤالء  تعبئة  فإن  العالم، 
من   72% من  والدعم  التفهم  تلقى  تزال  ما  بالغة،  بعصوبة 

مواطنيهم، وفًقا لنتائج استطالع نشرته »هاريس« االثنين.
وكان من المتوقع أن يلتقي فيليب الثالثاء ممثلي »السترات 
ممثلي  أن  أكدا  التحرك  مندوبي  من  اثنين  لكن  الصفراء«. 
الجناح المعتدل في حركة االحتجاج لن يشاركوا في المحادثات 
من  باالنتقام  تهديدات  تلقوا  أن  بعد  الوزراء  رئيس  مع 
المحادثات مع  المشاركة في  قرار عدم  إن  المتشددين. وقاال 

فيليب الثالثاء يعود إلى »أسباب أمنية«.
وحذر برونو كوتري الباحث في مركز األبحاث السياسية في 
جامعة »سيانس بو« من »أنه كلما مرالوقت كلما كان الثمن 
تساؤالت  نطرح  أن  يمكننا  »لكن  وأضاف  باهًظا«.  السياسي 
حول قدرة الحكومة على استيعاب ما يحصل« ملمحًا إلى أنه 
الحكومة  بين  تفصل  التي  الهوة  ردم  الصعب  من  سيكون 

والمحتجين.

<   صدامات بين متظاهري »السترات الصفراء« والشرطة أمام قوس النصر أثناء تظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط وكلفة المعيشة 

خيار عقد استفتاء ثان يبقى قائًما

البرملان البريطاني يطلق مناقشات 
حاسمة قبل تصويت تاريخي حول بريكست

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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خروج  شروط  حول  النقاشات  من  أيام  خمسة  الثالثاء  البريطانيون  النواب  بدأ 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، المعروف ب»بريكست«، وسط خالف حول رفض 

الحكومة نشر وثيقة االستشارات القانونية الكاملة حول النص.
على  ديسمبر  كانون   11 في  البريطاني  البرلمان  يصوت  أن  المرتقب  ومن 
اتفاق بريكست الذي كان موضع مفاوضات مكثفة بين لندن واالتحاد األوروبي، 
بعد مناقشته. وقالت ماي عند افتتاح النقاشات الثالثاء إن ذلك االتفاق »يستجيب 

لتطلعات الشعب البريطاني«.
يحترم  باتفاق  األمام  إلى  نمضي  أن  يريد  البريطاني  »الشعب  أن  وأضافت 
نتيجة االستفتاء ويتيح لنا لم شمل البالد، بغض النظر عن الطريقة التي نصوت 

بها«.
بارتكاب »إساءة  النواب حكومة ماي  اتهم عدد من  تلقي كلمتها،  أن  وقبل 
وثيقة  بنشر  معارضة  أحزاب  لمطالب  االنصياع  برفضها  البرلمان«  بحق 

االستشارات القانونية البريطانية حول معاهدة االنسحاب كاملة.
نصائح  بتقديم  المكلف  الوزير  وهو  كوكس،  جيفري  العام  المدعي  ونشر 
قانونية للحكومة، اإلثنين ملخصًا عن هذه الوثيقة. وخالل نقاش في البرلمان، 
نشرها  بعدم  قراره  برر 
السرية  بكاملها حرصًا على 
أنه ليس هناك ما  لكنه أكد 

ينبغي إخفاؤه.
تهديدات باإلطاحة

أجواء  في  ذلك  ويأتي 
ظل  في  أساسًا  متوترة 
كل  من  نواب  معارضة 
السياسية  االتجاهات 
من  بريطانيا  خروج  التفاق 
وإلى  األوروبي.  االتحاد 
العمالية  المعارضة  جانب 
الحزب  في  أوروبا  ومؤيدي 
الديمقراطي  الليبرالي 
الصغير،  الديمقراطي  الوحدوي  الحزب  فإن  المستقلين،  االسكتلنديين  والنواب 
النواب  عشرات  وكذلك  النص  يعارض  الشمالية،  أيرلندا  في  ماي  تيريزا  حليف 

المحافظين المؤيدين لقطع عالقات تام مع االتحاد األوروبي.
ولوّحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من االتحاد 
االقتصاد  على  المحتملة  الوخيمة  التداعيات  كل  مع  اتفاق،  بدون  األوروبي 

البريطاني. كما حذرت من أنه قد ال يحصل بريكست على اإلطالق.
ويعتزم حزب العمال إطالق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على 
تصويت النواب على النص. وتواجه ماي من جانب آخر بعض المشككين بأوروبا 

من حزبها، الساعين أيضا لإلطاحة بها.

إستفتاء ثانٍ
وترك االستفتاء الذي نظم في يونيو 2016، وفاز فيه مؤيدو الخروج من االتحاد 
األوروبي بنسبة %52، ترك البالد منقسمة بعمق. وبعد أشهر من المفاوضات، 

يثير النص الذي ُأبرم مع االتحاد األوروبي استياء من الجانبين.
فأشد مؤيدي بريكست يعتبرون أن بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع 

االتحاد األوروبي فيما ال يزال مؤيدو أوروبا يأملون بحصول خطوة إلى الوراء.
والنبأ السار بالنسبة لمعارضي بريكست هو أن بريطانيا ستتمكن من أن تقرر 
من جانب واحد، إذا رغبت بذلك، بالعدول عن االنسحاب من االتحاد األوروبي، 
وذلك وفًقا للتقييم الذي توصل له مدعي عام محكمة العدل في االتحاد األوروبي 

في استشارة ال تلزم قضاة المؤسسة.
ويكسب خيار تنظيم استفتاء ثان حول بريكست تأييدًا متزايدًا. وسلم نواب 
من حزب المحافظين وحزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والخضر رئيسة 
الحكومة اإلثنين عريضة تحمل أكثر من مليون توقيع للمطالبة باستفتاء جديد.

وقالت النائبة جاستن غرينينغ إن »ذلك هو االحتمال الوحيد إذا وصل البرلمان 
إلى طريق مسدود«.

بما  تقدر  التي  بريطانيا  خروج  فاتورة  خصوصًا  يشمل  االنسحاب  واتفاق 
بين 40 و 45 مليار يورو، كما يضمن حقوق االوروبيين المقيمين في بريطانيا 
والمواطنين البريطانيين المقيمين في االتحاد االوروبي. كما يحدد فترة انتقالية 
حتى  تستمر  ان  ويمكن   ،2019 مارس   29 في  المرتقب  بريكست  بعد  تبدأ 

ديسمبر 2020.
ايرلندا  بين  حدود  الى  العودة  لتجنب  األمان«  »شبكة  بند  أيضا  ويتضمن 
الشمالية، وجمهورية أيرلندا العضو في االتحاد األوروبي وللحفاظ على السالم 

في الجزيرة.
واحدة  جمركية  منطقة  إنشاء  على  تقوم  التي  للجدل  المثيرة  اآللية  وهذه 
تشمل االتحاد األوروبي وبريطانيا لن تدخل حيز التنفيذ إال بعد الفترة االنتقالية 

وفقط في حال عدم التوصل إلى حل أفضل بحلول منتصف 2020.
ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي أن تعيد التفاوض حول النص وهو 

خيار يستبعده االتحاد األوروبي.
وبعد يومين على تصويت البرلمان البريطاني الذي سيحصل في 11 ديسمبر 
ستعود تيريزا ماي إلى بروكسل لعقد قمة أوروبية جديدة. وتأمل ماي أن تعود 

ألقرانها األوربيين بموافقة صعبة المنال من البرلمان على اتفاق االنفصال.

اتخذ الرئيس المكسيكي، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، 
لتحقيق  واليته  بداية  في  غير مسبوقة  إجراءات  سلسلة 
التي  بالده  في  وجذري«  »عميق  تغيير  بإحداث  وعوده 
تعاني الفساد والفقر والجريمة، منها فتح القصر الرئاسي 
اختفوا  43 طالبًا  لتحديد مصير  لجنة  للعامة، وتشكيل 
في العام 2014، وكذلك عقد مؤتمرًا صحفيًا يتلقى فيه 

األسئلة من مممثلي وسائل اإلعالم.
وبدأ أوبرادور يوم عمله االثنين في السادسة صباحًا 
بلقاء مع فريقه األمني واإلعالمي، أعقبه مؤتمر صحفي في 
السابعة صباحًا قال إنه سيكون عادة يومية له. وسيكون 
نيتو  بينا  إنريكي  سلفه  أسلوب  على  ثورة  بمثابة  ذلك 
الذي اعتاد قراءة بيانات معدة مسبًقا للصحافة بشكل غير 

ثابت، دون أن يتلقى أسئلة الصحفيين.
غرفة  في  اكتظوا  الذين  الصحفيين  أوبرادور  وأبلغ 
على  بالحصول  الحق  »سنضمن  القصر،  في  اإلعالم 
المعلومات«. وتابع الرئيس البالغ 65 عامًا، والذي تمتد 
على  لإلجابة  خدمتكم  في  »نحن  سنوات،  ست  واليته 
أسئلتكم. ليس هناك حدود وليس هناك رقابة ... اإلعالم 
مجااًل  اللقاء  وتناول  مطلعين«.  الناس  على  لإلبقاء  أداة 
واسعًا من القضايا. وأعلن أوبرادور أن لقاَءه الصباحي مع 

فريقه األمني واإلعالمي سيكون أيضًا يوميا.
السلطة.  لمغريات  برفضه  اليساري  الرئيس  واشتهر 
راتبه  بخفض  أوبرادور  لوبيز  قام  لمنصبه،  توليه  وفور 
وأزال  للبيع،  الرئاسية  الطائرة  وعرض   ،60% بنسبة 
لوس  الرئاسي،  المقر  عن  وتخلى  الرئاسية  الحراسة 

خفض راتبه وباع طائرة الرئاسة وتخلى عن الحرس والقصر

رئيس املكسيك اليساري يبدأ واليته بتغييرات »عميقة وجذرية«

شهد انهيار السوفيات وحرب الكويت وتولي ابنه منصب الرئاسة

األميركيون يودعون جورج بوش األب وسط مظاهر تأبني رسمية وشعبية

اليوم  بتكساس  رأسه  مسقط  في  يدفن 
جورج  السابق  األميركي  الرئيس  الخميس 
نحو  امتدت  تكريم  مراسم  بعد  األب  بوش 
بمدينة  بمنزله  الجمعة  وفاته  منذ  أسبوع 
وسط  عاما،   94 يناهز  عمر  عن  هيوستن 
تقديرا  وشعبية  رسمية  تكريم  مظاهر 
تخُل  لم  التي  الطويلة  السياسية  لمسيرته 

من الجدل، وكذلك الفشل.
اإلثنين  األب  لبوش  األخير  الوداع  وبدأ 
بعد نقل جثمانه على متن طائرة »إيرفورس 
واشنطن  إلى  تكساس  من  الرئاسية  وان« 
حيث سُجّي في القاعة المستديرة في مبنى 
الكونغرس إلتاحة الفرصة لألميركيين إللقاء 

نظرة أخيرة عليه.
بيكر،  جيمس  ومستشاره  صديقه  وقال 
الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية، األحد 

على شبكة إيه.بي.سي إنه »توفي بسالم«.
الذي  الوحيد  بوش–الرئيس  تكريم  وتم 
أربعة  حياته–لمدة  في  الرئاسة  ابنه  تولى 
من  حيث  تكساس  وفي  واشنطن  في  أيام 
ولكن  الخميس.  اليوم  يُدفن  أن  المقرر 
األميركيين  الرؤساء  من  أيضا  األب  بوش 
يتمكنوا  لم  الذين  القالئل  الجمهوريين 
رئاسية  لفترة  البقاء في منصبهم سوى  من 
واحدة رغم أنه اتخذ قرارات حاسمة وتاريخية 
الباردة  الحرب  بإنهاء  يتعلق  ما  في  سواء 
ودول  السابق  السوفيتي  االتحاد  وانهيار 
اوربا الشرقية التابعة له وسقوط سور برلين 
وإعادة توحيد ألمانيا للمرة األولى منذ نهاية 
عسكريا  التدخل  أو  الثانية،  العالمية  الحرب 
إلنهاء غزو واحتالل العراق للكويت في نهاية 

العام 1990.
األب  بوش  تكريم  مراسم  وتوجت 
كاتدرائية  في  رسمية  بجنازة  األربعاء  أمس 
واشنطن الوطنية، حضرها الرئيس األميركي 

وبيل  أوباما  باراك  وأسالفه  ترامب  دونالد 
كلينتون، لتكون أول جنازة رئاسية منذ وفاة 

الرئيس األسبق جيرالد فورد في 2006.
الحرب  أثناء  عسكريًا  طياراً  بوش  وكان 
وكالة  رئيس  الثانية، وشغل منصب  العالمية 
الرئيس  نائب  وكان  المركزية،  االستخبارات 
رونالد ريغان قبل أن يفوز بالرئاسة في العام 
1988. وأعلن الرئيس ترامب، الذي تصادم مع 
عائلة بوش مرارا ولم يحظ بدعمهم في حملته 
أمس   ،2016 العام  في  الرئاسية  االنتخابية 
األربعاء يوم حداد رسمي. كما أن النجل األصغر 
لبوش األب وحاكم والية فلوريدا السابق، جيب 
في  ترامب  منافسي  ضمن  من  كان  بوش، 

االنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ألكون  »أتطلع  تويتر  على  ترامب  وكتب 
مع عائلة بوش للتعبير عن احترامي للرئيس 

جورج بوش«.

مراسم التكريم
ونُقل جثمان بوش على متن طائرة الرئاسة 
ترامب  أمر  والتي   747 بوينغ  طراز  من 
أندروز  قاعدة  إلى  هيوستن  من  بإرسالها 
مراسم  بعدها  لتبدأ  مريالند،  في  العسكرية 
باسم  الطائرة  تُعرف  وتقليديًّا،  الحداد. 
»ايرفورس وان« عندما يكون الرئيس الحالي 

على متنها.
باسم  المتحدث  ماكغارث،  جيم  وكتب 
عائلة بوش، اإلثنين »يوم جميل في تكساس 
في  الرئيس«،  سيدي  محدودة  غير  الرؤية 
اقتباس لعبارة كان يحبها الرئيس بوش إبان 
استخدمها  والتي  البحرية،  سالح  في  عمله 

أفراد عائلته وأصدقاؤه لنشر خبر وفاته.
ال43  االبن–الرئيس  بوش  جورج  وقف 
الرئيس  وأحباء  المتحدة–وأقارب  للواليات 
أثناء  قلوبهم  على  أياديهم  واضعين  الراحل 

األميركي،  بالعلم  المغطى  الجثمان  نقل 
إلى  الطائرة  العائلة  أفراد  يستقّل  أن  قبل 
مبنى  في  بوش  جثمان  وسجّى  واشنطن. 
صباح  حتى  اإلثنين  مساء  منذ  الكونغرس 
على  الشرف  بحرس  محاطا  األربعاء،  أمس 
المواطنين  من  اآلالف  وتدفق  الساعة.  مدار 
األخيرة  النظرة  إللقاء  الكونغرس  مبنى  على 

على بوش.
إلى  النعش  نقل  تم  األربعاء،  وأمس 
الكاتدرائية إلقامة الجنازة، وهي الرابعة التي 

تُقام هناك لرئيس سابق.
أمس  الجنازة  يحضر  أن  المقرر  وكان من 
المستشارة  بينهم  األجانب  القادة  عشرات 
أميركية  وشخصيات  ميركل  انغيال  االلمانية 
في  الرسمية  الجنازة  أعقاب  وفي  بارزة. 
هيوستن  إلى  جوًا  النعش  انتقل  واشنطن، 
سانت  كنيسة  في  جثمانه  سيسجى  حيث 

ترتادها عائلة بوش منذ عقود،  التي  مارتن 
والحًقا  الخميس.  اليوم  الجنازة  قداس  حتى 
مكتبة  في  لدفنه  بالقطار  الجثمان  يُنقل 
جورج بوش الرئاسية في كولدج ستيشن في 

تكساس.
باربرا  زوجته  جانب  إلى  بوش  وسيدفن 
التي  روبن  وابنتهما  ابريل  في  توفيت  التي 
توفيت بعد إصابتها بسرطان الدم في سن 

الثالثة.

شهادات األصدقاء
لبوش،  المقرب  الصديق  بيكر،  ووصف 
خدم  رئيس  »أفضل  أنه  السابق  الرئيس 
إخفاقات  أكبر  إلى  إشارة  في  واحدة«  لوالية 
بوش السياسية بعد أن خسر انتخابات 1992 

لصالح بيل كلينتون.
منصب  شغل  الذي  باول،  كولن  وقال 
تلك  خالل  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس 
ألنه  بوش  قيادة  من  واثقا  كان  إنه  الحرب، 
»كان يعرف ما هو القتال. وكان يعرف ما هو 

معنى موت الناس .. وأراد تجنب حرب«.
وعانى الرئيس السابق لسنوات من مرض 
متحرك،  كرسي  على  أقعده  الذي  باركنسون 
خصوصا  مرارا  المستشفى  إلى  يُنقل  وكان 

بعد وفاة زوجته باربرا.
األمور  إن  إي بي سي،  لشبكة  بيكر  وقال 

أخذت منحى إلى األسوأ األسبوع الماضي.
مساعدي  أحد  أخبر  عندما  أنه  واضاف 
بوش الرئيس السابق أن بيكر يزوره الجمعة 
»استفاق وفتح عينيه. ونظر إلي وقال مرحبا 

بيكر. إلى أين نحن ذاهبون«.
وقال إنه رد عليه قائال »نحن ذاهبون إلى 

الجنة«.
الذي  المكان  هو  هذا  »جيد.  بوش  ورد 

أريد أن أذهب إليه«.
وقال بيكر إن كلمات بوش األخيرة كانت 
في ختام مكالمة هاتفية مع ابنه جورج حيث 

قال »وأنا كذلك أحبك«.

بيوس، واختار أن يقيم في منزله المتواضع.
وبعد ساعات قليلة من بدء واليته عند منتصف ليل 
الدستورية،  اليمين  يؤدي  أن  قبل  السبت–األحد، وحتى 

فتح لوبيز أوبرادور أبواب مقره الرئاسي أمام العامة.

لجنة للتحقيق في اختفاء 43 طالبًا
كما قرر لوبيز أوبرادور اإلثنين إنشاء لجنة تحقيق لتسليط 
الضوء على اختفاء 43 من طاّلب مدرسة آيوتزينابا بوالية 
غيريرو )جنوب( عام 2014. وقال لوبيز أوبرادور الملّقب 
»آملو« بعد توقيع مرسوم إنشاء لجنة التحقيق إنّه »من 
البحث عن  التوقيع على هذا االتفاق، نبدأ عمليّة  خالل 

شباب أيوتزينابا. هذا كان التزامنا، ونحن نلتزم به«.
تتحّقق  وأن  الحقيقة سريعًا،  نعرف  أن  »آمل  وأضاف 
حقوق  تُنتهك  ال  حتّى  مثااًل  ذلك  يُصبح  وأن  العدالة، 
اللجنة  تشكيل  وسيتم  أخرى«.  مرًّة  بلدنا  في  اإلنسان 
ذوي  وستضمّ  المقبلة،  الثالثين  األيام  خالل  الجديدة 

الطالب ومسؤولين حكوميّين وخبراء وفنّيين.
الغرف الرئاسية الفاخرة

وكان مقر الرئاسة المكسيكية قد شهد ليلة الجمعة حفل 
المقر  فتح  بساعات،  ذلك  وبعد  أسبانيا.  ملك  استقبال 
أبوابه على مصراعيها الستقبال عشرات آالف المواطنين 

المكسيكيين لزيارة الغرف الفاخرة التي أذهلتهم.

وفي مشاهد تذكر بسقوط الزعماء الديكتاتوريين في 
العالم العربي وأوروبا الشرقية، تدفقت حشود كبيرة من 
في  وجالوا  الرئاسي  القصر  على  العاديين  المكسيكيين 
غرفه الفارهة وحدائقه الخضراء، بعد أن كان هذا القصر 

قبل ساعات أكثر مقرات السلطة حماية.
دكتاتورًا  يخلف  لم  أوبرادور  لوبيز  أن  هو  والفرق 
في  فاز  هو  بل  للنظام،  دموي  تغيير  إطار  في  مكروهًا 

انتخابات ديمقراطية ليخلف الرئيس إنريكي بينا نيتو.
عامة  أمام  بينوس  لوس  قصر  أبواب  بفتح  وقراره 
المكسيك —  الشعب كان يهدف لبعث رسالة تفيد أن 
عامًا   89 لمدة  الرئيسيين  الحزبين  نفس  التي حكمها 
التي  السلطة«  »مافيا  حكمتها   — الساحق  فوزه  حتى 
البالد،  موارد  نهب  خالل  من  كالملوك  أفرادها  عاش 
وفرض ضرائب على أموال المكسيكيين التي يحصلون 

عليها أصاًل بصعوبة.
لوس  قصر  على  السريعة  الفعل  ردود  إلى  واستنادًا 
بينوس الذي استقبل 85 ألف زائر في أول يومين، فإن 
حملة العالقات العامة هذه تبدو ناجحة. وقالت أليخاندرا 
والية  والقادمة من  متجر  في  العاملة  عامًا(   50( باريتو 
بوبال لزيارة مدينة مكسيكو سيتي »هذه فخامة زائدة. لم 
أتخيل مكانًا كهذا«. وأضافت »الغرف بصراحة ضخمة. 

لماذا تحتاج عائلة واحدة كل هذا؟«.
وتبلغ مساحة لوس بينوس 56 ألف متر مربع، أي 14 
السياسي  المحلل  وذكر  األبيض.  البيت  مساحة  ضعف 
هيرنان غوميز الذي زار القصر في اليوم األول »إنه مكان 
القادة  الشاسعة بين  المسافة  مترام األطراف يدل على 
المكسيكيين وباقي الشعب، وكذلك الطريقة المبهرجة 

التي عاش بها السياسيون المكسيكيون«.

واشنطن  ــ وكاالت

<   الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور يلقي كلمة خالل مراسم تنصيبه

<   تيريزا ماي

<  الرؤساء السابقون جيمي كارتر، بيل كلينتون، جورج بوش االبن، وباراك أوباما في مكتبة جورج بوش في تكساس 

مكسيكو  ــ وكاالت

<  ماكرون يتفقد آثار االشتباكات العنيفة في باريس برفقة وزير داخليته



عربي و دولي 07

تزعم أن غرضها التسلل لتنفيذ عمليات

جيش االحتالل يدمر أنفاقًا على الحدود مع لبنان في تصعيد مفاجئ ضد حزب الله
األربعاء  أمس  اللبنانية–اإلسرائيلية  الحدود  على  الهدوء  ساد 
»لكشف  عملية  أطلقت  أنها  إسرائيل  إعالن  من  يوم  بعد 
اللبنانية  اهلل  إن جماعة حزب  أبيب  تل  تقول  أنفاق  وإحباط« 
المدعومة من إيران حفرتها لشن هجمات عليها عبر الحدود.

وشوهد حفار ميكانيكي بالقرب من جدار حدودي في بلدة 
التابعة  السالم  راقبت قوات حفظ  بينما  المطلة في إسرائيل 
نقطة  في  إسرائيليون  جنود  وتجمع  الوضع.  المتحدة  لألمم 

تفتيش قرب الحدود.
ومنذ الثالثاء، شوهدت من جنوب لبنان حفارات ميكانيكية 
قرب  اإلسرائيلية  األراضي  في  تعمل  ثقيلة  أخرى  ومعدات 
الحدود. وأعلن الجيش اإلسرائيلي بدء عملية التفتيش، وقال 
إن العملية تجري داخل إسرائيل حتى اآلن ولم تمتد إلى داخل 

لبنان.
الحدود  عبر  صراع  أي  اهلل  وحزب  إسرائيل  تخض  ولم 
2006. غير  العام  اللبنانية–اإلسرائيلية منذ آخر حرب بينهما 
أن إسرائيل شنت هجمات ضد قوات التنظيم المسلح المدعوم 
من إيران في سورية، مستهدفة ما وصفتها بإمدادات أسلحة 

متطورة لحزب اهلل.

توتر في المنطقة
وكان إعالن الجيش اإلسرائيلي الثالثاء أنه رصد أنفاقًا لحزب 
اهلل تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، والبدء في 

عملية لتدميرها قد أدى لخلق حالة من توتر بين الطرفين.
وجاء اإلعالن اإلسرائيلي المفاجئ بعد ساعات على لقاء بين 
الخارجية  ووزير  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

األميركي مايك بومبيو في بروكسل مساء اإلثنين.
ألمن  يتعرض  أحد  »أي  االجتماع  بعد  نتانياهو  وقال 
الثالثاء،  مساء  الحق  وقت  وفي  غاليًا«.  ثمنًا  سيدفع  إسرائيل 
ندد نتانياهو في مداخلة له ضمن أخبار التلفزيون اإلسرائيلي 

بمشاركة إيران في بناء أنفاق حزب اهلل.
وقال إن األنفاق على الحدود بين إسرائيل ولبنان »جزء من 
تقودها  التي  والعالمية  اإلقليمية  واالعتداءات  اإلرهاب  شبكة 
في  التمركز  إيران من  لمنع  بحزم  وأضاف »سنتحرك  إيران«. 
اإلرهابية  األعمال  ضد  أيضًا  سنتحرك  أننا  كما   )...( سورية 

اإليرانية في لبنان«.

دعوة لمجلس األمن لالجتماع
وأكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية أنه سيبحث الموضوع »في 
العام  األمين  بينهم  العالم،  في  مع مسؤولين  القادمة  األيام 

لألمم المتحدة«.
المتحدة  األمم  في  إسرائيل  ممثل  من  طلب  إنه  وقال 
عدوان«  لمناقشة  األمن  لمجلس  عاجل  اجتماع  إلى  »الدعوة 

حزب اهلل.
العملية  الثالثاء  الكامل  دعمه  األبيض  البيت  وقدم 
بولتون،  جون  القومي،  األمن  مستشار  وقال  اإلسرائيلية. 
للدفاع  إسرائيل  جهود  بقوة  تدعم  المتحدة  »الواليات  إن 
وقف  إلى  عمالئها  وكل  إيران  »ندعو  مضيفًا  سيادتها«،  عن 

غير  تهديدًا  يشكل  الذي  اإلقليمي،  واستفزازهم  تعدياتهم 
مقبول لألمنين اإلسرائيلي واإلقليمي«.

»األنشطة  وقف  ضرورة  لبومبيو  أكد  نتانياهو  وكان 
أن  على  مشددًا  لبنان،  في  إيران  بها  تقوم  التي  العدائية« 
أنشطة حزب اهلل تُشكل »انتهاكًا صارخًا للسيادة اإلسرائيلية 
 2006 في  الدولي  األمن  الصادر عن مجلس   »1701 وللقرار 
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يومًا.

اللفتنانت  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم  المتحدث  وقال 
»بدأنا  الثالثاء  لصحفيين  كونريكوس،  جوناثان  كولونيل 
وإحباط  لكشف  الشمال(  )درع  شيلد+  +نورذرن  عملية 
هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة حزب اهلل اإلرهابية 

من لبنان إلى إسرائيل«. وأعلنت إسرائيل المنطقة المحيطة 
صورًا  الجيش  ونشر  مغلقة،  عسكرية  منطقة  المطلة  ببلدة 
المقابلة  الجهة  ومن  األرض.  بحفر  تقوم  ثقيلة  آليات  تظهر 
حركة  اللبنانية  كفركال  قرية  قرب  صحفيون  شاهد  للحدود، 

آليات إسرائيلية.
قوات  أعلنت  اإلسرائيلي،  اإلعالن  من  ساعات  وبعد 
)...( زادوا من دورياتهم  اليونيفيل أن »جنود حفظ السالم 
مع  الحدود  مقام  يقوم  )الذي  األزرق  الخط  طول  على 
للحفاظ  اللبنانية،  المسلحة  القوات  جانب  إلى  إسرائيل(، 
إلى  يؤدي  قد  فهم  سوء  أي  وتجنب  العام  االستقرار  على 

تصعيد«.
اللبناني في بيان أن وحداته تقوم »بتنفيذ  الجيش  وأكد 
مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع 
أو  أي تصعيد  لمنع  لبنان،  في  الموقتة  المتحدة  األمم  قوات 
زعزعة لالستقرار في منطقة الجنوب«، وأن الجيش »جاهز ألي 

طارئ«. وأشار الجيش واليونيفيل إلى أن الوضع »هادئ«.
العملية اإلسرائيلية واالتهامات  ولم يعلق حزب اهلل على 
على  نشر  للحزب  التابع  الحربي  اإلعالم  أن  إال  له،  الموجهة 
من  أكثر  مدته  فيديو  وشريط  صورًا  اإللكتروني  موقعه 
على  اإلسرائيليين  الجنود  تحركات  يرصد  دقائق  خمس 

اللبنانية. لبلدة كفركال  المقابلة  الجهة 
التحركات  فيه  رصد  بتقرير  والفيديو  الصور  وأرفق 
اإلسرائيلية بصياغة خبرية وإعالن المتحدث اإلسرائيلي حول 
العملية الهادفة »للكشف عن أنفاق يزعم أنها تمتد من جنوب 

لبنان إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة«.

مجلس الشيوخ األميركي يطالب ترامب بمعاقبة الرياض

تركيا تصدر مذكرتني العتقال مسؤولني 
سعوديني بتهمة التورط في قتل خاشقجي

قال مسؤوالن تركيان أمس األربعاء إن المدعي 
العتقال  مذكرتين  أصدر  السطنبول  العام 
سعود  هما  سابقين،  سعوديين  مسؤولين 
بأنهما  لالشتباه  عسيري،  وأحمد  القحطاني 
خططا لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
قبل  اسطنبول  في  بالده  قنصلية  مقر  في 

شهرين.
إلى  خلص  المكتب  أن  المسؤوالن  وأضاف 
القحطاني،  بأن  قويًا«  »اشتباهًا  هناك  أن 
األمير  السعودي  العهد  لولي  كبير  مساعد  وهو 
ويتولى  الملكي  البالط  في  سلمان  بن  محمد 
رئيس  نائب  وهو  وعسيري،  اإلعالم،  مسؤولية 
شاركا  سابًقا،  السعودية  العامة  االستخبارات 
القنصلية  داخل  خاشقجي  لقتل  التخطيط  في 
أكتوبر.  من  الثاني  في  باسطنبول  السعودية 
وأعلنت السعودية إقالة القحطاني وعسيري من 
اإلقرار  بعد  أكتوبر  شهر  نهاية  في  منصبيهما 

رسميًا بقتل خاشقجي داخل القنصلية.
ولكن مصادر غربية أشارت إلى أن قحطاني ما 
زال يمارس دوره في البالط الملكي في التواصل 
الهجمات  إدارة  وكذلك  اإلعالم  وسائل  مع 
بانتقاد  يقومون  لمن  المضادة  اإللكترونية 
اإلجتماعي،  التواصل  وسائل  على  المملكة 
بشعبية  يحظى  الذي  »تويتر«  موقع  وتحديدًا 
العام  المدعي  أن  كما  السعودية.  في  كبيرة 
إنه  قال  متهمًا   11 أسماء  يكشف  لم  السعودي 
ستجري محاكمتهم بتهمة قتل خاشقجي، ومن 
من  كان  واذا  بإعدامهم،  طالب  خمسة  بينهم 
العالم  عرفه  الذي  وعسيري  القحطاني  بينهم 
كمتحدث رسمي باسم التحالف العربي الذي يقود 

الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال أحد المسؤولين األتراك »تحرك االدعاء 
والقحطاني  لعسيري  اعتقال  مذكرتي  إلصدار 
يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ 
التركي  المسؤول  وقال  ضدهما«.  رسميًا  إجراًء 
التزام  في  يشك  الدولي  المجتمع  أن  »يبدو 
هذه  عن(  )المسؤولين  بمقاضاة  السعودية 
السعودية  للسلطات  يمكن  البشعة.  الجريمة 
المشتبه  جميع  بتسليم  المخاوف  هذه  معالجة 
خاشقجي  جمال  قتل  حيث  تركيا  إلى  بهم 

وقطعت أوصاله«.

