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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 »الستامبا«: الغزال الليبي نقل
 جوا كأنه ضمن »األمتعة«

ص16

شكوك

فضاء

تلقت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
إشارة، من مسبارها »نيوهورايزونز« 

الذي نجح في التحليق بالقرب من أبعد 
نقطة في مجموعتنا الشمسية. ومر 
المسبار بسرعة كبيرة، بالقرب من 

كويكب »أولتيما تولي«، الذي يتكون من 
كرة عمالقة من الثلج، عرضها نحو 30 
كيلومترا. وحلق المسبار الفضائي على 

بعد 6.5 مليار كيلو متر من األرض، وهي 
أبعد مسافة يتم الوصول إليها حتى اآلن، 

الستكشاف جسم في النظام الشمسي.

ال تزال الشكوك تساور سوق الطاقة 
العالمية حول ما إذا كان خفض الدول 

األعضاء في منظمة أوبك والحلفاء اإلنتاج 
كافيا لتعويض اإلمدادات األميركية 
المتزايدة في العام الجديد، وأرجعت 

وكالة »بلومبرج« االقتصادية األميركية 
حالة عدم اليقين إلى الخالف التجاري 

المستمر بين الواليات المتحدة والصين 
جاء ذلك بعد أن بدأت أسعار النفط عام 

2019 بالتقلب نفسه الذي أنهت به 
العام الماضي.

مليار 12
دينار

عائدات رسوم بيع النقد األجنبي منذ 
تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي.

عودة املنسحبني إلى »الرئاسي« وتشكيل حكومة وحدة وطنية

نفط

كل شيء

إشارة

قريبا في ليبيا
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الكبار يحتمون 
بالدوري للهروب

من النفق »األسود«

نيللي مقدسي: أول 
قصة حب كانت
مع ابن الجيران

الدعم النقدي للوقود يثير جد ال بني املؤيدين واملعارضني
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 ديوان املحاسبة بالبيضاء يرصد21 واقعة فساد للحكومة املوقتة

الليبي  للشأن  ومتابعون  سياسيون  يتساءل 
بالعاصمة  عقده  المقرر  من  اجتماع  مغزى  حول 
األعضاء  يضم  المقبلة،  األيام  خالل  التونسية، 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  من  المنسحبين 
الوفاق الوطني، تمهيدًا لعودة هؤالء األعضاء إلى 
ما  التساؤل بشكل مباشر حول  المجلس، ويتبلور 
المجلس  بإعادة  سيكتفي  االجتماع  هذا  كان  إذا 
اتفاق  في  هو  كما  الطبيعي  وضعه  إلى  الرئاسي 
مليار  الـ70  عن  الحديث  بعد  خاصة  الصخيرات، 
2019، أم أنه سيكون  العام  دينار، قيمة ميزانية 
السياسية  العملية  انعاش  في  االنطالق  نقطة 
وحدة  حكومة  لتشكيل  دعوات  ضوء  في  برمتها 

وطنية توحد البالد نحو االستحقاقات المقبلة.
مصادر ذكرت لـ»الوسط«، أن العودة ستشمل 
الكوني  موسى  الثالثة،  المجلس  رئيس  نواب 
وعلي القطراني وفتحي المجبري، وعضو المجلس 
إلى  وُجهت  الدعوة  أن  إلى  مشيرة  األسود،  عمر 
لحضور  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث 

االجتماع.
وسائل  على  عممه  صحفي  تصريح  ــي  وف
بعودته  تتعلق  التي  المعلومات  ينف  لم  اإلعالم، 
»إن  قال:  لكنه  »الرئاسي«،  من  استقالته  عن 
المجلس  من  االستقالة  إلى  دفعته  التي  األسباب 
إلى  مشيرًا  تتغير«،  ولم  قائمة  زالت  ما  الرئاسي 

أنه تلقى اتصاالت عدة إلثنائه عن قراره.
الماضي،  العام  من  يناير  في  الكوني  واستقال 
فيما  المنصرم،  العام  منتصف  المجبري  وانسحب 
واألسود،  القطراني  االنسحاب كل من  إلى  سبقه 
عمل  وآلية  أداء  سوء  اعتبراه  ما  على  احتجاجًا 

المجلس ورئيسه فائز السراج.
المجلس  عضوا  دعا  الماضي،  يوليو   31 وفي 
وفتحي  القطراني  علي  المنسحبان،  الرئاسي 
المجبري، وهما ممثال برقة في المجلس الرئاسي، 
اجتماع  إلى  واألعيان  والحكماء  القبائل  ومشايخ 
طارئ في بنغازي، إال أنهما عدال عن هذه الخطوة 

ألسباب غير معروفة.
منه،  نسخة  »الوسط«  تلقت  منشور،  وحسب 
»التطورات  لمناقشة  مخصصًا  كان  االجتماع  فإن 
برقة  وانسحاب  السياسي،  المشهد  في  األخيرة 
والمواقف  واالستحقاقات  الرئاسي،  المجلس  من 

الواجب اتخاذها«.

مجلس  عضو  علق  بـ»الوسط«  اتصال  وفي 
ذلك  على  العريبي،  عيسى  بنغازي،  عن  النواب 
النواب  مجلسي  بين  االتفاق  تعثر  »بعد  قائاًل: 
قرر  الرئاسي،  المجلس  تعديل  أجل  من  والدولة 
النواب ترميم المجلس الحالي بشرط االتفاق على 
التواصل  »بعد  مضيفًا:  وطنية«،  وحدة  حكومة 
بدورها  دعمت  التي  المتحدة،  األمــم  بعثة  مع 
فتحي  )برقة(  عن  الرئاسي  المجلس  نائبي  إعادة 
المجبري وعلي القطراني، جرى اتفاق بين ثالثين 
نائبًا على عودة النائبين، وترميم المجلس بهدف 
على  تعمل  وطنية  وحدة  حكومة  إلى  الوصول 
توحيد المؤسسات من أجل الوصول إلى انتخابات 

برلمانية ورئاسية في العام 2019«.
المجلس  رئيس  أن  نفسها  المصادر  وذكرت 
حضور  إلــى  سيدعى  الــســراج،  فائز  الرئاسي، 
عليه  سترفع  رفضه،  حالة  في  وأنــه  االجتماع، 
»دعوى خرق وثيقة الصخيرات«، ورجحت المصادر 
عبداهلل  يرأسها  التي  الموقتة«  »الحكومة  أن حل 

باتجاه  المجتمعين،  طاولة  على  سيكون  الثني، 
العمل إلنجاز الحكومة الواحدة.

قال  المبادرة،  هذه  مغزى  حول  أسئلة  ووسط 
عدم  فضّل  لـ»الوسط«،  النواب  بمجلس  عضو 
تعِن  لم  إذا  المقاطعين  عودة  »إن  اسمه،  ذكر 
رئيس  من  كل  وتحديدًا  األطــراف،  كل  انخراط 
مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش 
السياسية،  العملية  في  حفتر  خليفة  المشير 
فإنها ال  إنجاز حكومة وحدة وطنية،  إلى  والتوجه 
تعني سوى خطوة لتحقيق مصالح شخصية وربما 
مليار  الـــ70  عن  الحديث  بعد  خاصة  مناطقية، 

دينار، قيمة ميزانية العام 2019«.
هدية  زايد  النواب  مجلس  عضو  رحب  بدوره، 
بتشكيل  األمر  يتعلق  أن  المبادرة، شريطة  بهذه 
الرئاسي  المجلس  والتئام  وطنية  وحدة  حكومة 
وقــال:  الليبية  األطياف  كل  تمثل  حكومة  في 
وزراء  وتسمية  األعضاء  هؤالء  عودة  كانت  »إذا 
ولن  دستوريًا  يكون  لن  األمــر  فإن  مفوضين، 

قفزة  إنما  السياسي،  االتفاق  بنود  وفق  يكون 
القائم،  الوضع  في  شيئًا  تغير  ولن  الهواء  في 
الشرعية  الحكومة  الموقتة هي  الحكومة  وستظل 

والمنبثقة من مجلس النواب«، وفق قوله.
تشكيل  إلــى  تهدف  العودة  كانت  إذا  لكن 
النواب  مجلس  عضو  فإن  وطنية،  وحدة  حكومة 
طالب بضرورة أن »تكون حكومة الوحدة الوطنية 
محدودة بمدة قصيرة ال تتجاوز الخمسة أو الستة 
ويقتصر  الثقة،  النواب  مجلس  يمنحها  أشهر، 
دورها في اإلشراف على تنفيذ قرار مجلس النواب 
رقم )5( بعد تفعيله من مجلس النواب، النتخابات 
على  ــراف  واإلشـ الشعب  من  مباشرة  رئاسية 
مع  والتنسيق  تنفيذي  كجهاز  االنتخابية  العملية 
اإلجراءات  لتسهيل  لالنتخابات  العليا  المفوضية 

بالخصوص«.
القاسم  أبو  الدولة عن مصراتة،  عضو مجلس 
ترميم  ــادة  إع مــبــادرة  دعمه  عن  عبر  قزيط، 
الوحيد  الخيار  أنها  معتبرًا  الرئاسي،  المجلس 
تبقى  لكنها  متأخرة«،  ــاءت  و»ج حاليًا  المتاح 
هيكلة  إعــادة  جهود  تعثرت  أن  بعد  »ضرورية 

الرئاسي«.
المجلس  ترقيع  من  مفر  »ال  قزيط:  وتابع 
إلى  التوجه  نعارض  فترة  من  ونحن  الرئاسي، 
جعل المجلس الرئاسي خاصًا بالمنطقة الغربية«.
وأشار إلى أن ثمة آمااًل عريضة على أن تنتهي 
ووجود  الشرق  من  المقاطعين  النواب  »عــودة 
»ندعم  متابعًا:  البيضاء«،  في  موازية  حكومة 
وعدم  الرئاسي  المجلس  في  الــتــوازن  بشدة 
عضو  ودعــا  بالقرار«.  المجلس  رئيس  انفراد 
»العودة  إلى  المقاطعين  النواب  الدولة،  مجلس 
وبناء  الوطنية،  المصالح  بروح جديدة، واستلهام 
حكومة واحدة لوطن واحد«، معبرًا عن استعداده 
المتاح  الوحيد  الخيار  الجهود، ألنها  لـ»دعم هذه 

في هذه الظروف«.
حرق  عن  ــرى  وأخ التصحيح  ــوات  دع ووســط 
عن  حديث  من  وما سيستجد  االنتقالية،  المرحلة 
مطروحًا  التساؤل  يبقى  الليبي،  الوطني  الملتقى 
عن المسار الذي ستسلكه البالد هذا العام، إذا ما 
بين  القائم  السياسي  االنقسام  أسباب  استمرّت 
الدعوة  إليه  انتظار ما ستؤول  األزمة، في  أطراف 
يشكل  الذي  الليبي،  الوطني  الملتقى  انعقاد  إلى 
األممي  المبعوث  يقودها  التي  الخطة  مراحل  آخر 

غسان سالمة لحل األزمة الليبية.

< أحد اجتماعات المجلس الرئاسي

طرابلس، طبرق، القاهرة–الوسط

هل سيكتفي االجتماع بتصحيح 
وضع الرئاسي أم انعاش العملية 

السياسية وينتهي بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية؟

 يبقى التساؤل مطروحاً 
عن المسار الذي ستسلكه البالد، 

إذا ما استمر االنقسام السياسي
بين أطراف األزمة

ليبيا تكافح الفساد والتهريب »إلكترونيًا«
بعد توقف 10 سنوات

ليبيا،  في  التهريب  مشكلة  تفاقم  مع 
دخول  لحركة  الدقيقة  البيانات  وغياب 
وزارة  تعتزم  البالد،  من  البضائع  وخروج 
إعادة  الوطني  الوفاق  بحكومة  االقتصاد 
عبر  اإللكترونية  التجارة  مشروع  تفعيل 
هذا  وفي  اإللكترونية،  البوابة  مشروع 
السياق بدأت الوزارة التفاوض مع الشركة 
خالل  للعودة  للمشروع  المشغلة  الكورية 

هذا العام.
وانطلق المشروع في العام 2009 عبر 
شركة كورية بقيمة 9 ماليين دوالر، لمدة 
التجربة،  سبيل  على  العام  ونصف  عامين 
 2011 العام  فبراير  ثورة  أحداث  لكنّ مع 
توقف المشروع، وعقب ذلك عادت الشركة 
للعمل العام 2012، ومن ثم غادرت البالد 
الكوري  التجاري  الملحق  خطف  بسبب 
خالل العام نفسه من رجوعها. لكن رئيس 
لوزارة  التابعة  اإللكترونية  التجارة  شبكة 
الدرويش،  أمحمد  والصناعة،  االقتصاد 
اإللكترونية،  التجارة  مشروع  عودة  أعلن 
مشيرًا إلى أّن »البداية ستكون عبر بوابة 
ليبيا للتجارة اإللكترونية لمعرفة الصادرات 

والواردات بالبالد ومكافحة التهريب«.
الدقيقة  اإلحصائيات  ليبيا  عن  وتغيب 

الخارجية  التجارة  حول   2011 العام  منذ 
الحكومية،  المؤسسات  دور  غياب  بسبب 
واالنــقــســام  األمــنــيــة  الــفــوضــى  بسبب 
وجــود  مــع  بالبالد  الحاصل  السياسي 
البالد.ويقول  وغــرب  بشرق  حكومتين 
اإلحــصــاء  لمصلحة  التنفيدي  المدير 
إلى  تصريح  في  قريرة،  علي  والتعداد، 
أزمة في اإلحصائيات  »الوسط« إن هناك 
المتعلقة بتوريد السلع الغدائية والدوائية 
مقارنة  وحجمها  وكمياتها  ليبيا  إلــى 

باحتياج السوق المحلية.
الخارجية  التجارة  إحصائيات  وتشير 

أن  إلى   2017 العام  الرسمية( خالل  )غير 
هناك انخفاضًا في قيمـة الـواردات بقيمـة 
الصادرات  قيمة  ارتفعت  بينما   ،%  11.7

بنسبة 105.8 % مقارنة بالعام 2016.
العام  خــالل  الــصــادرات  قيمة  وبلغت 
مقارنة  دينار،  مليار   27.9 حوالي   2017
 ،2016 العام  خالل  دينار  مليار  بـــ13.57 
دينار،  مليار   12.8 الـــواردات  بلغت  كما 
مقابل 12.6 مليار دينار خالل العام 2016، 
وفًقا لسعر صرف الدوالر مقابل 1.39 دينار 

للدوالر.
تفاصيل ص9

مؤيدوها:خطوة لتصحيح مسار الصخيرات لن تكتمل إال بإنعاش العملية السياسية

القاهرة: الوسط

إنهاء املرحلة االنتخابية يجب أن يمر عبر اقتراع شفاف ونزيه

 ترامب البرازيلي
يبدو أن »عدوى ترامب« انتقلت 

من أميركا إلى حديقتها الخلفية لتفتح 
الباب أمام سنوات جديدة من 

الجدل.. الرئيس البرازيلي 
الجديد جايير بولسونارو 

يري في ترامب »مثال أعلى 
له«، وهو في ذلك ألقي 

أكوام حجارة في البركة 
اآلسنة.

مواقف بولسونارو 
ذات الطابع العنصري 

والمعادية للنساء، 
وقراره نقل سفارة 

البرازيل في إسرائيل 
من تل أبيب إلى القدس، 

وضعته على خطى 
قدوته كمنتج جديد 

من منتجات »الترامبية 
العالمية«.

ال يستطيع أحد، على 
وجه التحديد، أن يتكهن 

حول مساحات األزمات التي 
سيشعل فتيلها الرئيس 
الجديد، لكن الخوف أن 
تنتقل هذه العدوى إلى 
دول أخرى ليتجه العالم 
نحو مزيد من مصحات 
األمراض السياسية!

<  بضائع في ميناء الخمس

ـا بـ »امللحــــق«  األهـلي بنغــازي والنصــر يعـــودان ألفريقيـــ
القادم،  األحد  بنغازي،  األهلي  بنادي  األول  الكرة  فريق  بعثة  تغادر 
إلى الجزائر، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى 11 يناير الجاري 
الكونفيدرالية  لبطولة  مكرر  الـ32  دور  في  الذهاب  مباراة  موعد 
داي  حسين  نصر  فريق  على  ضيفًا  فيها  سيحل  والتي  األفريقية، 

بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الجزائرية.
فريق  الستضافة  موعدًا  الجاري  يناير   13 يوم  النصر  نادي  وحدد   
ساليتاس من بوركينا فاسو، عند السادسة مساًء بتوقيت ليبيا، على 
ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن ذهاب دور الـ 32 مكرر من 

بطولة الكونفيدرالية.
ببطولة  منافساتهم  والــنــصــر  بــنــغــازي  األهــلــي  ويــخــوض 
لبطولة  الـ32  دور  من  خروجهما  بعد  لهما  كملحق  الكونفدرالية، 
دوري األبطال األفريقي، حيث خسر األول أمام فريق ماميلودى صن 
داونز بطل جنوب أفريقيا، فيما جاء خروج النصر على يد فريق حوريا 

كوناكرى الغيني.

 النيجر تتهم متسللني
من ليبيا بقتل 10 جنود

اتهمت النيجر مجموعة من 
قطاع الطرق مخترقة من قبل 

»األصوليين« تسللوا من ليبيا 
بالمسؤولية عن قتل 10 جنود 

من نيجيريا والنيجر، خالل عملية 
مشتركة على طول الحدود بين 
البلدين. وقال وزير دفاع النيجر، 
كاال موتاري خالل مشاركته في 
مراسم دفن الجنود النيجريين 

القتلى، إن المنطقة قضى فيها 
خمسة جنود من النيجر وخمسة 

من نيجيريا في المعارك التي 
دارت في مناطق واقعة بين 

مارادي النيجرية )وسط جنوب( 
والحدود النيجيرية. مضيًفا أن 

»أحد عشر من قطاع الطرق 
قتلوا«. وحسب قناة نيجرية 
محلية فقد اندلعت المعارك 
السبت الماضي بين منطقة 

مارادي النيجرية ووالية زنفارا 
النيجيرية، بينما تعد هذه أكبر 

خسائر يتكبدها جيشا الدولتين 
خالل عمليات مشتركة من هذا 
النوع.وبناًء على معلومات يقول 

كاال موتاري إن ُقـطاع الطرق 
مخترقون من قبل األصوليين، 

وتسللوا من ليبيا أومالي.



السينما  شهدتها  التي  األفــام  أسوء  عن  قائمة  األميركية  »فاريتي«  مجلة  قدمت 
روائية  أفامًا  القائمة  نقادها، وضمت هذه  لتصنيف  2018 طبقًا  العام  العالمية خال 
العام  هذا  ولكن  طويلة،  لفترات  التذاكر  شباك  تصدر  بعضهم  اعتاد  ألبطال  طويلة 

انضمت أعمالهم ألسوأ األفام من وجهة نظرهم.
الكاملة  المجموعة  أن  المجلة  ورأت 
لم  الخارقين  »مــارفــل«  شركة  ألبطال 
يستطيعوا إقناع نقاد »فاريتي« بفيلمهم 
 ،2018 أبريل  في  طــرح  ــذي  ال األخير 
ــرغــم مــن حــصــول »الــحــرب  وعــلــى ال
 »Avengers: Infinity War ــ  األزلية 
موقع  على   10 من   8.5 تقييم  على 
وتحقيقه   ،»imdb« الشهير  األفــام 
في  دوالر  ملياري  تخطت  ــرادات  إيـ
شباك التذاكر العالمي ــ فإن فاريتي 
وصفت القائمين على هذه السلسلة 
أصبحت  قصصهم  وبأن  بالجنون، 
واتجاههم  السيطرة،  عن  خارجة 

لقصص تفجير كواكب.
ــ  البطة  »زبـــدة  فيلم  ــاء  وج
المرتبة  فــي   ،»Duck Butter

ويبدو  العام،  أفام  ألسوأ  الثانية 
أن جون ترافولتا أخفق جدًا هذا العام، لدرجة أن فيلمه 

ــ  نفسها  »الحياة  فيلم  جاء  بينما  الثالثة،  المرتبة  جاء في   ،»Gotti ــ  »جوتي 
 ،»Hunter Killer في المرتبة الرابعة أما فيلم »الصياد القاتل ــ »Life Itself

فقد جاء في المرتبة الخامسة ضمن قائمة األسوأ هذا العام.

تواصـل 02

حققت 10 أغنيات هندية نجاحا كبيرا خال عام 2018، 
على  مشاهدة  مليون  و500  مليار   2 حاجز  تخطت  إذ 
موقع »يوتيوب«. وجاءت في المركز األول أغنية »ديلبر« 
من فيلم »ساتياميفا« بطولة جون إبرام، وقدمتها نورا 
وتجاوزت  الشرقي،  للرقص  أقرب  استعراض  في  فتيحي 
378 مليون مشاهدة، بينما جاءت في المركز الثاني أغنية 
سويتي«  كي  تيتو  كي  »سونو  فيلم  من  ديجي«  »بوم 
ونوشرات  أريــان  كارتيك  نيجار،  صاني  الثاثي  بطولة 

بهاروتشا، حصدت 357 مليون مشاهدة.
وفي المركز الثالث حلت »ميد إن إنديا« وهي أغنية خاصة 

قدمها البنجابي جورو راندهاوا، وحققت 340 مليون مشاهدة، 
»بادمافاتي«  فيلم  من  »خاليبالي«  أغنية  حصدت  بالمقابل 
قدمها رانفير سينج في استعراض منفرد المركز الرابع وحققت 

168 مليون مشاهدة.
أما في المركز الخامس فجاءت أغنية »ديل شوري« من فيلم 
»سونو كي تيتو كي سويتي« وحصدت 295 مليون مشاهدة، 
فيرما،  جاجيندرا  المطرب  قدمها  التي  جاتا«  »تيرا  أغنية  أما 
وهي من أشهر األغنيات الحزينة في الهند خال عام 2018، 
حصلت على المركز الخامس بعدد من المشاهدات تجاوزت 

218 مليون مشاهدة.

عشر أغنيات هندية األكثر مشاهدة في 2018

مسامحينك ياللي مودع راحل*** وعام خير ياللي جاي ياهلل تكون.
مريت ياماشي ثقيل وباسل*** ومريت في عمري زعل وشجون.

عام الفقير اللي في قوته واحل*** وأيامه مشن صك وفلس وديون.
ياعـام عــدا بـهـدلة ومـشـاكل *** وياوطن في إيدين الشقا مسجون.

عندي إحساس وخاطري متفائل*** عام يسر من بعد العجاف حنون.
الشاعر: مصطفى الطرابلسي

أثارت واقعة مداهمة قوة تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ألحد 
مقاهي بنغازي، جدال واسعا على مواقع التواصل االجتماعي، السيما بعدما 
قالت الوزارة إن المداهمة جاءت خال »حفلة ماجنة مختلطة بين الذكور 

واإلناث«.
وكان مالك »كافي كازا« نبيل الهمالي قال في تصريح سابق إلى 
»بوابة الوسط«، إن مجموعة من الفتيات استخدمن وسم »#تجمع_

بنات_تويتر« أردن اللقاء وتبادل الحديث والتعارف في أمسية هادئة بأحد 
الكافيهات العامه بالمدينة. 

 # تجمع_بنات_تويتر 

يقوم مستخدمو هواتف »آيفون« بإغاق أجهزتهم 
وإعادة تشغيلها في بعض األحيان، لتفادي تحديثات 
قد تتم في وقت غير مناسب، لكن هذه العملية التي 

تبدو بسيطة ال تخلو من مخاطر.
على  بالضغط  آيفون  مستخدم  يقوم  أن  ويكفي 
على  ثم يضغط  الهاتف،  األيمن في  الجانب  على  الزر 
رسالةSlide to« power off« في الشاشة حتى يتوقف 
الجهاز. ويقول الخبير التنقي بيرتون كيلسو، إن إعادة 
حين  أضرار  أي  إلى  يؤدي  ال  »آيفون«  هاتف  تشغيل 
يصبح  األمر  لكن  الطبيعي،  الوضع  في  الهاتف  يكون 
الجهاز  تحميل  أثناء  الخطوة  هذه  تحدث  حين  مختلفا 

للتحديثات.
أثناء  الجهاز  تشغيل  وقف  أن  إلى  كيلسو  وينبه 
تحديثه قد يؤدي إلى ضياع كافة البيانات من هواتف 
كاف  وقت  بإعطاء  المستخدمين  الخبير  ويوصي  أبل. 
»آيفون«،  أجهزة  على  تحميلها  يتم  حتى  للتحديثات 
حتى إن جاءت في وقت غير مناسب من اليوم، ويؤكد 
كيلسو أن إعادة التشغيل قد تحول هاتف »آيفون« إلى 

شيء غير صالح لاستخدام بشكل نهائي.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

يزمطو في المخايط ويغصو في األبره 
...عدو لدواعش المال العام قاعدين 

في بنغازي يلي جوعوا الشعب، إال بنات 
بنغازي أشرف من الشرف بالنسبة ليه.

Aref Wazri

ضحكوا فيا على الفيس طبقوا في شرع 
اهلل تتنظروا علينا كل واحد يشقى 

بأفعاله بينه وبين ربه تعبنا منكم ومن 
تخلفكم كل يوم زايد عن حده خلو 

األمن والقانون يأخذ مجراه، كفانا العبث 
بأعراض الليبيات ربي يهديكم.

