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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 مدينة تيبودا..
 السحر الغارق تحت الماء

ص16

أرباح

فضاء

يعتقد خبراء اإلدارة الوطنية للمالحة 
الجوية والفضاء »ناسا« أن الحياة على 

كوكب األرض نشأت بعد اصطدام 
جزيئات عضوية باألرض قادمة من 

الفضاء. وتمكن العلماء من الحصول 
على ريبوز في الوسط بين النجمين 

)المادة الموجودة بين النجوم في 
المجرة وهي عبارة عن جزيئات وأيونات 

منخفضة الكثافة(، حيث يعد هذا الريبوز 
األساس في تكوين الحمض النووي، 

وفق موقع »ساينس نيوز«.

قدرت روسيا إجمالي أرباحها على مدار 
العامين الماضيين بعد التوقيع على 

اتفاقية بين الدول األعضاء في منظمة 
الدول المصدرة للنفط »أوبك« ومنتجين 
من خارجها بنحو 120 مليار دوالر. وقال 

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: 
»من المهم تقييم مدى فاعلية التعاون 

مع دول أوبك من أجل الدولة ككل«، 
مضيفًا: »ليس هناك خطط لدى الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين لعقد اجتماعات 

حول أسعار النفط«.

مليار 1.4
دوالر

تراجع احتياطي العمالت األجنبية
 في األردن خالل 11 شهرًا.

تفجير الخارجية يفجر مزيد األسئلة الكبيرة

نفط

كل شيء

أصل الحياة

قريبا في ليبيا
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املدرب األجنبي 
»فخ« ضحيته 

األندية واملنتخبات

10 أفالم حققت 
إيرادات قياسية
 في العام 2018

امللتقى الوطني: معايير  توزيع السلطات واملوارد
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»غلوبال بالتس« صناعة النفط الليبية رهينة الوضع السياسي

قلب  في  العام  خالل  الثالثة  للمرة  اإلرهاب  ضرب 
المواطنون  استيقظ  عندما  طرابلس،  العاصمة 
صباح الثالثاء الماضي على هجوم انتحاري استهدف 
عن  وأسفر  الوفاق،  بحكومة  الخارجية  وزارة  مقر 
تبناه  آخرين   21 وإصابة  أشخاص  ثالثة  مصرع 
تنظيم »داعش«، في ثالث عمل إرهابي يستهدف 
العام،  مؤسسات سيادية حيوية في طرابلس هذا 
لالنتخابات،  العامة  الوطنيّة  المفوضية  هي 
الخارجية  مقر  وأخيرًا  للنفط،  الوطنية  والمؤسسة 
المتعلقة  األسئلة  عديد  إثارة  إلى  أدى  ما  الليبية، 
بالوضع األمني وفشل الحكومة المتكرر في حماية 

مؤسسات الدولة.
االستقالل،  عيد  عطلة  بعد  عمل  يوم  أول  وفي 
النار  و»فتحوا  الــديــوان  مبنى  مسلحون  هاجم 
المهاجمين  أحد  وقام  النارية،  األسلحة  باستخدام 
عن  صادر  بيان  وفق  المقر«،  داخل  نفسه  بتفجير 

وزارة الخارجية.
وأفاد أحد موظفي الوزارة في اتصال هاتفي إلى 
الديوان،  هاجموا  مسلحين  أربعة  بأن  »الوسط« 
المصدر  أن  إال  الحراسات،  النار مع  وتبادلوا إطالق 
قال إن أحد المهاجمين »تمكن من دخول المبنى 
والمتابعة«،  التفتيش  مكتب  أمام  نفسه  ر  وفجَّ
ر نفسه في الشارع بعد  مشيرًا إلى أن مسلحًا آخر فجَّ
ثالث،  مهاجم  وقتل  اآلخرين،  على  الخناق  تضييق 

فيما ألقي القبض على أحد المهاجمين.
شاهد  إنه  لـ»الوسط«  آخر  موظف  قال  بدوره، 
بندقية  حاماًل  المبنى  ساحة  في  يركض  شخصًا 
بـ»المبنى  يعرف  وما  الوزارة  ويقتحم  كالشينكوف 

الرخامي«، ثم سمع إطالق نار وصوت تفجير قوي.
اإلسعاف  جهاز  باسم  الرسمي  الناطق  وأعلن 
جراء  أشخاص  ثالثة  مقتل  علي،  أسامة  والطوارئ، 
إبراهيم  الموظف  هم  القتلى  أن  موضحًا  الهجوم، 
الشايبي والموظفة هند األرنؤوطي، والناطق باسم 
كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي، ونوه إلى 

اثنين من المصابين تابعين للجهاز.
وتعهدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، في بيان، 
بـ»مالحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن 
المؤسسات  مع  جنب  إلى  جنبًا  والمواطن،  الوطن 

األمنية في الدولة الليبية.
وفي رد فعل على الحادث، قال المبعوث األممي 
مؤسسة  بأي  بالمساس  نقبل  »لن  سالمة  غسان 

رسمية، وال سيما من الجماعات اإلرهابية، وسنعمل 
الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لمالذ  مع الشعب 

ومسرح إلجرامهم األعمى«.
ويقع  البحر،  على  الخارجية  وزارة  مبنى  ويطل 
ويتكون  العاصمة،  لمركز  الشرقي  المدخل  في 
الرخامي، ويوجد  بالمبنى  من جزئين، جزء يسمى 
به مكتب الوزير، ومعاونوه، يجاوره المبنى اإلداري 
مبنى  يفصل  وال  المتخصصة،  اإلدارات  ومكاتب 
الوزارة عن مبنى التلفزيون الليبي سوى 150 مترًا 
تقريبًا، وليس ببعيد عنه يقع فندق المهاري الذي 

ينزل به عديد السفراء األجانب وكبار الضيوف.

ينتمون  مسلحون  نفذ  الماضي،  مايو  وفــي 
بمقر  تفجيرًا  طرابلس  في  »داعـــش«  لتنظيم 
غوط  في  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
الشعال، وأضرموا النيران داخل المبنى، حيث لقي 

12 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون.
للتنظيم  تابعة  مسلحة  مجموعة  شنت  كما 
المؤسسة  مقر  على  هجومًا  الماضي  سبتمبر  في 
العاصمة  بقلب  السكة  طريق  في  للنفط  الوطنية 
 10 وجــرح  شخصين  مقتل  عن  أسفر  طرابلس، 

آخرين وسط إدانات عربية ودولية واسعة.
محمد  الخارجية  وزيرا  عقد  الحادث  أعقاب  وفي 

الرسمي  والناطق  باشاغا  فتحي  والداخلية  سيالة، 
السالك،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  باسم 
في  سيالة  قال  الهجوم،  بشأن  صحفيًا،  مؤتمرًا 
التاسعة  الساعة  في  وقع  الهجوم  إن  مستهله 
مقر  له  تعرض  ما  أن  إلى  مشيرًا  صباحًا،  والنصف 
عاصمة  أية  له  تتعرض  أن  الممكن  من  ــوزارة  ال
في العالم، وأن مثل هذه االعتداءات لن تشد من 
عزيمة الليبيين على بناء دولتهم دولة الديمقراطية 

والقانون.
وأكد وزير الداخلية فتحي باشاغا أن الهجوم نفذه 
ثالثة من أصحاب البشرة السمراء، حسب الشهود 

والمعلومات األولية، وأن المباحث الجنائية باشرت 
»موظف  هم  الضحايا  أن  موضحًا  التحقيقات«، 
بالخارجية، وأحد رجال األمن، وثمانية عشر جريحًا 
غادر منهم اثنان والباقي إصابتهم ليست خطيرة«.. 
ولفت الوزير باشاغا إلى أن الترتيبات التي تشترك 
المناطق  إلى  باإلضافة  األمنية،  األجهزة  كل  فيها 
أنها  هو  والسبب  اآلن،  حتى  تطبق  لم  العسكرية 
تمر بترتيبات البد من وضعها في االعتبار، مؤكدًا 
أن »المسؤولية األمنية يجب أن نتحملها بجماعية، 
وأن الفوضى األمنية قد تساعد المنظمات اإلرهابية 
المواطن  تصيب  التي  بالعمليات  القيام  على 
الجغرافية  الرقعة  ذلك  في  مستغلة  واإلمكانات، 
االستراتيجي«.،  والموقع  لبالدنا  الكبيرة  والموارد 
وتداولت صفحات التواصل االجتماعي الليبية بيانًا 
منسوبًا إلى تنظيم »داعش« يتبنى عملية الهجوم 
على مقر وزارة الخارجية، جاء فيه أن »مفرزة أمنية 
بأحزمة  مزودين  انغماسيين  ثالثة  من  مكونة 
مقر  اقتحام  من  تمكنت  رشاشة  وأسلحة  ناسفة 

وزارة الخارجية للحكومة الليبية وسط طرابلس«.
المحلية  المستويات  على  اإلدانـــات  وتوالت 
والدولية واإلقليمية كافة منددة بالهجوم، واعتبرته 

نذيرًا سيئًا بالنسبة لحالة االستقرار في البالد.
مزيد  الخارجية  وزارة  مقر  على  الهجوم  وأثار 
مثيرًا  األوســاط،  عديد  في  واالحتقان  الغضب 
يتعلق  ما  أولها  األسئلة،  عديد  نفسه  الوقت  في 
بهشاشة الحالة األمنية والفشل المتكرر في حماية 
منشآت ومؤسسات الدولة، وعدم ظهور أية نتائج 
تحقيق بشأن العمليات اإلرهابية السابقة، وغياب 
بدعم  الدولي  المجتمع  لتعهد  العملي  التنفيذ 
تكرار  رغم  اإلرهاب،  محاربة  في  الليبية  الحكومة 
عنها  أعلن  التي  األمنية  الترتيبات  عن  الحديث 

مرارًا المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة.
وشكك متابعون للشأن الليبي في البيان الذي 
وإن  الهجوم،  متبنيًا  »داعش«  تنظيم  إلى  نسب 
أن  إال  االحتماالت،  ضمن  احتمااًل  يبقى  ذلك  كان 
أمام  الباب  يفتح  المستفيد«  عن  »ابحث  السؤال 
ذات  أخرى  أطراف  تورط  بإمكانية  افتراضات  عدة 
البالد،  في  المحتدم  السياسي  بالصراع  العالقة 
الذي  الليبي،  الوطني  الملتقى  انعقاد  موعد  قبيل 
يدعو إليه سالمة، وأمام حسابات الربح والخسارة 

في حالة انعقاد الملتقى وأعلنت مخرجاته.
تفاصيل ص4

< سيارة إطفاء أمام مقر وزارة الخارجية عقب الهجوم االنتحاري الذي نفذه تنظيم داعش الثالثاء الماضي

طرابلس، القاهرة، الوسط

اعتداءات على املنشآت النفطية.. والدينار أبرز الرابحني
في المشهـــد االقتصــــادي

على  فارقة  تطورات   2018 العام  سجل 
صعيد المشهد االقتصادي، وسط ما تمر 
وأمنية  سياسية  تطورات  من  البالد  به 

بشكل شبه يومي.
فمن جانب بدأ التطبيق الفعلي برنامج 
المجلس  تبناه  الذي  االقتصادي  اإلصالح 
الرئاسي لحكومة الوفاق، لتنعكس نتائجه 
الذي  الدينار  صرف  سعر  على  اإليجابية 
هذا  وأدى  قيمته،  من   %  26 نحو  استرد 

التحسن إلى كبح جماح التضخم.
صرف  سعر  معالجة  البرنامج  وتضمن 
النقد  مبيعات  على  رسوم  بفرض  الدينار 
والشخصية،  التجارية  لألغراض  األجنبي 

ومعالجة دعم المحروقات.
في الوقت نفسه، كبحت جماح التضخم 
بعد تطبيق اإلجراءات االقتصادية وتحسن 
إنتاج وأسعار النفط الخام في العام 2018، 
إذ سجل معدل التضخم انخفاضا إلى نسبة 
9.4 % في الربع الثالث من العام الجاري، 

مقابل 25.9 في العام الماضي.
النفط  فيه  سجل  الــذي  الوقت  وفــي 
إنتاج  بمستوى  قياسية،  عائدات  الليبي 
يقارب المليون برميل يوميا، إال أن القطاع 
منشآته  على  ــداءات  اعــت من  يسلم  لم 

الهجوم على مقر  إلى حد  وحقوله وصلت 
آخرها  وكان  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
توقف حقل الشرارة النفطي عن اإلنتاج في 

ديسمبر الجاري.
رئيس  عاد  الماضي،  يونيو   14 ففي 
السابق  النفطية  المنشآت  حرس  جهاز 
المشهد،  واجهة  إلى  الجضران  إبراهيم 
بعدما هاجم موقعين نفطيين في منطقة 
البالد  شرقي  شمال  في  النفطي  الهالل 

حيث يتمّ تصدير النفط إلى الخارج.
الجيش  أعلن  يونيو،  مــن   25 وفــي 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
المنطقة بعد  الكاملة على هذه  السيطرة 
وكّلف  أسبوعين.  نحو  استمرت  معارك 
بنغازي  في  النفط  مؤسسة  حفتر  المشير 
يعود  أن  قبل  النفطية،  المنشآت  بــإدارة 

عن قراره.
عناصر  شنت  الماضي،  سبتمبر  وفي 

مبنى  على  هجومًا  »داعــش«  تنظيم  من 
العاصمة  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الخاصة  الــردع  قوات  وأعلنت  طرابلس، 
المؤسسة  على  سيطرت  أنها  الليبية 
من  مجموعة  من  مبناها  احتالل  بعد 

المسلحين.
أبى أن يغادر دون   ،2018 العام  وكأن 
النفط،  صناعة  في  جديد  اضطراب  وقوع 
المؤسسة  أعلنت  الجاري،  ديسمبر  ففي 
على  القاهرة  القوة  حالة  للنفط  الوطنية 
العمليات في حقل الشرارة بعد أن أوقفت 
وسرية   30 الكتيبة   – مسلحة  مجموعة 

اإلسناد المدنية ـ اإلنتاج قسرًا.
األمنية  التوترات  هــذه  مقابل  وفــي 
ارتفاعات  يشهد  الليبي  النفط  إنتاج  فإن 
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  إذ  قياسية، 
ارتفاع  الماضي عن  6 سبتمبر  في  للنفط 
اإليرادات التي حققتها من مبيعات النفط 
من  األولــى  السبعة  األشهر  خالل  والغاز 
من  وغيرها  سرت  خليج  أزمة  رغم   2018
وقالت  الوطنية،  التشغيلية  التحديات 
ما  وهــو  دوالر  مليار   13.6 بلغت  إنها 
يعني ارتفاعًا بواقع 600 مليون دوالر عن 
والتي بلغت   2017 العام  إيرادات  إجمالي 

13 مليار دوالر.
تفاصيل ص8

اإلرهاب يضرب العاصمة للمّرة الثالثة العام 2018

القاهرة: الوسط

حجب »نوبل لآلداب«.. أبرز حصاد الثقافة عامليًا في 2018

 المطارد
ثالثون عامًا قضاها عمر البشير في حكم 
السودان، انفصل الجنوب، وكادت دارفور 

أن تكون على الدرب نفسه، وطاردته 
الجنائية الدولية بتهم اإلبادة والقتل 

الجماعي!
أخيرًا، تدهورت 

األحوال االقتصادية، 
وانهارت العملة 

الوطنية، وتضاعفت 
أسعار المحروقات 

والخبز عدة مرات، 
فانتفض الشارع 

السوداني في 
معظم األقاليم 

مطالبين البشير 
بالرحيل.

البشير رد 
بأنه لن يترك 
الحكم، متهمًا 

الغاضبين 
بالعمالة 

والخيانة، فهل 
ينجح الشعب 

الغاضب في 
خلعه، أم ينجح 

ويمضي متشبثًا 
بالسلطة إلى ما 

ال نهاية؟

<  آثار هجوم داعش على مبنى مؤسسة النفط في سبتمبر الماضي

سالمة: »لن نقبل المساس بأي مؤسسة رسمية، ولن نسمح بتحويل ليبيا مالذاً إلجرامهم«
شكك متابعون للشأن الليبي في البيان الذي نسب الهجوم إلى تنظيم »داعش« 
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3 تحديات تعرقل زراعة »الشجرة املباركة«
غرب  في شمال  النظر  مد  على  الزيتون  أشجار  تنتشر 
الزيت  برائحة  ترهونة  في  األجــواء  تعبق  حيث  ليبيا 
الخارج من معاصرها، لكن مزارعيها يواجهون تحديات 
العشوائي  العمران  وتقدم  التصدير  غياب  في  جمة 
صاحب  وهــو  البحري  زهير  يقول  الــمــوارد.  ونقص 
نقص  من  »نعاني  برس«،  »فرانس  لوكالة  معصرة 
الدوالر  ارتفاع سعر  بسبب  أسعارها  وغالء  الغيار  قطع 
أمام الدينار الليبي، عدا عن ارتفاع كلفة عصر الزيت«.
في بساتين البحري، كغيرها من البساتين، يشارك 
الجميع كبارًا وصغارًا في موسم جني الزيتون بالطريقة 
التي  والثمار  األشجار  على  حفاظًا  التقليدية  اليدوية 
إلى  أكياس  عبر  تنقل  ثم  كبير  بساط  فوق  تجمع 
برائحة  يمتاز  اللون  ذهبي  زيت  الستخراج  المعصرة 
تصدير  وقف  وفاق  حكومة  قررت   ،2017 عبقة.وفي 

أثار غضب  ما  والعسل،  التمور  الزيتون وكذلك  زيت 
الهدف  أن  حينها  السلطات  وأكــدت  المزارعين.. 
المحلي  المنتج  حماية  هو  »المؤقت«  اإلجراء  من 
تحدد  لم  لكنها  المحلية.  السوق  احتياجات  وتوفير 

سريانه. مدة 
الزراعة في معرض شرحه  وزارة  في  وقال مسؤول 
بأسعار  »يصدر  الليبي  الزيتون  زيت  إن  المنع  أسباب 
منخفضة ال تمثل قيمة اقتصادية مضافة«، في حين 
أعلى  بأسعار  الزيت  استيراد  نفسه  الوقت  في  يتعين 

لتلبية الطلب المحلي.
توجد في ليبيا ثمانية ماليين شجرة زيتون مزروعة 
فوق 2 % فقط من األراضي الصالحة للزراعة في البلد 
وزارة  وفق  مربع،  كلم  مليون   1,76 مساحتها  البالغة 

الزراعة الليبية.



عبر  اللعبة  في  الدخول  شات«  »سناب  تحاول 
»Lens Challenges« أو تحديات العدسات.

تعنيه  ما  بالضبط  هي  العدسات  تحديات 
إنها عبارٌة عن تحديات تستخدم ميزة  إذ  الكلمة، 
مشاركتها  يمكن  خاصة   »Snapchat Lens«

الحقًا مع مستخدمي التطبيق.
يرتبط  اليوم  ينطلق  الذي  األول  التحدي 
التطبيق  مستخدمي  وبإمكان  األعياد.  بموسم 
اختيار عدسةٍ معينة تسمح لهم بغناء نسخةٍ من 
 Gwen« المطربة  بأداء   »Jingle Bells« أغنية 

.»Stefani
بعرض  تبدأ  آخر شركةٍ  شات  سناب  تكون  قد 
فيها،  ليشاركوا  لمستخدميها  رسمية  تحدياتٍ 

ولكنها ليست الشركة الوحيدة بالطبع.

تملكه  تطبيق  وهو   ،»TikTok« أتقن  فقد 
التحديات  استخدام   ،»Bytendance« شركُة 

وتحفيزها كسبيٍل لتعزيز مشاركة مستخدميه.
تحدياته  بأكبر  احتفى   »TikTok« إن  حتى 
المبدعين  باألفراد  مشيدًا  الماضي،  العام  خالل 
في  المشاهدات  من  عدد  أكبر  جمعوا  الذين 
العام 2018.يوتيوب منصة أخرى تشهد مشاركة 
مستخدميها في تحدياتٍ شائعة، وعادًة ما تجمع 
حتى  أو  اآلالف  مئات  هذه  التحديات  فيديوهات 

ماليين المشاهدات.
وإنستغرام   »TikTok« تحديات تنتهي  ما  عادًة 
 In My« تحدي  ذلك  في  بما  يوتيوب،  على 
على  المشاركين  رقص  شهد  الذي   ،»Feelings

.»KiKi« وقع أغنية دريك الشهيرة

الجديد  التاريخي  الدراما  فيلم  اإلخبارية،   »Entertainment Weekly« مجلة  صنفت 
»The Favourite« أنه أفضل فيلم في العام 2018.

الفيلم  قــصــة  ــدور  ــ وت
بدايات  في  إنجلترا  في 
الثامن عشر، حيث  القرن 
تعتلي الملكة آن العرش 
ــر صــديــقــتــهــا  ــي ــص وت
سارة  الليدي  المقربة 
المقاطعة،  حاكمة  هي 
خادمة  وفود  مع  لكن 
أبيجيل  تدعى  جديدة 
تنقلب  القصر،  إلــى 

الموازين تمامًا.
أخــرجــه  الفيلم 
الشهير  الــمــخــرج 
يـــــــورجـــــــوس 
ــوس،  ــمـ ــيـ ــثـ النـ
السيناريو  وكتب 
ــاص بــه  ــ ــخـ ــ الـ
كـــل مـــن تــونــي 

ــس،  ــي ــرا داف ــ مــاكــنــمــارا ودوبـ
ويشارك في بطولته كل من النجوم إيما ستون وراشيل وايز 
ونيكوالس هولت وأوليفيا كولمن ومارك جاتس وجو ألواين.

تواصـل 02

على  شعبية  اإلنترنت  مواقع  أكثر  من  »يوتيوب«  يُعتبر 
مقاطع  بعرض  المختص  األول  الموقع  وهــو  اإلطـــالق، 
نفس  ذات  األخــرى  المواقع  من  العديد  بين  من  الفيديو 
الخاصة  الفيديو  مقاطع  2018، سيطرت  العام  وفي  الغرض، 
العام،  لهذا  مشاهدًة  األكثر  المقاطع  قائمة  على  باألطفال 

 .»Tubular« وذلك وفقًا لبيانات خدمة التحليالت
مجهولو  أشخاص  يُنشئها  كرتونية  مقاطع  سلسلة  وهي 
ساعات  عــدد  أن  حتى  كبير  ــرواٍج  ــ ب وحظيت  الــهــويــة، 

ذات  الفيديو  مقاطع  وسيطرت  نهاية!  غير  أصبح  مشاهداتها 
باألطفال  الخاصة  الترفيهي  الكرتوني  أو  التعليمي  المحتوى 

على القائمة في المقال.
على  لألطفال  الموجّهة   »Cocomelon« قناة  وتربعت 
يوتيوب  موقع  على  مشاهدة  األكثر  الفيديو  مقاطع  عرش 
التي  االستحمام  عن  أغنيتها  في  وذلــك   ،2018 العام  في 
رضيع  طفل  شكل  على  الرئيسة  القناة  شخصية  تعرضها 

وسجلت »868,245,867« مشاهدة.

قناة لألطفال تسجل أعلى مشاهدة على»يوتيوب« في 2018 

خليــــــك صاحب ود 
أتراعي العالمـــة والعـــدالة عــــــد

ووين الزمان أيميل ال ترتد
خـــلك دوم عالمبـــدى بـــال تغيير
ومهما عال نجمك وفوق صعــــــــد

تختم على حفرة ويوم عسير

أثارت ثالث تغريدات بدأها الصحفي الفرنسي فريدريك بوبين قائاًل: »لماذا 
نجد المقاهي في تونس أقل مستوى من نظيرتها في ليبيا؟ فرق الفت 

للنظر!«، رواد صفحات التواصل االجتماعي.
فردت عليه الصحفية اإليرلندية ماري فيتزجيرالد قائلة: »المقاهي في ليبيا 

متفوقة للغاية، يمكنك الحصول على إيسبريسو متقنة حتى في زقاق صغير، 
الليبيون يأخذون قهوتهم بجدية«، فيعلق المدون اإليطالي الشهير على 

تويتر لوريس تريفزان قائاًل: »إنها الحقيقة! المكان الوحيد خارج إيطاليا الذي 
تجد فيه إيسبريسو إيطالي كما هو«.

#القهوة_ في_ ليبيا 

كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفوري »واتس آب« بدأت 
في دعم ميزة »Picture in Picture« صورة داخل صورة على 
تسمح  التي  الميزة  وهي  الويب،  منصة  على  الخدمة  نسخة 
إمكانية  مع  منفصل  بشكل  الفيديو  بتشغيل  للمستخدمين 
االستمرار في الدردشة أو تصفح الدردشات األخرى. ووفقًا لما 
الميزة  هذه  فتأتي   ، الهندي   »Phonearena« موقع  نشره 
مستخدمي  من  الكثير  أصبح  بعدما  آب،  واتس  من  الجديدة 
من  الطويلة  الفيديو  مقاطع  من  العديد  يشاركون  الخدمة 
خدمات أخرى مثل إنستغرام ويوتيوب، وعلى ما يبدو أن »واتس 
آب« أدركت أهمية هذه الميزة التي توفرها العديد من الخدمات 

األخرى.
هذه  على  أشهر  عدة  منذ  عملت  قد  آب«  »واتس  وكانت 
الويب وإصدار سطح المكتب من  الميزة إلضافتها إلى منصة 
واتس آب، حيث تأتي الميزة الجديدة في اإلصدار 0.3.1846 
من واتس آب على الويب، كما يتوقع أن تصل لسطح المكتب 

خالل الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالكيفية التي يمكن استخدام هذه الميزة بها، 
فيمكن ذلك بكل بساطة، إذ إن أي فيديو تتم مشاركته على 
الفأرة  زرًا لمستطيلين متداخلين بمجرد وضع  الخدمة يعرض 
عليه، وعند الضغط عليه، سيبدأ تشغيل الفيديو بشكل منفصل، 
مع إمكانية تكبيره وتصغيره وتغيير موقعه في الشاشة. كما 

يمكن تشغيله بوضع ملء الشاشة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

المكياطا والمبكبكة غالبين فيها 
العالم

إسماعيل بن نجاح

ال شورنا المنبهات ابداع فيهن عشان 
الليبيين متاعين مواعيد فا بال قهوة 

مايعمرش الميعاد

سعد عون المغربي

الحمداهلل طلعنا 
فالحين في حاجة 
وعاجبة األجانب 

Montaser Elsahli

فعاًل جودة القهوة 
أفضل من تونس وحتى 
مصر البن في ليبيا ال 

يكرر ويحضرها الشباب 
في المقاهي جيدًا رغم 

بعض الدول األخرى طال 
فيها االستعمار أكثر مننا

فاطمة بن خيال 

شطها....وهواها....
وبحورها...وترابها 

وسماها....وقهاويها..في 
عصرها ومساها....دوم 
عزها بالدي دوم زهاها.

Om Anas

»واتس آب« تطرح ميزة 
صورة داخل صورة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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التواصل  شبكة  نية  عن  صحفية  تقارير  كشفت 
أحد  عن  اإلعالن  »فيسبوك«  األشهر  االجتماعي 

أكبر مفاجآتها في مطلع عام 2019 المقبل.
آر«  جي  »بي  موقع  نشره  الذي  التقرير  وأوضح 
توفير  تنوي  »فيسبوك«  أن  المتخصص  التقني 
والذي  بها،  خاص  ذكي  جهاز  ألول  تحديث  أول 
»فيسبوك  باسم  المعروفة  الذكية  الشاشة  هو 

بورتال«.
إعجاب  أثــار  الجديد  التحديث  أن  رغم  ولكن 
أشاروا  عديدين  تقنيين  خبراء  أن  إال  العديدين، 
»الخصوصية«،  هو  الجهاز  يفتقره  ما  أبرز  أن  إلى 

وهو ما سيشكل صدمة كبيرة لمستخدميه.
بتوفيرها  بورتال«  »فيسبوك  شاشة  وتتميز 
بسهولة  وضعها  ويمكن  وكاميرا،  ميكروفون 
فيسبوك  إلــي  بسهولة  والــدخــول  المنزل،  في 
فيسبوك  على  الفورية  األلعاب  من  عديد  ولعب 

بسهولة ويسر.
توفير  عــدم  هو  الخبراء  ضيق  أثــار  ما  ولكن 
بالشركات  خاصة  تطبيقات  بورتال«  »فيسبوك 
المنافسة مثل »يوتيوب«، التي يفضل الكثير من 
عن  إليها  الدخول  الذكية  الشاشات  مستخدمي 

طريقها، ويتوجب على المستخدم الدخول 
اإلنترنت  متصفح  خالل  من  إليه 

التقليدي.
»فيسبوك  يفتقد  ــه  أن كما 
بورتال« تطبيقات الترفيه األخرى 
من  وغيرها  »نتفلكس«،  مثل 
بالنسبة  المهمة  التطبيقات 
الذكية.  الشاشات  لمستخدمي 
يواجه  »فيسبوك«  أن  يــذكــر 
التي  الفضائح  أخطر  من  واحدة 
اعترفت  بعدما  لها،  يتعرض 
لكبرى  أتاحت  بأنها  المنصة 
إمكانية  التكنولوجية  الشركات 
الشخصية  البيانات  على  التعرف 
التواصل  موقع  لمستخدمي 
االجتماعي األشهر عالميًا، لكنها 
بموافقة  تــم  ــك  ذل أن  أكــدت 

المستخدمين أنفسهم.
الذي  الشركة  بيان  في  وجاء 
نقلته شبكة CNBC: لم يحصل 

مهمة  أية  تعط  ولم  شركائنا،  من  أي 

الوصول  حق  الموقع،  مهام  من 
موافقة  دون  المعلومات  إلى 
الــمــســتــخــدمــيــن، ولــم 
لجنة  اتفاقنا مع  ننتهك 
التجارة الفيدرالية العام 
البيان،  وحسب   .2012
سبوتيفاي،  شركة  فإن 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
قراءة  حق  على  تحصَلت 
الرسائل، فقط عند دخول 

مين  لمستخد ا

على  حساباتهم  خالل  من  الشركة  خدمات  على 
»فيسبوك«، وهو ما سمح لهم بتسلم رسائل دون 

خروجهم من التطبيق الموسيقي.
واعترفت »فيسبوك« أنه كان عليها أن تتحكم 
على  والمطورين  الشركاء  كيفية حصول  في  أكثر 
المعلومات من خالل منصات الشبكة االجتماعية، 
إنهاء  على  اآلن  تعمل  الشركة  أن  البيان  وذكر 

العديد من الشراكات.
في  تايمز«،  »نيويورك  جريدة  ــرت  ذك كما 
وقت سابق، نقاًل عن وثائق داخلية ومقابالت مع 
قد  االجتماعية  الشبكة  أن  الفيسبوك،  موظفي 
الوصول  بإمكانية  التكنولوجيا  شركات  زودت 
مما  أكثر  الشخصية،  البيانات  من  مزيد  إلى 

ذكرته الشركة.
لمحرك  »فيسبوك«  سمحت  للتقرير،  وفقًا 
البحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت برؤية 
الشبكة  مستخدمي  جميع  أصدقاء  أسماء 
بتمكين  قامت  كما   ، تقريبا  االجتماعية 
الرسائل  قراءة  من  وسبوتيفاي  نيتفليكس 

الشخصية.

»فيسبوك« يعلن مفاجأة صادمة في 2019

دوري  رابطة  في  الالعبين  أن  إلي  جديدة  دراسة  تشير 
نقاطًا  يسجلون  قد  للمحترفين  األميركي  السلة  كرة 
في  المرتدة  الكرات  من  القليل  على  ويستحوذون  أقل 
متأخر من  وقت  في  »تويتر«  التالي الستخدامهم  اليوم 

الليل.
النوم  أبحاث  في  متخصصون  باحثون  ودرس 
وسائل  الستخدام  يمكن  كيف  لفهم  اللعب  أثناء  األداء 
وكذلك  الليل  من  متأخر  وقت  في  االجتماعي  التواصل 
والبدني  الوظيفي  األداء  على  التأثير  النوم  من  الحرمان 

في اليوم التالي.
في  بروك  ستوني  جامعة  من  هيل  لورين  وقالت 
نيويورك لـ»رويترز هيلث« في رسالة بالبريد اإللكتروني 
معظمنا تكون معهم هذه األجهزة في غرف نومنا وعلى 
األسرة، وهي تتعارض مع نمط نومنا وتبقينا متيقظين 

أثناء الليل وتقلل من جودة نومنا.
في وحلل فريق هيل تغريدات 

توقيتات محددة لعدد 112 
رابطة دوري كرة  العبًا في 

السلة األميركي للمحترفين 
 2009 من  الفترة  خالل 
وحتي 2016 ونظر إلى عدة 
وهي  التالي  اليوم  في  أمور 
النقاط المسجلة واالستحواذ 
وعدد  المرتدة  الكرات  على 

التي شاركوا بها في  الدقائق 
االرتداد  على  والقدرة  المباراة 

واألخطاء ودقة التصويب.
للسفر  المحتمل  التأثير  ولتجنب 

فريق  حلل  فقد  التوقيت  اختالف  أو 
الباحثين فقط المباريات التي تجمع بين فرق 

التي  والمباريات  البعض  بعضها  مع  الشرقي  القسم 
في  التغريد  الباحثون  وعرف  الغربي.  القسم  فرق  تجمع 
»تويتر« خالل  استخدام  أنه  على  الليل  من  متأخر  وقت 
الساعة  وحتي  مساء  عشرة  الحادية  الساعة  من  الفترة 

السابعة صباحا.
ووجد الباحثون أن استخدام »تويتر« في وقت متأخر 
من الليل مرتبط بتسجيل نقاط أقل واستحواذ أقل على 

الكرات المرتدة في اليوم التالي.
فقد  خاص،  بشكل  تأثرت  التصويب  دقة  أن  وبدا 
بنسبة  الدقيق  التصويب  على  الالعبين  قدرة  تراجعت 
1.7 نقطة مئوية في اليوم التالي الستخدامهم »تويتر« 

في وقت متأخر من الليل.
على  المعتادين  غير  الالعبين  أن  البحث  فريق  ووجد 
أكثر  كانوا  الليل  من  متأخر  وقت  في  الموقع  استخدام 
والتغريد  السهر  على  اعتادوا  الذين  الالعبين  من  تأثرًا 

أثناء الليل.
ووجد الباحثون أن استخدام »تويتر« لياًل يؤدي أيضًا 

إلى انخفاض عدد دقائق اللعب في اليوم التالي.

استخدام »تويتر« لياًل قد يؤثر 
سلبًا على أداء العبي السلة

تحدي تطبيق »سناب شات« الجديد

كلمة1000

● الطفلة الليبية سارة منهمكة في الرسم خالل ورشة عمل الفن الزيتي ببنغازي.                 )تصوير: أية البرغثي(
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انتقل الصراع على الملف الليبي بين فرنسا ح
وإيطاليا في العام 2018 من تنافس في المواقف 

حيال األزمة إلى حرب منصات دولية، فكانت 
المحصلة النهائية للعام الجاري انعقاد لقاء باريس في 

شهر مايو الماضي، ومؤتمر باليرمو في شهر نوفمبر من 
العام نفسه، دون نتائج واقعية على األرض.

وفي حين أطلقت منصة باريس إطارًا زمنيًا غير واقعي 
إلجراء االنتخابات في 10 ديسمبر الماضي، وهو ما لم 

يتحقق بطبيعة الحال، أما في مؤتمر باليرمو فقد حضرت 
جميع األطراف السياسية وغاب الحل، ومع فشل المنصتين 
في التوصل إلى حل نهائي لألزمة، يبدو أن جميع األطراف 

تمد جسور الحل إلى العام 2019 عبر الملتقى الوطني 
الذي من المقرر أن ينعقد مطلع العام المقبل.

في نهاية مايو الماضي، ورغم النجاح الذي أحرزته 
الدبلوماسية الفرنسية في جمع األطراف الليبية الفاعلة 
كافة في عاصمتها باريس، بحضور ممثلي 20 دولة إلى 

جانب المبعوث األممي غسان سالمة، إال أن المؤتمر 
أخفق في الخروج من االنسداد السياسي من خالل تحديد 

10 ديسمبر موعدًا إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
يسبقها وضع األسس الدستورية لالنتخابات واعتماد 
القوانين االنتخابية الضرورية بحلول منتصف سبتمبر 

الماضي.

مباراة منصات دولية دون نتائج حقيقية العام املاضي

امللتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
المراقبون وقتها حين وصفوا »إعالن  ولم يخطئ 
يختلف  ولــن  واقعية  غير  خطوة  بأنه  باريس« 
سبقه  الذي  الثنائي  االجتماع  مصير  عن  مصيرها 
المجلس  رئيس  بين  أيضًا  باريس  وفي  عام  قبل 
الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير 
األرض،  على  يذكر  شيئًا  يحقق  ولم  حفتر،  خليفة 
»تأكيد  جديد سوى  أي  آخرون  فيه  يجد  لم  بينما 
منزلق  إلى  البالد  »جر  من  وحذروا  بل  المؤكد«، 

خطير«.
الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
حين  متفائاًل  كان  الليبيين،  الفرقاء  جمع  استطاع 
لكنه  لليبيين«،  تاريخية  »لحظة  االجتماع  أن  رأى 
أرجع عدم التوقيع على االتفاق إلى »عدم اعتراف أي 
من األطراف المشاركة بمشروعية اآلخر«، في حين 
وجدت األطراف المشاركة نفسها مطالبة بالجواب 
عن سؤال مهم: ما اإلطار الدستوري الذي ستجرى 
بموجبه هذه االنتخابات ويشرعنها؟، وهو السؤال 

الذي ظل يطرح نفسه ألشهر دون إجابة.
شهدته  لما  وقتي  تحليل  أصــدق  كان  وربما 
باريس، هو وصف مجموعة األزمات الدولية إلعالن 
السابقة«  المسودات  من  دقة  »أكثر  بأنه  باريس 
لكنه حدد إطارًا زمنيًا »متفائاًل للغاية« لالنتخابات، 
الفتة إلى أن »إجراء انتخابات هذا العام هو أيضًا أمر 
غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة«، موضحة 
متوافرين،  غير  والدستوري  القانوني  »اإلطار  أن 
وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحياًل في خالل فترة 

قصيرة«.
أما مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي، فقد جمع 
مستويات تمثيل دولية متباينة بجوار كافة األطراف 
الليبية الرئيسة، باإلضافة إلى ممثلين عن المناطق 
لكن  باريس،  مؤتمر  بخالف  المدني،  والمجتمع 
األخير كان أكثر دقة في الخروج بتوصيات واضحة 
وبنود عملية، وإن لم يكتب ألي منها النجاح حتى 
الدولي  المجتمع  اقتنع  التساؤل: هل  اآلن، ما يثير 
واألطراف الليبية بأن إعالن تعهدات يستوجب أواًل 
ضمان تنفيذها، أم أن المنصة الدولية في باليرمو 

لم تنجح في حلحلة أية ملف بشأن األزمة الليبية؟
الماضي  نوفمبر  في  انعقد  الذي  المؤتمر  هذا 
كتب فصاًل جديدًا مما يمكن وصفه بـ»المماطلة 
خالل  الليبية  ــة  األزم صاحبت  التي  السياسية« 
المنصات  من  واحدًة  باعتباره  الماضية،  السنوات 
والفاعلين  الخالف  أطــراف  جمعت  التي  الدولية 
»االستنتاجات«  من  جملة  إلى  وانتهى  الدوليين، 
كما  ختاميًا«،  »بيانًا  المجتمعون  يسمها  لم  التي 
لإلجراءات  تفاصيل  أو  واضحة  بنودًا  تتضمن  لم 
التأكيد  سياق  في  جاءت  التي  واألمنية  السياسية 
وتجديد الموقف سواء من المشاركين أو األطراف 

المحلية دون تسمية قرارات أو توصيات.
مستويات  باختالف  اتسم  الذي  المؤتمر  لكن 
وهو  الدولة،  رئيس  إلى  بالسفير  بــدءًا  التمثيل 
واضح  اتفاق  خروج  لعدم  دافعًا  البعض  اعتبره  ما 
البنود ملزم لألطراف الليبية، بالنظر إلى أن بعض 
اتفاق  على  التوقيع  لهم  مخول  غير  المشاركين 
تمثياًل  تحتاج  الخطوة  تلك  أن  خاصة  رؤيــة،  أو 
مواقف  تباين  عن  فضاًل  متساويًا،  دبلوماسيًا 
انسحاب  من  صاحبها  وما  أنفسهم  المشاركين 
القمة  في  إشراكه  على عدم  اعتراضًا  تركيا؛  لوفد 

المصغرة.
غموض التحضيرات

الزم الغموض التحضيرات التي استبقت المؤتمر، 
للقوات  العام  القائد  بحضور  يتعلق  ما  سيما  وال 
المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، باإلضافة إلى 
ظهور مشاركين دوليين في الساعات األخيرة من 
بيد  السيسي.  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  بينهم 
أن االستنتاجات التي انتهى إليها المؤتمر تنحصر 
في ثالثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد االنتخابات 
العامة في ربيع 2019، وإطالق حملة وطنية إلنقاذ 
الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة 

الوطنية الشامل.
غير أن تلك االستنتاجات أثارت كثيرًا من األسئلة 
أكثر منها إجابات، وال سيما مع مباركة المشاركين 
جهود المبعوث األممي غسان سالمة دون تحديد 
اختصاصات تلك الجهود، وال سيما مع غموض آخر 
صاحب خطته للحل السياسي، وال سيما عندما ألقى 
بجملة من العراقيل أمام تلك الخطة خالل إحاطته 

أمام مجلس األمن في نوفمبر الماضي.
باليرمو ظهر باختالفات عما سبقه من  مؤتمر 
منصات دولية، وال سيما مؤتمر باريس، تتمثل في 
تسمية، ألول مرة، دور لمصر في توحيد المؤسسة 
العسكرية، باإلضافة إلى البعد االقتصادي والتنموي 
وإدارة المؤسسة المصرفية واإلجراءات االقتصادية 
األخيرة، وآليات مواجهة الفساد ومراجعة حسابات 

المصرف المركزي.