اتهامات لولي العهد في مجلس الشيوخ 
األميركي

تصريح  من  يوم  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي 
إنهم  األمريكي  الشيوخ  في مجلس  كبار  أعضاء 
من  مضى  وقت  أي  من  أكثر  متأكدين  أصبحوا 
أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل 
خاشقجي بعد إفادة من مديرة وكالة المخابرات 

المركزية بشأن األمر.
للصحفيين  جراهام  لينزي  السناتور  وقال 
»أاَل تصل إلى نتيجة مفادها أن هذا تم تدبيره 
وتنظيمه من قبل أشخاص تحت قيادة محمد بن 

سلمان فذلك يعني أنك تغض الطرف عمدًا«.
وديمقراطيون  جمهوريون  مشرعون  ووجه 
بعضًا من أشد اتهاماتهم حتى اآلن وقالوا إنهم 
ال يزالون يريدون إقرار تشريع يوجه رسالة إلى 
السعودية مفادها أن الواليات المتحدة تستنكر 
قتل خاشقجي. وحثوا الرئيس دونالد ترامب على 

التنديد بقوة بالقتل بعدما ساند ولي العهد.
الرئيس  كوركر،  بوب  السناتور  وقال 
بمجلس  الخارجية  العالقات  للجنة  الجمهوري 
الشيوخ »إذا مثل ولي العهد أمام هيئة محلفين 
فسيدان خالل 30 دقيقة«. وسئل كوركر عما إذا 

كان ولي العهد سيُدان بالقتل فأجاب: »نعم«.
للصحفيين  الشيوخ  مجلس  أعضاء  وتحدث 
أدلت فيها مديرة  لدى مغادرتهم جلسة مغلقة 
أمام  بإفادة  هاسبل  جينا  المركزية  المخابرات 
بعض زعماء المجلس ورؤساء بعض لجانه. وقال 
الديمقراطيين  زعيم  مينينديز  بوب  السناتور 
الشيوخ  مجلس  في  الخارجية  العالقات  بلجنة 

»آرائي السابقة ترسخت«.
رفاق  من   14 تحدى  الماضي،  األسبوع  وفي 
أغلبية  يملكون  الذين  الجمهوريين،  ترامب 
الشيوخ ونادرًا ما يختلفون  بسيطة في مجلس 
الديمقراطيين  مع  وصوتوا  رغباته  الرئيس،  مع 
لدعم إجراء من شأنه أن ينهي الدعم األمريكي 
للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

بها  أدلى  إفادة  بعد  التصويت  ذلك  جاء 
جيم  الدفاع  ووزير  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير 
اإلقدام  عدم  على  النواب  خاللها  حثا  ماتيس، 
على شيء يقوض العالقات األمريكية السعودية.
اإلفادة  جلسة  عن  هاسبل  غياب  وأغضب 
بعض أعضاء مجلس الشيوخ. وهز كوركر رأسه 
إفادة  كانت  إن  سئل  عندما  النفي  عن  تعبيرًا 

هاسبل غيرت آراء أحد.
الثالثاء  اليوم  الشيوخ  مجلس  أعضاء  وأوضح 
الحزبين  بين  قائمة  تزال  ال  عميقة  خالفات  أن 
إنه  كوركر  وقال  قدمًا.  المضي  كيفية  بشأن 
يمكن  تشريع  طرح  »الصعب«  من  سيكون 
مع  يعمل  أنه  وأضاف  الشيوخ.  مجلس  يقره  أن 
زمالئه بشأن كيفية تعديل القرار وأنه لم يتلق 
اقتراحات من إدارة ترامب بخصوص كيف تفضل 

التحرك لألمام.
تصويتًا  الديمقراطيين  من  كثير  ويريد 
األمريكي  الدعم  إلنهاء  القرار  على  مباشرًا 
تعديالت.  دون  اليمن،  في  للسعودية  بالكامل 
إنه  يقولون  الجمهوريين  وبعض  ترامب  لكن 
عالقاتها  يهدد  إجراء  واشنطن  تتخذ  أال  ينبغي 
التي تعتبر ثقاًل مهما في مواجهة  الرياض،  مع 

إيران بالشرق األوسط.
شيلبي  ريتشارد  الجمهوري  السناتور  وسلط 
بعد  تصريحاته  في  النقطة  تلك  على  الضوء 
معاقبة  »ينبغي  وقال  هاسبل.  مع  االجتماع 
ولي  نفصل  كيف  هو  اآلن  السؤال  ما.  شخص 
العهد السعودي ومجموعته عن الدولة نفسها؟«

وفدا الحكومة والمعارضة في السويد

إجالء الجرحى وتبادل األسرى يفتحان الباب الستئناف مفاوضات السالم اليمنية
من  المدعومة  اليمنية  الحكومة  وفد  توجه 
إلجراء  األربعاء  أمس  السويد  إلى  السعودية 
الحوثي  لجماعة  ممثلين  مع  سالم  محادثات 
إيران في مسعى جديد من األمم  المتحالفة مع 
االقتصادي  االنهيار  جلبت  حرب  إلنهاء  المتحدة 

والمجاعة.
الحكومة  ممثلي  أحد  العليمي  عبداهلل  وقال 
موقع  على  تغريدة  في  دوليًا  بها  المعترف 
حقيقية  »فرصة  تمثل  المحادثات  إن  »تويتر« 
العاصمة  من  فريقه  يغادر  أن  قبل  للسالم« 
السعودية الرياض. وكتب العليمي، »يغادر الوفد 
الوفد  أن  اليمني«، مضيفًا  الشعب  بآمال  محماًل 
الحكومي »سيبذل كل الجهود إلنجاح المشاورات 

التي نعتبرها فرصة حقيقية للسالم«.
والمتمردين  الحكومة  وفد  وصل  وفيما 
المتحدة  األمم  تعلن  لم  السويد،  الى  الحوثيين 
األولى  وهي  المفاوضات،  بدء  موعد  بعد  رسميا 
الحكومي  اليمني  الوفد  ويترأس   .2016 منذ 
خالد  الخارجية  وزير  شخصًا،   12 يضم  الذي 

اليماني، وفقًا لمصدر قريب من الوفد.
يدعمه  تحالفًا  واإلمارات  السعودية  وتقود 
الرئيس  الحوثيين إلعادة حكومة  الغرب ويقاتل 
الحرب  إنهاء  وترغبان في  عبدربه منصور هادي 
الحلفاء  وصعد  سنوات.  أربع  قبل  بدأت  التي 
الضغوط  من  واإلمارات  للسعودية  الغربيون 
أودى  الذي  الصراع  إلنهاء  سبيل  إليجاد  عليهما 
ثمانية  على  يربو  ما  ودفع  اآلالف  عشرات  بحياة 

ماليين شخص إلى شفا المجاعة.
في  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  وتدخل 
أخرجت  أن  بعد   2015 العام  األهلية  الحرب 
العاصمة  من  هادي  حكومة  الحوثي  جماعة 
صنعاء في العام 2014 لكنه واجه تعثرًا عسكريًا 
منذ سيطرته على مدينة عدن الجنوبية. وينظر 
السعودية  بين  بالوكالة  حربًا  باعتباره  للصراع 

وإيران.
المتحدة  األمم  مبعوث  جريفيث  مارتن  ونجح 
بناء  إجراءات  بعض  تحقيق  في  لليمن  الخاص 
الحوثيين  من  جرحى  إجالء  بينها  ومن  الثقة 
السويد،  في  المحادثات  بحضور  الجماعة  إلقناع 
الرياض  الدولي على  الضغط  خاصة مع تصاعد 
مقتل  حادثة  أعقاب  في  اليمن  حرب  إليقاف 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي أدت إلى 
العهد  ولي  وقرارات  أنشطة  في  التدقيق  زيادة 

السعودي محمد بن سلمان.
الثالثاء  السويد  إلى  الحوثيين  وفد  ووصل 

بعدما لم يحضر آخر جولة محادثات في جنيف في 
سبتمبر بزعم عدم موافقة دول التحالف العربي 
خارج  إلى  الجرحى  من  عدد  اصطحاب  على  لهم 

البالد، وضمان عودتهم سالمين إلى صنعاء.
هدنة ومبادلة السجناء

وستركز جولة المحادثات الجديدة، التي تجرى 
أعيد ترميمه خارج مدينة ستوكهولم،  في قصر 
الثقة  لبناء  أخرى  خطوات  بشأن  االتفاق  على 
إذا  ما  يتضح  ولم  انتقالية.  حكم  هيئة  وتشكيل 
محادثات  سيجريان  المتحاربان  الطرفان  كان 
مباشرة أم أن جريفيث سيقوم بجوالت مكوكية 

بين الجانبين.
على  لالتفاق  المتحدة  األمم  مبعوث  ويسعى 
إعادة فتح مطار صنعاء ومبادلة السجناء وتأمين 
االتفاق على هدنة في مدينة الحديدة الساحلية 
التي يسيطر عليها الحوثيون. وقد يقود ذلك إلى 
الضربات  ووقف  النار  إلطالق  نطاقًا  أوسع  وقف 
الجوية للتحالف والهجمات الصاروخية للحوثيين 

على المدن السعودية.
هجوم  شن  تجنب  المتحدة  األمم  وتحاول 
أغلب  دخول  نقطة  لكونها  الحديدة  على  شامل 
الطرفان  وعزز  لليمن.  والمساعدات  السلع 
األحمر  البحر  على  المطلة  بالمدينة  مواقعهما 
الشهر  التصعيد  خفض  بعد  متفرقة  معارك  في 

الماضي.
الشيوخ  مجلس  يدرس  أن  المقرر  ومن 
الدعم  إلنهاء  قرارًا  األسبوع  هذا  األميركي 

الصراع.  في  السعودية  تقوده  الذي  للتحالف 
الماضي دعمًا  المتحدة الشهر  الواليات  وأوقفت 
يتمثل في إعادة تزويد طائرات التحالف المقاتلة 
ضربات  نفذت  التي  الطائرات  وهي  بالوقود 
ألقي عليها اللوم في قتل آالف المدنيين. ولكن 
المدنيين  استهداف  قاطع  تنفي بشكل  الرياض 
التي  القتل الخطأ  وتقول إنها تحقق في حوادث 
الحوثيين  تتهم  كما  اليمنيون.  لها  يتعرض 
ومنطقة  صنعاء  في  المدنيين  وسط  باالختباء 

جبل صعدة، معقلهم الرئيس.

تفاؤل إماراتي
وكتب وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجيّة، 
السويد  أن  »نعتقد  »تويتر«:  على  قرقاش،  أنور 
في  ناجح  بشكل  لالنخراط  حاسمة  فرصة  توفر 

حل سياسي في اليمن«.
محمد  المتمرّدين  باسم  المتحدّث  وكان 
إلنجاح  جهدًا  ندّخر  »لن  أيضًا:  غرد  عبدالسالم 
الحرب  وإنهاء  السالم  وإحالل  المشاورات 
العدوانية وفك الحصار«، مضيفًا »أيدينا ممدودة 

للسالم«.

»خطوة أولى حيوية«
بمحادثات  الثالثاء  المتّحدة  الواليات  ورحّبت 
أولى  »خطوة  بأنّها  إيّاها  واصفًة  السالم، 
المتحاربة  األطراف  داعيًة  وأساسية«،  ضروريّة 
وصادق«  كامل  »بشكل  فيها  االنخراط  إلى 

وقالت  جارية«.  عدائية  أعمال  أيّ  و»وقف 
المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة األميركيّة هيذر 
ناورت »ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أّن هذه 
بهذه  نرحّب  لكنّنا  سهلة،  تكون  لن  العمليّة 

الخطوة األولى الضروريّة واألساسية«.
عانوا  »اليمنيين  أّن  على  ناورت  وشدّدت 
إلحالل  لليمنيّين  األوان  »آن  مضيفًة  طوياًل«، 
المصالحة مكان الصراع وكي يعملوا معًا لتحقيق 

مستقبل أكثر إشراقًا لليمن«.

تبادل األسرى
الثالثاء  أعلن  جريفيث،  الدولي،  المبعوث  وكان 
الحكومة  بين  اتّفاق  توقيع  من  االقتراب 
الطرفين،  بين  األسرى  مئات  لتبادل  والحوثيين 
المتمردين  50 جريحًا من  إجالء  وبعد يوم على 

إلى العاصمة العمانية مسقط.
في  أساسيًا  الحوثيين  الجرحى  ملفّ  ويُعتبر 

جهود إجراء مفاوضات سالم.
فريق  في  األسرى  ملفّ  مسؤول  وقال 
هادي  اليمنيّة،  للحكومة  التابع  المفاوضين 
االتفاق  إّن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  هيج، 
2000 عنصر من  1500 إلى  يشمل اإلفراج عن 
 1500 إلى  و1000  للحكومة،  الموالية  القوّات 

شخص من المتمرّدين.
الذين سيُفرَج عنهم، وزير  المعتقلين  وبين 
الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومسؤول جهاز 
المخابرات في عدن ناصر منصور هادي وشقيق 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
األزمة  أن  الثالثاء  المتحدة  األمم  وأعلنت 
اإلنسانية في اليمن ستتفاقم في 2019، محذرة 
إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص  عدد  أن  من 
ماليين  أربعة  بنحو  سيرتفع  غذائية  مساعدات 

شخص.
األغذية  لبرنامج  التنفيذي  المدير  وقال 
الثالثاء  بيزلي،  ديفيد  المتحدة،  لألمم  العالمي 
إن احصائية تتعلق باألمن الغذائي سيتم نشرها 
»زيادة  ستظهر  األسبوع  هذا  الحق  وقت  في 
يقدر  التي  البالد  في  الجوع«  معدالت  في  حادة 
 12 إلى  حالة  ماليين  ثمانية  من  سترتفع  أنها 

مليونًا.
شهدت  ثم   ،2014 في  اليمن  حرب  وبدأت 
تحالف  رأس  على  السعودية  تدخّل  مع  تصعيدًا 
للحكومة  دعمًا   2015 مارس  في  عسكري 
المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق 

واسعة بينها صنعاء.
النزاع  في  شخص  آالف  عشرة  نحو  وقتل 

اليمني منذ بدء عمليات التحالف.

عدن، ستوكهولم ــ وكاالت

أنقرة، واشنطن – وكاالت <  أعضاء وفد المتمردين الحوثيين قبيل مغادرتهم صنعاء على متن طائرة تابعة للطيران الكويتي 

< مدخل القنصلية السعودية في أسطنبول 

<  السناتور بوب كوركر

<  قوات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي تتفقد الحدود مع لبنان 

بدأت أمس األربعاء في مقر األمم المتحدة في جنيف محادثات 
بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في محاولة 
الغربية  الصحراء  2012 حول  منذ  المتوقفة  المفاوضات  إلحياء 

المتنازع عليها.
وقدمت األمم المتحدة هذا اللقاء الذي يجري على شكل طاولة 
جديدة  تفاوض  عملية  نحو  أولى  »خطوة  أنه  على  مستديرة 
بهدف التوصل الى حل دائم وعادل ومقبول من األطراف يتيح 
لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير«. وتبدو المحادثات 

صعبة، كما كانت دائمًا، ألن كل طرف متمسك بمواقفه.
وعبّــر مبعوث األمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست 
كولر المكلف بهذا الملف منذ العام 2017، عن أمله في »فتح 
إلى مخرج  التوصل  السياسية« بهدف  العملية  فصل جديد في 
سياسي ينهي آخر نزاع من هذا النوع في إفريقيا ما بعد المرحلة 

االستعمارية.
الثالثاء  المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم  الناطق  وأعلن 
في  »االنخراط  إلى  األطراف  كل  يدعو  غوتيريش  أنطونيو  أن 

المحادثات بدون شروط مسبقة وفي جو بناء«.
وتطالب جبهة البوليساريو التي أعلنت في 1976 »الجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية« من جانب واحد، إجراء استفتاء 
انسحاب  بدأ عند  الذي  النزاع  أجل حل  المصير من  تقرير  حول 

إسبانيا من المستعمرة السابقة.
ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحة الصحراء الغربية 
الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي 
غني بالسمك على مدى 1000 كيلومترعلى المحيط األطلسي. 

أول مفاوضات مباشرة منذ مارس 2012

قليل من التفاؤل مع افتتاح محادثات في جنيف حول مستقبل الصحراء الغربية

بالفوسفات،  الغنية  المنطقة،  مع  المغربية  السلطات  وتتعامل 
مثلما تتعامل مع باقي جهات المملكة.

وترفض الرباط أي حل آخر خارج منح الصحراء الغربية حكمًا 
الحفاظ على  إلى ضرورة  المغربية، منبهة  السيادة  ذاتيًا تحت 

االستقرار في المنطقة.
وفي انتظار التوصل إلى حل، يعيش الجئون صحراويون في 
بين  بما  عددهم  ويقدر  بالجزائر.  تندوف  مدينة  قرب  مخيمات 
رسمي.  إحصاء  غياب  في ظل  ألف شخص،   200 إلى  ألف   100
 1800 بعد  على  العاصمة  الجزائر  غرب  جنوب  تندوف  وتقع 

كيلومتر وهي قريبة من الحدود مع المغرب.
وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية األمم المتحدة في مارس 

2012 بدون أن تؤدي إلى أي تقدم في ظل تشبث طرفي النزاع 
وتركيبة  المنطقة  وضع  حول  الخالفات  واستمرار  بمواقفهما، 

الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في االستفتاء.
فضفاضة  عناوين  جنيف  محادثات  أعمال  جدول  ويتضمن 
تتعلق عمومًا ب»الوضع الحالي واالندماج اإلقليمي، والمراحل 

المقبلة للمسار السياسي«، بحسب األمم المتحدة.
ويوضح مصدر دبلوماسي قريب من الملف أن هذه المقاربة 
»تتجنب ممارسة الكثير من الضغوط وتعليق الكثير من التفاؤل« 
على هذا اللقاء األول، معتبرًا أنها تهدف إلى »إذابة الجليد« مع 

التذكير بسياق العالقات السيئة بين المغرب والجزائر.

»ديناميكية جديدة«
)قوات  مينورسو  بعثة  والية  مدة  تقليص  البوليساريو  وتعتبر 
األمم المتحدة المكلفة مراقبة وقف إطالق النار منذ 1991( من 
سنة إلى ستة أشهر جزًءا من »الديناميكية« أوحالة الحراك التي 

خلقها تكليف كولر بهذا الملف.
أكتوبر على  ثم في  أبريل  الدولي في  األمن  وصوت مجلس 
من  بضغط  أشهر،  ستة  لمدة  مرتين  مينورسو  والية  تقليص 
المسار  وجمود  البعثة  كلفة  خلفية  على  المتحدة  الواليات 

السياسي.
للتفاوض  قابل  شيء  »كل  أن  البوليساريو  جبهة  وترى 
باستثناء الحق الدائم والثابت لشعبه في تقرير مصيره«، بحسب 
الخارجية  شؤونها  لجنة  ورئيس  الوطنية  أمانتها  عضو  قال  ما 
مطبوع  »دائم«  سياسي  حل  عن  المغرب  ويدافع  خداد.  محمد 
بـ»روح التوافق«، لكنه ال يقبل أي نقاش »حول وحدته الترابية« 
محمد  الملك  المغربي  العاهل  أكد  كما  الصحراء«،  و»مغربية 

السادس مؤخرًا.

جنيف ــ وكاالت

بيروت، القدس المحتلة ــ وكاالت

< مقاتل من البوليساريو أمام مروحية لألمم المتحدة في الصحراء الغربية 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بعد تجوله على مدى شهر في سوق الذهب بطرابلس، 
ميلود  المتقاعد،  الليبي  الحكومي  للموظف  يتسن  لم 
ثمنها  دفــع  بمقدوره  حلي  قطع  أي  إيجاد  فرحات، 

ليهديها إلى ابنته في مناسبة زفافها.
وحال فرحات البالغ من العمر 60 عاما ال يختلف عن 
كانوا  الذين  ليبيا،  في  المتوسطة  الطبقة  أبناء  حال 
ميسورين من قبل ويواجهون اآلن تدهورا في مستوى 
قيمة  وخفض  التضخم  معدل  ارتفاع  بسبب  معيشتهم 
العملة، الدينار، خالل سنوات الصراع في بلد كان فيما 

مضى أحد أغنى البلدان العربية.
الجماعات  أعضاء  حال  تبدل  فرحات،  عكس  وعلى 
على  طرابلس  شــوارع  قادتها  يجوب  التي  المسلحة 
بإرغامهم  أثرياء  أصبحوا  الذين  فاخرة،  سيارات  متن 
بسعر  ــدوالرات  ال ومنحهم  توظيفهم  على  السلطات 
رخيص ليقوموا بتغييرها في السوق السوداء ويكسبوا 

من فارق األسعار.
وللتعامل مع »اقتصاد الحرب«، قامت حكومة الوفاق 
الوطني بخفض سعر صرف الدينار فعليا إلى 3.9 دينار 

للدوالر من 1.3 دينار.
في  الـــدوالر  صــرف  سعر  خفض  إلــى  ذلــك  وأدى 
ليبي،  5.2 دينار  إلى  السوداء من ستة دنانير  السوق 
قليال  خفض  إنه  والتجار  المتسوقون  قال  ما  وهو 
استيراد  يتم  التي  وغيرها،  الغذائية  المواد  أسعار 

منها. كثير 
 400 قــدره  معاشا  يتقاضى  الــذي  فرحات،  لكن 
يذكر.  فرقا  يحدث  لم  ذلك  إن  قال  شهريا،  دينار 
زفاف  حفل  اقترب  حيث  لضغوط،  فرحات  ويتعرض 
وتقديم هدية من  أبنائه،  الصغرى، وهي سابع  ابنته 

الحلي للعروس أمر ضروري في ليبيا.
فيه  يصير  ربما  نشوفه  يــوم  »كــل  قائال:  وتابع 
من  تقريبا  )اآلن(  توا  يعني  الدهب،  في  شوية  نزول 
الدوالر«،  في  النزول  هذا  داروا  حين  من  فات  شهر 
من  فقط  هــم  العاديين  المواطنين  أن  مضيفا 
 180 نحو  إلى  قليال  الذهب  أسعار  وتراجعت  يعانون، 
خفض  منذ  )األونصة(  لألوقية  دوالرا(   46( دينارا 
أمثال  بثالثة  أعلى  يزال  ال  السعر  لكن  العملة،  قيمة 
تقلب  الدينار يهوي بسبب  بدأ  2014، حينما  عنه في 

لليبيا. الحياة  التي تمثل شريان  النفط  عائدات 
كان  ذهب  تاجر  وهو  ــزاوي،  ال الحميد  عبد  وقــال 
يقف أمام متجره الخالي من الزبائن إن سوق الذهب 
فقط  يسألون  يأتون  من  معظم  وإن  جدا،  ضعيفة 
مجرد   % و70   ،%  75 تقدر  »يعني  األســعــار،  عن 

فقط«. أسئلة 
لتشوه  ليبيا  في  االقتصادية  السياسات  وتعرضت 
انقسام  خصوصا  السياسي،  االنقسام  بسبب  كبير 

المالية. المؤسسات  إدارات 
ومقرها  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وتتوقع 
الخام  النفط  مبيعات  إيــرادات  تبلغ  أن  طرابلس، 
 ،2018 في  دوالر  مليار   23.7 النفطية  والمنتجات 

73% عن العام الماضي. بزيادة 
فاألغنياء  البنوك.  في  ــوال  األم إيــداع  يندر  لكن 
في  يثقون  ال  ألنهم  منازلهم،  في  بالنقود  يحتفظون 

البنوك أو يديرون سوقا سوداء.
يعملون  الذين  الشوارع  تجار  تقويض  أجل  ومن 
رئيس  ــرض  ف الــمــركــزي،  البنك  مــن  مقربة  على 
قدرها  رسوما  الماضي  سبتمبر  في  الرئاسي  المجلس 
الصعبة،  بالعملة  التجارية  الصفقات  على   %183

3.9 دينار للدوالر. ليتحرك سعر الصرف إلى 

خطابات  على  المفروضة  القيود  ألغيت  كما 
ــال نــائــب رئيس  ــو مــا ق االئــتــمــان لــالســتــيــراد، وه
معيتيق،  أحمد  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
أوائل  بحلول  السيولة  أزمة  إنهاء  في  سيساعد  إنه 
نخبة  على  تتدفق  تزال  ال  األموال  2019.لكن  العام 
على  سيطرتها  تبسط  جيدة،  بعالقات  تتمتع  قليلة 
الراقية  األحياء  ففي  النفط.  وإيرادات  األعمال  أنشطة 
عالمات  ذات  الفاخرة مالبس  المتاجر  تبيع  بطرابلس، 
أبوابها. تجارية عالمية، وتفتح مطاعم ومقاه جديدة 

لكن في أرجاء أخرى من العاصمة، تتناثر مشروعات 
وتتكدس   ،2011 انتفاضة  خالل  توقفت  التي  البناء 
الكثيرون  يزال  يجمعها.وال  من  تجد  ال  التي  القمامة 
رواتبهم،  على  بالحصول  أمال  البنوك  أمام  يصطفون 

لكنهم ال يستطيعون سحب مبالغ كبيرة من األموال.
علي  مــهــدي  يــدعــى  آخـــر،  متقاعد  ليبي  وشــكــا 
 150 على  سوى  أحيانا  يحصل  ال  أنه  من  محفوظ، 
بهذا  يفعل  أن  يمكنه  عما  وتساءل  البنك،  من  دينارا 

المبلغ.
ما  بجلب  أيضا  للمواطنين  السلطات  وسمحت 
ببطاقات  الخارج  من  دوالر  آالف  عشرة  إلى  يصل 
سعر  يخفض  إنــه  معيتيق  قــال  ما  وهــو  االئتمان، 

الصرف في السوق السوداء.
األغنياء،  يفيد  ــراء  اإلج هذا  إن  قال  محفوظ  لكن 
ألف   40 لديهم  العاديون  المواطنون  »هل  وأضــاف: 
المطلوب  المبلغ  إلى  مشيرا  ال«،  حساباتهم؟  في  دينار 
للحصول على الحد األقصى المسموح به من الدوالرات.
منذ  السوداء  للسوق  أمنية  مداهمات  سلسلة  وبعد 
للعمالء  يوفرون  كانوا  الذين  التجار،  انتقل  سبتمبر، 
أكياسا بالستيكية سوداء لنقل الدوالرات وعربات تدفع 
المنخفض  الليبي  الدينار  من  أكبر  أكوام  لحمل  باليد 
المدينة  في  إليها  الوصول  يصعب  أماكن  إلى  القيمة، 

القديمة.
ورغم اإلجراءات الجديدة التي يتبناها البنك المركزي 
الدين  عالء  قال  العملة،  في  االحتيال  عمليات  لمنع 
تلك  »إن  ليبيا،  في  المحاسبة  ديوان  وكيل  المسالتي، 
العمليات ال تزال ممكنة بسبب ضعف القدرة على تنفيذ 

القانون«.

اقتصاد

كالم في األرقام

صافي االحتياطيات األجنبية لمصر في 
نهاية نوفمبر.

البنك المركزي المصري .

قالوا
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سيواجه رئيس مجلس اإلدارة السابق لمجموعة »نيسان«، كارلوس غصن، 
تهمة جديدة تتعلق بالتصريح براتب أقل بنحو أربعة مليارات ين )35.5 مليون 
دوالر( في السنوات الثالث الماضية، بحسب ما أفادت وسائل إعالم يابانية أمس.

والمدير  مساعده  مع  األعمال  رجل  توقيف«  »إعادة  طوكيو  مدعو  ويعتزم 
التمثيلي السابق لشركة »نيسان« غريغ كيلي، قبل اإلثنين، وفقاً لوسائل إعالم 

بارزة بينها جريدتا »نيكاي« و»ماينيشي«.
وفي حال تأكدت التقارير ستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجلي األعمال 
التصاريح  بالتواطؤ إلخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في 

الرسمية التي قدمت خالل خمس سنوات حتى مارس 2015.
وكيلي،  بغصن  المتعلقة  التقارير  على  التعليق  اليابانيون  المدعون  ورفض 

اللذين ال يزاالن قيد االعتقال منذ 19 نوفمبر.
ولم يتم بعد توجيه االتهام لهما رسمياً. وينفي الرجالن التهم ويؤكدان أنهما 

قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال.

الصحافة اليابانية: غصن سيواجه تهمة جديدة

مليار دوالر

»اقتصاد اإلمارات سينمو 
بين 2.5% و3% في 2018، ثم 
يتسارع إلى أكثر من %3
في 2019«.

سلطان المنصوري
وزير االقتصاد اإلماراتي 

44.51
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3938دوالر أميركي
1.5871يورو

1.7765الجنية االسترليني
0.3715الريال السعودي
0.3795درهم إماراتي
0.2038االيوان الصيني

2018 21 نوفمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

اإلصالحات املالية لم تخفف األزمة االقتصادية إال قليال

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة الرابعة
العدد 159 28 من ربيع األول 1440 هــ
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في السنوات األخيرة، حين طغى صعود رأس المال الخاص 
وتدفق األموال من الصين على الدور المالي للبنك الدولي، 
سعى قادته بشدة إلى مهمة جديدة، لكن هل يمكن تغيير 

ذلك؟
لقد حاول البنك الدولي إعادة تعريف نفسه كمورد للسلع 
العامة العالمية و»بنك المعرفة« الذي يوفر البيانات والتحليالت 

واألبحاث لعمالئه من البلدان النامية.
بالنسبة للكثيرين، فقد حقق البنك الدولي إنجازات كبيرة 
خاصة فيما يتعلق بجمع مؤشرات النشاط االقتصادي، وقياس 
الصحة  توفير  في  القصور  أوجــه  وتحديد  الفقر،  معدالت 
والتعليم، إلى جانب تصميم وتقييم المشاريع اإلنمائية في 

السنوات األخيرة.
وقد انتقد العديد من االقتصاديين، مثل أنجوس ديتون 
وتتمثل  الدولي  للبنك  العام  األداء  نوبل،  جائزة  على  الحائز 
إحدى المشاكل في اعتماد نتائج التنمية على البيئة االقتصادية 
الخارجية للبلدان الفقيرة، التي تتشكل من سياسات االقتصادات 
الرئيسية. وفي العقود األخيرة، انخفض مستوى البنك الدولي 

السياسات  بتعزيز  يتعلق  فيما  ملحوظ–خاصة  بشكل 
السليمة–وهو ما تجسد في ثالث إخفاقات رئيسية.

أزمة  في  الدولي  البنك  بدور  األول  اإلخفاق  يتعلق 
الثمانينيات. فقد قام  ديون أمريكا الالتينية في أوائل 
البنك بتقييد األبحاث حول اآلثار المترتبة على االقتراض 
البنك  المفرط خالل األزمة. عالوة على ذلك، لم يحرز 
أي تقدم إزاء تخفيف الديون، على الرغم من اإلقراض 

المفرط من قبل البنوك الكبرى.
وبدال من ذلك، أصبح البنك الدولي وصندوق النقد 
خالل  من  للدائنين،  بالنسبة  للديون  مجمعا  الدولي 
النتيجة  وكانت  الهيكلي.  بالتكييف  الخاص  اإلقــراض 
ليس  ولكن  الالتينية،  ألمريكا  الزمن  من  عقد  ضياع 
بالنسبة للمصرفيين. ومن شأن الخطر األخالقي الناتج 

األمر  المفرط،  اإلقراض  أخرى من  أن يشجع نوبة  عن ذلك 
الذي سيؤدي إلى مزيد من األزمات المالية في البلدان النامية 

في العقد القادم.
عالوة على ذلك، لم يتخذ البنك الدولي أي إجراء ضد تقييد 
وصول عمالئه من البلدان النامية إلى األدوية المنقذة للحياة. 
وفي أواخر الثمانينات، بدأت الدول الصناعية الرائدة–الواليات 
المتحدة وأوروبا واليابان–في الدفع من أجل أنظمة براءات 
تعزز  أن  أقوى من شأنها 
ــاح شــركــات األدويـــة  أربـ
عام  بــهــا.وفــي  الخاصة 
البلدان  اضطرت   ،1995
على  التوقيع  إلى  النامية 
الملكية  حــقــوق  ــفــاق  ات
الفكرية المرتبط بالتجارة 
ــجــارة  ــت فـــي مــنــظــمــة ال
العالمية. عالوة على ذلك، 
وبموجب المادة 301 من 
األمريكية  التجارة  قانون 
فرضت   ،1974 ــام  ــع ل
بلدان  عدة  على  عقوبات 
نامية، بدءا من الشيلي إلى الهند، وذلك بسبب الفشل في 

تعزيز حماية براءات االختراع بما فيه الكفاية.
ورغم اجتياح أزمة اإليدز أفريقيا جنوب الصحراء في أوائل 
العقد األول من القرن الحالي، تم التشديد والحفاظ على قواعد 
براءات االختراع العالمية، إلى أن أدت الضغوط من المجتمع 
العالج  إلى  الوصول  نطاق  توسيع  إلى  النهاية  في  المدني 
بأسعار معقولة. ومع ذلك، لم يبذل البنك الدولي أية جهود 

حيال ذلك.
وهذا يقودنا إلى اإلخفاق الثالث للبنك الدولي، الذي تنكشف 
عواقبه اليوم. فخالل معظم فترة الثمانينات والتسعينات، أشرف 
البنك على برامج التكيف الهيكلي في البلدان النامية التي ركزت 
على إزالة القيود، والخصخصة، والتحرير االقتصادي، وخاصة 

االنفتتاح التجاري، وقد ساهم كل ذلك في تمكين العولمة.
التجاري  االنفتاح  المتحدة  الواليات  رفضت  الواقع،  في 
وفرض التعريفات الجمركية اآلحادية والحواجز األخرى، حيث 
قامت بإعادة التفاوض على الصفقات التجارية بشروط أسوأ. 
إن صمت البنك الدولي يصم اآلذان. لم يتخذ قادته أي إجراء 
ضد التهديد الخطير الذي تمثله تصرفات الواليات المتحدة 
أوغيرها من الفاعلين الرئيسيين. في حين يتحدث تقرير البنك 
في  »بالبحث  االلتزام  عن  سبتمبر،  في  صدر  الذي  السنوي، 

القضايا األكثر إلحاحا«، لم تكن التجارة من بين اهتماماته.
لم يكن ذلك مجرد سهو. خالل هذه األحداث، فقد فضل 
)مثل  الخاصة  ومصالحهم  مساهميه  ألقوى  التملق  البنك 
شركات األدوية الكبرى والصناعة المالية(، في مقابل الحصول 
على موارد إضافية من أجل الحصول على القروض الميسرة 
)المؤسسة الدولية للتنمية(، وزيادة رأس المال بالنسبة للبنك 

الدولي لإلنشاء والتعمير )IBRD( والمؤسسة المالية الدولية.
أطلقت  أن  الماضي–بعد  إبريل  في  المثال،  سبيل  على 
الواليات المتحدة حربها التجارية من خالل فرض التعريفات 
الجمركية على الصلب واأللمنيوم–أقرت لجنة التنمية التابعة 
المقترحات  من  مجموعة  الدولي  البنك  محافظي  لمجلس 
دوالر  مليار   7.5 بقيمة  المدفوع  المال  رأس  زيادة  تضمنت 
لصالح البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. وقد تطلب ذلك دعم 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى صمت البنك حتى 
يونيو ، عندما حذر من التأثير السلبي للحمائية التجارية على 

النمو العالمي.
إجراء بشأن تغير  اتخاذ  الهجرة، وعدم  وتشديد سياسات 
المناخ من قبل أكبر الفاعلين االقتصاديين في العالم–والسيما 
الواليات المتحدة–تهديدا خطيرا للتنمية، وهو أمر ال يمكن 
تجنبه من خالل منح أموال إضافية للبنك الدولي. الغاية ال تبرر 
الوسيلة: قد ال يكون المال مهما للغاية، في حين أن األفكار 
تهم بشكل كبير في المعركة األوسع ضد الفقر )كما قال بول 

رومر الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد هذا العام(.
* مدير مركز الدراسات المتقدمة في الهند

* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«
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ديفيش كابور*

هل يمكن إصالح البنك الدولي؟

الفقر يتزايد مع ارتفاع التضخم.. والمسؤولون يحاربون »السوداء«

تواجه السوق الموازية ضغوطا كبيرة كبحت من 
موجة صعود أسعار العمالت الدولية أمام الدينار 
تطبيق  الرئاسي  المجلس  قرر  أن  منذ  الليبي، 
الماضي،  سبتمبر   19 في  المالية،  اإلصــالحــات 
النقد األجنبي  خصوصا استحداث سعر جديد لبيع 
بإضافة  وذلك  المستندية،  باالعتمادات  خاص 

رسم بنسبة %183 من السعر الرسمي.
للتجار  األجــنــبــي  الــنــقــد  تــوفــيــر  أدى  فــقــد 
حددها  ضوابط  وفق  المصارف  عبر  والموردين 
على  الطلب  خفض  إلــى  الــمــركــزي،  المصرف 
في  انتعشت  التي  الموازية،  السوق  في  العملة 
طوال  السيولة  وأزمة  السياسي  االنقسام  ظل 

الماضية. السنوات 
الدينار  بدأ  الماضي،  سبتمبر  أواخــر  ومنذ 
األكثر  الدولية  العمالت  أمــام  مكاسب  يحقق 
ذروتها  إلى  لتصل  الموازية،  السوق  في  تداوال 
حاجز  األميركي  الــدوالر  كسر  إذ  األسبوع،  هذا 
هبوطه  مواصال  األسبوع،  هذا  دينارات  الخمسة 
لالعتمادات  الجديد  السعر  تطبيق  مع  بدأ  الذي 
األميركية  العملة  انخفضت  فقد  المستندية، 
 32 لتفقد  الجاري،  العام  خالل  مستوى  ألدنى 

قرشا خالل هذا األسبوع، أو ما نسبته 5.3%.
الستة  حاجز  االسترليني  الجنيه  كسر  كما 
أن  بعد  تراجعه،  ليواصل  األسبوع،  هذا  دينارات 

الماضي  الشهر  بداية  دينارات  السبعة  عن  نزل 
 5.87 ليسجل  النقدية.  اإلصالحات  بتطبيق  تأثرا 
5.92 دينار اإلثنين، بفارق  دينار الثالثاء، مقابل 
االسترليني  الجنيه  خسائر  لتصل  قروش،  خمسة 
 ،6.7% نحو  قرشا   48 إلى  األسبوع  مطلع  منذ 

6.35 دينار الذي سجله السبت الماضي. مقابل 
أما العملة األوروبية الموحدة فقد هبطت إلى 
اإلثنين،  دينار   5.31 مقابل  الثالثاء  دينار   5.30
ليرتفع إجمالي ما خسره اليورو أمام الدينار إلى 
48 قرشا منذ مطلع األسبوع أو ما نسبته 4.8%.