مالك الدنيا

نحنا مع اآلداب العامة 
لكن مش يوقفو عند 

كفي كازا عليهم يمشو 
للمزارع والشاليهات 

وغيرهم التي تقام فيها 
ليالي حمراء من قبل 

الصياع.

عبد السالم الشيخي 

الموضوع عناد وبس 
.إنت صاحب المحل 

معش تبيع للنساء وحط 
بنت اتبيع وصاحب 

الكوشة وجماعة سوق 
المصرية وبعدين 

وإنتو جماعة الفيس 
وحده تنزل صوره تلقى 
عليها طابور إعجابات 
ما تدحنسوش عليهن 

وبعدين تسبوهن.

زوار هزاز

يجب على رجال األمن 
التحري قبل إجراءات 

القبض هذا عندما يكون 
رجال األمن محترفين 
ولكن مانراه من صور 
هؤالء ليسوا رجال أمن.

Libe Sharef Sharef

تحذير من خطأ يجعل »آيفون« 
غير قابل لالستخدام

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 163 27 من ربيع اآلخر 1440 هــ
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فلكية،  مداخيل  جني  من  »آندوريد«  تطبيقات  تمكنت 
لكن  نهايته،  على  يشارف  الــذي  الحالي  العام  خال 

المفاجأة الكبرى هي أن أكثر هذه المنصات الرابحة 
ليست معروفة على نحو كبير.

هيئة  عنها  كشفت  أرقـــام  وأظــهــرت 
تطبيقات  أكثرعشر  تاور،  سانسر 

رابحة خال سنة 2018، وفق 
ما نقل موقع بزنس إنسايدر.

الفترة  التصنيف  ويشمل 
الممتدة من يناير 2018 إلى 
نوفمبر  من  الثاثين  غاية 

الماضي، أما شهر ديسمبر فلم 
يدخل في التصنيف.

المختص  »تندر«  تطبيق  وجاء 
بعدما  المرتبة  في  التعارف  في 

مليون   274.9 مداخيله  نــاهــزت 
الثانية  المرتبة  فــي  ويليه  دوالر، 

 164.3 الذي كسب  درايف  غوغل  تطبيق 
مليون دوالر.

في غضون ذلك، جاء تطبيق »باندورا« لخدمات 

الموسيقى في المرتبة الثالثة بعائدات وصلت إلى 132 
»الين«  تطبيق  حل  الرابع  المركز  وفي  دوالر،  مليون 
المختص في التراسل الفوري بمداخيل بلغت 105.4 

مايين دوالر.
البث  تطبيق  ــاء  ج ذلـــك،  عــن  فضا 
االجتماعية  المنصات  على  المباشر 
الخامس  المركز  في  اليــف«  »بيغو 
وتطبيق  دوالر(،  مايين   100.4(
السادسة  المرتبة  في  نيتفليكس 
وتطبيق  دوالر(،  مليون   97.8  (
في  »أزار«  الفيديو  محادثات 
مليون   66.1( السابع  المركز 
الثامنة،  المرتبة  في  أما  دوالر(. 
»كاكاو  المحادثة  تطبيق  فحل 
ــدات تــصــل إلــى  ــائ ــع ــوك« ب ــ ت
حل  فيما  دوالر،  مليون   66.1
الرسوم  تطبيق »الين مانغا« لمتابعة 
وتطبيق  التاسعة،  بالمرتبة  اليابانية 
الفيديو  لخدمات  ناو«  أو  بي  »إتش  خدمات 

في المرتبة العاشرة بـ38.5 مليون دوالر.

تطبيقات »آندوريد« األكثر جنيا للمال في 2018

موجعة،  ضربة  للتقنية،  الكبرى  الشركات  تلقت 
إلى  فيها  المستخدمين  ثقة  تراجع  إثر  مؤخرا، 
المتوالية  الفضائح  جــراء  مقلقة،  مستويات 
شركة  أجرته  رأي  استطالع  وبحسب  للخصوصية. 
التواصل  مارد  فإن  ألف شخص،  وشمل  »تولونا« 
التي  المنصات  أقل  من  »فيسبوك«  االجتماعي 

تحظى بثقة المستخدمين.
األخير،  األســبــوع  خــالل  »فيسبوك«  وواجـــه 
صحفية  تقارير  كشفت  بعدما  مدوية،  فضيحة 
بينها  مــن  شــركــة،   150 مــن  ألكثر  سمح  ــه  أن
إلى  بالوصول  و»نتفلكس«،  »مايكروسوفت« 
الرسائل  فضيحة  وجــاءت  المستخدمين.  رسائل 
إلى  أدت  ثغرة  سد  من  فقط  قليلة  ــام  أي بعد 
ماليين   6.8 من  أكثر  في  الخصوصية  انتهاك 

صورة في الموقع االجتماعي.
موقع  يعتبرون   %  40 أن  االستطالع  وكشف 
بالثقة، لكن  تقنية جديرة  أقل منصة  »فيسبوك« 
التي تعرب عن سخطها ال تتجاوز 8  النسبة  هذه 

% في حالة موقع »تويتر«.
في غضون ذلك، يخشى 8 % من المستجوبين 
حالة  في  النسبة  تصل  بينما  »أمــازون«،  منصة 

أوبر إلى 6 %، و6 % إزاء »غوغل«.
الثقة  مخاوف  فيثير  شات«  »سناب  تطبيق  أما 
ينطبق  وهذا  المستخدمين،  من  فقط   %  4 لدى 
تحصين  على  تــراهــن  التي  »أبـــل«  على  أيضا 
قضائية  معارك  في  ودخلت  المستخدم  بيانات 
عن  تتنازل  ال  حتى  األميركية  االستخبارات  مع 
»تسال«  شركتا  حصلت  المقابل،  في  المبدأ.  هذا 
 1 قــال  إذ  مــذهــل،  تقدير  على  و»نتفليكس« 
بالمئة فقط من المستجوبين إنهم يخافون على 

بياناتهم حين يلجؤون إلى المنصتين.

بعض  عن  للتخلي  آب«  »واتــس  تطبيق  يستعد 
األجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن 

العمل على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة.
أجهزة  فــي  العمل  عــن  واتــســاب  وسيتوقف 
إلى  باإلضافة  منها،  األقــدم  والنسخ   »iOS 7«
 Nokia و»   ،»Android 2.3.7 Gingerbread«

.»Series 40
مستخدمي  أن  هذا  ويعني 

 »Nokia Series 40«
إنشاء  مــن  يتمكنوا  لــن 
على  ــدة  ــدي ج حــســابــات 
بعض  أن  كما  واتــســاب، 
قد  ــق  ــي ــطــب ــت ال مـــزايـــا 

أي  في  العمل  عن  تتوقف 
موقع  ــر  ذك مــا  حسب  وقــت، 

.»Dignited«
سيتوقف  التي  التواريخ  عن  واتساب  وأعلن 
ديسمبر   31 ففي  األجهزة،  بعض  دعم  عن  فيها 
سيتوقف عن دعم »Nokia S40«، وفي األول من 
 Android« دعم  عن  سيتوقف   2020 عام  فبراير 
versions 2.3.7« أو النسخ األقدم، باإلضافة إلى 

»iOS 7« أو النسخ األقدم.

»فيسبوك« تتصدر قائمة 
الشركات التقنية غير املوثوقة

هواتف يودعها »واتس آب«
لألبد في 2019

السبت  كبرى،  أميركية  صحف  توزيع  تأخر 
أنه  يبدو  واسع  إلكتروني  هجوم  بعد  الماضي، 

من خارج الواليات المتحدة.
وطال هذا الهجوم الذي كان يعتقد في بادئ 
األمر أنه مجرد عطل في الخادم )سيرفر(، أجهزة 
»تريبيون  والتوزيع  النشر  شركة  في  كمبيوتر 
والطباعة  اإلنتاج  بآلية  متصلة  بابليشينغ« 
الخاصة بصحف عدة في سائر أنحاء الباد، على 

ما أفادت »لوس أنجليس تايمز«.
في  السبت  عدد  توزيع  تأخر  ذلك،  وبنتيجة 
صحيفتي »لوس أنجليس تايمز« و»سان دييغو 

تريبيون«، وفق »فرانس برس«.
الهجوم على توزيع صحف وطنية  أثر  كذلك 
أخرى تستعين بالموزع عينه في واليات الغرب 
و»وول  تايمز«  »نيويورك  بينها  األميركي 

ستريت جورنال«.

للمشتركين،  المحدد  العدد  يعرف  ولم 
أكثرية  أن  غير  الوضع  هذا  طالهم  الذين 
على  حصلوا  تايمز«  أنجليس  »لوس  قراء 
لبضع  تأخير  مع  السبت،  صباح  جريدتهم 
ساعات. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع 
كان  الهدف  أن  »نظن  قوله  الملف  على 
الخوادم ال  التحتية خصوصا  البنية  تعطيل 

سرقة معلومات«.
وأوردت »لوس أنجليس تايمز« نقا عن 
مسؤولين أنه من المبكر التكهن هل كان 

الهجوم صنيعة جهات حكومية أم ال.
بيان  في  القومي  األمن  وزارة  وقالت 
هجوم  بشأن  بالمعلومات  علما  »أحطنا 
إلكتروني محتمل طاول صحفا عدة، ونحن 
المجال  في  وشركاء  حكومتنا  مع  نعمل 

لفهم الوضع على نحو أفضل«.

تأخير توزيع صحف كبرى بعد هجوم إلكتروني

كلمة1000

●  فرسان المهاري يتألقون بمهرجان غات السياحي

فيلم »الحرب األزلية« يسقط 
بلقب »أسوأ أفالم 2018«



متابعات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة الرابعة

العدد 163
اخلميس

27 من  ربيع اآلخر 1440 هــ

3 يناير 2019 م

بني مكافحة الفساد ومخاوف الغالء

الدعم النقدي للوقود يثير جد ال 
بني املؤيدين واملعارضني

استطالع: رمضان كرنفودة،
الصغير الحداد، صالح ناصف

يقول مراقبون إن حديث العيساوي عن رفع الدعم أو 
استبداله بالدعم النقدي لم يكن جديدًا، بل حظي 
بنقاشات واسعة في عهد النظام السابق وبالتزامن 
اإلسالم  بـ»المشروع اإلصالحي لسيف  يعرف  ما  مع 
رموز  بعض  معارضة  بعد  توقف  لكنه  القذافي«، 
طرحه  الــذي  المقترح  المصالح  وأصحاب  النظام 
رئيس الوزراء األسبق شكري غانم، وبعد قيام ثورة 
السابع عشر من فبراير عاد الحديث عن هذا الملف 
لكنه   ،2013 العام  الوطني في  المؤتمر  إلى طاولة 

سرعان ما توقف.
نقاش قديم

ويوضح عضو مجلس الدولة األعلى للدولة، الدكتور 
 2013 العام  »في  لـ»الوسط«:  حولي،  عبدالقادر 
مستفيضة  دراسة  الوقت  ذلك  في  الحكومة  قدمت 
اللجنة  رئيس  لكن  العملية،  هذه  تنفيذ  لكيفية 
هذا  سحب  الوافي،  الشريف  بالمؤتمر،  االقتصادية 
المقترح من جدول األعمال بحجة أن اللجنة لم تقدم 

تقريرها بالخصوص، وهذا ليس صحيحًا«.
فائدة  المرتقبة  الخطوة  هذه  المؤيدون  ويرى 
المناطق  في  التهريب  عمليات  من  تقلل  إذ  أمنية، 
في  الهدر  تخفف  واقتصادية  والموانئ،  الحدودية 
إلى  الدعم  ليعود  الدعم،  الميزانية على مخصصات 

المواطن المستهدف.
وتقول عضو مجلس الدولة، سعاد قنون، »القرار 
العدالة  ويحقق  المحروقات،  تهريب  من  يحد 
التدريس  هيئة  عضو  تعتقد  فيما  االجتماعية«، 
أن  الشريف،  مبروكة  الدكتورة  الزاوية،  بجامعة 
الدولة  من  المحروقات  سعر  وتحديد  الدعم  »رفع 
سيحد من تغول ميليشيات الوقود، ويحد من سرعة 

السيارات والحوادث«.
فساد

الكبير  اإلنفاق  تواكب  فقد  نفسه،  الوقت  في 
هذا  تهدر  واسعة  فساد  ممارسات  مع  الدعم  على 
أستاذ  الالفي  أبوعزوم  الدكتور  ويقول  الدعم، 
يؤد  لم  الدعم  »نظام  سبها  بجامعة  االقتصاد 
من  الناتج  الفساد  بسبب  المطلوب  بالشكل  دوره 
بشكل  الدولة  ميزانية  أرهق  مما  تقديمه،  آلية 

كبير جدًا ودون طائل«.
»هذا  قليوان  أحمد  المدني  الناشط  يقول  كما 
يملك  ال  الذي  البسيط  المواطن  صالح  في  األمر 
االستثمارات  وال  القصور  وال  الفارهة  السيارات 
الصناعية والزراعية، حيث تتم التسوية بينه وبين 
الدعم  عملية  في  االمتيازات  هذه  يمتلكون  من 
أصدرتها  للميزانية  بيانات  آخر  وحسب  العيني«. 
إجمالي  بلغ  الوفاق، فقد  المالية في حكومة  وزارة 
العام  في  المحروقات  دعم  على  الحكومة  نفقات 
حجم  بلغ  حين  في  دينار،  مليار   6.3 نحو   2017
و2014  العامين2011  بين  الدعم  على  اإلنفاق 

33.89 مليار دينار. نحو 
المالية  اللجنة  عضو  ــادة،  رش أبو  سعد  كان 
إن  قال  للدولة  األعلى  المجلس  في  واالقتصادية 
عن  الدعم  رفع  في  البدء  ل  أجَّ الرئاسي  المجلس 
المستوى  على  حفاظًا  الجاري،  العام  إلى  الوقود 
مالية  سيولة  لتوفر  وكذلك  للمواطنين،  المعيشي 

لتقديم دعم نقدي بداًل عن دعم المحروقات.
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  لكن 
التهريب  إن  قال  اهلل،  صنع  مصطفى  طرابلس 
 750 نحو  الليبي  االقتصاد  يكلف  للوقود  المنظم 
المجتمعي  الضرر  إلى  إضافة  سنويًا،  دوالر  مليون 

املؤيدون: يوقف التهريب والفساد.. ويخفف الضغوط على املوازنة
    املعارضون: يرفع األسعار ويمزق النسيج االجتماعي ويرفع معدالت الجريمة

< أشرف القطعاني

< محمد حسن

< خديجة عنديدي< د. إمبارك موسى الفقهي < علي العيساوي < شكري غامن

عميد بلدية تازربو يروي لـ »الوسط« ساعات اخلطف:

الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي
واتهموني بـ »الكفر واإللحاد«

أن  بعد  الخطف،  حقيقة  اتضحت  ما  وسرعان 
برفقة  السيارة  من  المكلف  البلدية  عميد  ترجل 
باللهجة  يتحدث  شخص  إلى  واستمع  المسلحين، 
التونسية، ويوضح »ساورني الشك حين استمعت 
أوجهازًا  جيشًا  ليسوا  أنهم  وأدركت  لهجته  إلى 

أمنيًا، وأنهم تابعون لتنظيم )داعش(«.
تحرك  أن  المسلحين  سيارات  موكب  لبث  ما 
بعد أن قاموا بتعصيب عين عميد البلدية المكلف 
وباقي المخطوفين، لتبدأ مرحلة جديدة في رحلة 
تتوقف  ال  الصحراء  فى  يومين  لمدة  المجهول 

السيارات خاللها إال لغرض تعبئة الوقود.
منطقة  إلى  السيارات  رتل  وصل  يومين  وبعد 
المكلف  البلدية  عميد  ويقول  مجهولة،  جبلية 
هويتي  على  وتعرفوا  معي،  التحقيق  »بـــدأوا 
التنظيم من  لتنقلنا مجموعة أخرى من  ومنصبي، 
بمنطقة  الزراعية  الدوائر  إلى  الجبلية  المنطقة 
البعض  على  »اعتدوا  مضيًفا  أيام«،   5 بعد  غدوة 

ولم أتعرض ألي اعتداء« .

السجن الحاوية
وفي مزارع غدوة، كان السجن عبارة عن حاوية 
ومجهزة  خشبية،  أرضية  ذات  مجهزة  بضائع  نقل 
بدورة مياه وصنبور ماء، و ال يوجد بها إال فرشتين 
في  المخطوفين  عدد  »أصبح  ويقول  وبطانتين، 
الحاوية 22 شخصًا، بواقع 9 من تازوربو و13 من 
أشخاص«، مستدرًكا »مجموعة   9 الفقهاء  منطقة 

تازوربو جاءت على دفعات«.
ويشرح عميد البلدية المكلف األوضاع اإلنسانية 

سجن  فــي  المختطفون  عاشها  التي  الصعبة 
الحاوية دون طعام  »داعش« ويقول »بقينا داخل 
أيام«،   3 الطعام  نتناول  ال  كنا  وأحيانًا  صحي، 
إلى  األمر  ووصل  جرحى،  بيننا  من  »كان  مضيًفا 
يخرج  الدود  وأصبح  المسجونين  أحد  جرح  تعفن 

منها«.
وفي غمار هذه األيام العصيبة رهن االختطاف، 
لتحقيقات  المختطفين  وباقي  البلدية  عميد  خضع 
لديك  )هــل  »سألوني  ويقول  المسلحين،  من 

المالي؟(«،  رصيدك  هو  و)مــا  مصرف؟(،  حساب 
يمني وصفني  بالقول »حقق معي شخص  ويردف 
بأنني كافر ومرتد ألنني أعمل بوزارة حكم محلي 
الشريعة  مع  تتوافق  ال  وقوانينها  تشريعاتها 
الى  نتجه  أن  المفترض  من  وأننا  اإلسالمية، 

الجهاد«.
مبادلة األسرى

وخالل التحقيقات أيضًا قال الخاطفون إن »الجيش 
يأسر عناصر تابعة لهم، ويريدون مبادلتي مع أحد 

معي«،  للتواصل  أخي  رقم  على  وحصلوا  أسراهم، 
حسب عميد البلدية المكلف، مضيًفا »عندما تحررنا 
بأنهم  وأخبروه  معه  تواصلوا  بأنهم  أخي  أخبرني 
كانوا  أنهم  رغم  أسراهم،  بأحد  مبادلتي  يريدون 

يجيبون بالنفي إذا سألناهم عن اتصالهم بأهلنا«.
ورغم صعوبة الموقف الذي وصل إلى وصل إلى 
إغالق باب الحاوية أوالسجن لمدة أسبوعين، إال أن 
اليأس لم يفترس عزيمة المخطوفين، الذين أخذوا 
يفكرون في سبيل للخروج من هذا المكان، وأوضح 
»طلبنا مقابلة األمير أو الشيخ من شخص سوداني 

يجلب لنا الطعام، لكن لم نتلق إجابة«.
مخاطرة الهروب

اختار  ســواء،  والحياة  الموت  فيها  بدا  لحظة  وفي 
بمحاولة  المخاطرة  ــرروا  وق الحرية،  المخطوفون 
تحركات  وراقبوا  المسلحين،  السجن  من  الهروب 
المسلحين من فتحات في دوارة المياه، ويقول »خالل 
تلك المراقبة، وجدنا وقت صالة المغرب هو التوقيت 
الحاوية  عن  قلياًل  يبتعدون  إذ  للهروب،  المناسب 

يتجهون لصالة  و  العشاء  لنا وجبة  يقدموا  أن  بعد 
الجماعة«.

إلى  الــطــعــام  إلدخـــال  صغيرة  فتحة  كــانــت 
المخطوفين في الحاوية هي طوق النجاة، إذ وجدوا 
فيها منفًذا وحيدًا للفرار رغم أنها ال تتسع إال لشخص 

ضعيف البنية للخروج منها.
شخصان  »استطاع  يقول  المكلف  العميد  لكن 
ضعفاء البنية الخروج من هذه الفتحة، واتجهوا إلى 
غدوة سيرًا على األقدام، مضيًفا »ربما تعرضنا لعملية 
قتل جماعي إذ تم اكتشاف هروب المخطوفين، لكنا 
انتظرنا 30 دقيقة أو أكثر لم نسمع صوت رصاص 

أوحركة غريبة«.
والمخاطرة  والعذاب  الخوف  كانت نهاية ساعات 
حين أرشد المخطوفون الهاربون عن مكان الحاوية، 
وتحرر  السجن  إلى مكان  للجيش  تابعة  قوة  لتتجه 
المخطوفين وتخرجهم من الحاوية، ليسدل الستار 
على واحدة من عمليات الخطف التي أصبحت شبه 

يومية في البالد منذ العام 2011.

ساعات عصيبة عاشها 22 رهينة في أيدي مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى 
محمد  المكلف  تازربو  بلدية  عميد  وكان  الماضي،  الشهر  »داعش«  تنظيم 
حسن خيراهلل من بين هؤالء المختطفين  الشهر الماضي، بعد هجوم شنّه 
مسلحون على مركز شرطة تازربو قتلوا خالله عددًا من عناصر الشرطة، واختطفوا 

المنطقة. أهالي  عددًا من 
تازربو، لكن–وعلى  أحد شوارع  الخطف، كان خير اهلل يستقل سيارته في  ليلة  في 

من  أشخاص  بينهم  من  مسلحين  مجموعة  يضم  كمين  مفاجئ–استوقفه  نحو 
الجيش. إلى  أنهم عناصر تنتمي  أنفسهم على  تازربو قدموا 

هويتي«،  على  تعرفوا  أن  بعد  السيارات  إحدى  داخل  عليّ  التحفط  »تم  ويقول 
لكنهم  قليل،  بعد  سراحي  سيطلقون  وأنهم  أمنية  »إجراءات  بأنه  فعلوا  ما  وبرروا 
يخلوا  ولم  للمسلحين  التابعة  السيارات  »تحركت  ويضيف  به«،  وعدوا  بما  يوفوا  لم 

سبيلنا، و في الطريق شاهدنا اشتباكات قرب مركز شرطة تازربو«.

فتحة الطعام والشراب أنقذتنا و30 دقيقة كانت فارقة بني الحياة واملوت

أغلقوا السجن أسبوعني ووصل األمر إلى تعفن جرح أحد املسجونني

في المقابل، يساور القلق اقتصاديين وأكاديميين 
إذ  الخطوة،  لهذه  السلبية  التداعيات  من  ومثقفين 
بني  بجامعة  االقتصاد  بكلية  االقتصاد  أستاذ  يقول 
وليد، الدكتور امبارك موسى الفقهي »البد أن يكون 
هناك استقرار سياسي وأمني، ألن أي استقرار يؤدي 

إلى نمو االقتصاد«.
ارتفاع  هو  للكثيرين  األكبر  الهم  يكون  وربما 
إذ  الوقود،  أسعار  رفع  نتيجة  التضخم  مستويات 
تقول دراسة حديثة للبنك الدولي إن رفع الدعم عن 
المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع األسعار بنسبة تتراوح 
بين %7 و%10، وال سيما أن معدالت التضخم تصل 
إلى %26، وفي وقت يتعذر فيه االعتماد على بدائل 
الكهرباء،  وتوزيع  إنتاج  كفاءة  تحسين  مثل  أخرى، 

واالعتماد على وسائل النقل العام.
التجاري  بمصرف  موظف  الصراري  حسام  ويقول 
إلى  ســيــؤدي  الــدعــم  »رفـــع  ولــيــد  بني  الوطني 
سعر  ارتفاع  بفعل  والخدمات  السلع  أسعار  زيــادة 

المحروقات«.
هيئة  عضو  البكاي  امحمد  الدكتور  ويــحــذر 
السلع  أسعار  »ارتفاع  من  سبها  بجامعة  التدريس 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  النقل  تكلفة  ارتفاع  بحجة 
دعم  بشأن  خطوة  أية  اتخاذ  عدم  داعيًا  الوقود«، 
وحافالت  األسعار،  رقابة  آلية  إيجاد  بعد  إال  الوقود 
نقل جماعي بأسعار رمزية. ولم يخف البكاي مخاوفه 
سيجري  التي  المبالغ  تستهدف  فساد  عمليات  من 

توفيرها من الدعم.
آلية مطلوبة

محمد  المدني  الناشط  يقول  نفسه،  السياق  وفي 
تضمن  مناسبة  آلية  اعتماد  من  »البد  حمادي 
وضع  مع  للمواطنين  النقدي  البديل  وصــول 
األمر  هذا  استخدام  يتم  ال  حتى  رقابية  ضمانات 
بما  مثاًل  ضاربًا  الدولة«،  أموال  على  لالستيالء 
أرباب  ومخصصات  األجنبي  النقد  »بيع  في  حدث 

تعبيره. حسب  العائلة«،  وعالوة  األسر 
يرى صالح غميض ماجستير إدارة أن عدم رفع 
للمواطن  مباشر  نقدي  دعم  وتوجيه  المرتبات 
للمواطن،  الشرائية  القدرة  انهيار  إلى  سيؤدي 

الجريمة«. معدالت  وتزداد  الفوضى  تنتشر  وقد 
يطالب  البالد،  في  السيولة  أزمة  استمرار  ومع 
السيولة  بتوفير  فرج  إبراهيم  الصحفي  الكاتب 
الوقود  على  للحصول  سيحتاجها  المواطن  ألن 
مدعومة..  غير  بأسعار  متوافرًا  سيكون  الــذي 
نقدي  إلى  العيني  الدعم  استبدال  يطرح  وربما 
بعد  تطبيقه  فــرص  ضــوء  في  ــرى،  أخ إشكالية 
خديجة  وتقول  الوطني.  الرقم  بمنظومة  ربطه 
من  »سيظلم  أوباري  مدينة  من  ناشطة  عنديدي 
مشاكل  وستحدث  الوطني،  الرقم  يمتلكون  ال 
أهل  ألن  عنها،  غنى  في  الجنوب  وحساسيات 
الذي  الرقم«، وهو األمر  الجنوب ال يمتلكون هذا 
على  »خطرًا  الزروالي  صالحين  الصحفي  اعتبره 

الهش«. االجتماعي  النسيج 
األرقام  برنامج  في  كبير  خلل  »هناك  وأضاف 
الوطنية مما سيترتب عنه عدم صرف بدل الدعم 
المنظومة،  خارج  أنها  سترى  التي  العائالت  لتلك 
أخرى«. بطريقة  بحقوقها  المطالبة  في  تبدأ  وقد 
منطقيًا،  السؤال  يبدو  التحديات  هذه  ووسط 
حيال  القلق  حدة  من  الوفاق  حكومة  تخفف  هل 
العراء  في  المواطن  سيترك  أم  الــقــرار،  هــذا 
الشعب«،  وجه  في  المتغولة  الرأسمالية  »لتزداد 
كلية  في  العامة  العالقات  أستاذ  تعبير  حسب 

لغراب. ذاوود  أجدابيا  بجامعة  واالتصال  اإلعالم 

لم  الذي  الشرعي،  غير  السلوك  هذا  خلفه  الذي 
فقط،  المادي  المستوى  على  الخسائر  على  يقتصر 

بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون.