في  المشاركون،  طالب  النتائج  خضم  وفــي 
قانون  بإصدار  النواب  مجلس  اجتماعهم،  ختام 
كإنجاز  الدستورية  العملية  إتمام  بهدف  استفتاء؛ 
الذي  البيان  الليبية. ونص  الدولة  مركزي لسيادة 
على  »استنتاجات«،  عنوان  تحت  توزيعه  جــرى 
التقنية  الشروط  كافة  توافر  من  التحقق  ضرورة 
مع  المطلوبة،  واألمنية  والسياسية  والتشريعية 
دعم متزايد من المجتمع الدولي من اآلن فصاعدًا 
الليبية  الوفود  تعهدت  فيما  االنتخابات،  إلجــراء 
بـ»احترام نتائج االنتخابات لدى إجرائها، في حين 
تخضع األطراف التي تحاول نسف أو عرقلة العملية 

االنتخابية للمساءلة«.
إطالق  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  كما 
الحملة الوطنية إلنقاذ الجنوب الليبي، وإشرافه على 
هذه الحملة التي ستشمل ثالثة محاور هي األمن 
والخدمات والوضع االجتماعي، داعيًا جميع األطراف 
الجنوب  »ليكن  قائاًل:  الحملة،  هذه  مع  للتجاوب 
عنوانًا لتوحيد المواقف، ومنطلقًا لتوحيد مؤسسات 

الدولة جميعها«.
دور مصري

النقطة األكثر بروزًا أيضًا في االستنتاجات  غير أن 
»دعم  خــالل  من  مــرة  ألول  لمصر  دور  تسمية 
عسكرية  مؤسسات  بناء  في  مصر  بقيادة  الحوار 
السلطة  والمساءلة تحت  بالمهنية  تتمتع  موحدة 
في  تصريحات  أطلق  األممي  المبعوث  المدنية«. 
ساعات  قبل  المصرية  »األهــرام«  جريدة  مع  حوار 
من المؤتمر، قال فيه إن ملف توحيد الجيش الليبي 
يواجه مشكلة أنه بعيد عن »قوات المشير خليفة 
حفتر«، معتبرًا أن ما يجرى أن ثمة »مجموعات من 
الضباط العسكريين يمثلون ذواتهم، وكثير منهم 
يلتزم منزله، خاصة الموجودين في غرب البالد«، 
مضيفًا أنه »ال يزال هناك غموض في مواقف بعض 
القوى الدولية حول حفتر وأن ثمة ما يقلقهم من 

طموحاته«.
األبرز  الحضور  كان  الجنوب  ملف  إلى  باالنتقال 
في  الجنوب،  إلنقاذ  وطنية  حملة  بإطالق  التعهد 
األمنية  األوضــاع  إزاء  القلق  عن  التعبير  خضم 
إلى  تطرقوا  حين  البالد،  جنوب  في  واإلنسانية 

»أهمية االلتزام من أجل تسهيل عودة النازحين.
المشاركون  ذكر  االقتصادي  الملف  وبشأن 
من  مؤخرًا  المعتمدة  االقتصادية  باإلصالحات 
»متابعة  على  وحثوا  الوطني  الوفاق  حكومة  قبل 
تنفيذها بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة في ليبيا 
والمؤسسات المالية الدولية من أجل تأمين الموارد 
واالستثمارات التي تدعم الخدمات األساسية لكافة 
المحافظات ولكل الشعب الليبي وتحسين األوضاع 

المعيشية«.
بعدة  فساد  بشأن  ُأثير  ما  إلى  النقاش  وانتقل 
الجارية  بالجهود  رحبوا  حيث  حكومية،  قطاعات 
المؤسسات  داخــل  المساءلة  »تشجيع  أجل  من 

السطو  أشكال  كافة  تخطي  وضرورة  االقتصادية، 
الشعب  لكل  السماح  أجل  والضبابية من  والفساد 
باالستفادة من الموارد الليبية«، كما طالبوا كافة 
المنظمات الدولية بتزويد السلطات الليبية بالدعم 
تلك  تحقيق  أجل  من  المهنية  والخبرة  التقني 
األهداف، فضاًل عن »بدء حوار معزز حول الشفافية 
مع  التجاوب  أجل  من  الميزانية  وتنفيذ  المالية 
المطلب الليبي بالمساءلة ومن أجل توزيع شفاف 

وعادل للموارد«.
من  واضحًا  كان  المؤتمر  في  الروسي  الحضور 
ميدفيديف،  ديمتري  الروسي  الوزراء  رئيس  خالل 
ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وهو ما 
24« اإليطالية حضورًا  اعتبرته جريدة »إل صولي 
باليرمو »أبرز جوانب غير  أن مؤتمر  باعتبار  الفتًا، 
ثانوية، بدءًا من دور روسي قوي لملء الفراغ الذي 
يبدو  التي  األميركية،  المتحدة  الواليات  تركته 
الشمال  دول  بمصير  كبيرًا  اهتمامًا  تعير  ال  أنها 

األفريقي«.
بنتائج  المتحدة  الواليات  رحبت  غيابها  ورغم 
األممي  المبعوث  بقوة  واشنطن  ودعم  باليرمو، 
غسان سالمة وخطة العمل الخاصة باألمم المتحدة 
التي ُأعيد تقويمها، التي قدمها إلى مجلس األمن 
وطني  مؤتمر  عقد  إلى  تدعو  التي  نوفمبر،   8 في 
 2019 العام  من  األولى  األسابيع  في  ليبيا  تقوده 
العام  ربيع  في  الالحقة  االنتخابية  العملية  لتبدأ 

.2019
واعتبر السفير هاني خالف مساعد وزير الخارجية 
المصري األسبق أّن مؤتمر باليرمو حول ليبيا أضاف 
االستنتاجات  »مادة موضوعية جديدة« تضمنتها 

في  خالف  وأشار  الفعالية،  نهاية  في  جاءت  التي 
أّن ثمة استنتاجات من  إلى  إلى »الوسط«  حديث 
بين  جمعه  بينها  من  باليرمو،  مؤتمر  مــداوالت 
يكون  ال  بحيث  الصياغة  في  والمرونة  »االبتكار 

هناك التزامات قانونية على األطراف«.
به  خرج  ما  إن  قالت  فقد  افيرز«  فورين   « أما 
خارطة  حول  مجردة  »فكرة  هو  باليرمو  مؤتمر 
انتخابات  إجــراء  صوب  ليبيا  تقود  جديدة  طريق 
ُأجريت  إذا  أنه »حتى  لكنهما ذكرا  ونزيهة«،  حرة 
االنتخابات بنجاح، فإنها غير كافية لضمان تحقيق 
حول  إجابة  دون  يظل  سؤال  فهناك  دائم.  سالم 
نتائج االنتخابات وكيفية تطبيقها واحترامها سلميًّا 

في البالد المنقسمة بين حكومات متنافسة«.
فرصة أخرى

وعقب خروج قطار األزمة الليبية من محطة باليرمو، 
طرح الملتقى الوطني نفسه كفرصة أخرى لتجاوز 
طالب  إذ  المستعصية،  الليبية  األزمــة  تعقيدات 
األطراف  ليبيا غسان سالمة  إلى  األممي  المبعوث 
الجامع  الوطني  المؤتمر  مع  بالعمل  كافة  الليبية 
أمام  إحاطته  وأوضح سالمة خالل  األزمة،  لتخطي 
أساسًا  يمثل  الوطني  المؤتمر  أن  األمن  مجلس 
ويعطي صوتًا للشعب الليبي، ويوفر مساحة لبلورة 

الرؤى للعملية االنتقالية.
التجاوب  تتزايد درجة   ،2018 العام  ومع نهاية 
تحمّل  تريد  ال  الدوائر  غالبية  ألن  المؤتمر،  مع 
فهو  التراخي،  أو  بالتقاعس  االتهام  مسؤولية 
حيث  رسمية،  ليبية  ورعاية  أممية،  برعاية  يحظى 
قرارا  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أصدر 
بتسمية اللجنة التحضيرية لإلعداد للمؤتمر برئاسة 

شخصية   22 وعضوية  الشويرف،  عبداللطيف 
يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية من 
جميع المكونات والمناطق، تتولى إجراء مشاورات 
المنخرطة  األساسية  والهيئات  األطراف  مع  وحوار 

في المصالحة.
مهمة  مرحلة  للملتقى  التحضيرات  ودخلت 
التشاوري،  مساره  اجتماعات  نتائج  إعــالن  مع 
الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو  الذي عُـقد في 
في  بلدية   43 في  جلسة   77 وشملت  الماضيين، 
التي تضم  المهجر«  وفي »مدن  البالد،  ربوع  كل 
في  الليبيون  شــارك  كما  مهمة.  ليبية  جاليات 
1300 استبيان خاص بالمسار، وما يقرب من 300 

مشاركة مكتوبة عبر البريد اإللكتروني.
التواصل  وحقق المسار أيضًا نجاحًا على مواقع 
»فيسبوك«  على  متابعيه  عدد  االجتماعي، ووصل 
131 ألفًا، إلى جانب 1800 متابع على »تويتر«، بما 

ن من الوصول إلى قرابة 1.8 مليون ليبي. مكَّ
نقاط   10 التقرير  حمل  نهائي،  تقرير  وفــي 
بهدف  الملتقى  في  المشاركون  أقرها  توافقية، 
على  والحفاظ  حرياتهم،  وتعزيز  الليبيين،  توحيد 

مقدرات وثروات البالد، وشملت هذه النقاط:
وطنية  أولوية  باعتبارها  السيادة  استرجاع  1ـ 
الخارجي،  التدخل  أساسية، واستنكار كل محاوالت 
وأجمعوا على التالؤم بين الوحدة الوطنية والسيادة 

من جهة والالمركزية من جهة ثانية.
خالل  من  الوطنية،  المقدرات  على  الحفاظ  2ـ 
اإلنصاف في توزيع الثروة والخدمات، واالبتعاد عن 

التمييز بين المناطق والفئات.
الليبيين،  لكل  مكفول  أساسي  حق  األمن  3ـ 

ويستوجب وجود مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية 
ورقابة  المدنية  السلطة  إشــراف  تحت  وموحدة 

القضاء.
والمؤسسة  السيادية  المؤسسات  وحــدة  4ـ 
السياسي  التوظيف  من  وحمايتها  العسكرية 

والفئوي.
كل  من  الوطنية  والثروات  الموارد  حماية  5ـ 
الرقابة  ودعم  واالبتزاز،  النهب  وعمليات  تهديد 

القضائية واإلدارية.
6ـ التوزيع العادل للثروات وعوائد الموارد الليبية، 
وفي هذا الصدد يطالب المشاركون بتخصيص جزء 
طالبوا  كما  اإلعمار،  وإعادة  للبلديات  الموارد  من 
الوطنية  الثروات  عائدات  من  آخر  جزء  بتخصيص 
في تنمية المناطق المنتجة للنفط، وإصالح أضرار 

تهميش شرائح واسعة من الليبيين.
البلديات،  قدرات  وتقوية  الالمركزية  دعم  7ـ 
وتوزيع  الخدمات،  تقديم  في  فعليًّا  وإشراكها 
الحسابات  عن  بعيدًا  المواطنين،  على  الموارد 

السياسية.
إلى  باالستناد  االنتقالية  المرحلة  إنهاء   -  8
توافقي، يحظى برضا كل شرائح  أساس دستوري 

المجتمع الليبي.
فيها  تتوافر  ظروف  في  االنتخابات  إجراء   -  9
شروط األمن والشفافية، وإزالة كل العراقيل أمام 

مشاركة الليبيين ترشحًا واقتراعًا.
حقيقية  وطنية  مصالحة  إلى  التوصل   -  10
دعا  كما  الخارجي.  التدخل  أشكال  كل  عن  بعيدة 
من  االستفادة  إلى  الصدد  هذا  في  المشاركون 
تراث األجداد في الصفح والعفو واالستجابة لتطلع 

األجيال الحاضرة إلى الحرية واإلنصاف.
ربما  التي  الخالفية  النقاط  بعض  هناك  لكن 
تلوح في أفق الملتقى الوطني المقرر مطلع العام 
المسار  تقرير  أظهر  المثال  سبيل  فعلى  المقبل، 
التشاوري للملتقى الوطني إجماعًا من المشاركين 

على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية.
نقاشات خالفية

األمن  محور  مناقشة  خــالل  المشاركون،  وأكــد 
العسكرية  المؤسسة  تكون  أن  ضرورة  والدفاع، 
عدم  قاعدة  وعلى  المدنية  السلطة  بــإشــراف 
االنتماء  تكرس  وأن  سياسية،  لغايات  توظيفها 
وأشار  والفئات.  المناطق  لكل  الجامع  الوطني 
يكون  أن  أهمية  إلى  التقرير،  حسب  المشاركون، 
دور المؤسسة حماية الوطن من التدخل الخارجي، 
العسكرية  الوظائف  في  التعيينات  تستجيب  وأن 
لمعايير الكفاءة والمهنية والفاعلية. لكن نقاشات 
وصياغته،  الشعار  مقترحات  حول  دارت  خالفية 
وآليات توحيد المؤسسة، ووضع الضباط وضباط 
الصف الذين عملوا في األجهزة األمنية والمؤسسة 

العسكرية قبل العام 2011.
إيمان  مردّها  الخطوة  هذه  أن  مراقبون  يرى 
البعثة األممية أن ال حلول ممكنة للمشهد الليبي 
تأتي من وراء البحار أي أنه يجب تعقد توافقات بين 
المبعوث  يطمح  ثم  ومن  البلد،  داخل  البلد  أبناء 
األممي غسان سالمة إلى أن يكون الملتقى الوطني 
منصة »تمكن الليبيين من اتخاذ قرار بشأن تحديد 
وآلية  الدستوري  العمل  وإطــار  االنتخابات  موعد 
لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى«، موضحًا أنه 
األمم  التوصيات لمجلس األمن في  سيرفع »هذه 
المتحدة، الذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها«.

المرتقب،  الوطني  الملتقى  يعتبر  المقابل،  في 
وصفه  يمكن  مما  جديدًا  فصاًل  مراقبين،  وفق 
بـ»المراوحة السياسية« التي تعيشها األزمة الليبية 
منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى 
يكون في األسابيع األولى من 2019، دون أن يجري 
الحديث عن معاييره أو أعضائه وغموض آخر حول 

قدرته على حلحلة األزمة السياسية.
األميركية  بوست«  »واشنطن  جريدة  وسلطت 
دولية  مؤتمرات  عقد  من  الجدوى  على  الضوء 
عقد  وهل  باليرمو،  مؤتمر  غرار  على  ليبيا،  حول 
لحل  األفضل  السبيل  هو  الدولية  المؤتمرات 
ليبيا منذ سنوات؟..  التي تشهدها  أزمة مثل تلك 
الدولية  المؤسسة  في  الباحث  التقرير  معد  وقال 
مقترح  إن  العلي،  زيد  واالنتخابات،  للديمقراطية 
إلى  يهدف  الذي  الوطني  الملتقى  بعقد  سالمة 
تريده  عما  النظر  بغض  جديد  مسار  »رســم 
المؤسسات الموجودة حاليًا«، يعني إدخال تعديل 
جذري على الخطة االنتقالية في ليبيا المعلنة في 
العام 2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم يذكر 
ال  الذي  الغموض  ومع  المختلفة..  الجبهات  على 
يزال يالحق الملتقى الوطني في العام الجديد، يبدو 
بداية   2019 العام  سيكون  هل  قائمًا..  التساؤل 
النهاية لألزمات التي تطحن الليبيين منذ 8 أعوام؟ 
التي خضعت  الملفات  من  كغيره  أنه سيخضع  أم 
لجدول زمني خالل األشهر الماضية بالنظر إلى أن 
تحديد أسقف زمنية إلجراءات سياسية ال تتوافر لها 

آليات تنفيذية إلنجاحها.

طرابلس–الوسط

< كونتي  واألطراف الليبية مؤتمر باليرمو  في نوفمبر الماضي

 »إعالن باريس« أخفق في الخروج من االنسداد السياسي بتحديد جدول زمني لالنتخابات
 مؤتمر باليرمو كتب فصاًل جديدًا من »املماطلة السياسية« التي صاحبت األزمة الليبية

< إحدى جلسات المسار التشاوري للملتقى الوطني

هل يكون العام 2019 بداية 
النهاية لألزمات التي تطحن 

الليبيين منذ 8 أعوام؟

 نقاط خالفية محتملة حول 
المؤسسة العسكرية ربما تلوح في 

أفق الملتقى الوطني

< ماكرون يتوسط األطراف الليبية خالل اجتماع باريس يف مايو املاضي
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ثالث هجوم على مؤسسات سيادية في 2018

استقرار أمني منذ التحرير وغياب الحلول للخدمات العامة

بنغازي خالل 2018.. كثير من األمن قليل من التنمية

اإلرهاب يضرب العاصمة من جديد
ضرب اإلرهاب للمرة الثالثة خالل العام 2018 واحدة من المؤسسات 

السيادية، في العاصمة طرابلس عندما استيقظ المواطنون صباح 
الثالثاء الماضي على هجوم انتحاري استهدف ديوان وزارة الخارجية 
بحكومة الوفاق، وأسفر عن مصرع ثالثة أشخاص وإصابة 21 آخرين 

تبناه تنظيم »داعش«، في ثالث عمل إرهابي يستهدف مؤسسات 

سيادية حيوية في طرابلس هذا العام.
وفي أول يوم عمل بعد عطلة عيد االستقالل، هاجم مسلحون 

مبنى الديوان و»فتحوا النار باستخدام األسلحة النارية، وقام أحد 
المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر«، وفق بيان صادر عن وزارة 

الخارجية.

الطرابلسي: استقرار في المستشفيات بعدما 
تسلمت المخصصات المالية من الباب الثاني 

مع ميزانية التطوير والتحسين

بنغازي ــ خديجة العمامي

ال تزال مدينة بنغازي تحاول معالجة التراكمات التي تركتها سنوات 
الحرب، من خالل إعادة تأهيل البنية التحتية وفرض األمن واالستقرار 
والقضاء على الجريمة، باإلضافة إلى النظر في الملفات الحيوية األخرى 
كالصحة والتعليم على غرار بقية المناطق األخرى. »الوسط« ستعرض 
حصاد العام 2018 في مدينة بنغازي، سواء على صعيد النجاحات التي 
تحققت أو اإلخفاقات التي أرهقت كاهل المواطنين، وذلك في أعقاب 
الوقت  في  تاركة  أوزارها،  الحرب  عندما وضعت  المدينة  تحرير  إعالن 
نفسه آثارها رغم تمتعها إلى حد ما باالستقرار األمني الذي يسمح بإعادة 

التنمية والبناء.
مؤتمر إعادة اإلعمار

احتضنت المدينة خالل مايو الماضي، مؤتمراً دوليًا إلعادة إعمار بنغازي، 
انتهى إلى نحو 40 توصية مهمة تمثل خالصة مناقشات المشاركين، 
ورأى محللون أن تلك التوصيات هي خارطة طريق مهمة ليس إلعادة 
اإلعمار فحسب، بل تحويل بنغازي إلى مركز استثماري مهم، لكن أيًا من 

تلك التوصيات لم يرَ النور حتى اآلن.
ومن بين التوصيات، انتهى المؤتمر إلى تطوير مشروع رؤية إعمار 
مدينة بنغازي، وإنشاء هيئة عليا مستقلة ذات رؤية واستراتيجية وأهداف، 
تشرف على عملية إعمار المدينة بجميع جوانبها وأنشطتها، واألخذ بمبدأ 
التصميم للجميع في كل مراحل إعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ 
لمشاريع إعادة اإلعمار بالمدينة، واعتماد برنامج وطني إلعادة اإلعمار، 
ودعم مجلس التخطيط الوطني بشأن الخطط والبرامج االستراتيجية 
بالمشاركة  بنغازي  ومقره  لالستثمار،  وطني  وإنشاء صندوق  لإلعمار، 
بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية لالستثمار، يختص بإقامة 
مشاريع استثمارية ربحية من شأنها إنعاش االقتصاد وتنويعه وتوفير 

فرص عمل للشباب.
ملف الصحة

وبينما تعاني المدينة كغيرها من المناطق نقصًا كبيرًا في الخدمات 
معتز  الموقتة  بالحكومة  الصحة  وزارة  باسم  الناطق  فإن  الطبية، 
الطرابلسي قال لـ»الوسط« إن استقراراً نسبيًا تحقق في المستشفيات، 
حيث تسلمت جميعها المخصصات المالية من الباب الثاني مع ميزانية 

التطوير والتحسين.
لكن الطرابلسي أشار إلى أن المشكلة التي ال تزال قائمة وتتمثل 
في توفير األدوية والمستلزمات الطبية، بالنظر إلى عدم قدرة المصرف 
المركزي في البيضاء على فتح االعتمادات المستندية، بسبب االنقسام 

السياسي الحاصل في الدولة.
ورغم ذلك عاد الطرابلسي ليشير إلى أن أوضاع المستشفيات في 
عدة  صدور  بعد  وذلك  الماضية،  باألعوام  مقارنة  جيدة   2018 العام 

قرارات نظمت العمل في قطاع الصحة بالبالد، على حد تعبيره.
تزايد القمامة

تعج  تزال  ال  بنغازي  شوارع  فإن  أهمية،  أكثر  آخر  ملف  إلى  باالنتقال 
بكميات هائلة من القمامة المكدسة، فملف القمامة ال يزال يبحث عن 

حلول منذ سنوات.
لكن المواطنين يعقدون آمااًل على التطورات التي جرت خالل الفترة 
بنغازي  لبلدية  التسييرى  المجلس  رئيس  تغيير  أعقاب  في  األخيرة 
عبدالرحمن العبار، وتعيين المهندس عمران بوجواري، ما يضع أمااًل 

وتحديات لتغيير أوضاع المدينة إلى األفضل.
وأجرى بوجواري عدة لقاءات واجتماعات خالل الفترة األخيرة، أسفرت 
عن حملة نظافة مكثفة تشمل كافة المناطق واألحياء والساحات العامة 
اإلشغال  وشركة  والتشييد،  للبناء  العامة  الشركة  بمشاركة  بالمدينة 
أعمال  في  المتخصصة  والشركات  العامة،  الخدمات  وشركة  العامة، 

النظافة.
محمد عبدالسالم، أحد سكان المدينة، انتقد إهمال ملف القمامة، 
معتبرًا أن هذا الملف ال يحتاج إلى أعمال تطوعية كونه حاجة أساسية 
على  االعتماد  عدم  إلى  المسؤولة  الجهات  داعيًا  للمدينة،  ويومية 
األعمال الخيرية باعتبار أن حمالت النظافة لن تكون الحل النهائي لهذه 

المشكلة.
أضرار السيول

السيول هي األخرى أتت على البنية التحتية المتدهورة بطبيعة الحال، 
حين أغرقت المدينة بشبه كامل، وعطلت العمل داخل عديد المؤسسات، 
خاصة مطار بينا الدولي، كما ارتفع منسوب المياه بوادي القطارة، األمر 

الذي شكل خطراً كبيراً على المدينة خالل الفترة الماضية.
وبعدما حمل األهالي مسؤولية كوارث السيول إلى الجهات المسؤولة 
بالنظر إلى تقاعسها في أداء عملها، بغياب االستعداد لفصل الشتاء، فإن 
رئيس المجلس التسييرى للبلدية قام بزيارة تفقدية للعائالت المتضررة 
من سيول األمطار بمنطقة قاريونس، وكلف رئيس لجنة األزمة توفير 
احتياجات العائالت بالتنسيق مع مفوضية الكشافة والمرشدات والهالل 
األحمر لتوفير كافة االحتياجات الالزمة من األغطية والمفروشات وغيرها 

للمتضررين.
نقص السيولة

كغيرها من المدن ظلت بنغازي طوال العام تعاني قلة السيولة، األمر 
انتقال  أن  إلى  باإلضافة  المصارف،  أمام  االزدحام  في  تسبب  الذي 
آخر  المصارف من مقارها بسبب وقوعها في محاور قتال أضاف سببًا 
الزدحام المدينة، رغم قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار 
إبراهيم بوشناف بعودة هذه المصارف إلى مواقعها األصلية للتخفيف 

على المدينة، غير أن القرار لم يطبق على أرض الوقع بعد.
ارتفاع األسعار

على خلفية أزمة السيولة، انتقلت المشكالت التي تعانيها المدينة إلى 
والشراء خالل  البيع  في حركة  ملحوظًا  انخفاضًا  التي تشهد  األسواق 
النصف الثاني من العام، بسبب أزمة سعر الصرف، أدت إلى ارتفاع أسعار 

السلع األسياسية بشكل جنوني.
في هذا اإلطار أشار عصام الفرجاني، صاحب محل مواد غذائية، إلى 

انخفاض طفيف في األسعار خالل اآلونة األخيرة، لكنه استدرك بأن التجار 
ال يزالون متضررين، خصوصًا أصحاب المحال الصغيرة التي تعمل برأس 
ماٍل طفيف، وتعتمد على بائع الجملة الذي يعتبر المتحكم األساسى في 

السوق.
الجانب األمني

المدينة التي تحررت من اإلرهاب تعاني انتشار الجريمة والسرقة بشكل 
لم تعهده في السابق، ما دفع مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز 
إجراء تغييرات في قيادات األجهزة األمنية بالمدينة، لدواٍع  إلى  عمر، 
أمنية تضمنت تعيين كل من العقيد سليمان علي عمر بوشيبة، رئيسًا 
لقسم البحث الجنائي، العقيد وليد عبد الواحد البرعصي، رئيسًا لقسم 
المدينة،  شرطة  لقسم  رئيسًا  الزاوي،  امحمد  رمضان  العقيد  المرور، 

والمقدم جمال جمعة العمامي، رئيسًا لقسم النجدة.
إبراهيم  الداخلية  وزير  إعالن  مع  األمنية  التغييرات  تلك  تزامنت 
بوشناف حالة الطوارئ القصوى في بنغازي لمدة ثالثة أشهر، وتنفيذ 
خطة أمنية جديدة تبدأ بتطويق المداخل الرئيسية للمدينة وانتشار 
ليلي داخلها، في أعقاب ارتفاع الجرائم الجنائية وعمليات السطو المسلح.
لكن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة اعتبر أن عمليات السطو والقتل 
التي وقعت خالل الفترة الماضية جرى تضخيمها من جهات تهدف لبث 

الرعب.
التنظيم والمرور

على صعيد النظام العام داخل المدينة، تعاني بنغازي انتهاكًا دائمًا لكل 
القوانين المعمول بها، من حيث عدم احترام إشارة المرور والدخول في 
الشوارع الممنوعة، وهي الظاهرة التي لم تقتصر على المواطنين بل 
الذي  األمر  األمنية،  المؤسسات  على  المحسوبين  تمارس من بعض 

تسبب في حوادث سير.
حمالت تطوعية

شباب  أطلق  بالمدينة،  تكررت  التي  التطوعية  الحمالت  إطار  في 
المدينة حملة تطوعية من أجل تنظيف وإزالة العوائق من داخل ملعب 
بنغازي الرئيسي الذي عاني اإلهمال، ولقيت دعمًا من القيادة العامة، 
أعمالها  للمشروع  والمنفذة  المختصة  التركية  الشركة  أوقفت  بعدما 

العام 2011.
انتهى عام من اإلهمال ومحاوالت التنمية وإعادة التأهيل، وينتظر 
أهالي بنغازي أن يحمل العام الجديد 2019، حلواًل جذرية للملفات التي 

جعلت المدينة محاصرة بالمشاكل.
بنغازي ليست المدينة األولى التي تغير مالمحها وطأة الحرب؛ لكنها 
تبقى بحاجة إلى تنمية وإعادة إعمار واستقرار أمني وسياسي حتى تعود 

لسابق عهدها، لعلها قريبة.

إلى »الوسط«  اتصال هاتفي  الوزارة في  أحد موظفي  وأفاد 
مع  النار  إطالق  وتبادلوا  الديوان،  هاجموا  مسلحين  أربعة  أن 
الحراسات، إال أن المصدر قال إن أحد المهاجمين »تمكن من 
والمتابعة«،  التفتيش  مكتب  أمام  نفسه  ر  وفجَّ المبنى  دخول 
بعد تضييق  الشارع  في  نفسه  ر  فجَّ آخر  أن مسلحًا  إلى  مشيراً 
الخناق على اآلخرين، وقتل مهاجم ثالث، فيما ألقي القبض على 

أحد المهاجمين.
بدوره، قال موظف آخر لـ»الوسط« إنه شاهد شخصًا يركض 
في ساحة المبنى حاماًل بندقية كالشينكوف ويقتحم الوزارة وما 
يعرف بـ»المبنى الرخامي«، ثم سمع إطالق نار وصوت تفجير قوي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم جهاز اإلسعاف والطوارئ، أسامة 
علي، مقتل ثالثة أشخاص جراء الهجوم، موضحًا أن القتلى هم 
الموظف إبراهيم الشايبي والموظفة هند األرنؤوطي، والناطق 
باسم كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي، ونوه إلى اثنين 

من المصابين تابعين للجهاز.
وتعهدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، في بيان، بـ»مالحقة 
كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا 

إلى جنب مع المؤسسات األمنية في الدولة الليبية.
وفي رد فعل على الحادث، قال المبعوث األممي غسان سالمة 
»لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية، وال سيما من الجماعات 
اإلرهابية، وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا 

لمالذ ومسرح إلجرامهم األعمى«.
المدخل  في  ويقع  البحر،  على  الخارجية  وزارة  مبنى  ويطل 
الشرقي لمركز العاصمة، ويتكون من جزئين، جزء يسمى بالمبنى 
المبنى  يجاوره  ومعاونوه،  الوزير،  مكتب  به  ويوجد  الرخامي، 
الوزارة  المتخصصة، وال يفصل مبنى  اإلدارات  اإلداري ومكاتب 
عن مبنى التلفزيون الليبي سوى 150 متراً تقريبًا، وليس ببعيد 
عنه يقع فندق المهاري الذي ينزل به عديد السفراء األجانب وكبار 

الضيوف.
وفي مايو الماضي، نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم »داعش« 
في طرابلس تفجيراً بمقر المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
في غوط الشعال، وأضرموا النيران داخل المبنى، حيث لقي 12 

شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون.
كما شنت مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم في سبتمبر الماضي 
هجومًا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة بقلب 
العاصمة طرابلس، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين 

وسط إدانات عربية ودولية واسعة.
وفي أعقاب الحادث عقد وزيرا الخارجية محمد سيالة، والداخلية 
فتحي باشاغا والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي 
في  سيالة  قال  الهجوم،  بشأن  صحفيًا  مؤتمراً  السالك،  محمد 
والنصف صباحًا،  التاسعة  الساعة  الهجوم وقع في  إن  مستهله 
مشيرًا إلى أن ما تعرض له مقر الوزارة من الممكن أن تتعرض 
له أية عاصمة في العالم، وأن مثل هذه االعتداءات لن تشد من 

عزيمة الليبيين على بناء دولتهم دولة الديمقراطية والقانون.

وأعلن سيالة أن وزارة الخارجية ستباشر عملها صباح الغد من 
المقر الجديد بشكل موقت الذي جرى تخصيصه لها من قبل 
المجلس الرئاسي، مشدداً على أن هذا الهجوم لن يثني موظفي 
»وزارة  أّن  إلى  الفتًا  الليبي،  والشعب  ليبيا  خدمة  عن  الوزارة 
الخارجية تمثل بوابة السيادة للدولة ورمزها، وأّن استهدافها كان 

متوقعًا«.

وثائق الوزارة
أن  الخارجية  وزير  كشف  الهجوم،  جرّاء  األضرار  حجم  وعن 
كل الوثائق المهمة في الوزارة لم تتعرض لإلتالف، مشيراً إلى 
أنه »تابع واطمأن شخصيًا على العاملين بالوزارة عقب الهجوم 
اإلرهابي على المقر مباشرة، وكذلك على الوثائق والمستندات 

بداخله«.
الدولي  للمجتمع  رسالة  هو  حدث  »ما  أن  إلى  سيالة  وأشار 
العقوبات  للجنة  ليبيا  قدمتها  التي  الطلبات  إلى  لالستجابة 
بخصوص منحها استثناءات لتوريد بعض أنواع األسلحة لمواجهة 

اإلرهاب«.
لرفع  الطلب  ومواصلة  الضغط  على  مصرون  »إننا  وأردف: 
تنفيذ  نستطيع  لن  وأنه  السالح،  توريد  على  الجزئي  الحظر 

الترتيبات األمنية، ولن تؤتي أكلها دون رفع الحظر على السالح«، 
داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة »االستجابة لهذا الطلب؛ إذا 

كانت لديه الرغبة في مقاومة اإلرهاب«.
ومن جهته أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا أن »توقيت الهجوم 
على مقر وزارة الخارجية كان صباحًا، من خالل ثالثة من أصحاب 
البشرة السمراء حسب الشهود والمعلومات األولية، وأن المباحث 
الذين  الشهداء  عدد  أن  مؤكداً  التحقيقات«،  باشرت  الجنائية 
سقطوا جراء الهجوم اإلرهابي هم »موظف بالخارجية، وأحد رجال 
األمن، وثمانية عشر جريحًا غادر منهم اثنان والباقي إصابتهم 

ليست خطيرة«.

خطط أمنية
وأوضح باشاغا أنه لم تتبنَ أية جهة الهجوم حتى اآلن، وأن 
الوزارة بصدد تشكيل عدد من اللجان لدراسة ووضع خطط أمنية 

لمواجهة القصور األمني.
وأشار إلى أن الترتيبات األمنية والتي تشترك فيها كل األجهزة 
األمنية، باإلضافة إلى المناطق العسكرية لم تطبق حتى اآلن، 
والسبب هو أنها تمر بترتيبات البد من وضعها في االعتبار، مؤكدًا 
أن »المسؤولية األمنية يجب أن نتحملها بجماعية، وأن الفوضى 

األمنية قد تساعد المنظمات اإلرهابية على القيام بالعمليات التي 
تصيب المواطن واإلمكانات، مستغلة في ذلك الرقعة الجغرافية 

والموارد الكبيرة لبالدنا والموقع االستراتيجي«.

استحداث إدارة جديدة
تحت  عامة  إدارة  استحداث  بصدد  الوزارة  أن  باشاغا  وأعلن 
مسمى اإلدارة العامة لألجهزة األمنية، تهتم بمكافحة اإلرهاب، 
كافة  بين  األمني  والتنسيق  القانون،  وإنفاذ  األموال،  وغسيل 
األجهزة األمنية، حتى ال يكون هناك فراغ بين كل هذه األجهزة 

األمنية مجتمعة.
وفي  أولها،  في  زالت  ما  التحقيقات  بأن  الداخلية  وزير  وأفاد 
المهاجمين  وأن  الشواهد،  واستكمال  الدالئل  استيفاء  انتظار 

.D N A الثالثة سيتم تحديد هويتهم من خالل تحليالت

»داعش« يتبنى
إن  قال  حين  الهجوم،  »داعش«  تنظيم  تبنى  سبق  ما  إزاء 
»مفرزة أمنية مكونة من ثالثة انغماسيين مزودين بأحزمة ناسفة 
وأسلحة رشاشة تمكنت من اقتحام مقر وزارة الخارجية للحكومة 

الليبية وسط طرابلس«.

إدانات واسعة
وفي اليوم نفسه تداولت اإلدانات الواسعة على المستويات 
المحلية والدولية واإلقليمية كافة التي نددت بالهجوم، واعتبرته 
أعربت  حيث  البالد،  في  االستقرار  لحالة  بالنسبة  سيئًا  نذيراً 
الهجوم،  مع ضحايا  تعاطفها  ليبيا عن  لدى  الفرنسية  السفارة 
»تضامنها  مؤكدة  الضحايا،  عائالت  إلى  بتعازيها  وتقدمت 

الليبي«. الشعب  مع 
بدوره، دانت الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي 
األوروبي في بروكسل، مايا كوسانيتس، االعتداء اإلرهابي، 
الخارجية  وزارة  على  اليوم  اإلرهابي  »الهجوم  إن  قائلة 
نقدم  طرابلس.  في  الهش  األمني  الوضع  يهدد  الليبية 

للمصابين«. العاجل  الشفاء  ونتمنى  الضحايا  التعازي ألسر 
شابهها  وما  المماثلة  الهجمات  هذه  أن  الناطقة  وأكدت 
وتجب  مقبولة  »غير  الليبية  السيادية  المؤسسات  ضد 
الشعب  عانى  »لقد  متابعة:  عنها«،  المسؤولين  محاسبة 
الليبي الكثير من العنف بالفعل، فهم يستحقون العيش في 

وآمن«. بلد مسالم ومستقر 
الغيط  أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين 
»هذه  أن  إلى  الفتًا  اإلرهابي،  الهجوم  دان  أيضًا  جانبه  من 
اإلرهاب  يد  أن  جديد  من  لتؤكد  تأتي  )النكراء(  العملية 
البشعة بحق  الجرائم  ارتكاب مثل هذه  تتورع عن  اآلثمة ال 

األبرياء«.
المبذولة  الجهود  لعرقلة  يسعى  من  »هناك  أّن  وأضاف 
األزمة  أمد  وإطالة  ليبيا  في  واالستقرار  األمن  إلحالل 
الجهد  من  المزيد  بذل  يستلزم  الذي  األمر  وهو  الليبية، 
الليبي  الدولي واإلقليمي لمساعدة الشعب  المستويين  على 
على تخطي هذه األزمة على النحو الذي يضمن إحالاًل كاماًل 
وحدة  على  والحفاظ  البالد،  ربوع  في  واالستقرار  لألمن 

الدولة«. بناء مؤسسات  الليبية، واستكمال  األرض 
كما أكدت مصر في معرض إدانتها أهمية »حشد الدعم 
في  واالستقرار  األمن  استعادة  في  األممية  للجهود  الدولي 
بالعاصمة  الخاصة  األمنية  الترتيبات  تنفيذ  في  خاصًة  ليبيا، 
االختصاص  »تأكيد  على  مشددة  طرابلس«،  الليبية 
في  الشرعية  الدولة  لمؤسسات  األمني  الملف  في  الحصري 
االضطالع  من  المؤسسات  هذه  وتمكين  غيرها،  دون  ليبيا 

الليبي«. الشعب  أبناء  تجاه  بمسؤولياتها 
بحكومة  الدفاع  وزارة  دانت  المحلي،  المستوى  على 
الجبان«  بـ»اإلرهابي  وصفته  الذي  الهجوم  الوطني  الوفاق 
من  ورمزًا  الليبية،  الدولة  مؤسسات  إحدى  استهدف  الذي 

البيان. الوطنية، وفق  السيادة  رموز 
اإلرهابيين  »أيادي  إن  قال  أيضًا،  النواب  مجلس 
من  وشعبنا  بالدنا  أمن  ضرب  تحاول  اآلثمة  والظالميين 
الوطن  أنحاء  تطال  التي  اإلرهابية  األعمال  هذه  مثل  خالل 
البالد  في  الحيوية  والمؤسسات  المقرات  وتستهدف  كافة، 
تحويه  بما  العبث  ومحاولتها  والمواطن  الوطن  أمن  لضرب 

الحيوية من أرشيف ووثائق مهمة«. المؤسسات  هذه 
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تدهور اقتصادي وترد أمني

الجنوب بني مطرقة »داعش« 
وسندان »املسلحني التشاديني«

القاهرة – الوسط

طرابلس – الوسط

األوضاع  ضحية  الليبي  الجنوب  يكن  لم 
لكنه  فقط،  المتردية  والمعيشية  االقتصادية 
مجموعات  تشنها  لهجمات  هدف  إلى  تحول 
مسلحة تشادية من ناحية، وبين عمليات إرهابية 

يشنها تنظيم »داعش« من ناحية أخرى.
في 29 أكتوبر الماضي، هاجمت عناصر مسلحة 
تنتمي إلى تنظيم »داعش«، نقطة للشرطة في 
من  عدداً  البالد، وخطفت  جنوب  الفقهاء  بلدة 
قوات الشرطة، بعد أسبوع واحد من إلقاء الجيش 
الليبي القبض على أحد القيادات الليبية البارزة 
في التنظيم ويدعى جمعة القرقعي، بالقرب من 

المنطقة نفسها.
يشار إلى أن بلدة الفقهاء تقع في منطقة نائية 
المناطق  إحدى  وهي  الجفرة،  منطقة  جنوبي 
الهروج  جبال  قرب  للمنطقة  المكونة  الخمس 
إلى  الغربي  الجنوب  المؤدية نحو  على الطريق 

منطقة براك ومدينة سبها.
من  مجموعات  استغلت  نفسه،  الوقت  في 
فعل  ما  غرار  -على  التشاديين  المتمردين 
»داعش«- الفوضى واالنقسامات إلقامة قواعد 
خلفية لها في الجنوب الليبي القريب من دولها، 
وأنشطة  تهريب  عمليات  لتنفيذ  منها  تنطلق 

مختلفة.
وودع العام 2018 الجنوب، بهجوم شنته عناصر 
للقيادة  التابع  العاشر  اللواء  مقر  على  تشادية 
العامة للجيش الليبي بتراغن، أسفر عن مقتل 
ضابط وجرح ستة آخرين، باإلضافة إلى خطف 

سبعة أو ثمانية.
وبحسب تقرير لخبراء في األمم المتحدة، تسعى 
هذه المجموعات إلى »تعزيز وجودها في ليبيا 
هذه  وتستفيد  مصالحها«،  تخدم  ألهداف 
المجموعات من حدود غير مضبوطة، ومن دعم 
مجموعات وقبائل تعيش في المناطق الحدودية 
من  جزءاً  إن  خبراء  ويقول  الثالث.  الدول  بين 
قبائل التبو التي تتوزع بين ليبيا وتشاد، متورطة 

في تهريب السلع والهجرة غير القانونية.
أن  امدور،  محمد  النواب،  مجلس  ويؤكد عضو 
في  موجودون  التشادية  المعارضة  »مسلحي 

مناطق عدة من الكفرة مرورًا بأم األرانب وحوض 
مرزق بالجنوب )على بعد أكثر من 400 كلم من 
الحدود التشادية«، وأوضح: »لديهم تواجد على 
األرض حيث يقيمون في منازل ولديهم سيارات، 
وال يستطيع أحد الحديث معهم في ظل الفوضى 

التي تعيشها البالد«.
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وتندد 
بـ»تدهور األوضاع األمنية في الجنوب الليبي«، 
إجراءات  اتخاذ  إلى  الليبية  »السلطات  ودعت 
فورية وفعالة حيال حالة االنفالت األمني التي 
»االنتهاكات  دانت  كما  المنطقة«،  تشهدها 
األجنبية  المسلحة  المجموعات  تقترفها  التي 

داخل األراضي الليبية«.
الماضي،  أكتوبر  من  والعشرين  الثالث  وفي 
أصدر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش 
قرارًا بتشكيل مجموعة عمليات حوض مرزق، 
تطهير  في  المجموعة  هذه  مهام  وتتمثل 
الوافدة  العصابات  من  مرزق  حوض  منطقة 
غرف  آمري  مع  بالتنسيق  الجوار  دول  من 
وسبها  براك  العسكرية  المناطق  عمليات 

وأوباري وغات والكفرة.
باسم  الناطق  المسماري،  أحمد  العميد  وقال 
الجيش إن »غرفة عمليات حوض مرزق ستعمل 
الليبي  الجنوب  في  األمن  استتباب  زيادة  على 
التشادية  والمعارضة  اإلجرامية  العصابات  ضد 
على  الليبية  األراضي  داخل  تعمل  باتت  التي 
الخطف واالبتزاز وجني أموال طائلة قد تستخدم 
في أنشطة إرهابية مع عوائد التهريب واالتجار 

بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية«.
ويقول الخبير في الشؤون الليبية جالل حرشاوي 
الجنوبية  "األراضي  إن  باريس8-  جامعة  من 
شاسعة، وال تعد بنتيجة سياسية نوعية"، ما قد 
عن  العدول  الى  الرئيسية  الليبية  القوى  يدفع 

التدخل فيها.
ويشير حرشاوي الى أن نجامينا وباريس قلقتان 
أيضا من احتمال وجود إسالميين متطرفين في 
المنطقة يمكن أن يهددوا أكثر منطقة الساحل.

ويضيف أنه بالنسبة الى فرنسا وتشاد، »يفترض 
بحفتر أن يعيد األمن الى هذه األرض الشاسعة. 
وإذا كان الماريشال كثف التصريحات المطمئنة، 

إال أن الواقع ال يزال مثيرا للقلق«.
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الوطني  للملتقى  التشاوري  المسار  تقرير  خلص 
أساسية  معايير  والجدارة  والكفاءة  النزاهة  أن  إلى 
العليا.  والمسؤوليات  الحكومية  الوظائف  لتقلد 
نظمها  التي  الحوارات  خالل  المشاركون  وطالب 
التناسب  »مراعاة  بضرورة  اإلنساني  الحوار  مركز 
بين جميع المناطق والمكونات االجتماعية الليبية 
والتمثيل المنصف لها في الوظائف العليا والمناصب 

الحكومية«.
الرقم  اعتماد  ضرورة  المشاركين  بعض  وأكد 
الوطني كمعيار لتولي الوظائف العامة. وطرح هذا 

المعيار بهدف محاربة ازدواجية الوظائف.
استثنائية لدعم حضور  اعتماد معايير  واقترحوا 
بعض الفئات في الوظائف الحكومية والمسؤوليات 
والشباب،  النساء  لتمثيل  المجال  يفسح  بما  العليا 

ويسمح بضخ دماء جديدة.
على  التشاوري  المسار  في  المشاركون  ويتفق 
معياري  بضمان  تسمح  التي  المبادئ  من  جملة 
الجدارة والكفاءة على مستوى التعيينات الحكومية 

والوظائف اإلدارية، ويمكن إجمالها فيما يلي:
- مراعاة التناسب بين جميع المناطق والمكونات 
في  لها  المنصف  والتمثيل  الليبية  االجتماعية 
الوظائف العليا والمناصب الحكومية، على أن ال يخل 
ال  وأن  والنزاهة  الكفاءة  معياري  من  التناسب  هذا 
يؤدي إلى السقوط في منزلق االسترضاء السياسي 

والمناطقي والمجامالت االجتماعية.
ويشير المشاركون في السياق نفسه إلى أن كل 
مكونات وفئات الشعب الليبي كفاءات مؤهلة لتولي 
العليا. وعلى هذا األساس، ال يمكن  المناصب  كل 
القبول بتهميش مناطق بعينها في بعض المناصب 

العليا بذريعة انعدام الكفاءات فيها.
- وفي حال لم تتوافر بعض الخبرات المتخصصة 
من  عقود  لتعاقب  نــظــرًا  المناطق  بعض  فــي 
كل  توفير  يتم  أن  الضروري  من  فإنه  التهميش، 
اإلمكانات المادية للتدريب وبناء القدرات بما يمكن 
الوظائف  في  المنصف  التمثيل  إلى  الوصول  من 

العليا.
ضمانات الوالء للوطن

المسار  في  المشاركين  من  ــع  واس قسم  يتفق 
الليبية حصرًا  الجنسية  التشاوري على شرط حيازة 
السياسية  الوظائف  تقلد  يتنافى  إذ  غيرها،  دون 
والحكومية واألمنية مع وضعية ازدواجية الجنسية. 
قابل  غير  الشرط  هذا  اعتبار  إلى  البعض  وذهب 
الوطني  ــن  األم يمس  ألنــه  والتنازل  للتفاوض 
الليبي، وهو شرط ال يتنافى مع الحقوق األساسية 
التقاليد  ذات  الــدول  عديد  في  به  التعامل  ويتم 

الديمقراطية العريقة.
حول  النقاشات  سطح  على  طفا  المقابل  في 
والنقاط  االختالفات  بعض  الليبية  الجنسية  شرط 

التفصيلية، نسوقها فيما يلي:
- يدعو البعض إلى تعميم هذا الشرط على كل 
النافذة،  الليبية  القوانين  إلى  باالستناد  الوظائف 
ويذكرون  الوظيفية.  والمالكات  بالجنسية  الخاصة 
على وجه الخصوص قاعدة عدم إمكانية الجمع بين 
جنسيتين وهو ما عززته أحكام قضائية صادرة بعد 

سنة 2011.
الرقم  اعتماد  ضرورة  المشاركين  بعض  أكد   -
الوطني كمعيار لتولي الوظائف العامة. وطرح هذا 
وتراكم  الوظائف  ازدواجية  محاربة  بهدف  المعيار 
بيد  الدولة.  ميزانية  إهدار  إلى  أدى  بما  المرتبات 
أن هذا المعيار يعكس القلق الموجود لدى شرائح 
الهجرات  بخصوص  الليبيين  من  مهمة  اجتماعية 

الوافدة والهوية الوطنية.
الليبيين من  آخر من  ينبه قسم  المقابل  - في 
الوظائف  كل  على  الجنسية  شرط  تعميم  مغبات 
ويشيرون إلى جملة من االعتبارات تتمثل فيما يلي:

الدستور  انتظار  إلى  الحاجة  الزمني:  النطاق  ـ 
الليبية من  المواطنة  الذي يحدد شروط  التوافقي 

حيث الحقوق والواجبات.
إدارة البالد عالقة تكاملية بين قطبين: حكومة 
حكومة  بمثابة  وبلدية  محلية  ومؤسسات  مركزية 

تنفيذية على المستوى المحلي
معايير توزيع الموارد الوطنية

التي  الجلسات  خالل  المشاركين  حوارات  ونوهت 
على  اتفاقهم  إلى  اإلنساني  الحوار  مركز  نظمها 
قطبين:  بين  تكاملية  عالقة  هي  البالد  إدارة  أن 
حكومة مركزية ومؤسسات محلية، على أن تكون 
لتسهيل  واضحة  منهما  قطب  كل  اختصاصات 

االستجابة لحاجيات المواطنين.
واعتبروا أن »برنامج الحكم المحلي يمثل شرطًا 
رئيسيًا لبناء عقد اجتماعي جديد يحمي البالد من 

شرور النزاعات والفتن«.
وبشأن تكريس توزيع الصالحيات بين المركزية 
من  كثير  اتفق  المحلية،  والخصوصيات  الوطنية 
أو  المركزية  الحكومة  صالحيات  أن  على  الليبيين 

السلطة التنفيذية هي:
الدفاع  قضايا  وتشمل  السيادية:  الصالحيات   -
والتمثيل  الخارجية  والعالقات  القومي،  واألمــن 
وقضايا  والجمارك  المنافذ  وإدارة  الدبلوماسي، 

الجنسية والهجرة واللجوء.
الخطط  وضــع  االستراتيجية:  الصالحيات   -
ــراف  اإلش خاصة  المجاالت،  جميع  في  الوطنية 
القومي  باألمن  المتصلة  المؤسسات  إدارة  على 
منظومة  وتطوير  الحيوية  االقتصادية  والمصالح 

االتصاالت وشبكة المواصالت.
الحكومة  مهام  من  التنظيمية:  الصالحيات   -
بين  العالقة  وضــبــط  ــة  ــدول ال إدارات  تنظيم 
المتدخلين والمؤسسات في القطاعات المختلفة من 
خالل اقتراح القوانين ووضع المعايير وإصدار اللوائح 

وتعزيز  عمومًا  البلديات  دور  دعم  سبيل  وفي 
يتفق  خصوصًا،  الــمــوارد  توزيع  في  مساهمتها 
منها   نذكر  اإلجــراءات  من  جملة  على  المشاركون 
البلدي. ويصر جميع  للعمل  القانوني  اإلطار  تعزيز 
المشاركين على ضرورة التفعيل الكامل لمقتضيات 

قانون 59 لسنة ٢٠١٢ للحكم المحلي.
دائمة  قانونية مشتركة  لجنة  بتشكيل  وطالبوا 
األعلى  المجلس  من  )أو  والبلديات  الحكومة  من 
السابقة(  االتفاقات  تفعيله  عند  المحلية  لــإدارة 
واللوائح  القرارات  وتوحيد  مراجعة  مهامها  تكون 
الفترة  خالل  المتعاقبة  الحكومات  عن  الصادرة 
الماضية، وتفسير أي اختالف أو تضارب في تطبيق 
المرتبطة  األخرى  والقوانين  المحلي  الحكم  قانون 
للحكومة  ملزمة  اللجنة  هذه  آراء  تكون  بحيث  به، 
ويمكن للمجالس البلدية الطعن فيها أمام القضاء.

العالقة بين البلديات ومع الحكومة
أن  على  التشاوري  المسار  في  المشاركون  يتفق   -
البلدية ال يمكنها تحقيق برامجها دون عالقة قوية 
ومتينة مع الحكومة المركزية. وفي هذا اإلطار وردت 
تعارض،  أو  لبس  أي  لتفادي  المقترحات  جملة من 
منها مراجعة دور وزارة الحكم المحلي لتكون أكثر 
فاعلية والمضي قدمًا نحو تأسيس حقيقي للمجلس 
الصالحيات  جميع  ومنحه  المحلية  لإدارة  األعلى 
تفعيل  إلى  باإلضافة  بالوزارة،  منوطة  كانت  التي 
المحافظات كجسم وسيط بين الحكومة والبلديات.