دينار   0.90 إلى  التركية  الليرة  هبطت  وأيًضا 
اإلثنين، وبفارق ستة  0.96 دينار  الثالثاء،مقابل 
1.53 دينار  قروش، والدينار التونسي هبط إلى 

1.58 دينار. مقابل 
اإلثنين،  تعميمًا،  وجهت  المالية  وزارة  كانت 
السماح  بعدم  الجمركية  المديريات  مديري  إلى 
وفًقا  إال  التجارية،  والبضائع  السلع  بدخول 
ليبيا  مصرف  لــدى  المعتمدة  الدفع  ألساليب 

المركزي، وذلك
سوق  لهيئة  السابق  الرئيس  علق  ذلك  إلى 
المالية  التطورات  على  الشحومي  المال، سليمان 
إلى  داعيا  األجنبي،  النقد  بيع  سوق  خصوصا 
تشكيل فريق اقتصادي إلدارة األزمة، والتنسيق 

في  ــك  وذل اقتصادًيا،  الفاعلة  األطـــراف  بين 
تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل »فيسبوك«.

الجمارك  مصلحة  بقرار  الشحومي  واستشهد 
بخصوص التوريد بموجب آليات الدفع المعتمدة 
يدفع  »قد  القرار  معتبرا  المركزي،  البنك  من 
بمزيد من تخفيض سعر السوق الموازية للدوالر 
األجنبي  النقد  على  الطلب  مستوي  تدني  بسبب 
صغار  عمل  يعيق  القرار  »إن  قال  لكنه  الحر«، 
ثابت  مصدر  على  يعتمدون  ال  والذين  التجار 
الجمركية  المنافذ  بعض  تطبقه  ال  وقد  للتوريد، 

المستمر«. المدن بسبب االنقسام  في بعض 
يتم فرض رسوم  أن  األفضل  »كان من  وقال 
آليات  بموجب  الموردة  غير  السلع  على  جمركية 
البنك  مــن  العملة  لتحويل  المحددة  الــدفــع 
المركزي حتى يترك مساحة لصغار التجار، ويحدد 
سقف لقيمة السلع الممكن توريدها دون تحويل 
التنسيق  األفضل  من  كان  »ربما  مضيًفا  بنكي«، 
آلية محددة لصغار  مع المصرف المركزي إليجاد 

المباشرة«. الحواالت  التجار عبر 
أداء  في  المستمر  »التخبط  الشحومي  وانتقد 
جهة  كل  قيام  وخصوًصا  ووزاراتها،  الحكومة 
وزارة  أو  الحكومة  رئاسة  من  ســواء  بالتدخل 
التابعة  والجهات  المالية  وزارة  أو  االقتصاد 
في  للتفكير  يدعونا  المركزي  والمصرف  لها، 
االقتصادية  األزمة  إلدارة  فريق  وجود  ضرورة 
والقرارات  الخطوات  جميع  في  والتنسيق  بالبالد 

واإلجراءات التي تهم االقتصاد الوطني«.

أزمة ديون أميركا 
الالتينية، من إخفاقات 
البنك الدولي الكبرى 
وكانت النتيجة ضياع 

عقد من الزمن

الموظف ميلود فرحات يتقاضى معاشا 400 دينار يشكو 
الغالء وحاله ال يختلف عن أبناء الطبقة المتوسطة 

األموال ال تزال تتدفق على نخبة قليلة 
تتمتع بعالقات جيدة، تبسط سيطرتها 

على أنشطة األعمال وإيرادات النفط

مواطن ليبي: أسعار الذهب نزلت قليال إلى 
نحو 180 دينارا لألوقية لكن السعر ال يزال 

أعلى بثالثة أمثال سعره في 2014

العملة األميركية تهبط ألدنى 
مستوى خالل العام الجاري، لتفقد 
5.3 % من سعرها هذا األسبوع

طرابلس ، القاهرة ـ الوسط

الدينار يحقق مكاسب قياسية أمام العمالت الدولية
خبير مالي: »تعميم الجمارك« قد يدفع لمزيد من انخفاض الدوالر

طرابلس ـ رويترز: 
أولف ليسنغ وأيدن لويس

 < سليمان الشحومي



اليوم  ــك«،  »أوبـ منظمة  دول  تجتمع 
خفض  إجراء  لبحث  فيينا  في  الخميس، 
كما  العالمي،  النفط  إنتاج  في  جديد 
الجمعة، محادثات  المنظمة غدا  ستجري 
مع روسيا أكبر المنتجين من خارج أوبك 

للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.
أسعار  في  تراجع  وســط  ذلــك  يأتي 
النفط، ناتج من ضعف في أداء االقتصاد 
في  تخمة  من  قلق  وبواعث  العالمي 
اإلنتاج  زيــادة  جراء  النفطي  المعروض 

األميركي، حسب وكالة »رويترز«.
إال أن الدولتين العمالقتين المنتجتين 
وشركائهما  وروسيا(  )السعودية  النفط 
سيجدون صعوبة بالغة إذا كانوا يأملون 
االجتماعات  في  اتفاق  إلى  التوصل  في 

التي ستعقد اليوم وغدا.
وإذا استمرت الدول في أوبك وخارجها 
التي تنتج أكثر من نصف نفط العالم، ضخ 
المستويات القياسية الحالية من النفط، 
انخفاض  في  استمرارا  تشهد  قد  فإنها 
برس«.  »فرانس  وكالة  حسب  أسعاره، 
على  تزيد  بنسبة  األسعار  انخفضت  وقد 
ويبلغ  الماضيين،  الشهرين  30% خالل 
سعر نفط خام برنت المعياري األوروبي 

حاليا نحو 60 دوالرا.
ولكن إذا قررت الدول خفض اإلنتاج، 
العالمي  االقتصاد  بخنق  تخاطر  فإنها 
معقولة  بأسعار  النفط  إلى  يحتاج  الذي 
لكي يستمر. وقالت مصادر إلى »رويترز« 
إن أوبك وحلفاءها يعملون صوب اتفاق 
بما  األسبوع  هذا  النفط  إنتاج  لخفض 
يوميا،  برميل  مليون   1.3 عن  يقل  ال 
مضيفة أن مقاومة روسيا لخفض إنتاجي 

كبير هي العقبة الرئيسة حتى اآلن.
لكن السعودية، أكبر منتج في »أوبك« 
لتخفيضات عميقة في  الحاجة  إلى  تشير 

وتتعرض  المقبل،  يناير  من  اإلنــتــاج 
الرئيس األميركي  المملكة لضغوط من 
دعم  في  تساعد  كي  ترامب  دونــالــد 

االقتصاد العالمي بأسعار نفط أقل.
منظمة  من  ثالث  المصادر،  وقالت 
من  ومصدر  البترول  المصدرة  الــدول 
وضع  في  يعقد  االجتماع  إن  خارجها، 
صعب، وإن موقف روسيا سيكون مهما 
المصادر  أحد  لكن  اتفاق،  إلى  للتوصل 
تبدي  »روسيا  أن  عن  تحدث  أوبك  من 
تمنعا«. في حين قال مصدر آخر في أوبك 
على  جاهدين  يعملون  »السعوديون 
الخفض. لكن إذا قالت روسيا ال خفض، 

فإننا )أوبك( لن نخفض«.
خالد  السعودي،  الطاقة  وزيــر  وقــال 
بن  سهيل  اإلمــاراتــي  ونظيره  الفالح، 

محمد المزروعي، الثالثاء، إن هناك حاجة 
إلى إجراء تعديل في إنتاج النفط العالمي، 

لكن يجب مشاركة جميع المنتجين.
الفالح  عن  بلومبرغ  تلفزيون  ونقل 
قوله إن الخطوة التالية هي »ما إذا كانت 
للمشاركة  استعداد  على  الــدول  جميع 

والمساهمة في ذلك الخفض«.
وأشارت مصادر روسية إلى أن موسكو 
ألف برميل يوميا   140 قد تساهم بنحو 
تهمين  التي  أوبــك  لكن  الخفض،  في 
عليها دول من الشرق األوسط تصر على 
أن تخفض موسكو اإلنتاج بما بين 250 

ألفا و300 ألف برميل يوميا.
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدرين 
في أوبك قولهما إن المحادثات تركز على 
 %3 بين  يدور  متساوية  بنسب  خفض 

المسجلة  اإلنتاج  مستويات  من  و%3.5 
في أكتوبر، دون استثناءات ألي عضو.

كما قالت المصادر إن أوبك قد تؤجل 
المعيار  تلبية  تجر  لم  إذا  الخفض  قرار 
الرئيس مثل مشاركة روسيا، على الرغم 
انخفاض  سيعني  بهذا  القيام  أن  من 

األسعار مجددا.
وأضاف المصدر »بمقدور أوبك دوما 
سبيل  على  فبراير  في  مجددا  االجتماع 
الخفض  بشأن  قــرار  واتخاذ  المثال، 
أو  التعاون  على  القادرين  غير  حينها. 
راغبين  سيكونون  فيه  الراغبين  غير 
في الخفض وقتها«. وأصرت السعودية 
في السابق على ضرورة خفض اإلنتاج.
وكان وزير النفط العراقي قال إن أوبك 
يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى 

المتوسط إلى الطويل من أجل تحقيق 
األضرار  من  والحد  الخام  سعر  استقرار 
الجيوسياسية  العوامل  تلحقها  التي 

النفط. بأسواق 
وقال الوزير ثامر الغضبان إن العراق 
سيعمل من أجل المساعدة على موازنة 
اجتماع  خالل  األسعار  وتقوية  األسواق 
هذا  البترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
في  منتج  أكبر  ثاني  والعراق  األسبوع. 

السعودية. أوبك بعد 
وفي أكتوبر، ضخت أوبك 32.91 مليون 
برميل يوميا، فيما ضخ حلفاء المنظمة من 
خارجها 18.25 مليون برميل يوميا وفقا 

للبيانات الداخلية ألوبك.
التحول  ــان  ك إذا  مــا  يتضح  ــم  ول
الواضح في الموقف ناجما عن استخدام 
أوبك أسلوب التفاوض لدفع روسيا إلى 
ترامب  أو بسبب ضغط من  المشاركة، 
وفق  اإلنتاج،  في  خفض  حدوث  لمنع 
لكن  بــرس«.  »فرانس  لوكالة  تقرير 
اسبكتس«  »انيرجي  معهد  في  محللين 
»انخفاض  أن  األبحاث  أحد  في  كتبوا 
بالنسبة  خــيــارا  ليس  النفط  أســعــار 
)ولي  مشاريع  يعرض  ألنه  للسعودية 
للخطر.  الداخلية  لإلصالحات  العهد( 
إلى  التوصل  للغاية  المهم  فمن  لذا، 

تفاهم مع ترامب«.
يتغير  قد  واشنطن  موقف  أن  كما 
»يو  معهد  في  المحلل  بحسب  بسرعة، 
الذي  ستونوفو،  جيوفاني  اس«،  بي 
الصخري  النفط  منتجي  أن  إلى  أشار 
إلى  يحتاجون  المتحدة  الواليات  في 
النفط مرتفعة لضمان  أن تكون أسعار 
وقال  عملياتهم.  في  ــاح  األرب تحقيق 
أواخر  ذكريات  أن  »نعتقد  ستونوفو 
خفض  في  أوبك  أخفقت  عندما   2014
اإلنتاج وتراجعت أسعار نفط برنت إلى 
ال   ،2015 يناير  في  للبرميل  دوالرا   45

تزال حية«.

في  قمتهم  العشرين  مجموعة  دول  زعماء  أنهى 
األرجنتين بتوقيع بيان ختامي يجدد التزام االقتصادات 
الدولي  والنظام  األطراف  متعددة  بـ»التجارة  الكبرى 
القائم على قواعد محددة« وتعهد بتنفيذ اتفاق باريس 
للمناخ، وسط حالة من التوتر خيمت على أجواء القمة 
ودعوة  المناخي  التغير  من  األميركي  الموقف  سببها 
عاجلة«  »إصالحات  إلدخــال  ترامب  دونالد  الرئيس 

بمنظمة التجارة العالمية.
بوينوس  مدينة  استضافتها  التي  القمة،  وشهدت 
آيرس األرجنتينية مطلع األسبوع الجاري، خالفات حادة 
هددت إصدار البيان الختامي، إذ تمسك الوفد األميركي 
بموقف صارم، رافضًا ذكر مصطلح »التعددية« أو دور 
استخدام  ورفض  البيان،  في  الدولي  النقد  صندوق 
عبارة »مكافحة الحمائية«، حسب جريدة »ذا غارديان«.
وتجلت الخالفات بين قادة دول المجموعة بوضوح 
وعود  أي  من  عمليًا  خال  الذي  الختامي،  البيان  في 
الرئيس دونالد ترامب تجنب  ملموسة، وبضغط من 
»الحمائية«  مكافحة  عبارة  استخدام  الختامي  البيان 
وأقر برفض واشنطن اإلستراتيجية العالمية لمكافحة 
التي  األرجنتين،  قمة  وُاختتمت  المناخي.  التغير 
ملموس  اتفاق  إلى  التوصل  دون  يومين،  استمرت 
العالمي. المناخ واالقتصاد  مع واشنطن حول قضايا 

خالف حول المناخ
التغير  وشكلت قضايا االلتزام بالتخفيف من تداعيات 
مع  األرجنتين،  بقمة  رئيسي  خالف  محور  المناخي 
تذكير الرئيس األميركي المتكرر بانسحاب بالده من 
البرازيلي  الرئيس  وتهديد  للمناخ،  باريس  اتفاقية 
من  باالنسحاب  أيضًا  بولسونارو  غاير  اليميني 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دفع  ما  وهو  االتفاقية، 
في  قدمًا  المضي  بالده  رفض  من  للتحذير  ماكرون 
األميركية  »مركورسور«  مجموعة  مع  تجارة  اتفاق 
من  البرازيلي  الرئيس  انسحب  حال  في  الجنوبية 

اتفاق باريس، حسب تقرير لـ»فرانس برس«.
الــقــادة  بتعهد  انتهت  األرجنتين  قمة  لكن 
بالتنفيذ  المتحدة،  الواليات  باستثناء  المشاركين، 
»ال  إنه  قالوا  الذي  للمناخ،  باريس  التفاق  الكامل 
عودة عنه«، فيما ذكرت الواليات المتحدة بانسحابها 
بالنمو  القوي  اتفاق باريس، مع تأكيد »التزامها  من 

االقتصادي، والوصول إلى الطاقة، واألمن«.
التي  المشاركة،  الدول  أن  الختامي  البيان  وأوضح 
العالمي،  االقتصاد  أخماس  أربعة  من  أكثر  تمثل 
المتحدة  األمم  علماء  أطلقها  بدعوة  علمًا  أخذت 
يتمثل  طموحًا  أكثر  هدفًا  أعينهم  نصب  يضعوا  بأن 
بالمقارنة  مئوية  درجة   1.5 بمقدار  االحترار  بخفض 
مع ما كانت عليه حرارة األرض قبل الثورة الصناعية، 

لكن دون االتفاقات على أي تعهدات إضافية.

أميركية–صينية هدنة 
عشاء  هي  القمة  شهدتها  التي  المحطات  أبرز  ولعل 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  جمع  الذي  العمل 
بإعالن  انتهى  الذي  جينبينغ،  شي  الصيني  ونظيره 

تعلق  يومًا(   90( أشهر  ثالثة  لمدة  موقتة«  »هدنة 
خاللها بكين وواشنطن قرار زيادة الرسوم الجمركية 
200 مليار دوالر من واردات البضائع  على ما قيمته 

سنويًا.
ارتفاع  أميركي–صيني  اتفاق  إعــالن  وصاحَب 
كما  ــة،  ــي واألوروب األميركية  ــواق  األس في  جماعي 
النفط  أسعار  وارتفعت  آسيا،  في  األسواق  انتعشت 
عن  االتفاق  يسفر  أن  توقعات  وسط  اإلثنين،   ،5%

النفطية. لإلمدادات  خفض 
على  وافقت  بكين  أن  ترامب  أعلن  القمة،  وعقب 
الــواردات  على  الجمركية  الرسوم  وإلغاء«  »خفض 
يستبعد  ال  أنه  أكد  كما  السيارات،  من  األميركية 
تمديد الهدنة التجارية مع بكين، وقال: »المفاوضون 
األميركيون يجب أن يتأكدوا أن اتفاقًا حقيقيًا ممكنًا 

مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه«.
على  سريعًا  بالعمل  بكين  تعهدت  جهتها،  ومن 
واشنطن  مع  إليها  التوصل  تم  التي  التوافق  نقاط 
وقالت  البلدين،  بين  التجاري  الخالف  حدة  لتخفيف 
االقتصادية  الفرق  »إن  بيان:  في  التجارة  وزارة 
نشط  بشكل  ستدفع  للجانبين  التابعة  والتجارية 
زمني  لجدول  وفقًا  يومًا   90 غضون  في  المفاوضات 
التي  المحادثات  واصفة  طريق«،  وخريطة  واضح 
»ناجحة  بـ  واألميركي  الصيني  الرئيسين  بين  ُأجريت 

كبير«. بشكل 
للحرب  هدنة  إعالن  صاحب  الذي  التفاؤل  ورغم 
بين  التجارية  العالقات  على  خيمت  التي  التجارية 
وألقت  الماضية،  األشهر  خــالل  وبكين  واشنطن 
وكالة  أن  إال  العالمي،  االقتصاد  على  ثقيلة  بظالل 
الهدنة  استمرار  في  تشككت  األميركية  »بلومبرغ« 

فترة طويلة وقالت: »إن الخطر اليزال قائمًا«.
الهدنة  اتفاق  أن  إلى  األميركية  الوكالة  ولفتت 
الرسوم  هما  حسم،  دون  مهمتين  قضيتين  ترك 
الجمركية القائمة بالفعل، التي قد تتسبب في زيادة 

فرض  ومسألة  االستهالكية،  البضائع  بعض  أسعار 
االستثمارات  على  يؤثر  ما  المستقبل وهو  رسوم في 
ويدفع إلى تأجيلها، إذ يشعر المستثمرون بحالة من 

»عدم اليقين« حيال األمر.
في  االقتصاديين  كبير  قــال  الصدد  هــذا  وفــي 
مكارثي،  وورد  لالستشارات،  »جيفريز«  مؤسسة 
 25% قيمتها  رسوم  فرض  تأجيل  هو  الجيد  »الخبر 
الخبر السيئ فهو أن أزمة  أما  البضائع،  على واردات 

الرسوم التزال تلوح في األفق دون حل«.
انعدام  »حالة  أمد  يزيد  االتفاق  أن  رأى  أنه  كما 
اليقين المسيطرة على األسواق منذ أشهر، وفي هذه 
المستثمرين  إلى  بالنسبة  الصعب  من  يكون  الحالة 
قرارات بشأن االستثمارات واألعمال، وهذا  أي  اتخاذ 
سيؤثر بالتأكيد على توقعات النمو في العام 2019«.

سلمان–بوتين لقاء 
اللقاء  إلى  أيضًا  القمة  خالل  األنظار  وتوجهت 
والرئيس  سلمان،  بن  محمد  السعودي  العاهل  بين 
الروسي فالديمير بوتين؛ لمناقشة الوضع في أسواق 
النفط العالمية ومناقشة اتفاق خفض اإلنتاج النفطي 

لدعم األسواق.
اللقاء،  عقب  بوتين،  فالديمير  الرئيس  وأعلن 
موافقة روسيا والسعودية على تمديد اتفاق التحكم 
في سقف اإلنتاج النفطي إلى العام 2019، لكن دون 
الموافقة  أمام  الباب  يفتح  ما  وهو  تفاصيل،  إعالن 
رسميًا على تمديد اتفاق خفض اإلنتاج النفطي خالل 
اجتماع دول منظمة »أوبك« والمنتجين من خارجها، 

فيينا. الخميس في  اليوم 
وقال بوتين في مؤتمر صحفي: »ال يوجد قرار أخير 
حول حجم اإلنتاج، لكن مع السعودية يمكننا تحقيق 
قرار  على  تقديرات ستقوم  وأي  األسواق.  في  توازن 
مشترك. اتفقنا مع السعودية على مراقبة الوضع في 

األسواق والعمل سريعًا وفقًا لذلك«.
سريع  إيجابي  مــردود  بوتين  لتصريحات  وكان 

لندن  في  النفط  أسعار  وارتفعت  الخام،  أسواق  على 
ونيويورك، اإلثنين، نحو %4 مدفوعة بتكهنات بشأن 
اإلنتاج،  خفض  اتفاق  تمديد  على  »أوبك«  موافقة 
سهيل  اإلماراتي  الطاقة  لوزير  بتصريحات  ومدفوعة 
موافق  من  تفاؤله  عن  فيها  أعرب  التي  المزروعي، 

االتفاق. الكتلة على تمديد 

التجارة إصالح منظمة 
حول  نقاشات  على  القمة  اجتماعات  واشتملت 
العالمية.  التجارة  منظمة  إلصالح  األميركية  الدعوة 
البيان الختامي، حسب »ذا غارديان«، أن  ويبدو من 
إصالح  إلى  داعية  ترامب،  لموقف  انحازت  المجموعة 
إلى  عملها، مشيرة  تحسين  أجل  التجارة من  منظمة 
عقدها  المقرر  المقبلة  قمتها  خالل  ستستعرض  أنها 
إحرازه  سيتم  الذي  التقدم  اليابان  في  المقبل  العام 

الصعيد. على هذا 
النقد  صندوق  أن  العشرين  مجموعة  ــدت  وأك
الدولي يمثل العمود الفقري لشبكة األمان العالمية، 
واالنتهاء  له  الكافي  التمويل  توفير  إلــى  ودعــت 
الوطنية  الحصص  على  األخيرة  اللمسات  وضع  من 
للمؤسسة  السنوي  االجتماع  قبل  وذلك  الجديدة، 

.2019 المالية الدولية المقرر في ربيع 
وفي سياق مكافحة الفساد، أكد البيان الختامي للقمة 
والقيادة  ومكافحته  الفساد  بدرء  المجموعة  »التزام 
العام  2019 وحتى  العام  بالعمل من  واعدة  بالقدوة، 

2021 لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد«.
الفجوة  بتقليص  التزامها  المجموعة  جددت  كما 
بحلول   25% بنسبة  العاملة  القوى  في  الجنسين  بين 
على  الجهود  مزيد  بذل  إلى  دعت  كما   .2025 العام 
لتوفير  الرامية  الجهود  ذلك  في  بما  الصعيد  هذا 
عمل  مستقبل  إلــى  دعــت  فيما  للفتيات،  التعليم 
ذلك  يتطلب  قد  ما  مع  ومستدام«،  وعادل  »شامل 

من إعادة تدريب العمال عند االقتضاء.

أكثر  في  ذروتها  عن  لتنزل  األربعاء  أمس  الذهب  أسعار  تراجعت 
مع صعود  وذلك  السابقة  الجلسة  أسابيع مسجلة خالل  من خمسة 

الدوالر.
دوالر   1235.31 إلى   0.2% منخفضا  للذهب  الفوري  السعر  وكان 
لألوقية )األونصة( بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أكتوبر عند 
الذهب  عقود  ونزلت  السابقة.  الجلسة  في  لألوقية  1241.86 دوالر 

األمريكية اآلجلة %0.5 إلى 1240.7 دوالر لألوقية.
سنغافورة  في  سنترال  سيلفر  جولد  لدى  المنتدب  العضو  وقال 
براين الن »الذهب يسترشد بالدوالر األمريكي أساسا.. حركة اليوم 
في أسعار الذهب هي تصحيح ألن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض 

الشيء«.
األمريكية مقابل  العملة  قوة  الذي يقيس  الدوالر،  وارتفع مؤشر 
العملة تظل تحت  %0.2 لكن  سلة من ست عمالت رئيسية، حوالي 
عوائد  تراجع  بفعل  االقتصادي  النمو  حيال  مخاوف  وسط  ضغط 

الخزانة.
ونزل عائد سندات الخزانة القياسية ألجل عشر سنوات إلى أدنى 
العشر  عائد  بين  الفرق  وانكمش  سبتمبر.  منتصف  منذ  مستوياته 
سنوات وعائد العامين إلى أدنى مستوياته منذ بداية األزمة المالية 
تباطؤ  قرب  إلى  المستثمرين  لبعض  يشير  مما   2008 يناير  في 

اقتصادي أمريكي.
الفورية  المعامالت  في   0.3% البالديوم  تراجع  ذلك،  غضون  في 
بعد  األصفر  المعدن  سعر  من  مقتربا  لألوقية  دوالر   1229.92 إلى 

أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا أول من أمس الثالثاء.

حذر مسؤول كبير في البنك المركزي البريطاني من أن نحو 4000 
وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين، ستنتقل من المملكة المتحدة 
إلى االتحاد األوروبي لدى خروج بريطانيا من االتحاد في نهاية مارس.

وقال أحد مساعدي حاكم البنك المركزي البريطاني، سام وودز، ردًا 
على أسئلة أعضاء لجنة المال في مجلس العموم، »إن عدد الوظائف 
قبل  األوروبــي  االتحاد  إلى  المتحدة  المملكة  أنها ستغادر  نرى  التي 
نهاية مارس في المصارف وشركات التأمين، أدنى بقليل من 5000. 
نحو 4000«. وتشكل هذه الـ 4000 وظيفة »نسبة صغيرة جدًا إذا ما 
أخذنا في االعتبار الـ 500 ألف موظف العاملين في قطاعي المصارف 
والتأمين«، كما قال وودز. وكان سام وودز نفسه تحدث قبل سنة عن 
فقدان 10 آالف فرصة عمل، وهذا يعني أن األضرار ستكون أقل من 
المتوقع. لكن المسؤول في البنك المركزي البريطاني أضاف أن وظائف 
أخرى يمكن أن تغادر المملكة المتحدة ابتداء من أبريل، لكن حجم 

هذه المغادرة رهن، كما يرى كثيرون، بشروط »بريكست«.
بعد  المركزي  البنك  مسؤولي  إلى  هذه  االستماع  جلسة  وجــاءت 
المحتملة،  االقتصادية  السيناريوهات  البنك مختلف  أسبوع على نشر 

قياساً على تطورات عملية »بريكست«.
وكان البنك المركزي توقع في حال الخروج من االتحاد األوروبي، 
من دون اتفاق، أن ترتفع نسبة البطالة إلى %7.5، والتضخم إلى 6.5%، 

فيما ستتراجع أسعار العقارات 30%.

على  مزمعة  بزيادات  العمل  تعليق  إن  حكومي  مصدر  قال 
ضرائب الوقود لستة أشهر، حسبما أعلنته الحكومة الفرنسية 
لتهدئة محتجي ما يعرف بحركة »السترات الصفراء«، سيكلف 

الدولة ملياري يورو )2.3 مليار دوالر(.
وأضاف المصدر في تصريح إلى »رويترز« أن هذه الفجوة 
مكافئة  إنفاق  تخفيضات  بالكامل عن طريق  المالية سُتمَول 
البالغ  هدفه  عن  الفرنسية  الميزانية  عجز  ينحرف  ال  بحيث 

2.8% في 2019.
ضرائب  بزيادات  العمل  الفرنسي  ــوزراء  ال رئيس  وعلق 
العنف  شابها  مظاهرات  أشهرعقب  لستة  المزمعة  الوقود 
إلدارة  كبير  تراجع  أول  في  وذلك  ألسابيع  استمرت  أحياًنا 

الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهًرا.

»بريكست«: 4 آالف وظيفة 
ستنتقل إلى االتحاد األوروبي

تعليق ضرائب الوقود يكلف 
الخزانة الفرنسية ملياري يورو

اقتصاد 09

إن  لوكوك،  مارك  المتحدة،  األمم  في  اإلنسانية  المساعدات  مسؤول  قال 
لتمويل  الدوالرات  بمليارات  خارجي  تمويل  إلى  ستحتاج  اليمنية  الحكومة 
ميزانيتها للعام 2019، وتجنب حدوث انهيار آخر للعملة وذلك باإلضافة إلى 

مساعدات بأربعة مليارات دوالر.
وأضاف لوكوك أنه بحث العجز في ميزان المدفوعات والحاجة إلى سداد 
السعودية واإلمارات  اليمنيين مع مسؤولين من  الرواتب ومعاشات تقاعد 
والواليات المتحدة في محادثات عقدت بالرياض في نهاية األسبوع، وفقا 

لوكالة »رويترز«.
للدعم  حاجة  هناك  »ستكون  الثالثاء،  مؤتمر صحفي،  في  لوكوك  وقال 
بمليارات الدوالرات حتي يمكنهم تمويل المهام األساسية للحكومة«. وأضاف 
»ما لم يحصلوا على بعض التمويل الخارجي لميزانيتهم فإن تلك المشكالت 

التي رأيناها مع انخفاض الريال ستعود«.

اليمن بحاجة ملليارات الدوالرات لتجنب انهيار الريال 

مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أجرى 
الروسي  نظيره  مع  محادثات  األربعاء،  أمس 
تطلب  حيث  موسكو،  في  بوتين  فالديمير 
لدعم  الفنزويلية مساعدة ضرورية  السلطات 
باسم  الناطق  تصريح  حسب  اقتصادها، 

الكرملين ديمتري بيسكوف.
والوضع االقتصادي في فنزويال معقد جدا 
رغم مخزونها من النفط، إذ تعاني هذا العام 
من نسبة تضخم بلغت %1350,000، بحسب 

صندوق النقد الدولي.

في  االقتصادي  الوضع  إن  بيسكوف  وقال 
»الحظنا  ولو  حتى  معقدا«  يــزال  »ال  فنزويال 
مؤشرات تحسن«. ويسعى مادورو إلى الحصول 
بداية  من  شهر  نحو  قبل  حلفائه  دعم  على 
واليته الثانية، وذلك في وقت يواجه فيه رفضا 

من جانب جزء كبير من المجتمع الدولي.
ومن المفترض أن يبدأ مادورو الذي أعيد 
انتخابه في مايو في انتخابات لم يعترف قسم 
والية  بنتائجها،  الدولي  المجتمع  من  كبير 

ثانية في العاشر من يناير.

السعر بالدوالرنوع الخام

61.92برنت

53.09غرب تكساس

65.56دبي

60.64سلة أوبك

60.90أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

التغير أسبوعيا
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 21 نوفمبر 2018

هل تؤجل أوبك خفض اإلنتاج الجتماع فبراير؟

اتفاق إلصالح منظمة التجارة وخالف حول املناخ
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مادورو يلتقي بوتني بحثـا عن مساعدة اقتصادية 

مصاعب »االتفاق« يبحثها اجتماع اليوم في فيينا وغدا مع روسيا

قمة مجموعة العشرين.. 