لتر   22.3 ليبيا  فــي  الــفــرد  استهالك  وبلغ 
دول  في  بينما   ،2013 في  يوميًا  للسيارات  بنزين 
حيث  بكثير،  أقل  هو  مشابهة  أفريقية  نفطية 

يوميًا،  لتر   3.3 الجزائر  في  الفرد  استهالك  معدل 
يوميًا. لتر   2.5 ونيجيريا 

المحاسبة،  ديوان  تقرير حديث صادر عن  ووفق 

للتهريب.  يذهب  المحروقات  دعم  من   30% فإن 
الفترة  خالل  الليبية  المصافي  إنتاج  حجم  وتراجع 

الماضية لتعمل بنصف طاقتها تقريبًا.

تصريحات  إثر  الجاري،  األسبوع  الوقود  دعم  ملف  واكب  واسع  مجتمعي  نقاش 
األحد  العيساوي،  علي  الوطني،  الوفاق  حكومة  في  االقتصاد  بــوزارة  المفوض 
إلى  عيني  »من  المحروقات  دعم  استبدال  الوزارة  عزم  فيها  أعلن  التي  الماضي، 
المهربين«  على  »سيقضي  اإلجراء  هذا  أن  األحرار«  »ليبيا  قناة  مع  حوار  في  معتبرًا  نقدي«، 

المدعوم. الوقود  في  يتاجرون  الذين 
ويأتي اإلعالن عن هذه الخطوة بعد نحو 4 أشهر من بدء تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي، 
الحكومة  ما تصفه  لوقف  الوقود،  الدعم عن  رفع  بينها  والذي يشمل عدة محاور إصالحية، من 

الملف. ارتبطت بهذا  التي  الخارج«  إلى  والتهريب  الفساد  بـ»منظومة  واقتصاديون 



متابعات 04

من بينها قناة تلفزيونية حكومية متوقفة منذ 2010

ديوان املحاسبة بالبيضاء يرصد 21 واقعة فساد للحكومة املوقتة

خالف قانوني حول شرعية »التجميد«

مذكرة مجلس األمن تعيد الجدل حول األرصدة الليبية في بلجيكا

عاد الجدل حول شرعية التصرف في األرصدة 
واجهة  إلى  بلجيكا  في  المجمدة  الليبية 
الشركة  كشفت  أن  بعد  مجددا،  األحداث 
عن  »الفيكو«  الخارجية  لالستثمارات  الليبية 
المنشأة  مذكرة أصدرتها لجنة مجلس األمن 
قرار  تنفيذ  بشأن   2011 لعام   1970 بالقرار 
أوضحت  الخارج،  في  الليبية  األموال  تجميد 
المجمدة  الحسابات  وأرباح  فوائد  أن  فيها 
و»محفظة  لالستثمار  الليبية  بالهيئة  الخاصة 

أيضًا. مجمدة  لالستثمار  ليبيا–أفريقيا« 
أمس،  الشركة  نشرت  مفاجئ،  تطور  وفي 
رقم  التنفيذ  على  »المساعدة  مذكرة  رابط 
األرباح  أو  الفوائد  »تكون  أن  فيها  جاء   ،»6
المجمدة  للحسابات  األخرى  المدفوعات  أو 
ومحفظة  لالستثمار  الليبية  للمؤسسة 
 16 بعد  الناشئة  لالستثمار،  ليبيا–أفريقيا 
حين  في  أيضًا«.  مجمدة   ،2011 سبتمبر 
أشارت المذكرة إلى أن األصول التي تملكها 
تخضع  ال  ليبيا  داخل  والمحفظة  المؤسسة 

التجميد. أرباحها إلى قرار  أو  فوائدها 
الثامن من نوفمبر الماضي، أقر وزير  وفي 
البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، بأن  المالية 
من  هو  فاناكريه،  ستفان  المنصب  في  سلفه 
المجمدة  الليبية  األموال  فوائد  تحرير  أجاز 
جاء  أممي.  قرار  بموجب  بلجيكي  مصرف  في 
لجنة  نظمتها  استماع  جلسة  في  اإلقرار  هذا 

النواب . المالية بمجلس  الشؤون 
عقب   »6 رقم  »المذكرة  تفسيرات  وتأتي 
الخالف الذي نشب حول فوائد األصول الليبية 
المجمدة في بلجيكا بعد ما أثاره تقرير خبراء 
الماضي،  سبتمبر  في  الصادر  األمن،  مجلس 
األموال  تجميد  قرار  بلجيكا  خرق  بشأن 
لمسؤولي  سمحت  عندما  بالخارج،  الليبية 
فوائد  بتحريك  البلجيكي  »يوروكلير«  مصرف 
مليون   300 بقيمة  ليبية،  أموال  وعائدات 
هيئات  لصالح   2012 العام  منذ  سنويًا  يورو 
تابعتها  التي  القضية  ليبية، وهي  ومؤسسات 
بروكسل  في  مراسليها  عبر  الوسط«  »بوابة 

وطرابلس.
البلجيكي، يوهان  المالية  أقر وزير  وبعدها 
فوائد  تحرير  أجاز  سلفه  بأن  أوفرفيلت،  فان 
أكد  بلجيكي، كما  الليبية في مصرف  األموال 
»الوسط«،  إلى  تصريحات  في  ليبي،  مصدر 
فوائد  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  باستالم 
موجودة  وأنها  بلجيكا،  في  المجمدة  األموال 
لكنه  فيها،  التصرف  يتم  ولم  حساباتها  في 
هذه  تمثل  التي  المبالغ  قيمة  تحديد  رفض 

المستلمة. الفوائد 
لمجلس   1970 رقم  القرار  أن  إلى  يشار 
العام  من  فبراير   26 في  الصادر  األمن، 
األعضاء  للدول  يجوز  أنه  على  ينص   ،2011
المجمدة،  الحسابات  إلى  تضاف  بأن  السماح 
 ،1970 القرار  من   17 الفقرة  أحكام  بموجب 
للحسابات،  المستحقة  والعوائد  الفوائد 
أو  عقود  بموجب  المستحقة  األرباح  كذلك 
تخضع  أن  قبل  ُأبرمت  التزامات  أو  اتفاقات 
استمرار  شريطة  التجميد،  لقرار  الحسابات 
األحكام  لهذه  األرباح  أو  الفوائد  تلك  خضوع 

قالت  الماضي،  نوفمبر  وفي  ومجمدة. 
إفراج مصرف  إن  الليبية لالستثمار  المؤسسة 
ودائع  عوائد  عن  بلجيكا  في  »يوروكلير« 
»تم  لالستثمار  الليبية  للمؤسسة  مملوكة 
في ظل إدارة سابقة للمؤسسة«، مشيرة إلى 
الحسابات  من  مالية  مبالغ  أي  تحويل  »عدم 
منذ  يوروكلير  بمصرف  للمؤسسة  المالية 

.»2017 نهاية شهر أكتوبر 
بيان المؤسسة اعتبر أن »استنتاجات فريق 
التصرف  المتحدة بشأن موضوع  األمم  خبراء 
هي  المجمدة  األرصدة  وعوائد  الفوائد  في 

أكدت  المؤسسة  لكن  خاطئة«،  استنتاجات 
المقررة  والنظم  بالقواعد  الكامل  »التزامها 
المقرر  العقوبات  وبنظام  المتحدة  األمم  من 
منها«. ونفت »وجود أي حالة من حاالت سوء 
في  المودعة  المؤسسة  أموال  في  التصرف 
أن  إلى  بلجيكا، مشيرة  حسابات مصرفية في 
الليبية  للمؤسسة  المجمدة  المالية  »األصول 
الرعاية  درجات  بأقصى  محاطة  لالستثمار 

واألمان«.
بتسلم  أقر  مسؤول  مالي  مصدر  كان 
األموال  فوائد  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
أنها  مؤكدًا  بلجيكا،  في  المجمدة  الليبية 
التصرف  يتم  ولم  حساباتها  في  موجودة 
اإلفصاح  رفض  الذي  المصدر  لكن  فيها، 
رفض  الوظيفي،  مركزه  لحساسية  اسمه  عن 
الفوائد  تمثل هذه  التي  المبالغ  قيمة  تحديد 
مختلفة  »تفسيرات  إلى  مشيرًا  المستلمة، 

العقوبات األممية«. الدول في تطبيق  من 
الليبية  للمؤسسة  السابق  الرئيس  ويقول 
وعوائد  فوائد  أن  دريجة  محسن  لالستثمار 
التابعة  المدى،  والمحفظة طويلة  المؤسسة، 
العام  التحرير  إعالن  منذ  حرة  أصبحت  لها 
من  دوالر  مليون   620« أن  ويوضح   .2011
المؤسسة  حسابات  دخلت  والعوائد  األرباح 
 ،»2012 العام  في  المدى  طويلة  والمحفظة 
بمحضر  المبلغ  هذا  »تسليم  إلى  مشيرًا 

التالية«. تسليم واستالم رسمي لإلدارة 
أرباحًا وعوائد أخرى  إلى أن »هناك  ويلفت 
لحسابات  ذهبت  دوالر  مليارات  ثالثة  تتعدى 
 2013 العامين  بين  والمحفظة  المؤسسة 
هل  العالم  يشغل  »ما  يقول:  لكنه  و2017«، 
التصرف  تم  أم  موجودة  التزال  األموال  هذه 
في  أفريقيا  ليبيا  محفظة  تصرفت  كما  فيها، 

2013؟«. 300 مليون دوالر العام  أكثر من 
الملف  هذا  بشأن  الجدل  استمرار  ورغم 
هذا  وفي  الفصل،  كلمة  إلى  يصل  لم  أنه  إال 
بضم  ليبي  مصرفي  خبير  يطالب  السياق 
الخارج  في  المجمدة  الليبية  األموال  ملف 
للتحقيق  المقترحة  الدولية  اللجنة  أجندة  إلى 
خلفية  على  المركزي،  ليبيا  مصرف  أداء  في 
إلى حدوث تصرف في  التي تشير  المعلومات 
البنوك  في  المجمدة  الليبية  األرصدة  فوائد 

لبلجيكية. ا
الذي تحفظ على ذكر اسمه  الخبير  ويقول 
المحاسبة  ديوان  إن  وظيفية«  لـ»أسباب 
من  األموال  هذه  حركة  مراجعة  أيضًا  مكلف 
الليبية  المؤسسة  حسابات  مراجعة  خالل 
تحدث  لم  »لماذا  متسائاًل:  لالستثمارات، 

المراجعات؟«. هذه 

طرابلس ــ الوسط

عديدة  مخالفات  البيضاء  في  المحاسبة  لديوان  تقرير  رصد 
ارتكبتها الحكومة الموقتة، أغلبها تتعلق بالتصرف في المال 
بنود  تحت  يجرى تسويتها  الدوالرات  العام، وصرف ماليين 
ماليين  تحويل  إلى  باإلضافة  بـ»الوهمية«،  التقرير  وصفها 
أخرى لقناة »الساعة الفضائية« رغم توقفها عن العمل منذ 
العام 2010، وال تزال إدارتها تتلقى رواتب وإعانات ومكافآت 

حتى اآلن.
21 مخالفة  الموقتة  الحكومة  ارتكاب  التقرير عن  وكشف 
خالل العام الماضي، تضمنت التوسع في صرف العهد المالية 
بقيم كبيرة، وتخصيص مبالغ مالية جرى تسويتها على أنّها 

رواتب نقدًا للموظفين ومكافآت مالية مقطوعة.
وأشار الديوان، الذي راجع حسابات ديوان مجلس الوزراء 
 21 في  رصدها  التي  الوقائع  أّن  إلى   ،2017 العام  خالل 
والحسابات  الميزانية  الئحة  من   187 المادة  تُخالف  بندًا 

والمخازن، من دون اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.

تجهيز مقر رئيس الحكومة الموقتة
وتركيب  توريد  مقابل  مالية  مبالغ  صرف  إلى  التقرير  أشار 
كاميرات ومواد منزلية ومكمالتها وصيانة المرفقات الخاصة 

بمقر رئيس الوزراء بمنطقة اللي.
غير  اإلجراءات  بعض  الحكومة  اتخاذ  التقرير  ورصد 
القانونية، من بينها صرف مبالغ مباشرة على مشاريع داخل 
طريق  عن  الصحيح  اإلجراء  اتباع  دون  من  البلديات،  نطاق 
تخصيصها  أجل  من  المحلي  الحكم  لوزارة  مبالغ  تخصيص 
مبالغ  تخصيص  إلى  باإلضافة  عليها،  واإلشراف  للبلديات 
يصدر  أن  ودون  العامة،  بالميزانية  مدرجة  غير  لمشروعات 

بها قرار تخصيص في الميزانية الحالية.

إعانات وبدالت
إعانات دون  وّقع على صرف  الوزراء  رئيس  أّن  التقرير  وذكر 
إلى  باإلضافة  المبالغ،  هذه  لصرف  ومعايير  ضوابط  وجود 
سابقة؛  سنوات  بمصروفات   2017 العام  مصروفات  تحميل 
مما يعد مخالفة للمادة 13 من الئحة الميزانية والحسابات 

والمخازن.
إيجار  كبدل  مالية  مبالغ  صرف  المخالفات  تضمنت  كما 
لبعض المستفيدين دون تحديد تبعية المستفيد ما إذا كان 
مجلس الوزراء من عدمه، وعدم وجود ما يفيد ملكية العقار 

للمستأجر منه أو تصديق العقد المرفق لمصلحة الضرائب.
ورصد ديوان المحاسبة بالبيضاء أيضًا، صرف ما يزيد على 
100 ألف دينار ألحد األشخاص، مقابل استرجاع قيمة تذاكر 
سفر وحجز فنادق بدعوى أنه ُكلِّف من رئيس الحكومة بإنجاز 
بتكليفه  إيفاد  قرار  وجود  دون  الخارج،  في  األعمال  بعض 

بالمهمة، أو تقديم تقرير بنتائج وطبيعة المهمة.
كما تضمنت المخالفات صرف مبالغ مالية لبعض الفنادق 
مهامهم،  تحديد  دون  األشخاص  من  عدد  إقامة  نظير 

وأسباب الحجز، وعدم اعتماد الفواتير من قبل النزالء.

مخالفات فرعية
أخرى، من  فرعية  مالية  التقرير عن وجود مخالفات  وتحدث 
بينها حجز تذاكر سفر لعدد كبير من األشخاص دون إرفاق 
لبعض  تذاكر  بينها  من  التذاكر،  هذه  على صرف  الموافقة 
العائالت دون وجود مبرر قانوني للصرف، باإلضافة إلى إجراء 
تعديالت في أسعار الوجبات ببعض العقود المبرمة مع شركة 
تحديد  وعدم  العقد،  بتعديل  يفيد  ما  وجود  دون  اإلعاشة 
واالكتفاء  المبرمة  بالعقود  الوجبات  من  المستهدف  العدد 

بالعدد المذكور بنماذج التسلم، وعدم إرفاق العقود األصلية 
الخاصة بتوفير الوجبات في أذونات الصرف، هذا فضاًل عن 
توريد عدد من السيارات بطريقة التكليف المباشر، مما يعد 
األمر  اإلدارية،  العقود  الئحة  من   10 المادة  لنص  مخالفة 
24 من  للمادة  بالمخالفة  العام  المال  يعد تصرفًا في  الذي 

القانون المالي.
وأشار التقرير إلى لجوء الحكومة إلى أسلوب يتعارض مع 
مليون   111 تحويل  جرى  حيث  المالية،  واللوائح  القوانين 
مدفوعات  في  القيمة  واستخدام  األمانات  حساب  إلى  دينار 

عادية تخالف طبيعة الحساب.
المستندات  إحالة  بعدم  القانون  الحكومة  خالفت  كما 
المتعلقة بصرف الدفعات والمستخلصات للعقود التي تتجاوز 
قيمتها 500 ألف دينار بعد الصرف مباشرة بالمخالفة للمادة 

2 من القانون رقم 24 لسنة 2013.

عقود ال تخضع للمراقبة
الموقتة  الحكومة  قيام  المحاسبة،  ديوان  تقرير  رصد  كما 
بصرف مبالغ مالية على عقود تجاوزت قيمتها 5 ماليين دينار 
للمادة  بالمخالفة  المسبقة  الديوان  لرقابة  إخضاعها  دون 

رقم 1 من القانون رقم 24 لسنة 2013.
ال  ألشخاص  خاصة  سيارات  تخصيص  إلى  باإلضافة 
بتخصيص  والتبرع  الوزراء،  بمجلس  عالقة  أي  تربطهم 
سيارات أخرى لجهات اعتبارية ذات ميزانيات مستقلة، فضاًل 

لديوان  المنتدبين  الموظفين  من  العديد  طرف  إخالء  عن 
إلزامهم  دون  الوظيفية  عالقتهم  وانتهاء  الوزراء  مجلس 

بتسليم السيارات التي كانت بعهدتهم.

بطولة كرة الطائرة
عن  التقرير  تحدث  األخرى  المخالفات  بعض  وبشأن 
بمدينة  الطائرة  لكرة  ليبيا  إقامة بطولة  مقابل  مبلغ  صرف 
طبرق، بناء على تكليف صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء 
تبرعًا  باعتباره  المالي  القانون  من   24 للمادة  بالمخالفة 

بالمجان بالمال العام.

قناة الساعة
كما كشف تقرير ديون المحاسبة مخالفة مالية جسيمة بقناة 
الساعة الفضائية المتوقفة عن العمل منذ 2010، وذلك في 
تسعة بنود، على رأسها تخصيص مبالغ مالية لم يتم تفعيل 

وتشغيل القناة المتوقفة عن العمل منذ تسع سنوات.
وأضاف التقرير أّن قناة الساعة )الشركة العربية لإلرسال 
اإلعالمي(، لم تسدد االلتزامات المستحقة عليها والمتمثلة 
في عقود اإليجار للشركة المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي 
رواتب  إلى  باإلضافة  الصناعية،  لألقمار  المصرية  والشركة 
والمصروفات  االلتزامات  بعض  وكذلك  العاملين،  ومكافآت 
بحوالي  تقدر  والتي  تشغيلها  إعادة  من  القناة  تمكن  التي 

1.3 مليون دوالر.
مالية  مبالغ  تحويل  جرى  أنه  المحاسبة  ديوان  وأوضح 
بلغت   ،2016 إلى   2011 العام  من  الفترة  خالل  للقناة 
إلى  باإلضافة  ألف،  و284  ماليين   4 اإلجمالية  قيمتها 
القناة  وتشغيل  تفعيل  يتم  لم  ذلك  رغم  يورو،  آالف   203

.2010 العام  المتوقفة عن العمل منذ 
القناة  على  مستحق  سابق  دين  وجود  التقرير  ورصد 
م«  ل  »س  شركة  من  عليها  حصلت  قروض  في  يتمثل 
ليبيا  لشركة  التابعة  والصناعية  الزراعية  لالستثمارات 
تعليمات  على  بناء   ،2010/2009 عامي  خالل  لالستثمار 
ماليين   8 قيمتها  بلغت  الفترة  تلك  في  مسؤولة  جهات 
دعوى  برفع  المُقرضة  الشركة  قامت  حيث  دوالر،  ألف   79
وال  للشركة،  الممنوح  المبلغ  باسترداد  للمطالبة  قضائية 

المصرية. المحاكم  أمام  القضية منظورة  تزال 
ألية  القناة  خضوع  عدم  الحظ  أنّه  إلى  التقرير  وأشار 
على  »أّثر  ذلك  أّن  معتبرًا  عامة،  جهة  قبل  من  متابعة 
مقفلة  وظلت  المستهدف،  تحقيق  وعدم  القناة  نشاط 
تسدد  كانت  التي  المبالغ  من  بالرغم   2010 العام  منذ 
مالية  الئحة  اعتماد  في  »القصور  عن  فصاًل  هذا  لها«، 
33 من  للشركة من قبل مجلس اإلدارة بالمخالفة للمادة 
التصرفات  من  العديد  في  يساهم  مما  األساسي؛  النظام 

الخاطئة«.

شهرية مكافآت 
مخالف  بشكل  »صرف  عمليات  عن  التقرير  تحدث  كما 
مكافآت شهرية ألعضاء مجلس اإلدارة، إلى جانب مكافآت 
والقوانين  للوائح  بالمخالفة  اإلدارة  مجلس  في  العضوية 
الرواتب  وزيادة  عالوات  إقرار  عن  فضاًل  بها«،  المعمول 

دون اعتمادها من مجلس اإلدارة.
الحسابات  إعداد  في  »التأخر  إلى  التقرير  أشار  كما 
وعدم  قانونًا  المحدد  موعد  عن  المالي  والمركز  الختامية 
العام«، هذا فضاًل عن  السنوي  الجرد  بإجراء  الشركة  قيام 

.2011 عدم تحقيق الشركة أية إيرادات منذ العام 
»اتخاذ  بضرورة  الموقتة  الحكومة  الديوان  وطالب 
االلتزامات  كافة  سداد  تكفل  التي  العاجلة  اإلجراءات 
عليها  للحجز  عرضة  تكون  ال  حتى  الشركة  على  القائمة 
التي  بالحالة  وضعها  استمرار  ألن  القناة،  بيع  ثم  ومن 
ضياع  إلى  إال  الظروف  أحسن  في  يؤدي  لن  اآلن  عليها 

أصولها«.
العربية  )الشركة  الفضائية  الساعة  قناة  أن  يذكر 
الدولة  تتبع  إعالمية  مؤسسة  هي  اإلعالمي(  لإلرسال 
مدينة  في  اإلعالمي  اإلنتاج  بمدينة  مقرها  ويقع  الليبية 

القاهرة.
الدولة  بأموال   2006 نوفمبر   13 القناة في  وتأسست 
على  وتحتوي  اإلعالمي  اإلنتاج  مدينة  داخل  الليبية 
مبنى  إلى  باإلضافة  الحرة  بالمنطقة  وفني  إداري  مقر 
البث  قاعة  على  عالوة  الفنية  واألعمال  للمونتاج  فني 

لمباشر. ا
مع  خاص  بعقد  الفضائية  الساعة  قناة  وترتبط 
سات(،  )نايل  الصناعية  لألقمار  المصرية  الشركة 
الناحية  من  جدًا  مميزًا  يعتبر  القناة  تردد  أن  على  عالوة 
في  مساحة  أكبر  تغطي  يجعلها  الذي  األمر  الفنية؛ 
والقرن  المتوسط  والبحر  العربي  والخليج  أفريقيا  شمال 

الموقتة. للحكومة  الرسمية  الصفحة  وفق  األفريقي، 
الفساد  نسبة  ارتفاع  إلى  السياسي  االنقسام  وساهم 
بالمراقبة  مكلفة  هياكل  خمسة  وجود  من  الرغم  على 
وغربها،  ليبيا  بشرق  المحاسبة  ديوان  منها  والمحاسبة، 
وغربها،  ليبيا  بشرق  اإلدارية  الرقابة  هيئة  وكذلك 

الفساد. مكافحة  هيئة  إلى  باإلضافة 
وتأتي ليبيا ضمن أكثر تسع دول فسادًا في العالم خالل 
2017، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية التي منحتها  العام 

100 نقطة في الشفافية والنزاهة. 17 نقطة من أصل 

القاهرة ــ الوسط

»الخارجية« تجري اتصاالً مباشراً مع االتحاد األوروبي واألمم المتحدة

تفاصيل جديدة  في قضية الناقلة »بدر«
طرابلس ــ الوسط   

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن تنسيق 
عن  فضاًل  دولية،  جهات  مع  ومتواصل  مستمر 
البحري  للنقل  العامة  والشركة  المواصالت  وزارة 

في متابعة قضية الناقلة الليبية »بدر« ببلغاريا.
سيالة،  محمد  المفوض،  الخارجية  وزير  وقال 
وزارة  إن  الليبية  األنباء  وكالة  إلى  تصريح  في 
الخارجية ومن خالل بعثاتها وبالتنسيق مع وزارة 
جهودًا  تبذل  البحري  النقل  وشركة  المواصالت 
بأوراق  »بدر«  الناقلة  تحرك  لمتابعة  متواصلة 
مزورة خارج المياه اإلقليمية البلغارية لكي ال يتم 

استقبالها في أي ميناء في البحر األسود.
الجاري،  ديسمبر  من  والعشرين  الثاني  وفي 
البحري، والشركة  الموانئ والنقل  أعلنت مصلحة 
السلطات  أن  البحري  للنقل  العامة  الوطنية 
طاقم  إلى  بدر  الناقلة  بتسليم  »قامت  البلغارية 
بديل« ورفضت تنفيذ حكم قضائي قضى »بإخالء 
تعسفًا بسبب دعوى  المحتجزة  بدر  الناقلة  سراح 

قضائية ضد الدولة الليبية«.