كما رأى المشاركون ضرورة تحييد البلديات عن 
البلديات  مهام  من  ليس  إذ  السياسية،  المعارك 
إصدار  أو  حزبية  سياسية  أنشطة  في  المشاركة 

بيانات تعبر عن مواقف سياسية خالفية.
إال  اإلقالة  من  البلدية  عميد  مهمة  تحصين   -
بقرار قضائي نهائي يثبت ارتكابه جنحة أو جناية، 
أو سقوط أهليته القانونية، أو في حاالت استثنائية 

قاهرة.
لحل  االنتخابية  العهدة  انتهاء  سياق  في   -
البلديات نهاية سنة 2018، اقترح قسم مهم من 
المشاركين التعجيل بإجراء االنتخابات البلدية، وهو 
ما قد يتطلب العمل بالفصول المتعلقة بالالمركزية 
مشروع  من   »154 الفصل  إلى   144 الفصل  »من 
الدستور الحالي، وفي حالة تعذر ذلك يمكن العودة 

إلى اإلعالن الدستوري والقوانين القائمة.
- توطين بعض المؤسسات واألجهزة واإلدارات 
خارج العاصمة، وينطلق المدافعون عن هذه الفكرة 
بعض  كون  في  يتمثل  وإجرائي  عملي  سبب  من 
المؤسسات يجب أن تكون قريبة جغرافيًا من مجال 
عملها وتخصصها. وعلى سبيل المثال قدم اقتراح 
بالجنوب  الشرعية  غير  الهجرة  مديرية  بتوطين 

وبمدينة سبها تحديدًا.
في  الكبيرة  االستراتيجية  المشاريع  توطين   -

البلديات التي ال توجد بها موارد محلية
وأوصى تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني 
العامة  والشركات  السيادية  المؤسسات  تنأى  بأن 
عن التدخل في الصراعات السياسية وأن يتم أيضًا 
جهات  من  عليها  أوالسيطرة  االبتزاز  من  حمايتها 

سيادية أومسلحة أوقبلية أومناطقية.
الحوار  مركز  نظمها  التي  الجلسات  ــالل  وخ
اإلنساني، اتفق أغلب المشاركين على أن الرغبة في 
في  والتدخل  السيادية  المؤسسات  على  السيطرة 
سير أعمال الشركات العامة المكلفة بالخدمات، على 
الستمرارية  تهديدًا  يشكل  والماء،  الكهرباء  غرار 
حين  فــي  الحيوية،  وظيفتها  أداء  فــي  عملها 
المؤسسة  رقابة  أن  إلى  المشاركين  بعض  أشار 
أعمال  على  الجماعية  اإلدارة  أومجالس  التشريعية 
مديري ومسؤولي المؤسسات الوطنية تكاد تختفي 
لصالح تفردهم الشخصي بالقرارات والتسيير دون 

ضوابط مؤسساتية أوقانونية وكون األمر ال يتعلق 
بأمانة اقتصادية وبمسؤولية عامة.

االستراتيجى  الــدور  عن  الحديث  معرض  وفي 
للدولة في االقتصاد، أجمع المتحاورون على أهمية 
أن يخضع تسيير المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف 
بالفاعلية  االلتزام  درجات  ألقصى  المركزي  ليبيا 
داعين  اليد،  ونظافة  والنزاهة  والشفافية  والحياد 
حقيقي  بشكل  فاعلة  إدارة  مجالس  تكوين  إلى 
المؤسسات  هذه  شخصنة  تفادي  من  يمكن  بما 
وتوظيفها لطموحات شخصية أو فئوية أوالسياسية.
بآليات  االقتراحات  من  عددا  المشاركون  وقدم 
وحيادية  ونزاهة  وحــدة  بتعزيز  تسمح  وشــروط 
المؤسسات السيادية الوطنية نلخصها على النحو 

التالي:
- وضع دليل عملي يكون بمثابة دستور لعمل 
والشركات  الوطنية  للمؤسسات  اإلدارية  المجالس 
االنتقالية  المرحلة  من  الخروج  حين  إلى  العامة 

وإصدار إطار تشريعي جديد.
- تأسيس مجالس اإلدارة في هذه المؤسسات 
بما يعزز شفافية وديمقراطية اتخاذ القرارات والقدرة 
على تنفيذها، فقد اقترح بعض المشاركين أن يتم 
وفقًا  السيادية  المؤسسات  إدارة  مجالس  تعيين 
بما  إقالتهم  إمكانية  ودون  مسبقًا  محددة  لعهدة 
يحيدهم عن التدخل السياسي والصراعات الفئوية.

ـ المسيرون التنفيذيون في المؤسسات السيادية 
هذه  إدارة  مجالس  أمام  أواًل  مسؤولون  الوطنية 
خاضعة  قراراتهم  تكون  أن  ويجب  المؤسسات 
لتوجيهات مجالس اإلدارة بما ال يجعلهم يتعاملون 

مع المؤسسات كمزارعهم الخاصة.
العملية والخبرات  الكفاءة  التأكيد على معايير  ـ 
العملية النزيهة والوطنية واالبتعاد عن المحاصصة 
هذه  فــي  التعيين  عند  والحزبية  المناطقية 

المؤسسات السيادية.
ليبيا  في  الديمغرافي  التنوع  مراعاة  ضرورة   -
هذه  في  التعيين  عند  العادل  الجغرافي  والتمثيل 
المؤسسات وإسناد المناصب القيادية فيها، وذلك 

دون اإلخالل بالشروط سابقة الذكر.
ـ تعيين هيئة إدارية عليا موقتة تتمثل مهامها 
السيادية والنظر في جميع  المؤسسات  في توحيد 
اإلخالالت التي نجمت عن انقسامها وإيجاد مخارج 

اللتزاماتها السابقة.
المعنية  ــة  واإلداري القضائىة  الجهات  دعم   -
ديوان  مقدمتها  وفي  األموال،  قضايا  في  بالرقابة 
النائب  الرقابة اإلدارية ومؤسسة  المحاسبة وهيئة 
المالية  وزارة  في  مختصة  الفنية  والوحدات  العام 

ومصرف ليبيا المركزي
- رقابة الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني 
العامة  المؤسسات  وتسيير  الحكومة  أعمال  على 
والسماح  اإلدارية  المعلومة  إلزامية نشر  من خالل 
المؤسسات  تفاعل  إلى  باإلضافة  إليها  بالوصول 

الرقابية مع حاالت الفساد
المختلفة  والعسكرية  األمنية  األجهزة  - تطوير 
والحقول  والمنافذ  والبحرية  البرية  الحدود  لحماية 
لتنفيذ  الالزمة  باإلمكانات  ودعمها  النفطية، 

مهامها.
قطاع خاص شريك للقطاع العام

وإذا كان الليبيون المشاركون في المسار التشاوري 
القطاع  تطوير  على  يجمعون  الوطني  للملتقى 
الخاص للقيام باألعباء التي ال يمكن للقطاع العام 
تلبيتها، فإن ذلك ال يلغي التمايز الواضح وال الدور 
المنوط بالقطاع الخاص في هذه المرحلة االنتقالية، 
إذ عبر البعض في هذا اإلطار عن خشيتهم من أن 
مطية  إلى  الخاص  القطاع  لدعم  الدعوة  تتحول 

لتقويض مؤسسات القطاع العام.
وفي نفس السياق، عبر بعض الليبيين بوضوح 
اإلنتاجية  المؤسسات  خصخصة  رفضهم  عن 
والخدمية، ذلك أن هذه الخصخصة غير المدروسة 
التجار  رحمة  تحت  العامة  الخدمات  هذه  جعلت 
مضافة  قيمة  أي  عن  بعيدًا  الربح،  إلى  الساعين 
الوظيفة  هشاشة  ظل  في  حقيقية  اقتصادية 
بالخصوص  المشاركون  وأشــار  للدولة.  الرقابية 
إلى المؤسسات المتعثرة على غرار صندوق موازنة 

األسعار وجهاز اإلمداد الطبي.
في  المشاركين  من  مهم  جزء  حماسة  ورغــم 
أن  يرى  آخر  قسمًا  فإن  الخاص  القطاع  عن  الدفاع 
رغبة  أحيانًا  يخفي  قد  الخاص  القطاع  دعم  خطاب 
بعض األطراف في استنزاف أرصدة الدولة من النقد 
األجنبي من خالل دعم المشتريات من الخارج. وفي 
نفس االتجاه يطالب بعض المشاركين بالتأني في 
هذه المرحلة الحساسة وعدم اإلقدام على رفع دعم 
السلع واإلبقاء على تدخل الدولة في ضبط األسعار 
المواد األساسية، خاصة في غياب استقرار  وتوزيع 

سياسي وخطط اقتصادية واضحة.
كون  عن  المشاركين  من  واسع  قسم  يعبر  وإذ 
محض  ليس  الليبية  للدولة  االقتصادي  النموذج 
حقيقيًا  وطنيًا  نقاشًا  يستوجب  وإنما  فني  اختيار 
االقتصادية  والجهات  األطــراف  جميع  فيه  تشارك 
والتمثيلية والقطاعية، فإن قسمًا آخر من المشاركين 
للنظام  االقتصاية  القانونية  المنظومة  أن  اعتبر 
لبنة  يضع  بما  سريعًا  النظر  إلعادة  تحتاج  السابق 
مع  يقطع  استدامة  أكثر  اقتصادي  لنظام  األساس 
اعتماد الدولة على الريع النفطي والغازي وإهمالها 
القطاعات  من  المتأتية  الضريبية  ــرادات  ــإي ل

االقتصادية اإلنتاجية.

والحرص على احترامها.
إدارة  في  وتتمثل  التوزيعية:  الصالحيات   -
الموارد الوطنية والطبيعية وتوزيعها على المناطق 

والمواطنين.
- الصالحيات التحكيمية: يرى كثير من الليبيين 
الضامن  الحكم  بمثابة  المركزية  الحكومة  أن 
الحترام الدستور، والمراقب لحسن سير مؤسسات 

الدولة، والحامي لحقوق اإلنسان من أي انتهاك.
على  المشاركين  من  واســع  قسم  يتفق  وإذ 
بمثابة  والبلديات  المحلية  المؤسسات  اعتبار 
فإنهم  المحلي،  المستوى  على  تنفيذية  حكومة 
يحددون اختصاصاتها وصالحياتها في الصالحيات 
الخدمات  وتوفير  الطرق  صيانة  مثل:  الخدمية 
والنظافة  والمجاري  والكهرباء  كالماء  األساسية 
والصحة العامة والتخطيط الحضري، باإلضافة إلى 
الخدمة  وإدارة  أمنية،  وأخرى  توزيعية  صالحيات 
والمصالحة  الوساطة  ومهام  للمواطنين،  العامة 

االجتماعية.
الالمركزية وآليات الرقابة

المركزية  األجسام  بين  العالقة  بخصوص  أمــا 
الملتقى  في  المشاركين  أجوبة  فإن  والمحلية، 
البالد  إدارة  أن  على  اتفاقهم  تعكس  الوطني 
مركزية  حكومة  قطبين:  بين  تكاملية  عالقة  هي 
ومؤسسات محلية، على أن تكون اختصاصات كل 
لحاجيات  االستجابة  لتسهيل  واضحة  منهما  قطب 

المواطنين.
عن معايير وعوامل توزيع الموارد الوطنية، قال 
مشاركون في الملتقى إن التوزيع على أساس إداري 
جغرافي ينطلق من مبدأ أن ليبيا هي تركيبة ولحمة 
لمجموعات اجتماعية أومحلية متماهية مع وحدات 
إدارية، وبالتالي يجب أن يكون توزيع الموارد على 
في  ممثلة  ــة  اإلداري ـ  الجغرافية  المناطق  أساس 
وفزان(  وطرابلس  )برقة  الثالثة  التاريخية  األقاليم 
المحافظات  مثل  المستحدثة  اإلدارية  الوحدات  أو 

والبلديات.
معاملة  مبدأ  على  االقتراح  هذا  أصحاب  ويشدد 
هذه الوحدات اإلدارية على قدم المساواة وضرورة 

تعزيز استقالليتها عن المركز.
أما التوزيع وفقًا للمساهمة في الدخل الوطني، 
فقد رأى بعض المشاركين أن بعض المناطق في 
ليبيا تحتضن ثروات طبيعية بدرجة أكبر من مناطق 
أخرى، وهو ما قد يسوغ لها حقوقًا يجب أن تتناسب 
اإلجمالي،  الوطني  الناتج  في  مساهمتها  حجم  مع 
الثروات  السيما على ضوء ما يترتب على استغالل 

الطبيعية من أضرار بيئية وصحية.
الثروة  الستغالل  السلبية  النتائج  هذه  أن  كما 
لفائدة  للضرر  جماعيًا  جبرًا  تستوجب  الوطنية 
هذا  عن  المدافعون  وينطلق  المحليين.  السكان 
تنمية  في  المحلية  المجتمعات  حق  من  المعيار 
بها.  تزخر  التي  الثروات  من  واالستفادة  مناطقها 
وبقدر ما يتعلق األمر بالثروة النفطية والغازية، فقد 
الطبيعية،  الموارد  أن  إلى  المشاركين  بعض  أشار 
الجوفية  المياه  أيضًا  تشمل  المتجددة  غير  خاصة 

والمعادن والثروات البحرية.
في حين دافع بعض المشاركين عن فكرة توزيع 
الموارد وفق الحاجات الحقيقية والفعلية، إذ قالوا إن 
هناك مناطق استفادت سابقًا من المجهود التنموي 
للدولة، في حين بقيت مناطق أخرى على الهامش. 
وهو ما يؤهلها لالنتفاع بمجهود إضافي واستثنائي 

لتحقيق المساواة الكاملة بين جميع المناطق.
ويستند بعض المشاركين في دفاعهم عن هذا 
المعيار إلى كون المناطق النائية، خاصة الحدودية 
اإلدارة  في  أكبر  إنفاقًا  تتطلب  منها  والشاسعة 
من  وقريبة  جغرافيًا  صغيرة  مناطق  من  والصيانة 

الساحل.
وفي اإلطار نفسه، أشار البعض إلى ضرورة إعادة 
مواجهات  شهدت  التي  والمدن  المناطق  إعمار 
المناطق  هذه  تحتاج  إذ  دمارها،  إلى  أدت  مسلحة 
لمجهود استثنائي للدولة لتأهيلها في أسرع وقت 
ممكن ما أن تأخر في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى 
مفاقمة الظلم الذي تعرضت له تلك المناطق بسبب 

الدمار والعنف.
توزيع  أن  المشاركين  بعض  رأى  المقابل  في 
الجزء  في  أو  بالكامل  يخضع  أن  يجب  ال  الموارد 
اإلنسان  ألن  اإلداري،  الجغرافي  للعامل  منه  األكبر 
المعيار  اعتبار  يتطلب  ما  وهو  التنمية،  جوهر  هو 
السكاني الديمغرافي معيارًا رئيسيًا. وبقدر ما ينطلق 
المدافعون عن هذا العامل من مبدأ المساواة وعدم 
التمييز بين المواطنين فإنهم يختلفون في تحديد 

المعايير الديمغرافية التي سيتم اعتمادها.
وطالب قسم من المشاركين في الملتقى الوطني 
بأن يكون توزيع الموارد والموازنات على المواطنين 
بطريقة مباشرة سواء من خالل الزيادة في الرواتب 
والرفع من قيمة عالوات العائلة أومن خالل استبدال 
سياسة الدعم السلعي بالدعم النقدي. ومن زاوية 
بالرقم  االلتزام  إلى  الرأي  أصحاب هذا  دعا  عملية، 
يمكن  بما  المالية  المعامالت  جميع  في  الوطني 
من الحد من اختالس األموال وضياعها في دواليب 
البيروقراطية وتجنب التهريب وتحقيق وفرة مالية 

لدى المواطنين.
المباشرة  التوزيعية  اآللية  مناصرو  اعتبر  كما 
لتضخم  بديلة  آليات  تطور  أن  للدولة  يمكن  أنه 
ذلك  يحمله  قد  وما  رخوة  أجسام  في  الميزانيات 
من مخاطر الفساد واإلهدار. وبرزت في هذا اإلطار 
ضريبية  امتيازات  الدولة  منح  غرار  على  اقتراحات 
لتشجيع  الدولة  أراضي  استخدام  مثل  وتسهيالت 
ميزانيات  »صرف  عوض  النمو  وتحفيز  االستثمار 

يتبخر جلها«
ضوابط توزيع وصرف الموازنات

باإلضافة إلى معايير وعوامل توزيع الموارد وصرف 
الموازنات، يتفق المشاركون في اجتماعات الملتقى 
العمومية  الموارد  توزيع  أن  على  الليبي  الوطني 

من  جملة  إلى  يخضع  أن  يجب  الموازنات  وصرف 
الضوابط واألسس بما يقلل من مخاطر تأثير أهواء 
الظرفية  وتقلبات  الحكومات  وتغيير  المسؤولين 
السياسية، ومن ضمن هذه الضوابط واألسس ما 

يلي:
الميزانيات  وصــرف  الموارد  توزيع  يتم  أن   -
بعدالة وبشفافية يطمئن لها جميع الليبيين. ويجدر 
التذكير بأن أغلب اجتماعات الملتقى الوطني سجل 
في  أعاله  المذكورة  العوامل  ألغلب  التطرق  فيها 
التوزيع، ولدى غالبية المشاركين تبرز رغبة حقيقية 
توفيقية  صيغة  في  المذكورة  العوامل  تجميع  في 
واحدة تسجيب كل منها وفق نسب حسابية محددة.
مقننة  الــعــدالــة  ــذه  ه تــكــون  أن  ضـــرورة   -
تضمين  أهمية  فبقدر  وتوافقية.  ومؤسساتية 
بلورة  فإن  الدستوري  النص  في  كمبدأ  العدالة 
مستوى  على  العدالة  لتنزيل  التطبيقية  اإلجراءات 
االنتهاء  بعد  لما  تترك  أن  يجدر  الموادر  توزيع 
إما  ذلك  يترك  أن  ويمكن  االنتقالية،  المرحلة  من 
للمؤسسة التشريعية أوأن يُفتح نقاش وطني شامل 

يحقق ما يقتضيه هذا البعد من توافق واسع.
المشاركون على ضرورة تحديد  يتفق  في حين 
نسب توزيع الموارد وصرف الميزانيات، فقد تعددت 

اآلراء بخصوص طريقة تحديد النسب
بتوزيع  األجدر  هي  البلديات  أن  التقرير  واعتبر 
الليبي،  التراب  جميع  تغطيتها  بحكم  الــمــوارد 
وباعتبارها المؤسسة األقرب للمواطنين وفي عالقة 

مباشرة بشكل يومي.
وأثارت حوارات المشاركين في الملتقى الوطني، 
المركزية  اإلدارة  الفساد في دواليب  انتشار  قضية 
والقطاعية، معبرين عن مخاوف من أن »المجالس 
الفساد  منظومة  أسيرة  بدورها  تكون  قد  البلدية 
هشاشة  مع  مواجهته  في  أضعف  وربما  القائمة 

المؤسسات الرقابية والقضائية واألمنية«.
في المقابل رأى البعض أن هذه المخاوف مبالغ 
فيها لكون المجتمعات المحلية والرأي العام المحلي 
لهما القدرة على إخضاع البلديات للرقابة الشعبية 
العامة  واألمــوال  الموازنات  صرف  أوجه  ومتابعة 

وتنفيذ المشاريع.

الليبي وما أهدافه؟ الوطني  للملتقى  التشاوري  المسار  ما هو 
المختلفة؟ الليبيون مع فعالياته  الحوار؟ وكيف تفاعل  ومتى جرت اجتماعات هذا المسار؟ ومع مَن بدأ 

وماذا قال المشاركون عن األولويات الوطنية والحكومية؟ وكيف رأوا الحق في األمن وقضايا الدفاع ووحدة المؤسسات 
العام؟ أربعة أشهر هذا  التي دامت  انبثقت عن االجتماعات  التي  المبادئ  الفترة االنتقالية؟ وما  العسكرية واألمنية وإنهاء 

السلطات والموارد،  الثالثة حول قضايا توزيع  الذى تنشر جريدة »الوسط« حلقته  التشاوري  للمسار  النهائي  التقرير  أسئلة يجيب عنها 
المشكلة وآليات حلها. بأبعاد  المشاركون من مقترحات وآراء تكشف وعيًا حقيقيًا  أثاره  وما 

43 بلدية في كل ربوع البالد، وفي »مدن المهجر« التي تضم جاليات ليبية مهمة،  77 جلسة في  وشملت اجتماعات المسار التشاوري 
300 مشاركة مكتوبة عبر البريد اإللكتروني. وسمح المسار  1300 استبيان خاص بالمسار، وما يقرب من  كما شارك الليبيون في 
التشاوري للملتقى »بلم شمل ستة آالف مواطنة ومواطن ليبي من كل الفئات دون استثناء أو إقصاء، وأدمج كل المناطق التي لم 

تشارك بالقدر الكافي في مجريات العملية السياسية طوال السنوات األخيرة، من غات والقطرون والكفرة إلى بني وليد وورشفانة وبراك 
البالد«. الشاطئ وغيرها من مناطق 

واملوارد..  السلطات  توزيع 
ما هي الضوابط واملعايير؟

حماية املؤسسات السيادية والشركات العامة من الصراعات السياسية أو سيطرة جهات سيادية أوقبلية أومناطقية

3تقرير املسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي 

القاهرة - الوسط

النموذج االقتصادي ليس محض اختيار فني بل يستوجب نقاشا وطنيا بمشاركة جميع األطراف

البلديات هي األجدر بتوزيع الموارد 
باعتبارها المؤسسة األقرب للمواطنين 

وفي عالقة مباشرة معهم

بعض المشاركين طالبوا بالتأني في 
رفع دعم السلع واإلبقاء على تدخل 

الدولة في ضبط األسعار

االبتعاد عن المحاصصة في التعيين 
بالمؤسسات السيادية واعتماد الرقم 
الوطني معيارا لتولي الوظائف العامة
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شهدت المنطقة العربية أحداثًا دراماتيكية على مدار العام 2018، بعضها كتبت 
نهايات أكثر تفائاًل لدولها، وأخرى غرست أقدام دول في وحل األزمات التي تحتاج 

سنين للخروج من براثنه، بدءًا بأزمة خليجية التي ال تزال تُلقي
 بظاللها السلبية على عالقة دولها، مرورًا باحتجاجات هزت األردن، ثم تغيرات 
جذرية في الجزائر وتونس على وقع مشكالت معيشية تتعلق بالغالء أدت إلى 

تغيرات في اإلدارة الحاكمة، ثم توترات في السودان التي تفتتح العام الجديد 
على وقع تحديات تواجه تظاهرات عارمة ضد نظام عمر البشير بسبب الغالء، 

وصواًل إلى انفراجات نسبية في اليمن حين جرى التوافق على اتفاق لوقف إطالق 
النار في مرفأ الحديدة الهام، باإلضافة إلى لبنان التي نجحت مؤخرًا 

في الخروج من عنق الزجاجة.

اليمن.. انفراجة نهاية العام

 2018 العام  خالل  األبرز  الحدث  سورية  سجلت 
سحب  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بإعالن 
الجنود األميركيين المتمركزين في سورية وعددهم 

ألفا جندي، في أسرع وقت ممكن.
بداية التفاعالت الدولية جاءت في 20 يناير عندما 
وأخرجت  سورية،  شمالي  من  جزءًا  تركيا  هاجمت 
القوات الكردية من عفرين، في عملية ُأطلق عليها 

»غصن الزيتون«.
الوطني  الحوار  مؤتمر  انعقد  يناير،   30 وفي 
بهدف  الروسية،  سوتشي  مدينة  في  السوري 

األهلية  للحرب  سياسي  حل  بإيجاد  المساهمة 
السورية.

وفي أول أكتوبر عقدت قمة رباعية في إسطنبول 
بهدف  وتركيا؛  وألمانيا  وفرنسا  روسيا  قادة  ضمت 
انتقال  عملية  باتجاه  والتقدم  إدلب  هدنة  تعزيز 
سياسي. وتطرقت القمة أيضًا إلى إعادة إعمار سورية، 
الروسي  الرئيسان  توصل  نفسه  الشهر  وبمنتصف 
إردوغان، في  والتركي رجب طيب  فالديمير بوتين 
اتفاق  إلى  لقاء جمعهما في منتجع سوتشي،  ختام 
بمحافظة  السالح  منزوعة  منطقة  بإقامة  يقضي 

إدلب، وأكد وزير الدفاع الروسي أنه لن يكون هناك 
أي هجوم على إدلب في ضوء هذا االتفاق.

لمصلحة  درعا  معارك  انتهت  أغسطس  وفي 
النظام السوري وحليفه الروسي، من خالل االتفاق 
جرى بين فصائل المعارضة والجيش الروسي، بعد 
مناطق  باستعادة  والسورية  الروسية  القوات  نجاح 
درعا ووصولها إلى مركز الحدود األردنية - السورية 
)نصيب(. وبعد استعادة القوات الحكومية السورية 
مرتفعات  من  القريبة  األراضي  روسيًا  المدعومة 
الجوالن، أقامت الشرطة العسكرية الروسية 8 نقاط 

بالقرب من المنطقة العازلة في هضبة الجوالن، ثم 
المتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  عادت 
السورية  الجوالن  بين  العازل  الخط  إلى  )األندوف( 
والجزء المحتل من قبل إسرائيل، وذلك للمرة األولى 
مقاتلين  بعد سيطرة   ،2014 العام  انسحابها  منذ 

مرتبطين بتنظيم »القاعدة« على المنطقة.
في أعقاب ذلك توعد الرئيس التركي بالتخلص 
الشمال  في  األكراد«  والمقاتلين  »الجهاديين  من 
األميركية، حين  القوات  أعقاب سحب  في  السوري، 

خرج إردوغان للترحيب بقرار دونالد ترامب.

العرب أزمات متزايدة وحلول موقتة

تونس.. خالفات باردة
وصراع السبسي و»النهضة«

السودان.. في مفترق طرق

األمر لم يختلف كثيرًا في تونس التي تحولت الخالفات 
الباردة بين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي 

والمدير التنفيذي لحزب »نداء تونس«، ورئيس الحكومة 
يوسف الشاهد إلى صراع ساخن، تخللته مطالبات السبسي 

باستقالة الشاهد، محماًل إياه مسؤولية التراجع في نتائج 
االنتخابات البلدية، التي فازت فيها حركة »النهضة« 

بنسبة فاقت التوقعات.
وفي 29 مايو، أعلن الشاهد أن األزمة بدأت في حزبه 
وأن نجل الرئيس وراء تفكك الحزب وخروجه عن مساره، 
داعيًا إلى إصالحات، مؤكدًا أنه لن يستقيل من منصبه.

لكن مع حلول يوليو، دعا الرئيس السبسي الشاهد إلى 
االستقالة، ليسحب بذلك دعمه له، وفي 27 أغسطس أعلن 
34 نائبًا في مجلس نواب الشعب )البرلمان(، تشكيل كتلة 

جديدة بالبرلمان تحمل اسم »االئتالف الوطني«، ليجمد 
»نداء تونس« في 15 سبتمبر، عضوية الشاهد في الحزب، 

متهمًا إياه بالخروج عن الخط السياسي وتشكيل حزب 
جديد على خلفية موجة استقاالت في »النداء«.

وفي 25 سبتمبر، أعلن السبسي نهايَة التوافق الذي 
كان يجمع حزبه »نداء تونس« على مدار خمسة أعوام بـ 

»النهضة« بعد تكوينها ائتالفًا مع الشاهد لرفضها إقالة 
األخير، في حين أعلن »حزب االتحاد الوطني الحر« في 14 

أكتوبر، اندماجه مع »النداء«.

قبل أن يرحل 2018، ترك للرئيس السوداني عمر 
البشير تحديات غير مسبوقة على وقع احتجاجات ال يزال 

مصيرها غامضًا، خاصة مع أزمة اقتصادية هي إحدى 
أصعب األزمات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط 

في الوقت الراهن؛ بسبب الصراعات االجتماعية والحرب 
األهلية، وغيرها من األسباب األخرى، ما أدى إلى عجز 
بالميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات االقتصادية، 

وتراكم الديون، وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض 
احتياطي النقود األجنبية، ناهيك عن أزمة الخبز وسيولة 
المصارف، التي اندلعت في فبراير الماضي وأسفرت عن 

خروج مظاهرات كان سببها في األصل تخفيض قيمة 
الجنيه السوداني إلى 47.5 جنيه للدوالر من 29 جنيهًا.
وعكفت حكومة البشير، على مدار العام 2018، على 

وضع حلول للتغلب على جميع العراقيل التي تربض أمام 
االقتصاد السوداني، كالتوقف عن تجنيب المال العام 

وتقليص دور هيكلية الدولة، وتفعيل السيطرة الحكومية، 
فضاًل عن التعديل الوزاري الضخم الذي جرى، مايو 

الماضي، وشمل 6 وزراء، هم النفط والخارجية والداخلية 
والعدل والزراعة والشباب والرياضة وكذلك تعيين ثمانية 

والة جدد للواليات.
لكن التصعيد بدأ باحتجاجات في العديد من مدن 

السودان في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز 
ثالث مرات، أحصت إزاءه منظمة العفو الدولية، المدافعة 
عن حقوق اإلنسان، مقتل 37 من المتظاهرين برصاص 
قوات األمن السودانية خالل خمسة أيام من االحتجاجات.

لبنان.. اضطراب 
سياسي واستقرار أمني

لكن لبنان هو اآلخر سجل تناقضًا 
جديدًا، بين االضطراب السياسي 

واالستقرار األمني، في واحد من األحداث 
الدرامية، تمثل الحدث األبرز سياسيًا في 

إجراء االنتخابات النيابية في مايو، على 
أساس قانون يعتمد النسبية ألول مرة.

وأفرزت االنتخابات مشهدًا سياسيًا 
جديدًا أسقط االنقسام العمودي بين 

قوى 8 و14 مارس، الذي ساد منذ 
2005. وكرست فوزًا واضحًا لـ»حزب اهلل« 

و»حركة أمل« اللذين تمكنا من حصد 
كل مقاعد الطائفة الشيعية، إضافة الى 
فوز حلفائهما في عدد من دوائر بيروت 

والبقاع والشمال والجنوب من طوائف 
مختلفة.

أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فقد 
حافظ على زعامة الطائفة السنية، رغم 

خسارته عددًا من المقاعد، وعلى الضفة 
المسيحية تمكن حزب »القوات اللبنانية« 

من مضاعفة مقاعده النيابية، أما التيار 
الوطني الحر فاستطاع عبر تحالفات 

نسجها مع شخصيات مستقلة من حصد 
أكبر كتلة برلمانية.

لكن الزخم السياسي الذي شهدته 
األشهر األولى من 2018 تبدد بعد 

االنتخابات النيابية التي كلف على أثرها 
الحريري تشكيل الحكومة التي يعتبرها 
رئيس الجمهورية حكومة العهد األولى، 

ويعلق عليها اللبنانيون آمااًل كبيرة. 
استغرق تشكيل هذه الحكومة سبعة 
أشهر، تراجع فيها الوضع االقتصادي 

والنقدي إلى حدود اإلفالس، وكاد 
لبنان يخسر مساعدات واستثمارات 
بمليارات الدوالرات، تعهد المجتمع 

الدولي بتقديمها، دعمًا القتصاده في 
مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر، الذي 

استضافته باريس في أبريل.

العراق.. حكومة جديدة على وقع األزمات

الجزائر.. إقاالت غير مسبوقة وتغييرات عسكرية

األردن.. غالء واحتجاجات تطيح رئيس الحكومة

العراق وهو ثالث بلدان التوتر األمني شهد على 
مسبوق،  غير  بشكل  لألزمات  تفاقمًا   2018 مدار 
اندلعت  التي  البصرة،  مدينة  احتجاجات  مع  خاصة 
بسبب سوء الخدمات األساسية من الماء والكهرباء، 
فضاًل عن الفساد المستشري في المحافظة، وكارثة 

السيول التي أودت بحياة المئات.
العراقيون  توجه  عندما  نجاحًا  سجلت  لكنها 
االنتخابات  في  بأصواتهم  لإلدالء  مايو   12 في 

والرابعة  »داعش«،  هزيمة  بعد  األولى  البرلمانية، 
حسين  صدام  حكم  وإطاحة  األميركي  الغزو  منذ 
شهدت  مفصلية  انتخابات  وكانت   ،2003 العام 
الذي  الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  نجم  صعود 
للمرة  أنه  كما  الفاسدين،  وإقصاء  باإلصالح  طالب 
رئاسة  المهدي  عبد  عادل  المستقل  تولى  األولى 
الدعوة  حزب  هيمنة  من  عامًا   13 منهيًا  الحكومة، 

اإلسالمية على العراق.

المسؤولين  على  أطول  زمنًا   2018 العام  سجل 
موجة  بعد  الجزائر،  في  والعسكريين  السياسيين 
فسرتها  عسكرية  وتغييرات  مسبوقة،  غير  إقاالت 
بأنها  الحاكم  النظام  من  مقربة  إعالم  وسائل 
تأتي في سياق تنفيذ تعليمات للرئيس عبد العزيز 
في  فساد  ملف  أي  مع  بحزم  بالتعامل  بوتفليقة 
أزمة  التغييرات  موجة  وسط  اندلعت  كما  البالد، 
أكتوبر  نهاية  الجزائري  البرلمان  داخل  مفاجئة 

الوطني  الشعبي  بالمجلس  المواالة  نواب  بإعالن 
رئيسه  من  الثقة  سحب  للبرلمان(  األولى  )الغرفة 
إنهاء  جرى  الماضي،  يونيو  في  بوحجة.  السعيد 
األمن  إدارة  مدير  هامل،  عبدالغني  الجنرال  مهام 
قيادة  منصب  تسلمه  وفور  )الشرطة(،  الوطني 
موجة  لهبيري،  مصطفى  العقيد  باشر  الشرطة، 
تغييرات وإقاالت في صفوف قيادات األمن الوطني 

استمرت ألسابيع. 

في  بدأت  تظاهرات  األردنية  المملكة  وشهدت 
2 فبراير، واستمرت أليام ضد رفع الدعم عن الخبز، 
وارتفاع األسعار وفرض الضرائب التي أقرتها الحكومة 
في موازنة العام 2018 وصادق عليها مجلس النواب 
عندما  سخونة  األكثر  الشهر  يونيو  وكان  األردني. 
بشكل  المملكة  محافظات  كل  االحتجاجات  عمت 
األردنية  الحكومة  زيادة  عقب  متوقع،  وغير  مفاجئ 

أسعار المشتقات النفطية ضمن التعريفة الشهرية. 
نقابات  العمل، نفذت  وبعد يومين من إضراب عن 
مهنية، احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل، 
وانتهت هذه االحتجاجات بإطاحة رئيس الوزراء هاني 
الرزاز،  عمر  األردني،  الوزراء  رئيس  ليؤدي  الملقي 
بعد  الثاني  عبداهلل  الملك  أمام  الدستورية  اليمين 

أسبوع من إقالة الملقي.

سورية..
انسحاب أميركي وتهديد تركي

<   سعد الحريري

<   السبسي

<   البشير

تربع اليمن على رأس الدول التي ختمت العام بانفراجة ال تزال 
تخضع الختبار الصمود، عندما انتهت مباحثات استمرت أسبوعًا 

كاماًل عندما التقى طرفا النزاع في مفاوضات سالم برعاية األمم 
المتحدة في السويد بداية ديسمبر، أسفرت عن تحقيق انتصار 

سياسي وانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها 
االستراتيجي، وتبادل األسرى والسماح بالممرات اإلنسانية في 

المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية، فضاًل 
عن إعادة انتشار متبادل للقوات ووقف إلطالق النار على مستوى 

المحافظة، والتوصل إلى تفاهم متبادل لتخفيف الوضع في تعز، وهو 
ما سيفتح ممرات إنسانية ويسهل إزالة األلغام، إضافة إلى تحديد 
شهر يناير المقبل، كي تكون األطراف جاهزة للتقدم في الملفات 

التي ال تزال موضع خالف. التطور األخير جاء في أعقاب موافقة 
مجلس األمن في 15 فبراير 2018 على تعيين مارتن غريفيث 

مبعوثًا أمميًا خاصًا إلى اليمن خلفًا إلسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي 
13 يونيو حدث تطور في الحرب اليمنية مع شن القوات الموالية 

للحكومة، بدعم من السعودية واإلمارات، هجومًا النتزاع السيطرة 
على ميناء الحديدة من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

فلسطني.. صفقة القرن ومسيرات العودة

<   مقتدى الصدر

<    الملك عبداهلل الثاني

القضية  لدى  نقلة   ،2018 أحداث  كانت 
بـ»قضية  عرفت  تطورات  وقع  على  الفلسطينية 
القرن«، خاصة في 14 مايو، عندما افتتحت الواليات 
القدس، في خطوة  في  الجديدة  المتحدة سفارتها 
دوليًا  المعتمدة  التقليدية  السياسة  مع  تتعارض 
وقررت  الفلسطينيين.  غضب  وأثارت  عقود،  منذ 
التي تتعامل  القدس،  إلغاء قنصليتها في  واشنطن 
أوقفت  ثم  بالسفارة،  وألحقتها  الفلسطينيين،  مع 
مساعداتها للمستشفيات الفلسطينية في المدينة، 

وتمويلها »األونروا«.
لدى تلك النقطة اندلعت »مسيرات العودة«، في 
الماضي،  مارس   30 في  انطلقت  عندما  غزة  قطاع 
بين شرقي قطاع غزة  الفاصل  األمني  السياج  قرب 
عن  اإلسرائيلي  الحصار  برفع  للمطالبة  وإسرائيل؛ 

القطاع، وعودة الالجئين.
الفلسطيني  الوزراء  رئيس  نجا  مارس،   13 وفي 
رامي الحمد اهلل من محاولة اغتيال باستهداف موكب 
عطل  الذي  األمر  غزة،  في  الوطني  الوفاق  حكومة 

تنفيذ اتفاقات المصالحة بين »حماس« و»فتح«.
بعشرات  الفلسطينية  المصالحة  مرت  ذلك  إزاء 
القاهرة  في  و»فتح«،  بين »حماس«  جوالت عقدت 
وعديد العواصم العربية، إال أن الفشل كان مصيرها.

<    بوتفليقة
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تغيرات عاملية وتحوالت سياسية

خالل  تزايدت  التي  التخوفات  تحققت 
احتماالت  إزاء  الماضية،  القليلة  السنوات 
في  السلطة  إلى  المتطرف  اليمين  صعود 
والنزعات  الشعبوي  الخطاب  تنامي  ظل 
القومية والعنصرية في دول أوروبا وأميركا 
إيطاليا مرحلة جديدة  إذ دخلت  الالتينية، 
تحت قيادة الشعبويين، عندما جرى تسليم 
ائتالف معارض مكوّن من حركة الخمس 
يونيو  مطلع  البالد  في  السلطة  نجوم 
لالتحاد  قلق  مصدر  شّكل  مما  الماضي، 

األوروبي.
ماتيو  الجديد  الداخلية  وزير  واعتمد 
المناهض  الرابطة  حزب  زعيم  سالفيني 
أدت  متشددة  سياسة  ولإلسالم  للهجرة 
واسع  نطاق  على  بإغالق  إيطاليا  قيام  إلى 
حدودها في وجه المهاجرين، كما تأججت 
أوروبا  في  للمهاجرين  المعادية  المشاعر 
في أبريل، عندما قاد رئيس الوزراء المجري 
في  ساحق  نصر  إلى  حزبه  أوربان  فيكتور 

االنتخابات التشريعية.
االئتالف  داخل  االنقسامات  وتلقي 
بعض  على  الضوء  إيطاليا  في  الحاكم 
التحديات التي تواجهها األحزاب الشعبوية 
األوروبية، حيث تمتلك حركة خمس نجوم 
المعارضة مؤسسات الدولة وحزب الرابطة 
اليميني اإليطالي موقفًا مهاجمًا لبروكسل 

سياسية،  مكاسب  على  الحصول  أجل  من 
مجموعات  مصالح  يخدم  كليهما  أن  غير 
حركة  تتخذ  حيث  الناخبين،  من  مختلفة 
انتقادها  في  شعبويًا  موقفًا  نجوم  خمس 
التفاقات التجارة الحرة، ولكنها تخّلت عن 

معارضتها العملة األوروبية.
البرازيليون  اختار  أكتوبر   28 وفي 
بولسونارو  جايير  انتخاب  مع  اليمين، 
أعنف  البالد  شهدت  حيث  جديدًا،  رئيسًا 
فيها  تحرّكت  التي  االنتخابية  الحمالت 
خطابات الكراهية وأعمال العنف، وتعرّض 
مسيرة  أثناء  بطنه  في  للطعن  بولسونارو 
معارضوه  وصفه  كما  سبتمبر،  في 
خطابه  إلى  نظرًا  البرازيلي«،  بـ»ترامب 
واألفارقة،  المثليين  يحتقر  الذي  الشعبوي 
للمهاجرين  حادة  انتقادات  وجه  كما 
الدول  في  االندماج«  بـ»عدم  واتهمهم 
األوروبية التي استضافتهم، إضافة إلى أنه 

قرر االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
»فوكس«  حزب  تمكن  إسبانيا  وفي 
اليميني المتطرف من تحقيق فوز تاريخي 
إقليم األندلس  انتخابات برلمان  كبير في 
من  تمكن  حيث   ،2018 ديسمبر   3 في 
بذلك  ليصبح  نيابيًا،  مقعدًا  بـ12  الفوز 
برلمانًا  يدخل  متطرف  يميني  حزب  أول 
إقليميًا في إسبانيا، ومنح هذا الفوز اليمين 
حكم  من  عامًا   36 إلنهاء  الالزمة  الغالبية 
جنوب  في  الواقع  اإلقليم  هذا  في  اليسار 
بركب  لحقت  دولة  آخر  تعد  التي  إسبانيا، 
أن  قبل  المتطرف  اليمين  صعود  طابور 

يغادر هذا العام.

صعود اليمني في أوروبا

صراع  من  فصواًل  وبريطانيا  روسيا  شكلت 
على  الماضي،  مارس  شهر  في  بدأ  دبلوماسي، 
المزدوج  الروسي  الجاسوس  على  العثور  خلفية 
السابق، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا، في حالة 

إغماء، بمدينة »ساليسبري« بإنجلترا.
واتهمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
موسكو وقتها بالتورط في تسميم »سكريبال« 
وابنته، باستخدام غاز أعصاب روسي الصنع، وهو 
ما أنكرته روسيا، مؤكدة أن هذه المزاعم ليس 

لها أي أساس من الصحة.

المربع  إلى  الدولتين  بين  التوتر  انتقل 
الدبلوماسي، بإعالن »ماي« طرد 23 دبلوماسيًا 
طرد  عملية  أكبر  في  بالدها،  من  روسيًا 
أصول  وتجميد  عامًا،  ثالثين  منذ  لدبلوماسيين 
أفراد  ومقاطعة  بريطانيا،  في  الروسية  الدولة 
العائلة المالكة وكافة الوزراء بطولة كأس العالم 
الصيف  خالل  روسيا  نظمتها  التي  القدم،  لكرة 
الخارجية  وزارة  أعلنت  ذلك،  على  وردًا  الماضي. 
من  بريطانيًا  دبلوماسيًا   23 طرد  الروسية، 
باعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم،  موسكو، 

وسحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية 
في مدينة »سان بطرسبرج« الروسية.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أصدرت السلطات 
البريطانية مذكرتي توقيف بحق روسيين، وهما 
ألكسندر بتروف ورسالن بوشيروف، قالت إنهما 
الروسية؛  العسكرية  االستخبارات  في  ضابطان 
وابنته،  »سكريبال«  قتل  بمحاولتهما  لالشتباه 
نفى  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  لكن 
انتماء المتهمين لالستخبارات العسكرية، مؤكدًا 

أنه تم تحديد هوية الشخصين.

الجاسوس املزدوج.. بريطانيا وروسيا

تشكلت خريطة جديدة للعالم، الذي شهدت دوله الكبرى تحوالت سياسية 
خطيرة، بعضها إيجابي على غرار إنهاء الخالف بين الكوريتين، واآلخر 
سلبي بتظاهرات فرنسا ضد رفع الضريبة على وقود السيارات وارتفاع 

تكلفة المعيشة، ثمّ الهروب من إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
باستقاالت ضربت دوالب العمل في البيت األبيض، مرورًا بصعود اليمين 

المتطرف إلى السلطة في ظل تنامي الخطاب الشعبوي والنزعات القومية 
والعنصرية في دول أوروبا وأميركا الالتينية، فضاًل عن خروج واشنطن 
من االتفاق النووي مع إيران، وسط سباق تسلح عالمي غير مسبوق منذ 

عشرات السنين، حين شهدت ميزانيات الدفاع في دول العالم خالل العام 
أكبر زيادة لها منذ عشر سنوات.

شهد العام 2018 عددًا من األزمات الدبلوماسية بين الدول، التي وصلت إلى حد 
سحب السفراء وقطع العالقات وتراشق االتهامات العلنية، على رأسها التداعيات 
التي أحدثتها أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية 

بالده في إسطنبول، باإلضافة إلى خالف المملكة العربية السعودية مع كندا بدأت 

بانتقاد وزارة الخارجية الكندية احتجاز المملكة عددًا من نشطاء المجتمع المدني، 
وهو ما رفضته السعودية واعتبرته تدخاًل في شؤونها الداخلية، فضاًل عن تجددت 
األزمة بين أوكرانيا وروسيا عقب قيام قوات روسية بإطالق النيران واحتجاز ثالث 

سفن حربية أوكرانية.

أميركا.. الهروب من إدارة ترامب
 2018 العام  بـ»الهروب«، شهد  يمكن وصفه  ما 
األميركي  الرئيس  إدارة  من  كبير  عدد  خروج 
جيمس  الدفاع  وزير  بإعالن  بدأ  ترامب،  دونالد 
ماتيس استقالته، لينضم بذلك إلى الئحة طويلة 
من أعضاء الحكومة أو المقرّبين من زعيم البيت 
تولي  منذ  مناصبهم  يغادرون  الذين  األبيض، 
شملت  حيث   ،2017 يناير  في  مهامه  ترامب 
الداخلية،  وزير  زينك  ريان  المستقيلين  الئحة 
وجيف  األبيض،  للبيت  العام  األمين  كيلي،  وجون 
سيشنز، وزير العدل، ونيكي هايلي، السفيرة لدى 
البيئة،  وزير  برويت،  وسكوت  المتحدة،  األمم 
كوهن،  وغاري  الخارجية،  وزير  تيلرسون  وريكس 
الخبير  بانون،  وستيف  االقتصادي،  المستشار 
آر  وإتش  فلين  مايكل  إلى  إضافة  االستراتيجي، 

القومي. األمن  مستشارَي  ماكماستر، 
منتصف  انتخابات  عبر  جاء  أيضًا  المهم  التغيير 
والتي  6 نوفمبر،  المتحدة في  الواليات  الوالية في 
مجلس  على  الديمقراطيين  سيطرة  عن  أسفرت 

الجمهوريون  عزّز  حين  في  النواب، 
غالبيتهم في مجلس الشيوخ.

االنسحاب النووي
واشنطن واصلت سياستها الفجائية 

التي الزمت إدارة دونالد ترامب، بإعالن 
االتفاق  من  الماضي  مايو   8 في  االنسحاب 

والقوى  طهران  بين   2015 العام  الموّقع  النووي 
المتعلقة  العقوبات  كل  فرض  إعادة  مع  العالمية، 
االتفاق،  إطار  في  عّلقتها  كانت  التي  بإيران، 

وإضافة أخرى جديدة.
العقوبات  من  أولى  حزمة  فرض  إعادة  وبعد 
الثانية  الحزمة  جاءت  الماضي،  أغسطس   6 في 
لالقتصاد  إيالمًا  األكثر  وكانت  نوفمبر   5 في 

اإليراني؛ لكونها استهدفت النفط، حيث تسبّبت 
إلى  أدت  خانقة  اقتصادية  أزمة  في  العقوبات 
في  إيرانيين  وتظاهر  اإليراني  الريال  تهاوي 

مدن عدة في أغسطس الماضي.

اختبار »السترات الصفراء« لفرنسا
عندما  جديدة،  أوروبية  دولة  االستقرار  عدم  ضرب 
فرنسا  أنحاء  في  احتجاجات  نوفمبر،   17 في  اندلعت 
السيارات وارتفاع تكلفة  الضريبة على وقود  ضد رفع 
واسعة  احتجاج  حركة  إلى  تحوّلت  والحقًا  المعيشة، 

ضد سياسات الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون.
»السترات الصفراء« التي حملت اسم السترات التي 
تزامنت  طارئ  أمر  حصول  عند  السائقون  يرتديها 
الحكومة  تراجع  وبعد  ونهب،  شغب  أعمال  مع  أيضًا 
عن خطة زيادة الضرائب على الوقود، حدد ماكرون، 
ديسمبر   10 في  كبير  بشكل  شعبيته  تراجعت  الذي 
زيادة  ذلك  في  بما  الغضب،  لتهدئة  أخرى  إجراءات 

األجور.