 < نيكوالس مادورو

فيينا، القاهرة ـ الوسط

القاهرة–إعداد: هبة هشام

 < لقطة جماعية لزعماء الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين في األرجنتين

الذهب ينزل عن ذروة 5 أسابيع 
مع صعود الدوالر
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منسيون 1/2

عبد الكافي المغربي

سالم الكبتي

النقد  به  تعثر  الذي  للمأزق  استجابة  الثقافية  الدراسات  حقل  العام  المثقف  طور 
األساتذة  األعظم من  الحشد  أنهى  الممتازة، حيث  الغربية  الجامعات  في  األكاديمي 
رحلة انغماسهم في التجريد التام من دون أن يصعد لهم وللنقد التقليدي أثر خارج 

أسوار صوامعهم البحثية.
وال يزال لتراجع القراءة بالموازاة مع صعود األجيال الشابة وعوامل التشتيت التقنية 

بصمات في تضاؤل النقد وانخفاض الجودة الفنية.
ذلك أن قارئ اليوم لم يعد يطيق أولئك الذين يكتبون لبعضهم، وأولئك الذين 
يوجهون في أنفة وضيق نفس ميل الجمهور، واخترقت فلسفات التفكيك التي أقام 
كليهما  في  فأعملت  الفني  والتقييم  األدبي  النقد  ميدان  وماركس  نيتشه  أسسها 
النصوص  فهم  في  القارئ  وقدمت  هيكلها،  من  إال  األدبية  األعمال  وسلخت  الهدم 

ليس على الناقد فقط، بل على مؤلف النص نفسه.
الرفيعة  الكالسيكيات  على  اإلقبال  النكماش  االستجابة  من  البد  أنه  بدا  وهكذا 
قبْض  إلى  بالزيادة  األكاديمي  الناقد  وانتكاس  الجامعات،  خارج  تقرأ  ال  كادت  التي 
المستثمر يده عن الصحافة وتراجع أرباح اإلعالن على الجرائد، وأتت االستجابة بنشأة 
حقل الدراسات الثقافية المتعاطف مع الفنون السائرة ومنابع التسلية الشائعة، الذي 
أخذ يبحث في الفنون جميعها من رقص وموسيقى ورسم ونحت وأدب وتمثيل، وأكد 
مرونته باتساع ميدان بحثه مع اتساع الحياة العصرية وتعدد مصادر المعرفة وتلون 

التسلية بشتى األلوان.
لقد وعا المثقف الشاب سراج العالم الذي تلقى تعليمًا راقيًا في الواليات المتحدة 
حاجتنا الستحداث نمط عصري من التنوير، فإذا كانت الطبقات األكثر يسرًا في أوروبا 
التي ظلت توقف اهتمامها ببلزاك وجيد وسكوت قد انصرفت مؤخرًا عن قراءة هذه 
األعمال الرفيعة جدًا، فما أجدر طبقاتنا جميعها بأن تنصرف بوعي حاد عن كل أدب 
من  أثرى  ما  بقدر  أحد  إلى  الجلوس  يغنيني  ال  نهم  قارئ  العالِم  معرفة.  كل  وعن 
من  لديه  أجد  ما  وكثيرًا  مظلمة،  جوانب  عقلي  في  أضاء  وقد  معه،  األفكار  مطارحة 
المعرفة غريبها ومن الفكر واألدب طريفه ولطيفه. وعلى اتساع معارفه وتسامي فكره 
وإدراكه من األمور كنهها لم يأنف أن يبادر إلى محاولة جديدة لتنبيه الذهن الليبي 

بأحدث أساليب العصر وأقربها إلى النفس فكانت قناة »قطع غيار«.
ولكن  تتناول  فيما  تنفصم  التي  المواضيع  من  صنوفًا  غيار  قطع  لدى  تجد  إنك 
تنسجم في شكل الطرح. وهذه القناة التي قدر لها أن تصادف نجاحًا كبيرًا هي عمل 
التي  الثقافية  بالتحديات  إحاطته  وشمول  الحياة  ميدان  في  صديقنا  دربة  ألهمته 
واجهت المجتمعات المختلفة، ولينه إزاء المخالفين، وإيمانه بالتغيير التدريجي وصبره 
على وعي مواطنيه بالحقوق التي تعد مسلمات في المجتمعات الصناعية، ذلك الوعي 

الذي يبدو لي يخطو متخبطًا غير مبصر.
لقد قدمت من خالل »قطع غيار« لمحة عن حقل الدراسات الثقافية الالفت، وكان 
نقد قناة اليوتيوب سيطعم صفحات كثيرة من جانب الباحثين في الدراسات الثقافية، 
التي لم تلبث أن اتخذت سبيلها إلى الكليات والجامعات الكبرى. وأنا ال أظنني منتهيًا 
بتأملها،  تأخذني  والدهشة  لها،  الوقت  وتكريس  األدب  أمهات  بخلود  اإليمان  عن 
عن  المستقبل  في  نقصر  أن  الممتاز  الكتاب  عن  القراء  جمهور  نأي  من  وأتوجس 
بث الحياة إلى األدب العربي الذي ذهب عنه ألقه بين واقعية شكاءة بكاءة، ورمزية 
مستغلقة، أو السخافات التي تُجمع نصوص بعضها إلى بعض من أجل الجوائز. لكن 
التقنية  في  البارعين  المثقفين  أحد  يتقدم  أن  اآلن  الملحات  لمن  بأنه  نعترف  نحن 
ويقدم قناته الخاصة التي تضيق مواضيعها إلى إنتاج الثقافة المبسطة وتكييف األدب 

الرفيع ليبدو سائغًا للقارئ العادي.
كاتب  أي  استيعاب  يمكنه  ال  العربي،  العالم  في  خاصة  وبدرجة  العصر،  هذا  إن 
على  يتصدق  مقاالته كمن  في  دائمًا  يبدو  الذي  يسلك مسلك طه حسين  أديب  أو 
الحكيم  توفيق  أو  مستغلقًا،  وعرًا  الكبر  بعض  له  يصوره  الذي  علمه  ببعض  القارئ 
عن  والمتمنع  المستغرق  الحائر  الفيلسوف  دور  تمثيل  حياته  مدى  على  حاول  الذي 
وصار  الثقافية  الرهبنة  موضة  أسقط  عصرنا  أن  ذلك  العامة،  المجالس  مواصلة 
يتطلب من الكاتب إذا كان يريد أن يجد قراًء أن يكثف وجوده في منابر المجتمع من 
والتفاعالت  الواقعية  التجارب  مع  كتابته  تلتحم  وأن  وغيرها،  وندوات  إعالم وصحافة 
األفــرادُ  شخصياته  كأن  المجرب،  العارف  بشمول  ويترجمها  لمواطنيه  النفسية 
جميعًا يصبون في اختباراتها وآمالها طابعًا واحدًا منسجمًا، أو كأنه اهلل الذي يعرف 
اليوتيوب  قناة  تمثل  ناظرنا  وأمام  أدبي.  عمل  في  لشخصياته  تناوله  في  كل شيء، 
الذين  المخرجين والممثلين واألكاديميين  التي تديرها طائفة من   »thugnotes«
جمعهم اإلحباط من الجفاف األكاديمي فقدموا األدب اإلنجليزي والكالسيكيات األبرز 
ذكيًا  تحلياًل  يقدم  األفريقية،  األميركية  العصابات  رجال  من  »بروفيسور«  بشخصية 
وتلخيصًا مستساغًا، بينما يتطاير منه اللعاب وبعض الكلمات التي إن القت في جميع 

المناسبات، فهي ال تليق باألدب!

تلك الكفرة..
التالل والنخيل والتاج يلوح مرتفعًا. الصهد وشموس األيام والظهائر الحارة والناموس 

والعقارب والظروف الصعبة. االحتالل كان قد وصل وغطى بظالمه الواحة.
ورغم ذلك ثمة ضياء. يصل يوسف الفياللي من طرابلس ومعه رفيقه الشارف قشوط.

معلمان يفتحان عيون أوالد الكفرة الصغار على الحرف والقراءة. تواصل وترابط بين 
أطراف الوطن. معلمون من الغرب يصلون إلى الشرق وإلى الجنوب، والعكس يحدث أيضًا، 

معلمون من الشرق إلى زلة وهون وجالو وغيرها.
هناك.. يغرم الفياللي بأغاني العلم والشعر الشعبي. يأنس إلى صديقه علي الحاج 
محمد البرعصي. يقطعان رتابة األيام ولحظاتها القاسية بالحكايات والقصائد والذكريات 

التي تسكن القلب. »زعم كيف حالك يا بعيد أدياره« ينظمها الفياللي وترددها التالل.
سنوات ثالث من 1936 وإلى قرب الحرب العالمية في 1939 يقضيها هناك بال ملل 
ويراسل أهله في طرابلس وأصدقاءه في بنغازي ويدون ويوثق الكثير من عيون الشعر 

واألغاني ظلت مخطوطة منذ تلك األيام ولم تزل تحتاج إلى عناية.. إلى إصدار.
سنوات من التعليم والشعر واألنس والسفر في طريق طويلة تمتد بال انقطاع غير 

معبدة. والصهد والظهيرة والجوبة البعيدة في زمن االحتالل.
»زعم كيف حالك يا بعيد أدياره«

ويصاب الشاعر المعلم بمرض في الكفرة ويعود إلى طرابلس للعالج. لكن المرض 
القاسي كان شديدًا. يعجز الطبيب اإليطالي عن العالج ويخطئ في التشخيص.

ينطفئ قلب الشاعر المعلم. يرحل وفي خاطره بعيد الديار والكفرة..
ثم يشعر الطبيب اإليطالئ بالكارثة التي ارتكبها فينتحر.

عبدالعزيز األبيض
في بنغازي العام 1910 ولد.. كان والده منصور األبيض من رجال الدين في المدينة، 

ومن حملة كتاب اهلل ويتولون إمامة سكانها فئ أحد جوامعها في تراويح رمضان.
بعد عشر سنوات من مولده رافق والده مع مجموعة من شباب بنغازي إلى مصر ودرسوا 
في األزهر ولم يكملوا. كانت الحكومة اإليطالية أوقفت المساعدات المالية الضئيلة التي 

كان يحولها أولياء األمور إلى أبنائهم هناك.
عادوا. اشتغل عبدالعزيز األبيض معلمًا بحكم تحصيله وثقافته. فضل التدريس على 

جميع الوظائف األخرى. كان يعتبره رسالة مقدسة وواجبًا وطنيًا عظيمًا.
كان التحاقه بالتعليم العام 1928 منذ تسعين عامًا. التوسع اإليطالى يزداد. معركة 
االحتالل  أثر  من  تضيق  المدينة  وبنغازي  األخضر.  الجبل  في  معارك  هون.  في  عافية 

والتهجير ويتوقف الدفن عامها في مقبرة سيدي حسين الفاخري.
ذلك العام وصل األبيض الذي اشتهر بسرعة بديهيته وظرفه وصراحته إلى توكرة. 
كانت قرية لكن فيها عبق التاريخ. بها مدرسة تحتوي ثالثة فصول تضم التالميذ الصغار 
الممتلئين بالفقر والجوع. بقي هناك إلى العام 1932 وفي تلك األعوام كانت تشارك ذلك 
الجيل المعلم في الرسالة حميدة العنيزي وبديعة سرور. سيدتان من بنغازي تعلمتا في 

إسطنبول وعادتا لتقتسما مع الرجال مهنة الواجب.
ثم يمضي األبيض إلى غرب بنغازي. يفتتح أول مدرسة في الزويتينه العام 1935. 
وثانية في أوجله 1936. وثالثة في أجدابيا العام 1937 وأخرى بها أيضًا العام 1944 
بعد الحرب.. كان عبدالعزيز األبيض وجيله من رواد التعليم يعطون طلبتهم تلك األيام 
ما يفيدهم خفية بعيدًا عن رقابة العدو وبصاصته. كانوا ببساطة يمررون الوطنية من 
خالل القطع اإلمالئية في كراسة خارجية ُأعدت لهذا الغرض أو في أوراق تمزق بعد انتهاء 
الشويهدي  وحامد  األثرم  ويوسف  المقصبي  وعلي  دريزه  محمود  جيل  ذلك  الدرس.. 
ومصطفي الطياش والشريف الماقني والمهدي بوزيد وغيرهم ممن سبقهم في الواجب، 

وعلمهم صليح األرناؤطي وحسين أشرف والسنوسي المرتضى وإبراهيم المكحل.
العالم حويو  الفالح ومحمد  توقف. تضحيات ووطنية محمد  بال  الرجال  تواصل  ثم 

ومحمود إمبارك الشريف وطاهر الشريف ومحمد حمى ورجب النيهوم .
وغيرهم.. وغيرهم أيضًا.

أال تخجل األجيال الجديدة من ذكر أسماء هؤالء؟!
محمود دريزه

ذلك شارع سيدي سالم.
إنه ينتهي باتجاه المسجد العتيق عند الميدان وثمة محل للكتابة العمومية في آخره 
افتتحه صاحبه ليقضي على الفراغ ويلتقي فيه بأصحابه وتالميذه بعد عمل طويل استغرق 

نصف قرن بين المدارس والطباشير والمناهج.
ذلك هو محمود دريزه تصادف مولده في بنغازي العام 1911 مع وصول سفن الغزو 
اإليطالى إلى جليانه. كان والده الشيخ مصطفى دريزه من المعلمين القدامى الذين 
أسهموا في التنوير والتعليم ووضع مناهج في اللغة العربية والعلوم الدينية ألبناء المدينة. 
تعلم االبن على يديه. وكان هناك أيضًا من المعلمين الذين علموه ذلك الزمن الشيخ 

السنوسي المرتضى وحسين فليفله الوحيشى.
العام 1929 نال دريزه الصغير شهادة أهلية التعليم وصار معلمًا مع والده وتنقل في 
أغلب مدارس المدينة وخارجها وواجه وزمالؤه الكثير من الصعاب. كان المقررالمدرسي 
اإليطالي محددًا بطريقة خاصة، وقد حتم الواجب الوطني على محمود دريزه ومجايليه أن 

يحاربوا ذلك المنهج بأسلوب آخر ال تنقصه الشجاعة.
أزقة  في  بسيطة  مرابيع  بيوتهم.  في  ويستضيفونهم  تالمذتهم  يستدعون  كانوا 
بنغازي العتيقة. ويعطونهم الدروس الخصوصية في اللغة العربية والدين ويمسحون ما 

علق في عقولهم أول النهار من ثقافة المستعمر القادم من وراء البحر.
واجب ورسالة. المعلم الوالد. والمعلم االبن. وبقية الرواد نهضوا بها خير نهوض. 
الزمالء  وأولئك  دريزه  قام  خرابًا وظالمًا،  المدينة  وكانت  الثانية  العالمية  الحرب  وبعد 

بالواجب في زمن صعب.
مخلفات الحرب والدمار والجوع والفقر، كانت السبورات عبارة عن ألواح خشب لصناديق 
مطلية باللون األسود، ومقاعد التالميذ عبارة عن صفائح من الزنك وكان المعلمون في 
االستراحة بين الدروس يقعدون على شواالت بالية، »وكانوا أيضًا في ذات الوقت يعملون 
نجارين يصلحون مقاعد الدرس ويقومون أيضًا بواجب النظافة لفصول المدرسة وكانوا 

في كل األحوال سعداء بتأدية الرسالة«، يقول دريزه عن تلك األيام.
هل قلت إن هؤالء الرجال صعب تكرارهم في هذا الزمن الرديء؟!

 ال يزال لتراجع 
القراءة باملوازاة 

مع صعود 
األجيال الشابة 

وعوامل التشتيت 
التقنية بصمات 

في تضاؤل النقد 
وانخفاض الجودة 

الفنية

في ذات الوقت 
يعملون نجارين 

يصلحون مقاعد 
الدرس ويقومون 

أيضًا بواجب 
النظافة لفصول 
املدرسة وكانوا 
في كل األحوال 
سعداء بتأدية 

الرسالة
• يوسف الفياللي

ناجي جمعة بركات

الحل السياسي بليبيا يصل إلى عنق الزجاجة

من  أكثر  له  ودُعي  كبيرًا  الزجاجة  عنق  وجعل 
الحل  لديهم  أن  عون  يدَّ ليبية  شخصية   200
الخروج  يستطيعوا  لم  ولكنهم  بليبيا  والربط 
بها.  لهم  مكان  وأحسن  اللعينة  الزجاجة  من 
داخل  جميعهم  وهــم  ليبيا  إلــى  الجميع  رجــع 
غسان  السيد  قاله  بما  وتشبثوا  الزجاجة  هذه 
وهو  سياسي  حل  هناك  يكون  لكي  وإضافة 

الوطني. المؤتمر 
الصعداء  البرلمان  أعضاء  تنفس  هذا  بعد 
قرار  بإصدار  وقاموا  صالح  عقيلة  رأسهم  وعلى 
السادسة  المادة  عدلوا  ما  بعد  رواتبهم  بزيادة 
ــذي جــلــب الــســراج  بــاتــفــاق الــصــخــيــرات، الـ
وحكومته. ال أحد يعرف ما فحوى زيادة الرواتب 
ولكن  وشعبها  لليبيا  شيء  أي  يقدموا  لم  وهم 
السيد  كــذلــك  يــوم.  كــل  تــزيــد  امتيازاتهم 
وشمااًل  يمينًا  ــرارات  ق بإصدار  يقوم  السراج 
ناسيًا  طرابلس  في  وزمرته  أصدقاءه  ويرضي 
وهم  هي  وزمرته  طرابلس  وليست  ليبيا  أن 
القذافي  فعله  بما  هذا  يذكرني  وشعبها.  ليبيا 

وآخرون اآلن.
نظري؟ في  السياسي  الحل  ما 

قبل  تكون  انتخابات  على  يتفق  أن   -  1
األحزاب  بها  وتشارك  2019م،  سنة  منتصف 
دولة  ورئيس  برلمان  النتخاب  والجماعات 
المسببين  هؤالء  جميع  من  التخلص  يتم  حتى 

السياسية. ليبيا  لمشاكل 
على  لالتفاق  قبلها  انتخابات  تجرى  أن   -  2
بالدستور  يعمل  االتفاق  يتم  لم  وإذا  الدستور 
إضافة  بعد  االنتقالي  المجلس  عن  المنبثق 

المواد. بعض  وتعديل 
للوزراء وتوزع  رئيسًا  الدولة  رئيس  يعين   - 3
التي  المحاصصة  عن  بعيدًا  الوزارية  الحقائب 

ليبيا. أنهكت 
هذا  بعد  البلديات  عمداء  انتخاب  يتم   -  4
وبشفافية. الكاملة  الصالحيات  لديهم  وتكون 

السالح  لجمع  طريق  خارطة  وضع  يجب   -  5
االنتخابات. موعد  مع  تتزامن  الميليشيات  وحل 
االنتخابات  على  المتحدة  األمم  تشرف   -  6
ال  من  كل  ويعاقب  بمخرجاتها  الجميع  ويتعهد 

يلتزم.
تكون  حيث  الوطنية،  المصالحة  تفعيل   -  7
والبرلمان  الحكومة  استالم  بعد  مباشرة  مفعلة 

مهامهما. الجديد 
االنتخابات  كل  نجاح  وبعد  شيء  أهم   -  8
هو  الــجــديــد  الــبــرلــمــان  يــصــدره  قـــرار  وأول 
جميع  وسحب  السابقة  األجسام  جميع  إلغاء 
أعمالهم  سابق  إلــى  ورجوعهم  امتيازاتهم 

سلف. عما  اهلل  وعفى  ورواتبهم 
الدولية  الجنايات  محكمة  مع  التعاون   -  9
وإضافة  دوليًا  المطلوبين  الحرب  مجرمي  لجلب 

السياسي. الحل  هذا  يعرقل  من  كل  أسماء 
شريكًا  تعتبر  التي  الدول  جميع  على   -  10
حاًل  تدعم  أن  سياسي  حل  إيجاد  في  لليبيين 

من  خروجي  على   34 الذكرى  مرت  أيام  قبل 
ليبيا  عن  رحلت  1985م،   /11  /28 ففي  ليبيا، 
وشققت  وزمــرتــه  القذافي  بطش  من  هــاربــًا 
بتوفيق  المراتب  أعلى  إلى  ووصلت  طريقي 
تحقيق  على  وإصراري  الوالدين  ودعاء  اهلل  من 
واحد  شيء  في  أخفقت  ولكني  أطمح،  ما  كل 
األمــم  باقي  مثل  يــومــًا  وطني  أرى  أن  وهــو 
فيها  وساهمتُ  فبراير  ثورة  جاءت  المتقدمة. 
وخبرة  ومال  وجهد  وقت  من  أستطيع  ما  بكل 
إلى  التوصل  في  الليبيون  أخفق  ولكن  ونجحت، 
المتعمد  الجهل  من  ليبيا  يخرج  سياسي  حل 
ــد وأســرتــه  والــعــبــوديــة وحــكــم شــخــص واحـ
من  سنة   42 الليبيون  نسي  لهم.  وزمــرتــه 
وتكونت  شيء  كل  في  والتأخر  والقهر  الظلم 
وجماعات  ليبيا  ــل  داخ ودويـــالت  ميليشيات 
تعتبر  منطقة  في  تتحكم  وقبائل  مسلحة  ومدن 
وهم  المليشيات  أسيرة  طرابلس  ليبيا.  نصف 
حكومة  ومرأى  مسمع  تحت  يريدون  ما  يعملون 
سنوات.  ثــالث  قبل  المتحدة  األمــم  نصبتها 
نفسها،  حماية  عن  حتى  عاجزة  وفاق  حكومة 
قيادية  له شخصية  أو  قوة  أي  يملك  ورئيسها ال 
الشعب  أو  الوطني  التيار  حوله  يلتف  أن  يمكن 
أن  يعرف  وال  فقط  طرابلس  في  قابع  الليبي. 
وبنغازي  والكفرة  والبيضاء  طبرق  بها  ليبيا 
ونــالــوت  والــزاويــة  ــان  ــري وغ وسبها  وســـرت 
تذكرني  اإلخفاقات  هذه  كل  وووو.  وغدامس 
كل  وتحقق  ليبيا  من  خرجت  عندما  بأمنياتي 
واألمن  والرفاهية  بالحرية  ينعم  إال وطن،  شيء 

له. نرجع  والتقدم، 
2018 م إلى طلبة   /11  /28 تحدثت في يوم 
هذه  مسيرتي  عن  ببريطانيا  الجامعات  إحدى 
يعتبر  وطني  إن  لهم  أقــول  أن  أستطيع  ولم 
المواطن  شــيء..  كل  في  القائمة  أسفل  في 
يسرقها  ــه  ــروات وث منهوب  ــوطــن  وال مكبل 
تتهم  والدول  قرش  بربع  فيه  والقتل  الجميع 
قدر  أكبر  على  تستولي  لكي  البعض  بعضها 
الليبيين  أعوانهم  وبمساعدة  الدولة  هذه  من 
تنهدت  جماعات.  أو  مدنًا  أم  أفرًا  أكانوا  سواء 
عن  أحدهم  سألني  عندما  طوياًل  نفسًا  وأخدت 
قادمة  ليبيا  إن  أقول  أن  حاولت  ليبيا.  مستقبل 
ودائمًا  معروف،  وتاريخها  ليبيا  ألنها  اهلل  بعون 
لم  كبوة.  حصان  ولكل  ثورة  لكل  عثرات  هناك 
لي  صورة  رسمت  ولكن  الكثير  أقول  أن  أستطع 

اهلل. بعون  قادمة  ليبيا  بأن  بالمتفائل  ولهم 
هذا  وتذكرت  هــذا  بعد  نفسي  إلــى  رجعت 
السياسي  الحل  وعن  الطالب  هذا  من  السؤال 
وتزاحمت  الزجاجة  عنق  إلى  وصل  الذي  بليبيا، 
والقبائل  والمدن  والجماعات  والدول  األفكار 
ولكنهم  الزجاجة  هــذه  من  به  الخروج  على 
جعلت  المتحدة  األمــم  يستطيعوا.  ولــن  لم 
هذا  يخرج  لكي  بالزيت  مدهونًا  الزجاجة  عنق 
جميعهم  حيث  جدوى،  دون  ولكن  وينفذ  الحل 
باليرمو  مؤتمر  جاء  الزيت.  ضد  مضاد  لديهم 

الميليشيات  دعم  عن  وتبتعد  واحــدًا  سياسيًا 
تقبل  ال  التي  والجماعات،  والمدن  ــراد  واألف
وشعبها  ليبيا  واحـــتـــرام  ســيــاســي  ــل  ح أي 

واختياراتهم.
من  كبيرة  حالة  ليبيا  تعيش  ــام  األي هــذه 
الجميع  حيث  طرابلس،  في  خاصة  الفوضى، 
واالقتصادية  االجتماعية  مكاسبهم  أن  يرى 
السالح  قوة  تحت  الدولة  مفاصل  من  وتمكنهم 
خاصة  عليهم،  خطر  أو  التالشي  في  بدأت  ربما 
طرابلس.  في   2018 أغسطس  ــداث  أح بعد 
كل  هؤالء.  ضد  بالشارع  الغليان  حالة  كذلك 
على  خائفة  طرابلس  ميليشيات  من  جعل  هذا 
كذلك  الشارع.  تأييد  كسب  محاولة  مراكزها 
أمام  وجبنها  وهروبها  الوفاق  حكومة  تخاذل 
التصدي  تستطيع  وال  واضح  الميليشيات  هذه 
لها، ونسيت أن لديها سالحًا قويًا وهو الشعب. 
تجد  لن  العون،  وتطلب  الشعب  تصارح  أنها  لو 
هذه  بطرابلس.  لها  مكانًا  الميليشيات  هذه 
تصعد  التي  القرود  تفكير  مثل  تفكر  الحكومة 
أشياء  وتقذف  خطر  يكون  عندما  األشجار  أعلى 
وبعضها  هدايا  بأنها  للمعتدي  إيهام  بعضها 

النفس. عن  دفاع 
الليبيين  بقذف  قاموا  وحكومته  الــســراج 
ينسى  لكي  االقــتــصــادي  اإلصـــالح  بمشروع 
هذا  وتمحور  للميليشيات  انبطاحهم  الليبيون 
غيرها.  دون  طرابلس  في  االقتصادي  الحل 
دوالر  آالف  والعشرة  السيولة  توزيع  أن  بدليل 
لم  وإذا  طرابلس  من  تخرج  كلها  واالعتمادات 
على  تتحصل  لن  أنك  فاعلم  طرابلسيًا  تكن 

متأخرًا. سيصلك  وربما  شيء 
حكومتي  أن  نعرف  ونحن  يهمنا  ال  كله  هذا 
االنبطاح  حيث  من  بعضهما  مثل  والثني  السراج 
كبح  تستطيع  ال  وكلتاهما  التنفيذ  حيث  ومن 
في  حفتر  وال  الغرب  في  الميليشيات  جماح 
ينقذ  سياسي  حل  إيجاد  هو  يهمنا  ما  الشرق. 
الزمرة  هذه  من  ليبيا  وتتخلص  هؤالء  من  ليبيا 
وتحت  الهشة  ليبيا  عظام  تنهش  أصبحت  التي 
اللذين  والعالم  المتحدة  األمم  ومرأى  مسمع 
تنفذ  المصالح  طالما  كبيرًا  اهتمامًا  يعيران  ال 
شعوبهم.  تضر  ولن  ليبيا  مشاكل  تصلهم  ولن 
لتخليص  الوحيد  الحل  هي  االنتخابات  لهذا 
عنق  مــن  خروجها  وكــذلــك  ــؤالء  ه مــن  ليبيا 
الجامعات  إحدى  لطلبة  قلت  كما  لهذا  الزجاجة. 
ليبيا  إن  2018م   /11  /28 يــوم  ببريطانيا 
الزجاجة  عنق  من  وستخرج  اهلل  بعون  قادمة 
الحل  بأيدهم  أن  ويدعون  يعرقلون  من  ويبقى 
داخل  وأرهبوه  وشعبها  ليبيا  ونهبوا  والربط 

الزجاجة. هذه 

وصلت إلى 
أعلى املراتب 

بتوفيق من الله 
ودعاء الوالدين 

وإصراري على 
تحقيق كل ما 
أطمح، ولكني 

أخفقت في شيء 
واحد وهو أن 

أرى وطني يومًا 
مثل باقي األمم 

املتقدمة

هذه الحكومة 
تفكر مثل تفكير 

القرود التي 
تصعد أعلى 

األشجار عندما 
يكون خطر 

وتقذف أشياء 
بعضها إيهام 

للمعتدي بأنها 
هدايا وبعضها 

دفاع عن النفس

ِسـفُر الجامعة الليبية

صف  في  انصبت  النقاش  نتيجة  أن  المؤسف 
فتأسس  التقليدية،  العروبية  للتوجهات  الموالين 
المصري،  النمط  على  بنغازي  في  اإلنسانيات  فرع 
أنقذه  طرابلس  في  التطبيقية  العلوم  فرع  بينما 
إلى حد بعيد من هذا القدر كون الجامعة تأسست 
إلى  فتبنت  المتحدة،  األمم  وكاالت  من  مدعومة 

حد بعيد النمط البريطاني ـ األميركي.
العكس  أو  الجامعة  في  المجتمع  تأثير  اختبار 
يناير  بأحداث  عُــرف  فيما   1964 العام  تمظهر 
الدامية، فكان طالب الجامعة واجهة شكلية لتأثير 
سياسية  تنظيمات  بؤر  مثلته  نخبوي  سياسي 
مصطنعة أعلنت نفسها في ليبيا كالبعثيين الذين 
رسموا اللعبة والقوميين العرب الذين نفذوها في 
الشارع، وكان الحدث قد جمعهما مع القوى القبلية 
والمحافظة المعادية لهما إلعطاء الفرصة إلحباط 
ليبرالية  بدماء  نفسها  تجديد  محاولة  الملكية 

شابة.
الليبيين، تُحمل النظام  حركة القوميين العرب 
إسرائيل  أمام  العربية  الجيوش  هزيمة  الملكي 
التظاهر  1967ومتضمنة  العام  الشارع،  لتؤلب 
في طرابلس  تمركزت  أحداث شغب  في  الطالبي، 
الفوضى،  بثت  بنغازي  إلى  تداعياتها  وانتقلت 
من  المتبقية  األقلية  وهجرت  االقتصاد،  وضربت 
 1968 العام  وفي  إلسرائيل.  اليهودية  الجالية 
قيادات الحركة يصطدمون كتنظيم سياسي سري 
بالبوليس بتدبيرهم مهرجانًا خطابيًا معارضًا من 
بطرابلس،  الشهداء  لميدان  مقابلة  مبانٍي  شرفة 
في  بهم  فيلقى  البترول  آبار  في  حرائق  وإشعال 
في  األولى  الحكومة  لتشكيل  ويخرجون  السجن، 
مناصب  ولتقلد   1969 للعسكر  االنقالبي  العهد 
اشتراكية  ومنشآت  وسفارات  الحقة،  حكومات  في 

وأمانات مؤتمر الشعب العام.
العامين  في  أنه  يلحظ  الثقافي  للشأن  المتابع 
تكون  أن  نفسها  الجامعة  كرست   1969 ـ   1968
حوتهم  وطــالب  عــرب  أساتذة  للصفوة.  مكانًا 
قورينا  ومجلة  رفيق،  الشاعر  مــدرج  محاضرات 
1972 يفتتح  العام  وراديو اإلذاعة والمسرح. وفي 
الرأس الثاني في تنظيم االنقالب المجمع الجديد 
جدوى  بعدم  يصرح  خطابه  في  الجامعة،  لكليات 
مبنى جامعي بهذه الفخامة في مدينة غير مؤهلة 
العام  آخر  وفي  التنمية،  عملية  في  لتسهم  بشريًا 
في  اآلداب  بطلبة  الديكتاتور  النظام  رأس  يلتقي 
بعض  استلهام  عكس  ومتوتر  ضبابي  نقاش 
البرجوازية  األوروبية  الفلسفية  للتوجهات  الطالب 

التي عبرت عنها الوجودية الفرنسية.
»الثورة  سمي  لما  ملهمًا  سيكون  ما  وهــو 
بينما   .1973 ربيع  الكتب  حظرت  التي  الثقافية« 
زمالئهم  من  بتحريض  الحقوق  طلبة  يتفاعل 
زعيم  نداء  مع  للتجاوب  والناصريين  القوميين 
ازدحام  تخفيف  مجهود  في  لالنخراط  االنقالب 

يوسف  الليبي  الكاتب  داللتها  لها  لفتة  في  أهدى 
تقديرًا  بنغازي،  لجامعة  الخاصة  مكتبته  الشريف 
لكلية اآلداب التي درس بها علم االجتماع وعطفًا 
على بنغازي التي ضربها العنف األهلي في صميمها 
المجتمعي، وحاق بجامعتها العتيدة فصيرها حلبة 
التي  المدينة  أبناء  من  صفين  بين  حربي  صراع 
الذين  آباءهم  ـ  المَثل  مضرب  ـ  بطريقتها  ربت 
ـ  بها1959  درس  وقت  الشريف  زمالء  كانوا  ربما 

1963، عندما كان اسمها الجامعة الليبية.
بإحدى  الشريف  وبعد  ذاتها  طرابلس  من 
في1974  بالثانوية  دفعتي  التحقت  سنة  عشرة 
لكل  وهلة  أول  من  الملحوظ  بالجامعة.   1975 ـ 
الطالب القادمين من الثانويات األدبية الليبية أن 
المركز  هي  وكأنها  الجامعة  في  متماهية  بنغازي 
بينما  المدينة.  فعاليات  أغلب  فيه  تتمحور  الذي 
االجتماع، شخص  بقسم  الدراسة  في  زميل سبقنا 
المسألة بأن مفارقة بنغازي أن مجتمعها يؤثر في 

الجامعة وليس العكس.
في4  تم  أنه  فنعلم  األشياء،  بداية  إلى  نرجع 
سنوات بعد االستقالل أمر تأسيس فرع اإلنسانيات 
بالجامعة الليبية األولى العام 1955، في بنغازي .

حدث  تداعيات  لملمة  كان  األبرز،  السبب  ربما 
الملك  دفع  الذي  الملكية  الخاصة  ناظر  اغتيال 
البيضاء  إلى  بنغازي  من  الحكومة  رئاسة  لنقل 
للسنوسية ونقل  قبيلة موالية  التي تهيمن عليها 
القاعدة  توجد  حيث  طبرق،  إلى  وحاشيته،  إقامته 
الشخصية.  البريطانية، لضمان حمايته  العسكرية 
تفتعله  للمدينة  بنغازي  في  قصره  يهدي  وأن 
في  يُتثبت  وأن  خسارتها،  عن  تعويضًا  جامعة 
غير  ألولى  الثانية  العاصمة  لقبها  شكلي  دستور 

محددة.
في  الصدفة  حققته  ويتيم،  عابر  حديث  في 
الكاتب  أخبرني  بطرابلس  النصر  بشارع  حديقة 
القويري الذي عمل وقتها موظفًا  الليبي، عبد اهلل 
في البرلمان، أن نية الحكومة في تأسيس الجامعة 
حظيت بجلسة نقاش برلمانية انقسمت فيها رؤية 
غرار  على  الجامعة  تكون  أن  وجهتين  إلى  النواب 
تكون  أن  أو  بيروت.  الساطع  ومثالها  األميركية 
في  الحقًا  تحقق  الذي  المصري  كالنمط  تقليدية 
لبنان. بأن أسس النظام الناصري لغرض منافسة 

الجامعة األميركية جامعة بيروت العربية.
إلى  عائلته  هجرة  بسبب  درس  الذي  القويري 
بجامعة  األنتربولوجيا  ومبادئ  الجغرافية  مصر 
ألسباب   ،1957 الــعــام  فيها  وتــخــرج  القاهرة 
كان  ـ  التقدمية  لميوله  مضادة  بدت  ـ  برغماتية 
تعليم  نظام  إلى  الداعية  النظر  لوجهة  منحازًا 
نخبة  تكريس  في  تقدميًا  مفعوله  يكون  جامعي 
يالئم  بما  المجتمعي  التغيير  عملية  تقود  متعلمة 
مساعي  بها  وعــدت  التي  التنموية  التوجهات 

استكشاف البترول في ليبيا.