اتصاالت دولية
إقناع  في  الخارجية  جهود  نجاح  سيالة  وأعلن 
التي  الجديدة  تسجيلها  أوراق  بإلغاء  بنما  دولة 
أن  إلى  مشيرًا  مزورة،  معلومات  على  بنيت 
االتحاد  مع  ورسمي  مباشر  اتصال  على  الوزارة 
المحتمل  والدول  المتحدة  واألمم  األوروبي 

إليها. اإلبحار 
ميناء  بدر  الناقلة  مغادرة  وبخصوص 
لم  قضية  ذمة  على  محتجزة  أنها  رغم  بورغاس 
بأعمال  القائم  أكد  فيها،  النهائي  الفصل  يتم 
التريكي،  سفيان  بلغاريا،  في  الليبية  السفارة 

التنفيذ  مأمور  إجراءات  يلغي  حكم  صدور 
وقال  الناقلة..  تخصيص  بخصوص  الباطلة 
ميناء  فقد خرقت سلطات  وبالرغم من ذلك  إنه 

الناقلة. وغادرت  المحكمة  بورغاس حكم 
تقدمت  ببلغاريا  الليبية  السفارة  أن  وأضاف 
باحتجاج رسمي للخارجية البلغارية، وقابلت مدير 
األوسط  الشرق  وإدارة  القنصلية  الشؤون  إدارة 
وأبلغتهم  البلغارية  الخارجية  بوزارة  وأفريقيا 
رسميًا بكل هذه التجاوزات، وفي انتظار رد مناسب 
وحازم من الحكومة البلغارية تجاه سلطات ميناء 
المعتدية.  البلغارية  الشركة  وعناصر  بورغاس 
وكذلك في انتظار صدور الحكم النهائي باإلفراج 
عن الناقلة الستناد إجراءات الحجز إلى مستندات 

مزورة.

إجراءات قانونية
اإلجراءات  ستتخذ  ليبيا  أن  على  التريكي  وشدد 
شركة  ألسطول  الناقلة  لعودة  كافة  القانونية 
والخارجين عن  المعتدين  ولتقديم  البحري  النقل 
القانون للعدالة، مشيرًا إلى أن ما حدث في ميناء 
شركة  ممتلكات  على  سافر  تعدٍ  هو  بورغاس 
ألحكام  احترام  وعدم  تجاوز  وهو  البحري،  النقل 

القضاء البلغاري.
في  الميناء  سلطات  تعنت  استمرار  أن  وأكد 
تجاوزاتهم ومخالفتهم الصريحة القانون وأبسط 
من  حاسمًا  تحركًا  يستوجب  القانون  قواعد 
الحكومة البلغارية، مشيرًا إلى أن ذلك ما تنتظره 

ليبيا.
والنقل  الموانئ  أكد مدير مصلحة  ومن جانبه 
كاماًل  تنسيقًا  هناك  أن  الجواشي،  عمر  البحري، 
ووزارة  الخارجية  وزارة  مع  ومتواصاًل  ومباشرًا 
ومتابعة  بدر  الناقلة  قضية  بشأن  المواصالت 

تطوراتها.

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

السنة الرابعة
العدد 163 27 ربيع اآلخر 1440 هــ

3 يناير 2019 م اخلميس

 صرف مبالغ مالية لتجهيز مقر رئيس الحكومة الموقتة وتركيب كاميرات ومواد منزلية ومكمالتها وصيانة المرفقات

رئيس الوزراء وقّع على صرف إعانات دون 
ضوابط ومعايير.. وحجز فنادق وتذاكر سفر 

ألشخاص مجهولين

صرف ماليين الدوالرات لفضائية »الساعة« المتوقفة 
منذ 9 سنوات.. وتحويل 4.28 مليون دوالر و203 

آالف يورو وقرض بقيمة 8.79 مليون دوالر

<  الثني خالل ترؤسه أحد اجتماعات الحكومة الموقتة

<  مقر مصرف »يوروكلير« البلجيكي في بروكسل

<  الناقلة »بدر« المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
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إتمام املصالحة والعمليتني الدستورية واالنتخابية في كنف احترام وحدة البالد وسيادتها 

أول شروط االنتخابات إقرار أساس دستوري يتوافق عليه الليبيون ويرضون عنه

والعمليتان  الوطنية  المصالحة  عنوان  تحت 
المسار  تقرير  أظهر  واالنتخابية،  الدستورية 
الليبيين  نقاشات  أن  الوطني  للملتقى  التشاوري 
التأكيد  إلى  أفضت  التشاورية  االجتماعات  خالل 
تجاوز  رأسها  على  كان  وتوافقات،  على مشتركات 
عبر  الدولة  وبناء  المستقبل  إلى  والتطلع  الماضي 

عملية دستورية وانتخابية متوافق عليها.
في  المشاركين  من  مهم  عدد  منظور  فمن 
اإلنساني،  الحوار  مركز  نظمها  التي  الحوارات 
المستقبل  نحو  ــا  قــدمً ليبيا  مضي  يرتبط 
األضرار  قبل  للخواطر  جبر  هي  بما  بالمصالحة 

واستعادة معاني األخوة بين كل الليبيين.
بين  ترابًطا  المشاركون  يعتبره  ما  ــم  ورغ
والعمليتين  جهة  مــن  الوطنية  المصالحة 
فإنهم  أخرى،  جهة  من  واالنتخابية  الدستورية 
ـولكونها  المصالحة  بــأن  وعيهم  عن  عبروا 
مرتبطة بجبر الخواطرـ البد لها من عامل الزمن، 
في حين أن االستحقاقين الدستوري واالنتخابي ال 
شرط  تحقيق  يتطلبان  كانا  وإن  اإلرجاء  يحتمالن 

التهدئة باعتباره أول مرحلة المصالحة.
العملية  بخصوص  النظر  وجهات  تعدد  ورغم 
ضــرورة  على  اآلراء  اجتمعت  فقد  الدستورية، 
كل  عــن  يعبر  دســتــوري  أســاس  ــى  إل التوصل 
الليبيين ويحقق التوازن بين شروط وحدة البالد 
وسيادتها في إطار دولة القانون والمؤسسات من 
جهة، وضمان الخصوصيات المحلية في إطار حكم 

محلي موسع من جهة ثانية.
أظهر تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني 
الحوار  المشاركين في جلسات  نقاشات  أن  الليبي 
استثنائية  فرصًة  كان  الوطنية  المصالحة  حول 
وشائجه  وترابط  الليبي  المجتمع  وحدة  لتأكيد 
لكل  تؤسس  تصالحية  لعدالة  تطلعه  عن  فضاًل 
وإذا  جامعة.  ليبية  لمواطنة  المالئمة  الظروف 
فقد  المصالحة،  خطوات  أولى  المصارحة  كانت 
سمحت نقاشات المشاركين التي تميزت بصراحة 
إلى  الطريق  في  مهمة  أشــواط  بقطع  فائقة 

مصالحة شاملة وعميقة بين الليبيين«.
التشاوري  المسار  في  المشاركون  واتفق 
الليبية  المدن  كل  في  الليبي  الوطني  للملتقي 
ركنًا  الوطنية  المصالحة  اعتبار  على  الخارج  وفي 

رئيسيًا في بناء الوطن واستقراره.
منظور  مــن  المصالحة  إن  التقرير  وقـــال 
بعدًا  تكتسي  التشاوري  المسار  في  المشاركين 
من  خطورة  وأشد  أهمية  أكثر  يكون  قد  نفسيًا 
لحقت  التي  األضرار  عن  المادية  التعويضات  كل 
األزمــة  سياق  في  والمدن  والعائالت  بــاألفــراد 
بـ»جبر  هنا  األمر  ويتعلق   ،2011 منذ  المتواصلة 
الخواطر«، وفي جوهر جبر الخواطر يكون االعتراف 
واإلقرار بالخطأ في حق األخوة في الدين والوطن 

والدم.
وبقدر أهمية أن تكون المصالحة وطنية، فقد 
التي  النقاط  من  جملة  في  المشاركون  تــداول 
توافًقا  تحقق  أن  شأنها  ومن  توافقية  اعتبروها 

ليبيًا واسعًا:
قوته  يستمد  الوطنية  المصالحة  مسار  إن  ـ 
والمشتركات  واألجداد  اآلباء  تراث  من  وشرعيته 
قيم  التي كرست  الليبيين  بين  العميقة  التاريخية 
التآخي واللحمة االجتماعيين، بيد أنه »ال مصالحة 
وال  سياسية  مصالحة  دون  وطنية  اجتماعية 

مصالحة سياسية دون مصالحة اجتماعية«.
تستمد  إنما  ليبيا  أبناء  بين  المصالحة  إن  ـ 
أو  طــرف  أي  إقصاء  عــدم  من  الوطني  طابعها 
المواطنة  قيمة  إعــالء  يعني  ما  وهو  تهميشه، 
كل  من  وحمايتها  نزاهة  بكل  معها  والتعاطي 

دوائر االستغالل السياسي والفئوي.
ـ إن مسار المصالحة مسار وطني سيادي، وأن 
واإلشراف  بقيادته  واألجــدر  األقدر  هم  الليبيين 
ليبية– الحوار  جلسات  »أن  يعني  ما  وهو  عليه، 

جلسات  عن  الخارجية  القوى  كل  وإبعاد  ليبية، 
الحوار ولو بصفة مراقب«.

الدعم  أن  على  المشاركون  يجمع  حين  في  ـ 
الدولي لجهود المصالحة بإرادة إيجابية تدل على 
االستقرار،  دعم  في  ليبيا  وأصدقاء  أشقاء  صدق 
كل  عن  الوطنية  المصالحة  تحييد  من  البد  فإنه 
بين  الجو  لتوتير  الهادفة  الخارجية  التدخالت 
أجندة  لخدمة  طموحاتهم  وتوظيف  السياسيين 

خفية.
في المقابل، أشارت بعض المجموعات إلى أن 
حاجة الليبيين إلى االستفادة من التجارب الدولية 
في المصالحة قد تستدعي تشريك األمم المتحدة 

في تسهيل هذا المسار واإلشراف عليه.
الوطني  للملتقى  التشاوري  المسار  تقرير  قال 
الوطنية  المصالحة  ــرورة  ض بقدر  إنــه  الليبي 
المأمولة وحاجة الليبيين لها، فإن تلك المصالحة 
المادية  الــشــروط  مــن  جملة  تحقيق  تتطلب 
المؤسفة  ــداث  األح بعض  أن  ذلك  والمعنوية، 
النسيج  زعزعة  إلى  أحيانًا  أدت   2011 سنة  منذ 
الوطن  وأبناء  بنات  بين  الثقة  واهتزاز  االجتماعي 

الواحد.
المصالحة  شروط  عن  حديثهم  معرض  وفي 

والمواثيق واالتفاقات الدولية.
مكونات  كل  »تضم  التي  المدنية  الدولة  ـ 
أن  ــك  ذل ألحـــد«،  إقــصــاء  دون  الليبي  الشعب 
العادل  الضمان  »هــو  مأمول  ليبي  دستور  أي 

والموثوق لمكونات ليبيا«.
ـ أن يضمن األساس الدستوري الحريات وحقوق 
واجباتهم  ويحدد  الكريمة  الحياة  في  المواطنين 
وأن  فئوية  أو  مناطقية  اعتبارات  أية  عن  بعيدًا 
أن  كما  وسيادته،  الليبي  الشعب  ضمير  عن  يعبر 
أن تكون مكفولة بمعزل  الحقوق األساسية يجب 
عن كل التجاذبات السياسية ذلك أن »الحقوق ال 

يستفتى عليها«.
السلطات  بين  الفصل  الدستور  يضمن  أن  ـ 

وينظم العالقات بينها بشكل متوازن.
ضمان التمثيل العادل

أحسن  أن  التشاوري  المسار  في  المشاركون  يرى 
المكونات  لكل  العادل  للتمثيل  »ضمانًا  طريقة 
الوطني،  االنتماء  بتكريس  يكون  المجتمعية« 
لمصطلح  ارتياحه  عدم  عن  يعبر  بعضهم  إن  بل 
»المكونات«، إذ ليس في ليبيا إال مكون واحد هو 
والثقافات،  األلسنة  تنوعت  وإن  الليبي،  الشعب 
الليبيين،  بين  العميق  المشترك  على  وتأكيدًا 
النقاط  على  أكدوا  المسار  في  المشاركين  فإن 

الجوهرية التالية:
الوطنية  هويتهم  هو  الليبيين  يجمع  ما  إن  ـ 

الداخلي  وتنوعها  تعددها  يمثل  والتي  الليبية 
عامل ثراء وعنفوان رئيسيين لكل الليبيين.

التشاوري  المسار  في  المشاركون  يقر  و  ـ 
للملتقى الوطني بتفاوت درجات الظلم والتهميش 
وهو  استثناء،  دون  الليبيين  بكل  لحقا  اللذين 
تعالج  أن  شأنها  من  إجراءات  اتخاذ  يستوجب  ما 
السقوط في فخ  التهميش ولكن دون  جذور هذا 

المحاصصة.
الحقوق  ــرد  ب معنيين  الليبيون  كــان  وإذا 
تهميش  عانوا  الذين  إخوتهم  لكل  وضمانها 
الثقافية  وحقوقهم  واالقتصادي  السياسي  دورهم 
من  ا  مهمًّ قسمًا  فإن  التاريخية،  وخصوصياتهم 
ضمانات  توفير  أهمية  إلــى  يشير  المشاركين 

إضافية نذكر منها ما يلي:
والثقافية  اللغوية  الحقوق  على  التنصيص  ـ 

واحترام الخصوصية الثقافية لبعض المناطق.
فإن  المحاصصة،  رفض  على  التأكيد  بقدر  ـ 
بعض  في  ضمنية  محاصصة  منظومة  ــود  وج
المؤسسات واألجسام هو الذي يؤدي إلى مطالبة 
بعض الفئات بحصص سعيًا إلى تحقيق المساواة 

الفعلية على أرض الواقع.
الطريق إلى الدستور

العملية  تحظى  أن  أهمية  على  االتفاق  بقدر 
فإن  والتوافق،  اإلجماع  من  قدر  بأكبر  الدستورية 
أحسن  بخصوص  متعددة  كانت  الليبيين  آراء 
ويرتبط  العملية،  هذه  في  قدمًا  للمضي  السبل 
الدستور  األساس  بطبيعة  اآلراء  في  التعدد  هذا 
نص  على  االتــفــاق  يجب  كــان  وإن  الــمــأمــول، 
البناء قبل االنتخابات أم أن هذا  دستوري مكتمل 
القيم  على  يقتصر  أن  يمكن  الدستوري  األساس 
بالخصائص  مرفقة  الليبيين،  تجمع  التي  الكبرى 
وحدودها،  المنتخب  الجسم  لصالحيات  الرئيسية 

فضاًل عن عالقته ببقية السلطات.
أواًل: هل يجب االتفاق على نص دستوري قبل 

االنتخابات؟
المسار  في  المشاركين  بعض  يرى  حين  في 
إلى بناء دستوري  التوصل  أنه البد من  التشاوري 
االنتخابات  قبل  عليه  ومتوافق  البناء  مكتمل 
بأن  اقتناعه  عن  عبَّـر  ا  مهمًّ قسمًا  فإن  المقبلة، 
موضوع الدستور النهائي يحتاج إلى مزيد الوقت، 
ذلك أن االتفاق على الدستور ال يكون إال في إطار 
بناء  استكمال  يتطلب  ما  وهو  واالستقرار،  األمن 
على  قائمة  انتخابات  وتنظيم  الدولة  مؤسسات 
أساس دستوري توافقي جزئى بما يخرج الليبيين 

من حالة عدم وضوح الرؤية والغموض.
إلى  المشاركين  بعض  أشار  السياق،  هذا  وفي 
النقاش حول المسائل الدستورية  ضرورة أن يتم 
ا للفوضى األمنية  في كنف سلطة موحدة تضع حدًّ
ما  إن  والنازحين،  المهجرين  عــودة  وتضمن 
يرفضه المشاركون رفضًا قاطعًا ـ في كل الحاالت 
الليبي بين احتمالي  ـ هو الفراغ أو تخبير الشعب 
االستقرار أو الفوضى، وهم يتطلعون بهذا المعنى 
إلى خارطة طريق تضعهم بين خيارين: االستقرار 

أو االستقرار.. أيًّا تكن الصيغ واألشكال.
ثانيًا: أي أساس دستوري إلجراء االنتخابات؟

على  المسائل  هذه  حول  الليبيين  آراء  تعددت 
النحو التالي:

ـ يعتبر عدد مهم من المشاركين أن االستفتاء 
دة الدستور ضرورة بمعزل عن الموقف  على مستوَّ
منها، وذلك أن من حق كل الليبيين إعطاء رأيهم 
هيئة  لكونها  الدستور  صياغة  لجنة  بخصوص 
الليبيين  من  مهمة  شريحة  بثقة  حظيت  منتخبة 
والوعي  أعمالها  تخللت  التي  الصعوبات  رغم 

بضرورات التوافق.
عن  بديل«  »ال  أن  المشاركين  بعض  يعتبر  ـ 
مشروع الدستور الذي أعدته لجنة صياغة الدستور 
المنتخبة في الشعب الليبي، وأن أية آلية أو بديل 
نابعًا  يكون  أن  يجب  القادم  للدستور  تعديل  أو 
الليبي وبإرادته الحرة دون أي تدخل  من الشعب 

خارجي.
المجموعات  بعض  دعم  االتجاه  نفس  وفي 
الوطني  للملتقى  التشاوري  المسار  في  المشاركة 
على  االستفتاء  قانون  إصــدار  في  ــراع  اإلس إلى 
مشروع الدستور. في المقابل، يعتبر قسم آخر أن 
يمثل  أن  شأنه  من  ذاته  حد  في  االستفتاء  إجراء 

تهديدًا لالستقرار والسلم االجتماعيين.
حال  في  أنه  الليبيين  من  آخر  جزء  اعتبر  فيما 
مشروع  على  استفتاء  إجــراء  على  التوافق  تعذر 
الدستور الحالي في وقت قريب فرنه يمكن العمل 
حول  اآلراء  تعددت  دستوري  أســاس  إقــرار  على 

طبيعته على النحو التالي:
1951 والمعدل في  ـ العودة إلى دستور العام 
إلى  أساسه  على  االنتخابات  وتنظيم   1963 سنة 

حين التوصل إلى شروط التوافق على الدستور.
اإلعــالن  ــاس  أس على  االنتخابات  تنظيم  ـ 

الدستوري لـ 2011 المعدل سنة 2014.
بتنظيم  المتعلقة  الفصول  على  االستفتاء  ـ 
يسمح  بما  الحالي  الدستور  في مشروع  السلطات 
يسمح  دائم  وضع  إلى  تؤدي  انتخابات  بتنظيم 

بحوار ليبي–ليبي حول الدستور.

خالل الجلسات، فقد سجل المشاركون اتفاًقا واسع 
النطاق على جملة من الشروط تتمثل فيما يلي:

فهو  الضرر،  جبر  على  مقدم  الخاطر  جبر  إن  ـ 
اإلقــرار  يشمل  لكونه  للمصالحة  رئيسي  شرط 

باألخطاء والمسؤوليات.
من  يقلل  ال  أهميته  على  الخواطر  جبر  إن  ـ 
بهم  لحق  ما  وجبر  المتضررين  تعويض  ضرورة 
ما  إعمار  وإعــادة  ومعنوية  مادية  انتهاكات  من 
خربته الحروب، وهو ما يستوجب صرف االعتمادات 

المالية الالزمة لذلك.
والعادل شرط ضروري من  النزيه  القضاء  إن  ـ 
بالجرائم  يتعلق  فيما  خاصة  المصالحة،  شروط 

الجنائية على غرار القتل والخطف والنهب.
توازن  إيجاد  ضررة  على  الليبيين  كل  يتفق  ـ 
وتمكين  النزيه من جهة  التقاضي  في  الحق  بين 
ـ  الــدولــة  مؤسسات  استقرت  متى  ـ  الليبيين 
المصالحة  تحقق  تصالحية  عدالة  منظومة  من 
الدولية  التجارب  مــن  وتستفيد  االجتماعية 

المماثلة.
 2011 سنة  منذ  أحــداث  من  جــرى  ما  إن  ـ 
قد  محلية  خصوصيات  المسار  هذا  على  يضفي 
يلح  حين  وفي  اإلضافية.  الشروط  بعض  تتطلب 
اإلفالت  تعني  ال  المصالحة  أن  على  المشاركون 
من العقاب بالنسبة للذين ارتكبوا جرائم في حق 
المقترحات  من  جملة  تقديم  تم  فقد  اإلنسانية، 

نذكر منها ما يلي:
السياسي  الطابع  ذات  القضايا  بين  الفصل  ـ 
الناتجة عن األزمة الراهنة والمسائل المتعلقة بما 
يجب  إذ   ،2011 منذ  الماضية  السنوات  في  وقع 
التمييز بين الجرائم المرتكبة في حق موانطنين 

ليبيين وما يقترن بأداء الواجب.
فيها  وقع  التي  الفترة  عن  عام  عفو  إصــدار  ـ 

النزاع.
دون  السياسيين  المساجين  كافة  إطــالق  ـ 

شرط أو قيد.
رين  المهجَّ لكل  اآلمنة  العودة  حق  ضمان  ـ 
بيوتهم  إلــى  الوطن  ــارج  وخ داخــل  والنازحين 

وأهلهم ومساعدتهم في ذلك.
ـ حسم مسألة األرقام اإلدارية والوطنية، والحق 

في المواطنة.
ونزع  واألمنية  العسكرية  المؤسسة  توحيد  ـ 

سالح كل »الميليشيات الخارجة عن القانون«.