التنازالت  من  سلسلة  ماكرون  الرئيس  وقدّم 
يورو  بمئة  زيادة  خصوصًا  بينها  الصفراء  للسترات 
للحد األدنى لألجور اعتبارًا من العام المقبل، لكن تلك 
اإلجراءات لم تلق إجماعًا بين صفوف حركة االحتجاج 
للفرنسيين  الشرائية  القدرة  بتحسين  تطالب  التي 
للحركة  الرئيس  المطلب  فإن  كذلك  أكبر.  شكل  في 
الحركة أسوة بما  يتمّثل بإجراء استفتاء حول مطالب 

شهدته إيطاليا وسويسرا.
وبعد اإلجراءات التي أعلنها ماكرون، تأمل الحكومة 
الصفراء  السترات  لحركة  التأييد  بتراجع  الفرنسية 
التي انطلقت بزخم قوي قبل أن تتراجع وتيرتها بعد 

أعمال عنف سجّلت خالل التحرّكات السابقة.

ميزانيات  السابقة شهدت  التطورات  في خضم 
أكبر   2018 العام  خالل  العالم  دول  في  الدفاع 
مكتب  أشار  حيث  سنوات،  عشر  منذ  لها  زيادة 
ميزانيات  ارتفاع  إلى  ماركت«  إس  إتش  »آي 
 1780 لتبلغ   %  4.9 بنسبة  العالم  في  الدفاع 

مليار دوالر العام 2018.
رأس  على  األطلسي  شمال  حلف  دول  وجاءت 
بميزانياتها  األهم  هي  بزيادة  االرتفاع  قائمة 
دوالر(،  مليار   54( نسبتها %5.8  وبلغت  للدفاع، 
وتجاوزت ميزانية الدفاع السعودية ميزانية فرنسا 
هذا العام، وباتت تحتل المرتبة الخامسة عالميًا 
لميزانية  مليارًا   53.6 مقابل  دوالر  مليار  بـ56 
كما  الدفاعية،  النفقات  رفعها  رغم  فرنسا،  دفاع 
الرقم  يتجاوز   2018 العام  المسجل  االرتفاع  أّن 
القياسي المسجل العام 2010 بعد نهاية الحرب 

الباردة، الذي بلغ 1690 مليار دوالر.

نوفمبر  شهر  خالل  وروسيا  أوكرانيا  بين  األزمة  تجددت 
الماضي، وذلك عقب قيام قوات روسية بإطالق النيران واحتجاز 
القرم،  جزيرة  قبالة سواحل شبه  أوكرانية،  حربية  ثالث سفن 
بحجة دخول المياه الروسية بطريقة غير قانونية، وهو ما أسفر 

عن إصابة عدد من طواقم السفن األوكرانية.
 وردًا على ذلك، دعت أوكرانيا إلى رد فعل دولي ضد موسكو، 
التصعيد  لبحث  األمن  لمجلس  طارئة  جلسة  بعقد  مطالبة 

الروسي.

سباق التسلح

تصافح الكوريتني
  وضعت الكوريتان نقطة لصراعهما، 

في 27 أبريل عندما جمعت قمة تاريخية، 
للمرة األولى كيم جونغ أون زعيم كوريا 
الشمالية ونظيره الكوري الجنوبي مون 
جاي إن؛ بهدف إنهاء الصراع، حيث أجرى 
الزعيمان »نقاشات جادة وصريحة« حول 

نزع األسلحة النووية في شبه الجزيرة 
الكورية، وإبرام اتفاق سالم نهائي، وجرى 
االتفاق على الدفع باتجاه تحويل الهدنة 

التي أنهت الحرب الكورية العام 1953 إلى 
معاهدة سالم هذا العام، وإنهاء الحرب 

بينهما.
وكيم هو أول رئيس كوري شمالي تطأ 
قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره 

خط الحدود العسكرية الذي قسّم شبه 
الجزية الكورية الى بلدين منذ نهاية 

الحرب الكورية قبل 65 عامًا.
وتأثرًا بتلك التطورات، التقى كيم 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، في 

سنغافورة في 12 يونيو، بأول لقاء 
من نوعه بين رئيسي البالد، حيث 

تصافح الزعيمان في مستهل القمة غير 
المسبوقة، التي مّثلت تحوّال كبيرا في 

العالقات بين بلدين، تبادال حربًا كالمية 
خالل العام الماضي، ووّقع ترامب وكيم 

وثيقة مشتركة في ختام القمة، أكدا أنها 
مضت على نحو جيد، في مجال المفاوضات 
التي ستمهّد لنزع السالح النووي من شبه 

الجزيرة الكورية.

أزمة خاشقجي.. 
السعودية وتركيا

تربع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على رأس قائمة شخصيات 
أكتوبر   2 في  إسطنبول،  في  بالده  قنصلية  داخل  قتل  بعدما  العام، 
الماضي، ُاختير على إثرها كشخصية العام وفق مجلة التايم األميركية.

دول  فرضت  حيث  العالمي،  العام  الرأي  خاشقجي  قضية  وشغلت 
شخصًا   18 على  عقوبات  المتحدة،  الواليات  إلى  باإلضافة  أوروبية، 
األسلحة  األوروبية تصدير  الدول  بعض  كما حظرت  قتله،  في  ُاتهموا 

إلى المملكة العربية السعودية.
ففي الوقت الذي نفت فيه المملكة أكثر من مرة صلتها باألزمة في 
اختفاء  في  القنصلية  تورط  على  ًا  مصرَّ التركي  الجانب  كان  بدايتها، 
السفير  الستدعاء  التركية  الخارجية  وزارة  دفع  ما  وهو  »خاشقجي«، 

السعودي في أنقرة؛ للتشاور حول األزمة.
وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن 
في  السعودية  القنصلية  في  شجار  خالل  خاشقجي  جمال  السعودي 
القضية  هذه  في  تحقيقاتها  أن  العامة  النيابة  وأكدت  إسطنبول. 
مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، البالغ عددهم حتى اآلن 18 
كافة  إلى  للوصول  تمهيدًا  السعودية،  الجنسية  من  جميعهم  شخصًا 

جميع  ومحاسبة  وإعالنها،  الحقائق 
القضية  هذه  في  المتورطين 

وتقديمهم للعدالة.

إسقاط الطائرة.. روسيا وإسرائيل
في شهر سبتمبر الماضي اتهمت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل، 

بالتسبب في إسقاط إحدى طائراتها، من طراز »إيل20-«، وعلى متنها 
15 عسكريًا، وهي في طريق عودتها إلى قاعدة »حميميم« الجوية، قرب 

مدينة الالذقية في سورية.
واعتبرت روسيا ما حدث بمثابة تصرف استفزازي وعدائي، وال يتوافق 

مع روح الشراكة الروسية - اإلسرائيلية، مؤكدة وقتها أنها ستحتفظ 
بحق الرد المناسب. وقامت وزارة الخارجية الروسية، باستدعاء السفير 

اإلسرائيلي في موسكو؛ إلبالغه رفضها ما حدث. وردًا على ذلك، أصدر 
الجيش اإلسرائيلي بيانًا أعلن فيه عدم تسبب سالح الجو اإلسرائيلي 
في سقوط الطائرة الروسية، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق مع 

الجيش الروسي؛ لتحقيق المصالح المشتركة.

عاشت المملكة العربية السعودية فصول أزمة أخرى نشبت خالل 
شهر أغسطس الماضي مع كندا، بدأت بانتقاد وزارة الخارجية الكندية 

احتجاز المملكة عددًا من نشطاء المجتمع المدني، وهو ما رفضته 
السعودية واعتبرته تدخاًل سافرًا في شؤونها الداخلية.

في أعقاب ذلك استدعت الخارجية السعودية سفيرها في كندا 
للتشاور، وأبلغت السفير الكندي لديها بأنه شخص غير مرغوب فيه، 
وطالبته بمغادرة البالد خالل 24 ساعة، كما أعلنت تجميد العالقات 

التجارية واالستثمارية الجديدة بين البلدين.
وردًا على ذلك، جددت وزارة الخارجية الكندية حرصها على الدفاع 
عن حقوق اإلنسان في كل أنحاء العالم، معربة وقتها عن قلقها تجاه 

اإلجراءات السعودية الخاصة بالعالقات بين البلدين.

أزمة النشطاء.. السعودية وكندا

أحاطت العالم.. األزمات الدبلوماسية عنوان العام

أزمة  السفن  الحربية ..  أوكرانيا  وروسيا

<   جايير بولسونارو 

إعداد : محمود غريب



عائدات قياسية للنفط ووالدة مبتسرة لبرنامج اإلصالح
ماذا حمل العام 2018 للمشهد االقتصادي من أحداث؟.. وكيف 

كان تأثير هذه األحداث على المشهد المضطرب منذ سنوات؟
سؤاالن هامان في القراءة االقتصادية لحصاد ليبيا في العام 
2018، والتي شهدت تطورات هامة على الصعيد االقتصادي 
والمالي، وسط ما تمر به البالد من تطورات سياسية وأمنية 

بشكل شبه يومي.

فمن جانب بدأ التطبيق الفعلي لبرنامج اإلصالح االقتصادي 
الذي تبناه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لتنعكس نتائجه 
اإليجابية على سعر صرف الدينار، وأدي هذا التحسن إلى كبح 

جماح التضخم.
وفي الوقت الذي سجل فيه النفط الليبي عائدات قياسية، 

بمستوى إنتاج يقارب المليون برميل يوميا، إال أن القطاع لم 

يسلم من اعتداءات على منشآته وحقوله، بل وصلت إلى حد 
الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وكان آخرها توقف 

حقل الشرارة النفطي عن اإلنتاج في ديسمبر الجاري.
يبقي أن ما شهده القطاع من أحداث خالل العام، يؤكد أن  
استقرار اإلنتاج والتصدير مرهون بعودة االستقرار وتوحيد 

المؤسسات السياسية واألمنية المنقسمة منذ سنوات. 20
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مهما  اقتصاديا  تطورا  الجاري  العام  شهد 
مع بدء تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي 
أسعار  سجلت  إذ  الماضي،  سبتمبر  في 
األخير  الربع  في  الرئيسية  الدولية  العمالت 
من العام هبوطا قياسيا بنسبة 26 % أمام 

الدينار الليبي.
ففي 12 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس 
الرئاسي اعتماد برنامج اإلصالح االقتصادي 
رئيس  جمع  موسع  اجتماع  عقب  ليبيا،  في 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
األعلى  المجلس  ورئــيــس  الــســراج  فائز 
مصرف  ومحافظ  المشري،  خالد  للدولة 
ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحسب بيان 

المكتب اإلعالمي للمجلس الرئاسي.
صرف  سعر  معالجة  البرنامج  وتضمن 
النقد  مبيعات  على  رسوم  بفرض  الدينار 
والشخصية،  التجارية  لألغراض  األجنبي 
من  وغيرها  المحروقات،  دعــم  ومعالجة 
التي تستهدف تصحيح تشوهات  اإلجراءات 
المجلس  ــدر  أص كما  الليبي.  االقتصاد 
الجاري،  للعام   )1300( رقم  القرار  الرئاسي 

والذي يوضح بعض تفاصيل البرنامج.
وتنص المادة الرابعة من البرنامج، على 
تخصيص نسبة من عائد بيع النقد األجنبي 
التزامات  وســداد  العام  الدين  إطفاء  في 

القائمة على الدولة.
على  البرنامج  من  السادس  البند  ونص 
على  المفروض  الرسوم  من  »يستثني  أن 
أربــاب  مخصص  األجنبي  النقد  مبيعات 
طلبات  كافة  على  القرار  ويطبق  ــر،  األس
شراء النقد األجنبي التي لم يتم البت فيها 
قبل صدور  المركزي  ليبيا  قبل مصرف  من 
حواالت  على  وكذلك  الرسوم.  قرض  قرار 
لمرتباتهم  بالنسبة  المغتربين  العاملين 

المستحقة بعد صدور هذا القرار«.
أصدر  القرار،  اعتماد  من  أسبوع  وبعد 
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
قيمة  بتحديد  يقضي  ــرارا  ق السراج  فائز 
النقد  مبيعات  على  الــمــفــروض  الــرســم 

اإلصالح  وبرنامج   .%183 بنسبة  األجنبي 
هو  الوفاق  حكومة  تبنته  الذي  االقتصادي 
الرئاسي  المجلس  شكلها  لجنة  عمل  نتاج 
، بهدف   2017 الوفاق في مارس  لحكومة 
االقتصادية  اإلشكاليات  ومعالجة  تحديد 
اإلصالحية  التدابير  ــراح  ــت واق القائمة 
إلى  البرنامج  ويهدف  الليبي.  لالقتصاد 
والمالي  االقــتــصــادي  الــتــوازن  تحقيق 

ومعالجة عجز الموازنة العامة في ليبيا.
معالجة  إلــى  أيضا  البرنامج  ويــهــدف 
الدين  وتغطية  المدفوعات  ميزان  اختالل 
للمؤسسات  اإليــــرادات  وتنمية  ــعــام،  ال
لتحصيل  برنامج  تنفيذ  عبر  السيادية 

دعم  إلى  إضافة  فعال،  بشكل  الضرائب 
تنمية القطاع الخاص للتخفيف من اإلنفاق 

الحكومي على القطاعات المختلفة.

وبعد 4 أشهر من صدور القرار، تفاعلت 
السوق السوداء مع قرار فرض رسم بنسبة 
إذ  األجنبي،  النقد  مبيعات  على   %183
الدولية  العمالت  من  عدد  أسعار  هبطت 
مقدمتها  في  عليها،  الطلب  يكثر  التي 
كان  المثال  سبيل  فعلي  األميركي،  الدوالر 
دينار   6.13 األميركي  الــدوالر  صرف  سعر 
في  التراجع  ليواصل  القرار،  تطبيق  قبل 

األسبوع األخير ليصل إلى 4.27 دينار.
التضخم  جماح  كبحت  نفسه،  الوقت  في 
االقتصادية وتحسن  اإلجراءات  تطبيق  بعد 
إنتاج وأسعار النفط الخام في العام 2018، 
إذ سجل معدل التضخم انخفاضا إلى نسبة 

الجاري،  العام  من  الثالث  الربع  في   %9.4
مقابل 25.9 في العام الماضي، فيما يتوقع 
لي  ملحوظا  انخفاضا  المركزي  المصرف 
خالل  سالب  معدل  إلى  يصل  أن  متوقعا 

الربع الرابع من العام 2018.
سوق  لهيئة  السابق  الرئيس  ويقول 
»المعالجات  إن  الشحومي  سليمان  المال 
 2018 أكتوبر  منذ  أطلقت  التي  النقدية 
ساعدت علي تحسين أوضاع أزمة السيولة 
فروق  من  كبير  بشكل  خفضت  و  الخانقة 
وانعكس  الموازية  بالسوق  الصرف  أسعار 
المستوي  في  ملحوظ  تحسن  في  ذلــك 
مستوى  ــن  م ــلــص  وق لــألســعــار  ــام  ــع ال

التضخم«.
المعالجة  ــذه  ه تبقى   « ــال  ق ولكنه 
إيجاد  على  قــاصــرة  اآلن  حتى  الوحيدة 
الحياة  متطلبات  على مستوى  ناجعة  حلول 
البالد  مناطق  كافة  في  للمواطن  اليومية 
تشهد  التي  الجنوبية  بالمناطق  ــواء  س
احتقانا وارتفاعا شديدا في األسعار، ونقصا 

في الوقود والدواء والغذاء«
خاص  بــاب  »إدراج  الشحومي  واقترح 
الميزانية،  في  للبلديات  المالية  بالترتيبات 
وفقا  وتوزيعه  نقدي  إلى  الدعم  وتحويل 
للرقم الوطني، ومعالجة الحد األدنى والحد 
الحكوميين  الموظفين  لمرتبات  األعلى 
التضامن  ومعاشات  المتقاعدين  ومعاشات 
ضوابط  »وضع  إلى  دعا  كما  االجتماعي« 
للبلديات،  المالية  وزارة  قبل  من  لإلنفاق 
الرئاسي  المجلس  مــن  ــرار  قـ ــدار  ــ وإص
يحدد  المالية  الترتيبات  لقرار  مصاحب 

مقدار الضريبة الجديدة على بيع الدوالر«.
المصرف  محافظ  اعتبر  جهته،  مــن 
أن  المسالتي  ــب  رج األســبــق  الــمــركــزي 
يحدث  لن  الحقيقي  االقتصادي  اإلصــالح 
مع  البالد  في  ــاع  األوضـ تستقر  أن  قبل 
وجود حكومة واحدة ومؤسسات اقتصادية 
أن »ما  ومالية ومصرفية موحدة. وأوضح، 
اقتصادية،  إصالحات  أنــه  على  له  يــروج 
بين  خــالف  حــل  إلــى  الــوصــول  يتعدى  ال 
المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن 

تسعيرة الدينار«.

ــرار  ــك ــة وت ــي ــن ــى األم ــوض ــف ــم ال رغـ
إال  النفطية،  المنشآت  على  االعتداءات 
النفط  لعائدات  القياسي  االرتفاع  أن 
عالمة  كــان   2018 الــعــام  فــي  الليبي 
شريان  يعد  الذي  القطاع  هذا  في  بارزة 

الليبيين. حياة 
عن  الدولية  الطاقة  وكــالــة  وتعبر 
التي  االعتداءات  بشأن  متكررة  مخاوف 
وتأثير  النفطية  المنشآت  لها  تتعرض 
العالمي  اإلنتاج  مستويات  على  ذلــك 
في  الطلبات  مستوى  مــع  وبالتزامن 
من  عنها  ينتج  مــا  العالمية  الــســوق 

عالميا. النفط  أسعار  في  ارتفاع 
رئيس  عاد  الماضي،  يونيو   14 ففي 
السابق  النفطية  المنشآت  حرس  جهاز 
المشهد،  واجهة  إلى  الجضران  إبراهيم 
في  نفطيين  موقعين  هــاجــم  بعدما 
شمال  فــي  النفطي  ــهــالل  ال منطقة 
النفط  تصدير  يتم  حيث  البالد  شرقي 

الخارج. إلى 
الجيش  أعلن  يونيو،  من   25 وفــي 
خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني 
هذه  على  الكاملة  السيطرة  حفتر 
نحو  استمرت  مــعــارك  بعد  المنطقة 
مؤسسة  حفتر  المشير  وكلف  أسبوعين. 
المنشآت  ــإدارة  بـ بنغازي  فــي  النفط 

قراره. يعود عن  أن  قبل  النفطية، 
عناصر  شنت  الماضي،  سبتمبر  وفي 
مبنى  على  هجوما  »داعش«  تنظيم  من 
العاصمة  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الخاصة  الردع  قوات  وأعلنت  طرابلس، 
المؤسسة  على  سيطرت  أنها  الليبية 
من  مجموعة  من  مبناها  احتالل  بعد 

لمسلحين. ا

يغادر  أن  أبــى   ،2018 العام  وكــأن 
صناعة  في  جديد  اضطراب  وقوع  دون 
أعلنت  الجاري،  ديسمبر  ففي  النفط، 
القوة  حالة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الشرارة  حقل  في  العمليات  على  القاهرة 
 – مسلحة  مجموعة  أوقــفــت  أن  بعد 
ـ  المدنية  اإلسناد  وسرية   30 الكتيبة 

قسرا. اإلنتاج 
األمنية  التوترات  هذه  مقابل  وفي 
يشهد  الــلــيــبــي  الــنــفــط  إنــتــاج  ــإن  فـ
المؤسسة  أعلنت  إذ  قياسية،  ارتفاعات 
الماضي  سبتمبر   6 في  للنفط  الوطنية 
من  حققتها  التي  اإليرادات  ارتفاع  عن 
األشهر  خــالل  والــغــاز  النفط  مبيعات 
أزمة  رغــم   2018 من  ــى  األول السبعة 
التحديات  مــن  وغــيــرهــا  ــرت  س خليج 
بلغت  إنها  وقالت  الوطنية،  التشغيلية 
ارتفاعا  يعني  ما  وهو  دوالر  مليار   13.6
إجمالي  عن  دوالر  مليون   600 بواقع 
 13 بلغت  والتي   2017 العام  إيــرادات 

دوالر. مليار 
 2016 فــي  النفطي  اإلنــتــاج  وصعد 
يوميا،  برميل  ــف  أل  450 ــى  إل ليصل 
ليصل   2017 العام  في  الصعود  وواصل 
 750 ثم  ومــن  برميل،  ألــف   500 إلــى 
لقرابة  وصل  وأخيرا  باليوم،  برميل  ألف 
نوفمبر  في  يوميا،  برميل  مليون   1.2

.2018
في  مستوى  أعلى  بلغ  الــذي  اإلنتاج 
طموحات  سقف  من  رفع  سنوات  خمس 
لتحقيق  تطلعها  عن  لتعلن  المؤسسة 
آخر  دوالر  مليار   23.7 بقيمة  عائدات 
أكثر  إلــى  إنتاج  ــادة  وزي الجاري  العام 
العام  بحلول  يوميا  برميل  مليوني  من 

.2022
ــة الــنــفــط  ــس ــؤس وكــــان رئــيــس م
أكتوبر  في  أعلن  اهلل  صنع  مصطفى 

على  يزيد  ما  خسرت  ليبيا  أن  الماضي 
حتى   2013 العام  منذ  دوالر  مليار   130
اإلنتاج.  معدالت  تراجع  بسبب   2017
النفطي  ليبيا  إنتاج  تراجع   2012 ومنذ 
هبوطا  يوميا  برميل  ألف   200 نحو  إلى 

يوميا. برميل  1.6 مليون  أكثر من  من 
الشركة  عــن  صــادر  تقرير  ويــقــول 
ــمــارات الــبــتــرولــيــة  ــث ــالســت الــعــربــيــة ل
-الذي  الليبي  النفط  إن  »أبيكورب«: 
العالم  إمدادات  من  رئيسا  مكونا  كان 
أظهر  الجودة-  عالي  الخام  النفط  من 

األخيرة. األشهر  في  أهميته 
»انتعاش  أن  »أبــيــكــورب«  واعتبرت 
إلى  يونيو  شهر  من  الفترة  خالل  اإلنتاج 
 – تقريبا  اإلنتاج  2018–مضاعفة  أكتوبر 
العالمية«،  للسوق  مهمة  لحظة  في  جاء 
في  جاء  ليبيا  إنتاج  »ارتفاع  أن  مضيفة 
تحاول  ألنها  أيضا،  ألوبك  مفيدة  لحظة 
في  المتصاعدة  األسعار  على  السيطرة 
استأنفت  ليبيا  وأن  ــرة،  األخــي األشــهــر 
وجهودها  المجموعة  فــي  مشاركتها 

لتحقيق االستقرار في السوق العالمية«.
المبعوث  عن  صادرة  تصريحات  وتكرر 
النفط  قطاع  ابتعاد  ضـــرورة  األمــمــي 
يقول  إذ  السياسية،  الــتــجــاذبــات  عــن 
»النفط  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
أن  ألحد  يحق  وال  جميعا،  الليبيين  ملك 
تصديره«،  أو  نقله  أو  إلنتاجه  يتعرض 
وال  رهينة،  ليس  ليبيا  »نفط  ويضيف 
أن  ينبغي  وطنية  ــروة  ث وهــو  غنيمة، 
والتجاذبات  الــمــســاومــات  ــوق  ف تبقى 
لليبيين  مصلحة  الحزم  وفي  والصدامات، 
شهده  مــا  ووســط  دولــتــهــم«.  وهيبة 
يبقى  العام،  خــالل  أحــداث  من  القطاع 
بعودة  مرهونا  والتصدير  اإلنتاج  استقرار 
السياسية  المؤسسات  وتوحيد  االستقرار 

واألمنية المنقسمة منذ سنوات.

اقتصاد

كالم في األرقام

أو ما يعادلها من النقد األجنبي، الحد 
األقصى المسموح بإدخاله أو خروجه 

من ليبيا دون حاجة لإلفصاح.
»المصرف المركزي«

قالوا
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المختنقات  معالجة  أن  معيتيق  احمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  أعلن 
خطة  بنود  أحد  هي  للموظفين  المالية  بالتسوية  واإلســراع  االقتصادية، 

الحكومة في العام 2019.
وقال، في معرض اإلعالن عن حزمة من الخطوات والبرامج التي تعتمد 
ضمن  جعلت  الحكومة  إن   ،2019 العام  خالل  تنفيذها  الوفاق  حكومة 

أولوياتها تحسين األوضاع االقتصادية بشكل عام.
برنامج  باقي  تنفيذ  في  بقوة  االستمرار  تعتزم  الحكومة  أن  إلي  وأشار 
الدينار،  صرف  سعر  تصحيح  باستمرار  وذلــك  االقتصادية،  اإلصالحات 

وتخفيض أسعار السلع األساسية، وتوفير السيولة في المصارف.
استكمال  المقبلة  القليلة  الفترة  خالل  سيالحظ  المواطن  أن  وأوضح 

صيانة عدد من المستشفيات والمدارس في العديد من المدن الليبية.

املختنقات االقتصادية في خطة حكومة الوفاق لعام 2019

آالف دوالر

»تراجع أسعار النفط 
يرتبط بدرجة كبيرة بالرفع 
الجديد لسعر الفائدة 
األميركية«

إيجور سيتشن 
رئيس شركة »روسنفت« 

10
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.769دوالر أميركي
1.5875يورو

1.769الجنية االسترليني
0.371الريال السعودي
0.379درهم إماراتي
0.2022االيوان الصيني
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السنة الرابعة
العدد 162 20 من ربيع اآلخر 1440 هــ
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كان الموضوع المتكرر في الصحافة المالية خالل قسم كبير من 
عام 2018 هو المخاطر المتزايدة في فئة األصول في األسواق 
بكونها  الحال،  بطبيعة  الناشئة،  االقتصادات  تتسم  الناشئة. 
مجموعة متنوعة للغاية. لكن العائدات على سنداتها السيادية 
ارتفعت بشكل ملحوظ، مع تضاؤل تدفقات رأس المال إلى هذه 

األسواق في ظل تصور عام لظروف متدهورة.
تاريخيا، كانت هناك عالقة إيجابية محكمة بين أدوات دين 
الشركات األميركية المرتفعة العائد وارتفاع العائد على ديون 
األسواق الناشئة السيادية. الواقع أن ديون الشركات األميركية 
ذات العائد المرتفع هي السوق الناشئة الموجودة داخل االقتصاد 
األميركية(.  الناشئة  السوق  ديون  )ولنسمها  ذاته  األميركي 
ولكن خالل هذا العام، تباعدت مساراتهما )انظر الشكل رقم 
1(. ومن الجدير بالذكر أن عائدات الشركات األميركية فشلت 

في االرتفاع بالتزامن مع نظيراتها في األسواق الناشئة.
ولكن ما الذي يدفع هذا التباعد؟ هل تبالغ األسواق المالية 
في تقدير مخاطر الدخل الثابت في األسواق الناشئة )عائدات 
التقليل  في  تبالغ  أوأنها  للغاية«(؟  »مرتفعة  الناشئة  األسواق 
من جسامة المخاطر في الشركات األميركية )عائدات األسواق 

الناشئة األميركية منخفضة للغاية(؟
إذا وضعنا في االعتبار االتجاهات والدورات الحالية في 
العوامل العالمية مجتمعة )أسعار الفائدة األميركية، وقوة 
الدوالر األميركي، وأسعار السلع العالمية( باإلضافة إلى 
والسياسية  االقتصادية  التطورات  متنوعة من  مجموعة 
السلبية في كل بلد على حدة والتي ابتليت بها مؤخرا 
بعض من أكبر األسواق الناشئة، فأنا أميل إلى التفسير 
الثاني. في بيئة عالمية ال تزال تتسم بانخفاض الفائدة، 
أفضى البحث الدائم عن العائد إلى مصدر جديد وجذاب 
نسبيا تحت ستار التزامات القروض المضمونة داخل عالم 
السوق الناشئة األميركية. ووفقا لصناعة األوراق المالية 
ورابطة األسواق المالية، بلغت اإلصدارات الجديدة من 
ذروة  العائد  المرتفعة  »التقليدية«  الشركات  سندات 
ارتفاعها في عام 2017 ثم ابتعدت بشكل كبير عن هذه 

الذروة هذا العام )بنحو %35 حتى نهاية شهر نوفمبر(.
التزامات  سوق  إلى  الجديدة  ــدار  اإلص أنشطة  وتحولت 
القروض المضمونة، حيث ارتفعت المبالغ المستحقة إلى عنان 
S&P/ السماء، لكي تحقق قمم جديدة كل يوم تقريبا. ويظهر

 S&P/LSTA مؤشر(LSTA US Leveraged Loan 100 Index
US100 للقروض المدعومة بالروافع المالية( زيادة بنحو %70 
ديسمبر  شهر  ــل  أوائ في 
عام  بانخفاضات  مقارنة 
تسجيل  مـــع   ،  2012
غير  الرتفاعات  اإلصدارات 
 .2018 عام  في  مسبوقة 
الناشئة،  ــواق  األس وبلغة 
الناشئة  السوق  تجتذب 
ضخمة  تدفقات  األميركية 

من رؤوس األموال.
من  مماثل،  نحو  على 
ــك الــذيــن  ــئ مــنــظــور أول
يجلبون المقترضين من الشركات ويجمعون التزامات القروض 
المضمونة الشركاتية، يشكل الحجم الكبير مكافأة في حد ذاته، 
االئتمانية  الجدارة  معايير  خفض  يعني  ذلك  كان  وإن  حتى 
ــ  ضعفا«  األكثر  »الحلقات  حصة  أن  والواقع  للمقترضين. 
سلبية  نظرة  )مع  أوأقل  »ب«  الفئة  تحت  المصنفة  الشركات 
ـ في النشاط اإلجمالي، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ  للمستقبل(ـ 

الفترة 2015-2013.
فضال عن ذلك، فإن اإلصدارات الجديدة ال تأتي من مقرضين 
أقل جودة فحسب، بل إن المواثيق التي تحكم هذه األدوات ــ 
الفقرات المصممة لضمان االمتثال لشروطها وبالتالي الحد من 
خطر العجز عن السداد ــ أصبحت هي أيضا متراخية. واتجهت 
اإلصدارات التي تتسم بخفة الضمانات إلى االرتفاع حتى باتت 

تمثل اآلن نحو %80 من حجم المبالغ المعلقة.
يشير السجل إلى أن طفرات تدفق رأس المال تنتهي إلى 
نتيجة سيئة غالبا. فأي عدد من العوامل من الممكن أن يعمل 
الركود. وفي حالة  إلى  الطفرة  الدورة من  اتجاه  على تحويل 
الشركات، ترتفع احتماالت العجز عن السداد مع ارتفاع مستويات 
الدين، وتآكل قيمة الضمانات )على سبيل المثال، أسعار النفط 
في حالة صناعة الصخر الزيتي في الواليات المتحدة(، وانخفاض 
أسعار األسهم. اآلن أصبحت كل المصادر الثالثة لخطر العجز عن 
السداد بارزة، ومع االفتقار إلى الضمانات الجديرة بالثقة، باتت 
سوق التزامات القروض المضمونة )مثلها كمثل أسواق أخرى 
كثيرة( عرضة لخطر التكالب على استرداد األموال، ألن الالعبين 
الخاضعة  المصرفي  الظل  مؤسسات  في  يتمثلون  الرئيسيين 

لضوابط تنظيمية خفيفة.
ثم هناك المخاوف القديمة المعروفة بشأن الظل المصرفي 
في عموم األمر، والتي تؤكد على أهميتها المتنامية وغموض 
صالتها مع أجزاء أخرى من القطاع المالي. كما نسمع بطبيعة 
الحال أن فضيلة تمويل الديون عبر أسواق رأس المال وليس 
ديون  أوشطب  تسعير  إعادة  صدمة  أن  في  تتلخص  البنوك 
مفاجئة لن تؤدي إلى إضعاف قناة االئتمان التي تغذي االقتصاد 
الفترة 2009-2008.  الحقيقي إلى الدرجة التي شهدناها في 
بالرهن  المدعومة  المالية  باألوراق  مقارنة  ذلك،  على  عالوة 
العقاري )وسوق اإلسكان عموما(، فإن نطاق تعرض ميزانيات 

األسر لسوق ديون الشركات أقل كثيرا.
العقاري  الرهن  فقاعة  انفجار  على  سنوات  عشر  مرور  بعد 
الثانوي، يبدو أن فقاعة أخرى تحل محلها ــ وهي الظاهرة التي 
أوليفييه  وبيير  فارهي،  وإيمانويل  كاباليرو،  ريكاردو  وصفها 

جورنشاس ببراعة على أنها »لعبة Whac-a-Mole المالية«.
في   2007 عام  قبل  األسري  اإلسكان  طفرة  تزامنت  مثلما 
القروض  التزامات  اكتسبت  المتقدمة،  األســواق  من  العديد 
المرء  أوروبا. وكما كان  متزايدة في  أيضا شعبية  المضمونة 
القروض  اللتزامات  المستثمرين  شهية  ارتفاع  أدى  ليتوقع، 
المضمونة األوروبية إلى ارتفاع اإلصدارات )بنحو %40 تقريبا 
إلى  اليائس  اليابانية  البنوك  أدى سعي  2018(. كما  عام  في 

* خبيرة اقتصادية
*نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

كارمن راينهارت*

ديون األسواق الناشئة

القاهرة - الوسط

صدمة إعادة تسعير أوشطب 
ديون مفاجئة لن تؤدي إلى 

إضعاف قناة اإلئتمان التي 
تغذي االقتصاد احلقيقي 

كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحني

هجوم الجضران.. واستهداف مؤسسة النفط.. وإغالق »الشرارة«

المسالتي: اإلصالح الحقيقي 
لن يحدث قبل استقرار 

األوضاع بحكومة واحدة 
ومؤسسات اقتصادية موحدة

استقرار اإلنتاج والتصدير مرهون بعودة االستقرار وتوحيد 
المؤسسات السياسية واألمنية المنقسمة منذ سنوات

ارتفاع إيرادات النفط إلى 13.6 مليار دوالر بزيادة 600 
مليون دوالر عن إيرادات العام 2017

 <  سحب الدخان تتصاعد من أحد خزانات النفط، مايو الماضي.

 <  جانب من التعامالت في أحد المصارف.

القاهرة - عالء حموده



توقع تقرير لموقع »غلوبال بالتس« األميركي أن تؤثر 
ليبيا، والوضع  السائدة في  السياسي  الغموض  حالة 
األمني المتدهور على مستوى اإلنتاج النفطي في العام 
2019، رغم تعافي اإلنتاج النفطي ووصوله لمستويات 
اإلنتاج  توقعات  إن  وقال   ،2018 العام  قياسية خالل 

للعام المقبل التزال هشة.
وذكر الموقع، المعني بمتابعة أسواق النفط والغاز 
العالمية، أن اإلنتاج النفطي في ليبيا المس مستوى 1.15 
مليون برميل يوميا في 2018، وهو المستوى األعلى منذ 
خمس سنوات تقريبا، وهناك توقعات بأن يظل اإلنتاج 
النفطي مستقرا في العام 2019 فوق مستوى المليون 
وطأة  تخف  أن  المرجح  غير  من  لكن  يوميا،  برميل 

الصراعات المحلية داخل ليبيا في أي وقت قريب.
في  الليبي،  النفطي  اإلنتاج  يظل  أن  من  وتخوف 
العام 2019، مرهونا بتحقيق تحسن على الصعيدين 
السياسي واألمني، وذكر التقرير بأهم المشاكل التي 
تعوق زيادة اإلنتاج إلى مستوياته قبيل العام 2011، 
أهمها تدهور الوضع األمني في منطقة الجنوب، التي 
تضم أهم حقول اإلنتاج النفطية، وقضية توزيع العوائد 
المالية لمبيعات الخام، وهي القضية التي طالب كثير 

من األطراف المحلية والدولية بإعادة النظر فيها.
ومع تحديد موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية 
أنه من  األميركي  الموقع  رأى   ،2019 العام  ربيع  في 
المرجح جدا أن تحول الفصائل الليبية تركيزها للسيطرة 
على البنية التحتية لصناعة النفط، وقال إن هذا يعني 
أن احتماالت شن هجمات مسلحة تستهدف خطوط 

نقل الخام ومنشآت اإلنتاج، تظل مرتفعة في 2019.

منطقة الجنوب
وتحدث التقرير خصوصا عن المنطقة الجنوبية، حيث 
يقع حقال الشرارة والفيل، أكبر الحقول النفطية، وقال 
إن المنطقة بالجنوب تظل عرضة باستمرار الضطراب 

اإلنتاج بسبب المشاكل األمنية المزمنة بها.

مؤسسة  فــي  الباحث  رأى  الــصــدد،  هــذا  ــي  وف
»ويسبرنغ بيل« إلدارة المخاطر، إلياس صديقي، أنه 
المعلنة  إلى مستويات اإلنتاج  النظر  الدقيق  من غير 
باعتبارها مؤشرا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  من قبل 
في  خاصة  العمالية،  االحتجاجات  ألن  لالستقرار، 
ارتفاع  مع  حتى  تحدث  اإلنتاج  واضطراب  الجنوب، 

مستويات اإلنتاج.
مجموعة  اقتحمت  الجاري،  ديسمبر  منتصف  ففي 
مسلحة حقل الشرارة النفطي، حتى مع وصول اإلنتاج 
إلى 700 ألف برميل يوميا، وهو ما يؤكد مدى هشاشة 
بالوضع  تأثرها  ومدى  ليبيا،  في  النفطية  الصناعة 

األمني، حسب تقرير »غلوبال بالتس«.
النفطية في  الحقول  أهم  الشرارة من  ويعد حقل 
ليبيا، لكنه عرضة لإلغالق المتكرر على يد مجموعات 
ولحل  لها.  مطالب  بتنفيذ  تنادي  مختلفة  مسلحة 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  اتفق  األزمة، 
ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل، على خطة 

من خمسة بنود تضمن إعادة فتح الحقل.
وتشمل الخطة إنشاء »مناطق خضراء« آمنة داخل 
الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح، وإعادة 
توزيع الحراس، وتغيير قيادة حرس المنشآت النفطية 
لهم  المصرح  غير  األشخاص  جميع  وإبعاد  بالحقل، 
بالتواجد، إضافة لوضع برنامج تأهيل مهني للحراس.

له،  أخيرة  تصريحات  في  اهلل،  كذلك، سلط صنع 
بوضع  وطالب  الجنوبية،  المنطقة  أزمة  على  الضوء 
المنطقة  تعانيها  التي  المشاكل  أهم  لتحديد  نهج 
ومعالجتها، وتخصيص ميزانيات جديدة لتغطية برامج 
رفع مؤشرات التنمية البشرية وتوفير الخدمات الصحية 
ومعالجة مشكلة نقص المياه، فضال عن المساهمة 

في تطوير الفرص االقتصادية المحلية.
لدعم  النفط  مؤسسة  استعداد  اهلل  صنع  وأكــد 
الحكومة، كونها المسؤولة عن برامج التنمية وتوفير 
المؤسسة  تقوم  حين  وفي  الجنوب،  في  الخدمات 
بدورها في تحقيق اإليرادات الالزمة لتمويل البرامج 

والخدمات الحكومية في كافة أرجاء البالد.

توزيع العائدات النفطية
توزيع  قضية  إلى  صديقي  إلياس  الباحث  وتطرق 
العائدات النفطية وعالقتها باالحتجاجات التي تتسبب 
في إغالق المنشآت النفطية، وقال إن من أكبر أسباب 
النفطية  العائدات  آلية توزيع وتخصيص  الخالف هو 

بين المدن واألقاليم الليبية.
وتابع: »في الحقيقة، إنها حلقة مفرغة نابعة من 
حالة الضبابية السياسية الراهنة. ومن أسبابها أيضا 
تترجم  التي  النفط،  لمؤسسة  المخصصة  الميزانية 
فيما بعد على المستوى المحلي إلى الشعور بإهمال 
منطقة بعينها، ما يدفع سكان تلك المنطقة للخروح 
في تظاهرات احتجاجية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى 

إغالق المنشآت النفطية«.
وقال: »إلى جانب التظاهرات التي تغذيها المظالم 
المالية  العائدات  وتخصيص  توزيع  فإن  الشعبية، 
انعدام  لحالة  الرئيسي  السبب  هي  النفط  لمبيعات 
لهذا  دائمة  حلول  توجد  ال  اآلن  وحتى  االستقرار، 

المأزق«.
كذلك أضاف تقرير »غلوبال بالتس« أن »طموحات 
المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، للسيطرة على 

ليبيا قبيل االنتخابات المقبلة، تضيف عامال جديدا من 
الضبابية بشأن مستقبل البالد السياسي«، الفتا إلى أن 
»خليفة حفتر فرض سيطرته على موانئ التصدير في 
منطقة الهالل النفطي، منتصف العام الجاري، وبالتالي 

لديه نفوذ كبير على قطاع النفط«.

تفاؤل حذر
»إن  األميركي:  الموقع  تقرير  قال  عــام،  بوجه  لكن 
األمر ليس بهذا السوء«، الفتا إلى أن االنتعاش األخير 
معظم  عكس  على  جاء  بليبيا،  النفطي  اإلنتاج  في 
التوقعات، كما ازدادت التوقعات بعودة شركات النفط 
اإلنتاج خالل  مع تضاعف  تدريجيا،  البالد  إلى  الدولية 
بي«  »بي  شركتا  وأعلنت  وسبق  الماضيين.  العامين 
البريطانية و»إيني« اإليطالية عزمهما استئناف أنشطة 
االستكشاف في ليبيا، كذلك تأمل شركتا »أو إم في« 

اإلسبانية و»ريسبول« بزيادة حصص مشاركتهما.
وتوضح بيانات »غلوبال بالتس« أن اإلنتاج الليبي 
بين شهري يناير ونوفمبر من العام الجاري تراوح بين 
950 ألف برميل يوميا ومليون برميل يوميا، مقارنة 

مع أقل من 400 ألف برميل يوميا في العام 2016.
األميركية  »رابيدان«  مجموعة  في  الباحث  وأشاد 
للطاقة، فرناندو فيريرا، بجهود رئيس مؤسسة النفط 
الدولية  النفط  شركات  إلقناع  اهلل  صنع  مصطفى 
القطاع  في  استثماراتها  وزيــادة  ليبيا  إلى  للعودة 
النفطي، متوقعا أن تزيد الشركات الدولية إسهاماتها 

في مشاريع داخل ليبيا خالل العام 2019.
ريبورتس«  »فورين  مؤسسة  في  الباحث  لكن 
إن  قال  رييد،  مات  الطاقة،  الستشارات  األميركية 
نجاح صنع اهلل قد يجعل المؤسسة عرضة للهجمات 
النفطية  والعائدات  اإلنتاج  »ارتفع  وقال:  المسلحة، 
بشكل ملحوظ هذا العام، وهي حقيقة لم تغب عن 
معرقلي العملية السياسية. االنتخابات الوطنية المزمع 
كبيرة  تداعيات  لها  ستكون  المقبل  العام  إجراؤها 
بالنسبة إلى قطاع النفط، ومع سيطرة رجال حفتر على 
موانئ التصدير الرئيسية، ماذا سيحدث إذا لم يحصل 

خليفة حفتر على النتائج التي يرغبها؟«.

ناقشت لجنة المالك المشتركة بين المؤسسة الوطنية 
للنفط وشركة سوناطراك الجزائرية للنفط األنشطة 
المشتركة، والميزانيات الختامية لعام 2018، إضافة 
إلى الميزانيات المعتمدة لعام 2019 للقطعتين 65 

و96/95 بحوض غدامس.
جاء ذلك خالل اجتماع عقد في العاصمة الجزائرية 
إلى  خالله  الطرفان  تطرق  والثالثاء،  اإلثنين  يومي 
سبل تطوير القطعة 65، بما في ذلك إمكانية ربطها 

بحقول الحمادة التابعة لشركة الخليج العربي.
ابوالميدة،  سليمان  الطيب  االجتماع  حضر 
وخليفة يوسف عمرو عن جانب المؤسسة، وناصيرة 
اوبتال وجاويد بن شريف عن جانب  مراغني وناتاه 

سوناطراك.
حقلين  في  تستثمر  الجزائرية  الشركة  وكانت 
بعقد  ــازت  ف بعدما  غدامس  بحوض  متواجدين 
للكشف والتنقيب عن النفط والغاز بعد العام 2005.

وتقدر مصادر جزائرية قيمة عتاد سوناطراك من 
رغم  للتخريب  يتعرض  لم  الذي  وشاليهات  آليات 

الوضع األمني في ليبيا بـ155 مليون دوالر.

وأثار مغادرة مجمع »سوناطراك« الحكومي مواقع 
التساؤالت حول حقيقة تخليه عن  ليبيا  التنقيب في 
عقب  البالد  في  والغاز  النفط  حقول  في  االستثمار 
تجميد نشاطه في 2014 وسحب عماله من الموقع 

على خلفية تدهور االضطرابات األمنية.
وما يعمق الغموض توقيع الشركة الجزائرية اتفاق 
إطار في ديسمبر 2017 مع المؤسسة الوطنية الليبية 
حول  الطرفين  بين  التعاون  تعزيز  بهدف  للنفط 
اتفاق نص  الحدودية، في  المحروقات  تسيير حقول 
على تحيين دراسة تعود لعام 2006 تخص الحقلين 

الحدوديين الرار الجزائري والوفاء الليبي.
»ســونــاطــراك«،  لشركة  العام  المدير  وكشف 
عبدالمومن ولد قدور، عن مفاوضات لتحديد معالم 
المشاريع التي تنوي الجزائر وليبيا إطالقها معا دون 

أن يحدد بدقة تلك المشاريع المشتركة.
وكان ولد قدور، صرح قبل أشهر بأن شركته لم 
تغادر ليبيا رغم األزمة األمنية التي مرت بها، وأنها 
تطمح للحفاظ على تواجدها هناك من خالل منصات 

حفر لها أبقتها هناك.

اقتصاد 09

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق 
الكبير في القاهرة مع محافظ البنك 

المركزي المصري طارق عامر دعم التعاون 
الثنائي وتبادل الخبرات بين المؤسستين 

الماليتين في ليبيا ومصر .
وتركز البحث خالل االجتماع الذي عقداه 
في القاهرة على التعاون في مجاالت الدعم 
الفني والتدريب وكيفية إدارة االستثمارات 

المشتركة في القطاع المصرفي. وحضر 
االجتماع مدير عام المصرف الليبي الخارجي 

وعدد من المسؤلين في كال المصرفين .

»املركزي« يبحث مجاالت التعاون مع مصر

هراوة،  فرع  الوحدة  مصرف  إلى  وصلت 
أمس األربعاء، سيولة نقدية قيمتها 1.5 

مليون دينار مخصصة لزبائن المصرف.
السيولة  إن  بالمصرف  مصدر  وقــال 
ستوزع على الزبائن، على أن تكون قيمة 

السحب للصك الواحد ألف دينار.
كما وصلت سيولة نقدية إلى مصرف 
الوحدة في بن جواد قيمتها مليونا دينار، 

من اإلدارة العامة لمصرف الوحدة، على 
الواحد  للصك  السحب  قيمة  تكون  أن 
والتجاري  الوحدة  مصرفا  دينار.كان  ألف 
الماضي  األسبوع  تسلما  بسرت،  الوطني 
على  توزيعها  في  شرعا  نقدية  سيولة 
زبائن المصرف، بقيمة ألف دينار للصك 
الواحد عن طريق مندوبي القبائل، وتبلغ 

األموال ثالثة ماليين دينار.
إرساليات  تباعا  أن تصل  المقرر  ومن 
أفريقيا  شــمــال  مــصــارف  ــى  إل نقدية 

والجمهورية والصحارى.

السعر بالدوالرنوع الخام
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وصول 3.5 مليون دينار سيولة إلى سرت وبن جواد
سرت - محمود الصالحي

»غلوبال بالتس«: صناعة النفط الليبية التزال 
رهينة الوضع السياسي واألمني في 2019

مؤسسة النفط وسوناطراك الجزائرية تقران ميزانية القطعة املشتركة بحوض غدامس

تواجه أسعار النفط صعوبة في استئناف ارتفاعها بقوة في آسيا في 
أجواء من الشكوك بشأن االقتصاد األميركي والفائض في العرض 
كرود(  سويت  )اليت  الخفيف  النفط  برميل  سعر  وارتفع  المفرط. 
المرجع األميركي للخام، تسليم فبراير 24 سنتا ليبلغ 42,77 دوالرا 

في المبادالت اإللكترونية في آسيا، وفق وكالة »فرانس برس«.
كذلك ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع األوروبي 

تسليم فبراير 12 سنتا إلى 50,35 دوالرا.
وكانت أسعار النفط خسرت اإلثنين الماضي أكثر من 6% من 
قيمتها ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، بالتزامن 

مع انخفاض كبير لبورصة نيويورك.
سي  ام  »سي  مجموعة  في  المحللة  يان  يانغ  مارغريت  وقالت 
والشكوك  العالمي  النمو  تباطؤ  من  »المخاوف  إن  ماركيتس« 
السياسية الصادرة عن البيت األبيض بشأن التجارة وسياسته حول 

الحدود، تشكل عوامل خطر«.
الطلب  العرض وضعف في  الخام من تخمة في  أسواق  وتعاني 
المتحدة.  بالواليات  اقتصادي عالمي، بدءا  بسبب احتماالت تباطؤ 
ويمكن أن تسجل األسعار تراجعا أكبر على الرغم من جهود منظمة 
الدول المصدرة للنفط )اوبك( وشركائها لدعمها عبر خفض اإلنتاج.