ومكافأة  المستوردة.  بالبضائع  بنغازي  ميناء 
إلى  بالترتيب  امتحانات  دون  نقلهم  يتم  لهم 
المحرضون  أما  التالية.  الجامعية  المستويات 
االشتراكي،  االتحاد  مؤسسة  سيقودون  من  فهم 
النظرية  مظلة  تحت  والحقًا  الناصرية،  والروابط 
األخضر:  الكتاب  سيبلورها  التي  الثالثة  العالمية 
تنظيم  بعد  وفيما  الشعبية  واللجان  المؤتمرات 

اللجان الثورية.
من  بنغازي  جامعة  مكتبة  استثناء  يكون  ربما 
للفلسفة  المروجة  الكتب  شمل  ــذي  ال الحظر 
الوجودية السارترية المتمركسة واتجاهات المُحال 
للماركسية  النقدي  واليسار  والالمعقول  )العبث( 
ومنع تداولها صيف العام 1973 المحفز الرئيسي، 
لالنتقال من كلية التربية التي نُسبت إليها 1974 
تصدر  التي  طرابلس  السياسية  العاصمة  في 
المدينة  إلى  ليبيا،  في  الرسمية  القومية  الثقافة 
الثانية التي تم تهميشها سياسيًا منذ العام 1954 
وقد  الناصرية،  القومية  بؤرة   1970 منذ  لتصير 
ضخم  تمثال  الوحيد  مطارها  إلى  طريقها  تصدر 
الدنيا  عن  رحل  الذي  عبدالناصر  المصري  للزعيم 

ذاك العام.
 7 في  الطالبية  للحركة  القمعي  الحدث  وبعد 
الليبيين  بأساتذتها  الجامعة  تُصير   1976 أبريل 
واالقتصاد،  والحقوق  اآلداب  الثالثة،  الفروع  في 
الكتاب األخضر  مؤسسة شارحة ومروجة لنظريات 
بفصوله الثالثة في ندوات داخل ليبيا وعبر العالم.
غالبًا ما تُفهم السلفية بأنها الدعوة اإلسالمية 
وسلفها  النبوية  الحقبة  إعــادة  إلى  الدوغمائية 
الخيال  في  تصورها  يتم  كما  بحذافيرها  الصالح، 
المسلم المعاصر. ولكن من ضروب السلفية أيضًا 
تثبيت المدن في حقبة ثقافية ومجتمعية متوهمة، 
دون  المتصورة  بحذافيرها  إعادتها  إلى  والدعوة 
سببه  الذي  بالمكان،  الحالي  الدمار  إلى  النظر 
له  مجتمعيًا  أفق  وال  وعنفي  مسلح  أهلي  نــزاع 
أملته لستة عقود إكراهات القبائليات والجهويات، 
واألوليغارشية والديكتاتورية بمنزعها األتوقراطي 
البشري  العمران  في  يتجلى  الذي  وهو  الفوضوي، 
المعالم  المادي خرابًا وعلى  المعمار  كراهية، وفي 
بنغازي  الحاضرة  دخلته  نفق  وظالم  حريق  سخام 
 1954 عام  منذ  موازية  قبائلية  وبإرادة  بإرادتها 
المعطل  البرلمان  تحوز  التي  طبرق  اليوم  تمثلها 
مؤقتة  حكومة  تحتضن  التي  والبيضاء  لليبيا، 
متأبدة اليعترف بها المجتمع الدولي في مشهدية 
إعادة  في  يفلح  لن  دهليز  فارقة.  ليبية  انقسامية 
استرداد  أو  المهداة،  الكتب  نور  بصيص  إضاءته 
تمرير  أو  الجامعة  لممتلكات  المنار  قصر  خرابة 
يلعب  ال  وأساتذة  لطالب  الناقد  التفكير  منهجية 

التفكير دورًا في حياتهم.

 القويري كان 
منحازًا لوجهة 
النظر الداعية 

إلى نظام تعليم 
جامعي يكون 

مفعوله تقدميًا 
في تكريس نخبة 

متعلمة تقود 
عملية التغيير 

املجتمعي

 لن يفلح في 
إعادة إضاءته 

بصيص نور 
الكتب املهداة، 

أو استرداد 
خرابة قصر 

املنار ملمتلكات 
الجامعة أو تمرير 
منهجية التفكير 

الناقد لطالب 
وأساتذة ال يلعب 
التفكير دورًا في 

حياتهم

التنوير مخففًا

نورالدين خليفة النمر
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة الرابعة
العدد 159

اخلميس
28 من ربيع األول  1440 هــ

رأي6  ديسمبر 2018 م 11

نص »ريكويرمنتو« وتغريدات ترامب

سترات باريس الصفراء حمراء في السينما!

الغرب، متمثاًل  التفاوت في الصراع مع  يحدد اآلن مستوى 
المعرفية  المنظومة  سليلة  ـ  أميركا  ــ  نماذجه  أبرز  في 
الهادئ  اإلزتيك  عالم  اكتسحت  التي  والمتعالية  الفوقية 
وعقائده  ولغاته  وثقافته  طقوسه  بكل  1492م  عام  منذ 
لـ  وجود  ال  متوحش  مكان  أنه  على  العالم  إلى  لتقدمه 

)اإلنسان( فيه.
التي يسردها تودروف في كتابه، وهي  المرأة  إن قصة 
الكالب  إلى  الغزاة  قبل  إلقاؤها من  تم  المايا،  الهنود  من 
واالستجابة  مطاوعتهم  رفضت  ألنها  جسدها  لتنهش 
الراهن  عصرنا  حتى  بدالالتها  حاضرة  زالــت  ما  لهم، 
تقدم  كاملة  إنسانية  ومتجمعات  دول  مختلفة.  وبأشكال 
لحومها إلى الكالب المعدنية تحت شعارات حقوق اإلنسان 
في  تقدم  كانت  كما  ــاب  اإلره ومحاربة  والديمقراطية 
والقيم  والتسامح  المسيحية  نشر  شعار  تحت  العصر  ذلك 
تحليله  في  ــودروف  ت فإن  ذلك  من  واألهــم  اإلنسانية، 
له  تتعرض  الذي  الداخلي  القمع  يُغيّب  ال  القصة  لهذه 
إرادتها  مسبقًا  يصادر  الذي  زوجها  قبل  من  المرأة  تلك 
تعاني  التي  شعوبنا  على  أيضًا  ينطبق  ما  وهذا  ورغباتها، 
القمع المزدوج أو باألخرى قمعًا داخليًا يجعلها لقمة سائغة 

الخارجية. لألطماع 
التوجه  نهج  تحدد  زالــت  ما  الحمر  الهنود  عقدة  إن 
المجتمع  هذا  لها  تعرض  التي  ــادة  اإلب ألن  األميركي، 
واقعة  مجرد  يعودا  لم  حسابه  على  تم  الــذي  ــالل  واإلح
تفكير  طريقة  إلــى  تحوال  بل  بشعة  عنصرية  تاريخية 
الحدود  تعرف  ال  رغبة  على  مرتكزة  عقلية  ومنظومة 
وزحزحته  التاريخية  مضامينه  من  العالم  تفريغ  أجل  من 
أجل  من  العالم  هذا  غزا  الذي  كولمبوس  إن  جغرافيًا. 
الذهب والتجارة تحت أقنعة دينية ـ وما يتعلق بنشر الدين 
شركات  إلى  اآلن  يتحول  ـ  القدس  واستعادة  المسيحي 
األساطيل  بحراسة  العالم  تغزو  ضخمة  وتوكيالت  كبيرة 
البديلة  وثقافتها  لغتها  عليه  لتفرض  النووية  والرؤوس 
المستمدة حيويتها من التقاء التأثير العالمي االستهالكي 

قبل بالضرورة التي تعني حق التظاهر لكنه في نفس الوقت 
رفض التفاوض، وهنا لسان حاله دونكم هايد بارك واصرخوا 
الذي  البرنامج  أنملة عن  قيد  أتزحزح  لن  لكن  تبحون  حتى 
الديمقراطية  فرنسا  في  رئيس  كأي  لكنه  بفضله،  جئت 

سيرضخ لإلرادة الشعبية.
لقطة 2 مكرر

شاهدت  ما  الفائزة  أفالمها  في  القاهرة  مهرجان  سينما 
مرآتها  في  العالم  تعكس  حين  الحمراء،  البطاقة  ترفع 
فنشاهد الدماء سيدة المشهد الطاغية، والفيلم األوكراني 
)دونباس( يصور واقع الحال الحاصل في أوكرانيا ما تعيش 
الساعة،  وحتى  األوكراني  الربيع  بعيد  عنها  مسكوتًا  حربًا 
ويبدو لي أن هذا الفيلم حاز جائزة العتبار أنه كما شريط 
لكنه  أوكرانيا  لشرق  الروسي  المحتل  عنف  يرصد  وثائقي 
يركز على التحارب األهلي مما يجعل العنف كما غذاء يومي 
الحالي  اإلنساني  الواقع  يشف  وغيره  الفيلم  هذا  ضروري، 
وانتشار  البشرية  تصدع  فيكشف  الثالثة  األلفية  أوائل  في 
وهذا  البشر،  بين  للتفاهم  العالمية  اللغة  األهلية  الحروب 
معاناة  يصور  ما  )الطاعة(  اإلنجليزي  الفيلم  عليه  يركز  ما 
في  المنفلتة  اإلنجليزية  الشرطة  مع  اإلنجليز  الملونين 
من  عامًا(  عشر  االثني  )ليلة  فيلم  وأما  رادع،  دون  قمعهم 
بالنظام  اإلطاحة  بعد  العسكر  فعله  ما  فيصور  األرغــواي 
البالد، فيرصد سجن ثالث شخصيات من  الديمقراطي في 
أحد  التي  بـ»التوباماروس«  عُرفت  التي  المقاومة  حركة 
السجناء من أعضائها سيصبح رئيسًا لدولة األرغواي، عرف 

بأنه أفقر رئيس في العالم.
تعليق1

ما يلفت النظر أن التظاهر عند كافة البشر تقريبًا شيء جميل 
باستثناء الحكومات طبعًا، فعادة ما يكون الجمال عندهم في 
المسلحة  الدولة  التي يبديها بشر عزل ضد  المقاومة  حالة 
الجموع  مظهر  وكذا  القمع،  بوسائل  المدججة  بالشرطة 
فتبدو  الشهيرة،  الساحات  مشهد  تغطي  والتي  المتحدة 
كما شخص واحد أي اإلنسان وقد تجلى في حالة رفض ما. 
والسينما التي تعالج هذه المسألة كثيرًا ما تفعم بجمال أخاذ 
خاصة في الصورة، وكلما تعمقت في موضوعها هذا تكشفت 

ارتباك  وراء  دائمًا  كان  وتوليداتها  اللغة  أنظمة  بناء 
مناخًا  شكل  حيث  المفاهيم،  وخلط  الحضارات  بين  الحوار 
مسميات  تحت  والمصادرة،  اإلبادة  حاالت  أعظم  لتمرير 
كمنطوق  اللغة  ليس  معنى،  من  به  توحي  لما  مناقضة 
أي  السيميوطيقي،  بمفهومها  ولكن  فقط،  مكتوب  أو 
اإلشاري، الذي يشكل منظومة التبادل والعالقات داخل أية 
االقتصادية  والبنى  الطقوس  في  متمثلة  إنسانية،  جماعة 
ولغة  والملبس  واآلداب  والفنون  االجتماعية  واألنماط 
التعامل  جعلت  التي  االستهالك،  أنماط  وكل  المعمار 
مداخل  على  مبنيًا  اآلخر  العالم  مع  الكولينيالي  الغربي 
الدراسات  من  مقدمة  إنجاز  في  ولسانية  أنثروبولجية 
االستشراقي  بالخطاب  يعرف  ما  عنها  تبلور  التي  والبحوث 

الذي كان دائمًا عرضة للنقد فيما يخص منهجه ونواياه.
في  يذهب  تودروف  تزيفيتان  فإن  المنطلق  هذا  ومن 
استخدام  إلى  اآلخر«  مسألة  أميركا..  »فتح  المهم  كتابه 
وهي  التاريخية،  الوقائع  تحليل  في  السيميوطيقا  علم 
بعد  تأتي  السردي،  التاريخ  مع  التعامل  في  مهمة  نقلة 
االجتماع  علم  دمج  أجل  من  الجادة  خلدون  ابن  محاوالت 
كائنًا  اإلنسان  يستخدم  خلدون  ابن  كان  وإذا  التاريخ.  مع 
عضويًا في استعارته الجذرية للتاريخ اإلنساني مؤكدًا على 
التي تمر بها  الطفولة والشباب والكهولة والموت  مراحل 
الحضارات خالقة بذلك دورات تاريخية تعود عبر منحنياتها 
من  تأتي  الجذرية  تودروف  فاستعارة  نفسها،  النقطة  إلى 

اإلنسان باعتباره كائنًا لغويًا.
التي  هي  المهمة  التنويعة  باألحرى،  أو  النقلة،  وهذه 
شحنت الفعل الحضاري بفاعليات العقل والوعي واالكتشاف 
اللولبي  فعله  في  التاريخ  في  التكرار  هذا  ليقدم  والتوليد 
والناتج عن  االستدارة،  مع  الذي يصعد  ــ  المنحني  بدل  ــ 
ككائن  باإلنسان  المرتبطة  واإلدارة  المعرفة  إمكانات 
من  المنطلقة  خلدون  ابن  استدارة  بدل  وجدلي،  ناطق 

الجسد اإلنساني الفاني وصيرورته العدمية.
التفاوت في األنظمة المعرفية واللغوية هو الذي  وهذا 

لقطة 1
قوس النصر في باريس تحوطه نيران الغضب الشعبي بعد 
خمسين عامًا من مظاهرات 1968م التي أسقطت ديجول، 
رغم الفارق الزمني والداللي فإن باريس مرة ثانية يجتاحها 
الوسطى،  الطبقة  غضب  هو  الحالتين  كلتا  وفي  الغضب، 
الطلبة واالنتجلسيا  68 قادتها من  التي إن كانت في مايو 
الفرنسية فإنها هذه المرة ال قادة لها، في استعارة مضمرة 

للربيع العربي ما أزاح النخبة والقادة من طاولة التاريخ.
أكتب مقالتي هذه يوم السبت أول ديسمبر 2018، وقد 
اجتاحت باريس جماهير السترة الصفراء التي استعيرت من 
لباس يلزم القانون الفرنسي أن يرتديه كل سائق في حالة 
الطوارئ، وجماهير السترة الصفراء في حالة طارئة غاضبة وال 
عقال لها، وعليه كانت المشاهد التلفزيونية التي تغطي هذا 
الحدث مليئة بالنيران والدخان والدموع، فالدماء على وجوه 

المتظاهرين الصغار والكبار والرجال والنساء.
لقطة 2

المصرية في دور عرضها  األوبرا  الجمعة في  السابق  اليوم 
لمهرجان  األربعين  الدورة  في  الفائزة  األفالم  أشاهد  كنت 
يوم  هذه  ــه  دورت أنهى  المهرجان  السينمائي،  القاهرة 
الخميس، وقرر كتقليد متبع إعادة عرض األفالم الفائزة بمقر 
األوبرا مجانًا لمن فاته مشاهدتها، وما تمكنت من مشاهدته 
من هذه األفالم سترته حمراء، فالعنف ما يغطي هذه األفالم 
التي حصدت الجوائز وهي أفالم من بلدان شتى بل وقارات.

لقطة 1 مكرر
ترفض  التي  الجائعة  الوسطى  الطبقة  اجتاحتها  باريس 
لكن  صوتها،  منحته  كانت  ما  االنتخابي  ماكرون  برنامج 
عند التطبيق بان أنه يُّكِرمُ األغنياء ويهين ويحط من قدر 
الطبقة الوسطى بمتقاعديها، وحتى من هم في بحبوحة في 

هذه الطبقة خرجوا ضد ماكرون رجل األثرياء.
الحكومة  به  تقوم  الذي  فإن  العذل  السيف  سبق  لقد 
ت عليه ناخبون فرنسيون: قال ماكرون  تطبيق لبرنامج صوَّ
المتطرف  اليمين  تدبير  من  يحدث  ما  إن  وحكومته:  وبرر 
وعناصر مخربة يتسترون األصفر، ولسان حالهم لسان حال 
أي حكومة في العالم الثالث الذي صنعوه، ورغم أن ماكرون 

القومي  التفكيك  على  والعمل  الفردي،  الذاتي  بالمزاج 
الديمغرافية  والخلخلة  الجغرافي  واالختالل  واالجتماعي 
وأي وقت  أي مكان  العسكري في  التدخل  بحق  واالحتفاظ 

باسم حقوق اإلنسان والمجتمعات، قِناعها الجديد.
عبر  الهيمنة  آليات  معه  وتطورت  الصراع  تطور  لقد 
التي  القوى  على  وكان  للعالم،  األحادية  الرؤيا  تغليب 
تصوغ  أن  الثانية  العالمية  الحرب  في  منتصرة  خرجت 
التي تحافظ  العالقات  قانونيًا ومنظومة جديدة من  شكاًل 
)عصبة  فكرة  إحياء  من  أفضل  تجد  ولم  مكاسبها.  على 
تعكس  كانت  والتي  المتحدة،  األمم  منظمة  بقيام  األمم( 
الحروب  لويالت  حدًا  يضع  ملحًا  إنسانيًا  مطلبًا  البداية  في 
واختالف  المنتصرة  الدول  ثقافات  تعدد  ورغم  واإلبــادة، 
في  كانت  المطلقة  األميركية  السيطرة  أن  إال  نواياها، 
طريقها ألن تفرض خطابها األحادي اعتمادًا على معطيات 
كثيرة ال مجال هنا لذكرها. وهكذا كان على أميركا زعيمة 
في  الشيطانية  تعويذتها  تدس  أن  المنتصرة  ــدول  ال
إنشاء  فكرة  فجاءت  الجديد،  اإلنساني  المنجز  هذا  ثنايا 
للدول  النقض  وحق  الدائمين  واألعضاء  األمن(  )مجلس 
القوية، وهو جهاز ذرائعي جديد يتكون من مجموعة من 
من  لتبعث  بعناية  المنتقاة  والقانونية  اللغوية  الصياغات 
جديد ما يسمى قديمًا نص »Requerimiento« الشهير، 
)باالثيوس  الملكي  الحقوقي  صـاغهـا  التي  الوصية  وهي 
وتوفير  الفتوحات  تنظيم  أجل  من  1514م  عام  روبيوس( 

أساس قانوني إلشباع رغبات التدمير لدى الغزاة.
ضباط  أحد  حضور  في  يلقى  الذي  النص  هذا  ويقول 
الملك مخاطبًا الهنود من دون ترجمة للنص طالبًا منهم 
إذا  أو  ذلك  تفعلوا  لم  »إن  وإال  الجديد،  للقدر  االستسالم 
ماطلتم عن سوء نية في اتخاذ قرار فإنني أشهد لكم أنني 
من  أحاربكم  وسوف  قويًا  غزوًا  أغزوكم  سوف  الرب  بعون 
وسوف  أشكال  من  وسعي  في  ما  وبجميع  الجهات  جميع 
وسوف  السمو،  وصاحبي  الكنيسة  وطاعة  لنير  أخضعكم 
إلى  أختزلكم  وسوف  وأطفالكم  ونساءكم  أنتم  آخذكم 
أتصرف  وسوف  أبيعكم  سوف  وعبيدًا  العبودية،  مرتبة 
منكم  آخذ  وســوف  السمو  صاحبي  أوامــر  بحسب  فيكم 
بوسعي،  الذي  الضرر  وكل  األذى  كل  بكم  وأنزل  ثرواتكم 
وال  سيدهم  يطيعون  ال  الذين  باألتباع  يليق  ما  نحو  على 

يريدون لقاءه ويقاومونه ويعارضونه«.
الكتاب  لغة  من  كثيرًا  يستفيد  الذي  ـ  النص  هذا  إن 
المخاطبين  للهنود   ، مُرٌّ أحالها  خيارات،  ويقدم  المقدس 
وكيانهم،  لتاريخهم  الخاص  الغربي  التفسير  يعكس  ـ 
لغة هذه  الحاضرين منهم ال يفهمون شيئًا من  بأن  علمًا 
شرعية  صياغة  أجل  من  شكلي  إجراء  مجرد  وهو  التالوة، 
قانونية لكي تأخذ آلتهم التدميرية حقها في انتهاك ذلك 
المجتمع وإبادته. إن ما يسمى بالريكويرمنتو يتحول بعد 
إلى صياغة حضارية جديدة اسمها  حوالي خمسمائة سنة 
لغة هذا  يفهمون  الحاضرون هنا  وإذا كان  األمن،  مجلس 
لهذا  يجعل  ال  النقض  وحق  األقوياء  إرادة  فإن  المجلس 
الفهم قيمة ويظل طرح قضايا الشعوب في هذا المجلس 
واستعمار  حروب  على  قانوني  شكل  إلصباغ  ذريعة  مجرد 

وانتهاكات جديدة.
القادم  ترامب  وتغريدات  لتصريحات  اآلن  المتتبع  لعل 
من تلك الساللة المتعالية التي أبادت أمة كاملة، سيلحظ 
بذلك  وتغريداته  تصريحاته  تربط  التي  الوشائج  مدى 
النص الدوغمائي الذي يستخدم لغة التعصب الديني وهو 
يروج لمصالح األمة المنتصرة، دون التفات ألنين الضحايا 
مبدأ  أمام  تتراجع  التي  اإلنسانية  القيم  من  حد  ألدنى  أو 
للديمقراطية  فقط  خيارين  وأمــام  السريعة،  الصفقات 
أن  غريبًا  ليس  ضدنا«.  فهو  معنا  ليس  »من  األميركية 
الــدوالرات  من  بحفنات  اإلنسانية  القيم  ترامب  يقايض 

مثلما أباد أجداده أمة كاملة من أجل حفنات من الذهب.

عن جمال إنساني مضمر في بنية هذه الحالة المتناولة، ومن 
جهة أخرى اعتدنا أن الكتاب والمخرجين الذين ينبرون لتناول 
هكذا موضوع موسومون بشفافية عالية وجُرأة، وعمق دون 

ادعاء أو تملق.
تعليق 2

لماذا انفلت زمام الطبقة الوسطى الفرنسية؟ الحقيقة التي 
يرصدها أي متابع كان عن حال الطبقة الوسطى في العالم 
اقتصادية  معضالت  أثر  من  نوعية  نقلة  تعيش  أواًل:  أنها 
ثانيًا:  مستجدة بُعيد تطور تقني مذهل في عالم سبراني، 
األوربية  غير  خاصة  كثيرة  دول  في  متفاقمًا  قمعًا  تعاني 
الغربية، ثالثًا: إذا كانت هذه الطبقة المنتجة لفئة المثقفين 
كانت تنتج أيضًا القادة مما عنى أنها طبقة في حالة رأسية 
باتت طبقة  الرابعة  الموجة  في  الحادثة  المتغيرات  مع  فإن 
وال  قادة  وال  كبرى  متنوعة دون سرديات  ثقافة  تنتج  أفقية 

حتى نجوم.
الطبقة  لهذه  الحقيقي  االبن  هو  ماكرون  أن  النتيجة: 
في حالها الراهن ما شطرها بحدة، فجعلها أيضًا تجنح نحو 
اليمين المتطرف في دول ديمقراطية، وتنزع إلى الدين في 
الدول الال ديمقراطية كمنقذ مأمول فيما بعد الحياة بعد أن 

عزت الحياة وصعبت عليها.
هامش: تونس

معاشهم،  في  به  موسومون  والبشر  الكائن  بنية  العنف 
فالتحضر والسلم كما قشرة رقيقة تقتلعها أيما ريح عاتية، 
البشر من السهل أن يصاب بالجنون عند  أليس العقل في 
العباقرة ومنهم الفالسفة مثلما نيتشه... وهلم جر؟ الجموع 

بالذات ما يجعلهم جموعًا ضرب من الجنون.
لهذا تظاهر أصحاب السترة الصفراء بعنف، بدأ عند قوس 
لكن  عدة  مرات  بباريس  مرت  كظاهرة،  باريس  في  النصر 
باريس  في  وما شاهدناه  نسيانها،  تفرض  أو  نسيت  كأنها 
تظاهرة ضد رفع األسعار وتدهور حال أبناء الطبقة الوسطى 
من أثر ذلك، قبلها بفترة وجيزة خرج التونسيون في تظاهرة 
ظاهرين،  ونظام  سلم  في  بل  عنف  دون  ولكن  مماثلة، 
يقودها اتحاد الشغل التونسي هذه المنظمة العريقة وما قل 

مثيلها في العالم.

إذا كان ابن 
خلدون يستخدم 

اإلنسان كائنًا 
عضويًا في 

استعارته 
الجذرية للتاريخ 

اإلنساني، 
فاستعارة 

تودروف الجذرية 
تأتي من اإلنسان 

باعتباره كائنًا 
لغويًا

في كلتا الحالتني 
هو غضب الطبقة 
الوسطى، التي إن 
كانت في مايو 68 

قادتها من الطلبة 
واالنتجلسيا 

الفرنسية فإنها 
هذه املرة ال قادة 

لها، في استعارة 
ُمضمرة للربيع 

العربي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

إمكانية الحياد في الكتابة 
التأريخية؟

هل حقًا األرض بتتكلم عربي؟

جمعة بوكليب

أصبح يسود، بين األوساط المثقفة، رأي مفاده بأن الكتابة التأريخية 
ال تخلو من األغاليط، وهذه األغاليط تنشأ عن عدة أسباب، يأتي في 
أو طائفة  دين  أو  إثنية  أو  أو شعب  لدولة  المؤرخ  انحياز  مقدمتها 
هذا.  من  على شيء  يتحامل  أو  ما،  تاريخية  أو شخصية  مذهب  أو 
بحيث يعلي من شأن ما انحاز إليه ويتغاضى عن ممارساته الخاطئة، 
ويشن حملة طمس وتشويه لمآثر ما يختلف معه. إن الحياد النقي 
يكاد يكون غير ممكن. ولكن باإلمكان االقتراب إلى مسافة دانية 

منه كثيرًا.
من  الطبيعة  وعوامل  الزمن  طول  يمارسه  ما  أيضًا  وهناك 
تغييب ومحو لبعض الوثائق واآلثار التأريخية، محدثًا بذلك فجوات 
وتقطعات في تسلسل األحداث، األمر الذي يضطر معه المؤرخ إلى 
إعمال ذهنه في التخمين واالفتراض واالستنتاج لملء ما يعترضه 

من فجوات، وقد يصيب في ذلك أو يخيب، جزئيًا أو كليًا.
وبشكل عام، ال يمكن االطمئنان إلى المصادر التاريخية القديمة 
االنحياز،  إمكانية  لسبب  األحــداث،  لتلك  معاصرون  كتبها  التي 
التاريخية  الوثائق  وحتى  إليها.  أشرنا  التي  القوي،  أو  البسيط 
الرسمية ليست بمنجاة من تعمد إخفاء الحقيقة، أو تزييفها. فليس 
الحضارات  دول  نقوش  في  الواردة  المعلومات  أن  يؤكد  ما  لدينا 
األسرى،  وعدد  والغنائم  األعداء  على  االنتصار  حجم  حول  القديمة 
مثاًل، كانت تتوخى الدقة وال تنفخ فيها المبالغة. وكذلك البيانات 

الرسمية بشأن المعارضين والمتمردين، أفرادًا كانوا أو جماعات.
في حرب سنة  المصرية  العسكرية  البيانات  قريبة:  أمثلة  لنأخذ 
67، والبيانات العسكرية الليبية بخصوص الغارة الجوية األمريكية 
من  تخلو  الحالتين،  في  إنها،   .1986 سنة  ليبيا  على  والبريطانية 
المصداقية. ولنفترض أن باحثًا ما عاد، بعد قرنين من الزمن مثاًل، 
واستخدمها  تتحدث عن حقائق  وثائق  واعتبرها  البيانات  إلى هذه 
في تأريخه. فمن المؤكد أنه سيعطي صورة ال عالقة لها بما حدث 
فعاًل. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن بيانات الطرفين في الحرب 

العراقية–اإليرانية، حيث ترد أعداد األسرى بأرقام ال تبدو واقعية.
يتم  حيث  التاريخ«  »تنقيح  تسميته  تمكن  ما  بين  فرق  هناك 
بعض  إزاء  خلدون  ابن  فعل  مثلما  هناك،  أو  هنا  معلومة  تصويب 
السابقين  المسلمين  المؤرخين  بعض  لدى  الــواردة  المعلومات 
لقوانين  اآلخر  بعضها  ومجافاة  بعضها  منطقية  ال  بسبب  عليه، 
التاريخ« حيث تجري مراجعة جذرية ونقدية  الواقع، و»إعادة كتابة 

لهذه الكتابة.
التحرير  حركات  ظهور  أثر  على  قوة  الدعوة  هذه  ازدادت  لقد 
مواجهة  في  والستينيات،  الخمسينيات  في  والقومية  الوطنية 
الكتابات التاريخية االستعمارية الخاصة بتاريخ شعوب مستعمراتها 
المركزية  من  انطالقًا  استعالئية  استعمارية  نظر  وجهة  من 

األوروبية أو الغربية.
لكن، ما الذي يضمن لنا أن الكتابات الناتجة من عملية المراجعة 
والتصفية هذه ستكون محايدة وموضوعية، وال تنطلق من مركزية 

مضادة أو معكوسة؟

ما عرف  أعاله  بالسؤال  المقصود  أن  البعض  أذهان  إلى  يتبادر  قد 
بـ»إثارة صحفية«، وهذا ما ال يتوخاه السؤال وال من اختاره ليكون 
عنوانًا يتصدر رأيه. ويقينًا ليس المقصود به أيضًا استفزاز القراء أو 
بعضهم على األقل. لكنه سؤال عنّ لي، كما قد يعنّ ألي شخص 
القليلة  األيام  خالل  طرابلس  شوارع  في  متسكعًا  أتجول  وأنا  آخر، 
الماضية من خالل صور عديدة تعثر بها بصري وذائقتي الجمالية 
والمقاهي  التجارية  المحالت  أبواب  على  المعلقة  باليافطات  ممثلة 
العربية،  باألبجدية  كتبت  معظمها  في  أجنبية  بأسماء  والمطاعم 
للتساؤل عن  أمرها ومدفوعًا  المرء في حيرة من  الذي يجعل  األمر 
إلى إطالقها على محالتهم  المحال  التجاء أصحاب تلك  السبب في 
في مدينة يفترض أن تكون عربية والحرص على كتابتها بأبجدية 
عربية ليس سهاًل قراءتها فما بالك بفهمها حتى على من يجيدون 

التحدث بلغة أجنبية.
وحتى ال يساء فهمي أؤكد أن ال عالقة لسؤالي وحيرتي بانغالق 
ولثقافتي  وللغتي  لقومي  بتعصب  مدفوعًا  وليس  أيديولوجي 
منتشرة  ظاهرة  فهم  على  الحرص  األجنبي–ولكن  لآلخر-  وكرهًا 
يتكلم  لشعب  حضاريًا  صحية  غير  شخصيًا  أعتبرها  االستشراء  حد 
األلوان  وخصبة  واألوصــاف  المفردات  وفصيحة  غنية  عربية  لغة 
عن  أواًل  التساؤل  ولغيري  لي  يحق  أال  اإليقاع.  وجميلة  واإلبــداع 
السبب الذي يدفع صاحب محل تجاري مثاًل إلى ازدراء لغته بتجاهلها 
على  القادر  التجاري  التسويق  مقومات  تملك  ال  لغة  وكأنها  قصدًا 
واقتناء  إلى محله  المشترين وأبصارهم واستقطابهم  اهتمام  لفت 
منتوجاته في مدينة يعلم مسبقًا أن نسبة صغيرة جدًا من سكانها 

تجيد لغات أجنبية.
ثانيًا لماذا يصر على كتابة االسم األجنبي بحروف أبجدية عربية 

فيأتي مشوهًا ومحرفًا وصعب الفهم على من يحاول قراءته؟
وراء  الكامنة  المشاعر  تحليل  في  الخوض  أود  ال  أنني  الحقيقة 
هذه الظاهرة ألن ذلك مهمة موكلة للمتخصصين في علم التحليل 
النفسي وما يعنيني شخصيًا هو أال يتعثر بصري بمطبات على شكل 
الفتات ويافطات ال تلفت اهتمام المهتم إال بإساءتها للذوق العام 
وللغة األجنبية المراد إغواء المشترين بها وللغة العربية بتعريضها 
إلساءة ليست في حاجة لها. أليس من األولى واألفضل ألصحاب تلك 
المحالت تجنب كل ذلك الهراء وكتابة األسماء األجنبية بأبجدياتها 

إن كان البد لهم من فعل ذلك!
ومعاكس  القوة  في  مساٍو  فعل  رد  وكأنها  تبدو  الظاهرة  هذه 
المقيت من  العسكري  الحكم  لما كان سائدًا في حقبة  االتجاه  في 
حرص مبالغ فيه حد االستهجان على تعريب المصطلحات األجنبية 
بمفردات  التجارية  والدعايات  والالفتات  اإلعالنات  في  المستخدمة 
للسخرية  مدعاة  وتجعلها  العربية  للغة  تسيء  عربية  ومصطلحات 
غير  على  شعب  وكأننا  نبدو  يجعلنا  الذي  األمر  شعبيًا.  واالستهزاء 
وفاق مع المنطق والمعقول أو كأننا على غير وفاق مع أنفسنا ولغتنا 
وتاريخنا وواقعنا وعلى خصومة مع الفن والجمال ونسيء تمامًا فهم 

ما يعنيه مصطلح أو مفهوم »الذوق العام«.
واستخدامها  أجنبية  لغات  لتعلم  السعي  بين  كبير  فرق  هناك 
وبين  ولغتنا  وثقافتنا  وبالدنا  ذواتنا  تطوير  في  منها  واالستفادة 
لغويًا،  مفهومة  غير  يافطات  إلى  التجارية  محالتنا  واجهات  تحويل 
وفي نفس الوقت قذى للعين ومسيئة للذوق العام في مدينة عربية 

القلب واللسان وتفتخر بتاريخها وبانفتاحها على ثقافات العالم.
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عمر أبو القاسم الككلي
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كان األمر، في ذلك الحين، 
تماماً مثلما نكتب اآلن 

أعمالنا من خالل أجهزة 
الكمبيوتر
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بدأ الفاخري ممارسة نشاطه الرياضي مبكرًا بنادي التحدي: 
صبيًا مالكمًا، ثم شابًا سباحًا ثم العب كرة قدم بفريق النادي، 
وارتبط بصداقات تواصلت بعضا منها حتى رحيله، ومع ذلك لم 
يغب الفاخري ال عن نادي الهالل وال النادي األهلي، مشاركًا في 
مختلف أنشطتها األدبية، فكان تواجده بهذين الناديين وكأنه 
عضو بهما. كان مساهمًا في معظم مناشط نوادي بنغازي. في 
نادي التحدي، تعرف على محمد حسين كانون، الذي كان حينها 
طالبًا بكلية االقتصاد والتجارة، وكان أحد أبناء عمومته طالبًا أيضًا، 
أيضًا  األمين كانون، أصبح  التحدي، وهو األستاذ  والعبًا بفريق 
مفتاح الدغيلي من أقرب أصدقائه، وكذلك عبدالحميد معتوق، 
ومحمد الوسيع، وأبوبكر العنيزي، وعلى الزروق، وكثيرون غيرهم 
جعاكة  عمر  كان  وإن  كثيرين،  على  تعرف  الهالل  نادي  وفي   .
من أقربهم وكذلك جالل الدغيلي، ولعل خليفة بن صريتي من 
النادي األهلي أقرب أصدقائه. وال نبالغ أن قلنا كان شباب النوادي 

الرياضية، من جيله، كلهم يعتبرونه ويعتبرهم أصدقاءه.
هناك كثير من الرسائل المتبادلة بينه وبين جالل الدغيلي، 
التي  الفترة  تلك  في  خصوصًا  ألمانيا،  في  سفيراً  كان  أن  منذ 
اللغة اإلنجليزية في بريطانيا، خالل سنة 1970.  درس خاللها 
لقد انتقيت رسالة بعثها إلى جالل من بعد أن التحق مستشارًا 
بالسفارة الليبية في الدنمارك، مكتوبة باآللة الكاتبة؛ ففي تلك 
أعمالهم  يكتبون  الغربيون  والكتاب  األدباء  معظم  كان  الفترة 
باآللة الكاتبة، خصوصًا )أرنست هيمنجواي(، وكان األديبان صادق 

النيهوم وخليفة الفاخري يستخدمانها.
كان األمر، في ذلك الحين، تمامًا مثلما نكتب اآلن أعمالنا من 
خالل أجهزة الكمبيوتر. وكان الفاخري يجيد حينها استخدام اآللة 
الكاتبة. ولقد سماها صادق النيهوم في رسالة عنّونها: »رسالة 
 ..« فقال:  بـ)الناقرة(  الفاخري  إلى  بعثها  الكاتبة«  باآللة  واحدة 
وهل صدقت أن لدي آلة ناقرة، أنقر عليها لك بمنقار شديد النقر؟ 
وأنا البد أن أعرف أنك بدأت 
تعرف بما لدي من الكنوز..«.