القريب  وتاريخهم  الليبيين  تراث  كان  ولما 
العفو  ومعاني  المصالحة  بتقاليد  زاخرًا  والبعيد 
والصفح والتجاوز، فقد طفت على سطح النقاشات 

في المسار التشاوري مقترحات من أهمها:
لمبادئ  خــارطــة  أو  وطــنــي  ميثاق  إيــجــاد  ـ 
الليبية  المناطق  بين  االجتماعية  المصالحة 
والتداول  الوطنية  الوحدة  مبدأ  على  باالعتماد 

السلمي على السلطة.
الحكماء  ــن  م مــتــكــونــة  ــجــان  ل تشكيل  ـ 
في  والمختصين  االجتماع  وعلماء  والحقوقيين 
العاملة  المنظمات  إلى  باإلضافة  النفسي،  الدعم 
في مجال حقوق اإلنسان، ويكون الهدف من هذه 
ووضع  الخالفات  أسباب  في  والنظر  البحث  اللجنة 

الحلول وتقديمها إلى السلطة التنفيذية.
ضرورة  على  الجلسات  في  المشاركون  شدد 
واعتبر  واالنتخابية،  الدستورية  العمليتين  إنجاح 
نابعًا  التشديد  هذا  الملتقى  عن  الصادر  التقرير 
ال  انتقالية  مراحل  إزاء  الجماعي  الضجر  حالة  من 

تنتهي إحداها إال لتبدأ أخرى.
رفضًا  يرفضون  المشاركين  »إن  وأضــاف: 
ال  جسم  عن  تتمخض  انتخابات  ــراء  إج مطلًقا 
بمنطق  يلتزم  أو  شروط  أو  لصالحيات  ينضبط 
تكن  وأيًّا  المعنى،  وبهذا  والدولة.  المؤسسات 
على  صك  )توقيع  يرفضون  فإنهم  الــظــروف، 
ويلحون  مقبل،  منتخب  جسم  أي  لصالح  بياض( 
أساس  إقرار  هو  االنتخابات  شروط  أول  أن  على 

دستوري يتوافق عليه الليبيون ويرضون عنه رضا 
ا، فال يشككون في شرعيته وشرعية ما ينبثق  تامًّ

عنه«.
يترددون  ال  المشاركون  كان  »إذا  أنه  وتابع 
من  ـ  بأسهم  وأحيانًا  ـ  تذمرهم  عن  التعبير  في 
وتوجهاتها،  تياراتها  تعدد  على  السياسية  النخب 
فإن بصيص أمل ال يزال يحدوهم في أن تضطلع 
األجسام القائمة بدورها وتتحمل مسؤولياتها في 
إيجاد مخرَج يسمح بالتوصل إلى أساس دستوري 

توافقي وإنهاء المرحلة االنتقالية«.
ـ  التشاوري  المسار  في  المشاركون  ويجمع 
على  ـ  الليبيين  المواطنين  من  واسع  وربما قسم 
عن  وبمعزل  المأمول،  الدستوري  األســاس  أن 
مضامينه التي قد تحتمل تعددًا وتنوعًا في اآلراء، 
البد له أن يكون توافقيًّا معبرًا عن أعماق الضمير 
الجمعي لليبيين بما ال يجعله موضوعًا للتشكيك 

في الشرعية أو مدخاًل لتوليد أزمة جديدة.
تقام  الذي  الدستوري  األســاس  فإن   ، وعليه 
على أساسه االنتخابات، ملك لجميع الليبيين وهو 
المشاركين  من  الساحقة  لألغلبية  وفًقا  يستجيب 

إلى جملة القيم والمبادئ، وهي:
الدستوري  ــاس  األس مع  التعاطي  يتم  أن  ـ 
كل  عن  واالبتعاد  وعقالنية  موضوعية  بطريقة 
التوترات األيديولوجية، وهو ما يتطلب أن يكون 
الجامعة  الهوية  عن  معبرًا  الدستوري  األساس 
لليبيين وخصوصياتهم مع االلتزام بكافة العهود 

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 تلك االجتماعات  التي  المبادئ  الفترة االنتقالية؟ وما  العسكرية واألمنية وإنهاء 

الوطنية  الذي تنشره جريدة »الوسط« على حلقات خمس، بدأت باألولويات  التشاوري  النهائي للمسار  التقرير  أسئلة يجيب عنها 
البعثة األممية لدى  الحوار اإلنساني وبدعم من  الليبيون الذين شاركوا في اجتماعات عقدت بتيسير من مركز  والحكومية، وكيف رآها 

ليبيا. وماذا قال المشاركين عن قضايا األمن والدفاع، وماهي ضوابط ومعايير توزيع السلطات والموارد؟
التصالحية  الحوار للعدالة  المشاركين في جلسات  الليبيين  التي تتناول رؤية  الرابعة  الحلقة  العدد  ثم تنشر »الوسط « في هذا 

االنتقالية. المرحلة  الدستوري إلنهاء  واألساس  الرئيسية،  وشروطها 
43 بلدية ، وفي »مدن المهجر« التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك  77 جلسة في  يشار إلى اجتماعات المسار التشاوري شملت 

البريد اإللكتروني. 300 مشاركة مكتوبة عبر  1300 استبيان خاص بالمسار، وما يقرب من  الليبيون في 

شروط العدالة التصالحية واألساس 
الدستوري إلنهاء املرحلة االنتقالية

إنهاء املرحلة االنتخابية يجب أن يمر عبر اقتراع شفاف ونزيه

4تقرير املسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي 

القاهرة - الوسط

المصالحة مسار وطني سيادي.. والليبيون األجدر بقيادته واإلشراف عليه

الدولة المدنية تضم كل مكونات 
الشعب الليبي دون إقصاء ألحد

النقاش حول المصالحة كان فرصة 
استثنائية لتأكيد وحدة المجتمع 
الليبي وتطلعه لعدالة تصالحية
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فتحت البرازيل الثلثاء فصًل جديدًا من تاريخها مع تولي 
الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو الحكم رسميًا، 
وقد أثار تصميمه على الخروج عن عقود من النهج الوسطي 

في الحكم آماًل ومخاوف على حدٍ سواء.
بعرض   2019 العام  بحلول  البرازيليين  احتفال  وبعد 
ضخم من األلعاب النارية على شاطئ كوبا كابانا في ريو 
دي جانيرو، دخلت البلد المجهول مع السنة الجديدة مع 
سياسات  على  جذرية  تعديلت  بإدخال  بولسونارو  تعهد 

البرازيل الداخلية والخارجية.
في  السابق  المظلي  عامًا(   63( بولسونارو  جاير  وفاز 
للتقاليد،  المخالف  البرلماني  والنائب  البرازيلي  الجيش 
بنسبة %55 من األصوات في 28 أكتوبر بعد حملة وعد 

فيها بالتصدي للفساد واإلجرام.
كما تعهد بأن يحكم »من أجل كل البرازيليين«، رغم 
تصريحاته الكثيرة العنصرية والمعادية للنساء والمثليين، 
وعدم إخفائه إعجابه بالدكتاتورية العسكرية التي حكمت 
البرازيل بين 1964 و1985، ما حمل مليين البرازيليين 
على معارضته. كما أعلن فور انتصاره انه ينوي نقل سفارة 
المحتلة،  القدس  في  أبيب  تل  من  فلسطين  في  بلده 
وليغير بذلك سياسة ثابتة للبرازيل بدت أكثر تعاطًفا مع 
حكومة  وزراء  رئيس  وكان  والعربي.  الفلسطيني  الموقف 
الرئيس  بزيارة  قام  من  أول  نتانياهو  بنيامين  الحتلل 
البرازيلي الجديد ليقدم له التهنئة قبل أن يتولى منصبه 
بأيام. وتم إقرار الوثيقة الرسمية التي جعلت منه رئيس 
النواب، حيث حذا حذو جميع  38 في مجلس  الـ  البرازيل 
الرؤساء الذين سبقوه ووقع في السجل الرسمي، وهو كتيب 
أخضر. وبعد ذلك أدي بولسونارو اليمين الدستورية وأقسم 
خصوصًا على »الدفاع عن الدستور وتطبيقه« والعمل من 

أجل »وحدة البرازيل وسلمة أراضيها واستقللها«.
البرازيليون بأكبر قدر  انتظرها  التي  اللحظة  ثم جاءت 
من الترقب، وتمثلت في صعوده أدراج قصر بلنالتو حيث 
سلمه سلفه ميشال تامر الوشاح الرئاسي الحريري األصفر 

واألخضر المرصع بالذهب واأللماس.
وفي كلمة مقتضبة، دعا بولسونارو إلى »ميثاق وطني 
لتحرير البرازيل بشكل نهائي« من »نير الفساد واإلجرام 

في  وطالب  اإليديولوجية«.  والقيود  القتصادي  والتفلت 
كلمته أمام أعضاء الكونغرس ب»ميثاق وطني حقيقي بين 
والقضائية«.  والتشريعية  التنفيذية  والسلطات  المجتمع 
أعضاء  من  عضو  كل  »أدعو  أيضا،  بولسونارو  وقال 
الكونغرس إلى المشاركة في مهمة إعادة إنهاض وطننا«، 
مضيفا "لدينا فرصة فريدة إلعادة إعمار بلدنا وإستعادة 
ضرورة  على  بولسونارو  جاير  شدد  كما  مواطنينا«.  ثقة 
تحفيز القتصاد »لكسب الثقة اللزمة لفتح أسواقنا على 
التجارة الدولية، عبر تشجيع المنافسة واإلنتاجية والفعالية 

من دون توجهات ايديولوجية«.
بشأن  جدا  محافظا  الجديد  البرازيلي  الرئيس  وبدا 
القضايا الجتماعية حيث وعد ب»إحترام الديانات والتقاليد 
اليهودية-المسيحية«. كما كرر عزمه على السماح بحمل 
السلح معتبرا أنه »يحق للناس الجيدين التزود بما يتيح 

لهم الدفاع عن أنفسهم«.

تدابير أمنية استثنائية
إلى  البرلمان  من  الرئيس  انتقل  المتبع،  للتقليد  ووفًقا 
رغم  مكشوفة،  رويس  رولز  سيارة  في  الرئاسي  القصر 
أن المسؤولين كانوا قد أشاروا إلى أنه قد يستقل سيارة 
أثناء  له  لما تعرض  اعتداء مماثل  مدرعة خوًفا من وقوع 

حملته النتخابية وطعنه بسكين في 6 سبتمبر.
المناسبة تدابير أمنية مشددة شبيهة  وفرضت لهذه 
بالتي رافقت كأس العالم لكرة القدم 2014 ودورة األلعاب 
وتعبئة  للصواريخ  مضاد  نظام  نشر  2016،مع  األولمبية 
قطرها  دائرة  في  الجوي  المجال  وإغلق  مقاتلة  عشرين 

سبعة كيلومترات.
اليميني  الرئيس  التدابير لن تمنع أنصار  غير أن هذه 

المتطرف من التجمع بأعداد غفيرة في ساحة الوزارات.
وتقاطر نحو 500 ألف شخص قادمين من مختلف الدول 
إلى هذا الموقع الرمزي الذي تتجمع فيه كل مراكز السلطة 

في برازيليا. وتعمد أنصار الرئيس المثير للجدل الوصول 
إلى الساحة منذ ساعات الصباح الباكر في وقت بدت فيه 

البرازيل منقسمة أكثر من أي وقت مضى.
وقالت مادالينا ألبانيز فيغيريدو البائعة البالغة من العمر 
22 عامًا، »جئت من ساو باولو، وأنا سعيدة جدًا لمشاهدة 

لحظة مؤثرة كهذه، نتوقع تغييرًا جذريا«.

لقاء بين نتانياهو وبومبيو
في  تام  لتغيير  اللتينية  أميركا  في  قوة  أكبر  وتستعد 

وجهتها، سواء اقتصاديًا أودبلوماسيًا أواجتماعيًا.
مع شبكة  مقابلة  في  الثنين  بولسونارو مساء  وأعلن 
»ريكورد تي في« أنه سيعتمد »سياسة مختلفة تمامًا عن 

تلك التي قادت البرازيل إلى الفساد وعدم الفاعلية«.
وأعلن السبت على تويتر أنه ينوي إصدار مرسوم يجيز 
حيازة األسلحة النارية ألي شخص ل سوابق له، في تليين 
يتخذ  أن  يتوقع  كما  حاليًا.  المعتمدة  كبير للتشريعات 
الصعيد  على  قاسية  تدابير  لوليته  األولى  األيام  منذ 
القتصادي، وقد أوصى مرشده الليبرالي المتطرف باولو 

غيديس بصورة خاصة بخطة خصخصة واسعة النطاق.
الدبلوماسي  الخط  عن  التنصيب  حفل  وسيكشف 
الذي ستتبعه الحكومة المقبلة، والذي يتوقع أن يعكس 

قطيعة تامة عن تقليد التعددية في البرازيل.
برازيليا  إلى  حضرت  التي  الشخصيات  أبرز  ومن 
حكومة  وزراء  رئيس  بولسونارو  تنصيب  بمناسبة 
الحتلل اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقد أعلن األحد 
عزمه  له  أكد  الجديد  الرئيس  أن  جانيرو  دي  ريو  في 
القدس  إلى  أبيب  تل  من  البرازيلية  السفارة  نقل  على 
اتّخذها  التي  الخطوة  غرار  على  آجًل،  أو  عاجًل  المحتلة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في نهاية العام 2017.
األميركي  الخارجية  وزير  الثلثاء  نتانياهو  والتقي 
تنصيب  مراسم  في  ترامب  يمثل  الذي  بومبيو  مايك 
الجديد  البرازيلي  الرئيس  الكثيرون  وشبه  بولسونارو. 
نمط  على  متطابقة  شعارات  كلهما  رفع  حيث  بترامب 
والعرقية.  الشعبوية  النزعات  وإثارة  أوًل«  »البرازيل 
بومبيو  أن  األميركية  الخارجية  باسم  متحدثة  وقالت 
ونتانياهو بحثا قرار ترامب األخير سحب جنوده األلفين 
من سورية وهو ما أثار قلق تل أبيب من توسع النفوذ 

اإليراني.

نتانياهو أبرز الضيوف األجانب في حفل التنصيب

البرازيل تدخل املجهول مع تولي اليميني بولسونارو السلطة

في خطاب بمناسبة العام الجديد

كيم يحذر من أن كوريا الشمالية قد 

تغير نهجها إذا أبقت واشنطن عقوباتها

ترامب يبدي ليونة ويدعو إلى 

محادثات إلنهاء إغالق الحكومة

الجدار مع المكسيك العقبة الرئيسية

الديمقراطيين  الكونغرس  زعماء  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  دعا 
والجمهوريين إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء اإلغلق الجزئي للحكومة الذي 

يشّل منذ 10 أيام ربع اإلدارات الفيدرالية.
واعتمد الرئيس الجمهوري الثلثاء نبرة اتّسمت بالمصالحة في محاولة منه 
لجلب خصومه الديمقراطيين إلى طاولة الحوار بعدما أطلق تصريحات حادّة 

ضدّهم في األيام األخيرة.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إّن »أمن الحدود، وقصّة الجدار، واإلغلق 
الجزئي، هذا ليس ما أرادت نانسي بيلوسي أن تبدأ به رئاستها لمجلس النواب! 

هّل توصّلنا إلى اتّفاق؟«.
وتتوّلى اليوم الخميس بيلوسي رئاسة مجلس النواب بعد فوز الديمقراطيين 
الحتفاظ  من  الجمهوريون  وتمكن  الفائت.  نوفمبر  انتخابات  في  باألكثرية 

بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ وزيادتها بعدة مقاعد.
وبحسب وسائل إعلم أميركية فإّن الرئيس دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع 
في البيت األبيض اليوم الخميس، لكن لم يتّضح في الحال من سيحضر هذا 

الجتماع وما إذا كان الزعماء الديمقراطيون سيلبّون الدعوة.
وكانت األكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الجديد أعلنت الثلثاء أنها 
تعتزم إنهاء اإلغلق الجزئي من خلل التصويت على مشروع قانون موازنة فور 

التئام المجلس الجديد الخميس.
لكنّ مصير مشروع القانون يبدو غير واضح، إذ أّن النصّ ل يتطرّق إلى 
الحدود بين بلده والمكسيك  يريد ترامب تشييده على  الذي  الجدار  تمويل 

لوقف الهجرة غير الشرعية.
وكان الكونغرس في عطلة منذ عيد الميلد في 25 ديسمبر، ويعاود أعماله 
العام  احتفالت  خلل  األبيض  البيت  في  ترامب  بقي  بينما  الخميس،  اليوم 
الجديد وألغى عطلته السنوية في منتجع الغولف الذي يملكه في فلوريدا وسط 

الخلف القائم.
وردًّا على رفض الديمقراطيين تمويل بناء الجدار، يرفض ترامب التوقيع 

على أي مشروع موازنة ل ينص على البدء في تمويل بناء الجدار.
ونجم عن الخلف بين الطرفين إغلق ربع إدارات الحكومة الفيدرالية أثناء 
إلى  التوصّل  إلى حين  أمر سيستمر  السنة، وهو  ورأس  الميلد  عطلة عيدي 
للجدل  المثيرة  غير  اإلدارية  الميزانيات  تمرير  الديمقراطيون  ويقترح  اتّفاق. 
التي تشرف  الداخلي  30 سبتمبر والكتفاء بتمويل ميزانية وزارة األمن  حتى 

على أمن الحدود حتى الثامن من فبراير.
الشيوخ، سيحتاج  إلى مجلس  النواب ورفعه  وبعد تمريره من قبل مجلس 

مشروع القانون إلى توقيع ترامب لكي يصبح ساريًا.
المشروع وأصرّ على مسألة تمويل  التوقيع على  الرئيس  وفي حال رفض 

الجدار، فسيسمح ذلك للديمقراطيين بتحميله مسؤولية إغلق الحكومة.

برازيليا - وكاالت

سول ــ وكاالت

واشنطن ــ وكاالت

وفد من »طالبان« يزور  طهران

قائد القوات األميركية يدعو لحل سياسي إلنهاء 40 عاما من الحرب في أفغانستان

سبعينيات القرن العشرين.
وقال باتلر »تصوروا أن هناك إمكانية إلنهاء 40 

عامًا من الحرب«.
حركة  قالت   ،2018 لعام  السنوي  تقريرها  وفي 

طالبان إنها نجحت في إجبار الوليات المتحدة على 
الحركة في  التفاوض. وأضافت  إلى طاولة  دعوتها 
بيان »دافع المجاهدون ببسالة... وُأجبر الغزاة على 

مراجعة استراتيجيتهم للحرب«.

دعا قائد القوات األمريكية في أفغانستان قوات حلف 
شمال األطلسي إلى الستعداد للتعامل مع »عمليات 
محادثات  زخم  ظل  في  سلبية«  تداعيات  أو  إيجابية 
الحرب  إلنهاء  طالبان  وحركة  واشنطن  بين  سلم 

المستمرة منذ 17 عامًا.
القوات  يقود  الذي  ميلر  سكوت  الجنرال  وأكد 
الحلف  بقيادة  الحازم  الدعم  ومهمة  األمريكية 
سياسية  تسوية  إلى  الحاجة  على  أفغانستان  في 
العشرات  أمام  الثلثاء  ميلر  وقال  الصراع.  إلنهاء 
من جنود حلف شمال األطلسي الذين احتشدوا في 
جلسة  لحضور  كابول  في  الحازم  الدعم  مهمة  مقر 
إقليمية  وأطراف  الجارية،  السلم  »محادثات  تدريب 
تضغط من أجل السلم وطالبان تتحدث عن السلم 

والحكومة األفغانية تتحدث عن السلم«.
تدريب  في  وشارك  رياضية  ملبس  ميلر  وارتدى 
صباحي في الهواء الطلق لمدة 60 دقيقة. ولم يعلق 
ميلر على تقارير أفادت بأن الوليات المتحدة تبحث 
سحب قرابة نصف عدد قواتها الموجودة حاليًا في 

متحدث  وقال  جندي.  ألف   14 وقوامها  أفغانستان 
الرئيس  إن  الماضي  األسبوع  األبيض  البيت  باسم 
بسحب  أوامر  يصدر  لم  ترامب  دونالد  األمريكي 
بعض  سحب  تقارير  تنف  لم  اإلدارة  لكن  القوات. 

القوات مما أثار مخاوف من أزمة لجوء جديدة.
الحازم  الدعم  مهمة  تستطيع  »هل  ميلر  وقال 
التكيف ..؟ هل بمقدورنا التأقلم .؟ هل سنستطيع أن 
نكون في المكان الصحيح لدعم العمليات اإليجابية 
منكم  أطلب  ما  هو  هذا  ..؟  السلبية  والتداعيات 
من  مسؤولون  والتقى   .»2019 في  فيه  التفكير 
لمناقشة  األقل  على  مرات  ثلث  المتحاربة  األطراف 
انسحاب القوات الدولية ووقف إطلق النار في 2019. 
الجهود  تكثيف  رغم  تتراجع  لم  القتال  حدة  لكن 

الدبلوماسية.
باسم  المتحدث  باتلر  ديفيد  الكولونيل  وقال 
طالما  »سنقاتل  أفغانستان  في  األمريكية  القوات 
الجديد  العام  أن  إلى  وأشار  القتال«.  طالبان  أرادت 
التي  أفغانستان  في  للسلم  فريدة  فرصة  سيجلب 
عامًا   40 قرابة  منذ  آلخر  حين  من  الحروب  تعاني 
الوليات  تدعمها  أفغانية  ميليشيات  حاربت  عندما 
أواخر  في  السابق  السوفيتي  التحاد  قوات  المتحدة 

مفاوضات مع إيران
أفغانستان  من ناحية أخرى، أعلنت حركة طالبان 
الثلثاء أنها بحثت في اجتماعها األخير مع مسؤولين 
في إيران »مرحلة ما بعد انتهاء الحتلل«، في وقت 
تبذل فيه طهران جهودًا منسّقة للدفع باتجاه السلم 

قبل انسحاب أميركي محتمل.
إيران  تأكيد  بعد  األفغانية  الحركة  إعلن  ويأتي 
اإليرانية  العاصمة  زار  طالبان  من  وفدًا  أن  اإلثنين 
في  الثانية  هي  محادثات  جولة  عقد  حيث  طهران 

غضون أيام بهدف إنهاء نزاع مستمر منذ 17 عاما.
وسائل  على  نشرته  بيان  في  الحركة  وأعلنت 
اإللكتروني  بالبريد  وأرسلته  الجتماعي  التواصل 
للصحفيين أن وفدها بحث في إيران »مرحلة ما بعد 
في  واألمن  السلم  إحلل  وإعادة  الحتلل،  انتهاء 

أفغانستان والمنطقة«.
محادثات  عقد  عن  أفادت  سابقة  تقارير  وكانت 
كعادتها.  نفتها  أن طهران  إل  وطالبان،  إيران  بين 
ويتوقع أن يثير الدفع الحالي نحو السلم القلق في 
يخشون  الذين  األميركية  السياسة  صقور  أوساط 
من  بلده  قوات  سحب  ترامب  قرار  يخلي  أن  من 
نفوذها  لتعزيز  إليران  الساحة  وأفغانستان  سورية 

في المنطقة. وعقد أعضاء طالبان لقاءات كذلك مع 
والسعودية  وباكستان  المتحدة  الوليات  من  وفود 
لكنهم  ديسمبر،  من  سابق  وقت  في  اإلمارات  في 

رفضوا حتى اآلن لقاء وفد حكومي أفغاني.
الوفد  تلتقي  لن  أنها  الحركة  أعلنت  والسبت 
من  مقبلة  جولة  في  األفغانية  للحكومة  الممثل 
المقرر عقدها في السعودية في وقت لحق من يناير 

الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية اإليرانية أن مساعد وزير 
الخارجية اإليراني للشؤون السياسية عباس عراقجي 
من  المقبلين  األسبوعين  خلل  أفغانستان  سيزور 
دعمت  ولطالما  التفاصيل.  من  مزيد  إعطاء  دون 
طهران أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان، التي 
حكم  إبان  والعنف  الضطهاد  من  للكثير  تعرّضت 

حركة طالبان للبلد في تسعينيات القرن الماضي.
والقوى  المتحدة  الوليات  مع  إيران  ونسّقت 
الغزو  بعد  طالبان  حكم  إطاحة  حملة  خلل  الغربية 
األميركي ألفغانستان في 2001. إل أن تقارير غربية 
ومصادر أفغانية تفيد أن الحرس الثوري اإليراني أقام 
في السنوات األخيرة علقات مع طالبان بهدف إخراج 

القوات األميركية من أفغانستان.

كابل ــ وكاالت

< أفراد من عائلة أفغانية نازحة يجلسون في شاحنة للفرار من القتال بين »طالبان« والقوات األفغانية 

<    الرئيس اليميني بولسونارو بعد قسم اليمين وارتداء الوشاح الرئاسي يحتفل مع زوجته 

علقات  إقامة  تريد  بلده  أن  أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  أعلن 
جيدة مع الوليات المتحدة، لكنّه حّذر في خطاب ألقاه الثلثاء بمناسبة رأس 
السنة من أن بيونغ يانغ قد تغيّر نهجها إذا أبقت واشنطن على العقوبات 

التي فرضتها على خلفية ملف بيونغ يانغ النووي.
وعقد كيم في يونيو قمة مع الرئيس األميركي دونالد ترامب وّقعا خللها 
تعهّدًا مبهمًا ب»نزع السلح النووي من شبه الجزيرة الكورية«. ول يتفق 
مفاوضات  وصلت  وقد  العبارة،  هذه  تفسير  على  الحين  ذلك  منذ  البلدان 

المتابعة التي تلت تلك القمة إلى طريق مسدود.
وفي خطابه الذي بّثه التلفزيون الكوري الشمالي قال كيم »إذا لم تلتزم 
ضغوطها  وأبقت  العالم،  أمام  قطعته  الذي  بوعدها  المتّحدة  الوليات 
وعقوباتها المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لن يكون 

أمامها خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتها ومصالحها«.
مستعدّ  »أنا  قائًل  وقت،  أيّ  في  ترامب  للقاء  استعداده  أبدى  كيم  لكن 
للجلوس مجدّدًا مع الرئيس األميركي في أيّ وقت في المستقبل وسأبذل 

جهودًا بكّل الُطرق لتحقيق نتائج تحظى بترحيب المجتمع الدولي«.
وتطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجيها 
النووي والبالستي، وقد استنكرت »أسلوب العصابات« الذي تعتمده الوليات 

المتحدة في مطالبتها كوريا الشمالية بنزع سلحها النووي.
لسلح  منه«  التحقق  ويمكن  كامًل  »نزعًا  واشنطن  تشترط  المقابل  في 
وزير  وقال  يانغ.  بيونغ  عن  العقوبات  رفع  أجل  من  النووي  الشمالية  كوريا 
التوحيد الكوري الجنوبي السابق كيم هيونغ سيوك إن كيم في خطابه »أبدى 

خيبته لعدم تحقيق المفاوضات أي تّقدم حتى اآلن«.
وتابع »من الواضح أنه )الزعيم الكوري الشمالي( كان يتوّقع من الوليات 
موقعًا  الشمالية  كوريا  تدمير  بعد  بسيطة،  ولو  خطوات،  اتّخاذ  المتحدة 

للتجارب النووية وقيامها بخطوات أخرى، لكن شيًئا لم يحصل«.
بتحسين  ملحّة  »مهمّة  أون  جونغ  كيم  لدى  إن  السابق  الوزير  وقال 

اقتصاده الشتراكي لكنها تبقى مهمة مستحيلة ما لم تُرفع العقوبات«.
وفي تناقض كبير مع الخطاب الذي ألقاه في األول من يناير 2018 حين 
أمر بإنتاج أعداد ضخمة من الرؤوس النووية والصواريخ البالستية، أعلن كيم 
أواختبار، أواستخدام أونشر ترسانته  أن الشمال »لن يقوم بعد اآلن بإنتاج، 

النووية«، داعيًا الوليات المتحدة لتّخاذ »تدابير بالمقابل«.
وعلى تويتر قال آنكيت باندا من اتحاد العلماء األميركيين إن تعهّد كيم 
يشّكل »إذا صحّ تطوّرًا كبيرًا في توجّه القيادة«، لكنه أضاف أن المصداقية 

غير محسومة.
وتابع باندا أن »هذا العرض الضخم )الذي قدّمه كيم( هو تعليق مؤقت 
تزال  ل  المتحدة  الوليات  مع  المحادثات  أن  طالما  النووية  الرؤوس  إلنتاج 

قائمة، وسيتم سحبه إذا لم ترفع العقوبات«.
ولم تدرج الوكالة الكورية الشمالية الرسمية تعهّد كيم النووي األخير في 

النسخة اإلنكليزية األولى لخطابه.