وقررت »أوبك« وحلفاؤها بقيادة روسيا خفض اإلنتاج بمقدار 1,2 
مليون برميل يوميا لألشهر الستة المقبلة، لكن المحللين يشككون 

في إمكانية أن يكفي ذلك لعكس الوضع.
»ما  المالية  »اواندا«  المحلل في مجموعة  إينيس  وقال ستيفن 
لم تجد أوبك حال سحريا وتطمئن األسواق بأن اقتطاعاتها جديرة 
بالثقة، بما في ذلك عبر اتخاذ قرار بتخفيضات أكبر كما اقترح بعض 
األعضاء، ستواصل المخاوف باالقتصاد الكلي التأثير على األسواق«.

وكان برميل النفط الخفيف خسر في سوق المبادالت في نيويورك 
عند اإلقفال اإلثنين 3,06 دوالرات )6,7%( ليقفل عند 42,53 دوالرا، 

أدنى سعر له منذ يونيو 2017.
 50,47 إلى   )%6,2( دوالرات   3,35 تراجع  فقد  برنت  برميل  أما 

دوالرا في سوق لندن، أدنى سعر له منذ أغسطس 2017.

يعتزم البرلمان الصيني اقرار قانون جديد لتشجيع االستثمار األجنبي 
هدفه عقلنة النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا.

ووفق وكالة أنباء الصين الجديدة فإن »القانون الموحد« الجديد 
سيكون بديال من ثالثة قوانين سارية تتعلق خصوصا بالشركات 
يملكها  التي  والشركات  واألجنبية  الصينية  المشتركة  والرساميل 

أجانب بالكامل، حسب وكالة »فرانس برس«.
الخميس  االوروبية  المفوضية  إعالن  بعيد  االعالن  هذا  ويأتي 
أمام منظمة  يونيو  بها في  التي تقدمت  الماضي توسيع شكواها 
التجارة العالمية ضد »النقل القسري« للتكنولوجيا بالنسبة للشركات 
التي ترغب في االستثمار في الصين. وهذا الموضوع كان في صلب 

انتقادات الرئيس االميركي دونالد ترامب للصين.
وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس 
سريانه  ومع  واألحد.  السبت  الصيني(  )البرلمان  الشعبي  الوطني 
سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال امام 

الشركات االجنبية لدخول السوق واجبارها على نقل التكنولوجيا.
نفسها  المزايا  من  بذلك  االجانب  المستثمرون  وسيستفيد 
الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات باستثناء القطاعات 

المدرجة على »الالئحة السلبية«.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على اإلنترنت »بهدف 
وحماية  األجنبي  باالستثمار  والنهوض  االنفتاح  توسيع  من  مزيد 
اقترح مجلس  األجنبية،  لالستثمارات  المشروعة  والمصالح  الحقوق 

الدولة )الحكومة( مشروع قانون«.

بفعل  أمس  أشهر  ستة  في  مستوى  ألعلى  الذهب  أسعار  قفزت 
مخاوف بشأن النمو العالمي وإغالق جزئي للحكومة األميركية مما 
عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين لإلقبال على المعدن 

في  الذهب  وصعد  آمــن.  كمالذ  النفيس 
 1273.71 إلى   %0.4 الفورية  المعامالت 
دوالر لألوقية )األونصة(. وارتفع المعدن إلى 
1274.68 دوالر في المعامالت المبكرة وهو 
يونيو، حسب وكالة   20 منذ  أعلى مستوى 
اآلجلة  األميركية  العقود  وزادت  رويترز. 

0.5% إلى 1277.6 دوالر لألوقية.
وقال يويتشي إيكميزو مدير فرع طوكيو 
إن  ستاندرد«  »آي.سي.بي.سي  بنك  في 
النمو  بشأن  المستثمرين  يساور  القلق 
على  يقبلون  ــذا  ول العالمي  االقتصادي 

األصول اآلمنة مثل الذهب، مضيفا أن موجة البيع الحادة في أسواق 
األسهم دفعت المعدن النفيس لالرتفاع أيضا.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.9% إلى 14.86 دوالر لألوقية.
وصعد  لألوقية  دوالر   787.49 إلى   %0.6 البالتين  وارتفع 

البالديوم 0.1% إلى 1244.60 دوالر لألوقية.

أسعار النفط تواجه 
صعوبة في االنتعاش

قانون صيني جديد 
لتشجيع االستثمار األجنبي

الذهب يقفز ألعلى
 مستوى في 6 أشهر

خطة إلنشاء »مناطق خضراء« آمنة 
داخل حقل الشرارة وتغيير قيادة 

حرس المنشآت النفطية

إنتاج بين 950 ألف و مليون برميل 
يوميا في الفترة من يناير إلى نوفمبر.. 

مقابل نحو 400 ألف في 2016

إنتاج الحقول المس مستوى 1.15 مليون برميل يوميا في 2018
 <  منشآت نفطية في حقل الشرارة

القاهرة - ترجمة: هبة هشام

 <  الصديق الكبير
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في ذكرى استقالل ليبيا

سالم الكبتي

آمنة أحمد القلفاط

األولى: والمقاهي كانت تمتلئ بها المدينة وكانت عامرة بجلساتها وروادها وحكاياتها أجيال تذهب وأجيال 
تأتي لتجلس على المقاعد نفسها وتتناول الشاي والقهوة والسحلب والمشروبات الباردة.

كانت ملتقى للراحة بعد عناء من عمل أو لمواعيد الصحاب أو لقراءة عقود القران وكانت الحكايات واألخبار 
تنطلق من جوف المقاهي وتنتشر في دروب بنغازي العتيقة.

الفردوس القديم كان له جوه الخاص ومذاقه الخاص وكان موقعه قرب الجامعة في مكان عمارة كانون 
حاليًا، وكان الحاج هويدي يستقبل الرواد بالبشاشة والترحاب وكانت الخدمات مفعمة بالتفنن من )سامبو( أو 

محمد معتوق.
الفردوس كان نبضًا لحياة بنغازي شهد اللقاءات الوطنية واالحتفاالت وكان له جوه الخاص ومذاقه الخاص 
وأحيانًا كان مكانًا أنيسًا لمحاضرات الدكتور محمد عبد الهادى بوريدة أستاذ الفلسفة العمالق كان يسحب 
بالروين  الهنقاري ومحمد  إبراهيم  الفلسفة وتالميذه  تالميذه ويجلس معهم هناك ونقاشات ودروس في 
الكالم  وعلم  والمقهى  الفلسفة  الوافي.  عبدالكريم  ومحمد  الشريف  أحمد  ومحمد  شعبان  حسنى  ومحمد 

والمنطق والبراهين واألدلة والمدارس الممتلئة بالحكمة والعقل.
وفى رمضان كان له جوه الخاص. في ركنه ثمة من يلعب الطاولة والورق. كان 
الحاج أحمد بن كاطو ومحمد بشير الهوني ورشاد الهوني وأحمد الكوافي وغيرهم. 

وزحام وحكايات وسهرات أليفة حتى موعد السحور.
المقاهي والفردوس وبنغازي والتاريخ والذكريات.

الثانية:
في  وانتهت   1914 في  بدأت  السنه  تلك  العالم جميعًا.  الحرب تحصد  كانت 

1918 وأسموها الحرب العالمية األولى.
وعندنا إضافة إلى الحرب اللعينة وهي في كل األحوال عبث وكارثة. كان الحزن 
الرهيب وسماه  الطاعون  والمجاعة ثم  الغوالي  والتشتت وفقد  يقطعنا بمنشاره 
األجداد الكبة. انتشر مع الجوع والدمار وظل يفتك بنا. في الزرايب أحرقت الكثير 
من الجثث وفي سيدي حسين. وأقامت إيطاليا كرنتينا أو حجرًا صحيًا في جليانة وفي 

أجدابيا منع البعض من المجيء إلى بنغازي. حزن وطاعون وموت على مد العين.
وفى تلك األيام ضاع الكثير وفقد العديد وانتشر المزيد من الحزن بال توقف 
إلى  الدواخل ووصلن  للفرار من  اللواتي اضطررن  البنات  الخوف أكثر على  وصار 
الخير ويتوهج  الجريد ينهض عمل  المتفرع من سوق  الكوافي  زقاق  بنغازي في 
التطوع وتبرز هنا جهود أربعة من المدينة الشيخ محمد بن عامر مفتي بنغازي 
والشيخ خليل الكوافي والسيد إبراهيم كانون والمعلمة حميدة العنيزي يفتحون 
أحد البيوت بالزقاق يصبح مأوى للبنات يجدن الرعاية والحنان والحدب وتحفيظ 
القرآن وتعليم الدروس والكتابة والخياطة والتطريز وفوق كل ذلك الحماية والحنان.

للحرب أهوالها وللطاعون ثمنه.
ولعمل الخير دون مقابل ينهض الرواد من الرماد على الطريق وينثرون المحبة. 

والعناية لآلخرين.
ذلك ما حدث في بنغازي ذات يوم ذات عام ذات حرب ذات طاعون.

الكيش ويعمل حمااًل في ميناء  الثالثة: كان مواطنًا عاديًا يسكن في براريك 
بنغازي أو )البرط ( كما يسمى تلك األيام.. العمل كان طيلة النهار ثم يعود يجلس مع العائلة أو الجيران 

ويتبادلون الحكايات وأكواب الشاي ويشعرون بالراحة رغم التعب والظروف االقتصادية.
كان الحديث في الغالب يدور عن الحرب في الجزائر وجميلة بوحريد وانتصارات الثوار والمطاردة في الجبال 
ثم يعرجون على المساندة الليبية الشعبية والرسمية لألخوة هناك كل ليبيا كانت مع الجزائر الدولة الحكومة 
والشعب كل المشاعر كانت مع الجزائر والحكايات واألسمار تفتخر بالجزائر والبطوالت في الجبال والقصبة 
اللواتي تبرعن بحليهن إضافة إلى األلبسة والمواد  وشعور بالفخر بالتبرعات على كل المستويات الصبايا 

والتموين ومرور السالح.
وكان هو مواطنًا عاديًا يسكن في براريك الكيش، وكان قد جمع من أجره البسيط قروشًا وجنيهات ضئيلة 

واشترى دراجة من سوق الرويسات لكي يذهب بها إلى عمله ويقضى أموره.
والحرب في الجزائر والبطوالت والتبرعات والمواقف.

مر بمزاد أقيم من أجل الجزائر نزل من على دراجته وتبرع بها للجزائر.
الرابعة: وكانت المكتبة المتجولة ظاهرة ثقافية جميلة تلك األيام في بنغازي وما حولها.

كان هناك شوق للقراءة وحنين للمعرفة والتواصل الفكري رغم الجوع والفقر والظروف السائدة في المعيشة.. 
كانت المكتبة المتجولة تعبر شوارع المدينة وتتوقف ويقبل القراء للقراءة واالستعارة ثم تتجه في أيام أخرى 
شرقًا وغربًا للمناطق المجاورة كل أسبوع إلى توكرة وسلوق وبقية المناطق ويتحلق حولها المتعطشون للقراءة 
وكان نظام االستعارة لكل كتاب يستغرق أسبوعًا كاماًل ويتم االستالم األسبوع الذي يليه وتتواصل اإلعارة 

والقراءة.
ثقافة وفكر ومعرفة وحصيلة متجددة في الخمسينيات الماضية تنقلها سيارة المكتبة المتجولة التي تفتح 
جوانبها وتكشف عن أرفف صغيرة تحوي الكتب والمراجع وكانت هناك أجيال تقرأ وتتواصل وتحب المعرفة رغم 
كل الظروف.. وكان هناك عطاء وعمل مليء بالعرق يتواله أحد شباب بنغازي وصحبه هو سالم قنيبر أيام العمل 

في المركز الثقافي األمريكي الذي أشرف على المكتبة المتجولة تلك األيام في بنغازي وما حولها.
هل سمعتم بالمكتبة المتجولة. هل يمكن أن تعود؟.

يوافق الرابع والعشرون من ديسمبر ذكرى استقالل ليبيا األول. يتناول البعض من الليبيين هذه الذكرى 
بالعودة للوراء وتذكر أحداثها، بحسرة وندم على حقبة في تاريخ ليبيا، ويرون أن األجداد بذلوا جهدهم 
وما جاء بعدها، مستعرضون عيوبها،  قبلها  بما  أنها حلقة متصلة  آخرون  يرى  لبنات بالدهم.  في وضع 
منقبون على مساوئها من حيث التفرد بالسلطة واستبعاد الخصم. يبدو أننا دائمًا ما نفتقر إلى المنهج 
للحدث،  والمستجدة  المصاحبة  بالظروف  مرورًا  المعطيات،  إلى  يستند  الذي  المنهج  الحكم،  في  السليم 
ووصواًل إلى ما آلت إليه األمور. الحكم الذي يراعي معطيات كل حقبة على حدة، ليصدر حكمه مبنيًا على 

تلك القاعدة. ال حكم يستند إلى معطيات الحاضر، ليحاكم به أخطاء الماضي.
ليبيا  أصبحت  اليوم  ذلك  في  ليبيا،  تاريخ  في  بدأت صفحة جديدة   ،١٩٥١ لسنة  اليوم  هذا  مثل  في 
اليوم، رحلة  المتحدة. سبق ذلك  كما لم تكن من قبل، دولة ذات سيادة، معترفًا بها من عصبة األمم 
تخلل  بها.  معترف  لليبيا سيادة  لتكون  والمتنوعة  العديدة  والمحاوالت  والمفاوضات  الجهاد  طويلة من 
فقدانه  إلى  وأدت  بالبالد  وأمية، عصفت  وفقر شديد  وأمراض  مجاعات  الصعوبة من  بالغة  ذلك ظروف 
نسبة كبيرة من أبنائه بين موت ونزوح ونفي. لم تكن األرضية التي بدأ منها استقالل ليبيا، أرضية صلبة، 

مريحة، وتسهل معها السير بالدولة نحو االزدهار والتطور.
في  السنوسي  إدريس  محمد  البالد  ملك  أعلن  بنغازي،  مدينة  من  المنار  قصر  شرفة  من  كلمته  في 
كلمته الواضحة، الموجهة إلى أبناء ليبيا، أن أعز أمانيه أن تحيا البالد حياة دستورية، وتمارس السلطات 
فيها وفقًا ألحكام الدستور، خاتمًا كلمته بالدعاء هلل أن يعينه على الخير ويسدد 
بقدر  السنين،  عشرات  كفاح  توج  استقالل  بنيل  سعادته  وبقدر  إليه.  سعيه 
حال  رسالته، مستحضرًا  من خالل  جاء  الذي  بالمسؤولية،  واإلحساس  الحرص 

البالد وحجم التحديات المقبل عليها.
تحديات  مع  فقرًا،  األشــد  الــدول  قائمة  في  الفترة  تلك  في  ليبيا  كانت 
أن  االعتبار  األخذ في  الناشئة. مع  الدولة  تعيق تسيير دواليب  اقتصادية جمة 
قرار منح االستقالل، لم يشمل على آلية تمويل، تساعد في تأسيس مؤسسات 

الدولة الوليدة.
االنتخابات،  قانون  1951م  نوفمبر  في  صدر  البالد،  دستور  إعــداد  بعد 
1952م.  فبراير   20 تنتهي  زمنية  االنتخابات في مدة  إجراء  وعليه فقد تطلب 
النتائج، محطات  الليبي، وما تالها من إعالن  انتخاب مجلس األمة  تخلل فترة 
مهمة في تاريخ ليبيا. تركت أحداث هذه المرحلة وتداعياتها، أثرًا على الحياة 
الخوض  دون  هذا؛  يومنا  حتى  تأثيرها  يزال  وال  الوقت،  ذلك  في  السياسية 
لوأد  المنتصر،  محمود  آنذاك،  الــوزراء  رئيس  دعت  التي  األسباب  في  عميقًا 
األهواء  نستبعد  أن  أود  تحديدًا،  المحطة،  هذه  وفي  هنا  السياسية.  الحياة 
الشخصية، والحكم على األمور من وجهة النظر األحادية، التي ال تراعي اإلطار 
العام. فالحكم عليها يتطلب المعرفة الدقيقة بالمعطيات على األرض، وإلمام 
بالتحديات االقتصادية البالغة الصعوبة، مع إدراك محدودية الخبرة السياسية 
أيضًا. الفكرة السائدة في ذلك الوقت، كانت العبور بالبالد إلى بر األمان دون 
المغامرة بتعريضها إلى تلك األمواج المتالطمة، التي قد تنتج من ازدياد السخط الشعبي، غير المدرك 
الضغط على  إذا كان  الهيجان، خاصة  الذي يحكم بعاطفته، سريعة  الشعبي،  الرأي  الدقيقة.  بالتفاصيل 
وتر العروبة واإلسالم وعودة المستعمر. هنا، وللحياد، علينا تحميل جزء من المسؤولية على قادة األحزاب 
الطرابلسية، تحديدًا. لم يراع قادة األحزاب طبيعة المناخ السياسي، ولم يراع أيضًا، المسؤولية األدبية 
التي تأخذ في المقام األول، الطبيعة السوسيولوجية لحراك الشارع، وتأخذ في الحسبان رد الشارع العنيف 

واستجاباته الغير مدروسة، خاصة مع من يتجاوز خطوطه الحمراء، والتي هي، العروبة واإلسالم.
الحكم على فترة الحكم الملكي من حيث إلباسها ثوب الكمال، أو على النقيض من ذلك، وهو رفضها 
كونها السبب في تخلف الحياة السياسية الليبية، هو إجحاف في حقها. المرحلة كانت تتقدم بالدولة لألمام 
وفق المعيار الزمني، والمعطيات الموجودة آنذاك. قطعت شوطًا في البناء والصناعة وحرية السوق والصحة 
انسيابي حر، دون  تأخذ مجراها بشكل  والقانون كانت  والمساءلة  المشاركة  الموارد.  قلة  رغم  والتعليم، 
عرقلة من جانب السلطة الحاكمة، تفسده أو تقوض بنيانه. كان هناك إلى حد ما، فصل في السلطات، لم 
يدعمه ويقويه الحراك المجتمعي، وهو يتحمل جزءًا من المسؤولية هنا. المرحلة الملكية في تاريخنا الليبي، 
بالتأكيد لها بعض المآخذ، وهو قول يؤخذ منه ويرد عليه. للقصر حاشيته، والمطبلون له، بالتأكيد، وربما 
كان هذا أحد نتائج وأد المشاركة السياسية الحرة والنزيهة والمبنية على الكفاءة. لرأي الشارع أيضًا، الذي 
األحزاب،  أيضًا عن دعم  الشارع  المدروس، دور في ذلك. تخلى  اإليجابي  والنقد  المتابعة  كان بعيدًا عن 
عندما كان لزامًا عليه الوقوف معها. لقد تركت للسلطة الحاكمة وقتها الحرية في انتهاج المسلك الذي 
انتهجته، ولنا هنا أن نستفيد ونعترف، وال نحمل طرفًا ونترك أطرافًا. ديسمبر أو سبتمبر أو حتى فبراير كلها 
تمثل اجتهادات بشر، يمكن لنا أن نبحث عنها في مراكز البحث العلمية الموثقة ...ربما كانت الجغرافيا 
السياسية إحدى المعضالت التي تواجه صانع القرار الواقع بين الطموح وبين الشارع الغاضب والباحث عن 
هوية. هوية بددتها رياح التغيير القومية تارة واإلسالمية تارة أخرى. ال نزال نبحث عن الشخصية والهوية 

ومصلحة بالدنا، التي لو دققنا النظر لوجدناها واضحة تضرب في التاريخ حتى القرن السابع قبل الميالد.

كانت ملتقى 
للراحة بعد عناء 

من عمل أو 
ملواعيد الصحاب 

أو لقراءة عقود 
القران وكانت 

الحكايات واألخبار 
تنطلق من جوف 
املقاهي وتنتشر 
في دروب بنغازي 

العتيقة

في مثل هذا 
اليوم لسنة 

١٩٥١، بدأت 
صفحة جديدة 
في تاريخ ليبيا، 
في ذلك اليوم 

أصبحت ليبيا كما 
لم تكن من قبل، 
دولة ذات سيادة

شكري السنكي

يوم ِمن أيام الـوطـن الغالية.. الذكـرى السابعة والستون الستقالل ليَبيا

جاء  بمفردهم،  شؤونهم  إدارة  توّلي  على  قادرين 
واحدة،  قيادة  التفوا حول  حازمًا حيث  الِليبيّين  رد 
وبايعوا األمير إدْريْس السّنُوسي فِي ثالث مرَّات 
مكتوبة ومشهودة ومعروفة فِي 28 يوليو 1922م، 
1944م،  يونيو   16 وفِي  1939م،  أكتوبر  وفِي 
وكانت تلك رسالة واضحة لكل دول العالم، مفادها 
بأن الِّليبيّين اّلذِين اتفقوا على اختالف مشاربهم 
قيادة  فوضوا  أو  وبايعوا  وتوجهاتهم  ومناطقهم 
تتحدث باسمهم جديرون باالستقالل، وقادرون على 
مِن  وصايّة  دون  بمفردهم  شؤونهم  إدارة  توّلي 

أحـد عليهم.
فِي  إيطاليا  مع  صفقة  بريطانيا  عقدت  وبعدما 
العَام 1949م عُرفت باسم )بيفن سفورزا(، تقضي 
بوضع أقاليم ليبَيا الثالثة تحت الوصاية الدّوليّة، 
وإيطاليا  برقة،  إقليم  على  وصية  بريطانيا  وتكون 
على طرابلس، وفرنسا على فزَّان، وظهرت أطماع 
مِن دول أخرى كروسيا، باإلضافة ِإلى إشتعال صراع 
هذه  راهنت  النفوذ،  مناطق  على  العظمى  القوى 
الِّليبيّين  وصول  صعوبة  على  مجتمعة  األطــراف 
ِإلى نيويورك ساعة مناقشة مشروع )بيفن سفورزا(، 
وأنهم إذا مَا وصلوا ِإلى الدورة الثالثة مِن اجتماع 
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مايو 1949م فلن تتفق الوفود اّلتي تمثلهم، ولن 
فِي  يأتون  بالِّليبيّين  فإذ  واحــدًا،  صوتهم  يكون 
على  وبرقة  طرابلس  وفدا  ويتفق  المحدد  الموعد 
نور  علي  الدّكتور  اختيار  ويتمَّ  واحدة،  عمل  خطة 
ظن  فيخيبون  باسمهما،  متحدثًا  العنيزي  الدّين 
البداية  نقطة  تلك  وتكون  بهم،  المتربصة  القوى 

إلسقاط مشروع الوصاية ثمّ الظفر باالستقالل.
فِي  موحدة  سياسيّة  كتلة  هُنالك  كانت  ويوم 
الجمعيّة العامّة لألمم المتَّحـدة جهة صنع القرار 
األكبر  الالتينية  أميركا  دول  كتلة  وقتئذ،  األممي 
واألكثر تأثيرًا وقتها، واّلتي كانت متعاطفة مع إيطاليا 
الِّليبيّون  فاجأ  طرابلس،  على  وصايتها  ومشروع 
الجميع وشقوا صف كتلة الدول الالتينية، حيث كان 
الوفد يعلم أن أميل سان لو مندوب هايتي مناصرًا 
لقضايا التحرر، وأن سجله يحمل العديد مِن المواقف 
فِي هذا الصدد، فجرى التباحث معه حول الموضوع 
رغم أن بالده تقع وقتها ضمن كتلة مجموعة أمريكا 
لمشروعها،  والداعمة  إليطاليا  المناصرة  الالتينية 
حينما  بالده  يساير  أن  على  معهم  لو  سان  فاتفق 
السّياسيّة  الّلجنة  فِي  للتصويت  المشروع  يعرض 
قبل إحالته للجمعيّة العامّة الجهة المكلفة بالبت 
فِي المشروع، حتَّى ال ينكشف أمره ثم يَُفاِجُئهُم 
فِي التصويت أمام الجمعيّة العامّة فيقلب الموازين 
رأسًا على عقب، وقد كان الدّكتور العنيزي على تشاور 
وتحاور مع الدّكتور سان لو طيلة تلك الفترة، وحتَّى 
التصويت فصوت سان لو عكس تصويته أمام  تم 
الّلجنة السّياسيّة، فأسقط مشروع الوصايّة )بيفن 
ثمانية  مجموع  مِن  واحد  صوت  بفارق  سفورزا( 
وخمسين دولًة، وقد كان المشروع يتطلب موافقة 

لم يكن استقالل ليبَيا هبًة أو هديًّة مِن أحد، وال 
كان القرار األممي القاضي باستقالل بالدنا الصّادر 
فِي 21 نوفمبر 1949م منحًة مِن األمم المتًّحدة 
منها  اعترافًا  كان  ولكنه  القبيل،  هذا  مِن  شيئًا  أو 
بشعب استحق استقالله عَن جدارة واستحقاق. وقد 
أربعة عقود متواصلة  القرار تتويجًا لجهاد  جاء هذا 
عدد  نصف  خاللها  الِّليبيّون  ُقــدّم  الزمان،  مِن 
سّكانهم ثمنًا لتحرير بالدهم ونيل استقاللها. وكان 
الستقاللنا المجيـد رجال صناديد عظام ثبتوا ثبوت 
الجبال وقادهم رجل وطنيّ مُخلص، وحكيم ثاقب 
النظرة، واسع األفق، هُو األمير إدْريْس السّنوُسي، 
ليبَيا وأعلن  اّلذِي صار ملكًا للبالد بعدما استقلت 
هُو استقاللها فِي الرَّابع والعشرين مِن ديسمبر 

1951م.
الغزاة الطليان  الِّليبيّين ضدَّ  بدأت رحلة جهاد 
منذ دخولهم الشواطئ الِّليبيّة فِي العَام 1911م، 
وقاوم الِّليبيّون المستعمر اإليطالي منذ أن وطأت 
أقدام جنوده أرض ليبَيا، واستمر جهادهم ونضالهم 
الموافق  اإلثنين  ِإلى صباح  السّياسي حتَّى وصلوا 
أن  يوم  1951م،  ديسمبر  مِن  والعشرين  ابع  الرَّ
أعلن المَلِك إدْريْس السّنُوسي مِن شرفة قصر 
وسيادتها  ليبَيا  استقالل  بّنْغازي  بمدينة  المنار 
اليوم  هذا  منذ  أصبح  وأنــه  أراضيها،  كامل  على 
وضعته  اّلذِي  الدستور  البالد،  على  دستوريًا  ملكًا 
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أكتوبر 1951م.
الزمنيّة  المدد  فيه  تراوحت  اّلذِي  الوقت  وفِي 
لبقاء المستعمر جاثمًا على صدور أبناء بعض شعوب 
ومائة  سنة،   )46( وأربعين  ست  بين  مَا  منطقتنا 
المستعمر  يبق  لم  سنة،   )132( وثالثين  واثنتين 
اإليطالي فِي ليبَيا أكثر مِن اثنتين وثالثين )32( 
سنة عانى خاللها الويالت ودفع ثمنًا باهظًا، حتَّى 
خرج مهزومًا مدحورًا، وطرد آخر جندي مِن جنوده 
1943م،  يناير   25 يوم  في  الِّليبيّة  األراضي  مِن 
إثر انتصار الحلفاء على المحـور فِي الحرب العالميّة 
الثانيّة، الحرب اّلتي شارك فيها الِّليبيّون بجيشهم 
الحلفاء  ات  قوَّ جانب  ِإلى  المستقلة  رايتهم  وتحت 

اّلتي انتصرت فِي الحرب.
غير  الِّليبيّين  أن  الكبرى  الدول  اعتقدت  حينما 
قادرين على مجابهة اإليطاليين، وسوف يستسلمون 
صفًا  الِّليبيّون  وقف  إلرادتهم،  ويخضعون  لهم 
األراضي  دخولهم  منذ  الطليان  الغزاة  ضدَّ  واحدًا 
مَا  بكلِّ  وقاوموهم  1911م،  العَام  فِي  الِّليبيّة 
ة، وقدّموا تضحيّاتٍ جسامًا وكبدوا  أوتوا مِن قوَّ
»معركة  جــاءت  ثــمّ  الفادحـة،  الخسائر  الــغُــزاة 
فيها  فشارك  1915م،  أبريل   29 فِي  القرضابيّة« 
جميع أبناء ليبَيا، وعُرفت بمعركة الوحدة الوطنيّة، 
ات والحاميات  وشكلت البداية الندحار وسقوط القوَّ
األقاليم  أبناء  بأن  االعتقاد  ساد  وحينما  اإليطاليّة. 
 – يملكون  وال  يتفقوا،  أن  لهم  يمكن  ال  الثالثة 
غير  وأنهم  دولة،  قيام  مقومات   – وأرض  كشعب 

ثلثي األعضاء الحاضرين لتمرريه.
وبعدما أسقط الِّليبيّون مشروع الوصايّة بفارق 
والعشرين  الحادي  فِي  تمكنوا  فقط  واحد  صوت 
القرار األممي رقم  إنجاح  1949م مِن  مِن نوفمبر 
)289( والقاضي باستقالل ليبَيا، بأغلبية األصوات، 
وبواقع تسعة وأربعين صوتًا مؤيدًا مِن أصل ثمانٍ 
وامتناع  واحــد  صوت  ومعارضة  ــة،  دول وخمسين 

ثمانيّ دول عَن التصويت.
وبالرَّغم مِن أن ليبَيا كانت ثاني أفقر دولة فِي 
اإلدْريْس  استطاع  استقاللها،  إعالن  ساعـة  العالم 
ورجال عهده الميمون أن يحققوا إنجازات باهرة فِي 
فترة وجيرة مِن خالل مشروع وطنيّ مدروس، كان 
اّلتي  التحديّات  أكبر  باعتباره  اإلنْسَان  بناء  هدفه 
يُمكن أن تواجه عمليّة التطوّر.. والتوظيف الرشيد 
لكافة اإلمكانيات المتاحـة، فنهضوا بشعب طحنته 
الحروب، وأنهكته ويالت العوز والفقر.. ونجحوا نجاحًا 
باهرًا فِي معركة التعليم، وأسسوا دولة لم يراهـن 

سواهم على قيامـها واستمرارها.
وبعدما منّ اهلل على ليبَيا بنعمة البترول، وظفوا 
الخمسيّة  الخطة  وأنجزوا  رائــدًا  توظيفًا  عائداته 
المُنظمات  بشهادة  تامّ  بنجاح  للتنميّة  األولــى 
الخطط  أن تستمر  المفترض  الدّوليّة، وكان مِن 
حتَّى  1963م  العَام  فِي  بــدأت  اّلتي  الخمسيّة 
نهاية العَام 1987م. ولكن انقالب سبتمبر 1969م 
أجهض المشروع النهضوي وقلب الموازين تمامًا، 
الخمسيّة  الخطة  تنفيذ  فِي  الشروع  تمَّ  فحينما 
الثانيّة استولى على السّلطة حفنة مِن العسكر فِي 
ليلة ظلماء، فعاثوا فِي األرِض فسادًا، وقلبوا حيَاة 
النَّاس رأسًا على عقب. وقد كانت ليبَيا يوم استولى 
االتجاه  فِي  تسير  السّلطة  على  القّذافي  معمّر 
الصحيح وفِي طريق إنجاز »بنية تحتية« كاّلتي توجد 
فِي دول العالم المتقدمة تمامًا، وكان معدّل دخل 
الفرد فيها يقترب مِن معدّل دخل الفرد فِي الدول 

الغنيّة المتقدمة.
أخيرًا، يبقى يوم الرَّابع والعشرون مِن ديسمبر 
وقيمة  جميعًا،  قلوبنا  على  عزيزة  وطنيّة  مناسبة 
عليه  تنطوي  مَا  منها  نستلهم  أن  البُدَّ  عظيمة 
تراب  على  حفاظًا  نبيلة،  وغايات  ساميّة  قيم  مِن 
الوطن وصون وحدته وسيادته واستقالله، وألجل 
ومقوماته،  هويته  على  والمحافظة  مكانته  إعالء 
وبغيّة الحفاظ على استقاللنا الوطنيّ فِي معانيه 
السّنُوسي  إدْريْس  المَلِك  أوصانا  كمَا  الشاملة 
البالد،  استقالل  إعالنه  يوم   – ثراه  اهلل  طيّب   –
فقال: )علينا جميعًا أن نحتفظ بما اكتسبناه بثمن 
أجيالنا  ِإلى  وأمانة  حرص  ِبكلِّ  ننقله  وأن  غــاٍل، 
آخر  مقام  فِي  عليها  أكد  اّلتي  الوصيّة  القادمة(. 
على  )المحافظة  الخالدة:  البليغة  الحكيمة  بعبارته 
األيّام  أثبتت  اّلتي  نيله(،  مِن  أصعب  االستقالل 
والشواهد مدى صحتها، واّلتي مَا لم ندركها حق 
أمر  لنا  يستقر  فلن  بمقتضياتها،  ونعمل  إدراكها 

ولن تقوم لنا قائمة أبدًا.

- لم يكن استقالل 
ليَبيا هبًة أو هدّيًة 

ِمن أحد، ولكنه 
كان اعترافًا منها 

بشعب استحق 
استقالله َعن 

جدارة واستحقاق

عدما مّن الله 
على ليَبيا بنعمة 
البترول، وظفوا 

عائداته توظيفًا 
رائدًا وأنجزوا 

الخطة الخمسّية 
األولى للتنمّية 

ّ
بنجاح تام

تحكمية املغمور!

الثورة الليبية ومؤقتيتها الدائمة .. !
المنوّه بتوصيفه بعزو تهمة  الباحث  واليكتفي 
المتحول  إلى  الدولة  إلى  االنتقال  في  ليبيا  فشل 
بالتعبير  يقوّس  بل  والحكام(.  )المتحكمين 
كمسكوت  )المحكومين(!  الثابت  الفنومنولوجي 
االجتماعية،  ــدراســات  ال تبحثه  أن  ينبغي  عنه 
األنثروبولوجيا  ودراســات  والنظرية،  اإلمبريقية 

السياسية ..!
أن  بها  حرّيٌ  وُجدت  إن  الدراسات  ولكن هذه 
الرّثة  الوقائع  في  البحث  بتركيز  فتشمل  تتمدّد، 
المغمورة،  السياسية  تتعاطاها  التي  والمجانية 
أفرزتها  والتي  المجهولية؛  سمتها  ثورة  لتزيّف 
طوال سبع سنوات ديمقراطية الواجهة االنتخابية 
على  المُسقطة  الدولية  المصالح  توافقية  أو 
المؤسسات  في  فتستفحل  التتفهمه.  ليبي  واقع 
المجتمع  معها  يتعاطى  التي  الثالث  المؤقتة 
الليبي:  الواقع  خلل  فرضها  كمؤسسات  الدولي 
تتغوّل  البرلمانية  مُعطل  برلمان  في  والمتمثلة 
آنفًا،  الوارد  التصنيف  حسب  مغمورة  جماعة  فيه 
ويقوده رئيس قذفت به صدفة القبائلية للرئاسة، 
واألميركية  األوروبية  العقوبات  في  مُدرج  واسمه 
به  المتوجه  السياسي  المسار  مُعطلي  أحد  كونه 

للديمقراطية والدولة المدنية.
الجيش  مؤسسة  مسمى  عن  شكلي  وبتفويض 
وفي  برلمانه  سلطة  تحت  المنضوية  غير  الليبي 
التشريعية:  برلمانيته  صميم  من  ليست  مسائل 
اتفاقية  الروسي  الدوما  مجلس  رئيس  مع  يُبرم 
تعاون أمنية وعسكرية شاملة لبرامج تدريب كوادر 
ومكافحة  ليبيا  واستقرار  أمن  دعم  بغرض  ليبية 
اقتصادية  اتفاقيات  إلى  إضافًة  اإلرهــاب  مسمى 
الخراب  إعمار  إعادة  في  المساهمة  لروسيا  تتيح 
الليبي،  الدولة  مجلس  الثاني  المقلب  في  الليبي. 
االستشارية  الصفة  الصخيرات  اتفاق  منحه  الذي 
الرئاسة  تبوأ  الــذي  المغمور  رئيسه  قام  فقط. 
حزب  مسمّاه  وهمي  إسالمي  بحزب  به  مدفوعًا 
األخوان  حزب  تنظيم  وراءه  يتخفى  والبناء  العدالة 
والتنمية  العدالة  حــزب  كمضيفه  المسلمين 
لقاء  ليبيا  إلى  المبعوث  رتّب عضوه  الذي  التركي 
له  المرافق  والوفد  الليبي،  المجلس  رئيس  بين 
المقتصر على أعضاء حزبه الموهوم، وبين رئيس 
البرلمان التركي، سبقه لقاء مع وزير الخارجية وتم 
وسائل  عن  بعيدًا  المجتمعين  على  المغلق  اللقاء 

اإلعالم، فلم يُعرف ماتم فيه من اتفاقات.
ينحو  التصنيف  أن  إلى  اآلنفة  الوقائع  تُخلصنا 

العام  األخير من  األسبوع  الليبيون في هذا  يتذكر 
تغيب  بينما  ديسمبر1952،   24 استقاللهم  يوم 
عن أذهانهم فتكاد تنمحي صورة النخبة الوطنية، 
االستعمار  بعد  ما  ليبرالية  في  تأهلها  تم  التي 
وأحــزاب  أميرية  مصداقية  عبر  أفرادها  فساهم 
ببلورة  ليبيا،  بقاع  كل  في  حضرية  وأطر  وطنية 
دولتها  ثوابت  وإرساء  الستقاللها،  الدولي  القرار 
التهديم  ديماغوجيات  انفكت  ما  التي  الحديثة، 
المحلية والخارجية تتربص بها حتى وقوع انقالب 

العسكر المشؤوم عليها عام 1969.
بانقطاع  المُجّهل  وعيهم  عن  تغيب  كما 
المعرفة أيضًا تلك النخبة الحضرية التي استجابت 
1911 فبلورت تقرير مصير  لتحدي االستعمار عام 
وجمهورية  برقة،  في  سنوسية  إمــارة  في  ليبيا 
طرابلسية توفقت في الحصول على قانون أساسي 
استقالل  شبه  شرقه  كما  الليبي  للغرب  ضمن 
قليلة  سنوات  بعد  به  سيعصف  الذي  المحميات 

صعود الفاشية الكاسح الذي عصف بأوروبا ذاتها.
قابلة  المغمورة، مكوّنة مجتمعية غير  الجماعة 
للتصنيف طبقيًا وقيميًا، وأي حكم عليها بالشذوذ 
اعتيد  كما  ليست  وهي  أخالقية.  معيارية  نتاج  هو 
بالجماعة  الغربية  السوسيولوجيا  في  تسميتها 
مركز،  على  قياسًا  تنميطها  واليمكن  الهامشية، 
سلوكها،  على  إنكفاؤها  هو  ببساطة  مركزها  ألن 
ونمط حياتها، وطريقة تعاملها مع الكل الذي تراه 

آخرًا مُهدّدًا لها.
في  دورًا  تلعب  ال  المكانية  الجغرافيا  أن  كما 
أوقرب  السحيقة،  األطراف  في  كانت  إن  تحديدها. 
أوفي  المركزية  المدينة  أوفــي  السلطة  مركز 
واألهم  والتجارية  الثقافية  أومنافستها  مضاهيتها 
هو خصوصية هذه الجماعة بانتهاكاتها المبدّهة 
تنقلب  وبذا  تمامًا،  غيرها  تحجب  تكاد  بكيفية 
األدوار فتصبح هي المركز دون ادعاء أي محورية. 
واالنتهاك  التفسخ  وترميز  تشخيص  إال  اللهم 

والغرائزية؛ بله التهافت وحتى المجانية.
»ليبيا  المتوّقف  بالموقع  المنشور  مقاله  في 
المستقبل«: »نحو بناء دولة ليبية مدنية حديثة... 
دعوة للتفكير« يقدّم د. محمود أبوصوّة ـ الباحث 
نظرية  مساهمة  ـ  الليبي  التاريخ  في  الجامعي 
انشعابين  في  الليبية  الثورية  الحالة  تصنيف  في 
ـ  و   ، الشعب  السياسي/  الجمهور  ـ  بنيويين: 
الجديد  والمتحكمين.  الحكام  السياسي/  المجتمع 
الالفت في تصنيفه هو فئة أو شريحة المتحكمين 
حالة  في  السياسية  بالعملية  تسميته  يمكن  فيما 

إال  الترى  الواقعية  بينما  التنظيرية،  نحو  غالبًا 
الفاشل من  الليبي  المثلث  المتحكمين في  معامل 
حكمتها  التي  البلدان  ففي   .2018 حتى   2011
ثورتها  فإن  ليبيا  كما:  والتاريخ  الجغرافيا  أقدار 
الشعبية النادرة كأمطار صحرائها عام 2011، بكل 
خُواف  الهزيمة كونها  بفطرتها  تحاشت  الوسائل 
الجماعات المغمورة المشتتة على رقعتها القارّية.

فإخفاق الثورة أوباألحرى فشلها هوبمثابة إكراه 
يفرضه مجتمع غير موجود في الراهن الليبي.ألنه 
أهدافًا  حدود،اليوّفر  وبال  سمات  بال  دائمًا  كان 
فقط  اليطالهم  فالمغمورون  أجوبة.  واليقدّم 
والروحية  المعنوية  بل  المادية  االعتبارات  غياب 
اإلحساس  ذلك  يوجد  الثورة  مشروع  ففي  أيضًا. 
على  تهيم  السلطة،التي  على  الخارجة  بالشخصية 

حواف المجتمع الوهمي.
السالح  امتشاق  إلى  تضطر  التي  الثورة  وفي 
غالبًا  ميل،  األلف  تحرير  مسيرة  في  أولى  بخطوة 
إنسانها.  باستيحاش  الحاد  الوعي  مايخامرنا 
العربية  االنتفاضات  بدء  من  سنوات  ثماني  فبعد 
رغم  ثورة  عن  الحديث  اليوم  يمكننا  لن   2011
الثورة  غير  أخفقتها،  التي  الجوهرية  مناقصها  كل 
األول  اليوم  منذ  رفعت  التي  الشعبية  الليبية 
شعارها المتطرّف،الذي ـ حققته مساعدة عسكرية 
وهي  أونموت  ننتصر  الننهزم،  قوم  نحن  ـ  غربية 
المقولة المنسوبة للمناضل الليبي ضد االستعمار 
مابعد  رمزيات  في  آيقونة  صار  الذي  المختار  عمر 

االستعمار.
ـ  للما  التحديد  من  الثورة  استبعدت  مفاهيميًا 
بعديات التي صنفت إجرائيًا في العناوين المحورية 
التالية: ما بعد الحداثة، وما بعد الفلسفة، وما بعد 
االستعمار. المفارقة في »ما بعد التاريخ« الذي من 
 »History is past politics« بين أشهر تعريفاته
الماضي.  سياسات  في  يبحث  الذي  العلم  كونه 
البحث  من  يعفينا  المابعد  عن  البحث  يظل  بينما 

عن مبررات وجودنا اآلن.
وإن التطّلع إليه بالثورة يتجه غالبًا نحو مستقبل 
وال  بصلة  سبقه  لماٍض  يمت  ال  الجذور  منقطع 
يعقد مع حاضر سيولد منه تحالفًا. فالتطلع لمابعد 
هو  ـ  لنتقدم  فيه  فاعلين  نكون  أن  بدل  ـ  الحاضر 
لواقع  تضليل  وهــو  ــي،  اآلن لمعيوشة  اضطهاد 
وأكثر  منه؛  أفضل  هو  عما  البحث  بدعوى  موجود 
استيعابًا لما نراكمه على المشكالت من مشكالت 
جديدة مصطنعة في سياق ليس الثورة المُضادة 

بل الفوضى المخرّبة.