هذه  انتقيت  أنني  والحقيقة 
وكأنها  لي  بدأت  ألنها  الرسالة 
تبرز  أنها  ناهيك  متكامل،  مقال 
الفاخري،  ثقافة  من  آخر  جانبًا 
وهو مثلما أعرف اهتمامه باألدب 
وجه  على  العلم  وأغاني  الشعبي 
المقالة  الرسالة  إليك  التحديد. 
التي بسبب طولها سنقدمها 

على حلقتين:
»كوبنهاجن في 1977/11/25

أخي جالل،
مثل طائر متوحّد، قد أقعى عند ضفة بحيرة متجمدة، وظل 
الثلج  العارية فوقه -إال من نتف  إلى األغصان  إليّ ينظر  ينظر 
المنهمر- ومرأى الجليد الناصع البياض إلى حد الزرقة، منصتًا 
إلى صوت الريح النافذة إلى العظام مباشرة مثل اإلبر، متطلعًا إلى 

زمن الدفء، ورفقة األسراب.
أنا أقبع خلف نافذتي اآلن، وأرصف  أقول، مثل طائر متوحد، 
الدخان  وآخر  حين  بين  مبصراً  الكاتبة،  اآللة  على  قلبي  دقات 
المتصاعد من مداخن البيوت المواجهة، فيما تتناهى إلى سمعي 
ثرثرة أغصان الشجر وجه الريح الشمالية الباردة، حالمًا بالضحك 

من قاع القلب.. والعناق!
الغربة وسوء، حين لم يعد  الرجال في زمن  أقول، قد يبكي 
مؤرقة،  ذكريات  وحزمة  العهد،  قديمة  كاتبة  آلة  لديهم سوى 
وتتطلع أبدًا إلى الشمس، ورائحة العرق النبيل. لكن الريح الداعرة 
تبتدئ  فعندئذ  شراعك،  مع  أحيانًا  تتوافق  ال   – الداعرة  بنت   -
األحيان.  بعض  في  والشماتة  الطالع،  سوى  زمن  في  معاناتك 
عندئذ ال يعود أمامك سوى البحيرات المتجمدة، واألغصان العارية 
من نتف الثلج المنهمر، وصوت الريح، ومرأى الطيور المهاجرة إلى 

البقاع الدافئة.
عندئذ ..

عندئذ، أربت على قلبي، وأشرع في الكتابة إليك.
أخي جالل، يا أروع الرجال.. ذات يوم، أمام بوابة )قرطبة( قالت 

العرافة الغجرية العجوز ما يشبه لسان )المتنبي(:
)إذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا... أاّل تفارقهم، فالراحلون هم(. 
القطار مثل حزمة من الحطب، وكانت  كانت تقبع أمام محطة 
بعينين  متطلعة  جائعة،  مقرورة  كقطة  بضاعتها  على  تنادي 
كانت  فيما  مُضاع،  جرو  مثل  والرائحين  الغادة  إلى  شرهتين 
الخيش  أمامها على بساط من  الملقى  بالودع  أصابعها تعهد 

المتسخ.
عربدت أصابعي في جيبي بحثًا عن )بازيته( ثم ألقيت بحقيبتي 

الصغيرة جانبًا، قائاًل لها:
- »أتيت مثل الماء، وسأرحل مثل الريح، فماذا تقولين؟«. قالت 
مغمضة العينين: »من لم يمت بالسيف.. مات بالغربة!«. فسألتُ 

العرافة:
- »أال بد من الموت؟«. أجابت في ابتسامة ماكرة:

- »إاّل إذا دفعت )بازيه(«. عربدت أصابعي في جيبي مرة أخرى 
بال جدوى، ثم جذبت حقيبتي وذهبت، مردداً في نفسي:

- »من لم يمت بالسيف، مات بسوء التفاهم.. ثم بالغربة!«. 
تساءلت العرافة بصوت مرتفع في محاولة يائسة للمساومة:

- »هل أنت قادم أم راحل«. قلت بغير صوت:
- »لم أعد أعرف ذلك، وقد قلت لك إنني الماء والريح!«.

المقبل، فلقد فضلت  )للرسالة بقية سنتناولها في األسبوع 
أن أقف هنا، ألننا نعرف أن الفاخري أنهى حياته اإلبداعية بحكاية 
»منابت الريح« التي لم يمهله الزمن أن يراها منشورة، وهكذا قد 

تكون نبوءته تحققت على نحو ما.

حوار ــ عبد السالم الفقهي

لطفية القبائلي: عندما أكتب أتناول الحدث بعفوية تقربني من أبطاله

معًا  والصدفة  باإلرادة  تحررت  الرواد،  جيل  من  قاصة 
القمقم،  من  وبخروجها  والخرافة،  العرف  تابوهات  من 
»الوسط«  حوار  في  والمجتمع.  الكتابة  بأسئلة  اشتبكت 
القبائلي ككاتبة وأنثى  معها حاولنا معرفة موقف لطفية 
يحتوي  سرد  أثر  تقتفي  كانت  وكيف  األسئلة،  تلك  من 

كينونتها بعيدًا عن طوق التصنيف.
القومي  بالمد  تأثرن  الالتي  جيلها  بنات  من  كغيرها 
فلسطين،  وقضية  الجزائرية  التحرير  وبحرب  الناصري 
تأثرًا  »جميلة«  1958بعنوان  قصيرة  قصة  أول  كتبت 
أقامها  في مسابقة  بوحيرد،  الجزائرية جميلة  بالمناضلة 
يكن  لم  أيضًا  السردي  وتوقيعها  العربي  الشباب  نادي 
الليبي  األدبي  النص  برواد  تفاعله  في مزيجه بعيدًا عن 
المصراتي  مصطفى  وعلي  التليسي  كخليفة  آنذاك، 
مع  تفاعله  إلى  إضافة  سيالة،  وفريد  المسالتي  ومحمد 
عبد  وعائشة  حسين  طه  وكتابات  المنفلوطي  نصوص 

الرحمن )بنت الشاطئ(، وسميرة عزام.
أسوار  التحرر من  بروفة  أو  إرهاصة  إال  ذلك  يكن  ولم 
 1968 العام  أواخر  لقاٌء  صدفة،  عززه،  االجتماعي،  القمع 

رئيسة  الجهمي  خديجة  بالكاتبة 
لطفية  لتصبح  »المرأة«،  مجلة  تحرير 
منذ ذلك التاريخ زميلة الكاتبة مرضية 
العويتي  نادرة  والقاصة  النعاس 

وفاطمة الطيرة.
روح  بين  جمعت  موضوعاتها 
لقضايا  السارد  األدبي  النص 
عناوين  من  ذلك  نلمس  اجتماعية، 
سلسلة  ثم  مدرسة«،  »مذكرات 
واقع  فيه  تصف  الباب«،  »ثقب  من 
التقاليد  وأعراف  واألعراس  العادات 
أحيانًا  السائدة، مستعينة  االجتماعية 
باللهجة الليبية الدارجة لالقتراب من 
»مواقف  مجموعة  ثم  المتلقي،  ذهن 
قالب  في  وُضعت  جميعها  عائلية« 

خلف  الواقعة  العائلية  المشاكل  نمط  يحاكي  قصصي 
أيضًا  المحطات  هذه  كانت  وربما  الليبي،  البيت  جدران 
المفكر  مع  الشابة  المحررة  أجرتها  لحوارات  مقدمة 
الجزائري مالك بن نبي، وألبرتو مورافيا، ورجيه غارودي، 

ويوسف السباعي.
مرايا  في  القبائلي  لطفية  صورة  تبدو  كيف   ●

الذاكرة؟
بشعاع  تمكنت  الحائط،  صحف  عبر  القبائلي:  لطفية 
جريدة  في  النشر  إلى  العزلة  طوق  من  النفاذ  الطموح 
محرريها  عبر  تبحث  كانت  التي  الغرب«،  »طرابلس 
تلك  بنشر  وتقوم  والمدارس،  المعاهد  في  مواهب  عن 
البدايات المحتشمة الخجولة  الواعدة، عبرتلك  النصوص 
عالم  إلى  الولوج  طريق  لي  يرسم  الحياة  منعطف  كان 
راديو  ال  حيث  الخمسينات  زمن  عن  أحدثك  وأنا  الكتابة، 
وال تلفاز، يقابله شغف المحدود بالقراءة ومراسلة الصحف 

وكتابة الخواطر وأنا الزلت طالبة.
حالة الجرأة التي تلبستني منذ الطفولة مكنتني الحًقا 
البنين  لصف  كمدرسة  التعليمي  السياق  تابوه  كسر  من 
االجتماعية  الرقابة  تسمح  ال  زمن  في  )هايتي(  بمدرسة 

الذكورية بممارسة المهنة على هذا النحو.
● ماذا عن إرهاصات التحرر؟

مع استمراري في الكتابة نصحني األديب الراحل خليفة 
لتصدر  قصيرة  قصص  من  كتبت  ما  أجمع  بأن  التليسي 
ثم   ،1977 العام  معلبة«،  »أماني  بعنوان  مجموعة  في 
الزال  الرحالت  أدب  في  وكتاب  أحلم«،  »دعني  مجموعة 

حتى هذه اللحظة في طور المخطوطة.
● مجموعتاكِ »أماني معلبة« و»دعني أحلم« تتوقان 

في عناوينها إلى التمرد.. ما تعليقكِ؟
ليس التمرد بالمعنى المباشر ولكن إلى كسر شيء ما، 
المرأة الليبية والعربية عمومًا عانت والتزال ثالوًثا ضاغًطا 
تجسده التقاليد واألاسطورة والخرافة، وطبيعي أن تتوالد 
والتردد،  الحيرة  فضاء  في  منصهرة  والمشاعر  اللحظات 
متمحورة حول الهموم الذاتية للمرأة، وأحيانًا للرجل، لذا 
جاءت معبرة عن صور تلك الضغوط بدرجات متفاوتة، من 

لتتحول  السريعة،  االنفعاالت  إلى  التهويمة  إلى  الخاطرة 
في شكلها النهائي إلى سرد نصي قصير.

كتبت  بعد،  النور  ترَ  لم  التي  أحلم«  »دعني  مجموعة 
الليبية  المرأة  وطموحات  واقع  وتصور  الثمانينات  فترة 
بسرها  تبوح  أن  الكتابة  كيمياء  من  البد  وكان  آنذاك، 
للحلم، وتبحث لها عن مَخرج من دائرة الوجع كيفما كان.
● هل كنت تضعين أمامك قالبًا معينًا في الكتابة؟

أتناول  أمامي،  مدرسية  نصوصًا  أضع  ال  أكتب  عندما 
األسلوب  ونهج  أبطالها،  من  تقربني  بعفوية  الحدث 

السردي الذي يقتضيه الموقف، كاستخدام الحوار العامي 
والمزج بين ما هو تراثي وحداثي، وترك النهايات لذهن 
القارئ الفتراض جميع االحتماالت الممكنة، أنا هنا أتمثل 
نكتب  »كي  غوستاف  ماري  جان  الفرنسي  الروائي  بقول 
المعاجم  حفظ  غير  أخرى  أشياء  فينا  تتوفر  أن  ينبغي 
وجعل  يقرأ  ما  كل  كل  هضم  هي  اللغوية«،  والتراكيب 
األعماق  في  وتتحول  انتقااًل  النفس  إلى  تنتقل  مادته 

بكيفية تلقائية.
مجلة  في  آنذاك  ناشئة  وصحفية  ككاتبة  أنتِ   ●
معنية بتوعية المجتمع.. ألم يضعكِ في مواجهة معه؟

السياق التحريري لمجلة »المرأة« متفهم لطبيعة البيئة 
ما  حد  إلى  مكنني  الخصوصية  تلك  وإدراكي  المجتمعية، 
األضرار.  بأقل  الرسالة  يوصل  الذي  األسلوب  اختيار  من 
قاعدة  تكوين  على  شجع  الثقافية  الحياة  واقع  أن  ثم 
واسعة من القراء، عدا أن فورة الوعي آنذاك شجعت على 
تأسيس المنتديات والمؤسسات األهلية، وحتى الجمعيات 

النسائية التي كنت أهاجمها في كتاباتي.
دوركِ  يناقض  النسائية  الجمعيات  مهاجمتكِ   ●

ككاتبة تنادي بتحرر المرأة؟
الجمعيات النسائية هي مكان للثرثرة، وتدعو للنسوية 
الخالصة وهو منطق في رأيي يجافي مفهوم التحرر الذي 
مستوى  على  حتى  واحد،  خندق  في  والرجل  المرأة  يجمع 
الكتابة أرى في مصطلح األدب الذكوري والنسوي، ضربًا 
الرجل،  أو  المرأة  تكتبه  ما  األدب  فاألدب هو  الوهم،  من 
وال تفوتني اإلشارة إلى أن مجلة »المرأة« لم تكن نسوية 
أمثال  كبار  كتاب  أقالم  احتضنت  فصفحاتها  كادرها،  في 
أنا  وغيرهم.  مازن  وأمين  عراب  وكامل  الشريف  يوسف 
أو  المكشوف  األدب  مصيدة  في  نقع  لم  جيلي  وبنات 

اإلباحي كما في أعمال بعض الكاتبات الليبيات اليوم.
● إًذا ما جوهر السؤال النهضوي في كتاباتكم؟

وتدخل  حقوقها  معرفة  من  وتتمكن  المرأة  تتعلم  أن 
لجوهرها  مكافئ  منجز  هذا  بالرجل،  أسوة  العمل  ميدان 
المقاربة  هذه  من  جزًءا  حققت  الليبية  والمرأة  اإلنساني، 
مستوى  على  والسبعينات  الستينات  أواخر  التنويرية 
بدأ  ثم  والندوات،  الثقافية  الفعاليات  في  المشاركة 
والعربية  الليبية  المرأة  أن  والسبب  يتراجع،  حضورها 
تشيئوها  وتم  وُاستغلت  كيانها  في  ُأغتيلت  عمومًا 
ارتباطها بالسرد يكاد  وتحولت إلى مجرد ديكور، وأصبح 

يكون مشروًطا بوضعها في قالب واحد وهو لغة الجسد.
تناولها في هذا القالب قد ال يعني تشويه المرأة   ●

وإنما فضح واقعها المتخلف؟
أسلوب  في  اختالفي  ولكن  المبدأ  هذا  ضد  لست  أنا 
ا باسم الحرية،  التناول وهو أن ال تكتب قصة فاضحة جدًّ
على  واألمثلة  االنتباه،  لشد  الجسد  لغة  على  واالشتغال 
إلى  هنا  واإلشارة  الحديث  العربي  السرد  في  كثيرة  ذلك 
أعمااًل  نجد  المقابل  في  معًا،  والمرأة  الرجل  يكتبه  ما 
الكامل  االرتماء  دون  الحياتي  اإليقاع  جوهر  تناقش 
أحيا«  »أنا  في  بعلبكي  بليلى  بدًءا  اإلباحية،  حضن  في 
وصوفي عبداهلل في »لعنة الجسد« ثم أحالم مستغانمي 
الجسد« و»عابر سرير« وغيرها، نجد شواهد  في »ذاكرة 
العام للنص  لهذا اإليحاء لكنه بقي محكومًا بالمضمون 

ملتمسًا مسلكه نحو عوالم الكيان اإلنساني.
● إلى أين تتجه مسيرة هذا الكيان؟

هذا الكيان سيبقى مشترًكا يذوب فيه كالنا، ولكن ذلك 
ال يمنعني من القول إن الرجل دخل عالم المرأة وشيأها 
المسكوت  عن  يكتب  عندما  والمضحك  ذلك،  في  ونجح 
عنه سيحميه روالن بارت بـ»موت المؤلف«، في مقابل أن 
المرأة عندما تتناول المسكوت عنه، تلصق بها تهمة أن 
ما هو مسرود يعكس ماضيها الخاص وإرجاعها دائمًا إلى 
تبقى  والمرأة  الرجل  يحاسب  أحد  ال  الفيزيائي،  المعادل 

دائمًا في قفص االتهام.

في حوارها مع »الوسط«..

جوائز

فاز العراقي ضياء جبيلي بجائزة الملتقى 
للقصة القصيرة التي تمنحها سنويًا 

الجامعة األميركية في الكويت بالتعاون مع 
الملتقى الثقافي، عن مجموعته القصصية »ال 

طواحين هواء في البصرة«. وذهبت الجائزة 
في دورتها الثالثة »دورة إسماعيل فهد 

إسماعيل« إلى جبيلي الذي اختيرت مجموعته 
من بين خمس مجموعات وصلت للقائمة 

النهائية. ويحصل الكاتب العراقي على 
مبلغ 20 ألف دوالر إضافة إلى درع وشهادة 

الجائزة، كما ستتعاون إدارة الجائزة مع ناشر 
المجموعة الفائزة لترجمتها إلى اإلنجليزية. 

اكتشافجبيلي يفوز بجائزة ملتقى القصة

قد يعاد النظر في كون إفريقيا الشرقية 
هي المهد الوحيد للبشرية، وذلك بعدما 

عثر علماء آثار في الجزائر على أدوات حجرية 
مصقولة تعود الى 2,4 مليون سنة، لتكون 

أقدم بكثير من تلك المتكشفة في المنطقة.
وعثر فريق من الباحثين الجزائريين 
واألجانب، نشرت دراستهم في مجلة 

»ساينس« العلمية، على حصى من الكلس 
والصوان في سطيف على بعد 300 كيلومتر 

من شرق الجزائر. وتشبه هذه األدوات بشكل 
دقيق تلك التي عثر عليها في شرق إفريقيا 

والمعروفة باسم »أولدوان«.

إعادة النظر في »مهد البشرية« تداول التحف بداًل عن إعادتهاتراث
اعتبر وزير الثقافة الفرنسي فرنك رييستر أنه 

البد من أن يتسنى للشباب األفريقي النفاذ 
إلى تراثه، مشيرًا إلى أنه يعتزم تداول التحف 

لكن ليس بالضرورة نقل الملكية.
وقال رييستر في مقابلة مع أسبوعية »لو 

جورنال دو ديمانش«، األحد: »هدفنا واضح، 
والبد من أن يتسنى للشباب األفريقي النفاذ 

لتراثه الخاص وأيضًا تراث البشرية، األمر 
يقضي بإعادة القطع ولكن أيضًا بإعارتها 

وإيداعها على المدى الطويل وإقامة معارض، 
وليست المسألة إفراغ المتاحف لكن التعاون 

بهدف تداول القطع«.

من كتاب أكسفورد »تقاليد الرواية العربية«..

الرواية الليبية بني خليفة حسني مصطفى وإبراهيم الكوني »7/3«

السابع  الفصل  ترجمة  من  الثالث  الجزء  »الوسط«  تنشر 
الرواية  بعنوان »تقاليد  أكسفورد«  عشر من كتاب »جامعة 
العربية« لوائل حسن، وهو الفصل الخاص بالرواية الليبية، 
ويترجمه  إحميدة،  عبداللطيف  علي  الدكتور  حرره  الذي 

محمد عقيلة العمامي.
- 7 الروائيين الرئيسيين

إبراهيم الكوني
جائزة  نال  ليبي  روائي  أشهر  ويُعد   1948 مواليد  من 
جنوب  إقليم  فزان،  في  تعليمه  وتلقى  الكوني  ولد  دولية. 
االتحاد  إلى  يرحل  أن  قبل  صحفيًا  عمل  الصحراوي.  ليبيا 
السوفياتي، ليدرس الفلسفة واألدب في معهد جوركي في 

ليبي  كدبلوماسي  عمل   .1977 العام  في موسكو 
معظم  عاش  وسويسرا.  وارسو،  موسكو، 

النيهوم،  صادق  مثل  أوروبا،  في  حياته 
وعديدين من جيل الستينات. بدأ الكوني 
مسيرته األدبية بالقصة القصيرة، وكانت 
نطاق  خارج  )الصالة  له هي  أول مجموعة 
ذلك  منذ   .1974 سنة(  الخمسة  األوقات 
منها  كتابًا،  وسبعين  سبعة  نشر  الحين 
إلى  ترجمتها  تمت  رواية  أربعين  حوالي 
أكثر من خمس وثالثين لغة. وتعد رواياته 
)نزيف  و   1990 )التبر(  المبكرة:  الثالث 
التي   1991 )المجوس(  1990، ثم  الحجر( 
منه  جعلت  ما  الروايات  هذه  األروع،  تعد 

مؤلفًا ليبيا بارزًا.

هناك أربعة عوامل رئيسة تُميز السياق لروايات الكوني: 
بأسلوب  غربي،  مستشرق  رؤية  خالل  من  تقديمها  أواًل، 
بيئية  وظف  الطوارق  من  بدوي  كاتب  وبعدسة  سياحي، 
التاريخية. ثانيًا، قديم أعماله مستثمرًا العديد من المالحم 
واألساطير الصوفية والعربية وتلك التي تشكلت في وجدان 
التجارية  الرأسمالية  للثقافة  مادي،  نقد  خالل  من  الطوارق 
تقدم  ذكرها  السابق  الثالث  الروايات  إن  االستهالكية. 
بًأنسها  ونباتاتها،  بحيواناتها،  الصحراوية؛  البيئة  للقارئ 
ثالثًا،  البعض.  بعضها  مع  متساوية  متعايشة  وجنّها، 
وقناعته،  التاريخية،  والمالحم  لألساطير  دراسته  وبسبب 
المحافظة  واجبه  من  أن  يرى  ثقافتها،  إلى  انتمائه  بسبب 
ورابعًا  منها.  بعض  اختراع  نقل  لم  إن  وتطويرها  عليها 
القناعات  تجاه  االستعمارية  النظر  وجهات  على  يعترض 
فكرة  مع  تتعارض  أنها  ويرى  الصحراوية،  ببيئتها  القومية 
شكاًل  يراها  إذ  الحديثة،  التكنولوجيا  خالل  من  التطور 
والحيوانات  اإلنسان  واستغالل  الجشع  أشكال  من 
من  الحداثة  تقييم  يعيد  إنه  والنباتات. 
لكنه  افتراضاتها،  في  التشكيك  خالل 
يعلم أنه من الصعوبة بمكان للعودة إلى 
الماضي، وأن الدمار قد تم بالفعل. ويرى 
روايات  أن  الفيتوري  أحمد  الليبي  الناقد 
مديح،  وكأنه  يبدو  تابين  هي  الكوني 
التي  والحضارات  الصحراوية  للمجتمعات 

بادت )2005، 128-127(.
-1944( مصطفى  حسين  خليفة 

)2010
ليبيا،  في  الرواية  كتاب  أوائل  أحد  إنه 
مثل  قصيرة،  قصة  ككاتب  بدأ  ولقد 

النفط  لتأثير  رؤيته  في  الفقيه  مع  والكوني. يشترك  الفقيه 
واالستعمار الجديد، وتأثيرهما في التغيرات االجتماعية التي 
طرأت على المجتمع الليبي، لكن من دون حبكة روائية تربط 
أو  أو عالقات،  األحداث بالخارج، كأن تكون هناك اتصاالت، 

مواجهات خارج ليبيا، كما هو الحال في ثالثية الفقيه.
ميله  هو  اآلخرين  الليبيين  الروائيين  عن  يميزه  ما 
االستفزازية  الحداثة  نحو  ودفعه  المجتمع  تحريض  نحو 
نشر  وقد  التقليدية.  والقيم  عليه  للمتعارف  واضح  ونقد 
المحظورات  من  عنه  المسكوت  فيها  انتقد  روايات  خمس 
االجتماعية، والدينية والجنسية في المجتمع الليبي: )المطر 
)ليالي   ،1982 الشمس(  )عين   ،1981 الطينية(  والخيول 
األخير(  والولي  )األرملة   ،1993 )الجريمة(   ،1990 نجمة( 
من  المكونة  نجمة(  )ليالي  روايته  أن  تقديري  وفي   ،2000

مجلدين هي األطول واألكثر حبكة.
في  عمران  بن  شارع  بماخور  الرواية  أحداث  تجري 
من  الفترة  خالل  القديمة،  المدينة  وتحديدًا  طرابلس 

رسميًا،  البغاء  كان  الوقت  ذلك  ففي   ،1956 1951إلى 
والخمور تباع بالقانون وفي متناول الجميع، وتشرف الدولة 
عالم  في  عنه  المسكوت  تتناول  الرواية  وتنظمها.  عليها 
الرواية،  بطلة  وهي  )نجمة(،  بعمالئهم  وعالقاتهم  البغاء 
تحضرها الشرطة من السجن إلى الماخور يوم 24 ديسمبر 
1951، وهو يوم عيد استقالل ليبيا، ثم تغادره بعد خمس 
الصارم  الشرطة  رجل  اهلل(  )عبد  فقدان  إثر  على  سنوات، 
1956. )فطيمة، ومريومة،  حد الوحشية وظيفته في أواخر 
الماخور،  شخصيات  من  هوى  بنات  هن  وصوفيا(  ورمانا، 
الذي يضم، فيما يضم القوادين، ورواد الماخور من مختلف 
والمواطنين.  الشرطة،  رجال  إلى  باإلضافة  الطبقات، 
كضحايا  الرواية  في  النساء  تقدم  ال  الرواية  أن  والمالحظ 
الزمن  ذلك  بيوت  ربات   - مثل  فقط،  أمرهن  على  مغلوب 
بالرأي  واالستقالل  االعتداد  حد  رافضة  كشخصيات  بل   –

والمقاومة.
لمجون  اجتماعية  حياة  لتأريخ  رائعًا  رصدًا  الرواية  تعد 
أحداثها  سردت  ولقد  طرابلس،  مدينة  من  جزء  في  معلن 
االستقالل  صراع  أيضًا  وبينت  واضح،  سياسي  ورمز  بسياق 
البريطاني وحكمه  الجيش  وتناولت وصاية  الوطني،  الليبي 
لطرابلس، الذي استمر منذ سنة 1943 وحتى نهاية 1951، 
ليبيا  دولة  على  للسيطرة  بعينها  نخب  مع  تحالفه  وكذلك 
الجديدة مستبعدة أحزاب المعارضة، وتعاقدها على القواعد 
العسكرية التي أصبحت، حينها حاسمة خالل الحرب الباردة. 
نقدًا  شديد،  باختصار  مصطفى،  حسين  خليفة  رواية  تقدم 
اجتماعيًا وسياسيًا من خالل حياة البغايا فضاًل عن التسويات 
السياسية من النخب المدنية والملكية السنوسية من أجل 
السابقة  رواياته  نعتبر  أن  بمقدورنا  وهكذا  ليبيا؛  استقالل 

على أنها تدريب وتمهيد لهذه الرواية الرائعة.

 عرض »مكان مع 
البهائم« بتاناروت بنغازي

السبت،  الليبي،  لإلبداع  تاناروت  بتجمع  عرض 
ليبيا  شموس  لفرقة  البهائم«  مع  »مكان  مسرحية 

بنغازي. بمدينة  المسرحية 
إبراهيم  أحمد  الفنان  من  كل  بطولة  المسرحية 
مسرحية  عن  مأخوذة  خليل،  سعاد  القديرة  والفنانة 
أثول  أفريقي،  الجنوب  الخنازير« لأليرلندي -  »مكان مع 
بمدينة  الفرقة  قبل  من  األولى  للمرة  وعرضت  فوغارد، 

24 أكتوبر. درنة في 
بعرضها  المسرحية  عن  إبراهيم  أحمد  الفنان  وقال 
العمل نصٌّ أحتضنه منذ أكثر  لـ»الوسط«: »هذا  األول 
الظروف تمنع  من عشرين عامًا متمنيًا إخراجه، وكانت 

عرضه في كل مرة أحاول فيها تقديمه«.
الذي  العرض ضمن نشاط »قراءات مسرحية«  ويأتي 
بعرض  وبدأ  الماضي  أكتوبر  شهر  خالل  التجمع  أطلقه 

»المسخ«. مسرحية 

ترجمة - محمد عقيلة العمامي

<  صور أرشيفية لألديبة لطيفة القبائلي

<  لطيفة القبائلي في مكتبتها



هند صبري: سعيدة بالتعاون
مع كريم ونيللي في »الفيل األزرق«
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القاهرة ـ محمد علوش

التونسية هند صبري من  الفنانة  انتهت 
التونسي  الفيلم  في  مشاهدها  تصوير 
»نورا  موقتًا  اسمًا  يحمل  والذي  الجديد 
هند  وإخراج  تأليف  من  وهو  تحلم«، 
»بروباجندا«  شركة  إنتاج  ومن  بوجمعة 

عماد مرزوق.
من  نخبة  البطولة  في  هند  ويشارك 
العبدلي  لطفي  هم  التونسيين  النجوم 

وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف.
الفيلم  في  التونسية  الفنانة  وتلعب 
قصة  من  مستوحى  وهو  »نورا«  شخصية 
الطبقة  إلى  »نورا«  تنتمي  حيث  حقيقية، 
الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع 
تتعرض  التي  والمضايقات  زوجها  سجن 
تتغير  وكيف  اإلجرامي،  تاريخه  بسبب  لها 
من  خروجه  مع  وزوجها  بأطفالها  عالقتها 

السجن.
كان  التونسية  صبري  هند  أعمال  آخر 
فعاليات  افتتح  الذي  حلب«  »زهرة  فيلم 
 ،2016 العام  السينمائية«  قرطاج  »أيام 
مع المخرج الكبير رضا الباهي. ونالت عنه 
العديد من الجوائز والتكريمات منها أفضل 
السينمائي  »اإلسكندرية  لمهرجان  ممثلة 

لدول البحر األبيض المتوسط«.
إلى  بالعودة  سعادتها  عن  هند  وأعربت 
بدايتها  شهدت  التي  التونسية  السينما 
واجبها  يؤكد  شابة  مخرجة  مع  وتعاونها 
ودورها اتجاه سينما بالدها ودعم المواهب 
إلى  باإلضافة  المجاالت،  كل  في  الشابة 

قطاعًا  تمثل  امرأة  شخصية  تجسيدها 
تحملن  الالئي  تونس  سيدات  من  كبيرًا 
الزوج  لغياب  نتيجة  أسرهن  مسؤولية 

ألسباب مختلفة.
لبداية  هند  تستعد  أخرى،  ناحية  من 
فيلم  في  شرف  كضيفة  دورها  تصوير 
»الممر« والتي تشارك في بطولة مع كوكبة 
نصار  وإياد  عز  أحمد  منهم  النجوم  من 
معربة  عرفة،  شريف  وإخراج  فراج  ومحمد 
عن سعادتها بالمشاركة في هذه الملحمة 
الوطنية المصرية التي تبرز بطوالت الجيش 
المصري في فترة من أصعب فترات التاريخ، 
إبان حرب االستنزاف التي قدم فيها الجيش 
المصري أروع آيات البطولة في العديد من 
المعارك التي تحتاج ألفالم كثيرة جدًا كي 

تعبر عن كل تفاصيلها.
التونسية  الفنانة  تبدأ  نفسه  الوقت  في 
 »2 األزرق  »الفيل  الجديد  فيلمها  تصوير 
والتي تشارك في بطولته مع النجوم كريم 
أحمد  ويكتبه  كريم  ونيللي  العزيز  عبد 
شركة  وتنتجه  حامد،  مروان  ويخرجه  مراد 

»سينرجي فيلمز« تامر مرسي.
بناء  فيه  دورها  تفاصيل  هند  وتتكتم 
المنتجة،  والجهة  المخرج  مع  اتفاقها  على 
وبين  بينها  األول  التعاون  يعد  والفيلم 
ما  وهو  كريم،  ونيللي  العزيز  عبد  كريم 
وعودة  معهما،  للتعاون  كثيرًا  حمّسها 
للتعاون من جديد مع المخرج مروان حامد 

بعد أخر أفالمهما »إبراهيم األبيض«.

ten
Topرالف بريكس ذي إنترنت« يواصل صدارته لشباك التذاكر األميركية«

حافظ فيلم الرسوم المتحركة »رالف بريكس ذي إنترنت« على صدارة شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية 
الشمالية في أسبوعه الثاني، بحسب ما أظهرت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز«.