باريس - وكاالت

الفرنسية  العاصمة  في  بسلم  السنة  رأس  ليلة  مرت 
من  الرغم  على  »الشانزليزيه«  شهرة،  األكثر  وشارعها 
في  بالتظاهر  الصفر«  »السترات  حركة  أنصار  تهديدات 
هذه المناسبة، ومواصلة احتجاجاتهم المستمرة منذ نحو 

شهرين للمطالبة بإصلحات اقتصادية واجتماعية.
»السترات  ألصحاب  صغيرة  تجمعات  مشاهدة  ورغم 
والسواح  الفرنسيين  من  األلوف  مئات  وسط  الصفر« 
مضت  فلقد  الشهير،  الشارع  بهم  امتأل  الذي  األجانب 
الليلة دون اشتباكات مع قوات الشرطة أو وقوع ما يعكر 
صفو األمن الذي انتشر بكثافة في مختلف أرجاء العاصمة 

الفرنسية وعدد من مدن كبرى أخرى.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أصبح 
القتصادية  قراراته  بسبب  للحتجاجات  الرئيس  المحور 
التي اضطر للتراجع عنها، قد استبق احتفالت نهاية العام 
الفرنسيّة  الحكومة  بأّن  فيها  أقر  متلفزة  رسالة  بتوجيه 
»يُمكنها القيام بعمل أفضل« لتحسين حياة المواطنين، 
وذلك بعد أسابيع من تحرّك »السُترات الصفر« احتجاجًا 

على األوضاع الجتماعيّة.
اإلليزيه  قصر  من  ألقاه  خطاب  في  ماكرون  وقال 
بعمل  نقوم  أن  وعلينا  أفضل،  بعمل  القيام  »يُمكننا 

أفضل«، لكنّه طالب الفرنسيّين بـ»قبول الواقع«.
وعن  صورتنا  تشويه  عن  نتوّقف  »دعونا  وأضاف 
التظاهر بأّن فرنسا بلد ل يوجد فيها تضامن وحيُث يجب 
دائمًا إنفاق المزيد«. وعبّر ماكرون عن اآلمال بمزيد من 

»الحقيقة والكرامة واألمل« في العام 2019.
القتصادات  أكبر  من  واحدة  في  نعيش  »نحن  وقال 
األفضل  بين  من  هي  تحتيّة  بنى  )ولدينا(  العالم،  في 
في العالم«. وتابع »إنّنا ندفع القليل أول شيء من أجل 
أيدي أطبّاء ممتازين  أولدنا، ونتلّقى طبابة على  تعليم 
بأقّل التكاليف«. غير أّن ماكرون أقرّ بالحاجة إلى تحسين 

الخدمات العامّة، ول سيّما في المناطق الريفيّة.

تجمع سلمي
وبينما كان الرئيس يُلقي كلمته، تجمّع متظاهرون 
أخرى  كبيرة  ومدن  باريس  في  صفراء  سترات  يرتدون 

للمطالبة بمزيد من اإلجراءات لصالح الفقراء العاملين.
وانضمّ عشرات المتظاهرين إلى عشرات آلف السيّاح 
الذين تجمّعوا في جادّة الشانزليزيه الشهير في باريس 
الذي كان قد شّكل في وقت سابق مسرحًا لمواجهات بين 

المتظاهرين والشرطة.
وكان محتجّو »السترات الصفر« قد وجّهوا دعوة عبر 
فيسبوك إلى تجمع »احتفالي وغيرعنيف« في الشانزيليزيه 
ستكون  »التي  الجديدة  السنة  إلى  النتقال  بمناسبة 
غنية بالتحولت والنتصارات«. وأعلن حوالى عشرة آلف 
صدرتا  مختلفتين  لدعوتين  سيستجيبون  أنهم  شخص 

بهذا الشأن.
في  األمنية  التدابير  تشديد  إلى  السلطات  وعمدت 
الدعوات،  فيها هذه  وُجّهت  أخرى  كبرى  ومدن  باريس 
ول سيّما على جسر أكيتين في بوردو. وُفرضت منطقة 
أمنية اعتبارًا من مساء اإلثنين حول الشانزيليزيه وساحة 

اعتداءات  وقوع  من  المخاوف  مع  سيما  ول  »ليتوال«، 
إرهابية أو اشتباكات بين المحتجين والشرطة.

وفي رأس السنة الماضية، تمّت تعبئة حوالى 140 ألف 
األراضي  اإلغاثة على كامل  األمن وفرق  عنصر من قوى 

الفرنسية.
واغتنم ماكرون فرصة توجيه تمنّياته إلى الفرنسيين 
مساء اإلثنين، لمحاولة إعادة وليته الرئاسيّة إلى مسارها، 

فيما يتمسّك محتجّو »السترات الصفر« بموقفهم.
بتهدئة  يقضي  مزدوجًا  تحدّيًا  ماكرون  ويُواجه 
الغضب الشعبي وإعادة إطلق برنامجه اإلصلحي. وهو 

تعهّد بـ»ضمان النظام الجمهوري بدون أيّ تساهل«.
األوروبّي  البرلمان  انتخابات  فيه  تُجرى  وقت  وفي 
في مايو، أعلن ماكرون أيضًا عن خطط لطرح »مشروع 
الماليّة  العدالة  بينها  نواح  على  يُرّكز  مجدّد«  أوروبي 
إجراءات  إلى  تحتاج  كمجالت  واألمن  والهجرة  والزراعة 

أوروبّية مشتركة.
وكان أكثر من 23 مليون شخص شاهدوا الكلمة التي 
ألقاها ماكرون في 10 ديسمبر، حين وعد بعشرة مليارات 
استجابة  الشرائية،  القدرة  لدعم  المساعدات  من  يورو 

لمطالب المحتجّين.

إخماد الغضب
اإلقناع  هو  السنة  لرأس  تمنّياته  في  ماكرون  ورهان 
بقدرته على اإلصغاء أكثر وإبداء مزيد من التعاطف، بعد 
العبارات التي صدرت عنه وصدمت قسمًا من الرأي العام، 

عمل«  على  للعثور  فقط  الطريق  »عبور  مثل كلمه عن 
و»كمّية جنونية من النقود« و»مغالين معاندين«.

للرئيس  اإلعلمي  المستشار  غانتزر  غاسبار  وعّلق 
متحدًّثا  ماكرون  من  والمقرّب  هولند  فرنسوا  السابق 
اإلثنين إلذاعة »فرانس إنتر«، أنه بمواجهة »قّلة الشعبيّة 
الصعبة هذه« من »الصعب تخّطي األمر والنهوض من 

جديد، لكن ل حتميّة في السياسة«.
من جهتها رأت المتحدّثة باسم حزب »الجمهوريون«، 
لورانس ساييه، إلذاعة »إر تي إل« أّن على الرئيس مساء 

الزدراء  صفحة  فعليًا  يطوي  أنّه  »يُثبت  أن  الثنين 
والغطرسة والكذب ويغيّر سياسته«.

وهذه التمنّيات لألمة وفق تقليد جمهوري أبقى عليه 
ماكرون، منحته فرصة للتحدّث عن المستقبل، واإلعلن 
عن إصلحاته للعام 2019 التي تبقى في طليعة أولوياته، 
إنما  العامة،  والوظيفة  التقاعد  نظام  إصلح  خصوصًا 
»النقاش  بذلك  بدًءا  الجديدة،  مبادراته  عرض  كذلك 
الوطني الكبير« المقرر تنظيمه بين يناير ومارس والذي 
"السترات  يخمد غضب  أن  التنفيذية  السلطة  منه  تأمل 

الصفر«.
وينطوي مطلع العام 2019 على عثرات أخرى، مثل بدء 
المتدنية،  الزيادة بقيمة مئة دولر لذوي األجور  تطبيق 
وكذلك بدء اقتطاع الضرائب مباشرة من األجور، مع ما 

يمكن أن يطرأ عليه من عوامل غير محسوبة.
على صعيد آخر، عادت قضية الحارس الخاص لماكرون، 
ألكسندر بينال، إلى الظهور، بعدما شكلت المسألة خلل 
الصيف ضغًطا على قصر اإلليزيه، إذ أكد الموفد الرسمي 
بقي  أنه  ميديابارت  لموقع  األحد  للرئاسة مساء  السابق 
على تواصل منتظم مع ماكرون حتى بعد تسريحه من 
الخدمة بعد ظهور فيديو كان يقوم فيه بالعتداء بوحشية 

على أحد المحتجين.
ودعت نائبة رئيس حزب »موديم«، ماريال دو سارنيز، 
مشرفة  بصورة  األزمة  من  الخروج  إلى  الرئيس  األحد 
من  واسعة  مروحة  و»جمع  الدولة«  تأسيس  بـ»إعادة 

التوجهات الديمقراطية الكبرى في البلد«.

»السترات الصفر« يعدون بـ»عام من االنتصارات«

ماكرون يقر بإمكانية »القيام بعمل أفضل« ويدعو الفرنسيني لـ »قبول الواقع«

<  إيمانويل ماكرون يلقى خطابا من قصر »اإلليزيه«

<   أعداد قليلة من أنصار »السترات الصفر« شاركوا في االحتفال بالعام الجديد في جادة الشانزليزيه 

<  زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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اإلحتجاجات  تواصل  مع  السودان  في  األزمة  حدة  تصاعدت 
االقتصادية  األوضاع  بتحسين  المطالبة  الشعبية  والتحركات 
وإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عامًا، خاصة 
القوة ومقتل  استخدام  السودانية في  األمن  قوات  إفراط  مع 

نحو ثالثين متظاهرًا سلميًا بالرصاص الحي.
وطالبت »الجبهة الوطنية للتغيير« في السودان، المكونة 
من 22 جماعة سياسية بعضها قريب من الحكومة، بـ»نظام 
جديد« في البلد الذي تعصف به اإلحتجاجات منذ 19 ديسمبر. 
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت الجبهة في بيان 
مشترك إن »نظام )الرئيس عمر( البشير الحالي، بسبب عزلته 
السياسية واالقتصادية واإلقليمية والدولية، ال يستطيع التغلب 
على األزمة«. وأضاف البيان أنه »ال سبيل لتغيير الوضع الحالي 

إال بإقامة نظام جديد يحظى بثقة الشعب السوداني".
للحوار  مبادرة  في  شاركت  التي  الجماعات،  هذه  ودعت 
المشاركة  أجل  من   2014 عام  في  البشير  أطلقها  الوطني 
إلى  السودان،  واالجتماعية في  االقتصادية  المشاكل  في حل 
إعادة  أجل  من  انتخابات  تجري  انتقالية...  »حكومة  تشكيل 

الديمقراطية والحريات العامة«.
الجبهة تؤيد  التحالف إن  القيادي في  الفاضل  وقال مبارك 
مطالب المحتجين بتنحي البشير عن الحكم، مشيرًا إلى أنهم 
إلى  البالد  مشكالت  لحل  رؤيتهم  بشأن  مذكرة  سيقدمون 

الرئيس قريبا.

احتواء التضخم
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي السوداني، محمد 
 27 نسبة  عند  التضخم  الحتواء  يسعى  البنك  إن  الزبير،  خير 
إنتاج سلع أساسية  2019، وذلك بزيادة  المئة خالل عام  في 

كالقمح والزيت والسكر.
شُح  مشكلة  الزبير  عزا  بالخرطوم،  صحفي  مؤتمر  وفي 
الجنيه  قيمة  تدهور  إلى  المصارف  في  النقدية  السيولة 
في  المشكلة  إن  وقال  األجنبية.  العمالت  أمام  السوداني 
طريقها إلى الحل بحلول منتصف الشهر الحالي، بطرح فئات 
السيولة ستتوفر بشكل كامل  أن  إلى  نقدية جديدة، مشيرًا 

في شهر أبريل المقبل.
وتواجه المصارف في السودان مشكلة في توفير السيولة 
النقدية لعمالئها منذ أشهر. وتعتبر أزمة السيولة النقدية أحد 
ديسمبر   19 يوم  اندلعت  التي  الشعبية  االحتجاجات  أسباب 

بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود والخبز.
بإنهاء  مطالبات  ليشمل  االحتجاجات  نطاق  اتسع  ثم 
الرئيس  عامًا. ويتهم نشطاء   30 المستمر منذ  البشير  حكم 
المنصرم،  العام  وخالل  البلد.  اقتصاد  إدارة  بسوء  السوداني 
ارتفعت أسعار بعض السلع بأكثر من الضعف، بينما هوت قيمة 

الجنيه السوداني.
وخسر السودان نحو ثالثة أرباع ثروته من النفط مع انفصال 

دولة جنوب السودان في عام 2011. كما يعاني اقتصاد البلد 
بعد 20 عامًا من العقوبات األمريكية، التي رُفعت في أكتوبر 
بعد  العقوبات  فرضت  قد  المتحدة  الواليات  وكانت   .2017

اتهام السودان بدعم جماعات إرهابية.

لجنة لتقصي الحقائق
البشير  الرئيس  أصدر  االضطرابات،  الحتواء  محاولة  وفي 
التي  األحداث  حول  الحقائق  لتقصي  لجنة  بتشكيل  قرارًا 
يشهدها السودان. وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية إن 

لجنة تقصي الحقائق يترأسها وزير العدل محمد أحمد سالم.
البشير قد أكد في وقت سابق في خطاب متلفز أن  وكان 
بها.  تمر  التي  االقتصادية  األزمة  تجاوز  علي  توشك  بالده 
والستين  الثالثة  الذكري  بمناسبة  خطاب  خالل  وأوضح، 
الستقالل السودان أن »أسباب األزمة داخلية وخارجية« مشيرًا 
للخروج  خارطة طريق  الدولة وضعت  مؤسسات  »كل  أن  إلى 

من تلك األزمة«.

تردي  على  و»صبره  السوداني  بالشعب  البشير  أشاد  كما 
األوضاع المعيشية«. وقال الرئيس السوداني إن »العام المقبل 
سيشهد زيادة الرواتب واإلبقاء على الدعم للكثير من السلع«.
كما تعهد البشير بـ»إجراء االنتخابات في 2020 في أجواء 
الجاد  اإلعداد  إلى  السياسية  القوى  كل  داعيًا  نزيهة«،  حرة 
للمشاركة فيها. وجاءت تصريحات البشير في الوقت الذي ُقتل 
السودانية  الشرطة  تفريق  أثناء  األقل  واحد على  فيه شخص 
وقالت  الخرطوم.  العاصمة  في  بتنحيه  تُطالب  مظاهرات 
في  ناري  بطلق  إصابته  جراء  قضى  القتيل  إن  طبية  مصادر 

منطقة بوسط المدينة.
إصابات  المصابين،  من  عددًا  مستشفيات  واستقبلت 
األمن  قوات  وأطلقت  المصادر.  بحسب  خطيرة،  بعضهم 
الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع الحوادث الذي 

يوجد به عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.
رغيف الخبز

وازدادت حدة التوتر بين السودانيين والحكومة بعد أن وصل 

ندرة  إلى  باإلضافة  ثالثة،  إلى  واحد،  جنيه  من  الرغيف  سعر 
دقيق الخبز والسيولة النقدية، إذ حدّت المصارف في السودان 
من سحب المواطنين ألموالهم مبررة ذلك بعجزها عن توفير 
في   ،2018 ديسمبر   19 في  الطالب  فخرج  النقدية.  السيولة 
الخبز  سعر  ارتفاع  على  احتجاجًا  البالد  أرجاء  عمت  مظاهرات 

والوقود وغيرها من المواد االستهالكية األساسية.
وواجهت الشرطة تلك االحتجاحات بالغاز المسيل للدموع 
وإطالق الرصاص الحي، األمر الذي أدى إلى سقوط عدد من 
عمر  البالد  رئيس  وعود  من  الرغم  وعلى  والجرحى.  القتلى 
البشير بالقيام بإصالحات في البالد، إال أن ذلك لم يثِن عزم 

المتظاهرين ومازالت االحتجاجات مستمرة لألسبوع الثاني.
سابقًا  السودان  في  للمعيشة  الشهري  األدنى  الحد  وكان 
إلى  الرقم  هذا  ارتفع  لكن  العادية،  األحوال  في  جنيه   1000
إلى  أدى  ما  األخيرة،  األسعار  ارتفاع  موجة  بعد  أضعاف  ثالثة 
الخرطوم ومدن  الشباب في مظاهرات في  العديد من  خروج 

أخرى مثل عطبرة وأم درمان وغيرها.

كما أن أحد أسباب زيادة أسعار القمح هو توقف الحكومة 
المهمة،  بتلك  الخاص  القطاع  وتكليف  القمح  استيراد  عن 
فارتفعت أسعار كيس القمح الذي يزن 50 كيلو غرامًا من ) 24 
دوالرًا إلى 65 دوالرًا ( للكيس الواحد، األمر الذي دفع ببعض 
أصحاب المخابز إلى إغالقها بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز.

على  يصعب  قد  بعدًا  المرة  هذه  االحتجاجات  وأخذت 
المعتادة.  األمنية  األساليب  باتباع  عليها  السيطرة  السلطات 
من  حصتهم  تقليص  من  المخابز  أصحاب  بعض  واستاء 
الدقيق إلى نصف الكمية المعتادة عليها، والتي لم تعد كافية 

إال لتغطية بضعة أيام.
أكبر  من  أسبوعين،  منذ  المستمرة  االحتجاجات  وتعتبر 
التحديات التي يواجهها البشير الذي صار له في منصب رئاسة 

البالد منذ عام 1989.

اتهامات وآراء
عبد  الدكتور  السوداني  األكاديمي  ويقول 
الحالية  السودان  »ثورة  إن  األفندي،  الوهاب 
األقاليم  من  النطالقها  سابقاتها،  عن  تختلف 
بداًل من العاصمة الخرطوم، والسرعة الخاطفة 

من انتشارها في أرجاء البالد«.
إن  السوداني،  بالشأن  خبراء  يقول  كما 
المظاهرات هذه المرة كانت عفوية، وحجمت 
في بداية األمر األحزاب السياسية عن تأييدها 
وأعلن  التحريض.  اتهام  نفسها  عن  لتدفع 
لحزب  السياسي  األمين  سليمان،  إدريس 
الحكومة  في  المشارك  الشعبي،  الموتمر 
السودانية رفضه الستخدام القوة والعنف ضد 
السلمي،  التظاهر  حقهم  من  وأن  المحتجين 
كما طالب السلطات بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت 
خالل االشتباكات واإلفراج الفوري عن المعتقلين، وأدان قتل 

المحتجين وحث السلطات على محاسبة المسؤولين.
النيل األبيض أن قوات األمن اعتقلت  وأعلن حاكم والية 
260 شخصًا بتهمة القيام بأعمال تخريبية في 25 ديسمبر 
في  استقرار  حالة  يشهد  اإلقليم  »إن  الحاكم  وقال   .2018
الوقت الحالي، وإن المحتجين يقومون بأعمال تخريبية دون 

أي مطالب محددة «.
»عبد  حركة  حسن،  مأمون  السوداني  الدولة  وزير  واتهم 
تنفيذ  بمحاولتها  دارفور،  في  المتمردة  نور«  محمد  الواحد 
األوضاع  تدهور  على  االحتجاج  مظاهرات  أثناء  اغتياالت 
منطقة  في  لها  تابعة  خلية  ضبطوا  وإنهم  المعيشية، 
أن  المراقبين  بعض  ويرى  بحري.  بالخرطوم  الدروشاب 
السودان مقبل على مرحلة جديدة من تاريخ البالد وال سيما 
أن المحتجين بدؤوا يطالبون بتغيير النظام، بينما حذر آخرون 
السودانيين من االنجرار وراء ما وصفوه بـ »مؤامرة خارجية«.
أما زعيم »الجبهة الوطنية العريضة« علي محمود حسنين 
أزمة  هي  وإنما  والوقود  بالخبز  تتعلق  ال  »األزمة  أن  فيرى 

سياسية سببها النظام القائم الذي يجب أن يرحل«.

األمن يستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

أحزاب املعارضة السودانية تطالب بـ »نظام جديد« والبشير يعد بتجاوز األزمة

<   مظاهرات واسعة اجتاحت عدة مدن سودانية والعاصمة الخرطوم احتجاجا على سوء األوضاع المعيشية 

بعد نحو ثماني سنوات من نزاع دام، تسيطر خيبة األمل 
على معارضين سوريين يرون الدول التي كانت يومًا داعمة 
لهم تتخّلى عنهم، وخاصة الواليات المتحدة وأوروبا ودول 
يطالبون  نظام  عودة  إلى  بمرارة  وينظرون  الغنية،  الخليج 

بسقوطه إلى إحكام قبضته على البالد.
يقتصر  المعارضين  والمقاتلين  الناشطين  وجود  وبات 
بعدما  سورية،  شمال  في  محدودة  منطقة  على  إجمااًل 
استعاد النظام بدعم روسي وإيراني، السيطرة على معظم 
األراضي التي خسرها في أول الحرب، بينما فرّ آخرون إلى 

بالد وقارات أخرى.
من  المعارض  الناشط  عامًا(،   27( مطر  شادي  ويقول 

مدينة داريا قرب دمشق، »أنا أبحث اليوم عن وطن«.
وفي العام 2011، شارك شادي في أولى التظاهرات ضد 
النظام في داريا التي كانت في طليعة المناطق التي شهدت 
احتجاجات ضد النظام، ثم أصبحت من أولى البلدات التي 

فرضت عليها قوات النظام حصارًا خانًقا.
2016، خرج شادي مجبرًا من مدينته  العام  وفي صيف 
ضمن عملية إجالء مهدت لسيطرة الجيش السوري عليها، 

قبل أن ينتقل في بداية 2017 إلى تركيا.
الدول ومنها  الشاب، »كنا نرى في وقوف بعض  ويقول 
العربية إلى جانب مطالبنا، عاماًل إيجابيًا مشجعًا، كنت أتخيل 
أن هذه الدول ستمنع النظام من ارتكاب المزيد من العنف«.

دام  ما  سورية  إلى  العودة  أستطيع  ال  »اليوم،  ويضيف 
الدول  معظم  إلى  اللجوء  يمكنني  وال   )...( باقيًا  النظام 
السوري  الشعب  تساند  إنها  تقول  حكوماتها  كانت  التي 

المظلوم، فجميع حدودها مغلقة في وجه السوريين«.
الشعبية  االحتجاجات  قمع  وبعد   ،2011 العام  وفي 
دول  سارعت  األطراف،  متعدد  مدمرًا  نزاعًا  تحولت  التي 
األسد  بشار  الرئيس  مقاطعة  الى  وعربية  غربية  عديدة 
»مجموعة  لما سميّ  مؤتمرات  ونظمت  معارضيه.  ودعم 
جامعة  في  سوريا  عضوية  تعليق  وتمّ  سورية«،  أصدقاء 
الحكومة  على  غربية  عقوبات  وفرضت  العربية،  الدول 

السورية.
المطالبة  عن  زمن  منذ  توقفت  الغربية  الدول  لكن 
برحيل الرئيس بشار األسد، ولم يعد لها أي دور حتى في 
ترعاها  والتي  النزاع  حول  الجارية  السياسية  المفاوضات 
الداعمة  وتركيا  السوري،  النظام  حليفتا  وإيران،  روسيا 
للمعارضة والتي تتجه لحلول عملية تؤمن حدودها فحسب.

ويجد السوريون صعوبات جمة في الحصول على تأشيرة 

استعادة الدول العربية العالقة مع دمشق والمباالة غربية

معارضون سوريون يشكون تخلي العالم عنهم في مواجهة بشار األسد

المتشددة  السياسات  في ظل  ال سيما  بلد،  أي  الى  دخول 
موضوع  في  الغربية  الدول  معظم  تعتمدها  باتت  التي 

الهجرة.

انفتاح عربي
انفتاح  موجة  بدء  على  عدة  مؤشرات  مؤخرًا  وسُجّلت 
للرئيس  مفاجئة  زيارة  في  تجلت  دمشق  على  عربي 
السوداني عمر البشير، هي األولى لرئيس عربي إلى دمشق 
والبحرين  اإلمارات  فتح  إعادة  تلتها  النزاع،  اندالع  منذ 

سفارتيهما في سورية.
كما قام مدير المخابرات السورية علي المملوك بزيارة 
عباس  المصري  بنظيره  التقى  حيث  القاهرة  إلى  معلنة 
الدولة  هي  مصر  تكون  أن  مراقبون  يستبعد  وال  كامل، 
دمشق،  مع  تنقطع  لم  التي  عالقتها  ستعيد  التي  المقبلة 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  تولي  منذ  خاصة 
السابق  للرئيس  خلًفا   ،2013 العام  صيف  في  منصبه 
ومن  مرسي.  محمد  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  والقيادي 

المعروف أن جماعة اإلخوان دعمت بقوة المعارضة السورية 
بل وسمحت بخروج مقاتلين مصريين شباب للمشاركة في 
الحرب ضد النظام السوري. وتدفع الجزائر، وكذلك العراق 
ولبنان إلى التخلي عن قرار تعليق عضوية سورية في جامعة 

الدول العربية.