تكاد تنمحي 
صورة النخبة 

الوطنية، التي 
تم تأهلها في كل 

بقاع ليبيا، ببلورة 
القرار الدولي 

الستقاللها، 
وإرساء ثوابت 

دولتها الحديثة

إخفاق الثورة أو 
باألحرى فشلها 

هو بمثابة إكراه 
يفرضه مجتمع 
غير موجود في 

الراهن الليبي

حكايات حول املوقد

نورالدين خليفة النمر
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 ضياع الثورة في الثأر

 الخوف! 1969- 2019
ُ

الفساد توأم

الثأر والثأر فقط، لذلك كان من الطبيعي  متمثال في 
وتقلدوا  النظام،  محل  حلوا  الذين  المنتقمين  أن 
آليات النظام فيما يخص  السلطة، أن يمارسوا نفس 
والفساد،  الناس،  والكذب على  الحريات،  القمع وكبت 
حالة  إلى  الثورة  وتحولت  اإلنسان.  حقوق  وانتهاك 
سلوكا  عادة  مثل  الثأر  أن  ورغم  الثأر،  من  هستيرية 
فرديا، إال أنه هذه المرة تحول إلى سلوك جماعي، بل 
رواتبها  تتلقى  ميليشيات  له مؤسساته، من  وأنشئت 
من النظام الجديد، ومؤتمر وطني تجلت أعلى درجات 
قانون  اسمه  أحمق  قانون  إصدار  في  الثأر  في  رغبته 
العزل السياسي، إضافة إلى لجان وهيآت ودوائر كلها 

اختُِرعت إلشباع هذا النهم االنتقامي.
مؤسساته  وله  جماعيا  يكون  حين  الثأر  أبشع  وما 
وميزانيته، فالثأر الجماعي ارتبط في التاريخ بالفاشية، 
في  بأكمله  شعبا  وضعت  التي  هي  فقط  )الفاشية 
البشر،  محارق  ابتكرت  التي  هي  والنازية  المعتقالت، 
بشكل  حساباتها  صفت  التي  هي  القذافي  وفاشية 
جماعي مع النخب أوال ثم مع الشعب برمته(، والغريب 
أن  رغم  الثأر  ملحمة  في  الجماعي  االنخراط  هذا  هو 
تراثنا  أن  ورغم  المفهوم،  هذا  ضد  الديني  وجداننا 
االجتماعي لم يعرف الثأر إال كسلوك فردي، فالرسول 
عليه الصالة والسالم لم يثأر من أول أسرى في صدامه 
مع الكفار، بل أرسى فدية جديدة في تاريخ البشر، كل 
المؤمنين يطلق سراحه، مرسيا  يعلم عشرة من  من 
فيما  سمي  اإلنساني  العقاب  من  نوعا  السلوك  بهذا 
هذه  جاءت  أين  فمن  االجتماعي(  )العمل  عقوبة  بعد 
الرغبة الهستيرية التي حولت أعظم ثورة في تاريخنا 

انقالب  عقب  ليبيا  أن  المُرة  الحقيقة  وكذلك 
سجن  إلــى  تحولت  1969م  سبتمبر  القذافي 
السجن  هذا  يضيق  يمر  عام  وكل  الكلمة،  بمعنى 
هذا  حول  فقد  االنقالب  زعيم  أما  الخوف،  فيعم 
الفكرية  وشطحاته  لتجاربه  مرتع  إلى  السجن 
صحفيًا  عملي  بدء  وفي  الفساد،  انتشر  وبالتالي 
بتحقيق  قمت  الماضي  القرن  سبعينات  مطلع 
عن  أسأل  كنت  وقد  النظافة،  عمال  مع  صحفي 
في  عسر  من  يواجهونه  وعمّا  العمال  هؤالء  حال 
ضئيٌل  يتقاضونه  الذي  المرتب  أن  نتيجة  المعاش 
لي:  أحدهم وهمس  انزوى بي  وال يسد حاجاتهم، 
عن  تفتش  أنت  أي  رأسها(  من  فاسدة  )الحوتة 

رأسها. في  والفساد  السمكة  ذيل  في  الفساد 
يمس  نقد  أي  نشر  ممكنًا  يكن  لم  حينها 
تم  ابــريــك(  )عــوض  الصحفي  أن  حتى  النظام 
كتب  ألنه  الكتابة،  عن  يومها  من  وتوقف  سجنه 
الدولة  منتقدًا  العوجاء(  )النخلة  بعنوان  مقالة 
لم  ومنذها  الخارج،  في  ليبيا  ثروة  تُبدد  التي 

الكالم. على  أحد  يجرؤ 
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قرن  ولنصف  ليبيا  أن  مــرارة  األكثر  الحقيقة 
من  له  أمن  ال  ومن  الخوف،  عليها  يُخيم  تقريبًا 
بشكل  خوف  هو  الذي  جوع  من  له  أمن  ال  خوف 
ضنك  في  الليبيون  عاش  المدة  هذه  وخالل  ما، 
للمدن  التحتية  البنية  على  مالحظته  يمكن 
نائية،  مدينة  أوأي  العاصمة  كانت  سواء  الليبية، 
في  رصــده  فيمكن  للخوف  الضرورة  التوأم  أما 
العامة  للمشاريع  الدولة  تمنحها  التي  العطاءات 
بين  الهائل  الفارق  معرفة  كان  ألي  يمكن  حيث 
ألي  المرصودة  والتكاليف  الحقيقية  التكاليف 

يبدءون  معظمهم،  أو  الليبيين،  أن  للعيان  بدا  هكذا 
بدأت  االستبداد.  ضد  تاريخهم  في  شعبية  ثورة  أول 
والمتفتح  المثقف  الشباب  عبر  الحراك  هذا  إرهاصات 
في الفيس بوك، بعد الثورتين في تونس ومصر، وبعد 
ميدان  في  سارية  أعلى  في  يرفرفان  علمين  رأوا  أن 
ثورة  أرادوها  بوك،  الفيس  وعلم  مصر  علم  التحرير، 
الحراك  هذا  لكن  الجارتين،  ثورتي  غرار  على  سلمية 
أن  وبدل  بوك،  الفيس  لثورة  األول  اليوم  منذ  تسلح 
تغدو ثورة فيس بوك أصبحت ثورة أربعطاش ونص، 
إلى  الميادين  في  سلمي  حراك  من  الثورة  وتحويل 
أسباب،  إلى عدة  يعود  الجبهات  في  مواجهة مسلحة 
منها، طبيعة النظام الشمولي الذي طالما صرح قائده 
يرغب  من  وعلى  بالقوة  السلطة  على  استولى  بأنه 
المجتمع  وطبيعة  بالقوة،  يأخذها  أن  عليها  الحصول 
الذي يشكل العنف ردود فعله الطبيعية في أية حالة 
التي  اإلسالمية  الجماعات  تغلغل  إلى  إضافة  تصادم، 
داخل  اآلخر  لمواجهة  وسيلتها  المسلح  الجهاد  تعتبر 

هذا الحراك واالنحراف به تجاه العسكرة.
وبدأ الخطاب العام يتجه بها صوب كونها ثورة دينية، 
دينية  ثورة  محددة،  أهداف  لها  ثورة  تكون  أن  بدل 
السياسي.  بالنضال  ال  »الجهاد«  بمصطلح  مقادة 
متدين،  وجله  مسلم  كله  مجتمع  في  دينية  ثــورة 
شهداء.  قتالهما  ويعتبرون  يُكبّرون  الطرفان  وكان 
اليوم  أهدافها األصلية منذ  الثورة من  هكذا سُرقت 
وهو  واحد  هدف  إلى  بعد  فيما  تحولت  وهكذا  األول، 
نهاية  وبمجرد  وأزالمــه،  وأوالده  القذافي  من  الثأر 
تحقق،  الهدف  بأن  اإلحساس  عم  ونظامه  القذافي 

سنة  قورينا  في  سونسيوس  الليبي  الفيلسوف  من 
األسكندرية: في  هوباتيا  الفيلسوفة  إلى  365م 

وكوارثه  وطني،  مصائب  وســط  أعيش  »إنــي 
أسلحة  أشهد  يوم  كل  وفي  بــاألحــزان،  تملؤني 
كالقطعان  يذبحون  الــنــاس  وأشــهــد  ــداء،  ــ األع
الجثث،  من  منبعًثا  فاسدًا  هواًء  وأتنسم  السافلة، 
يلقاه  الذي  المصير  نفس  ألقى  أن  لنفسي  وأتوقع 
السماء  بينما  أمل،  عندي  يكون  كيف  إذ  الكثيرون، 
تنتظر  التي  الجارحة  الطيور  من  أسراب  تكدرها 
هذا  أترك  لن  إني  يهم،  فال  ذلك،  ومع  ؟،  فرائسها 
أشهد  وهنا  ولدت،  هنا  ؟.   .. ليبيًا  ألست  المكان: 

النبالء«. أجدادي  قبور 
عبد  الثاني–د.  ليبيا–الجزء  في  الفلسفة  تاريخ   -
الليبية–الطبعة  الجامعة  بدوي–منشورات  الرحمن 
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ال  منه  العسكري  خاصة  السجن  في  العائش 
يحصل  وما  له  سيحصل  ما  يعرف  وال  لحال  يأتمن 
السجن  إدارة  أمــر  علينا  سقط  حين  لــذا  عليه، 
التابع  العسكري  الحانوت  من  الشراء  لنا:  بالسماح 
وأن  خاصة  كالصاعقة،  حصل  ما  كــان  للسجن، 
من  كيلو  الخمسة  ذات  علب  غير  ليس  بالحانوت 
المال  من  بجزء  علبة  اشترينا  الشامية،  الحلوى 
وأردنا  السجن،  إدارة  عند  كأمانة  أهلنا  أبقاه  الذي 
بهذه  لالحتفال  حددناها  للحظة  العلبة  نُبقي  أن 
وأكبرنا  عقاًل،  أرجحنا  فأئتمنا  »الحلوى«  الصاعقة 

العلبة. على  سنًا 
يوم االحتفال يوم أردنا أن نُكرم شغفنا وجوعنا، 
من  ينتهي  كاد  أنه  اكتشفنا  عندما  المؤتمن  ًأهين 

المرة. الخيبة  لنا  وأبقى  حلوانا، 

إلى مجرد حالة ثأر جماعية؟.
أربعة  لمدة  الفاشي  الشمولي  للحكم  أن  شك  ال 
أن  استطاعت  التي  العقود  تلك  هذا.  في  دورا  عقود 
الفساد،  االنتقام،  )ثقافة  الثقافة،  هذه  وتكرس  تنتج 
الناس،  بأحالم  التالعب  اإلنــســان،  حقوق  انتهاك 
السجون السرية، التصفية، القتل على الهوية، المجازر 
بالدين،  الموت،المتاجرة  أيديولوجية  الجماعية، 
الفاشي،  النظام  تركه  ما  هذا  محاكمة(.  دون  العقاب 
النظام،  هذا  على  تتلمذوا  من  فيه  يستمر  ما  وهذا 
أولئك الذين ابتكروا مفردة األزالم ليعلقوا عليها كل 
يحملون  من  هم  الحقيقيين  األزالم  أن  مع  خيباتهم، 
في  مضطهدين  أكانوا  ســواء  النظام،  ذلك  ثقافة 
سجونه أو قادمين من منافيه، أو ممن واجهوا قواته 

بالسالح.
ليطبق  مفكره  يقتل  شعب  أول  الليبيون  كان  وبذا 
أفكاره التي عجز عن تطبيقها طيلة حياته. كتبت في 
األعداد األولى من جريدة ميادين، وفي األيام األولى 
النتفاضة فبراير، عن ضرورة »إرساء مفهوم أن هذه 
أجل  من  وليست  ومستقبلها،  ليبيا  أجل  من  الثورة 
أن  إلى  النظر  ويجب  ونظامه،  القذافي  على  القضاء 
القذافي ونظامه مجرد عقبة في سبيل بناء ليبيا التي 

نحلم بها«.
لطبيعة  التصور  بهذا  الحراك  هــذا  إلــى  نظرنا  لو 
فبراير   17 وألصبحت  الثأر،  أسلوب  لتجاوزنا  التغيير 
انتقامية  حركة  وليس  الوعي،  يقودها  حقيقية  ثورة 
لو كانت عيوننا على  الجماعي.  الالوعي  تقودها قوى 
ليبيا فقط، لما حدث االنقسام، ولما صدر قانون عزل 
ظهرت  ولما  المشاركة،  عن  الليبيين  نصف  يقصي 
النزعات االنفصالية والفيدرالية، ولما كانت ليبيا ساحة 
رهنا  مصيرنا  وتقرير  واإلقليمية،  الدولية  لألجندات 
ومصالحها.  الكبرى  القوى  وبهوى  العالمي  بالمزاج 
دائما  الواقع  ألن  علميا،  ليس  افتراض  هذا  وبالطبع 
الواقع لم يأت من  أقوى من األماني والرغبات، وهذا 
والعنف  التعبئة  من  عقود  أربعة  حصيلة  لكنه  فراغ، 

والفساد والتغني بالموت.
نثأر من  أن  الثأر، فعلينا  إذا كان البد من  أخيرا  أقول 
القانون  العدالة ودولة  بتكريس  عاما  األربعين  ثقافة 
من  عقود  من  ونثأر  والمواطنة،  اإلنسان  وحقوق 
التجهيل المتعمد بتطوير مؤسسات التعليم واإلعالم 
وركزنا على العنصر البشري كرأسمال حقيقي للتقدم 
من  الذي  والوحيد  النبيل  الثأر  هو  هذا  والتنافسية. 
حقيقية  أهــداف  من  إليه  وصلنا  ما  يجعل  أن  شأنه 
من  المجتمع  هذا  دفعه  الــذي  الثمن  هذا  يستحق 
السابق  النظام  هيمنة  إبان  أبنائه  خيرة  من  ضحايا 
وأثناء الثورة على هذا النظام التي استغرقت 8 أشهر 

إلسقاطه.
رغم كل ما حدث من تالعب بأحالم الناس وبانحراف 
في مسار التغيير إال أن الوقت لم يفت كي ننتبه إلى 
ما  إذا  األحالم  أن يحقق هذه  يمكنه  غيرنا  أحد  أن ال 
تخلصنا من هذه الرغبة الهستيرية في االنتقام التي 
المنتصرة،  األطراف  بين  مشتعلة  جذوتها  استمرت 
وإذا ما عرفنا في نهاية المطاف أن التنازالت المتبادلة 
إلى  األمم  طريق  هي  والتسامح  العفو  على  والقدرة 

السالم كما يخبرنا التاريخ البعيد والقريب.

في  ستأخذ  فإنها  الدولة  ميزانية  أما  مشروع، 
سنوات،  بعد  تصدر  وقد  تختفي  حتى  التالشي 
تنتشر  البالد  في  والقمع  العسف  انتشار  ومــع 
الذي  الفساد  حجم  حول  الخاصة  الناس  أحاديث 
حسب  مختلفة  صيغ  وفي  وبائي  بشكل  ينتشر 

لمرحلة. ا
دولة  بنية  في  صلبة  األرضية  هذه  كانت  لقد 
دون  ونيف  أربعة  لعقود  استمرت  التي  العسف 
لم  النظام  سقط  حين  ولهذا  رقيب،  وال  حسيب 
في  تشكلت  التي  هذه  العميقة  الدولة  تسقط 
ينتج  ورديفه  الخوف  ينتج  أحدهما  عضدين  حزبين 

اآلخر. من  وجوده  يستمد  منهما  وكل  الفساد 
وثورة  العربي  الربيع  إثر  القذافي  سقوط  بعد 
واستوليا  الحزبان  هذان  تحالف  الليبية  فبراير 
تقاسما  وعليه  الريع،  مؤسسات  الدولة:  رأس  على 
وتوأمه  اإلرهاب  تولد  الريع  هذا  ولديمومة  الريع، 
شظايا  إلى  البالد  انشطرت  وبهذا  المليشيات، 

الوطني. البنك  مركزها 
الجميع  حيث  حراميها،  حاميها  اللحظة  حتى 
شعاره:  البالد  أمر  يسوس  مدبر  عقل  عن  تفتق 
والمطالبة  األرض،  في  والمفسدين  الفساد  شجب 
يحافظ  ومن  يسوسها  من  وهو  المليشيات  بحّل 
الخوف  التي تنشر  القوة  األخير هذه  أي في  عليها، 

وجودها. تحقق  وبهما  الفساد  منتجة  هي 
وكما يبدو أن األفق مسدود للخالص من الفساد 
فالظاهر  حــال،  من  ينتجه  وفيما  الحال  هذا  في 
فرصة  أي  يتيح  لن  المهيمن  الخوف  أن  اآلن  حتى 
باإلصالح  يسمى  ما  أن  بل  رديفه،  من  للخالص 
الرديف  أن  العيون طالما  للرماد في  االقتصادي ذرٌ 

فسادًا. البالد  في  يعيث  فالخوف  عنه،  مسكوت 

إذا كان البد من 
الثأر، فعلينا أن 

نثأر من ثقافة 
األربعني عاما 

بتكريس العدالة 
ودولة القانون 

وحقوق اإلنسان 
واملواطنة

 الحقيقة امُلرة أن 
ليبيا عقب انقالب 
القذافي سبتمبر 

1969م تحولت 
إلى سجن بمعنى 

الكلمة، وكل عام 
يمر يضيق هذا 

السجن فيعم 
الخوف

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

حول الكتابة

عن القصابني والكالب

محمد عقيلة العمامي

يمكن  الغذاء  في  فائض  إنتاج  من  البشرية  التجمعات  بعض  تمكن  أدى 
اختراع  إلى  واسعة،  تجارية  أخرى في معامالت  تجمعات بشرية  مع  تبادله 
االعتماد  يعد ممكنًا  لم  أنه  ذلك  التعامالت.  لتسجيل حركة هذه  الكتابة 
على الذاكرة وحدها، ثم توسع االحتياج إلى الكتابة واستعمالها مع نشوء 
في  بالغًا  عليها  االعتماد  أصبح  كما  المختلفة،  الدولة  مؤسسات  ونمو 
لألجيال  وتوريثها  الزوال  من  لحفظها  واألدبية  الدينية  األعمال  تسجيل 

المقبلة، فالكتابة بنت المدينة والحضارة المدنية.
ولعل أولى الوظائف التي لزمت عن اختراع الكتابة وظيفة الكاتب، الذي 
أديم  يهيء  الذي  الحرفي  ووظيفة  المطلوبة  المعلومات  تسجيل  يتولى 
والرموز،  الصور  على  تعتمد  تصويرية  الكتابة  كانت  البداية  في  الكتابة. 
ويعزى إلى السومريين في وادي الرافدين اختراع الكتابة التي كانت تكتب 
على ألواح طينية ومواد أخرى مشابهة بأداة تشبه المسمار قبل جفاف هذه 
األلواح. لذا سميت بالكتابة المسمارية، ويعود تاريخ أول لوحة كتابية من 

هذا النوع إلى سنة 3600 قبل الميالد.
ظهور  وتأخر  أخرى،  شعوب  لدى  تصويرية  كتابات  ذلك،  بعد  ظهرت، 
الكتابة األبجدية التي يعبر كل حرف فيها عن صوت محدد ساكن أومتحرك. 
ويعزى هذا االختراع الباهر إلى الفينيقيين حوالي سنة 1100 قبل الميالد، 

ثم تأثرهم اإلغريق ومن بعدهم الرومان.
ووسائل  طرق  وابتكار  النار  اكتشاف  مثل  ذلك  في  مثلها  الكتابة، 
لالحتفاظ بها، وأدوات إلعادة إنتاجها، واختراع البكرة والعجلة، أعطت قوة 
هائلة دافعة في تطور الحضارة اإلنسانية عمومًا. فمثلما أن العقل ابتكر 

الكتابة، قامت هذه األخيرة بتطوير العقل )= مخترعها(
من  محدودة.  غير  مديات  باتجاه  توسعها،  ومازالت  آفاقه،  ووسعت 
خالل الكتابة ورثنا علوم األولين واطلعنا على آدابهم ونتاجاتهم الفكرية، 
فاغتنينا علميًا ومعرفيًا وروحيًا. ومن ناحية أخرى، كانت الكتابة وراء نشوء 

وظائف وحرف وصناعات أسهمت في إعالة أعداد هائلة من البشر.
فإلى جانب وظيفتي الكاتب المهني والحرفي صانع أديم الكتابة اللذين 
مهنة  وظهور  صناعته،  وتطور  الورق  اكتشاف  وراء  كانت  إليهما،  أشرنا 
الوراقة وصناعة الحبر وتنوع أدوات الكتابة وظهور الكتب والدفاتر المعدة 
للكتابة، ثم ظهور المطبعة والصحف وصناعة الكتاب التي نشهد تجليات 
تطورها حاليًا. بل أسهمت في ظهور الالفتات الدالة على أسماء المحالت 
التي يتولى صناعتها وتنفيذها  والمدن والشوارع، والتوجيهات اإلرشادية 

حرفيون وصناع وفنيون يسهمون في الدورة االقتصادية للمجتمع.

الكلب الكبير ينبح.. وتحاكيه بقية الجراِء، لعلها تتعلم النبح، أو تقلد الكبار. 
البد أن أمهم تلك الكلبة الغبراء، واألرجح أن أباهم هو ذلك الكلب األبلق 
ذو العينين الحمراوين. الجراُء الخمسة بُلق! وتنبح كلها إن نبح أحدهما. 
أحد  ال  الشرطة.  نقطة  أمام  الممتدة  الطرق  مفترق  عند  تكاثرت  الكالب 
يعلم، على وجه التحديد، إن كانت الكالب محتمية بالشرطة، أو أن الشرطة 
محتمية بها.. ولكنها تكاثرت عن السنوات الماضية.. وتنبح كلما اقتربت 

كالب أخرى من حيزها الذي تحدده، على عادة الكلبيات، ببولها.
عجوز صامتة تتحرك وكأنها رسم متحرك، تصل غالبًا، قبيل مغرب كل 
يوم إلى ساحة )الفيال( القديمة التي تركت منذ العام الماضي، من بعد أن 
هدّت )الفيال( القديمة المقابلة لمحل المواد الغذائية. العجوز تأتي بكيس 
الكمية  اعتادت أن  الكالب وال تنبح ألنها  بواقي أكل وعظام، تلتف حولها 

تكفي الجميع.
القصاب ملتصق بنقطة الشرطة. كان صاحبه رجاًل صامتًا طوال الوقت 
يتحرك وكأنه نسمة، ثم رحل منذ سنوات وترك ابنتين توليتا إدارة المحل، 
ثم رحلت إحداهما، وبقيت األخرى التي يبدو أنها تريد مواكبة العصر، فلقد 
أضافت شواية أمام المحل تقدم قطع الحواوشي المعدة ببواقي الصالح مما 
يستقطع من إعداد طلبات زبائنها، فهو لحمة وطنية على أية حال، فتغمر 
المكان روائح تفتح الشهية ألولئك الذين يتناولون وجبات الفول والطعمية، 

طوال األسبوع، من مطعم أبو السباع القريب من الشواية.
قبيل عيد األضحى بأيام، يَنْصب القصاب، سرادق أمام المحل، ويسيجه، 
وتعد حوامل لعلف أغنام أغلبها أكباش صغيرة، فيما يحرسها شباب طوال 

الليل والنهار.
وارتفع تكبير المساجد؛ إنه عيد األضحى، وخيل لي أن ثغاء الخراف يعلو، 
ولكن الكالب البالغة صامتة وال ينبح منها إاّل الجراُء. وانقضت صالة العيد. 
واتجهتُ نحو بائعة الخبز، ولكنني لم أجدها في مكانها المعتاد، واصلت 

نحو فرن شارع الحجاز، وعدت بالعيش البلدي الساخن.
مررت بسرادق الخراف، وفيما كان الصبية يوثقون قوائمها، أخذ جزاران 
يشحذان سكاكينهما. واصلت، مبتعدًا بسبب عدائي للنحر، فال أذكر سوى 
مرات قليلة في طفولتي شاهدت اغتيال هذه الحيوانات المسالمة، وال أذكر 

أبدًا أنني أشرفت على هذا العمل، ال في صباي وال في كهولتي.
عندما مررت بعد الظهر على السرادق، كان الذباحون يواصلون السلخ، 
والتقطيع. وكانت كالب المنطقة متراصة فوق الرصيف المقابل للقصاب. 
القصابين  عن  بعيدًا  مناضده  من  واحدة  انتقيت  الذي  المقهى  يكن  لم 
ثالثة  أو  اثنين  وإن  مكانها،  في  مستكينة  أنها  انتبهت  التي  والكالب، 
القصاب. كانت وكأنها تحرس  التي تقود نحو  المسارب  منها تتحرك عند 
المنطقة من أية كالب متطفلة. كان صبية القصاب، ينظفون مساحة الذبح 
ويلتقطون بواقي وقطع الذبح والسلخ ويرمونها أمام الكالب، التي يتحلق 
بعضها حول الوليمة، فيما تقعي أخرى أو مستلقية، مستكفية، فيما تلهو 

الجراُء مبتهجة بالعيد ورائحة اللحم.
»الغريزة هي التي تتحكم في السلوك الحيواني« يقولون إنه من الخطأ 
كثيرة  تجارب  أن  اإلنسان، صحيح  أفضل من  أو  أسوأ  الحيوان  أن  نقرر  أن 
ودراسات أثبتت نبل الكلب مثاًل، ولكن هناك عالمًا أثبت أن الكلب منافق 
وكذاب و»مالطعي« أيضًا. عالم الطبيعة )كونراد لورنز( قال إن كلبه كان 
يهرع الستقباله ما إن يقترب من بيته، ويقوم بالسلوك نفسه عندما يقترب 
يوم،  ذات  لورانز،  اقترب  هرم،  بعدما  كلبه،  لكن  يزورونه.  الذين  معارفة 
قادمًا عكس اتجاه الريح هرع نحوه الكلب غاضبًا مثلما يفعل مع األجانب، 
وكأنه  النباح  مواصاًل  تعداه  ولكنه  قلياًل  ارتبك  وعرفه،  منه  اقترب  وعندما 
يحذر كلبًا آخر في الجوار.. وتأكد العالم أن كلبه يكذب، ألنه لم يكن هناك 

كلبٌ!
على  دخيل  كل  تهاجم  الكالب  أن  كيف  المالحظات  من  عدد  عبر  ثبت 
أنها  أو  ـ  ذروتها–مثاًل  أوج  في  عصبية،  أنثى  هاجمته  إن  أما  منطقتها، 
بعد  قدمًا  يرفع  مكانه  في  فيظل  الهرب،  من  تمنعه  كبرياءه  فإن  مرضع، 
أخرى وكأنها عالمة على اعتذاره، وأنه ال يؤذيها أو ينبح في وجهها. وأكد 
ينتهي  االقتتال  يبلغ حد  الذي  القطيع،  رئاسة  على  الذئاب  أن صراع  أيضًا 
عندما يقوم المهزوم عاجزًا، الويًا رقبته معرضها ألنياب الذئب اآلخر وتلك 

إشارة استسالم فيتركه المنتصر في حاله.
)إدوارد آرمسترونج( في كتابه )كيف  أما سلوك الحب عند الطيور أورده 
تعيش الطيور( يوضح غريزة الخطبة وهي فترة تعارف بين الطيور قبل أن 
تتزاوج، وبيّن أيضًا أن الذكور تتقرب إلى إناثها بهدايا وغالبًا من الزهور، 
ما  أو  قوقعة  يلتقط  فالنورس  البيض  على  رُقادها  أثناء  بإناثها  وتعتني 

شابهها ويضعها أمام رفيقته في أدب بالغ.
غير أن السلوك الطبقي في خم الدجاج يذكرنا بنماذج نراها في حياتنا 
اليومية، فالدجاج ذو الهيبة والمكانة والثقة في النفس، حتى وإن كان لصًا، 
ينقر من أقل منه، ال لشيء إاّل إلثبات أنه األقوى واألعلى مكانة، ولكن وحده 

الديك من ينقر كل من في الخم!.
ولعل أظرف التجارب هي تلك التي تابع فيها )آرمسترونج( اهتمام الغراب 
إليها ويضعها  متقربًا  أنثاه  إلى  بها  ويذهب  يلتقطها  أنه  وكيف  بالحلوى، 
أمامها كهدية! ولقد تعمدت، ذات يوم رمي حبات فول سوداني إلى غراب 
فأكلها، وبعدما رميت إليه )كرميال( التقطها وطار بها!! وتذكرت صديقًا كان 
ال يعود إلى بيته من دون قطعة واحدة من شيكوالته معينة، وأنا أعلم أن 
أما هذه  أمهم..  »العيال مهمة  لي ضاحكًا:  قال  األطفال،  لديه كتيبة من 

القطعة فهي لها فهي تحب هذا النوع وتترقبه كل ليلة!«.

في البداية كانت 
الكتابة تصويرية 

تعتمد على 
الصور والرموز، 

ويعزى إلى 
السومريني في 
وادي الرافدين 

اختراعها

 الكالب تكاثرت 
عند مفترق 

الطرق املمتدة 
أمام نقطة 

الشرطة. ال أحد 
يعلم، على وجه 

التحديد، إن كانت 
الكالب محتمية 
بالشرطة، أو أن 

الشرطة محتمية 
بها

عمر أبو القاسم الككلي



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري «١٦»

من ثم فإنك تستطيع
أن تقرأ هذه المنشورات 
من أولها، أو من آخرها، 

أو من الوسط

خليفة الفاخري ومحمد القزيري ترافقا وتجاورا في الفندق الكبير 
ببنغازي، بأول شارع عبد المنعم رياض. ظال طوال إقامتهما ِنعم 
عن  ناهيك  الوطن،  وهموم  الكلمة  حب  جمعهما  الصديقين، 
غربة كانت تعتصرهما في وطنهما وهما يراقبان كيف أن بوصلة 
الوطن متجهة نحو نظام شمولي لن يتردد القائمون عليه في 

خنق كل محاولة ال تتوافق مع قناعاتهم.
)قفشات( ساخرة كثيرة، مما كانا يشاهدانه ويسمعانه، ولعل 
تلك التي قال فيها محمد القزيري، في واحدة من رسائله مجيبًا 
عن سؤال حول أحوال إقامته في الفندق الكبير، المجاور لمبنى 
االتحاد االشتراكي أنه بخير، واصفًا وبسخرية ونقد بليغ: »إنه في 
االتحاد قوة، وفي االتحاد االشتراكي فايدة كامل!«، التي كانت 

اغانيها الوطنية تصدح في مطلع السبعينات طوال النهار.
بعدما سافر الفاخري إلى طرابلس ثم إلى كوبنهاغن، وظل 
القزيري في بنغازي ثم في طرابلس لم تنقطع رسائلهما المتبادلة. 
وجدتُ لدى الفاخري رسائل بعثها إليه القزيري، وما زلت أتمنى 
أن أحصل على الرسائل التي بعثها الفاخري إلى محمد القزيري، 
فهي بالتأكيد تتناول تاريخًا مهمًا للغاية لمرحلة غاية في األهمية 
في بالدنا. هذه رسالة بعثها محمد القزيري، من طرابلس، إلى 

الفاخري من بعد زواجه في بنغازي، ثم مغادرته إلى كوبنهاغن:
»قصر ليبيا في 1979/12/18

وإنني  جدًا،  ومبروك  المستجد..  العريس  أيها  )عالخير(، 
باألصالة عن نفسي خاصة، وبالنيابة العامة عن كافة المغتربين، 
أزف إليك أكداس التهاني، وأطنان األماني الطيبة، بمناسبة عيد 
ميالد السيد المسيح! كما ال يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة للتنويه 
بأن زواجك الميمون قد توافق مع وقوع أحداث تاريخية هائلة في 
منطقة الشرق األوسط، وليس أقلها ظهور المهدي المنتظر بعد 

طول اختفاء!
وهذه - ياجنقي- ليست رسالة عادية تمامًا بالمعنى التقليدي 
للمناسبات  العصرية  »الرسائل  كتاب  عند  عليه  المتعارف 
مجرد  إنها  االضطرارية«، 
األوراق  من  مجموعة 
أوقات  في  كتبت  المتناثرة 
متفرقة، بعضها في حاالت الصحو 
ومعظمها في غير تلك الحاالت، 
أي  يربطه  يكاد  ال  خليط  وهي 
تسلسل تاريخي أو ترتيب منطقي 
كما  التجلي،  فلحظات  معين. 
تعلم، ال تعرف الزمن، وال تخضع 

لغير ما يمليه حكم الكيف.
ومن ثم فإنك تستطيع أن تقرأ 
هذه المنشورات من أولها، أو 
من آخرها، أو من الوسط، أو تقرأها بالمقلوب، أو من أعلى إلى 
أسفل، فالنتيجة واحدة على كل حال: وهي أنك لن تجد فيها أية 
فائدة. وطالما تنتهي من قراءتها، سراً أو جهرًا، سوف تكتشف 
على الفور أنها ال تنفع وال تشفع! فهي - كما قلت لك آنفًا- عبارة 
عن خليط عشوائي تمتزج فيه الحكمة العميقة بالهذيان المذهل 
وقصص  المختلفة  واألحاديث  المأثورة،  األقوال  من  طائفة  مع 

جحا.. وأشياء لم أعد أذكرها.
أضفي  أن  بالتسلسل عسى  وأرقمها  أرتبها  أن  حاولت  ولقد 
عليها قدرًا من المهابة، ولكنها مع ذلك استعصت على التنسيق 
وتمردت على الرتابة. فبوسعك أن تعيد خلطها كيفما اتفق وأن 

تقرأها كما يحلو لك.. فال فرق.
وبعد هذه المقدمة، التي ال يمكنك أن تفكر أنها كانت مشوقة 

للغاية، تفضل باالطالع.
***

المواضيع  من  عدد  إلى  رسالة  في  القزيري  محمد  ويتطرق 
مقسمة  بالفعل  والرسالة  والساخرة،  الجدية  بين  ما  المتنوعة 
إلى عدد من مواضيع بتواريخ سابقة متعددة، يحدثه عن أغانٍ 
اشتهرت ذلك الوقت منها أغنية للمطرب )كات ستيفنس( يقدمها 
بترجمة غاية البالغة، فمحمد بحكم تخصصه في األدب اإلنجليزي 

كان يجيد الترجمة. تقول كلماتها:
فيما بعد سوف تخرج إلى الضوء

ويبلل وجهك الكالح ندى الفجر الطري
ولسوف يغسل الطل روحك الصدئة

وتشرق الشمس أيا
فتراها صاحيًا ألول مرة

في حياتك القصيرة الطويلة الحافلة بالغرابة.
تارة  جدية  متنوعة  مواضيع  عن  تتحدث  رسائله  وتستمر 
في  مؤرخة  الرسالة  من  فقرة  في  أنه  غير  أخرى،  مرة  وساخرة 
على  بناء  ساخرة،  بطريقة  الفاخري  على  يعرض   1979/5/25
مناقشة مع صديقهما جالل الدغيلي، رغبة أهله وأصدقائه في أن 
ينهى حياة العزوبية ويتزوج. سوف نتناول هذا الموضوع الحلقة 

المقبلة.

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

إصدارات جديدة وجوائز دولية ضمن أبرز أحداث العام الثقافية في ليبيا

الليبي  واألدب  الثقافة  صعيد  على   2018 العام  تميز 
ببعض الزخم، الذي أثرى الحياة الثقافية، من خالل إقامة 
عدد من المعارض الفنية، وكذا الندوات والمحاضرات التي 
وفي  والقديم.  المعاصر  بين  ما  موضوعاتها  في  تنوعت 
الليبيون  المثقفون  أنتجه  ما  أبرز  نرصد  المساحة  هذه 

خالل العام الذي ينتهي بعد أيام قليلة.
وشهد العام 2018 فوز فنانين ومسرحيين وتشكليين 
وكتاب بجوائز محلية ودولية منها فوز العرض المسرحي 
أفضل  بجائزة  البيضاء،  أجيال  لفرقة  »المركب«  الليبي 
المغاربي  المهرجان  من  السابعة  بالدورة  متكامل  عرض 
لمسرح الهواة بنابل في تونس، وتكريم الفنانة التشكيلية 
حميدة صقر بمهرجان الجائزة الدولية للفنون »باليرمو« 
عاصمة الثقافة اإليطالية 2018، وفوز الفنان مراد العرفي 
بجائزة أفضل ممثل مسرحي بمهرجان الطفل العربي في 

تونس.
الفنان  العام  خالل  الليبي  الثقافي  الوسط  فقد  فيما 

سلمه،  بن  خالد  الفوتوغرافي  والمصور  التشكيلي 
بالشأن  والمهتم  والمدون  صالح،  علي  الشاب  واإلعالمي 
الثقافي  الموروث  على  المحافظين  أبرز  وأحد  التوثيقي 
الباحث محمد حسين بودجاجة، واألديب  بمدينة بنغازي، 
علي  والمترجم  والمؤرخ  حالق،  موسى  داوود  والمؤرخ 

الصادق حسنين، األديب يوسف القويري، الصحفي الليبي 
فاضل المسعودي.

وشهد العام 2018 تنظيم الكثير من المعارض الفنية 
الحروفيات  لفن  »دواية«  معرض  منها،  الكتاب  ومعارض 
في نسخته الثالثة، المعرض األول لملتقى فناني وموهوبي 
للفنان  فرديًا  ومعرضًا  بزليتن،  اليدوية  واألشغال  الرسم 
بالمدينة  بـ»الساطور«  الملقب  دهيميش  حسن  الراحل 
للكتاب  األول، ومعرض  النسائي  زوارة  القديمة، ومعرض 
في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف والذكرى الستين 
»مواهب  لمعرض  الثانية  والدورة  الجامعة،  تأسيس  على 
في  للكتاب  عام  معرض  أول  افتتاح  بنغازي،  في  أطباء« 
التشكيلية  للفنون  اعبيدة  عوض  نادي  نظم  الكفرة،كما 

معرضه السنوي فى نسخته األولي بعنوان »أوكر«.
ذاتي«  »أنات  ديوان  العام  هذا  خالل  اإلصدارات  ومن 
لنعمة الفيتوري، ومجموعة قصصية »العالم ذبابة حطت 
على أنفها« لرحاب شنيب، وكتاب للمترجمة والفنانة سعاد 
معتز  للكاتب  »المُران«  ومسرحية  تعثر«،  »حلم  خليل 
البخاري، وكتاب  أحمد  للكاتب  رواية »الخضر«  بن حميد، 
للمنتج  ومراحل«  أساسيات   - التلفزيونية  الدراما  »إنتاج 

للباحث  مؤرخًا«  »التليسي  وكتاب  البكوش،  على  الهادي 
عمار جحيدر، وكتاب »محمد بشير المغيربي شاعر قضيّته 
الوطن« وهو ديوان للشاعر محمد بشير المغيربي، وكتاب 
أبو  سالم  الصحفي  للكاتب  ليبية«  نصوص  في  »قراءات 

ظهير.

أسماء تولد وأخر2 تغيب عن المشهد..

مهرجان
انطلق، األحد، بواحة الجغبوب فعاليات 

مهرجان الجغبوب الثقافي السياحي 
بمشاركة أدباء والفنانين وأعضاء هيئة 

التدريس بجامعات بنغازي وطبرق ودرنة 
والبيضاء وجامعة الملك إدريس السنوسي 

بالبيضاء، وعدد من عمداء البلديات 
المجاورة. وافتتح المهرجان بكلمة لرئيس 

اللجنة الرئيسية للمهرجان رافع محمد 
الفاخري، وكلمة رئيس الفرع البلدي 

الجغبوب إدريس التواتي، كما قدم رئيس 
الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع 

المدني جمعة سعيد الفاخري نبذة عن 
تاريخ الواحة وتاريخ الحركة السنوسية 

الدينية والسياسية التي انطلقت منها، وفًقا 
للمكتب اإلعالمي للهيئة.

مسرحانطالق «الجغبوب الثقافي»

بدأ المخرج وسيم بورويص تجارب 
مسرحية »الكسيح«، من تأليف الشاعر 

والكاتب توفيق قادربوه، وبطولة محمد 
بوشعالة وأحمد المطردي. وقال قادربوه 

إن »مسرحية الكسيح تعرض المشكلة 
بين الكرسي المتحرك والجالس عليه، 
حيث يتصاعد الكر والفر بين الكسيح 

وكرسيه وكيف يطرده من حياته ثم يلجأ 
إليه من جديد«. وانطلقت التجارب الفعلية 

السبت، بالمسرح الوطني بنغازي، حيث 
انتهى طاقم المسرحية من تجارب القراءة.

بدء تجارب «الكسيح» افتتاح مكتبة «الطروق» بسرتمكتبة
أحيت مكتبة »مصطفى الطروق« 

الثقافية التابعة لمكتب الهيئة 
العامة للثقافة بسرت، الذكرى 

السابعة والستين الستقالل 
ليبيا، بحضور نخبة من المثقفين 

والمسؤولين واإلعالميين.
وأوضح مدير مكتب الهئية 

العامة للثقافة بسرت، عالء فكرون، 
اإلثنين، أن هدا المكتبة، التى 

دشنت أخيرًا، شيدت بمجهودات 
ذاتية تحوى نحو 4350 كتابًا في 

مختلف ميادين المعرفة، وتضم 
نحو 50 لوحة للفنان موسى محمود 

سليمان وبعضها من فئة الرسم 
الحر.

من كتاب أكسفورد «تقاليد الرواية العربية»..

متابعة لتاريخ املساهمات النسائية في األدب الليبي «٧/٦»

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

عبداللطيف إحميدة، ويترجمه محمد عقيلة العمامي.

رزان نعيم المغربي )مواليد 1961(
غادر  أيضًا،  والخلفية  األسلوب  مختلفة  روائية  وهي 
نصف  استشهاد  إثر  على   ،1931 سنة  ليبيا  جدها 
الليبية،  المقاومة  وسقوط  وطنه  أبناء  من  مليون 
فأرغموا  الوقت  ذلك  في  لترابها.  إيطاليا  واحتالل 
مصر  في  المنفي  في  العيش  على  100ألف  من  أكثر 
العربية  والجزيرة  وتشاد  واألردن  وتونس  وسورية 
مواطن  من  هناك  وتزوجت  ولدت  حيث  وسورية، 
مع  العودة  قررت  زوجها،  وفاة  بعد  ومن  سوري. 
أعمالها  السبعينات.  بداية  في  طرابلس  إلى  ابنتها 
عاشوا  الذين  الليبيين  الكتاب  أولئك  أسلوب  تعكس 
اهلل  عبد  مثل:  الليبي،  الشأن  في  وكتبوا  المنفي  في 
ورباب  المصراتي،  مصطفى  وعلى  القويري،  ويوسف 
إلى  عادوا  وآخرين  العويتي،  ونادرة  وصبرية  أدهم، 

االستقالل. بعد  من  ليبيا 
مجموعات  ست  كتبت  المغربي  رزان  السيدة 
الجدي  مدار  إلى  )الهجرة  وروايتين:  قصيرة  قصصية 
هي  األولى  الرواية   .)2011( الريح  و)نساء   )2004
تفصل  التي  الزمنية  الفترة  وتغطي  الذاتية،  سيرتها 
بينها هجرة جدها إلى سورية خالل فترة االستعمار، إلى 
وقيام  تأسيس  ثم  والناصرية،  العربية  القومية  عصر 
ونهايتها   1958 العام  المتحدة  العربية  الجمهورية 
العام  للعراق  األميركي  االحتالل  إلى  في1961، وصواًل 
والتشتت  التناقضات،  تعكس  الرواية  حبكة   .2003
األمل،  وخيبة  والهزيمة،  واألحالم  اآلمال  بين  ما 
االجتماعية  التغيرات  هذه  تأثير  وتستكشف  واالغتراب، 
زواجها  دمشق،  في  حياتها  عائلتها،  على  والسياسية 
وقعت  حيث  طرابلس  إلى  وانتقالها  وموته  أدهم  من 

في حب رجل ليبي اسمه عمر.
اسمه  وشريفًا  صادقًا  قديمًا  ناشطًا  الراوية  تقدم 
وتقدم  ليبيا،  إلى  مصر  من  منفيًا  كان  عبدالرحمن 
الوحدة  لمشروع  نقدًا  تتناول  نظر  وجهة  خالله  من 
الرواية  لغة   .1961 العام  وفشلها  وسورية  مصر  بين 
بالشعر  الليبي  الشغف  باقتدار  وأنيقة، تعكس  شاعرية، 
ونقاء،  صقاًل  أكثر  فهي  الثانية  الرواية  أما  الشعبي. 
المواجهة  اللواتي عليهن  النساء  تُركز موضوعها على 
الجنس  وتسخير  الذكوري  المجتمع  ومواجهة  والتحمل 

في معاركهن، فضاًل عن عذابات االغتراب.

نجوى بن شيتوان )مواليد 1968(
 شاعرة، وكاتبة قصة قصيرة وكتبت أيضًا للمسرح. 
سيرة  وهي   )  2003( األحصنة  )وابر  رواياتها،  أول 
ذاتية، تبين من خاللها نضال أنثى ناضجة، والضغوط 
لتتوافق مع ما تريده من األسرة على الرغم من مركزها 
الثانوي من بعد إخوانها، على الرغم من حصولها على 
تعليم جيد. السرد هو في آن واحد خفي، رمزي، وقوي 
العربية  التعبيرية  المصطلحات  فيه  وظفت  الذكاء.  حد 
ومنعشًا.  ممتعًا  الفاري  فواصل  واألمثال  والثقافية 
والرواية تعد كرسالة مفتوحة تقول إنه على الرغم من 
الليبية في مجال التعليم  التقدم الكبير بالنسبة للمرأة 
بين  المساواة  عدم  تواجه  زالت  ما  أنها  إاّل  والوظائف، 

الجنسين داخل عائلة الواحدة.

وفاء البوعيشي من مواليد )1973(
وهي الرواية الليبية األكثر جراءة. ولقد اجتازت المرحلة 
الماجستير  القانون ونالت شهادة  الجامعية من دراسة 
محامية  وأصبحت  بنغازي،  في  قاريونس  جامعة  من 
وناشطة في مجال حقوق المرأة. روايتها األولى )للجوع 
الجدل  من  الكثير  ليبيا  في  أثارت   ،)2009 أخرى  وجوه 
بسبب نقدها لثالث محرمات: الدين والجنس واألوضاع 
في  التقليدي  المرأة  للوضع  يكن  لم  تحديها  القائمة. 
نفسه،  لإلسالم  أيضًا  ولكن  فقط،  الليبي  المجتمع 
أعلنوا  بنغازي  في  الشيوخ  من  المحافظين  أن  لدرجة 
أنها مارقة، فخافت على سالمتها، وانزعج نظام القذافي

إلى هولندا، حيث  العام بشأنها فأرسلها  الجدل  من 
فضلت السياسية ولم تعد إلى ليبيا.

الرواية تتناول معضلة فتاة ليبية شابة، كانت  عالقة 
زيارة  عن  نتجت  التي  السياسية  األزمة  خالل  مصر  في 

كامب  اتفاقية  عنها  نتج  التي  إلسرائيل  السادات  أنور 
ليبيا  قطعت  إثرها  على  والتي   ،1979 سنة  ديفيد، 
بمقدور  يعد  ولم  مصر،  مع  الدبلوماسية  عالقاتها 
الذين  الليبيين  من  اآلالف  مصر.  دخول  الليبيين 
الزيجات،  هذه  وأطفال  مصريات،  من  متزوجين  كانوا 
من  والدتها  الشابة  هذه  عائالتهم.  زيارة  من  منعوا 
الفتاة  هذه  الجنسية.  ليبي  والدها  أما  اإلسكندرية، 
البقاء  عليها  وفرض  ليبيا،  إلى  العودة  من  تتمكن  لم 
جواز  مزق  الذي  الكحول،  تناول  في  المفرط  خالها  من 

سفرها الليبي، ألنه أرادها أن تكون مصرية.
من  وتزوج  خالها  زوجة  )اعتماد(  ماتت  وعندما 
أن  الفتاة  بمقدور  يمكن  لم  نجالء،  تدعى  سيئة  امرأة 
لم  الشريرة،  األب  كزوجة  كانت  ألنها  معها،  تعيش 
فقط،  بنغازي  في  والديها  من  الشابة  المرأة  تُحرم 
أن  إلى  والحب  والرعاية  الطعام  من  أيضًا  حُرمت  بل 
إلى  ورافقتهم  عليها،  حنت  قبطية  عائلة  على  تعرفت 
المسيحية.  اعتنقت  حتى  األمر  يطل  ولم  كنيستهم 
الخمر  نحو  تنجرف  ويائسة،  وحيدة،  مراهقة  وألنها 
السادات  اغتيال  وبعد  الجنسية.  والعالقات  والحشيش، 
في العام 1980 واستئناف العالقات الليبية - المصرية، 
ونكتشف  ليبيا،  إلى  بها  ويعود  إلى مصر،  والدها  يأتي 
أن عائلتها محافظة وصارمة، وهي لم تعد جائعة لكنها 
لها  يرتبون  عندما  وبائسة.  وطنها  في  غريبة  تصبح 
شاب  من  الزواج  على  وتصّر  ترفضه،  تقليديًا  زواجًا 
بالكثير  منفجرة  الرواية،  أحداث  تتوالى  أحبته.  تونسي 
اإلسالم،  تركها  جراء  والمحرمات  التناقضات  من 
ليس  شخص  من  وتتزوج  والخمر،  المخدرات  تتعاطى 
عنوان  طبقتها.  من  أدنى  اجتماعية  طبقة  ومن  ليبيًا، 
الرواية ال يشير فقط إلى الجوع المادي، ولكن أيضًا إلى 
جوع للحرية ولالختيارات. لغة الرواية جريئة وتصادمية 

أكثر قوة مما نقرأ من أية روايات الليبية األخرى.

ترجمة - محمد عقيلة العمامي
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من اإلصدارات خالل هذا العام 
ديوان «أنات ذاتي» لنعمة الفيتوري، 

ومجموعة قصصية «العالم ذبابة 
حطت على أنفها» لرحاب شنيب

شهد هذا العام تنظيم الكثير 
من المعارض الفنية منها معرض 

«دواية» لفن الحروفيات في 
نسخته الثالثة

حجب «نوبل اآلداب».. أبرز حصاد الثقافة عامليًا في ٢٠١٨

الثقافية، وبينما  2018 عديد األحداث والفعاليات  العام  شهد 
نحن على مشارف عام جديد، نستعرض معًا أبرز األحداث والجوائز 
حدثًا  شهد  أنه  خاصة  خيوطه،  يلملم  الذي  العام  خالل  األدبية 

نادرًا بحجب الجائزة األكبر عالميًا وهي جائزة »نوبل 
لآلداب«.

حجب نوبل
يتعلق  ما  في  استثنائية  حالة   2018 العام  شهد 
األكاديمية  قررت  إذ  لآلداب«،  »نوبل  بجائزة 
2018 وتأجيل اختيار  الجائزة للعام  السويدية حجب 
وهو  المقبل،  العام  في  اسمه  يعلن  أن  على  الفائز، 
ما أثار حالة من الصدمة بين المثقفين على مستوى 

العالم.
كانت  للرحيل،  يستعد  الذي  العام  هذا  وفي 
الجائزة  هذه  فيها  تحجب  التي  األولى  المرة 
الجائزة ذاتها  الثقة في  تنال من  بالفساد  التهامات 
ومصداقيتها وسمعتها كأهم جائزة أدبية في العالم.

فازت  المقابل  وفي 
من  كونديه  ماريس  الروائية 
منطقة جزر جوادلوب الواقعة 
الكاريبي والخاضعة  البحر  في 
في  الفرنسية،  للسيادة 
»األكاديمية  بجائزة  أكتوبر، 
بادر  التي  لآلداب«،  الجديدة 
شخصية   100 بتشكيلها 
فعل  كرد  سويدية،  ثقافية 
غاضب على عواصف الفضائح 
األكاديمية  على  هبت  التي 

السويدية.
 1901 العامين  وبين 
الفائزين  عدد  بلغ  و2017 

بينهم  من  أديبًا   114 اآلداب  في  نوبل  بجائزة 
أول  اآلن  حتى  يعد  الذي  محفوظ،  نجيب  المصري 
وآخر أديب عربي يفوز بأهم جائزة أدبية عالمية فازت 
بها أسماء مضيئة في عالم اإلبداع، مثل الكولومبي 
وتوني  هيمنغواي  وآرنست  ماركيز  غارسيا  غابرييل 

موريسون.