وحصد هذا العمل، وهو تتمة لفيلم »ريك إيت رالف«، 25.8 مليون دوالر في الواليات المتحدة ليصل مجموع إيراداته 
إلى 119.3 مليونًا منذ بدء عرضه في 30 نوفمبر، وفق »فرانس برس«.

وقال بول درقرابديان المحلل لدى شركة »كوسكور« إن الفيلم حقق 207 ماليين دوالر في العالم.
م فيلم »ذي غرينش« للرسوم المتحركة أيضًا إلى المرتبة الثانية بعدما كان ثالثًا األسبوع الماضي، حاصدًا  وتقدَّ

17.7 مليون دوالر. وبلغ مجموع إيراداته في غضون أربعة أسابيع 203.5 ماليين دوالر.
وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم »كريد 2«، محققًا 16.8 مليون دوالر ليصل مجموعه في أسبوعين إلى 81.2 مليونًا. 

ويؤدي بطولة هذا الجزء الثامن من سلسلة أفالم »روكي« مايكل ب. جوردان ودولف لوندغرين، وبطبيعة الحال 
م في السن. ويؤدي مايكل جوردان دور  الذي بدأ يتقدَّ بالبوا  الذي يمثل دور ريكي  سيلفستر ستالون 

أندونيس كريد الذي يتحدى نجل المالكم الذي قتل والده.
الساحر  المستوحى من مغامرات  أوف غريندلفالد«  واحتل »فانتاستيك بيستس: ذي كرايمز 

الشاب هاري بوتر المركز الرابع، حاصدًا 11.2 مليون دوالر )134.3 مليونًا في ثالثة أسابيع(.
رابسودي« حول سيرة فريدي مركوري  فيلم »بوهيميان  الخامس  المركز  وتاله في 

مليونًا   164.4 محققًا  دوالر،  ماليين   8.1 عائداته  وبلغت  »كوين«.  وفرقته 
هذا  في  المتبقية  الخمس  المراتب  يأتي  ما  وفي  أسابيع.  في غضون خمسة 

التصنيف:
45.9 مليونًا في ثالثة  )7.1 ماليين دوالر،  -6 »إنستانت فاميلي« 

أسابيع(.
-7 »ذي بوسيشن أوف هانا غريس« )6.5 ماليين دوالر(.

في  مليونًا  و21.7  دوالر  ماليين   4.7( هود«  »روبن   8-
المجموع(.

في  مليونًا  و33  دوالر  ماليين   4.4( »ويدوز«   9-
المجموع(.

كريم قاسم:

الفعل  ردود  من  الكثير  تلقى  أنه  قاسم  كريم  المصري  الفنان  كشف 
»القاهرة  مهرجان  في  خارجي«  »ليل  الجديد  فيلمه  عرض  بعد  اإليجابية 

السينمائي الدولي«، معربًا عن سعادته بما وصله عن دوره في الفيلم.
كما أعرب قاسم عن فخره من وجود الفيلم في هذا الحدث المهم والذي 
وفي  الدولية  المسابقة  ضمن  ينافس  وأنه  خصوصًا  له،  كبيرًا  شرفًا  يعد 

دورة مميزة تحمل الرقم 40.
وأوضح كريم لـ»الوسط« أن من أسباب مشاركته في فيلم »ليل خارجي« 
وعندما  السينمائية،  أعماله  يعشق  حيث  السيد،  عبداهلل  أحمد  المخرج  هو 
تحدث معه عن الفيلم الجديد تحمس جدًا، ألن من أحالمه كان العمل معه، 

وعندما قرأ السيناريو شعر أن هذا الدور له.
بطل  »مو«  وبين  بينه  كبيرًا  تشابهًا  هناك  أن  إلى  المصري  الفنان  وأشار 
السينما،  صناعة  في  ويعمالن  األميركية،  الجامعة  خريج  فكالهما  الفيلم، 
والشخصية تنتمي لطبقة اجتماعية قريبة منه، وتشبهه إلى حد كبير، فتمكن من 

التواصل مع الشخصية بسالسة كبيرة.
على  العمل  في  كبيرة  حرية  منحنا  الفيلم  »مخرج  قال:  التصوير،  أجواء  وعن 
والتلقين، كما صورنا  الحفظ  االرتجال والحيوية، وليس  الشخصيات، واعتمدنا على 
خلقت  والتمثيل  والكالم  الحركة  في  فالحرية  الوثائقية،  لألفالم  أقرب  حية  بطريقة 
حالة من الهارموني والتجانس، وربما هذا سر نجاح الشخصيات والعالقات بينها في 

العمل«.
وكشف أنه استفاد كثيرًا من الفيلم على المستوى الشخصي والفني، فكان مهم جدًا 
بالنسبة له العمل مع مخرج يعطيه هذه الثقة، كما كان يتدرب طوال الفترة الماضية 
الفيلم  وهذا  بافتعال،  يمثل  وال  حقيقيًا  ليكون  نفسه  لتطوير  تمثيل  ورش  ويحضر 

الفترة السابقة. تجسيد حي لجهود 
في  ولكنه  والمستقلة،  التجارية  األعمال  بين  الموازنة  دائمًا  يحاول  أنه  كريم  وأكد 
األفالم،  تصنيف  فكرة  يحب  وال  فيها،  نفسه  ويرى  يحبها  التي  األعمال  يقدم  النهاية 
كما أن »ليل خارجي« حالة خاصة، وتمكن من تحقيق تلك المعادلة الصعبة، فهو فيلم 
قريب  نفسه  الوقت  وفي  العالمية،  األفالم  وينافس  مهمة  دولية  مسابقة  في  ينافس 

المجتمع. للجمهور وحقيقي ومن قلب 
يناير  مطلع   »٢ رزق  »والد  فيلم  لتصوير  المقبلة  الفترة  في  قاسم  كريم  ويستعد 
المقبل، مع نفس فريق عمل الجزء األول، كما أنه انتهى من تصوير فيلم »سواح« 

في لوكسمبورغ وبلجيكا ومصر.

حققت أحد أحالمي في »ليل خارجي«.. 
وأستعد لتصوير »والد رزق2«

السينمائي لحقوق  إيراتو  إدارة مهرجان  أعلنت 
اإلنسان تأجيل موعد انطالق الدورة الثانية من 

23 و27 ديسمبر الجاري،  المهرجان، إلى الفترة بين 
10و14  التي كان من المقررانطالقها في الفترة بين 

طرابلس. بمدينة  ديسمبر 
وقالت إدارة المهرجان في بيان: »قررت إدارة 

الثانية  الدورة  انعقاد  تاريخ ومكان  المهرجان تأجيل 
استكمال  في  المنظمين  لرغبة  تلبية  للمهرجان، 

التي من شأنها إعطاء  الالزمة  الترتيبات  كافة 
الدورة حلة جديدة تتماشى مع تطلعات الشركاء 
للمهرجان  الرسمية  للصفحة  وفًقا  والداعمين«، 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل  بموقع 
وأضاف البيان: »هذه الدورة ستشمل عددًا من 

ومعرض  للمهرجان  مصاحبة  والفعاليات  األنشطة 
وعرض  الفوتوغرافية،  والصور  للفنون  البصيرة 

المسابقة، كما ستتميز  بانوراما من األفالم خارج 
الرواد والمبدعين  الثانية بتكريم عدد من  الدورة 

الفنانين«. من 
السينمائي، هو مهرجان لصناع  إيراتو  مهرجان 

األفالم القصيرة ذوي المنظور العصري سواء 
السينمائيين  لدفع  ويهدف  الهواة،  أو  المحترفين 

إلى االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان، ونشر  الشباب 
الفن السابع. الثقافة في ليبيا عبر  هذه 

 تأجيل مهرجان إيراتو 
السينمائي لحقوق اإلنسان

أعرب الفنان المصري شريف الدسوقي عن سعادته بالفوز بجائزة »أفضل 
ممثل« في ختام مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« عن دوره في فيلم 

»ليل خارجي« للمخرج أحمد عبداهلل السيد.
وقال شريف إنه تعلم من أساتذته أنه على الممثل أن يكون سلعة تعلن عن 
نفسها طيلة الوقت وال ينتظر النتيجة، ليعافي نفسه من اإلحباطات النفسية، 

فليس لدينا نظام معين يحدد متى وكيف يصل الفنان إلى النجومية.
وأوضح: »شعرت من البداية أن )ليل خارجي( سيحقق لي شيئًا مختلفًا، رغم 
حبي آلراء المتخصصين لمست دعمًا كبيرًا وإعجابًا من الجمهور العادي عند 

مشاهدة الفيلم، وتوقعت أن يكون لهذا الفيلم صدى كبير«.
وعلى الرغم من عدم شهرته الكبيرة وسط أبناء جيله، يدرك جيدًا الفنان 
بدأ  أنه  مؤكدًا  المحترفين،  بثقة  ويتحدث  موهبته،  حجم  الدسوقي  شريف 
التمثيل منذ طفولته، ونشأ في أسرة فنية، وتتلمذ على يد كبار نجوم زمن 
الفن الجميل، ويعتمد على الحكي واالرتجال في فنه، واعتبر الدسوقي فوزه 
فنانو  اعتبرها  بينما  الجاد،  والعمل  االجتهاد  من  لسنوات  تكلياًل  بالجائزة 

اإلسكندرية انتصارًا لهم جميعًا.
كان  منذ  التمثيل  بدأ  أنه  »الوسط«  إلى  تصريحات  في  الدسوقي  وأشار 
عمره 8 سنوات، وتربى في مسرح إسماعيل ياسين، حيث كان والده مديرًا له 
منذ إنشائه في 1952، وحتى تم هدمه في أوائل التسعينات، وتتلمذ على يد 

أساتذة مثل محمود المليجي وفريد شوقي.
وتابع أنه تدرب كثيرًا كي يطور نفسه، وأصبح مدربًا للتمثيل وتخرج على 
من  العديد  على  حصل  كما  حاليًا،  الفني  الوسط  في  المعون  نجوم  يديه 
الجوائز في مصر وخارجها، وحصل من النمسا على لقب »حيوان مسرحي«، 
وهو لقب مهم جدًا لم يحصل عليه سوى 7 في العالم، ويقصد به الشخص 
الذي نشأ في بيت فني وعمل بالفن طوال حياته ولم يمتهن أية مهنة أخرى.
في  المستقلة  السينما  تأسيس  في  ساهموا  ممن  »كنت  وأضاف: 
كما  القصيرة،  الروائية  األفالم  من  العديد  في  أيضًا  وشاركت  اإلسكندرية، 
شاركت في أكثر من فيلم روائي طويل قبل )ليل خارجي( ومنها )حاوي( و)حار 
جاف صيفًا(، وعندما تحدث معي المخرج أحمد عبداهلل عن الفيلم تحمست له 
بشدة وبدأنا في التحضيرات، فلقد كان متابعًا لعملي، وأنا أيضًا من محبي 
11 مرة،  أفالمه، وانسجمنا كثيرًا في التصوير، رغم أن الفيلم تمت كتابته 

في  أننا  مع إال  والتوحد  االرتجال  على  اعتمدنا  النهاية 
الشخصية وليس التمثيل«.

خارجي«  »ليل  فيلم  وعُرض 
في  الدولية  المسابقة  ضمن 
السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
حول  أحداثه  وتدور  الدولي«، 
عوالم  من  أشخاص  ثالثة 
و»توتو«  »مو«  هم  مختلفة، 
في  يجتمعون  و»مصطفى«، 
ليلة  ويقضون  غريبة  ظروف 
اكتشاف  فيها  يعيدون  معًا 
وجسد  وعوالمهم،  أنفسهم 
سائق  دور  الدسوقي  فيه 
ومن  »مصطفى«،  التاكسي 
دور  في  الفيلم  طرح  المقرر 
ديسمبر   19 يوم  العرض 

الجاري.

شريف الدسوقي: تتلمذت 
على يد محمود املليجي

الفائز بجائزة أفضل ممثل في »القاهرة السينمائي« 

<  شريف الدسوقي أثناء تسلمه الجائزة
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وكأنها  عبدالمجيد  يقين  الفنانة 
تألقت  المسرح، حيث  على خشبة  ولدت 
مع  »المركب«  الفنية  أعمالها  أول  في 
أثنى  والذي  عبدالهادي،  البال  شرح  المخرج 
الذين  والجمهور  والفنانون  النقاد  عليها 
عدة  وقدمت  الزاهرة«،  »درنة  مهرجان  حضروا 
وكذلك  ليبيا،  في  ووثائقية  وفنية  ثقافية  برامج 
في المملكة األردنية الهاشمية على إذاعات »صوت 
ليبيا« و»الجبل األخضر« و»روسيا«.. التقيناها في 
»الوسط« للحديث عن »المركب« وسر تحولها من 

اإلعالم إلى التمثيل.
● ما قصة تحولك من اإلعالم إلى التمثيل؟

ال توجد قصة بل حكايات، فاإلعالمي الجيد هو الذى 
والتمثيل  وحرفية  بدقة  الصور  جميع  توصيل  يحاول 
في  وخصوصًا  المذيع،  يحتاجه  عملي  تطبيق  هو 
المسرح حيث تصبح كل معايير النجاح رهينة بقدرتك 

على الفهم والتطبيق.
أي  تملكتك  وهل  »المركب«  تجربة  جاءت  كيف   ●

رهبة؟
صكر،  سالم  العراقي  للكاتب  نص  هو  »المركب« 
الحالة  يعاني  كالهما  وامرأة  رجل  قصة  يروي  والذي 
عن  يبحث  فكالهما  مختلف،  بوضع  ولكن  نفسها 
وفنان  أعواد  تعمل هي معلمة وهو صانع  إذ  األمان، 
الداعشي  الفكر  مواجهة  في  نفسيهما  يجدان 
يمت  ما  وكل  جميل  شيء  كل  يقتل  الذي  المتطرف 
الحياة بصلة، تتطور األحداث بينهما ورغم ذلك  إلى 
موجودة  كانت  والرهبة  متوقعة،  غير  النهاية  تكون 
دائمًا، ولكن كان هناك إصرار على أن يكون العرض 
الدواعش  من  بتطهيرها  احتفااًل  درنة  في  األول 

درنة  أهل  تفاعل  وكان  الظالميين،  التكفيريين  ومن 
ويعشقون  الفن  يحبون  رفيع  ذوق  أهل  فهم  متوقعًا، 
على  وثناًء  كبيرًا  ترحيبًا  ووجدنا  في كل شيء  األناقة 
في  األمر  وكذلك  النظير،  منقطعة  بصورة  العمل 
عليه،  مما هو  أقل  التفاعل  يكن  لم  »نابل«  مهرجان 
وكنا نرى عالمات الفرح واإلحساس بالرضا والتصفيق 

الحار من قبل كل الحضور.
● بعد نجاح »المركب« وحصوله على جائزة العمل 
المتكامل في مستوى المغرب العربي.. هل تخشين 

االشتراك في أي أعمال مقبلة؟
العمل  باستمرار، ألن نجاح هذا  الخوف موجود  نعم 
عاتقي في  تقع على  التي  المسؤولية  بمثابة  سيكون 
محاولة البحث عن الجيد والمقنع والمتميز، ألنه ليس 
من السهل أن تخيب توقعات من ينتظر منك األفضل 
دائمًا، لهذا أنا أبحث دائمًا عن األعمال المتميزة وال 

يهمني الكم بمقدار الكيف.
بعض  في  االشتراك  عدم  عن  اعتذرتِ  لماذا   ●

األعمال التلفزيونية؟
التلفزيونية  ليس  األعمال  من  العديد  علي  عرض 
فقط، بل والمسرحية أيضًا، فأنا دائمًا أقول إنني بنت 
في  وتخصصت  جدًا،  اإلذاعة  أحب  فأنا  المسموعة، 
التعليق الصوتي وفى الوثائقيات لذلك تركيزي دائمًا 
مخيلتي  ويداعب  انتباهي  يجذب  الذى  العمل  على 
ويحرك فيّ كل الجديد والمثير، وأتمنى أن أجد نصًا 
في  أتردد  ولن  الشروط  هذه  فيه  تتوافر  تلفزيونيًا 

االشتراك فيه.
● ما جديدك في الفترة المقبلة؟

سيتم  ولكن  المقبلة  المشاريع  من  العديد  هناك 
والتميز  التجدد  أعشق  فأنا  وقتها،  في  عنها  اإلفصاح 
المشاهدة،  إلى مستوى  من أجل تقديم عمل يرتقى 
بالنسبة لعرض »المركب« وصلنا الكثير من الدعوات 

ليتم عرضه في كثير من الدول.

يقين عبدالمجيد لـ»الوسط«:

»املركب« يكشف تطرف الفكر الداعشي.. 
وسعيدة باستقبال أهل درنة 

أبحث عن العمل الذي يداعب 
خيالي فقط

حوار: عبدالرحمن سالمة

<  محرر »الوسط« مع الفنانة يقين عبدالميجد



في
املرمى

تحديد عمومية 
»تحديد مصير« 
الجعفري

محسن السباعي، رئيس االتحاد الليبي أللعاب القوى، 
يقول إنه تم رصد ميزانية تسييرية لـ4 اتحادات الفرعية 

التي تتبع االتحاد العام ،بمبلغ 10 آالف دينار ليبي 
لكل اتحاد فرعي، كمرحلة أولى، الغرض منها الدفع 

واالهتمام باالتحادات الفرعية.
 

الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للقوة ◆
البدنية، تقبل استقالة رئيس االتحاد منعم 

بن حريز، بعد أّيام من عودة المنتخب 
الوطني متوجا بالذهب، وتصدره قائمة 

منتخبات دول البطولة العربية التي أقيمت 
بالمغرب.

◆

تفاديا لصدور قرار ملزم من االتحاد 
ليبيا  يلزم  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
أعلن  منتخب،  إدارة  مجلس  بتكوين 
مؤقتا،  يترأسه  الذي  الليبي،  االتحاد 
إقامة  موعد  الشلماني،  عبدالحكيم 
وذلك  الطارئة،  العمومية  الجمعية 
لسحب الثقة من الرئيس السابق، جمال 

الجعفري.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  وحدد 
يوم  صباح  من  عشرة  الحادية  الساعة 
الجارى،  ديسمبر   20 الموافق  الخميس 
العمومية،  جمعيته  إلقــامــة  مــوعــدا 
الساخنة،  الملفات  العديد من  لمناقشة 
يتقدمها سحب الثقة من جمال الجعفري.

التنفيذي  المكتب  أعــضــاء  وكــان 
عبدالحكيم  تكليف  قـــرروا  لالتحاد، 

السابق،  الــدولــي  الحكم  الشلماني 
الجعفري  لجمال  خلفًا  االتحاد  برئاسة 
والذي تم سحب الثقة منه خالل اجتماع 

المكتب التنفيذي مؤخرا.
وبعد أن كان 14 نادًيا قرروا رفض 
أن تجتمع  الدوري، قبل  المشاركة في 
لالستفتاء  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
إلى  باإلضافة  الجعفري،  بقاء  على 
من  الحكومي  الدعم  عملية  تقنين 
المكتب  اجتماع  جاء  ثابتة،  آلية  خالل 
القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  الفني 
رئيسه  عن  الثقة  حجب  عن  ليسفر 
جمال الجعفري من قبل أعضاء مجلس 
لصالح  أعضاء   9 صوت  حيث  اإلدارة، 
صوت  مقابل  منصبه،  مــن  إعفائه 

واحد.
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● من اجتماع سابق للجمعية العمومية التحاد الكرة

مليون يورو لضرب برشلونة
يتأهب فريق بايرن ميونيخ األلماني 
لتوجيه ضربة قوية لنادي برشلونة 
اإلسباني، في سباق الحصول على 

نجمي أياكس الهولندي، ماتياس 
دي ليجت وفرينكي دي يونغ. 

وانضم بايرن ميونيخ إلى 
سباق عمالقة القارة األوروبية 

الراغبين في الحصول على 
خدمات ثنائي أياكس 

الهولندي دي ليجت، 
ودي يونغ، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية 
المقبلة.

جريدة »سبورت بيلد« األلمانية 
الشهيرة كشفت أن إدارة الفريق 

البافاري تجهز عرضًا ضخماً بقيمة 
150 مليون يورو من أجل إغراء 
أياكس وحسم سباق التوقيع مع 

ثنائي الطواحين الهولندية في نهاية 
الموسم.

الحدث
زين العابدين

بركان

أسبوع األهداف 
والثنائيات

أن  من  خير  متأخرا  الكرة  موسم  ينطلق  أن 
محبي  كل  حال  لسان  هو  هذا  أبدا،  الينطلق 
شوقهم  طــال  الــذيــن  المحلية  الــقــدم  كــرة 
مؤخرا  بدأ  الذى  الحالي  للموسم  وانتظارهم 
ودوت صافراته فى كل المالعب واألرجاء بعد 
وجداول  بمواعيد  أسابيع  منذ  انطالقه  إعالن 
طبعت على الورق دون أن تترجم على األرض 
لتكسر  ــدوران  الـ إلــى  تعود  الكرة  هي  وهــا 
وتعيد  الراكدة،  المياه  وتحرك  الصمت  حاجز 
المسابقة المحلية إلى واجهة األحداث الكروية 

- حيث شهدت مالعب المجموعتين األولى 
رغبة  مايعكس  ــداف  األه فى  غــزارة  والثانية 
الموسم  النطالقة  المحلية  الفرق  وتعطش 
تميزت  التى  األهداف  من  مباراة  أي  تخل  فلم 
بها كل مباريات األسبوع حيث كانت الحصيلة 
وحصاد الجولة االفتتاحية 20 هدفا وقع أحرزها 
فى ثماني مباريات شهدت إحراز ثالث ثنائيات 
شقلوف  عاشور   - الصداقة  هــداف  استهلها 
الموسم  ــداف  أه افتتاح  شريط  قص  ــذى  ال
وأحرز أول ثنائية فى الموسم فى شباك نجوم 
إجدابيا ولحق به كل من أحمد القديري الذى 
سجل ثنائية فريقه االتحاد المصراتي فى شباك 
السويحلي  لفريق  البرازيلى  والمحترف  المحلة 
مرمى  لفريقه فى  الذى سجل هدفين  أوتيمار 

األولمبي ليبدأ سباق الهدافين مبكرا .. 
رسمية  مــبــاراة  أول  األســبــوع  شهد  كما 
أول  فى  أبوسليم  الجديد  والــوافــد  للصاعد 
ظهور له فى تاريخه فى مالعب دوري األضواء 
فيما  الوحدة  أمام  فقدها  افتتاحية  مباراة  فى 
الجديد  مدربه  بقيادة  المصراتي  االتحاد  أحرز 
جالل الدامجة أكبر نتائج األسبوع برباعية اجتاز 

بها المحلة حامل اللقبين ... 
سبق  وضجيج  ــات  أزم بعد  المشوار  ابتدأ 
وأهدر  الناس  وشغل  الدنيا  مأل  بدايته  موعد 
وقتا طويال عرقل موعد انطالقته التى انطلقت 
األسبوع  مباريات  ــرت  وم هادئة  أجــواء  فى 
الرباعي  والتحاق  المؤجالت  انتظار  فى  بسالم 
البداية  هذه  تستمر  أن  أمل  وكلنا  األفريقى 
المشجعة للموسم بال تعثر وبال مظاهر سلبية 
فى انتظار تحسن المردود البدني والفني الذي 
والجوالت  المباريات  باقي  أستمرار  مع  سيأتي 
ومنافساتها  المسابقة  تسهم  وأن  والمواعيد 
فى دعم مسيرة المنتخب فى مرحلته األصعب 
وهو الذى تفصله خطوة واحدة حاسمة لبلوغ 

نهائيات الكان ...

العيساوي يتحدى حوريا وبن شيخة يتوعد نهضة بركان
يحمـل مدربـا النصـر واالتحـاد، شـعلة الدفـاع 
عـن كبريـاء الكرة الليبية في مسـابقتي االتحاد 
األفريقـي لكرة القدم، عندما يلتقي »الفحامة« 
مـع فريـق حوريا بطـل غينيا، و»العميد« يواجه 

نهضـة بركان بطـل المغرب. 
عبـر نجـم كـرة القـدم الليبيـة األسـبق ومدرب 
عـن  العيسـاوي  فـوزي  الحالـي  النصـر  فريـق 
سـعادته الغامـرة بتأهـل فريقـه للـدور الثانـى 
والثالثيـن مـن دوري أبطـال إفريقيـا بعد فوزه 
ذهابا وإيابا على فريق هالل جوبا بطل جنوب 
السـودان. وقال العيسـاوي لـ»الوسط«: »هذه 
هـي التجربـة األولـى لهذا الفريق الشـاب وهذا 
الـذي يخـوض  النصـر،  بنـادي  الواعـد  الجيـل 

المغامـرة األفريقيـة ألول مـرة فـي تاريخـه«.
لقـاء  فـي  الكبيـر  »فوزنـا  العيسـاوي:  وتابـع 
أراحنـا  جوبـا،  هـالل  علـى  بالقاهـرة  الذهـاب 
كثيـرا ومنحنـا الثقـة وأعطانـا دفعـة معنويـة 
خـوض  فرصـة  مـن  نسـتفيد  وجعلنـا  هامـة، 

بوجـوه  والدفـع  أكثـر،  براحـة  اإليـاب  مبـاراة 
جديـدة الكتشـافها ومنحهـا الفرصـة، ولعلـي 
أرى أن الوقت مناسـب لتكتسـب هذه المواهب 
مزيـدا مـن الخبـرة والتجربـة لكي نعـول عليها 
فـي مباراتـي الـدور القـادم الـذي سـنواجه فيه 
فريقـا أصعـب وهو فريـق حوريا الغيني صاحب 

الخبـرة األفريقيـة الكبيـرة«.
صفحـة  اآلن  »طوينـا  العيسـاوي:  وأضـاف 
مباراتـي هـالل جوبـا وبدأنـا مـن اآلن التجهيـز 
والتركيـز علـى الفريـق الغيني ودراسـة الفريق 
الينبغـي  الـدور  لهـذا  فالتأهـل  المنافـس 
الـدور  مباراتـي  وهفـوات  أخطـاء  ينسـينا  أن 

التمهيـدي«.
وتابـع العيسـاوي: اسـتغل الجهـاز الفنـي فتـرة 
وجـود الفريـق في جنـوب السـودان، لمواصلة 
التدريـب بهـدف الحفـاظ علـى اللياقـة الفنيـة 
التوجـه  قبـل  لالعبيـن،  والذهنيـة  والبدينـة 
لنسـتعد  القاهـرة  إلـى  الجمعـة  غـدا  مباشـرة 
لمواجهـة فريـق حوريـا كوناكـري الغيني بدور 

الــ 32 ببطولـة دوري أبطـال أفريقيـا«.
وحـرص العيسـاوي علـى تقديم الشـكر التحاد 
الحكيـم  عبـد  »المؤقـت«  ورئيسـه  الكـرة 
الشـلماني، لتقديمهـم التهنئـة بتأهـل النصـر 
بصـورة مشـرفة لعبـا ونتيجة علـى فريق هالل 
جوبـا بطـل جنـوب السـودان، ذهابـا وإيابـا 9 
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اتحاد بنشيخة
مـن جانبـه، هنأ مـدرب فريق االتحاد، الجزائري 
عبـد الحـق بـن شـيخة، جماهير ناديـه بالتأهل 
إلـى الـدور الثانـي مـن كأس االتحـاد األفريقي 
لكـرة القـدم، وقـال فـي تصريحه لـ»الوسـط«: 
»فـي الحقيقـة تمنيـت لـو خـاض فريقنـا مباراة 
اإليـاب أمـام ميـراكل بطـل جـزر القمـر الـذي 
أعلـن انسـحابه، لكـي تكـون بمثابـة البروفـة 
والتجربـة المفيـدة للفريق والعبيه قبل خوض 
مبـاراة الـدور 32 أمـام فريـق نهضـة بـركان 

ممثـل الكـرة المغربية«.

وعبـر بـن شـيخة عـن سـعادته بالفـوز 
الكبيـر الـذي حققـه الفريـق فـي عقـر 
دار بطـل جـزر القمـر قوامـه 8 أهداف، 
بثمانيـة  الذهـاب  فـي  »الفـوز  وقـال: 
الهجوميـة  األنيـاب  كشـفت  أهـداف 
لالتحـاد، وجعلـت الفريـق القمري يعلن 

انسـحابه مـن خـوض لقـاء العـودة«.
وتابـع بـن شـيخة: »بدأنـا مـن اآلن فـى 
منافسـنا  لمواجهـة  والتجهيـز  اإلعـداد 
المغربيـة  الكـرة  وممثـل  القـادم 
حقيقيـا  واختبـارا  تجربـة  وسـتكون 
لفريقـي وطموحنـا الذهـاب بعيدا فى 
األفريقيـة وتمثيـل  المشـاركة  هـذه 
الكـرة الليبيـة أحسـن تمثيـل، لذلـك 
نحـن نسـتعد بقـوة حاليـا مـن خـالل 
معسـكرنا المقـام حاليـا فـي تونـس، 
المقبلـة  لالسـتحقاقات  اسـتعدادا 
سـواء فـي الـدوري الممتـاز أو كأس 

األفريقيـة«. الكونفيدراليـة 

األول سجل رباعية في هالل جوبا منها أسرع هدف.. والثاني »سوبر هاتريك« في جزر القمر 

الوسط – زين العابدين بركان 

طرابلس  الصديق قواس 

الفـرق  عقـد  بنغـازي  أهلـي  فريـق  أكمـل 
مـن   32 الـدور  إلـى  المتأهلـة  الليبيـة 
القـدم،  لكـرة  األفريقـي  االتحـاد  مسـابقتي 
الكنفدراليـة«. وكأس  األبطـال  »األنديـة 
أنـه  فاروقـا،  البوركينـي  المهاجـم  وأكـد 
فيمـا  بنغـازي  األهلـي  لهجـوم  حربـة  رأس 
هـو قـادم مـن تحديـات، حيـث تمكـن مـن 
نجـح  عرضيـة  تمريـرة  مـع  بخبـرة  التعامـل 
أخـذت  قويـة  رأسـية  بضربـة  تحويلهـا  فـي 

يـد الحـارس وسـكنت سـقف المرمـى لفريـق 
نواذيبـو فـي الدقيقـة 29، وأضـاف المهاجم 
الهـدف  مرسـال  جبريـل  لألهلـي،  الثانـي 
الثانـي فـي الدقيقـة الثالثـة من الوقـت بدل 
التاورغـي  تسـديدة  متابعـة  مـن  الضائـع 
 3 ليسـكن الكـرة فـي الشـباك فـي الدقيقـة 

الضائـع. بـدل  الوقـت  مـن 
إلـى  للتأهـل  بنغـازي  أهلـي  فريـق  وسـبق 
الـدور الثانـي لـدوري األبطـال، فريـق النصر 
جوبـا  هـالل  فريـق  حسـاب  علـى  جـاء  الـذي 
عليـه  فـاز  عندمـا  السـودان،  جنـوب  مـن 
ذهابا بخمسـة أهـداف لهـدف وإيابـا بأربعة 

لهدفيـن. أهـداف 
وفي مسـابقة كأس االتحـاد االفريقي حسـم 
الذهـاب  مبـاراة  مـن  تأهلـه  االتحـاد  فريـق 
عندمـا أمطـر شـباك ميـركل مـن جمهوريـة 
جـزر القمـر بنتيجـة 8 أهـداف نظيفـة ذهابـا 
ميـركل  يعلـن  أن  قبـل  الديـار،  خـارج 
بتونـس،  اإليـاب  خـوض  وعـدم  انسـحابه 

مباشـرة. االتحـاد  فتأهـل 
الـذي  طرابلـس  األهلـي  هـو  الرابـع  الفريـق 
دور  منافسـات  خـوض  مـن  القرعـة  أعفتـه 
مـن  ال32  دور  إلـى  مباشـرة  فتأهـل  الــ64 

. األفريقـي  االتحـاد  كأس  مسـابقة 

األهلي بنغازي يوفي بوعده ويكمل المربع الليبي في أفريقيا
المهدي يدخل التاريخ وزعبيه »سوبر أفريقيا«

النصـر،  انفـرد نجـم وهـداف فريـق 
الئحـة  بصـدارة  المهـدي،  معتـز 
منافسـات  صعيـد  علـى  الهدافيـن 
القـدم  أفريقيـا لكـرة  أبطـال  دوري 
فـي  أهـداف  أربعـة  إحـرازه  عقـب 
وإيابـًا،  ذهابـًا  فريقـه،  مباراتـي 
»واو«  جوبـا  هـالل  فريـق  أمـام 
حيـث  السـودان  جنـوب  بطـل 
أحرز ثنائيـة في كل مبـاراة على 
بالقاهـرة  بتروسـبورت  ملعبـي 
المجمـوع  ليكـون  وجوبـا، 
بهـا  اعتلـى  أهـداف،  أربعـة 

الهدافيـن. صـدارة 
قـادت  المهـدي  رباعيـة 
الثانـي  الـدور  إلـى  النصـر 
سـيواجه  الـذي  والثالثيـن 
حوريـا  فريـق  فيـه 

الغينـي. كوناكـري 
الظهـور  كونـه  مـن  وبالرغـم 
فريقـه  مـع  للمهـدي  األول 
مـن  قادمـًا  النصـر،  الجديـد، 
تجربـة احترافيـة ناجحـة مـع 
الكويتـي  الفحيحيـل  فريـق 
الماضـي،  الموسـم  خـالل 
كـرة  تاريـخ  دخـل  أنـه  إال 
مـن  األفريقيـة  القـدم 
دوري  بطولـة  بوابـة 
األبطـال، بعـد أن أصبـح 
هـدف  أسـرع  صاحـب 
يحـرزه فريق ليبـي خارج 
بعـد41   « الديـار 
كمـا  ثانيـة«، 
النصـر  نجـح 

لفريـق  نتيجـة  أكبـر  تحقيـق  فـي 
دوري  ببطولـة  الديـار  خـارج  ليبـي 

األبطـال.
الكـروي  مشـواره  بـدأ  معتـز  وكان 
ينتقـل  أن  قبـل  النجمـة  فريـق  مـع 
إلـى األهلـي بنغـازي الـذي بـرز معه 
خـالل مشـاركته األفريقيـة الناجحـة 
واألخيـرة فـي دوري أبطـال أفريقيـا 
خاللهـا  وأحـرز  سـنوات،  أربـع  قبـل 
فريـق  شـباك  فـي  أهدافـه  أجمـل 
القاهـرة.  بملعـب  المصـري  األهلـي 

سوبر زعبيه
كأس  بطولـة  واجهـة  وعلـى 
القـدم  لكـرة  األفريقـي  االتحـاد 
هـداف  تصـدر  »الكونفيدراليـة« 

ونجـم فريق االتحـاد، محمـد زعبيه، 
برصيـد  البطولـة  هدافـي  صـدارة 
هاتريـك«  »سـوبر  أهـداف  أربعـة 
عندمـا  واحـدة  مبـاراة  فـي  أحرزهـا 
الماضـي،  األسـبوع  االتحـاد  التقـى 
القمـر،  جـزر  بطـل  ميـراكل  فريـق 
بثمانيـة  أرضـه  علـى  واكتسـحه 
يعلـن  ألن  كفيلـة  كانـت  أهـداف 
إلـى  القـدوم  عـدم  ميـراكل  فريـق 
اإليـاب  مواجهـة  لخـوض  تونـس 
االنسـحاب  وفضـل  االتحـاد،  أمـام 
من البطولـة، فتأهل »العميـد« إلى 
دور الــ32 مـن الكونفيدراليـة الذي 
سـيواجه فيـه فريـق نهضـة بـركان 

لمغربـي. ا

● معتز المهدي

● فريق الكرة األول لألهلي بنغازي

● عبدالحق بنشيخة

● الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر● فريق االتحاد األول لكرة القدم
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اتحاد اليد يضع خارطة طريق للفئات السنية الشقيقان ساسي يمثالن ليبيا في عالمية السباحة بالصين
أحمد  اليد  لكرة  الغربية  المنطقة  رئيس  أكد 
حسونة، أن مسابقات الفئات السنية »الناشئين 
الغربية،  بالمنطقة  واألواســــط«  واآلمـــال 
بين  الجاري  ديسمبر  منتصف  في  ستنطلق 

أندية طرابلس والخمس ومصراتة وزوارة.
مواليد  البراعم  »مسابقة  حسونة:  وقــال 
وزعت  ــرق،  ف  9 بين  ستقام   2004  /  2003
الشرطة  فرق  األولى  ضمت  مجموعتين،  على 

واألهلي طرابلس والجزيرة والصباح والمشعل، 
والسالم  االتحاد  الثانية،  المجموعة  وضمت 
والصخرة واألولمبي«. يشار إلى أن المنافسات 
ذهابا  مرحلتين  من  ستدار  المجموعتين  في 

وإيابا ويتأهل األول والثاني للدور الرباعي.
 /2001 مواليد  األشــبــال  مسابقة  ــول  وح
مسابقة  في  :»سيشارك  حسونة،  تابع   ،2002
ذهابا  منافساتها  ستخوض  فرق   8 األشبال 

بمشاركة  واحــدة  مجموعة  خالل  من  وإيابا، 
والجزيرة  واالتحاد  طرابلس  األهلي  أندية، 

والمشعل والشموع.
أكد   ، األواســـط  فئة  لمسابقة  وبالنسبة 
خالل  مــن  ستقام  المسابقة  أن  حــســونــة، 
مجموعة واحدة، ذهابا وإيابا، بمشاركة 7 فرق 
والشموع  والجزيرة  واألهلي طرابلس  »االتحاد 

والمشعل واألولمبي والصباح.