»مصالح جديدة«
مدينة  من  الناشط  عامًا(،   26( بيوش  بالل  يتفاجأ  ولم 
كفرنبل في شمال غرب البالد، بعودة دبلوماسيين خليجيين 
إلى دمشق. ويقول »انتهت مصالحهم مع المعارضة وباتت 

لهم مصالح مع نظام األسد«.
لكن ال يتخلى الناشط من بلدة استقطبت أنظار العالم 
إيمانه  عن  النظام،  ضد  والساخرة  الجريئة  شعاراتها  عبر 
بـ»ثورة تعني لي كل شيء«. ويضيف »هي فكرة والفكرة 
نصر  انتقد  »تويتر«،  موقع  على  حسابه  وعلى  تموت«.  ال 
ألطياف  الممثلة  السورية  التفاوض  هيئة  رئيس  الحريري، 
واسعة من المعارضة، التوجه الجديد للدول العربية. وقال 

»يسجل التاريخ اليوم أنه في الوقت الذي يموت فيه شعبنا 
في سورية تحت وطأة األلم والبرد والمعاناة في مخيمات 
اللجوء الغارقة في مياه الشتاء الباردة، فإن بعضًا من إخوتنا 
في الدين والعروبة والثقافة والتاريخ يتسابقون في االنفتاح 
على المجرم المسؤول عن كل هذه الجرائم واالنتهاكات«.

وأضاف »نعم يمكن لبشار المجرم أن ينتصر، يمكن أن 
ينتصر على المجتمع الدولي المتواطئ، على األمم المتحدة 
الشعب  إرادة  على  ينتصر  ولن  لم  لكنه   ،)...( ومجلسها 
الصوت  ورفع  التحرك  إلى  السوريين  داعيًا  الحر«،  السوري 

في الداخل والخارج للمطالبة بانتقال سياسي.
حل  إلى  للتوصل  المتحدة  األمم  مبادرات  كل  وفشلت 
المعارضة  بتمسك  اصطدمت  أن  بعد  للنزاع  سياسي 
بانتقال سياسي من دون األسد مقابل رفض الحكومة بحث 

مستقبله أساسًا.

»ثورة يتيمة«
أوليفر،  نوار  للدراسات  »عمران«  مركز  في  الباحث  ويقول 
»تمر المعارضة السياسية والعسكرية حاليًا بأسوأ فتراتها«. 
ويوضح »المعارضة السياسية فشلت، والمعارضة العسكرية 
لم تعد لديها خيارات سوى اللحاق بخطى السياق الدولي، 

لتحافظ على ما لديها«.
وفي مدينة أعزاز في شمال حلب، يقول المحامي والناشط 
الحقوقي مثنى ناصر، »سأخبر أطفالي عن أعظم ثورة في 
التاريخ المعاصر )...( وكيف وقفت حكومات المجتمع الدولي 
متفرجة على دماء األبرياء، مكتفية بالتنديد واالستنكار من 

دون أن تتدخل لوقف المجازر«.
وتسيطر قوات النظام اليوم على أكثر من 60 في المئة 
بناء  منبج  منطقة  في  مؤخرًا  وانتشرت  البالد،  مساحة  من 
بين  لتعاون مقبل  ما يمهد  األكراد،  المقاتلين  على دعوة 

الطرفين يمكن أن ينسحب على مناطق أخرى.
واإلسالمية  المقاتلة  الفصائل  تتواجد  المقابل،  في 
هيئة  عليها  تسيطر  التي  إدلب  محافظة  في  المتشددة 
تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا التابعة لتنظيم القاعدة( 
وشمال  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  فصائل  وتحالف 
سورية  وفصائل  تركية  قوات  تنتشر  حيث  حلب  محافظة 

موالية لها.
ويقول ناجي مصطفى، المتحدث باسم »الجبهة الوطنية 
للتحرير« والمنشق منذ 2012 عن الجيش السوري، »هذه 
ثورة يتيمة تخلى عنها العالم بأكمله«. لكنه يضيف »هذه 
الثورة صمدت لمدة ثماني سنوات أمام دول تقاتلها على 
ندم  بلحظة  أشعر  ولم   )...( إيران  إلى  روسيا  من  األرض، 

واحدة لخروجي فيها«.

انقسام املعارضة اإلسرائيلية قبل 
أربعة أشهر من موعد االنتخابات

قبل نحو أربعة شهور من إجراء االنتخابات المبكرة المقررة في 9 إبريل، 
إعالن  مع  الصهيوني  الكيان  في  الوسط  يسار  من  المعارضة  انقسمت 
»الحركة«  حزب  زعيمة  مع  التحالف  فض  غاباي،  آفي  العمل،  حزب  زعيم 

ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
ويعزز هذا اإلنقسام فرص رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو 
رغم ما يواجهه من مشاكل قضائية واتهامات بالفساد. وفي حال نجاحه 
في الحفاظ على منصبه، سيسجل رقمًا قياسيًا لم يحققه أي رئيس وزراء 

إسرائيلي سابق منذ إنشاء دولة االحتالل في 1948.
2015، تحالف حزب العمل مع حزب  وقبيل االنتخابات التشريعية عام 
الذي حصل  الصهيوني«  »االتحاد  ليفني، وشكال حزب  بقيادة  »الحركة« 
في انتخابات تلك السنة على 24 مقعدًا من أصل 120، ليصبح أكبر جبهة 
معارضة لحكومة نتانياهو الذي حصد حزبه اليميني »الليكود« 30 مقعدا.

وتولى غاباي زعامة حزب العمل في 2017، لكن ومنذ تلك الفترة، لم 
يكن تحالفه مع ليفني، الذي ورثه عن سلفه اسحق هيرتزوغ، سهال.

وقال غاباي خالل لقاء مع نواب حزب تحالف االتحاد الصهيوني وأمام 
شاشات التلفزيون، »ما زلت أؤمن في الشراكة، في الروابط، في توحيد 
الصداقة،  تقتضي  الناجحة  الروابط  لكن  بالتغيير،  ملتزم  كبير  معسكر 

والتمسّك باالتفاقات وااللتزام بمسار معيّن«.
بأن  قناعته  معربًا عن  الشراكة«،  في هذه  لم يحصل  ما  وتابع »هذا 
المنصة  ليفني  اعتلت  غاباي  تصريح  وبعيد  الرأي.  يوافقونه  الناخبين 
وأعلنت بشكل مقتضب أنها ستأخذ بعض الوقت للتفكير فيما أعلنه غاباي 

قبل الرد.
وفي تغريدة لها بعيد إعالن غاباي قالت ليفني، »من الجيد أن الشكوك 

تبدّدت«، متعهّدة الفوز في االنتخابات المقبلة.

زعيمة جديدة للمعارضة
وأكدت ليفني في مؤتمر صحفي بعد ظهر الثالثاء أنها فوجئت بإعالن 

غاباي ورفضت اتهاماته بعدم اإلخالص.
حقيقية  أبدًا شراكة  هناك  يكن  لم  أمر،  في  محقًا  كان  »غاباي  وقالت 
هو  فعاًل  يهمّ  »ما  ليفني،  وأضافت  يومًا«.  بذلك  يرغب  لم  ألنه  بيننا 

التركيز على االنتخابات والمعركة، وليس على حّل االتحاد الصهيوني«.
وكانت ليفني تعتبر حتى اآلن زعيمة المعارضة ألن غاباي ليس نائبًا. 
وانتقلت بذلك زعامة المعارضة إلى النائبة شيلي ياشيموفيتش التي سبق 
وأن تسلمت قيادة المعارضة وحزب العمل، حسب ما جاء في بيان لحزب 

العمل.
من  التاسع  وحدد  حله،  جانب  إلى  صوت  اإلسرائيلي  البرلمان  وكان 

أبريل المقبل موعدًا إلجراء االنتخابات التشريعية المبكرة.
الليكود،  وحزبه  لنتانياهو  كبيرًا  تقدمًا  الرأي  استطالعات  وتعطي 
وتعطيه  كبيرًا  تراجعًا  يسجل  الصهيوني«  »االتحاد  حزب  أن  حين  في 

االستطالعات أقل من عشرة نواب.
وقال نتانياهو في بيان مساء الثالثاء »أنا ال أتدخل في تقاسم األصوات 
داخل اليسار«، مضيًفا »المهم بالنسبة لي هو أن يشكل اليمين الحكومة 

المقبلة، ولتحقيق ذلك ال بد من التصويت لحزب الليكود«.
أعلنا  شاكيد  آيليت  العدل  ووزيرة  بينيت  نفتالي  التعليم  وزير  وكان 
إلطالق  اليهودي«  »البيت  الديني  الوطني  الحزب  غادرا  أنّهما  السبت 
مؤتمر  في  وذلك  الجديد«،  »اليمين  اسم  يحمل  الذي  الجديد  حزبهما 

صحفي عقداه في تّل أبيب.
كذلك أعلن رئيس األركان السابق للجيش اإلسرائيلي بيني غانتز عن 

نيّته الترشح لالنتخابات عبر تشكيل حزب وسطي جديد.
يتعّلق  فيما  قراره  المقبلة  األشهر  العام في  المدعي  يعلن  أن  ويتوّقع 
بتوجيه اتهامات فساد إلى نتانياهو. والمعروف أن ال شيء يجبر نتانياهو 
على االستقالة في حال توجيه اتهام إليه، ولن يكون مجبرًا على االستقالة 

إال في حال إدانته ونفاد كل أنواع االستئناف.

الخرطوم – وكاالت

بيروت – وكاالت

أبوظبي، المنامة ــ وكاالت

القدس المحتلة ــ وكاالت

أحكام نهائية بحبس نشطاء في البحرين واإلمارات بسبب تغريدات ومقابالت صحفية

بسجن  حكما  اإلثنين  البحرينية  التمييز  محكمة  أيدت 
في  سنوات  خمس  لمدة  رجب  نبيل  الحقوقي  الناشط 
ومنتقدة  اليمن  على  للحرب  معارضة  تغريدات  قضية 
عن  الصادر  والحكم  المملكة.  في  القضائية  لإلجراءات 

محكمة التمييز نهائي وال يمكن الطعن به.
ثانية  ورجب محكوم بالسجن لمدة عامين في قضية 
مقابالت  خالل  والتضليل«  شائعات  ب»نشر  فيها  دين 

تلفزيونية انتقدت فيها سلطات بالده.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر اإلثنين. 
الحكم  تأييد  وقرار   )...( زائف  المعيب  »الحكم  أن  ورأت 
آرائه  عن  تعبّر  تغريدات  لنشره  سنوات  لخمس  بسجنه 
تفضح النظام القضائي البحريني وتظهره على أنّه مجرد 

مسرحية هزلية«.
فبراير  في  التغريدات  قضية  في  أولي  حكم  وصدر 
أن  قبل  يونيو،  في  االستئناف  محكمة  وأيّدته  الماضي، 

يصبح نهائيا اإلثنين مع صدور حكم محكمة التمييز.
وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها على حسابه 
على تويتر في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في 
الذي  التحالف  عمليات  وانتقد  البحرينية،  السجون  أحد 

تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.
تهمتا  أيضا  إليه  وجهت  القضية  هذه  سياق  وفي 
عبر  للسعودية  واإلساءة  للدولة  تابعة  مؤسسة  »إهانة 

بقيادة  التحالف  في  البحرين  وتشارك  التواصل«.  مواقع 
الرياض منذ بدء عملياته في مارس 2015 دعما لحكومة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي وفي مواجهة المتمردين 
الحوثيين، في نزاع قتل فيه 10 آالف شخص منذ التدخل 

السعودي، بينما يواجه 14 مليون يمني خطر المجاعة.
منذ  اضطرابات  الصغيرة  الخليجية  المملكة  وتشهد 
العام 2011 عندما قامت األجهزة األمنية بقمع تظاهرات 
أسرة  تحكمها  التي  الدولة  في  الشيعة  قادها  ضخمة 

سنية، مطالبين بملكية دستورية.
من جهته، اعتبر مركز البحرين للحقوق والديمقراطية 
في بيان أن قرار سجن رجب »خالل عطلة األعياد، في وقت 
البحرين.  حّكام  نية  يؤكد  الدولي،  االهتمام  فيه  يتراجع 

يبدو أنه عمل مخطط له«.

حكم بالحبس عشر سنوات في اإلمارات
إماراتية  محكمة  أيّدت  المجاورة،  اإلمارات  دولة  وفي 
منصور  أحمد  اإلماراتي  الحقوقي  الناشط  حبس  اإلثنين 
لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة إن الحكم الصادر عن المحكمة االتحادية 
العليا »نهائي وال يمكن استئنافه«. وفي 31 مايو الماضي، 
أصدرت محكمة إماراتية حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة 
قدرها مليون درهم )270 ألف دوالر( على الناشط الحقوقي 
بعد إدانته »باإلساءة إلى هيبة ومكانة الدولة« عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
المحكمة  لكن  الحكم،  الستئناف  طلبا  منصور  وقدّم 
في  العفو  منظمة  وقالت  اإلثنين.  أيّدته  العليا  االتحادية 

البيان إن الحكم »يثبت عدم وجود مساحة لحرية التعبير 
في اإلمارات العربية المتحدة«. وأضافت »إن جريمة أحمد 
منصور الوحيدة هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل 
التواصل االجتماعي، ومن المشين أن تتم معاقبته بعقوبة 
سجن مشددة كهذه«. وتابع البيان »بدال من معاقبة أحمد 
منصور لتجرؤه على التعبير عن آرائه، يتعين على السلطات 
ضمان إلغاء إدانته وعقوبته واإلفراج عنه فورا ودون شروط«.
تهم  منصور  إلى  وجّهت  الدولة  أمن  نيابة  وكانت 
»اإلساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه 
التأثير على عالقات الدولة بهذه الدول الشقيقة، عن طريق 
إحدى وسائل التواصل االجتماعي«. كما اتهمته »بالتعاون 
من  بالبراءة  حكم  على  لكنه حصل  إرهابية«،  منظمة  مع 
هذه التهمة. واعتقل منصور في مارس 2017. وأثار اعتقاله 
الدولية  العفو  منظمة  بينها  حقوقية  منظمات  احتجاج 
في  منصور  واتهم  األميركية.  ووتش«  رايتس  و»هيومن 
حينه باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر »معلومات 
مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج ألفكار مغرضة من 
شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية واإلضرار بالوحدة 
الدولة  بسمعة  واإلضرار  واالجتماعي،  والسلم  الوطنية 

ومكانتها، وتحريض الغير على عدم االنقياد لقوانينها«.
وكان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال 
المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق االنسان 
العفو  لمنظمة  السابق  العام  االمين  اسم  تحمل  والتي 
الدولية، وهي جائزة تعطى ألشخاص »يبرهنون التزاما كبيرا 

ويواجهون مخاطر شخصية جدية«.

<  اإلماراتي  أحمد منصور <   البحرينى نبيل رجب

<   معارضون سوريون في تظاهرة ضد النظام في معرة النعمان شمال غرب سورية

<  بنيامين نتانياهو <  زعيم حزب العمل  آفي غاباي
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غرب  شمال  في  النظر  مد  على  الزيتون  أشجار  تنتشر 
الزيت  برائحة  ترهونة  في  األجــواء  تعبق  حيث  البالد، 
الخارج من معاصرها، لكن مزارعيها يواجهون تحديات 
العشوائي  العمران  وتقدم  التصدير  غياب  في  جمة 

ونقص الموارد.
»نعاني  معصرة،  صاحب  وهو  البحري  زهير  يقول 
سعر  ارتفاع  بسبب  أسعارها  وغالء  الغيار  قطع  نقص 
ارتفاع كلفة عصر  الليبي، عدا عن  الدينار  أمام  الدوالر 

الزيت«. 
يشارك  البساتين،  من  كغيرها  البحري،  بساتين  في 
الجميع كبارا وصغارا في موسم جني الزيتون بالطريقة 
التي  والثمار  األشجار  على  حفاظا  التقليدية؛  اليدوية 
إلى  أكياس  عبر  تنقل  ثم  كبير،  بساط  فــوق  تجمع 
المعصرة الستخراج زيت ذهبي اللون يمتاز برائحة عبقة.

عالية  برمزية  تحظى  التي  الزيتون،  أن شجرة  ورغم 
الساحل  استوطنت  التمور،  غــرار  على  الليبيين  لدى 
الليبي منذ أقدم العصور، تعود بعض بساتين الزيتون 
ثالثينات  في  اإليطالي  االستعمار  فترة  إلى  المزروعة 
القرن الماضي. وترهونة من أشهر مدن البالد بالزيتون 
»مزرعتي  النوري:  علي  ويقول  جماال.  فيها  يتألق  الذي 
المحتلون  جــاء  عندما  عاما.   90 من  يقترب  عمرها 
اإليطاليون استصلحوا األراضي«. ويتنقل النوري باعتزاز 
الجودة،  عالي  وزيتها  بثمارها  الشهيرة  أشجاره  بين 
خطوط  على شكل  رائعة  هندسية  بطريقة  زرعت  وقد 

مستقيمة متجاورة ومنتظمة تمنحها منظرا خالبا.
الزيتون  زراعــة  تطوير  في  رغبة  الحكومة  وأبــدت 
دول  تنتجه  ما  يضاهي  لكي  الزيت  نوعية  وتحسين 
أوروبا،  إلى  تصديره  في  أمال  األخرى،  العربي  المغرب 
وكان ذلك في إطار خطة شملت أيضا تطوير السياحة 

والصيد. 
في  تنجح  ولم  النفط  على  الليبي  االقتصاد  ويعتمد 
تنويعه. وفي 2017، قررت حكومة الوفاق وقف تصدير 
غضب  أثار  ما  والعسل،  التمور  وكذلك  الزيتون  زيت 

المزارعين.
اإلجــراء  من  الهدف  أن  حينها  السلطات  ــدت  وأك
احتياجات  وتوفير  المحلي  المنتج  حماية  هو  »الموقت« 

السوق المحلية. لكنها لم تحدد مدة سريانه.

شرحه  معرض  في  الزراعة  وزارة  في  مسؤول  وقال 
بأسعار  يصدر  الليبي  الزيتون  زيت  »إن  المنع:  أسباب 
حين  في  مضافة«،  اقتصادية  قيمة  تمثل  ال  منخفضة 

أعلى  بأسعار  الزيت  استيراد  نفسه  الوقت  في  يتعين 
لتلبية الطلب المحلي.

الحاجة لتحديث القطاع
المعاصر  في  والعاملون  المزارعون  يرى  ال  ترهونة،  في 
الزيتون  زيت  »إن  البحري:  ويقول  لمعاناتهم.  نهاية 
عملية  ولكن  المحلي،  المستوى  على  بوفرة  موجود 

تصديره أوقفت، وال أعرف سبب ذلك«.
مزروعة  زيتون  شجرة  ماليين  ثمانية  ليبيا  في  توجد 
البلد  في  للزراعة  الصالحة  األراضي  من  فقط   %2 فوق 
البالغة مساحتها 1.76 مليون كلم مربع، وفق وزارة الزراعة 
بحكومة الوفاق. وتجني ليبيا نحو 150 ألف طن من الزيتون 
في السنة، يذهب القسم األكبر منها إلى المعاصر إلنتاج 
الـ11  المرتبة  الزيت. وهذا يضعها في  ألف طن من   30
على مستوى اإلنتاج عالميا خلف المغرب وتونس والجزائر، 
وفق ترتيب منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية )فاو(.

ولكن زراعة الزيتون في ليبيا ال تزال تمارس بأسلوب 
تقليدي في غياب مصانع متخصصة في التعبئة والتعليب 

تصدير  كان  سنوات،  عدة  امتداد  وعلى  خاص.  بشكل 
الزيت يقتصر على مبادرات المزارعين الفردية.

ويقول علي النوري إن المزارعين سيرحبون بمبادرات 
مصانع  وإقامة  الجودة  مراقبة  لجهة  الحكومة  تتخذها 

للتعبئة على سبيل المثال.

توسع عشوائي
التوسع  في  تتمثل  أخرى  مشكلة  الزيتون  زراعة  وتواجه 
العمراني العشوائي الذي بدأ منذ العام 1969 وأدى إلى 

اقتالع مساحات من أشجار الزيتون.
الشرق من  إلى  45 كلم  تبعد نحو  التي  وفي مسالتة 
الحاج  يملك  المعمرة،  زيتونها  بأشجار  وتشتهر  ترهونة 
تزيد  أشجارها  أعمار  أن  يؤكد  قديمة  مزرعة  علي  مختار 
بمذاقه  مشهورا  مسالتة  زيت  يزال  وال  سنة.   600 على 
الحلو بطعم الفاكهة. ويقول الحاج مختار بأسى إنه قبل 
يمنع  كان  كبيرة.  رمزية  الزيتون  لشجرة  »كان   ،1969
قطعها وتحويلها إلى فحم. بل تفرض على المخالفين أشد 
الزيتون  اقتالع شجر  يتم  »اليوم  يقول:  لكنه  الغرامات«، 

وتبنى مكانها مساكن اإلسمنت«.
ازداد التوسع الحضري بصورة عشوائية بعد ثورة فبراير 
دخلت  فقد  مستقبلهم.  على  يخشون  المزارعون  وبات 
الزيوت المستوردة األقل سعرا مثل زيت الذرة إلى المطبخ 
الليبي لتستخدم محل زيت الزيتون الذي ال يزال مع ذلك 

األعلى استهالكا.

أم معطاء
وفي مزرعة علي النوري، تلفت انتباه الزائر شجرة زيتون 
على  اإليطاليون  جلبها  اللون،  بيضاء  نادرة  ثمارا  تحمل 
زيتها  ويتميز  إيطاليا،  جنوب  في  توسكانا  من  يبدو  ما 
بحالوة طعمه. ويقول النوري إن هذه األشجار نادرة في 
ترهونة »حيث ال يتجاوز عددها خمس أو ست شجرات«. 
ويؤكد أن »محصول الزيت والزيتون ال يزال مهما لمعيشة 
المجتمعات، ال سيما في السنوات العجاف«، قبل اكتشاف 

النفط في خمسينات القرن الماضي.
ويضيف: »إن الزيتونة مثل األم، ثمارها وزيتها لألكل 
وأوراقها غذاء للحيوانات وأغصانها للحطب«.وأمام اقتالع 
الحاج مختار عن تفاؤله  العزيزة على قلبه، يعبر  األشجار 
الناس تغيرت على حد قوله، و»ما يشجع أن  ألن ثقافة 
الناس حاليا بدأت تغرس شجر الزيتون بشكل كبير، سواء 

من النوع المحلي أو ما يجلب من إسبانيا«.
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اقتصاد

كالم في األرقام

إجمالي صادرات مصر يوميا من الغاز 
المسال عبر مجمع إدكو لإلسالة.

قالوا
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عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، 
اجتماعا مع وزيري المالية والحكم المحلي، فرج بومطاري، وميالد الطاهر.

من  أول  الــوزراء،  بمجلس  واإلعالم  التواصل  إدارة  نشرته  بيان  وأشار 
ناقش  الــوزراء،  رئاسة  بديوان  عقد  الذي  االجتماع  أن  إلى  الثالثاء  أمس 
للبلديات  إلحالتها  توفيرها  المطلوب  والمخصصات  البلديات  اختصاصات 

خالل هذا العام.
المخصصات  توزيع  آلية  عن  ملخص  المحلي  الحكم  وزير  واستعرض 
وصرفها، فيما أكد وزير المالية االلتزام بإحالة المخصصات المطلوبة حال 

اعتمادها من المجلس الرئاسي.
فيما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي متابعته المقترح الخاص بإنشاء 
الدورية  االجتماعات  عقد  في  واالستمرار  عملها  لتسهل  إداريــة  مناطق 

لمتابعة الملف.

»الوفاق« تبحث آلية توزيع مخصصات البلديات

مليون قدم مكعبة 

»الصين ستواصل 
إصالحات السوق وتفتح 
أبوابها للعالم في مواجهة 
الوضع الجيوسياسي 
الصعب«.

شي جنبينغ
الرئيس الصيني 
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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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منذ ما يقرب من عقد من الزمان، نشرت لجنة النمو والتنمية 
)التي كنت أترأسها( تقريرا حاول استخالص 20 عاما من األبحاث 
والخبرات في العديد من البلدان في دروس االقتصادات النامية. 
ربما كان الدرس األهم هو أن أنماط النمو المفتقرة إلى الشمولية 

التي تساهم في تفاقم الفوارق االجتماعية تفشل عموما.
يشعر  تماما.  اقتصاديا  ليس  الفشل  هذا  وراء  السبب  إن 
أولئك المتأثرون سلبا بوسائل التنمية، إلى جانب أولئك الذين 
إيجابية،  نتائج  على  للحصول  الكافية  الفرص  إلى  يفتقرون 
باإلحباط بشكل متزايد. وقد يساهم ذلك في تغذية تمزق 
النسيج االجتماعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم االستقرار 
السياسي، والجمود، أو إلى اتخاذ القرارات الخاطئة، مع عواقب 

وخيمة طويلة األجل لألداء االقتصادي.
ال يوجد سبب لالعتقاد بأن الشمولية تؤثر على استدامة 
أن  من  الرغم  على  النامية،  البلدان  في  فقط  النمو  أنماط 
الديناميات المحددة تعتمد على عوامل متعددة. على سبيل 
المثال، من المرجح أن يكون التفاوت المتزايد أقل اضطرابا من 
الناحية السياسية واالجتماعية في بيئة ذات معدل نمو مرتفع 
)معدل سنوي 5-٪7( منه في بيئة منخفضة أو معدومة النمو، 

حيث تعاني مجموعة فرعية من السكان من دخل وفرص 
راكدة أو منخفضة.