رحلوا هذا العام
الموت وليام  الراحلين، ففي مايو غيب  وعلى صعيد 
بلجيكي  كاريكاتير  فنان  وهو  عامًا،   82 عن  فانس، 
عامًا،   85 عن  روث،  فيليب  توفي  وكذلك  الجنسية، 
عمالق األدب األميركي ومؤلف روايات مثل »الوصمة 

البشرية«، وورد اسمه بين المرشحين لنيل جائزة نوبل، لكنه لم 
يحصل عليها.

 95( فيتال،  إدا  األوروغواي،  شاعرة  توجت  أيضًا،  العام  وهذا 
اإلسبانية  نوبل  تعتبر  التي   2018 سرفانتس  بجائزة  عامًا(، 
لآلداب. وهي مترجمة وكاتبة وشاعرة وأستاذة مادة النقد األدبي 

في جامعات األوروغواي.

مان بوكر
رواية  فوز  الدولية  للرواية  بوكر  مان  جائزة  أعلنت  أكتوبر،  وفي 
»Milkman« للكاتبة البريطانية آنا بيرنز، للعام 2018، وذلك في 
حقل ُأقيم في العاصمة البريطانية، لندن، وهي الرواية الثالثة في 
الرواية  عامًا(، وحصلت   56( بيرنز  آنا  البريطانية  الكاتبة  مسيرة 

الفائزة على جائزة مالية تقدر قيمتها بـ50 ألف دوالر.

جوائز »كتارا«
في  الفائزين  أسماء  العربية«  للرواية  »كتارا  جائزة  أعلنت  كما 
المنشورة  وغير  المنشورة  الروايات  بفروع  الرابعة،  دورتها 
والدراسات غير المنشورة وروايات الفتيان غير المنشورة. وفي فرع 
الرواية المنشورة فاز بالجائزة المصري إبراهيم أحمد عيسى عن 
عن  حوامدة  ثورة  والفلسطينية  سَودان«  »باري–أنشودة  رواية 
رواية »جنة لم تسقط تفاحتها« والسوداني عمر 
واألردني  صليحة«  »أنفاس  رواية  عن  اهلل  فضل 
الصغير«  الطائر  »نزف  رواية  عن  توفيق  قاسم 
ماء  »ال  رواية  عن  الصمد  عبد  نجاة  والسورية 
فازت  المنشورة  غير  الرواية  فرع  وفي  يرويها«. 
عن  حسين  قاسم  غازي  ثائرة  األردنية  بالجائزة 
وبعد«  الكويت،  »هاجر–فلسطين،  مخطوطتها 
مخطوطته  عن  بعيتي  محمد  حسن  والسوري 
عن  الجواد  عبد  زكريا  والمصري  مؤقتة«  »وجوه 
الكريم  عبد  والعراقي  تائه«  »صهيل  مخطوطته 
شنان العبيدي عن مخطوطته »اللحية األميركية–

واألردنية هيا صالح عن  بغداد«  معزوفة سقوط 
مخطوطتها »لون آخر للغروب«.

وفي فرع الدراسات والبحوث غير المنشورة فاز 
الرحيم وهابي والتونسي  بالجائزة المغربي عبد 
محمد  والمصري  كحالوي  الصادق  بن  محمد 
مشبال  محمد  والمغربي  محمد  حسين  محمود 

والموريتاني ولد متالي لمرابط محمدو.

جائزة الطيب
كما أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع 
الكتابي، في الخرطوم، أسماء الفائزين في الدورة 
بأكثر  دولة   20 نحو  فيها  شاركت  التي  الثامنة، 
من 600 عمل تمحورت فيها موضوعات الكتابة 
فاز  الرواية  وفي  المكان،  أدب  حول  والمناقشات 
السوري فيصل خرتش بالمركز األول عن روايته 
السوداني  الثاني  بالمركز  وفاز  الهوى«،  »أهل 
المغربى«،  »تشريقة  عن  اهلل،  فضل  أحمد  عمر 
الفاضل  ملكة  السودانية  فازت  الثالث  وبالمركز 
عمر عن روايتها »الشاعرة والمغنى«، وفي القصة 
بالجائزة  يكن  خديجة  المغربية  فازت  القصيرة 
األولى عن مجموعتها القصصية »أيام بوسنية«، 
عن  حميد  حسن  للفلسطيني  الثاني  والمركز 
مجموعته »المرمريتي«، بينما المركز الثالث كان 
من نصيب المغربي حفيظ صفاحي عن مجموعته 
الجامعة  نشر  دار  منحت  كما  »التحوالت«، 
األميركية بالقاهرة الجائزة السنوية، التي تقدمها 
مجال  في  محفوظ  نجيب  الراحل  األديب  باسم 
األدب، إلى الكاتبة السعودية أميمة الخميس، عن 

رواية »مسرى الغرانيق في مدن العقيق«.

كتب أمازون
التي  السنوية  القائمة   »businessinsider« موقع  وعرض 
يناير  منذ  صدرت  كتب   10 أفضل  عن  »أمازون«  موقع  أعدها 
وهي  ويستوفر،  لتارا  »المثقف«  وتصدرها   ،2018 يونيو  حتى 
تارا  الكاتبة  مذكرات  وبمثابة  ذاتية،  وسيرة  حقيقية  قصة 
إال  الداخل  الدراسي من  الفصل  لم تعرف شكل  التي  ويستوفر، 
بعدما بلغت السابعة عشرة من عمرها، لكن تجربتها الدراسية 
الكاتبة  تسرد  الكتاب،  هذا  في  تمامًا.  حياتها  مسار  غيرت 
حصلت  أن  إلى  التعليم  مع  المتأخرة  وبدايتها  الذاتية  سيرتها 
على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج. الكتاب يعتبر تذكرة 

بأن المعرفة قوة حقيقية.

<  ماريس 
كونديه

<   داوود موسى حالق  <    خالد بن سلمه 

<  أحد أعمال  حميدة صقر  

<  رزان نعيم المغربي <  نجوى بن شيتوان
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10 أفالم حققت إيرادات قياسية في العام
كعادة األفالم األميركية، نجح عدد كبير منها في تحقيق أرقام قياسية خالل 
كانت  المفاجأة  ولكن  دوالر،  المليار  حاجز  إيراداتها  تعدت  حيث   ،2018 العام 

في دخول فيلم صيني إلى قائمة األعلى.
تصدر هذه القائمة فيلم »Avengers: Infinity War« الذي انتظره الماليين 
وصلت  إذ  اآلن،  حتى  دوالر  ملياري  من  أكثر  حقق  حيث  مارفل،  جمهور  من 
العالم  أنحاء  باقي  في  حقق  بينما  دوالرًا،   687,815,482 أميركا  في  إيراداته 

1,329،609,642 دوالرًا.
في  التوقعات  كل  فاق  الذي  الفيلم   »Black Panther« فيلم  يأتي  وبعده 
سلسلة أفالم مارفل، حيث حقق حتى اآلن 1,347,071,259 دوالرًا، في أميركا 

700,059,566 دوالرًا، وفي باقي أنحاء العالم 647,011,693 دوالرًا.
حتى  حقق  حيث   »Jurassic World: Fallen Kingdom« فيلم  يأتي  وثالثًا 
حقق  بينما  دوالرًا،   416,769,345 أميركا  في  دوالر،   1،304،866،322 األن 

888,096,977 دوالرًا في باقي أنحاء العالم.
من  الثاني  الجزء  إصدار  تم  األول،  الجزء  على  عامًا   14 مرور  بعد 
اآلن  حتى  الفيلم  فحقق  الماليين،  انتظره  الذي   ،»Incredibles« فيلم 
أنحاء  باقي  وفي  دوالرًا،   608,551,811 أميركا  في  دوالرًا،   1,237,572,380

العالم 629,020,569 دوالرًا.
حقق  النهاية  في  ولكن  النقاد،  من  سلبية  انتقادات  نال   »Venom« فيلم 
850,158,639 دوالرًا، في أميركا 212,341,986 دوالرًا، بينما في باقي أنحاء 

العالم 637,816,653 دوالرًا.
وحقق فيلم »Mission: Impossible – Fallout« حتى اآلن 787,497,517 
العالم  أنحاء  باقي  في  بينما  دوالرات،   220,159,104 أميركا  في  دوالرًا، 

567,338,413 دوالرًا.
من  بالرغم  ضعيفًا،  وتقييمًا  سلبية  آراء  أيضًا  نال   »Deadpool 2« فيلم 
أميركا  في  دوالر،   733,809,601 اآلن  حتى  حقق  ولكنه  له،  الجماهير  انتظار 
 415,318,175 العالم  أنحاء  باقي  في  حقق  بينما  دوالرًا،   318,491,426

دوالرًا.
القائمة كان  الثامن في  احتالل فيلم »Ant – Man & The Wasp« للمركز 
 617,260,330 مفاجأة لعدد كبير من المتابعين، حيث حقق الفيلم حتى اآلن 
العالم  أنحاء  باقي  في  حقق  بينما  دوالرًا،   216,648,740 أميركا  في  دوالرًا، 

400,611,590 دوالرًا.
المركز  في  جاء   »Ready Player One« سبيلبرج،  ستيفن  المخرج  فيلم 
أميركا  في  دوالرًا،   578,621,729 اآلن  حتى  حقق  حيث  بالقائمة،  التاسع 
 441,603,274 العالم  أنحاء  باقي  في  حقق  بينما  دوالرًا،   137,018,455

دوالرًا.
قائمة  في  العاشر  للمركز   »Operation Red Sea« الصيني  الفيلم  احتالل 
2018، كان مفاجأة كبيرة أيضًا، حيث حقق حتى  األفالم األعلى إيرادات لسنة 
في  حقق  بينما  دوالرًا،   1,543,547 أميركا  وفي  دوالرًا،   578,190,751 اآلن 

باقي أنحاء العالم 576,647,204 دوالرات.

الرسوم  أو  األنيميشن  أفالم  عرض عدد كبير من 
هذه  أصبحت  حيث   ،2018 العام  خالل  المتحركة 
الصغار  وجذب  اهتمام  على  تستحوذ  النوعية 
في  عرضها  تم  التي  األفالم  أهم  ونرصد  والكبار.. 
كوم«  »السينما.  لموقع  وفقًا  العالمية،  السينما 

المتخصص.
فيلم »Early Man« تدور أحداثه منذ فجر التاريخ، 
عندما كانت الديناصورات وحيوانات الماموث تجوب 
عن  قصة  برواية  بدائي  رجل  يقوم  حيث  األرض، 
أمام  قبيلته  توحيد  من  الكهف  رجل  تمكن  كيفية 

عدو جبار إلنقاذ عصرهم من الزوال.
هيدليستون  وتوم  ريدماين  إيدي  بطولة  الفيلم 
ومايسي ويليامز، سيناريو جيمس هيجنسون وقصة 
بارك،  نيك  وإخراج  وقصة  بيرتون  مارك  وسيناريو 

وبلغت ميزانية الفيلم 50 مليون جنيه إسترليني.
والذي   ،»Peter Rabbit« فيلم  أيضًا  وعرض 
تيل«  و»كوتن  و»موبسي«  »فلوبسي«  حول  يدور 
التي  األرانب  من  مجموعة  وهي  و»بنجامين«، 
جريجور  ماك  السيد  مزرعة  في  بأيامها  تستمتع 
تصير  جريجور،  ماك  يموت  وعندما  للخضراوات، 
أقرباء  أحد  يرثها  حتى  لها  بأكملها  المزرعة 
األرانب  مع  معركة  في  يصير  الذي  جريجور  ماك 
المتواجدة، لكن مشاعره تبدأ في التبدل بعد وقوعه 

في حب بيا المحبة للطبيعة.
أميركي،  دوالر  مليون   50 الفيلم  ميزانية  بلغت 
من  أكثر  العالم  حول  إيرادات  على  حصل  حين  في 
الصوتي  باألداء  قام  أميركي.  دوالر  مليون   351
روبي  ومارجوت  ديبيكي  وإليزابيث  كوردن  جيمس 

وديزي ريدلي وروز بيرن ودومنال جليسون 
وفيصل بازي وسيا.

 Sgt. Stubby: An American«و
ألكثر  حقيقية  الفيلم  قصة   »Hero

في  بالميداليات  تقليده  تم  كلب 
األميركية  العسكرية  تاريخ 

والفرق  ستابي(،  )المالزم 
نظائره من  مع  التي كونها 

الحرب  خنادق  في  الكالب 
من  الفيلم  األولى.  العالمية 

صوتي  وأداء  الني  ريتشارد  إخراج 
وجيرار  كارتر  بونهام  لـهيلينا 

دوبارديو ولوجان ليرمان.
رغم أن الفيلم حصل على إشادات 
في  يترجم  لم  ذلك  أن  إال  كبيرة، 

إيراداته عبر صاالت ودور العرض.
 Isle of« الفيلم  أيضًا  وعرض 
جائزة  على  الحاصل   »Dogs
مهرجان  في  الفضي  الدب 

برلين. تدور األحداث في )اليابان(، عقب 
ربوع  عبر  الكالب  أنفلونزا  مرض  تفشي 

األمر  وهو  اليابانية،  ميجازاكي  مدينة 
إرسال  بضرورة  كوباياشي  العمدة  يستدعي  الذي 
جميع الكالب كافة إلى جزيرة القمامة تفاديًا لتوابع 
يحاول  الجزيرة  المتفشي، وعلى نفس  المرض  هذا 
سبوتس  الضائع  كلبه  عن  البحث  آتاري  الطفل 

بمساعدة خمسة كالب أخرى.
الفيلم تأليف وإخراج ويس أندرسون، وأداء صوتي 
جوهانسون  سكارليت  ومنهم:  النجوم  من  لكثير 
وجيف جولدبلوم وبريان كرانستون وتيلدا سوينتون 

وإدوارد نورتن وليف شرايبر وبيل موراي.
و»Luis and the Aliens« الذي تدور أحداثه حول 
عامًا،  عشر  أحد  العمر  من  يبلغ  فتى  وهو  )لويس( 
ودودة،  فضائية  كائنات  ثالثة  مصادقة  في  ينجح 

على  الفضائية  بسفينتهم  يهبطون  والذين 
منزله، وفي مقابل مساعدته لهم، يقومون 

هم بدورهم في إنقاذ لويس من المدرسة الداخلية 
التي يلحق بها رغم أنفه.

الينشتاين  وولفجانج  وإخراج  تأليف  من  الفيلم 
وكريستوف الينشتاين، وأداء صوتي كالوم مالوني 
وبول  كوببينجر  وإيان  دالي  واوين  ميثين  وآلين 

تيالك وديرموت ماجينيس.
للجزء  استكمال  هو   »Incredibles 2« فيلم 
 The( اسم  تحت   2004 العام  صدر  الذي  األول 
Incredibles(، وهو الجزء الذي حصل 
والجزئان  األوسكار،  جائزة  على 

ديزني.  والت  أفالم  توزيع  ومن  بيكسار،  إنتاج  من 
بلغت ميزانية هذا الجزء 200 مليون دوالر أميركي، 
وحصد إيرادات حول العالم وصلت إلى أكثر من مليار 
عندما  األحداث  تدور  أميركي.  دوالر  مليون  و121 
ابنه  ويرعى  يهتم  لكي  المنزل  في  بار(  )بوب  يبقى 
)فيوليت(  وبنته  )داش(  وابنه  جاك(  )جاك  الصغير 
بالخارج  مهمة  في  )هيلين(  زوجته  تكون  عندما 
إلنقاذ العالم، في إطار سعيها لجعل العامة يحبونهم 
طبيعتهم  على  يكونوا  أن  يستطيعوا  كي  كخارقين 
من جديد واالندماج مع المجتمع. الفيلم من تأليف 
وإخراج براد بيرد، وأداء صوتي لـكريج تي. نيلسون 

وهولي هنتر وصامويل ل. جاكسون.
 Hotel Transylvania 3: Summer« يعد 
التي  السلسلة،  من  الثالث  الجزء  هو   »Vacation
 2012 العام   )Hotel Transylvania( بفيلم  بدأت 
وفيلم )Hotel Transylvania 2( العام 2015. بلغت 
وبلغت  أميركي،  دوالر  مليون   80 الفيلم  ميزانية 

إيراداته حول العالم 426 مليون دوالر أميركي.
 Teen Titans Go! To the« فيلم  أيضًا  وعرض 
Movies« المقتبس عن أحداث مسلسل تليفزيوني 
األحداث  وتدور   .2013 إنتاج  من  االسم  بنفس 
حينما يقرر خمسة رفقاء غرفة من األبطال الخارقين: 
والوحش  الغراب،  ستارفاير،  سايبورج،  )روبن، 
المدعو »فتى الحب«(، أن يقوموا بمكافحة الجريمة 

معًا.
النجوم  من  كبير  لعدد  كان  الصوتي  األداء 
بيل  وكريستين  وهولزي  كيدج  نيكوالس  ومنهم: 
وخاري بايتون وويل أرنيت وتارا سترونج 
والش،  وهيندن  سيبس  وجريج 
 10 الفيلم  ميزانية  بلغت  وغيرهم. 
ماليين دوالر أميركي، في حين حصد 
 31 من  أكثر  بلغت  عالمية  إيرادات 
 »The Grinch« أميركي.  دوالر  مليون 
صدر  فيلم  عن  مأخوذ  الفيلم 
 How( العام 2000 بعنوان
 the Grinch Stole
الفيلم   .)Christmas
مايكل  تأليف  من 
وتومي  لوسيور 
قصة  عن  سويردلو 
يارو  وإخراج  سيوس،  دكتور 
تشيني وسكوت موسير، واألداء 
الصوتي بنديكت كومبربا وفاريل 
النسبيري  وأنجيال  ويليامز 

ورشيدة جونس.
 Ralph Breaks the«و
 Internet: Wreck-It Ralph
األول  للجزء  تتمة  الفيلم   »2
 Wreck( بعنوان  صدر  الذي 
العام  إنتاج  من   )It Ralph
الفيلم  ميزانية  بلغت   .2012
175 مليون دوالر أميركي، وحقق حتى 
مطلع األسبوع الرابع من عرضه على مستوى العالم 

أكثر من 258 مليون دوالر أميركي.

 حصاد
أعلى 10 أفالم رسوم متحركة السينما العاملية

من  كثيرًا   2018 العام  في  الليبية  الفنية  الساحة  شهدت 
المشاركات اإليجابية على مستوى المهرجانات الدولية العربية، 
الفنية على مستوى  الفعاليات  إلى انطالق عدد من  باإلضافة 
السينما واألغنية الليبية داخل ليبيا نرصدها في التقرير التالي، 
من  عددًا  األخيرة،  أيامه  نودع  الذي  العام،  خالل  ودعنا  كما 

الفنانين الليبيين.
في األيام األخيرة للعام، وتحديدًا خالل شهر ديسمبر الجاري، 
انطلق مهرجان »إيراتو السينمائي« لحقوق اإلنسان في دورته 
الثانية حاماًل شعار »سينما للجميع«، وذلك داخل مسرح كلية 
 27 اليوم،  الذي  طرابلس.المهرجان  بمدينة  جنزور،  التربية 
ديسمبر، عرض مجموعة كبيرة من األفالم القصيرة المحلية 

والدولية التي تنافست ضمن المسابقة الرسمية.
أنور  يرأسه  الذي  السينمائي«  »إيراتو  مهرجان  في  شارك 
قرقوم، عدد من الدول هي، تونس والعراق وفلسطين ولبنان 
ومصر  واليمن  وفرنسا  وسورية  وألمانيا  واألرجنتين  واألردن 

وإيران والمغرب وأستونيا.
ومن طرابلس إلى البيضاء التي استضافت الدورة الثالثة من 
مهرجان »مزدة السينمائي«، الذي ُأقيم تحت شعار »سينما ضد 
 96 عربية بمجموع  13 دولة  المهرجان  اإلرهاب«.وشارك في 
فيلمًا سينمائيًا، منها »غرفة 23« للمخرج بيتر فؤاد من مصر، 
كفري  وحيدي  للمخرج  المهرجان«  في  جائزة  »أفضل  وفيلم 
للمخرجة كوثر معراوي  »أفراح سوداء«  العراق،  من كردستان 
الجزائر  من  رسمي  طارق  للمخرج  ودم«  »فحم  سورية،  من 
و»انتباه« للمخرج محمد عبداهلل من ليبيا، »حليمة« للمخرجة 
جميلة رهقور من فرنسا، »يا أنا يا حيفا« للمخرج شادي سرور 

من فلسطين.
بها  الطفل  مسرح  استقبل  التي  بنغازي،  إلى  البيضاء  ومن 

فعاليات مهرجان الزمن الجميل في دورته الثانية، تحت شعار 
»النغم الصافي الموسيقار محمد حسن«، الذي كـرم عدد من 

الفنانين واإلعالميين منهم حميد الشاعري وسالم عيسى.
ونستمر في بنغازي أيضًا وفي نفس المسرح، الذي استقبل 
مهرجان »أصوات واعدة«، الذي اهتم باكتشاف مواهب األطفال 
الغنائية من خالل مسابقات فردية وجماعية.وكرم المهرجان 
إبراهيم  المسرحي  الفنان  منهم  الفنية  الشخصيات  بعض 

الخمسي ورجب العريبي وإبراهيم أشرف.
بنغازي كانت المدينة األنشط في استقبالها الفعاليات الفنية، 
حيث استقبلت في أبريل أيضًا، فعاليات الدورة األولى لمهرجان 
األغنية الشعبية، تحت شعار »فننا يجمعنا«، وحملت هذه الدورة 
اسم الفنان الشعبي سعد الوس.وُأقيم المهرجان برعاية الهيئة 
من  ومجموعة  المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة 

الشركات والمؤسسات.
وكرم المهرجان كاًل من الفنان والملحن سعد الوس وراسم 

فخري وعز الدين محمد ونجوى محمد.

مشاركات خارجية
المشاركات الليبية في الفعاليات الفنية الخارجية كانت فعالة، 
وثائقي  فيلم  أول  عرض  حيث  السينما،  مجال  في  خصوصًا 
 Il« للمصور الليبي محمد بن خليفة بعنوان »بحر تاريخنا« أو
Mare della nostra Storia«، خالل فعاليات مهرجان »روما 
جيوفانا  اإليطالية  المخرجة  إخراج  من  الفيلم  السينمائي«. 
وتم   ،»Istituto Luce Cinecittà« إنتاج  ومن  غاغلياردو، 
تصويره بين روما وطرابلس، وقام خليفة بتصوير مشاهد مدينة 
طرابلس، وتدور قصة الفيلم حول اإليطاليين الذين عاشوا في 
ليبيا والعالقات اإليطالية - الليبية، وتطرق الفيلم لحملة »أنقذوا 

المدينة القديمة« التي أطلقتها المصورة الليبية هبة شالبي 
العام 2017. كما شارك فيلم »جثة ناجي« للمخرج رؤوف بعيو، 
للمشاركة  ترشحه  منها  السينمائية،  الفعاليات  من  عدد  في 
في  المستقلة«  لألفالم  »روما  لجائزة  الرسمية  المسابقة  في 
إيطاليا، إضافة إلى ترشحه لجائزة »global shorts« بمدينة 
فعاليات مهرجان  في  األميركية.وشارك كذلك  أنجليس  لوس 
الروائية  األفالم  مسابقة  ضمن  السينمائي«،  »اإلسكندرية 
القصيرة، ومهرجان »وهران الدولي للفيلم القصير« بالجزائر، 
للمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  مشاركته  إلى  باإلضافة 

المغاربي لألفالم في المغرب
وخالد  التير  وأنور  كحلول  نضال  بطولة  من  ناجي«  »جثة 

القماطي، سيناريو هاشم الزروق، وإخراج رؤوف بعيو.
وفي نسخة 2018 من »ملتقى القاهرة السينمائي«، تم اختيار 
مشروع فيلم »ذات مرة في طرابلس« للمخرج الليبي عبداهلل 
السينما  شركة  رو«،  »فرونت  من  دعم  على  وحصل  الغالي، 
الكويتية الوطنية، قيمته 10 آالف دوالر، في فئة مرحلة التطوير.

وفي مارس فاز الفيلم الليبي »شاقي وال محتاج« لفريق »ليبيا 
الغد« بالمركز األول ضمن فعاليات مهرجان »الحامة الدولي« 
بوالية قابس التونسية، الذي انطلق في إطار تظاهرة »الحامة 

مدينة الفنون واآلداب والكتاب«.
ويهدف المهرجان الذي يعد ملتقى لمحبي السينما البديلة، 
العربي، وتقديم مجموعة عروض  الثقافي  الفعل  إلى تنشيط 

سينمائية جديدة ضمن مسابقة إلنتاج األفالم السينمائية.
وشارك الكاتب الليبي الشاب نصر الدين بوشلفة في مسابقة 
أفضل سيناريو لمهرجان »واسط السينمائي الدولي« لألفالم 

القصيرة بالعراق، حيث قدم سيناريو فيلمه »بر الوالدين«.
الليبي »وجه  الفيلم  وضمن فعاليات المهرجان أيضًا نافس 

وإخراج  سيناريو  الفيلم  قصير،  فيلم  أفضل  جائزة  على  آخر« 
فرج الشطشاط، وبطولة كل من باسم البيجو وعلي الصافي 
وصفوان. المرأة أيضًا كانت لها مشاركة فنية، حيث شارك »منبر 
المرأة الليبية من أجل السالم« للمرة الثانية في فعاليات الدورة 
بالفيلم  المرأة«،  ألفالم  الدولي  »أسوان  مهرجان  من  الثانية 
الوثائقي »معزوفة الموت« الذي تناول معاناة مدينة بنغازي مع 

األلغام ومخلفات الحرب، وهو من إعداد خديجة العمامي.
المطربين  من  عدد  نشط  حيث  الغناء،  إلى  السينما  ومن 
الليبيين في طرح أغانيهم الجديدة ومنهم الفنان الشاب معتز 
رقراقة«  يا  عيني  »يا  الجديدة  أغنيته  قدم  الذي  الدين،  نجم 
بطريقة الفيديو كليب، وهي أغنية شعبية بتوزيع جديد لمحمود 

األشعري، ومن إخراج أحمد عموري.
وطرح الفنان الليبي الشاب أيمن األعتر أغنيته الليبية الجديدة 
»يا داللي«، التي تعد أول أغنية ليبية له خالل 13 عامًا وثاني 
أغنية له بعد أغنية »عاتبيني« ضمن ألبوم »بحبك« الذي صدر 

العام 2005.
»يا داللي« أغنية من التراث الليبي برؤية فنية جديدة لألعتـر، 
وماستر  مكس  الصافي،  أبوبكر  الليبي  الموزع  بتوزيعها  قام 

محمد عصمت، وسجلت بمدينة لندن.
أغانيها  أشهر  إحياء  عمر،  رويدا  الليبية،  الفنانة  أعادت  كما 
الليبية القديمة بأسلوب حديث وتوزيع جديد، وهي »مكتوبلي« 
من كلمات الشاعر محمد مساعد وتوزيع نعمان الشاعري. فنان 
الملقب  شوشان  زكريا  وهو  غنائي،  نشاط  له  كان  آخر  شاب 
بـ»زيكو«، حيث طرح أغنية بعنوان »ماما َاي« عن الغربة ويتناول 
قضية اإلنسان المغترب بين شوقه للوطن وبين معاناة الهجرة.
كما انتهى الفنان الليبي أبس حيمه، الذي يعيش في إيطاليا، 
من أغنيته الجديدة »يا لميما«، التي تتناول موضوعًا يشغل بال 

أكثر الشباب الليبي خاصة والعربي عامة، حيث تتطرق لمعاناة 
اإلنسان الذي اختار الهجرة كحل لواقعه المرير.

من  وهي  نقرا«،  »الزم  أغنيته  الهوني  أيمن  الفنان  وطرح 
تامر  الدكتور  وألحان  شنيب  رحاب  والشاعرة  الكاتبة  كلمات 

العلواني وتوزيع وتنفيذ أيمن الهوني.

وداع األحبة
العام 2018 رفض أن يتركنا دون أن يقتطف إحدى أوراق الفن 
أبحيري،  علي  المسرحي  والمخرج  الفنان  توفي  حيث  الليبية، 
صباح األربعاء 28 مارس بعد أن تم إيداعه مستشفى بنغازي 

الطبي لمدة خمسة أيام.
 19 الجمعة  صباح  صالح،  علي  الشاب  الفنان  توفي  وكذلك 
الشاب  أكتوبر، داخل أحد مستشفيات مدينة بنغازي. والفنان 
عديد  وقدم  سنوات   5 منذ  الفنية  مسيرته  بدأ  صالح  علي 
األعمال الوطنية والعاطفية من أبرزها »عيدي ياليبيا« و»غالية 

يا بنغازي« و»تاعب نفسك«.
وغيب الموت أيضًا الموسيقار عمر الجعفري، يوم اإلثنين 17 
سبتمبر، الذي يعد واحدًا من أهم الملحنين الليبيين، حيث بدأ 

مشواره الفني كملحن في العام 1971.
وتوفي أيضًا يوم اإلثنين 5 نوفمبر، الموسيقار الليبي الهادي 

الشريف بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عامًا.
ويعد الشريف أول من قام بتأليف سيمفونية ليبية، ورغم أن 
هذا النوع من الموسيقى لم يستمر أو يتواصل مشواره في ليبيا، 
ظل الشريف صاحب السبق والريادة في هذا المجال باألعمال 
التي لحنها ووزعها وعزفتها أوركسترا لندن السيمفونية بقيادة 
السير »فيفيان دون« مدير الموسيقى البحرية الملكية آنذاك، 

في قاعة »ألبرت هول« الشهيرة.

قائمة أعلى 10 أفالم هندية تحقيقًا لإليرادات
تعد السينما الهندية األبرز في منطقة الشرق واألكبر من 
حيث اإلنتاج في العام بعد السينما األميركية، ونرصد في 

هذا التقرير أعلى 10 أفالم تحقيقًا لإليرادات العام 2018.
أعلى  رانبيير كابور قائمة  للنجم   »Sanju« وتصدر فيلم
مليون  لـ47  إيراداته  وصلت  بعدما   2018 العام  إيرادات 
وسونام  شارما  أنوشكا  النجمة  البطولة  ويشاركه  دوالر، 
كابور وديا ميرزا وبومان إيراني، وسيناريو وحوار راجكومار 
)سانجاي  الممثل  حياة  أحداث  على  قائم  الفيلم  هيراني.  
دات( المثيرة للجدل؛ مسيرته السينمائية، عقوبة السجن 

التي قضاها وحياته الشخصية.
ثاني األفالم هو »Padmaavat« بإيرادات تخطت الـ41 
مليون دوالر، للنجم شاهيد كابور، وهو من بطولة رانفير 

براكاش  تأليف  وجيم ساربا، ومن  بادوكان  وديبيكا  سينغ 
كاباديا وإخراج سانجاي ليال بهانسالي.

أكشاي كومار  للنجم  فيلم »2.0«  القائمة  ثالثًا في  وجاء 
راجينكانيث  لـ23.5 مليون دوالر، بطولة  بإيرادات وصلت 
باندي وعادل حسين، ومن  وإيمي جاكسون وسودهانشو 

تأليف وإخراج إس. شانكار.
سلمان  للنجم   »Race 3« فيلم  جاء  الرابع  المركز  في 
وهو  دوالر،  مليون   23.3 إلى  إيراداته  وصلت  الذي  خان 
من بطولة أنيل كابور وبوبي ديول وديزي شاه وجاكلين 

فيرنانديز، من تأليف شيراز أحمد وإخراج ريمو.
وخامسًا جاء فيلم »Baaghi 2« بإيرادات وصلت لـ22.8 
مليون دوالر، وهو من بطولة شيرداه كابور وتايجر شروف 

نيراج كومار  تأليف  باتاني، ومن  وديشا  مانشو  والكشمي 
السادس جاء فيلم  المركز  أحمد خان. وفي  ميشرا وإخراج 
أميتاب  الكبير  النجم  بطولة   ،»Thugs of Hindostan«
دوالر،  مليون  لـ20  وصلت  بإيرادات  خان  وعامر  باتشان 
الفيلم يشارك في بطولته كاترينا كايف وفاطمة سانا شيخ 
وعبدالقادر أمين، ومن تأليف وإخراج فيجاي كريشنا اشاريا.

وسابعًا جاء فيلم »Badhaai Ho« بإيرادات قاربت الـ19 
مليون دوالر، وهو من بطولة جاجراج راو ونينا جوبتا وسانيا 
غيلديل  أكشات  تأليف  من  خورانا،  وأيوشمان  مالهوترا 

وإخراج آميت رافينديرناث شارما.
الثامن بإيرادات وصلت  المركز  وجاء فيلم »Stree« في 
كابور  شيرداه  بطولة  من  والفيلم  دوالر،  مليون  لـ17.8 

وبانكاج تريباثي وراجكومار راو، وهو من تأليف راج نديمورو 
وكريشنا دي.كيه وإخراج آمار كوشيك.

 »Raazi« في المرتبة التاسعة جاء فيلم الفنانة عليا بهات
في  يشارك  العمل  دوالر،  مليون  لـ17  وصلت  بإيرادات 
كابور،  وراجات  أهالوات  وجايديب  كوشال  فيكي  بطولته 
والعمل اقتباس من رواية هاريندر سيكا، وتأليف باهفاني 

ايير، وإخراج ميجنا جولزار.
في   »Sonu Ke Titu Ki Sweety« فيلم  جاء  وأخيرًا 
المرتبة العاشرة، بإيرادات وصلت لـ15 مليون دوالر، وهو 
من بطولة كارتيك أريان وسوني سينجا نيجار وديبيكا أمين 
لوف  وإخراج  تأليف،  من  بهروشا،  ونوشرات  ناث  وألوك 

رانجان.

رحيل املوسيقار الهادي الشريف ومشاركات سينمائية في املحافل الدولية



من  نترقبه  جديد  وعــام  حصاد  بال  مضى  عــام 
الكثير  منه  وننتظر  بالمواعيد  بعيد سيكون حافال 
في مواجهة االستحقاقات والتحديات على مختلف 
األمل  بكل  علينا  يطل  جديد  عــام  الــواجــهــات، 
والتفاؤل وأخر يطوي صفحاته ويفتح آفاقا لما هو 
قادم، وخالل العام الذي ودعناه وطوينا صفحاته لم 
يكن حجم الحصاد في مستوى اآلمال والطموحات، 
فعلى صعيد النشاط المحلى شهد العام المنقضي 
ببطولة  التتويج  منصات  إلى  النصر  فريق  عودة 
الدوري المحلي ليصبح بطال لموسم 2018/2017 
للمرة الثانية في تاريخه فيما حصد فريق االتحاد 

بطولة كأس ليبيا.

مشوار المنتخبات
على صعيد المنتخبات شهد العام الماضي نشاطا 
أبرزها  كان  والشباب  الناشئين  لمنتخبات  واسعا 
البطولة  لقب  للناشئين  الوطني  المنتخب  إحــراز 
التي أقيمت بمالعب الجزائر وكان المنتخب الليبي 
الهامة  الكروية  بالمواعيد  حافال  موسمه  األول 
لكن  واجهة  أكثر من  على  الدولية  واالستحقاقات 
الليبي  المنتخب  سجل  حيث  مخيبا  كان  الحصاد 
األول حضوره وتواجده على واجهتي بطولة األمم 
استضافتها  التي  )الشان(  للمحليين  األفريقية 
في  خسارته  عقب  الرابع  بالمركز  واكتفى  المغرب 
الترجيح  بركالت  السودان  أمام  الترتيبية  المباراة 
خاللها  واصل  التي  أفريقيا  أمم  تصفيات  وضمن 
مالعبه  خــارج  مبارياته  جميع  خــوض  المنتخب 
واستهل  الكروية  جماهيره  ــؤازرة  م عن  وبعيدا 
سباق تصفيات الكان بفوز بخماسية أمام سيشل 
بالقاهرة بقيادة المدرب جالل الدامجة ثم بتعادل 
الجزائري عادل  المدرب  بقيادة  الديار  سلبى خارج 
نيجيريا  أمام  متتاليتين  بخسارتين  ثم  عمروش 
العيساوي  ليكون  المريمي  عمر  المدرب  بقيادة 
وباني هما الجهاز الفني الرابع للمنتخب حيث قادا 
على حساب  أهداف  بثمانية  لفوز ساحق  المنتخب 
الوطني  الفريق  يسجلها  نتيجة  أكبر  سيشل وهى 
خارج قواعده وهو الفوز الذى أعاد األمل للمنافسة 
المنتخب  ينتظر  حيث  الثانية  التأهل  بطاقة  على 
مباراة مصيرية أمام جنوب أفريقيا في شهر مارس 
»فرسان  بين  الفيصل  لتكون  بتونس  المقبل 
الثانية  الصعود  بطاقة  على  واألوالد  المتوسط« 
البطاقة األولى عن  بعد أن حسم منتخب نيجيريا 

تصفيات المجموعة الخامسة. 
المدرب  اعتذار  بعد  ظهوره،  المريمي  بــدأ 
بدأت  حيث  القبي،  العاطي  عبد  السابق  المساعد 
مساعد  كمدرب  تتكون  الليبي  بالمنتخب  عالقته 
الحقيبة  تسلم  ثم  الدامجة،  جالل  العام  للمدرب 
الفنية كاملة بعد رحيل الدامجة الذي عمل إلى جانبه 
في أربع مباريات دولية رسمية متتالية، بدأها من 
مباراتي ليبيا والجزائر ضمن تصفيات بطولة أفريقيا 
للمحليين إلى جانب مباراتي غينيا كوناكري ذهابا 
وإيابا ومباراة الكونغو الديمقراطية ضمن تصفيات 
كأس العالم، مباراة تونس ضمن تصفيات الجولة 
األخيرة للمونديال شهدت الظهور األول له رسميا 
بملعب  أقيمت  التي  المباراة  وهي  فني،  كمدير 
رادس وأسفرت عن تعادل المنتخبين سلبا، ليقدم 
الليبي  المنتخب  المريمي  قاد  اعتماده، كما  أوراق 
في أربع مباريات ودية دولية ضمن بطولة كأس 
»فرسان  بعدها  ليقود  بكينيا،  »سيكافا«  التحدي 
تحضيرية  وديــة  مباريات  ثالث  في  المتوسط« 
وبوركينا  وموريتانيا  األردن  منتخبات  أمام  أخرى 
فاسو، وقاد المريمي المنتخب الليبي إلحراز المرتبة 
الرابعة في بطولة أفريقيا لالعبين المحليين التي 

بارزا  ظهورا  مسجال  المغرب،  بمالعب  أقيمت 
ليعود إلى موقعه السابق كمدرب مساعد 

مباراة  في  عمروش  الجزائري  برفقة 
جنوب أفريقيا ضمن تصفيات الكان 
الحالية، غير أن تواجده كمدرب ثان 
لم يدم طويال، إذ سرعان ما تمت 
منصب  في  مجددا  به  االستعانة 
اعتراض  أي  دون  الفني  المدير 
ليؤكد أنه في خدمة منتخب بالده 
من  كغيرها  ليبيا  وكانت  دائما، 
على  تلعب  المتنافسة  المنتخبات 

فرصة كبيرة نحو الصعود بعد تغيير 
تستقبل  حيث  المقبلة،  البطولة  نظام 

24 منتخبا بدال عن 16 كما اعتادت بطولة 
الطويل،  تاريخها  طوال  األفريقية  األمم 
مجموعة  كل  عن  منتخبان  يتأهل  حيث 

من المجموعات الـ12 المتنافسة.

األندية األفريقية
األندية  فــرق  مشاركات  صعيد  وعلى 
شهد  األندية  مسابقات  في  المحلية 
جماعية  ليبية  أفريقية  مغامرة  الموسم 
تاريخ  في  الثالثة  للمرة  مقاعد  بأربع 
خروجها  جاء  الليبية  األندية  مشاركات 

بشكل جماعي من دور الثاني والثالثين من سباق 
يتبقى  يعد  ولم  والكونفيدرالية  األبطال  دوري 
سوى فريقين وهما النصر واألهلي بنغازي الذين 
سيواصال المشوار في الكونفدرالية عبر دور الـ32 
لكرة  األفريقي  االتحاد  لوائح  لنصوص  وفقا  مكرر 
بنغازي  األهلي  فريق  فقد  أن  بعد  )كــاف(  القدم 
داونــز  صن  مضيفه  أمــام  ــاب  اإلي مباراة  نتيجة 
أربعة  إلى  وصلت  كبيرة  بنتيجة  أفريقي  الجنوب 
دوري  ببطولة  الـ32  دور  إياب  في  نظيفة  أهداف 
أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة، التي أقيمت على 
أرضية ملعب لوفتس بجنوب أفريقيا، رباعية خالل 
الثاني، حيث نجح ممثل ليبيا في الحفاظ  الشوط 
وبهذه  األول،  الشوط  في  شباكه  نظافة  على 
النتيجة يغادر فريق األهلي بنغازي بطولة األندية 
األفريقية البطلة لتبقى لديه فرصة أخرى للمشاركة 
في بطولة كأس االتحاد األفريقي »الكونفيدرالية« 

عبر دور الـ32 مكرر من البطولة.
كما خرج فريق النصر من تصفيات رابطة األندية 
األفريقية البطلة بصافرة الحكم الكاميروني، آليوم 
نيانت، التي كانت الالعب رقم 12 في صفوف 
فريق حوريا الغيني، حيث احتسب الحكم 
وأخــرج  النصر  ضد  األخطاء  عديد 
العبه الضراط بالبطاقة الحمراء 
األول  الشوط  منتصف  من 
بنتيجة  المباراة  لتنتهي 
إلى  وصلت  جــدا  ثقيلة 
فريق  ــان  وكـ  ،)2-6(
مباراة  في  فاز  النصر 
الذهاب بنتيجة ثالثة 
نظيفة،  أهـــــداف 
النتيجة  ــذه  ــه وب
ــريــق  ــعــب ف ــل ســي
بطولة  في  النصر 
»الكونفيدرالية«، 
بشكل  ودع  بينما 
المنافسة  رســمــي 
الـــقـــاريـــة األهـــلـــي 
الـ32،  دور  من  طرابلس 
أمــام  السلبي،  تعادله  بعد 
فريق دواال الكاميروني، ليخسر 
المجموعات،  دور  إلى  التأهل 
تونس  في  ذهابا  تعادله  لسابق 
التعادل  نتيجة  جاءت  حيث  بهدف، 
أقيم  ــذي  ال اللقاء  خــالل  السلبي، 
خدمة  عن  لتتخلى  بالكاميرون، 

ترشحا  أضــاع  الــذي  »الزعيم«،  طرابلس  األهلي 
بالتعادل  األول  الشوط  وجاء  اإلمكان،  في  كان 
عندما  المباراة،  حكم  مساعد  أراد  كما  السلبي، 
حرم األهلي طرابلس من هدفين بداعي التسلل، 
جزاء  وركلة  الترهوني،  محمد  هــدف  خصوصا 
صحيحة لم تحتسب من حكم المباراة، فضال عن 
بغرابة،  فرصة هدف محقق ألنيس سلتو أضاعها 
الشوط األول أفضل  وكان األهلي طرابلس خالل 
المساحات  وغلق  الكرة،  حامل  على  الضغط  في 
الشوط  من  دقيقة  الـ45  خالل  دواال،  فريق  أمام 
األول، حيث لم ينجح أصحاب األرض في الضغط 
الشوط  لينتهي  األهلي،  مرمى  على  مرتين  إال 
بالتعادل السلبي، وجاء الشوط الثاني وسط ضغط 
متواصل، وسنحت فرص لألهلي، لوال براعة حارس 
فريق دواال الذي أخرج عديد الكرات الخطرة، كما 
قام المدرب الوطني جمال أبو نوارة بعدة تغييرات 
الزليتني ومحمد  الطاهر ويحيى  عبر إشراك صالح 
الغنودي وإخراج طقق واعبلو وجينور، بينما أخرج 
حكم المباراة اإلريتري مدافع فريق دواال بالبطاقة 
الحمراء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويترشح 

فريق دواال إلى دوري المجموعات.

أخر المغادرين 
خسر االتحاد مباراة اإلياب مع فريق نهضة البركان 
المغربي بنتيجة هدف دون مقابل، التي تأتي ضمن 
»الكونفيدرالية«،  األفريقي  االتحاد  تصفيات كأس 
حيث أقيمت المباراة بملعب مدينة سوسة التونسية 
وجاء هدف نهضة البركان في الشوط الثاني ليفقد 
نتيجة  خسر  أن  بعد  أمام  الذهاب  مباراة  االتحاد 
النتيجة  وبهذه  نظيفة،  أهداف   3 بنتيجة  الذهاب 

يغادر فريق االتحاد »الكونفدرالية«.
في  الليبية  للكرة  دائما  المنقذ  جهود  تكلل  لم 
الفترة األخيرة عمر المريمي بالنجاح، بعد الخسارتين 
ضمن  والرابعة،  الثالثة  بالجولتين  نيجيريا  أمــام 
األمم  نحو  المؤهلة  الخامسة  المجموعة  تصفيات 
تلقى  حيث   ،»2019 »الكاميرون  المقبلة  األفريقية 
أمام »النسور« على أرضها  منتخب نيجيريا خسارة 
بمدينة  إيبوم«  »أكــوا  بملعب  جماهيرها  ووسط 
)3/2( على ملعب  ثم خسارة  برباعية نظيفة،  أويو 
الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، ليصبح 
المريمي في االختبار األصعب، حيث يأتي بعد ساعات 
من الرحيل المفاجئ للمدير الفني البلجيكي الجزائري 
المتوسط«  »فرسان  تاركا  عمروش،  عادل  األصل، 
قبل اختبار مهم، لكنه ليس األول للمريمي الذي عمل 

مساعدا لعمروش طوال فترة الستة أشهر الماضية.

في
املرمى

النصر يطلب 
تأجيل لقاء 
دارنس 

أكد المرشح السابق على منصب النائب األول لرئيس مجلس إدارة اتحاد 
الكرة، ناجي الككلي أنه حاليا األحق بمنصب النائب األول بعد تولي 
عبدالحكيم الشلماني منصب الرئيس في اجتماع الجمعية العمومية 

لالتحاد األخير بالمرج، وقال الككلي »أتمني أن يتفهم مجلس اإلدارة 
ذلك، حيث كنت منافس الشلماني في منصب نائب الرئيس في 

االنتخابات الماضية بفارق صوتين 64. 62«.

وجه رئيس نادي المجد السابق، عبداهلل شعماش، الدعوة ◆
للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني 

بضرورة االهتمام بالتشريعات واللوائح وإعادة تنقيحها مثل 
االهتمام بالبنية التحتية حاليا من قبل الهيئة، وقال شعماش 

»نثق في قدرة بشير القنطري رئيس الهيئة في االهتمام 
بالتشريعات الرياضية التي تعاني خلال كبيرا«.