سلة االتحاد واألهلي طرابلس 
جاهزان لمنافسات أفريقيا

طرابلس  واألهلي  االتحاد  ناديا  يبدأ 
تصفيات  منافسات  فــي  االنــخــراط 
لكرة  األولـــى  األفــريــقــيــة  المنطقة 
رادس  مدينة  تستضيفها  التي  السلة 
 17 إلى   10 الفترة من  التونسية خالل 

ديسمبر الجاري.
الليبي  ــاد  ــح االت عضو  ذلــك  أكــد 
ــال:  وق الفقي،  محمد  السلة،  لكرة 

االتحاد  فرق،  التصفيات  في  »يشارك 
والنجم  »ليبيا«  طرابلس  واألهــلــي 
البترولي  والمجمع  »تونس«،  الرادسي 
»الجزائر«، وفريقا، جمعية سال والوداد 

البيضاوي »المغرب«.
للمجموعة  فــرق  ثالثة  وستتأهل 
الثانية، التي ستقام بنظام المجموعات 

وتتبارى الفرق من ذهاب وإياب.

أكد رئيس اتحاد السباحة، عصمان 
القنين، أن الشقيقين محمد ومالك 
ساسي، دخال المرحلة النهائية من 

برنامج االستعداد لتمثيل ليبيا في بطولة 
العالم للسباحة التي ستنطلق بعد غد 

السبت بمدينة هانجزو الصينية.
وقال القنين: »أتوقع أن يكون 

السباحان محمد ومالك ساسي، وصال إلى 
مستوى فني وبدني يمكنهما من تحقيق 
مركز متقدم في بطولة العالم بالصين، 

حيث تمكنا من إدخالهما في معسكر 
مشترك مع المنتخب التونسي تواصل 

لثالثة أسابيع«.
وأضاف القنين: »السباح محمد 

سيشارك في بطولة العالم سباقي 50 
م ظهر و50 م حرة، أما شقيقه مالك 

فسيخوض سباقي 50 م صدر و100 م 
حرة، وبالنسبة للجانب اإلداري، فسأشارك 

ممثال للسباحة الليبية في اجتماع 
الجمعية العمومية لدولي السباحة الذي 

سيعقد على هامش البطولة«.

تبدو فـي األفـق الكروي مالمح موسـم اسـتثنائي 
األفريقيـة،  القـارة  مسـتوى  علـى  الليبيـة  للكـرة 
أعتـاب  علـى  الوطنـي  المنتخـب  بـات  أن  بعـد 
التأهـل إلـى كأس األمـم األفريقيـة 2019، حالـة 
مبارياتـه  آخـر  فـي  أفريقيـا  جنـوب  علـى  فـوزه 
التـي  التصفيـات،  مـن  الخامسـة  بالمجموعـة 
العـام  مـن  مـارس   22 فـي  بتونـس  سـتقام 

لمقبـل. ا
أحـدث  فقـد  الليبيـة،  األنديـة  صعيـد  وعلـى 
فريقـا النصـر واالتحـاد، انطالقـة قويـة فـي الدور 
أبطـال  األفريقيـة  األنديـة  التمهيـدي لمسـابقتي 

»الكونفدراليـة«. االتحـاد  وكأس  الـدوري، 
فقـط  حضـور  واالتحـاد،  للنصـر  يكـن  ولـم 
كالهمـا  بـل  الثانـي،  للـدور  التأهـل  حيـث  مـن 

قـدم نفسـه كمنافـس شـرس يملـك كثيـرا مـن 
اإلمكانـات الفنيـة والخبـرات، للذهـاب بعيـدا فـي 
الفريقيـن  إعـالن  بعـد  حتـى  البطولتيـن،  كلتـا 
اللذيـن سـيالقيانهما فـي الـدور الثاني.ومن أجل 
عبـور  فـي  الفريقيـن  لحظـوظ  تصـورا  نضـع  أن 
فـي  نسـتعرض  البطولتيـن،  مـن  الثانـي  الـدور 
هذا التقرير سـيرتي منافسـي النصـر واالتحاد في 

الثانـي. الـدور 

النصر في غينيا
لجنـة  مـن  سـلفا  المعـد  الجـدول  بحسـب 
القـدم،  لكـرة  األفريقـي  باالتحـاد  المسـابقات 
»الــ16   32 الــ  فـي دور  النصـر  فريـق  فسـيواجه 
األول بمسـماه الجديـد«، سـيواجه نظيـره حوريـا 
كوناكـري الغينـي فـي دور الــ 32 ببطولـة دوري 
أبطـال أفريقيـا، حيث سـتقام مبـاراة الذهـاب في 

غينيـا أحـد أيـام 16 و15 و14 ديسـمبر الجـاري، 
و22   23 أيـام  أحـد  فسـتقام  اإليـاب  مبـاراة  أمـا 

الجـاري. ديسـمبر  و21 
وتأهل فريق النصـر إلى دور الــ 32 من بطولة 
جوبـا  الهـالل  علـى  تفوقـه  بعـد  األبطـال  دوري 
أهـداف  بخمسـة  ذهابـا  السـودان،  جنـوب  بطـل 
إيابـا  فـوزه  »الفحامـة«  وكـرر  هـدف،  مقابـل 
مقابـل  أهـداف  أربعـة  بنتيجـة  السـودان  بجنـوب 
كوناكـري  حوريـا  فريـق  تأهـل  فيمـا  هدفيـن، 
يونـغ  بـاراك  فريـق  علـى  تفوقـه  بعـد  الغينـي 

الليبيـري.
تسـجيل  مـن  كوناكـري  حوريـا  فريـق  تمكـن 
اسـمه في سـجل بطوالت االتحـاد األفريقـي لكرة 
مـرة،   24 المتعاقبـة،  مسـمياتها  بجميـع  القـدم، 
حيـث شـارك 8 مـرات فـي بطولـة دوري أبطـال 
بطولـة  فـي  حضـوره  سـجل  أنـه  كمـا  أفريقيـا، 

أفريقيـا لألنديـة  6 مـرات، وكأس  أفريقيـا  كأس 
فـي  شـارك  أنـه  كمـا  7مـرات،  الكـؤوس  أبطـال 

مـرات.  3 األفريقـي  االتحـاد  كأس  بطولـة 
ويعـد الموسـم الماضـي هـو المحطـة األقـوى 
لحوريـا كوناكـري، بعـد أن وصـل الفريـق الغيني 
دوري  مسـابقة  مـن  النهائـي  ربـع  الـدور  إلـى 
المصـري،  باألهلـي  يصطـدم  أن  قبـل  األبطـال، 
ليخسـر الفريق الغينـي بالقاهـرة برباعيـة نظيفة، 

وتعـادل علـى ملعبـه دون أهـداف.
لفريـق  التاريخيـة  المحطـات  أهـم  وتكمـن 
مـرة  حصـل  أنـه  هـي  الغينـي،  كوناكـري  حوريـا 
واحـدة علـى لقـب أفريقـي، عندمـا تـوج بـكأس 
عـاد  أنـه  إال   ،1978 سـنة  األفريقيـة  الكـؤوس 
كـرة  فـي  منافسـيه  بيـن  جديـدا  رقمـا  ليحقـق 
غينـي  فريـق  أول  أصبـح  عندمـا  الغينيـة،  القـدم 
يصل إلـى دور المجموعات ببطولـة دوري أبطال 

أفريقيـا.
فريـق  تـوج  المحلـي،  الكـروي  المجـال  وعلـى 
حوريـا كوناكـري بلقـب الـدوري الغينـي 15 مـرة، 
وبطولة الكأس المحليـة 7 مرات، وكأس السـوبر 

مـرة واحـدة.
الالعبيـن  مـن  عـددا  حوريـا،  فريـق  ويملـك 
المنتخـب  مرمـى  حـارس  أبرزهـم  المميزيـن، 

نـداي. خاديـم  السـنغالي، 

االتحاد وبركان المغرب
فرضـت قرعـة لجنـة المسـابقات الخاصـة ببطولة 
كأس االتحـاد األفريقـي »الكونفدراليـة« مواجهة 
االتحـاد،  فريـق  علـى  الثقيـل  العيـار  مـن  مبكـرة 
نهضـة  نظيـره   32 الــ  دور  فـي  سـيواجه  حيـث 

المغربـي. بـركان 
وتأهـل االتحـاد إلـى دور الــ32 بعـد فـوزه فـي 

مبـاراة الذهـاب خـارج الديـار علـى فريق ميـراكل 
بطـل جـزر القمـر، بثمانية نظيفـة، دفعـت الفريق 
المنافـس لالنسـحاب مـن لقـاء اإليـاب الـذي كان 
االتحـاد  ليعلـن  الجـاري،  ديسـمبر   5 لـه  مقـررا 
األفريقـي تأهـل »العميد« إلـى دور الــ32 ويواجه 

نهضـة بـركان المغربـي.

نهضة بركان
يعد فريق نهضـة بركان أحـد أندية الوسـط في 
الكـرة المغربيـة، حيـث سـبق لـه أن حقـق كأس 
العـرش المغربـي بعـد التأهـل أمـام الـوداد فـي 
نصـف النهائي والفوز بـركالت الجزاء علـى الوداد 
الفاسـي فـي النهائـي، ووصـل إلـى ربـع نهائـي 
الكونفدراليـة وخرج أمـام فيتا كلـوب الكونغولي، 
ويملـك عـددا مـن الالعبيـن المميزيـن، أبرزهـم 

المحتـرف التوغولـي البـا كودجا.

النصر واالتحاد إلى الدور الثاني لدوري األبطال والكونفدرالية

أنياب »الفحامة« و»العميد« تتوعد حوريا والنهضة العتيد

الكرواتي  عن  اإلعالن  منذ  القدم  كرة  عالم  يتوقف  لم 
مدريد  ريال  نادي  وسط  خط  العب  مودريتش  لوكا 
بها  توج  التي  الذهبية  الكرة  بجائزة  فائزا  اإلسباني، 
مساء  أقيم  الذي  الحفل  في  العالم،  في  العب  كأفضل 
اإلثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، متفوقا 
على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس 
والفرنسي  السابق،  مدريد  ــال  وري الحالي  اإليطالي 
مدريد  أتلتيكو  نــادي  مهاجم  غــريــزمــان  أنــطــوان 

اإلسباني.
بالكرة  مودريتش  تتويج  عند  األمــر  يتوقف  ولــم 
أجل  مــن  الــنــاس  مــن  الكثير  ــرج  خ حيث  الذهبية، 
وتوجيه  فوتبول«  »فرانس  مجلة  الجائزة  مانح  تكذيب 
االتهامات إليها بتزوير النتائج من أجل تقديم الجائزة 
لالعب خط الوسط الكرواتي صاحب الـ33 عاما، وفقا 

لـ»يورو سبورت«.
عن  الكشف  أجل  من  الصحفيين  أحد  وخرج 

على  به  الخاص  التصويت  في  تالعب حدث 
ليبورد،  السانا  قال  حيث  الجائزة،  تلك 
إن  وتــوبــاغــو،  ترينداد  ــة  دول مــراســل 
ذهب  قد  الذهبية  الكرة  على  صوته 

بشكل خاطئ.
الصحفي  هـــذا  كــتــب  حــيــن  ــي  ف
على  الشخصي  حسابه  في  بتغريدة 
»تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع 

في  »اختياراتي  فيها  قال  كلمات 
هذا  العب  ألفضل  الفيفا  جائزة 

أن  يجب  كانت  العام 
الصحيح  بالشكل  تكون 

مودريتش،  ميسي، 
ــالح،  رونــــالــــدو، صـ

المرموقة  الجائزة  لتلك  بالتصويت  قمت  لقد  غريزمان. 
بالتصويت  سجل  لدي  لكن  مشكلة،  بــدون  لسنوات 

الخاص بي«.
لكل  صوته  وضع  يتم  أن  ليبورد  طلب  من  وبالرغم 
غريزمان،  صــالح،  رونــالــدو،  مودريتش،  ميسي،  من 
بوضعه  القيام  تم  صوته  أن  أظهرت  التقارير  أن  إال 
هذا  في  األول  بالمركز  غريزمان  تواجد  حيث  بالعكس، 

التصويت.
في  حسابه  على  بنشرها  ليبورد  قام  التي  التغريدة 
بعمل  المتابعون  قام  حيث  كبرى،  ضجة  أحدثت  تويتر 
من  يقرب  ما  والقــت  مــرة   800 حوالي  لها  ريتويت 
بالتعليق  المتابعين  الكثير من  وقام  بل  إعجاب   1,500

بكثير من األسئلة التي يرغبون في إجابة لها.
وانقلب عالم كرة القدم رأسا على عقب 
بعد خروج األرجنتيني ليونيل ميسي 
برشلونة  نــادي  ونجم  مهاجم 
الثالثي  قائمة  من  اإلسباني 
حيث  العالم،  في  األفضل 
عاما  الـــ31  صاحب  حــل 
الخامس  الــمــركــز  ــي  ف
كيليان  الفرنسي  بعد 
مبابي لوتين نجم نادي 
جيرمان  ســان  بــاريــس 
الفرنسي الذي تواجد في 
المركز الرابع وحصل أيضا 
كأفضل  كوبا  جائزة  على 
العب شاب في العالم، ما جعل 
في  الكبرى  األندية  مدربي  بعض 
الجائزة  نتائج  يصفون  ــا  أوروب

بالسخيفة وغيرالواقعية.

تفوق على رونالدو وغريزمان وميسي يأتي خامسا

القاهرة–عدنان النمكي

»لعبة« سبب غياب نيمار عن جائزة الكرة الذهبية

ميالن يستقطب المدير السابق لآلرسنال

التي كانت فيها جماهير  اللحظة  في 
حفل  يترقبون  العالميون  الكرة  ونجوم 
الذهبية،  الكرة  بجائزة  الفائز  إعالن 
أعينهم  بحثت  الماضي،  االثنين  مساء 

عن النجم البرازيلي نيمار، فلم تجده.
البرازيلي  المنتخب  نجم  وألنـــه 
المواهب  ــدى  وإح يوفنتوس  وفريق 
طاردته  الساحة،  على  األبرز  الكروية 
غيابه،  سبب  عــن  الجميع  تــســاؤالت 
وبحسب »سكاي نيوز« نقاًل عن جريدة 
فإن  اإليطالية،  مركاتو«  »كالتشيو 
الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نجم 
غير  لسبب  الحفل  عــن  غــاب  الـــذي 
معروف، اختار أن يشارك متابعيه لعبة 
منصات  إحــدى  على  مشهورة  فيديو 

اإلنترنت.
نــيــمــار قــام  الــمــصــدر أن  ــاف  ــ وأض
وسط  ديوتي«،  أوف  »كول  لعبة  ببث 

على  إقدامه  لسبب  متضاربة  تأويالت 
هذه الخطوة.

انتقل  ــذي  ال نيمار،  يستطع  ولــم 
باريس  إلى  اإلسباني  برشلونة  من 

قياسية،  بصفقة  جيرمان  ســان 
أفضل  بين  مكانًا  يضمن  أن 

المركز  في  وحل  العبين،   10
إعــالن  بعد  عشر  الــثــانــي 

النتائج، األحد.
أن  لنيمار  يسبق  ولم 
أفضل  خارج  نفسه  وجد 
العالم  فــي  العبين   10

منذ سنة 2012.
أن  صحفية  تقارير  وذكــرت 

باريس  إلى  انتقاله  على  ندم  نيمار 
مليون  الــــ222  صفقة  في  جيرمان، 
يورو، وسط تكهنات بإمكانية عودته 

إلى »كامب نو« في الصيف المقبل.

تعيين  ــن  ع ــالن  مــي نـــادي  ــن  أعــل
في  جازيديس  إيفان  أفريقي  الجنوب 
للروسونيري  التنفيذي  المدير  منصب 

حتى صيف عام 2020.
سبورتس«  »سكاي  شبكة  وذكــرت 
الرياضي  المدير  تعيين  قرر  ميالن  أن 
ــق لــنــادي آرســـنـــال لــقــيــادة  ــســاب ال

الروسونيري في الفترة المقبلة.
رفقة  عمله  بــدأ  جازيديس  ــان  وك
ميالن منذ فترة، وذلك في ملف قانون 
تأخر  ولكن  النظيف،  المالي  اللعب 
الجديد  لمنصبه  توليه  عن  ــالن  اإلع

بشكل رسمي.

وســبــق لــجــازيــديــس الــعــمــل مع 
ترك  ولكنه  رياضي،  كمدير  آرسنال 
الماضي،  سبتمبر/أيلول  في  منصبه 
فينجر  أرسين  الفرنسي  رحيل  بعد 

عن تدريب الفريق بأشهر قليلة.
يحتل  ميالن  أن  بالذكر  جدير 
ترتيب  ــدول  ج فــي  الــرابــع  المركز 
نقطة   25 برصيد  اإليطالي  الــدوري 

يوفنتوس  ــن  ع نقطة   15 ــارق  ــف ب
المتصدر.

فوز مودرتش بالكرة الذهبية 
يقلب عالم كرة القدم

مودرتش
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الجهة التي تحتجز اللواء العريبي منذ ثالثة أشهر؟

ارتكب من مخالفات أدت به إلى هذا المصير؟

يتم كشف غموض هذا الحادث؟

مكان احتجازه؟

يضمن رفاقه عدم وقوعهم في الموقف نفسه؟

اللواء أحمد العريبيفشلت جهود قبيلته في تحريره؟

مــــــن

مـــــاذا

متـــــى

أيــــــن

كيــــف

لمـــاذا

 كل شيء

ذكريات وكلمات ملونة

محمد عقيلة العمامي

عبد  محمد  التشكيلي  الفنان  منزل  وصولنا  ينتظر  كان  المطر  وكأن 
الهادي إستيتة، فلقد سبقت تلك الليلة، أيام برد قارس، وسحب وبرق 
من  نهر  انسكب  الليلة  تلك  ولكن  حقيقية،  عنز(  )قرة  كانت  خُلبُ، 
بابتسامته  المرحوم  استقبلنا  مباشرة.  البركة  ميدان  فوق  السماء 
اللون  بني  مغربي  بجلباب  ملتفًا  كان  المعتادة.  ودماثته  الدافئة 
بكوفية غطت الرأس واألذنين. تصافحنا داخل السقيفة، ودخلنا غرفة 
يغمر  الدفء  كان  المتوهجة.  المدفأة  عن  بعيدين  وجلسنا  الجلوس 

المكان.
ولو لم نكن على موعد مسبق لحال ذلك الطقس دون متعة تلك 
ذلك  في  إستيتة  محمد  كان  أمطارها.  تتوقف  لم  التي  الرائعة  الليلة 
الفنانين  عديد  قبلة  وصار  المنار  قصر  في  مرسمًا  افتتح  قد  الوقت 
الشباب، الذين أثروا سريعًا مشهدنا التشكيلي بأعمال فنية غاية في 
عادل  الحاسي،  محمود  ديهوم،  حسين  منهم  أذكر  والعمق،  الجمال 

جربوع، محمد البرغثي وعبد القادر بدر.
ألوانها.  وتناسق  الصورة  جمال  من  أكثر  حينها  أعرف  أكن  لم 
ولكن من بعد نقاش وشروحات من موهبة درست الفن في إيطاليا، 
منصتًا،  ظللت  جميل  هو  ما  لكل  العاشق  الكاتب  الفاخري  خليفة  مع 
حكى  أن  منذ  سريعًا،  مضت  التي  الليلة  تلك  طوال  مجتهد،  كتلميذ 
كانت  فتاة  أجاب  الذي  )ماتيس(،  الرسام  عن  إستيتة  محمد  األستاذ 
رسمت  أنك  سيدي  يا  »أرى  له:  قالت  ثم  سيدة  يرسم  وهو  تتأمله 
ما  سيدتي  »يا  متبسمًا:  فأجابها  المعتاد!«.  من  أطول  بذراع  السيدة 

ترينه ليس سيدة ولكنها صورة.. مجرد صورة!«.
أعتقد  ال  نقطة  إلى  واأللــوان  والرسم  الفن  من  الحديث  وتشعب 
بها  يفاجئنا  التي  األشكال  تفسر  التي  وهي  إليها بسهولة،  ننتبه  أننا 
بشر  من  رؤيته  اعتدنا  عما  أحيانًا  تختلف  التي  التشكيليون،  الفنانون 
يرسمها  أشكال  من  أحيانًا  تكون  التي  طبيعة صامته،  أو  حيوانات  أو 
األطفال ويحاولون إقناعنا بأنها صورة لقطة أو إنسان، ولهم الحق في 

ذلك، والسبب في ذلك هي الحالة التي نسميها اإلبصار.
فاألمر ببساطة أن عيوننا ترى ما سبق وأن تعلمناه، ال ما هو واقع 
فالعين مجرد  عقولنا من صور،  في  تخزَّن  وأن  ما سبق  بل  وحقيقي، 
عدسة تلتقط الشكل وتنقله إلى المخ وهو الذي يقوم بإخبارنا عنها 
بحسب ما سبق وأن تخزن فيه. ولو فقد اإلنسان حاسة البصر مبكرًا 

يصعب عليه كثيرًا تفسير األلوان.
في ستينات القرن الماضي كانت مصر تجاهد بخلق صناعة محلية، 
ومن أجل ذلك منعت استيراد الكماليات، وكانت رباط العنق من هذه 
مع  بصداقة  ارتبط  قد  الكرامي  مصطفى  أخونا  وكان  المحظورات. 
الفنان البصير سريع البديهة سيد مكاوي، فسأله ذات مرة أن يحضر 
له )كرفتات( من ليبيا، وبالفعل في الرحلة التالية أحضر له عددًا منها، 
الفنان سيد مكاوي من الكيس رفعها يتحسس  ومن بعد أن أخرجها 
ملمسها ثم رفعها أمام عينيه المخفيتين وراء نظارته السوداء، وكانه 
ألوان  دي  »بالذمة  لمصطفى:  وقال  ابتسم ساخرا  ثم  ألوانها،  يتأمل 
ضاحكًا:  استطرد  ثم  مصطفى،  حيرة  وسط  ضاحكًا  وانفجر  تجيبها!« 

»أنا ما أعرفش األحمر من األسود.. بس بحب األصفر!«.
يظل  األلوان  إليه  تنقل  أن  عن  العين  عدسة  عجزت  الذي  والمخ 
اإلطالق،  على  يرَ شيئًا  ولم  بصيرًا،  ولدًا  أن شيخًا  ويحكى  يعرفها،  ال 
ومنذ  ثانية.  إليه  العمى  عاد  ثم  فجأة خروفًا،  أبصرتا  عينيه  إن  ويقال 
ذلك اليوم ما أن يحدثه أحد عن شيء كأن يخبره عن دبابة مثاًل، حتى 

يسأله: »أين هي من الخروف؟!«.
البصر باختصار شديد ال يعطيك معنى للشكل بل ينقله، المخ هو 
هي  كما  بمعنى  نحن،  نريد  كما  األشياء  نرى  ونحن  يصنفها،  الذي 
مصنفة في أدمغتنا، وليس كما هي في الواقع. وفسر لنا الفنان محمد 
أن  إلى  انتبه  )جومبريتش(  اسمه  الفن  في  المعًا  خبيرًا  أن  إستيتة، 
الرسامين القدامى كانوا يرسمون عيون الجياد برموش على الجفون 
السفلية، والواقع أنه ليس للخيل رموش على الجفون السفلية، وسبب 
سفلية  األجفان–برموش  األجفان–كل  مخزنة  أدمغتهم  أن  ذلك 

وعلوية!
لقد وصل حديثنا تلك الليلة إلى أن الفنان المبدع يمنحنا عيونا نرى 
بها ما لم يخزن مسبقًا في عقولنا، صورًا وأشكااًل ال نعرفها، ابتدعها 
من وحي خياله، وحولها إلى واقع، وقد فسره ذلك فنان تشكيلي آخر 
سئل عن أصعب جزء في الصورة، فأجاب: »إنه ذلك الذي ينبغي تركه 
أو  كانت  كلمة  مبهجًا؛  شيئًا  لنا  ابتدع  من  كل  اهلل  رحم  خارجها«.. 

رسمًا، أو نغمًا.

» أوروبا تدعم خطة غسان سالمة 
بعقد الملتقى الوطني الجامع في 
األسابيع األولى من العام الجديد«

الممثلة العليا للسياسة الخارجية األوروبية 
فيدريكا موغريني

 »متمسكون بدعم الجيش الليبي 
نظرًا لدوره المحوري في فرض األمن 

واالستقرار في ليبيا الشقيقة«

الرئيس المصري
 عبد الفتاح السيسي

هناك أهمية لدعم المجتمع 
الدولي للمؤسسة الوطنية الليبية 

للنفط.
سفير بريطانيا لدى ليبيا 

فرانك بيكر

أقوالهم

لو لم نكن على 
موعد مسبق 

لحال ذلك 
الطقس دون 

متعة تلك الليلة 
الرائعة التي لم 

تتوقف أمطارها

فاألمر ببساطة 
أن عيوننا ترى 

ما سبق وأن 
تعلمناه، ال ما هو 
واقع وحقيقي، بل 
ن 

َّ
ما سبق وأن تخز

في عقولنا من 
صور

أسسها،  من  هم  البسيليين  أن  ويعتقد  الساميكس  باسم  سابًقا  عُرفت 
وترجع أهمية أسلنطة إلى كونها تحتوي على مجموعة من اآلثار القديمة 
للفنانين الليبيين األصليين القدماء، في وسط منطقة الجبل األخضر التي 

تنتشر بها اآلثار اإلغريقية والرومانية.
وهذا  أسلنطة،  أوكهف  أسلنطة  أومعبد  الصخري  المعبد  بها  ويوجد 
واألثريين، بسبب طبيعة  الباحثين  للعديد من  غامضًا  يعد  الذي  المعبد 

األحداث التي جرت فيه، ويؤرخ إنشاؤه بالقرن الثاني قبل الميالد.
األلماني  الرحالة  اكتشف  حيث   1886 عام  األثرية  المنطقة  واكتشفت 
مشاهد  تمثل  الجدران،  على  ومنحوتات  نقوشًا  يحوي  كهًفا  هايمان 
لحيوانات  ورؤوس  بشرية  برؤوس  أفاعي  بينها  حجرية  وتماثيل  جنائزية 
مختلفة دون آذان ورؤوس دون أجساد، فيما يعتقد أن األمر يرتبط بقبيلة 
البسليين القديمة التي أبيدت جراء حروبها مع قبيلة الناسومين القديمة، 
واألخيرة اشتهر أفرادها بمناعتهم من لدغ األفاعي في حين تعتقد دراسات 

أخرى أن األمر له عالقة بتقديم القرابين البشرية.
 ،1920-1912 األعوام  بالمنطقة جرت بين  أثرية  أول حفريات  وتعتبر 
قديم  ليبي  فن  من  نوع  عن  كشف  الذي  أسلنطة  معبد  استهدفت  حيث 

لفترة ما قبل التاريخ.
¿ خديجة العمامي

 رانيا يوسف.. أزمة »فستان«
رغم اختتام النسخة األربعين من مهرجان القاهرة 

السينمائي، الخميس، إال أن الجدل حول »الفستان« 
الذي ارتدته الممثلة المصرية رانيا يوسف ما زال 

قائما.
وارتدت النجمة المصرية في حفل ختام 

المهرجان فستانا أسود شفافا اعتبره البعض 
فاضحا، وتداول مستخدمو مواقع التواصل 

االجتماعي في مصر مقاطع مصورة وصورا لرانيا 
يوسف، مع تعليقات غلب عليها االستهجان 

والرفض، مقابل تعليقات أخرى ال ترى في األمر 
ما يستدعي كل هذه الضجة.

وبعدما تقدم ثالثة محامين ببالغ ضد الفنانة 
بتهمة الفعل العلني الفاضح واإلساءة للمرأة 

المصرية، قرروا سحب هذه البالغات 
عقب إصدار الفنانة بيانا تؤكد فيه عدم 

اإلساءة. تعمدها 
التمثيلية  كما أصدرت نقابة المهن 

المصرية، بيانا عبرت فيه عن انزعاجها 
الشديد من مظهر بعض ضيفات 

القاهرة  مهرجان 
السينمائي.

 دّب
يقتل حارسه
هاجم دب طوله متر و30 
سنتيمترًا ووزنه خمسون 

كيلوغرامًا يعيش في بيت 
مربّيه في اليابان حارسه فقضى 

عليه، بحسب ما أعلنت الشرطة 
اإلثنين.

وقال ناطق باسم الشرطة في 
إيباراكي شمال شرق طوكيو 

لوكالة »فرانس برس« إن 
الجيران سمعوا صراخ استغاثة 
صباح األحد. وتبيّن أن الدب 
هاجم الرجل البالغ من العمر 

56 عامًا.
ونقل المصاب إلى المستشفى 

لكنه فارق الحياة.

طائرة
الرئيس للبيع

أعلن فريق الرئيس المكسيكي 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 

أن المكسيك ستبيع الطائرة 
الرئاسية في مزاد، في تنفيذ 

لوعد كان أطلقه خالل حملته 
االنتخابية.

وأجرت الطائرة وهي من طراز 
بوينغ 787-8 رحالتها األخيرة 
األسبوع الماضي عندما أقلت 

الرئيس المنتهية واليته إنريكه 
بينا نييتو إلى بوينوس آيرس 

لحضور قمة مجموعة العشرين.
ووعد لوبيز أوبرادور بتغيير 
»عميق وجذري« في المكسيك 

لدى توليه مهامه الرئاسية، بعد 
خمسة أشهر من تحقيقه فوزًا 

كاسحًا في االنتخابات.
وقال خورخيه مندوزا الناطق 

باسم بانوبراس، وهو بنك تنمية 
حكومي تم شراء الطائرة من 
خالله، للصحفيين إن الطائرة 

ستخضع ألعمال صيانة ثم سيتم 
االحتفاظ بها في مطار في سان 

برناردينو بكاليفورنيا، بانتظار 
بيعها. وبلغ ثمن الطائرة لدى 
شرائها قبل بضع سنوات 218 

مليون دوالر.

الحلف على استعداد لدعم جهود 
حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لبناء 
مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية.

األمين العام لحلف شمال األطلسي )ناتو( 
ينس ستلوتنبيرغ

»أسلنطة« عاصمة الفنانني الليبيني
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