◆

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر 
االتحاد  إلى  الموجهة  الرسالة  نص 
فيها  تطلب  القدم  لكرة  الليبي  العام 
بحث إمكانية تأجيل المواجهة األولى 
الدوري  ضمن  دارنس  أمام  للفريق 
الجمعة،  غدا  سلفا  والمقررة  الممتاز، 
لوصول  نظرا  التأجيل  طلب  ــاء  وج
أقل  قبل  بنغازي  مدينة  إلى  الفريق 
من 48 ساعة فقط من موعد المباراة، 
ساعات  استغرقت  سفر  رحلة  وبعد 

طويلة ضمن المشاركة األفريقية.
حددت  المسابقات  لجنة  وكانت 
للفرق  المؤجلة  المباريات  ــداول  ج
في  الــمــشــاركــة  األربــعــة  الليبية 
حددت  حيث  األفريقية،  التصفيات 
الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة 

المباريات  مواعيد  القدم جدول  لكرة 
بحث  الثالثة،  األسابيع  من  المؤجلة 
 28 النصر ودارنس يوم  يلتقي فريقا 
ديسمبر الجاري بملعب بنينا، واألهلي 
ديسمبر   29 في  التعاون  مع  بنغازي 
واألهــلــي  ــاد  ــح واالت بنينا،  بملعب 
طرابلس 30 ديسمبر بملعب مصراتة، 
يناير   2 يوم  النصر  يالقي  ــوار  واألن

المقبل بملعب المرج.
ويالقي شباب الجبل نظيره األهلي 
البيضاء،  بملعب  يناير   3 يوم  بنغازي 
االتحاد  يــواجــه  طرابلس  واألهــلــي 
المصراتي يوم 5 يناير بملعب الخمس، 
يناير   5 يوم  االتحاد  مع  والسويحلي 
األهلي  مع  والنصر  مصراتة،  بملعب 

بنغازي في 6 يناير بملعب بنينا.
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أعلن المدير العام للمنتخب الليبي األول 
ثالثة  أن  صولة،  سالم  القدم،  لكرة 
»فرسان  لمنتخب  ستقام  تجمعات 
المتوسط« قبل مباراة جنوب أفريقيا 
شهر  فــي  لها  المقرر  »األوالد«، 
والحاسمة  الفاصلة  المقبل،  مارس 
بطولة  نحو  التأهل  مــشــوار  فــي 
ما  التي  المقبلة  األفريقية  األمم 
سحب  بعد  مضيفا  تنتظر  ــت  زال
لعدم  الكاميرون  من  التنظيم 
الوفاء بوعدها، لتتجه الخيارات ما 
أقوى  أفريقيا  وجنوب  مصر  بين 
المرشحين، حيث يعلن القرار خالل 
حفل االتحاد األفريقي )كاف( يوم 8 

يناير بالعاصمة السنغالية داكار.
ويقام التجمع األول نهاية يناير المقبل في 
طرابلس، بقيادة الحارس محمد نشنوش على 
أن  دون  الخارج  في  الثاني  التجمع  يقام  أن 
التجمع  يتحدد اسم الدولة، في حين سيقام 
المباراة  من  أسبوع  قبل  تونس  في  الثالث 

للدخول في أجواء التنافس.
جريدة  إلــى  تصريح  فــي  صــولــة  ــال  وقـ
سيتم  وديــة  دولية  مباراة  »إن  »الــوســط«: 
األفريقية  المنتخبات  أحد  مع  لها  التنسيق 
ودعا  أفريقيا«،  جنوب  مباراة  قبل  المعروفة 
ألن  المنتخب  لمساندة  الرياضي  الوسط 
المباراة في شهر مارس المقبل مصيرية، وفوز 

المنتخب الليبي يعني تأهله ألمم أفريقيا.

الحدث
زين العابدين

بركان

دروس مستفادة.. فهل 
من قارئ ومستفيد؟ 

المبكر  الجماعي  الــخــروج  أستغرب  لم 
الدور  من  الليبية  الكرة  لرباعي  والمخيب 
دوري  واجهتي  على  والثالثين  الثاني 
الزالت  فالظروف  والكونفيدرالية  األبطال 
تجعل  أفضل  نتائج  لتحقيق  مواتية  غير 
بعيدا  تذهب  وممثلينا  المحلية  فرقنا  من 
أدوارا  وتلعب  األفريقي  المشوار  فــي 

رئيسية في هذه البطوالت. 
أحد  كان  المرتبك  الكروي  فالمشهد 
تأخر  من  المخيبة  النتائج  هذه  أسباب 
وفترة  المحلى  الموسم  النطالق  وتعثر 
لها  كان  التي  الطويلة  السلبية  الفراغ 
فرقنا  جعل  ما  وانعكاساتها  تداعياتها 
تبدأ  أن  قبل  األفريقية  المغامرة  تبدأ 
بالمنافسة المحلية ناهيك عن التحضيرات 
ــي مــســتــوى الــحــدث  ــم تــكــن ف ــي ل ــت ال
االختيارات  ساد  الذى  والتخبط  األفريقي 
الالعبين  مستوى  على  ــات  ــداب ــت واالن
فرقنا  خــوض  ــمــرار  واســت والــمــدربــيــن 

لمبارياتها األفريقية خارج مالعبها.
مــؤازرة  عن  بعيدا  جــاءت  المواجهات 
الليبية حظوظها  جماهيرنا ما أفقد الفرق 
للخبرة  العبينا  وافتقاد  المنافسة  في 
النصر  العبي  خاصة  األفريقية  والتجربة 
واألهلي بنغازي اللذين عادا الى الواجهة 
واعد  جديد  وبجيل  غياب  بعد  األفريقية 
بمالعب  مرة  ألول  ظهوره  يسجل  وشاب 

القارة السمراء.
من  االســتــفــادة  هــو  اآلن  المطلوب 
واألخطاء  النقائص  ومعالجة  ــدروس  ال
ومواجهة األسباب بشجاعة وكفانا أهدارا 
والجمهور  العام  الــرأي  وتضليل  للوقت 
لكل  تفتقد  ــت  الزالـ ففرقنا  الــريــاضــي 
األندية  مسابقات  في  النجاح  مقومات 
والزال  الكبيرة  ومواعيدها  األفريقية 
لالقتراب  وطويال  شاقا  الطريق  أمامها 
األلقاب  ومعانقة  التتويج  منصات  من 

والبطوالت.

● النصر في لقاء إفريقي

عام بال 
إنجازات

المريمي يسجل المركز الرابع مع المنتخب في بطولة الشان بالمغرب.. وعمروش أبرز الهاربين 
بنغازي–زين العابدين بركان

خروج الرباعي من دور الـ 32 
إفريقيا واألمل باق لألهلي 

بنغازي والنصر في ملحق 
الكونفدرالية 

●  الدامجة

●  المريمي

الشلماني يسلم 
الشكوى من 
الحكام لـ »كاف«
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صاد 
ح

التقى في العاصمة المصرية، القاهرة، الرئيس المكلف لالتحاد 
مجلس  وعضو  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي 
األفريقي  االتحاد  مقر  في  األوجلي  عاجل  النصر  نادي  إدارة 
لكرة القدم )كاف(، مع عدد من أعضاء اللجان الفنية باالتحاد 
له  تعرضت  الــذي  الفادح  الظلم  لمناقشة  وذلــك  األفريقي، 
شكوى  وتقديم  الحكام،  قبل  من  الليبية  والفرق  المنتخبات 
رسمية بهذا الخصوص، وسيحضر الشلماني غدا الجمعة بمقر 
أبطال  دوري  من  المجموعات  دور  قرعة  القاهرة  في  »كاف« 

أفريقيا ودور الـ 32 مكرر من كأس الكونفدرالية.
تعرضت  الوطنية  والمنتخبات  الليبية  الفرق  عديد  كانت 
التحكيم  حول  بيانا  النصر  إدارة  أصــدرت  كما  واضــح،  لظلم 
ومتحامال  ظالما  كان  الحكم  أن  فيه  أكدت  الذي  األفريقي، 
ومستفزا، وما سهل من مهمته في ظلم النصر هو قلة خبرة 
السيئة  األفريقية  المواقف  هذه  مثل  في  الليبيين  الالعبين 

وجود  عدم  ثمن  ندفع  »نحن  النصر:  بيان  وقــال  تحكيميا، 
االتحاد  أجندات  في  الليبي  الكرة  التحاد  ثقل  أو  تأثير  أي 

األفريقي«.
يكن  فلم  قصير،  وقت  في  كثيرا  »كــاف«  مع  ليبيا  وعانت 

األفريقي  االتــحــاد  رئيس  أصــدر  عندما  بعيدا،  الماضي 
الممتد  فرمانه  حياتو،  عيسى  الكاميروني  السابق، 

أثره حتى اآلن بحرمان منتخبات وأندية ليبيا 
جماهيرها،  ووسط  أرضها  على  اللعب  من 
رغم أن ظروف ليبيا مشابهة بكثير لدول 
الحروب  ــالت  وي تعاني  كانت  أفريقية 
والبطوالت،  المناسبات  من  كثير  في 
الظلم  ليبيا هذا  لتعاني فرق ومنتخبات 
تقيم  الليبية  الفرق  فأصبحت  الجائر، 
المعسكرات الخارجية وتلعب مبارياتها 
معاناة  ذلك  في  وتتكبد  الخارج  في 
والتنقل  واإلقامة  والمصاريف  السفر 

من مكان إلى آخر.

وترجع وقائع الفساد في القارة السمراء إلى عهد رئيس 
في  عزل  الذي  حياتو،  عيسى  الكاميروني  السابق،  »كاف« 
أحمد  الحالي  الرئيس  أمام  بالخسارة  األخيرة  االنتخابات 
ليلحق  رأسها  على  كان  فساد  سلسلة  كشف  بعد  أحمد، 
واألخالق  القيم  لجنة  قرار  بعد  بالتر،  جوزيف  بالسويسري 
بالتيني  وميشيل  بالتر،  من  كل  بإيقاف  »فيفا«  ــل  داخ
فالكه  وجيروم  القدم،  لكرة  األوروبــي  االتحاد  رئيس 
لـ»فيفا«؛ بسبب اتهامات  العام السابق  السكرتير 
ليبيا بطش  المالي، ولم تخش  بالفساد  تتعلق 
الدول  أولى  وكانت  حياتو  عيسى  الكاميروني 
لموقفها  إعالنا  األفريقي  الشمال  في  العربية 
في  أحــمــد  أحــمــد  غريمه  بــدعــم  الــحــاســم 
أبابا،  أديس  اإلثيوبية  العاصمة  انتخابات 
بواقع  أحمد من مدغشقر  أحمد  بها  والفائز 
مسيرته  بها  لينهي  لحياتو  و20  صوتا،   34
التي امتدت إلى حكم الكرة بالقارة السمراء 

على مدار سبع دورات متتالية.

أعرب مدرب فريق االتحاد المصراتي، 
جالل الدامجة، عن ارتياحه لتجربة العمل 

الجديدة مع الفريق هذا الموسم وبعد 
عدة أشهر في المدينة ووجود أجواء 

عمل رائعة في مصراتة، وقال الدامجة في 
تصريح إلى جريدة »الوسط« إن طموحه 

الوصول بالفريق إلى مصاف الفرق األربعة 
األوائل في الدوري الليبي، كما أن الطموح 

موجود للمنافسة بقوة على بطولة 
الكأس. من جانب آخر أكد الدامجة تأسفه 
للحال الذي وصلت إليه الكرة من صراعات 

في اتحاد الكرة، وأن المنظومة الكروية 
أغلبها فاشلة وغير مقنعة، وأن هناك 

شخصيات جدلية أضرت بالكرة، والتعصب 
ضرب مفاصل الكرة الليبية.

وعانت الكرة الليبية مؤخرا من تأزم 
الموقف، وجاءت الحلول سريعة وغير 

متوقعة، بعد قرار مصيري بحجب الثقة عن 
رئيس االتحاد دكتور جمال الجعفري، أثناء 

غيابه وتواجده خارج البالد وتحديدا في 
المغرب، لحضور فعاليات المكتب التنفيذي 

التحاد شمال أفريقيا الذي ترأس مجلسه.

الدامجة: شخصيات 
جدلية أضرت بالكرة

●  الككلي

●  نشنوش

●  الشلماني

طرابلس–الصديق قواس



اآلونة  في  الليبية  القدم  كرة  معاناة  من  األجنبي  المدرب  زاد 
البلجيكي– الفني  المدير  مع  التعاقد  تسبب  أن  بعد  األخيرة، 

الجزائري األصل، عادل عمروش، في أزمات كبيرة مع المنتخب 
الوطني األول واتحاد الكرة ومن ثم توريط رئيسه، الدكتور جمال 
لحين  منصبه  عن  موقتا  بإبعاده  انتهت  في مشاكل  الجعفري، 
إيهاب  المصري  بعده  العمومية، ومن  الجمعية  مع  األمر  فصل 
األهلي  مع  عودة  محمد  ومواطنه  طرابلس،  األهلي  مع  جالل 
بنغازي، وكذلك الجزائري عبد الحق بن شيخة مع االتحاد، بينما 
قاد النصر المدرب الوطني فوزي العيساوي، حيث خرجت األندية 
الليبية األربعة من منافسات دور الـ 32، ففي دوري األبطال لم 
يعد أمام النصر واألهلي بنغازي إال أمل المنافسة في دور الـ32 
مكرر بالكونفدرالية، بسبب الخسارة والخروج من البطولة األولى 
على صعيد األندية، بينما ودع نهائيا االتحاد واألهلي طرابلس 

بطولة الكونفدرالية.

عادل عمروش
كشف رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، 
برفع  قام  عمروش  أن  الشلماني  وأكد  عمروش،  تحركات 
قضية جديدة ضد اتحاد الكرة الليبي مطالبا بـ300 ألف 
يورو على خلفية انتهاء مهمته مع »فرسان المتوسط«، 
وجاء انفصال عمروش المفاجئ عن تدريب المنتخب 
الليبي بعد ستة أشهر من توليه المسؤولية الفنية، 
بينه  لالتهامات  تبادل  عليه  ترتب  الذي  األمر 
وبين االتحاد الليبي، ومن جانبه قال الشلماني 
إن  النبأ«،  إلى »قناة  تلفزيونية  في تصريحات 
االتحاد الليبي بصدد جمع المستندات واألوراق 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أمــام  لوضعها 
)فيفا( لرفض شكوى المدرب الجزائري عادل 
المالية في ظل  القيمة  بدفع هذه  عمروش 
وضع مالي صعب يعيشه اتحاد الكرة، فضال 
عن أن عمروش هو من بادر بالرحيل وليس 
العكس، كما سبقه المدرب اإلسباني خافيير 
كلمنتي برفع قضية سابقة ضد االتحاد الليبي 
منذ عام وفاز بها، وتم تعويضه بقيمة مليون 

يورو.
في  المتوسط«  »فرسان  عمروش  وترك 
نيجيريا  مواجهة  قبل  صعب  موقف 
تبادل  وسط  أفريقيا،  تصفيات  في 
لالتهامات بينه وبين مسؤولي الكرة 
بعدم  رحيله  فسر  حيث  ليبيا،  في 
المالية  مستحقاته  على  الحصول 
الستة  خــالل  عمله  فترة  طــوال 
أشهر الماضية، مؤكدا عدم ترك 

حقوقه بالشكوى في هذا الخصوص، فضال عن بعض المشاكل 
اإلدارية مع معاونه عمر المريمي، وبعض الالعبين، بينما أوضح 
التعاقد معه  العام أن المدرب الجزائري، لم يلتزم ببنود  االتحاد 
ومنها إخالله بجلب مساعديه الجزائريين لمعسكر تونس وعلى 
نفقته حسب العقد المبرم معه، باإلضافة إلى عدم التزامه بالتواجد 
المتكرر دون أية مبررات تذكر،  ليبيا حسب االتفاق، وغيابه  في 
كما سبق وأدلى عمروش بتصريحات تسببت في احتجاج االتحاد 
عقب  الصحفي  المؤتمر  خالل  قال  حيث  القدم،  لكرة  النيجيري 
النيجيريين  إن  أفريقيا  جنوب  أمام  بالتصفيات  األولى  المباراة 
صاحبه  ما  وهو  تعبيره  حد  على  والسحر«  بـ»الجوجو  يتعاملون 
احتج رسميا  الذي  القدم  لكرة  النيجيري  االتحاد  استياء كبير من 

على هذه التصريحات.
افتعل  حيث  صدامات«،  »رجل  عمروش  أن  الشواهد  وأكدت 
أكثر من أزمة في زمن قياسي، فعلى الرغم من التعاقد معه في 
مايو الماضي، ورحيله بشكل مفاجئ، إال أنه ترك وراءه خالفات 
عديدة آخرها كان مع العبيه ومعاونه عمر المريمي واتحاد الكرة 
رحل  الذي  األخير  الصدام  وسبق  الجعفري،  جمال  برئاسة  نفسه 
على أثره عمروش، صدامات أخرى خالل األشهر األربعة التي تولى 
فيها مسؤولية تدريب »فرسان المتوسط«، أبرزها تصدره مشهد 
محمد  الحارس  طرابلس«،  »األهلي  العبي  بين  األخير  الخالف 
نشنوش والمهاجم أنيس سلتو من جهة، واتحاد الكرة من جهة 
المؤهلة  التصفيات  األخيرة في  أفريقيا  أخرى، قبل مباراة جنوب 
لنهائيات األمم، مشددا على استبعاد أي العب يتخلف عن الحضور 
ليتم حرمانه من اللعب مع المنتخب الوطني طيلة فترة تواجده 
على رأس الجهاز الفني، قبل أن يحل اتحاد الكرة األزمة ويضم 

الالعبين في هدوء، بعيدا عن تشدد عمروش.

إيهاب جالل
تمسك المدير الفني المصري إيهاب جالل بالرحيل عن نادي األهلي 
طرابلس »الزعيم«، وأصر على ترك الفريق في موقف صعب وحرج 
ببطولة  الـ32  دور  في  األفريقية  البداية  من ضربة  ساعات  قبل 
الكونفدرالية، ليخرج الفريق مبكرا نتيجة عدم االستقرار الفني، بعد أن 
تولى المسؤولية المدرب الوطني جمال أبونوارة، لكنه تعادل سلبيا، 
أمام فريق دواال الكاميروني، ليخسر التأهل إلى دور المجموعات، 
لسابق تعادله ذهابا في تونس بهدف، في حين لبت إدارة األهلي 
المرمى  حراس  مدرب  مع  التعاقد  آخرها  وكان  جالل  طلبات  كل 
األهلي  حراس  تدريبات  على  لإلشراف  كمال  مصطفى  المصري 
»الزعيم« ليكون كمال خليفة لمواطنه حسن نصر الذي رحل مؤخرا، 
مقدما اعتذاره للعمل في نادي المصري البورسعيدي، ليحافظ جالل 
على مقعد تدريب حراس المرمى لمواطنه وصديقه مصطفى كمال 
الذي سبق له العمل معه في نادي المقاصة بعد أن قضى األخير فترة 
عمل بالنادي األهلي المصري، لكنه رحل مؤخرا، إال أن الجهاز الفني 

غادر ليبيا ليتجه إلى تدريب نادي المصري البورسعيدي.

محمد عودة
نتائجه،  بنغازي على  األهلي  بنادي  األول  الكرة  أزمة فريق  أثرت 
ليقدم بذلك المدير الفني المصري محمد عودة نتائج هزيلة بتوديع 
بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، 
حيث مر فريق »المشوار الطويل« بعديد األزمات والمشاكل التي 
المصري  بقيادة  الجديد  الفني  الجهاز  رحيل  النادي  تكلف  كادت 
بنغازي في اإلطارين  محمد عودة، ودارت مشاكل فريق األهلي 
اإلداري والمادي، حيث رفض الالعبون النزول إلى ملعب التدريب 
عدة مرات في بنغازي، وتكرر األمر في معسكر القاهرة، بسبب عدم 
حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيو الماضي، األمر 
الذي سبب أزمات للمدير الفني الجديد، الذي تلقى في الوقت نفسه 
عروضا جادة من أندية مصرية كان على رأسها نادي بتروجت، ثم 

االتحاد السكندري بالدوري الممتاز.
المدرب  دخــول  عن  فبدال  بقوة  المشهد  تصدرت  ــات  األزم
المصري في حالة تعارف مع الالعبين تمهيدا لالستعداد للموسم 
المحلي واألفريقي الجديد، تفرغ لحل مشاكل الالعبين اإلدارية قبل 
أن يصل أعضاء الجهاز الفني إلى حلول وسط، بعد أن حضر رئيس 
النادي خالد السعيطي الحتواء الموقف المتأزم في القاهرة، ورغم 
تخطي الفريق منافسه، فريق نيو زيبيو الموريتاني، في دور الـ64، 
أفريقيا،  أمام بطل جنوب  اإلنجاز  أنه فشل في تحقيق نفس  إال 

ليبقى األمل في المنافسة مجددا، لكن عبر بطولة الكونفدرالية.

عبد الحق بن شيخة
مع  المنتظر  المردود  شيخة  بن  الحق  عبد  الجزائري  يقدم  لم 
االتحاد، آخر المغادرين بخساراته نتيجة مباراة اإلياب مع فريق 
تأتي  التي  بنتيجة هدف دون مقابل،  المغربي  البركان  نهضة 
ضمن تصفيات كأس االتحاد األفريقي »الكونفيدرالية«، حيث 
هدف  وجاء  التونسية  سوسة  مدينة  بملعب  المباراة  أقيمت 
نهضة البركان في الشوط الثاني بعد أن خسر االتحاد مباراة 
فريق  يغادر  النتيجة  وبهذه  نظيفة،  أهداف   3 بنتيجة  الذهاب 
االتحاد »الكونفدرالية«، رغم أن البداية جاءت قوية، حيث تألق 
الدولي محمد زعبيه وقاد »العميد« لفوز كبير  الفريق  مهاجم 
 ،»1-6« بنتيجة  التونسي،  الرياضي  المشعل  نظيره  على  وديا 
ضمن معسكر الفريق الخارجي، وعاد وكرر الفوز الكبير رسميا، 
بعد أن نجح حامل لقب بطولة كأس ليبيا في أول اختبار أفريقي 
له هذا الموسم، واكتسح مضيفه فريق ميراكل دوباند بطل جزر 
الذي جمعهما، ضمن  اللقاء  ثقيلة »8-0«، خالل  بنتيجة  القمر 
مهاجم  وتصدر  الكونفيدرالية،  بطولة  من  الـ64  دور  ذهاب 
الفريق الدولي محمد زعبيه المشهد، بتسجيل رباعية من بين 
الثمانية أهداف، التي جاءت جميعا في الشوط الثاني، بينما أحرز 
العاطي  وعبد  الشادي  وربيع  المسالتي  سالم  الثانية  الرباعية 
العباسي والمعتصم الصبو ليضمن عمليا فريق االتحاد »العميد« 

التأهل إلى دور الـ32.

تكشف »الوسط« عبر السطور التالية، 
سيناريو مؤكدا، قد يجعل من مباراة 
القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
مجرد  أفريقي،  الجنوب  نظيره  أمام 
مؤثرة،  غير  وتصبح  حاصل،  تحصيل 
مقرر  حيث  نتيجتها،  كانت  مهما 
شهر  خالل  تونس،  في  اللقاء  إقامة 
تصفيات  ختام  المقبل، ضمن  مارس 
نحو  المؤهلة  الخامسة  المجموعة 

المقبلة. بطولة األمم األفريقية 
يأتي هذا على خلفية ترشح جنوب 
المقبلة،  البطولة  الستضافة  أفريقيا 
المقرر إقامتها في شهر يونيو 2019، 
األفريقي  االتحاد  رئيس  قرر  أن  بعد 
لكرة القدم )كاف( أحمد أحمد سحب 
الوفاء  لعدم  الكاميرون،  التنظيم من 
أنها  خصوصا  والوعود،  بااللتزامات 
أول بطولة لألمم تستقبل 24 منتخبا، 
السنوات  طوال  تقام  كانت  أن  بعد 
األمر  منتخبا،   16 بنظام  الماضية 
48 منتخبا  اللوائح بوضع  أقرته  الذي 
في منافسات التصفيات طوال األشهر 
المستضيف  البلد  فيها  بما  الماضية، 
في  تنافس  حيث  وقتها،  الكاميرون، 
يصعد  أن  على  الثانية،  المجموعة 
من كل مجموعة األول والثاني فقط، 
المستضيفة  الــدولــة  تصعد  بينما 
ونتائجها  ترتيبها  عن  النظر  بغض 

المجموعة. في 
وأمام سحب التنظيم 
ــرون،  ــي ــام ــك مـــن ال
وتــــرشــــح مــصــر 

بعد  كبديل،  فقط  أفريقيا  وجنوب 
تضامنا  االستضافة  المغرب  رفض 
ضد  القارة  غرب  في  الواقع  البلد  مع 
ليبيا صعبا  أحمد أحمد، يصبح موقف 
أفريقيا  لجنوب  التنظيم  إسناد  حال 
البطاقة  على  ليبيا  مــع  المنافس 
في  الصعود  على  المتبقة  الوحيدة 
حجزت  أن  بعد  الخامسة،  المجموعة 
ــى،  األول البطاقة  نيجيريا  وضمنت 
أفريقيا  جنوب  بين  التنافس  ليبقى 
وليبيا على البطاقة الثانية عبر النقاط 
في المباراة الفاصلة المنتظرة بينهما 
في تونس، لكن إذا ما أسند التنظيم 
فلن  أفريقيا،  جنوب  إلــى  المباشر 
يكون هناك فائدة من المواجهة، ألن 
التنظيم  بقرار  أفريقيا ستصعد  جنوب 
النظر عن نتائجها في  المباشر بغض 
تحصيل  المباراة  لتصبح  المجموعة 

حاصل.
المنافسة  إبقاء  في  الوحيد  األمل 
وليبيا  أفريقيا  جنوب  بين  قائمة 
عبر  مــارس،  شهر  في  الصعود  على 
خالل  يعلن  أن  الفاصلة،  مباراتهما 
يناير   8 يوم  إقامته  المقرر  الحفل 
داكار  السنغالية  العاصمة  في  المقبل 

إلعالن جوائز االتحاد األفريقي، إسناد 
ضمنت  التي  مصر،  ــى  إل التنظيم 
مجموعتها  عن  رسمي  بشكل  التأهل 
جنوب  بعكس  تونس،  مع  العاشرة 
مصيرية  مباراة  تنتظر  التي  أفريقيا 
البطولة  تنظيم  فإسناد  ليبيا،  أمام 
أفريقيا من ميزة  لمصر، يحرم جنوب 
الحظوظ  لتبقى  المباشر،  التأهل 

قائمة حتى شهر مارس.
حيث  األكمل،  هو  المصري  الملف 
تسليم  على  المصرية  الدولة  حرصت 
أوراق  ضمن  الحكومية  الموافقة 
لم  لكن  أساسي،  شرط  وهو  الملف، 
مصادر  أن  إال  أفريقيا،  جنوب  تقدمه 
أكدت  )كاف(  األفريقي  االتحاد  داخل 
إسناد  استبعاد  عــدم  لـــ»الــوســط« 
عدم  رغم  أفريقيا،  لجنوب  البطولة 
البلد  ترضية  بهدف  الملف،  اكتمال 
أحمد  أحمد  حفاظ  لضمان  الجنوبي، 
السمراء،  القارة  داخل  شعبيته  على 
الغرب  في  الكاميرون  خسر  أن  بعد 
الشمال،  فــي  والمغرب  األفــريــقــي، 
األجهز  أفريقيا  جنوب  أن  خصوصا 
التحتية  البنية  حيث  من  واألفضل 
نظمت  كونها  والمالعب  والمنشآت 

 ،2010 في  العالم  كــأس  قــرب  عن 
التنظيم  من  مصر  حرمت  لو  بينما 
أحمد  ألحمد  خسائر  هناك  يكون 
البلد  مع  قوية  بعالقات  الحتفاظه 

الحاضن مقر الكاف.
توثيق  على  حرصت  ــوســط«،  »ال
باالتصال  مصادرها،  من  المعلومات 
السابق  الفني  والمدير  اللوائح،  بخبير 
شطة،  عبدالمنعم  األفريقي  لالتحاد 
قائال »ما كان سينطبق على الكاميرون، 
سينظم  بلد  أي  على  سينطبق  ما  هو 
البطولة بدال عنه، لذا كان الحرص على 
الـ48  بين  البديل من  التحرك الختيار 
دولة المشاركة في التصفيات، لضمان 
عدم الدخول في أزمات أخرى، وأصبح 
الترشح في البداية قائما بين المغرب 
أفريقيا،  انسحابها ومصر وجنوب  قبل 
التصفيات،  في  مشاركون  والــثــالث 
الكل،  عن  الحرج  يزيل  مصر  واختيار 
مع  فترة  منذ  رسميا  تأهلت  كونها 
قد  أفريقيا  جنوب  تعثر  لكن  تونس، 
عليها  لتفضيلها  بليبيا  احتكاكا  يصنع 
بحساب  وليس  التنظيم،  بلد  بميزة 

النقاط«.
يشهد  أن  ينتظر  ــكــاف  ال حفل 
المنتخبات  صعيد  على  الجوائز  توزيع 
يتصدر  حيث  والالعبين،  واألنــديــة 
المحترف  الــمــصــريــة  ــرة  ــك ال نــجــم 
محمد  اإلنجليزي  ليفربول  بصفوف 
جائزة  على  الحصول  مشهد  صالح 
ليحافظ على  القارة،  أفضل العب في 
بعد   ،2017 العام  بطل  كونه  لقبه، 
جائزة  في  أيضا  لقبه  على  حافظ  أن 
على  الثاني  للعام  سي«  بي  »بي  الـ 

التوالي.
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عمروش تفرغ للمشاكل في المنتخب 
الوطني قبل أن يرحل ويطلب مستحقاته 

عبر شكوى رسمية 

إيهاب جالل يترك 
»الزعيم« فجأة قبل 

المعركة األفريقية.. 
ومواطنه عودة 

يدخل في أزمات 
إدارية 

»الوسط«، حرصت على توثيق المعلومات من مصادرها، 
باالتصال بخبير اللوائح، والمدير الفني السابق لالتحاد 

األفريقي عبدالمنعم شطة

●  جالل

القاهرة أمل ليبيا الوحيد في إقامة 
المباراة الفاصلة أمام جنوب أفريقيا 

المدرب األجنبي »فخ« ضحيته  األندية والمنتخبات 

القاهرة - الوسط

سلة المروج تواصل االنتصارات 

الهالل يتعاقد مع الحضيري  بدال من السنفاز 

نتائجها  تحقيق  ــروج  ــم ال ســلــة  ــت  واصــل
الموسم،  لهذا  الممتاز  الدوري  في  اإليجابية 
حساب  على  ــرابــع  ال فــوزه  الفريق  وحقق 
 ،48  /85 بنتيجة  الوليد  بــن  خالد  ضيفه 
ــإدارة  ب بالمرج  جــرت  التي  المباراة  خــالل 
إحنيش  وخالد  الحمري  حميد  التحكيم  ثالثي 
األربعاء  أقيمت  كما  البرعصي،  وإبراهيم 
مباراتان في دوري السلة، حيث تجدد الموعد 
مباراتين،  مع  بطرابلس  الكبرى  بالصالة 
والمدينة،  طرابلس  األهلي  تجمع  ــى  األول

وبعدها لقاء االتحاد والشباب.
بنغازي  بمجمع  الخميس  اليوم  وتجرى 
األهلي  ومنافسه  التحدي  بين  مواجهة 
بنغازي، وغدا الجمعة ستقام بالصالة الكبرى 
يلتقي  طرابلس  األهلي  مباراتان  بطرابلس 
السلة  دوري  الوحدة.  مع  واالتحاد  الشباب، 
مجموعة  كل  وتتبارى  مجموعتين،  من  يقام 
التراتيب  أصحاب  وتتأهل  مراحل،  ثالث  من 
للدور  مجموعة  كــل  عــن  ــى  األولـ الثالثة 

السداسي.

الوطني  المدرب  الهالل،  نادي  إدارة  كلفت 
األول  الهالل  فريق  تدريب  الحضيري،  ناصر 
خلفا للمدرب السنفاز الذي قاد الفريق بداية 
مسابقة الدوري ولم يحقق مع الفريق إال فوزا 
واحدا على فريق خليج سرت من ثالث مباريات، 
وسبق للحضيري أن تولى تدريب أندية األهلي 
بنغازي والنصر والهالل، كما عمل كمدرب عام 
اإلسباني  السابق،  للمنتخب  الفني  المدير  مع 

خافيير كلمنتي.

النفس  ببنغازي  الــهــالل  فريق  ويمني 
من  واحدا  كونه  عهده،  سابق  إلى  بالعودة 
فترة  وتعد  الليبية،  األندية  فرق  وأعرق  أبرز 
الستينات من المواسم الذهبية والزاهية في 
في  طرفا  كان  الذي  العريق  الفريق  مسيرة 
نهائي بطولة النسخة الثانية لبطولة الدوري 
الرياضي  الموسم  في  القدم  لكرة  الليبي 
لبطل  وصيفا  وقتها  الفريق  وحل   ،65  -  64
بالنجوم  يزخر  وكان  االتحاد،  فريق  الموسم 

في  ركيزة  ومثلت  الهالل،  مع  تألقت  التي 
أمثال  الليبي،  للمنتخب  األساسية  التشكيلة 
بوكر  ومحجوب  الشعالية  علي  الفنان  النجم 
الماقني  ومحمد  والصغير  الكبير  وديمس 
العرفي  وعمران  األشهب  وأحمد  والبقرماوي 
الفترة  تلك  في  الفريق  تميز  كما  وغيرهم، 
النتائج اإليجابية، وتقديمه العروض  بإحرازه 
القوية ومقارعته أبرز الفرق العربية واألجنبية 

خالل تلك المرحلة.

أكد المدير الفني لفريق الكرة األول بنادي 
رفض  أنــه  عطية،  رضــا  طرابلس،  األهلي 
عرضا لتدريب المنتخب األولمبي الليبي لكرة 
القدم لكونه عرضا موقتا لمدة ثالثة أشهر 
أللعاب  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  قبل 
لمقابلة  تمهيدا  وذلــك  األولمبية  طوكيو 

منتخب نيجيريا في مارس المقبل.
جريدة  ــى  إل تصريح  فــي  عطية  وقــال 
»الوسط« إنه طلب من اتحاد الكرة التعاقد 
معه  التعامل  ــدم  وع عامين  لمدة  معه 
كمدرب موقت وإنقاد الموقف فقط، وأضاف 
المدربين  احترام  الكرة  اتحاد  »على  قائال: 
بالعاطفة  معهم  التعامل  وعدم  الوطنيين 
موقت،  بشكل  منتخب  تدريب  أقبل  ولن 
مدى  وعلى  أهــداف  له  الصحيح  فالعمل 

طويل«.
في الوقت نفسه، أكد رئيس نادي النصر 
البد  اإلقصاء  أن  العريبي  إيهاب  السابق 
اتحاد  إدارة  مجلس  إلى  موجها  يكون  أن 
وحده،  الرئيس  وليس  هيئته  بكامل  الكرة 
تلفزيونية  تصريحات  في  العريبي  وقــال 
لقناة »النبأ« إن »الفشل ال يتحمله الرئيس 
أمر  األعضاء  بقية  على  اإلبقاء  وإن  وحده 

واقع  لتعديل  العريبي  ودعا  منطقي«،  غير 
لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
تتساوى  أن  المعقول  غير  من  حيث  القدم، 
والثالثة  الثانية  مع  األولــى  الدرجة  أندية 
في عملية االنتخاب وأن تتحكم في مفاصل 
الكرة الليبية أندية مغمورة، خاصة أن بعض 
فيها شخصيات غير مؤهلة،  يتحكم  األندية 
كما دعا إلعادة منظومة االحتراف في الكرة 

الليبية.

عطية والعريبي يطالبان بوقفة حازمة 

بدأ منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 
2002 استعداده لبطولة البحر 

المتوسط التي تستضيفها مدينة 
بورسعيد المصرية بداية من 17 

فبراير المقبل، وكلف االتحاد العام 
طاقمين لإلشراف على تجمعات 

الالعبين المختارين المنطقة األولى 
إشراف المدربين حاجي المالطي 

ومحمود الورفلي، والمنطقة الثانية 
إشراف المدربين أسامة المسالتي 

ونوري باقو.
وفي المرحلة الثانية سيتم اختيار 
الالعبين المتميزين من التجمعين 
في فريق واحد، والبطولة ستشهد 

مشاركة منتخبات ليبيا ومصر 
وتونس والجزائر والمغرب وتركيا 

ومونتيغرو )الجبل األسود( وإيطاليا 
وفرنسا، باإلضافة إلى منتخبات 

اإلمارات والسعودية ورومانيا 
كضيوف شرف.

شباب اليد جاهز 
لمتوسط بورسعيد 

● رضا عطية

●  عودة●  عمروش●  بن شيخة



بريطانيا 
تحظر بيع القطط 

والكالب الصغيرة
التي  الصغيرة  والكالب  القطط  بيع  حظر  بريطانيا  قررت 

ال يزيد عمرها على ستة أشهر في متاجر الحيوانات، تجنبًا ألي سوء 
معاملة قد يلحق بها. وقالت السلطات المعنية بالبيئة والحيوانات »ينبغي 

أشهر  ستة  سن  دون  صغيرة  هرّة  أو  صغير  كلب  شراء  في  الراغبين  على 
االتصال مباشرة مع من يربّي الحيوان أو دار الرعاية«. وأظهرت استطالعات 
للرأي أن %95 من البريطانيين يؤيدون هذا القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ 
العام المقبل، بحسب الحكومة. وأوضحت السلطات أن أحد أهداف هذا القانون 

لتربية«  الرهيبة  للظروف  حد  »وضع  ــط والـــكـــالب الجديد  ــط ــق ال
لمتاجر  مسموحًا  يكون  ولن  الصغيرة. 

دور  مع  سوى  التعامل  أيضًا  الحيوانات 
رعاية تراعي قواعد الرفق بالحيوان، أو 

التعامل مباشرة مع مربي الحيوانات. 
آيه«  أس  دي  »بي  منظمة  وأعلنت 
البريطانيين  من   49% أن  البريطانية 

لديهم حيوان واحد على األقل.
 11 المنزلية  الحيوانات  عدد  ويبغ 
وثمانية  هــرة،  ألف  و100  مليونًا 
كلب،  ألـــف  و900  مــاليــيــن 

ومليون أرنب. 
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يريد من يقف وراءها؟
يخطط لها ومن المستفيد منها؟

تعلن نتائج التحقيق بشأنها؟
الدعم الذي وعد به المجتمع الدولي لمحاربة اإلرهاب في 

ليبيا؟
نرى هذه العمليات كلما دار الحديث عن قرب االستحقاق 

االنتخابي؟
العمليات اإلرهابيةيمكن وضع حد لتكرارها؟

مـــــاذا
مــــــن
مـــــتى
أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

أقوالهم

»أدعو الليبيين إلى االبتعاد عن 
اإلقصاء والتخوين واستعراض 

مهارات الجدال«.

األمير محمد الرضا السنوسي

»أملنا إجراء انتخابات حرة خالل العام 
2019 تسمح للشعب الليبي باختيار 
وتحديد مستقبل الديمقراطية في 

بالده«.
رئيس الوزراء اإليطالي

جوزيبي كونتي

 كل شيء

 كل عام جديد وأنتم بخير

عروقه  تمضغ  بامتياز،  لندني  شتائي  صباح 
برودة من  بارد وبهدوء أكثر  باردة بدم  غيوم 

نصل سكني

العام 2018 »بَحْ«، والعام 2019 في الباب على العتبة واقف في كامل عدته وعتاده مستعد 
ألن يحط بكلكه على صدورنا: فهل نفرح أم..؟.

صباح شتائي لندني بامتياز، تمضغ عروقه غيوم باردة بدم بارد وبهدوء أكثر برودة من 
العام ساكن  أيام  بارك« على غير عادته بقية  نصل سكين. شارع »رين لين« في »وريستر 
كمقبرة. متهيء مرة أخرى الستقبال مباهج وصخب عيد الميالد، وفي القلب أكثر من أمنية 
بنتي  وأمولة  مما سيأتي،  مبرر  غير  الروح. خوف  وفي  الفضاء  في  للرفرفة  توق  في  مخضرة 
تحت سماء غائمة أخرى في مدينة أخرى، والشجرة الوحيدة في حديقة بيتي الخلفية ما زالت 
غافية ولم يبق لي سواي لمشاركتي فنجان قهوتي الصباحية، ومرارة نيكوتين السجاير: كل 

عام جديد وأنتم بخير وسالم.
عام آخر، وقت آخر، زمن آخر ونحن ما زلنا كما كنا في نفس المربع وفي المكان عينه وفي 
القلب. عام آخر يحمل أمتعته على  الوقت والدنيا وما يشتهيه  زمن يسير على عكس ساعة 
ويدخل  بقدمه  الباب  ويدفع  بعده  آخر  ليأتي  مواربًا  الباب  تاركًا  مباالة  بال  ويغادرنا  ظهره 
بحلوها  أيامه من مفاجآت  ما في جراب  نتعامل مع  أن  البيت  أهل  وعلينا نحن  استئذان  بال 
حاجة  في  نتركه  وأال  بسابقه  فعلنا  كما  وفادته  نحسن  أن  البيت  أهل  نحن  وعلينا  ومُرّها، 
إلى شيء إلى أن يمل ضيافتنا ويغادرنا بملء إرادته إلى حيث يريد ويشتهي: كل عام جديد 

وأنتم بخير وسالم.
ويعيد  يضمها  من  إلى  حاجة  في  »حُوسَة«  خلفه  تاركًا  سبيله  حال  في  يمضي  آخر  عام 
ويتهوى  أنفاسه  تنزرف  لكي  البيت  وباب  سعتها  على  النوافذ  ويفتح  بعده  األمور  ترتيب 
نظيفة  إقامة  له  هيأنا  وقد  وجدنا   2019 العام  حل  إذا  حتى  طري  بهواء  العالم  كل  العالم 
القلب وال يرهقنا كسابقه بما ال  ومريحة على أمل أن يحسن معاملتنا وال يكون فظًا غليظ 

نحتمل: كل عام جديد وأنتم بخير وسالم.
صباح شتائي هادئ وساكن وال يشي بدفء محتمل أو بانفراج في انغالقه بغيوم رمادية 
أريكة  على  جالس  وأنا  وحشتي  نصل  من  برودة  أكثر  وبهدوء  بارد  بدم  تمضغه  باردة 
بعينين  أراقب  أمولة ودفء ضجيجها  تفتقد ضحكة  وهادئة  غرفة صغيرة ساكنة  في  جلدية 
نومها  من  متأخرة  تستيقظ  وهي  الخلفية  بيتي  حديقة  في  الوحيدة  الشجرة  المباليتين 
ترفض بطفولية مغادرة دفء فراشها وغصونها كسلى مسترخية تنظر. نظرات غير مريحة 
عتبة  على  الواقف  للقادم  موجهة  أنها  أم  النظرات  بتلك  تقصدني  كانت  إن  تمامًا  أعرف  ال 
الباب األمامي للبيت في انتظار أن يدفع الباب بقدمه ويحل في البيت دون استئذان ليقيم 
رحيمًا  بنا جميعًا  يكون  أن  أمل  وعلى  باإلقامة معه وفي صحبته  لنا  ليسمح  باألصح  أو  معنا 

كريمًا: كل عام جديد وأنتم جميعًا بخير وسالم.

»تركيا تدعم خطة األمم المتحدة في 
ليبيا برعاية سالمة، خاصة الملتقى 
الوطني الليبي المزمع عقده بداية 

سنة 2019«.
وزير الخارجية التركي
مولود تشاوش أوغلو

»موسكو ترى أنه ال يمكن حرمان 
أي شخص من حق المشاركة في 

االنتخابات الرئاسية الليبية«.

نائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف

 مدينة تيبودا.. السحر الغارق تحت املاء

جمعة بوكليب

المفقودة تحت  )تيبودا(  المدينة األمازيغية  الذي يلف  الغموض والجمال  الناس يجتذبهم  كثير من 
الماء منذ 8 آالف سنة.

األقمار  باستخدام   2010 أميركي سنة  أبحاث  التقطها مركز  أكدت وجودها صور  تيبودا  ومدينة 
الصناعية، وذلك بعد أن أعطى لهم إحداثيات المكان الباحث الليبي شوقي معمر المختص في مجال 

استكشاف المخابئ والكهوف.
ويعتبر الزوار ذلك المكان من أجمل ما شاهدوه على اإلطالق، وخاصة تلك األقواس المفتوحة على 
بعضها البعض، حيث يستطيع الزائر الدخول والتجول داخل غرف كانت مسكونة قبل آالف السنين، 
وما يؤكد وجود تجمعات سكانية في تلك المدينة وجود الجرار والقناديل واألعمدة التاجية الملقاة 
يبعد بدوره حوالي  والذي  تيبودا،  300 متر عن شاطئ  األثرية مسافة  المدينة  على األرض. وتبعد 

أربعة كيلومترات غربًا عن زوارة المركز.
ويقول معمر إن هذا المكان غامض إلى حد اآلن، ولم يستكشف بطريقة علمية مفهرسة تحدد 
معالمه. ويعتقد أن »ما نشاهده منها ال يمثل سوى مترين من الحجم الكامل للمستوطنة، فيما الجزء 

الباقي ال يزال تحت الرمال، بسبب عوامل المراكمة البحرية وطول الزمن الذي مر عليها«.
واالستنتاج العلمي حول أسباب غرق تلك المستوطنة يفيد بحدوث تسونامي قبل ثمانية آالف عام 
ألقى ما مساحته عشرة  البركان  بركان في جزيرة سيشيليا. هذا  ثوران  نتج عن  ليبيا،  ضرب ساحل 
ارتفاع  وصل  مد  موجة  في  سبب  الذي  األمر  المتوسط،  األبيض  البحر  في  الحمم  من  كيلومترات 
أمواجها من 30 إلى 40 مترًا دمرت السواحل المطلة على البحر المتوسط، ولم تنحصر تلك المياه 

حتى اليوم.

بحالة من  المصرية، بشرى،  الفنانة  تسببت 
الجدل في الوسط الفني وعلى ساحة التواصل 

بعنوان  أغنية  إصدارها  االجتماعي، عقب 
»كوبرا«. ويعود ذلك إلى أن كلمات األغنية 

تقصد مواطنها،  أنها  توضح  وطريقة تصويرها 
»الملك«،  أغنيته  الفنان محمد رمضان، خاصة 

الراب، وفيها يعتبر نفسه »رقم  التي تنتمي للون 
الفنية. الساحة  واحد« على 

وتقول كلمات أغنية بشرى »لو فاكر نفسه 
إنه لوحده جوا النادي، ده ملوك كتير دخلوا 

قبله من سنين«.
رمضان  أغنية  واألغنية مستنسخة من 

التي يقول فيها: »رايحين فين ده 
أنا الملك، نادي الملوك مين فيكو 
األخيرة كسرت  واألغنية  مشترك«. 

الـ60 مليون مشاهدة،  حاجز 
رواد  اهتمامات  قائمة  وتربعت 

وبينما  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
وغرورًا«،  البعض »مغاالة  اعتبرها 

المصريين  الفنانين  أن بعض  حتى 
غردوا وكتبوا منشورات تهاجم 

النجم  األغنية وصاحبها. وعن رد فعل 
اكتفى رمضان  الشاب، فقد  المصري 

بنشر مقاطع لبعض من جمهوره وهم 
يرددون أجزاء من أغنية »الملك«، 

بالرد في فيديو كليب جديد. متوعدًا 

 بشرى.. صراع األسد والكوبرا
صحفي يختلس أموال 
تبرعات أليتام سوريني
أعلنت مجلة »دير شبيغل« األحد أنها سترفع 
دعوى قضائية على أحد صحفييها السابقين 

لالشتباه في أنه اختلس تبرّعات أليتام 
سوريين جُمعت بفضل مقال له هو أيضًا 

محل شكّ في صدقيته. وذكرت المجلة أنها 
تملك معلومات تشير إلى أن الصحفي المعروف 
كالس ريلوتيوس أطلق حملة تبرعات لمساعدة 
ضحايا تحدّث عنهم في أحد مقاالته، لكنه جمع 

المال في حسابه الشخصي. وكتبت المجلة 
في موقعها اإللكتروني »ستعطي دير شبيغل 

كل المعلومات للنيابة العامة«. وأقرّ الصحفي 
بأنه اختلق قصصًا وشخصيات في 12 مقااًل. 
وكشفت الصحيفة عن هذه القضية األربعاء 

بعد استقالة هذا الصحفي البالغ 33 عامًا في 
السادس عشر من ديسمبر الجاري.

بعد ذلك، باشر عدد من القراء باالتصال 
بالمجلة لالستعالم عن مصير األموال التي 

تبرّعوا بها، والتي ظنّوا أنها ستذهب أليتام 
سوريين يعيشون في شوارع تركيا.

ووصفت المجلة هذه الحادثة في عددها 
الصادر السبت بأنها »أسوأ ما قد يحدث مع 

مطبوعة« متعهّدة »ببذل كل ما يمكن 
الستعادة صدقيتها« ومقرّة بالضرر الذي 

تحدثه قضية كهذه على الثقة بها وباإلعالم 
بشكل عام.
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