احتجاجات  مع  فرنسا،  في  األخيرة  الدينامية  نشهد 
السبب  كان  الماضي.  الشهر  في  الصفراء«  »السترات 
الرئيس وراء االحتجاجات يتمثل في زيادة الضرائب على 
للغاية  كبيرة  اإلضافية  التكلفة  تكن  لم  الوقود.  أسعار 
)حوالي 0.30 دوالر للغالون(، تعد أسعار الوقود في فرنسا 
كانت بالفعل من بين أعلى األسعار في أوروبا )حوالي 7 

دوالرات للغالون، بما في ذلك الضرائب الحالية(.
في الواقع، لم يكن سبب اندالع احتجاجات السترات 
الصفراء ضريبة الوقود بل عدم اكتراث الحكومة لمشاكل 
الطبقة الوسطى الساكنة خارج أكبر المراكز الحضرية في 
فرنسا. مع قلة الوظائف والدخل عبر جميع االقتصادات 
المتقدمة في العقود األخيرة، يجب أن تكون االضطرابات 

في فرنسا بمثابة دعوة لالستيقاظ لآلخرين.
وبالنسبة للكثيرين، بدأت السمات التوزيعية السلبية ألنماط 
النمو في االقتصادات المتقدمة قبل نحو 40 سنة، عندما بدأ 
القومي في االنخفاض. وفي وقت  الدخل  العمال من  نصيب 
الحق، واجهت قطاعات التصنيع التي تعتمد كثيرا على العمالة 
التنافس  من  متزايدة  ضغوطات  المتقدمة  االقتصادات  في 
في  واألتمتة  الصين،  مع 

اآلونة األخيرة.
النمو  تـــراجـــع  وقـــد 
لفترة  الــعــمــل  ــرص  ــ وف
إلــى  أدى  مــمــا  معينة، 
األساسية  الوظيفة  حجب 
وقد  البطالة.  ــاع  ــف وارت
المالية  األزمة  اندالع  أدى 
 2008 العام  في  العالمية 
وارتفاع  النمو،  انهيار  إلى 
وتم  البطالة،  مــعــدالت 
إنقاذ البنوك من أجل منع 
حدوث انهيار اقتصادي أوسع نطاقا. وقد أدى هذا إلى انعدام 
قادة  عند  الثقة  تقويض  مع  المدى،  بعيد  االقتصادي  األمن 
البلدان  من  عدد  مثل  فرنسا،  أن  المؤكد  من  المؤسسات. 
األوروبية األخرى، تعاني أيضا من عوائق أمام النمو والعمالة، 
مثل تلك التي تكمن في هيكل وتنظيم أسواق العمل. لكن أي 
جهد لمعالجة هذه القضايا يجب أن يقترن بتدابير تعمل على 
التخفيف من الفقر وأزمة البطالة التي أدت إلى استياء شعبي 

وعدم االستقرار السياسي.
الخروج  أوروبا حتى اآلن فشال ذريعا في  ومع ذلك، فشلت 
من هذه األزمة–ودفعت ثمنا باهظا. في العديد من البلدان، 
حظيت القوى السياسية القومية والقوات المناهضة للمؤسسة 
بدعم كبير. والوضع ليس أفضل بكثير في الواليات المتحدة. كما 
هو الحال في أوروبا، فإن الفجوة بين أولئك الذين في الوسط 
وفي قمة توزيع الدخل والثروة–وبين أولئك في المدن الكبرى 
والبلدان األخرى–آخذة في االتساع. وقد ساهم ذلك في رفض 
الناخبين سياسيي المؤسسة، مما أدى إلى فوز الرئيس األميركي 
دونالد ترامب في العام 2016، الذي عمل على إحباط الناخبين 
من أجل اعتماد سياسات قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. 
على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي أنماط النمو المستمرة غير 
الشاملة إلى عجز السياسات أو التحول من أجندة سياسة متطرفة 
إلى أخرى. أمريكا الالتينية، على سبيل المثال، لديها خبرة كبيرة 
في الحكومات الشعبوية التي تسعى وراء سياسات غير مستدامة 
ماليا والتي تفضل المكونات التوزيعية بدل االستثمارات التي 
تعزز النمو. كما أن لديها خبرة كبيرة مع التحوالت المفاجئة إلى 
نماذج السوق المدفوعة والتي تتجاهل األدوار التكميلية التي 
يجب أن تلعبها الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على نمو قوي.
كما أدى تزايد االستقطاب السياسي إلى إتباع نهج تصادمي 
متزايد في العالقات الدولية. وسيضر ذلك بالنمو العالمي عن 
التي تنظم  القواعد  العالم على تعديل  طريق تقويض قدرة 
أنه  كما  والمعلومات.  األشخاص  وحركة  واالستثمار  التجارة 
سيعيق قدرة العالم على التصدي للتحديات الطويلة األمد مثل 

تغير المناخ وإصالح سوق العمل.
ولذلك، فإن الدروس األساسية المستفادة من التجربة في 
االقتصادات النامية والمتقدمة هي أن االستدامة والشمولية 
تعطل  ذلــك،  على  وعــالوة  منفصلة.  غير  بصورة  مرتبطان 
النمو  تدعم  التي  واالستثمارات  اإلصالحات  اإلدماج  إخفاقات 
االقتصادي  التقدم  متابعة  وينبغي  الطويل.  المدى  على 
واالجتماعي بفاعلية–ليس بوضع قائمة بسيطة من السياسات 
واإلصالحات، ولكن من خالل استراتيجية وأجندة تنطوي على 
للعواقب  أكبر  اهتمام  وايالء  واإلصالحات  الدقيق  التسلسل 
التوزيعية. يتمثل الجزء الصعب من وضع استراتيجيات النمو 
أهدافها بوضوح، بل األصعب هو كيفية  الشامل في معرفة 
تحقيقها. وهذا أمر شاق، ولهذا تلعب مهارات القيادة وصناعة 

القرارات دورا حاسما.
* أستاذ اقتصاد حاصل على جائزة نوبل
*نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

مايكل سبينس *

تفاقم الفوارق االجتماعية 

ترهونة، الوسط–فرانس برس 

لم يكن سبب اندالع 
احتجاجات السترات 

الصفراء ضريبة الوقود 
بل عدم اكتراث احلكومة 

ملشاكل الطبقة الوسطى

الغالء وأزمة الدوالر تطال أشجار الزيتون
المزارعون يشكون من وقف التصدير ونقص الموارد

ليبيا تنتج 150 ألف طن من الزيتون 
سنويا وتحتل المرتبة 11 عالميا 

خلف المغرب وتونس والجزائر

ال تزال زراعة الزيتون تمارس بأسلوب 
تقليدي وغياب مصانع متخصصة في 

التعبئة والتعليب 

تباطؤ النمو يهدد االقتصاد العاملي في العام الجديد
القاهرة–الوسط

 < جانب من عملية عصر ثمار الزيتون في إحدى المعاصر بمدينة ترهونة )فرانس برس(

 < ليبي يجمع ثمار الزيتون في مزرعته بترهونة 11 نوفمبر 2018 )فرانس برس( .

 < .. وصبي وصبية من ترهونة يجمعون الزيتون في موسم الحصاد.

توقعات متشائمة الحقت االقتصاد العالمي في مطلع 
العام 2019، بعد ترجيحات البنك المركزي األوروبي 
بتباطؤ حاد في العام الجديد، ويتأهب المستثمرون 
زيادة  بفعل  العالمي  االقتصادي  النمو  في  لتباطؤ 
بين  التجارية  والتوترات  بالدوالر  االقتراض  تكاليف 
الواليات المتحدة والصين. وألقى المركزي األوروبي 
بثقله بقوة خلف ذلك التوقع في نشرته االقتصادية 
الدورية لكنه ما زال يتوقع »ضغوطا تضخمية« على 

مستوى العالم وفي منطقة اليورو.
أن  المتوقع  من  المستقبل،  إلى  »بالنظر  وقال 
ثم   2019 في  العالمي  االقتصادي  النشاط  يتباطأ 
أن  المتوقع  »من  وأضاف  ذلك«.  بعد  يظل مستقرا 
تزيد الضغوط التضخمية العالمية ببطء مع تقلص 
قرار  على  الضوء  النشرة  وألقت  الفائضة«.  الطاقة 
المركزي األوروبي في اجتماعه في ديسمبر بإنهاء 
برنامج شراء األصول البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو 
)2.96 تريليون دوالر( لكنه سيواصل إعادة استثمار 
حصيلة السندات المستحقة لفترة طويلة بعد أول رفع 

لسعر الفائدة.
باعتباره جاء في وقت غير  القرار  البعض  وانتقد 
مالئم نظرا لضعف االقتصاد. لكن المركزي األوروبي، 
وهدفه الوحيد تحقيق التضخم المستهدف، أكد مجددا 
ثقته في أن األسعار األساسية ستواصل االرتفاع في 
منطقة اليورو. وأوضح البيان »من المتوقع أن يزيد 
التضخم األساسي تدريجيا في المدى المتوسط بدعم 
النقدية  للسياسة  األوروبــي  المركزي  إجــراءات  من 

واستمرار التوسع االقتصادي وزيادة نمو األجور«.
األوروبــيــة  المفوضية  تتوقع  األثــنــاء  هــذه  في 
والتعاون  التنمية  ومنظمة  الدولي  النقد  وصندوق 
في  األوروبــي  االتحاد  اقتصاد  ينمو  أن  االقتصادي 
المتوسط بنسبة %1.9 في العام المقبل، وهو معدل 
يتوافق بشكل كبير مع متوسط النمو المتوقع هذا 

العام والبالغ 2%.
لكن الخبير االقتصادي محمد العريان، قال إن هذا 
التفاؤل ليس مبالغا فقط ألن معدل النمو نفسه من 
المحتمل أن يكون مخيبا لآلمال، ولكن أيضا بسبب 
النمو  على  الهابط  االتجاه  في  كبير  ضغط  وجود 
االقتصادي المحتمل لدول االتحاد األوروبي في عام 
2019 وهو الضغط الذي يبدو أن القادة األوروبيين 

غير مستعدين لمواجهته بفاعلية في الوقت الحالي. 
وإذا كان االتحاد األوروبي فريق كرة قدم، فإنه لن 
يخسر المباريات بسبب عدم وجود خطة أو االفتقار 
إلى القدرات. ويظل اقتصاد االتحاد األوروبي والذي 
أكبر  ثاني  تقريبا،  دوالر  تريليون   19 قيمته  تبلغ 
الناتج  خمس  تقريبا  يمثل  ما  وهو  بالعالم  اقتصاد 
العالمي. وتكمن المشكلة في أن  المحلي اإلجمالي 
الفريق ككل ال يلعب بشكل متناغم وجميع الالعبين 
المشاكل  بسبب  ــردي  ف بشكل  يحاولون  الكبار 

الفوضوية في الداخل.
لالقتصاد  العام  الهيكل  أن  يرى  العريان  لكن 
تبدو  التي  المشاكل  أن  كما  مكتمل،  غير  يزال  ال 
واضحة بشكل خاص في منطقة اليورو، والتي تواجه 
تحدي التقدم البطيء في االتحاد المصرفي، وعدم 
التنسيق الكافي بين السياسات المالية، واالنقسامات 
السياسية، ويتوقع أن تزداد عوامل الضعف في الفترة 
المقبلة، فبداية حصدت األحزاب السياسية الشعبوية 
سلطة وتأثيرا متزايدا بعد أن استفادت من مخاوف 
جانب  إلى  والهجرة،  الهوية  بشأن  النطاق  واسعة 
حالة اإلحباط من التيارات القائمة، مما دفعها لكسب 

الدعم وحتى السلطة في العديد من الدول.



الوفاق  بحكومة  االقتصاد  وزارة  تعتزم 
التجارة  مشروع  تفعيل  عــودة  الوطني 
اإللكترونية، في محاولة لمواجهة تهريب 
لحركة  الكافية  المعلومات  وتوفير  السلع 
من  وخروجها  دخولها  لضبط  البضائع 

البالد.
التجارة  شبكة  رئيس  أعلن  جانبه  من 
االقتصاد  ــوزارة  لـ التابعة  اإللكترونية 
عودة  عن  الدرويش،  أمحمد  والصناعة 
مشروع التجارة اإللكترونية بعد توقف دام 
السوق  لضبط  وذلك  سنوات،  ست  لنحو 
ليبيا،  ــى  وإل من  السلع  حركة  ومتابعة 

والقضاء على التهريب.
إلى  تصريحات  في  الدرويش  وأضــاف 
»الوسط« أن »البداية ستكون عبر بوابة 
ليبيا للتجارة اإللكترونية لمعرفة الصادرات 
التهريب«،  ومكافحة  بالبالد  والــواردات 
مشيرا إلى وجود تفاوض حاليا مع الشركة 
العام  خــالل  للعودة  المشغلة  الكورية 

المقبل.
وأوضح أن المشروع انطلق عام 2009 
عبر شركة كورية بقيمة 9 ماليين دوالر، 
سبيل  على  العام  ونصف  عامين  لمدة 
فبراير  ــورة  ث ــداث  أح مع  لكن  التجربة، 
ذلك  وعقب  المشروع،  توقف   2011 عام 
ومن   ،2012 عام  للعمل  الشركة  عادت 
الملحق  اختطاف  بسبب  البالد  غادرت  ثم 
من  نفسه  العام  خالل  الكوري  التجاري 

رجوعها.
الدقيقة  اإلحصائيات  ليبيا  عن  وتغيب 
الخارجية  التجارة  حول   2011 عام  مند 
الحكومية،  المؤسسات  دور  غياب  بسبب 
واالنقسام  األمنية  الفوضى  بسسب 
وجــود  مــع  بالبالد  الحاصل  السياسي 

حكومتين بشرق وغرب البالد.
التنفيدي  الــمــديــر  قــال  جانبه  مــن 
قريرة،  على  والتعداد  اإلحصاء  لمصلحة 
في تصريح إلى »الوسط«، إن هناك أزمة 
السلع  بتوريد  المتعلقة  اإلحصائيات  في 
وكمياتها  ليبيا  إلى  والدوائية  الغدائية 

وحجمها مقارنة باحتياج السوق المحلية.

مؤسسات  في  وجود ضعف  إلى  وأشار 
بخصوص  الجمارك  كمصلحة  الــدولــة 
ليبيا،  إلى  ــواردة  ال السلع  حركة  متابعة 
 120( الخمس  ميناء  بقفل  مستشهدا 
كلم( شرق طرابلس خالل الفترة الماضية، 

بسبب عدم سيطرة الدولة.

اإللكترونية  التجارة  مــشــروع  يأتي 
لتقديم التسهيالت المطلوبة للمتعاملين 
معامالت  ــام  ــم وإت الــتــجــارة  مــجــال  فــي 
منظومة  عــبــر  والــتــصــديــر  ــراد  ــي االســت
دخــول  مراقبة  يتم  لكي  إلكترونية، 
وخروج السلع والبضائع عبر المنافذ البرية 
العملة  حركة  ومتابعة  والجوية  والبحرية 
الخارجية،  بالتجارة  المرتبطة  الصعبة 
وتوفير المعلومات لمكافحة تهريب السلع 
وخروجها  دخولها  وضبط  والبضائع 

للبالد.
الخارجية  التجارة  إحصائيات  وتشير 
أن  إلى   2017 عام  خالل  الرسمية(  )غير 
بقيمة  الــوردات  قيمة  في  انخفاضا  هناك 
الصادرات  قيمة  ارتفعت  بينما   ،%11.7

بنسبة 105.8% مقارنة بعام 2016.
العام  خــالل  الــصــادرات  قيمة  وبلغت 
بينما  دينار،  مليار   27.9 حوالي   2017
عام  خالل  دينار  مليار   13.57 بـ  مقارنة 
مليار   12.8 ــواردات  ال بلغت  كما   ،2016
دينار، مقابل 12.6 مليار دينار خالل عام 
مقابل  الــدوالر  صرف  لسعر  وفقا   ،2016

بـ1.39 دينار للدوالر.
وذكر مستشار المصرف المركزي محمد 
وال  كان  الليبيي  االقتصاد  أن  أبوسنينة، 
يزال يعاني تشوهات، حيث يعادل القطاع 
أكثر  النشاط االقتصادي  الرسمى فى  غير 

من 60% من الناتج المحلي اإلجمالي.
التى  الخارجية  التحويالت  إجمالي  وبلغ 
أومنحها  المركزي  المصرف  عبر  تمت 
ما  الفترة  األجنبية خالل  بالعملة  كتغطية 
مليار   146 )2012 – 2016(، حوالي  بين 
دوالر، حيث تحتاج ليبيا سنويا 10 مليارات 
وبعض  والـــدواء  السلع  الستيراد  دوالر 
ديوان  لبيانات  وفقا  الخارجية  التحويالت 

المحاسبة.
ثماني  مند  أمنيا  فراغا  ليبيا  وتعاني 
سنوات، تغيب معه الرسوم الجمركية على 
السلع الموردة إال في نطاق ضيق، كما أن 
السيادية  الرسوم  يسددون  ال  الموردين 
تضرب  التي  السياسية  الفوضى  وسط 
المسلحة  للعصابات  المجال  وتمنح  البالد 
الوقود،  في  والمتاجرة  السلع  لتهريب 

باإلضافة إلى تنامي االقتصاد الموازي.

شهدت   2019 ومطلع   2018 الــعــام  انتهاء  مــع 
المرافق  لتطوير  واسعة  تحركات  النفط  مؤسسة 
العراقيل  منها وعالج  المنافع  وتعزيز عظيم  النفطية 

التي تواجهها.
وشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  اجتماع  وخالل 
الشركة  نشاط  لعرض  النفطية  للعمليات  الهروج 
للعام 2018 وبرامج العمل للعام 2019، أعلنت شركة 
الهروج للعمليات النفطية، اإلثنين، بدء إعداد الخطط 
أكثر من  بعد  الغاني  تأهيل حقل  والدراسات إلعادة 
إلى  إغالقه، مشيرة  من  السنة  ونصف  ثالث سنوات 

مباشرة المرحلة الثانية من تطوير حقل آمال.
عبدالوهاب  الــهــروج،  إدارة  لجنة  رئيس  وأكــد 
الخطط  ــداد  إعـ فــي  بــدأت  الشركة  أن  النعمي، 
إعادة  الغاني وتقييم  تأهيل حقل  والدراسات إلعادة 
تأهيل حقل الناقة إلمكانية إعادة وضعه على اإلنتاج.

أغلقت   2015 العام  مــارس  من  السادس  وفي 
الغاني،  حقل  الهوية  مجهولة  مسلحة  مجموعة 
وخربت عددا من محتويات الحقل وتسببت في أضرار 
الظهرة  حقل  جنوب  الغاني  حقل  ويقع  به.  كبيرة 
 60 حدود  في  زلة  مدينة  وشمال  كلم   75 بحوالي 
كلم. على صعيد متصل، جاء إعالن رئيس لجنة إدارة 
شركة »أكاكوس« للعمليات النفطية، نوري الصيد أن 
»الشركة باشرت بوضع خطة أمنية جديدة تستخدم 
فيها أحدث التقنيات« لتأمين مواقعها، فيما استعجل 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
المهندس مصطفى صنع اهلل، مطالبته بإعادة هيكلة 

جهاز حرس المنشآت النفطية.
جاء ذلك خالل االجتماع السنوي للجنة إدارة شركة 
»أكاكوس« للعمليات النفطية الثالثاء، برئاسة رئيس 
المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
إدارة  مجلس  من  وأعــضــاء  اهلل  صنع  مصطفىى 
األمنية  الشركة  خطة  استعرض  والــذي  المؤسسة، 
السنوي ومناقشة تقرير هيئة  2019 ونشاطها  لعام 

مراقبة الشركة.
إن  بيان  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
 2018 للعام  الشركة  نشاط  استعرض  »االجتماع 
فيما يخص نشاط إدارة العمليات والمشاريع وخطط 
للشركة  العامة  الميزانية  ومناقشة  التطويري،  الحفر 
إلى  باإلضافة   .2019 للعام  اعتمادها  والمتوقع 

األوضاع األمنية بحقل الشرارة«.
المهندس  اإلدارة  مجلس  رئيس  أن  وأضافت 
»دعــوة  االجتماع  خــالل  جــدد  اهلل  صنع  مصطفى 
هيكلية  بإعادة  المطالبة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

السرعة  وجه  على  بالحقل  النفطية  المنشآت  حرس 
لضمان سالمة المستخدمين واستئناف اإلنتاج«.

»حــرص  االجــتــمــاع  خــالل  اهلل  صنع  أكــد  كما 
بالجانب  االهتمام  على  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الترفيهي والخدمي للعاملين وتوفير سبل الراحة لهم 
وااللتزام بمعايير السالمة واللوائح والنظم المعمول 

بها في قطاع النفط« وفق نص البيان.
»أكاكوس«  شركة  ادارة  لجنة  رئيس  ــح  وأوض
نوري الصيد، خالل االجتماع »أن لدى إدارة الشركة 
»أن  وأكــد  طموحة«،  عمل  وخطط  واضحة  رؤيــة 
تستخدم  أمنية جديدة  بوضع خطة  باشرت  الشركة 
والتقدير  بالشكر  تقدم  كما  التقنيات،  أحدث  فيها 
تنفيذ  في  الشركة  لدعم  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 

خطط التحول«.
النفط مصطفى صنع  كما ناقش رئيس مؤسسة 
والمواقع  الحقول  حماية  بالقطاع،  ومسؤولون  اهلل 
النفطية بحوض سرت لتمكين الشركات النفطية من 

التي  الهجمات  من  المتضررة  الحقول  تأهيل  إعادة 
شنتها الجماعات اإلرهابية.

شارك في االجتماع الذي عقد بمقر شركة الخليج 
مكتب  مدير  التميمي،  خيري  العميد  للنفط  العربي 
العوكلي  اهلل  وجاد  المسلحة،  للقوات  العام  القائد 
مجلس  أعضاء  محمد،  والعماري  شنقير،  وبالقاسم 
رئيس  شتوان  بن  ومحمد  النفط،  مؤسسة  إدارة 
احفاف  وناجي  العربي،  الخليج  شركة  إدارة  لجنة 
رئيس لجنة إدارة شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط 

المنشآت  حرس  آمر  المغربي  ناجي  واللواء  والغاز، 
وعبدالسالم  والشرقية،  الوسطى  للمنطقة  النفطية 
بوشيحة معاون آمر حرس المنشآت النفطية للمناطق 

الوسطى والشرقية.
االجتماع  أن  إلى  النفط  لمؤسسة  بيان  وأشــار 
ناقش إعادة الحقول والمواقع النفطية بحوض سرت 

على خريطة اإلنتاج ورفع القدرة اإلنتاجية لها.
»داعــش«  تنظيم  خسر   2016 ديسمبر   5 وفي 
مدينة سرت، التي سيطر عليها في 28 مايو 2015، 
قوات  للمدينة  تتقدم  أن  قبل  له،  إمــارة  ليتخذها 
»البنيان المرصوص« التي شكلها المجلس الرئاسي 
عليها  وسيطرت  لمحاربته   2016 مايو   5 فــي 

بالكامل.
وتنفيذ  األلغام  إزالة  إلى  الوفاق  حكومة  وتسعى 
في  التحتية  البنية  تأهيل  وإعــادة  تنموية  برامج 
المدينة مرة أخرى، باإلضافة إلى تنفيذ برامج خدمية 
في المنطقة الجنوبية، وفق بيانات منفصلة للحكومة.
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أكدت مصادر بمصرفي الوحدة الرئيسي وشمال أفريقيا بسرت، أول 
من أمس، وصول سيولة نقدية للمصرفين.

وقال مصدر بقسم الحسابات الجارية بمصرف الوحدة الرئيسي 
بسرت في تصريح إلى »الوسط«، إن خمسة ماليين دينار وصلت إلى 
المصرف، بينما وصلت ثالثة ماليين دينار إلى مصرف شمال أفريقيا 

بسرت.
وشرع مندوبو القبائل بتسليم الصكوك المالية إلى اللجنة المكلفة 

من المجلس بالتواصل االجتماعي، الستالم السيولة نهاية األسبوع 
الجاري، على أن يتم سحب ألف دينار للصك الواحد. ويعاني أصحاب 

الحسابات الجارية بفرع مصرف التجارة والتنمية بسرت قلة السيولة، 
وعدم وصول أي سيولة للمصرف مند ثالثة أشهر تقريبا.

8 ماليني دينار ملصرفي الوحدة وشمال أفريقيا بسرت
أكد مراقب الخدمات المالية في طبرق، 
مرتبات  إحالة  عــوض،  محمد  خيراهلل 
شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين إلى 
المصارف العاملة في نطاق بلدية طبرق 

وما جاورها.
وقال عوض إن مراقبة الخدمات المالية 
في طبرق »أقفلت إجراءاتها المالية كافة 
راتبي  بتحويل  وقامت  قياسي  وقت  في 
العاملة في  للمصارف  نوفمبر وديسمبر 

نطاق بلدية طبرق وما جاورها«.
يذكر أن أزمة إدارية ظهرت بوادرها 

المالية  ووزارة  المركزي  المصرف  بين 
تمويل  خلفية  على  الــوفــاق  بحكومة 
بقيمة  بالوزارة  العامة  الخزانة  حساب 
مليار   4.6 بينها  ومن  دينار،  مليار   6.9
دينار لمرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 

للعاملين بالقطاع الحكومي.
ووصف وزير المالية المستقيل بحكومة 
الوفاق فرج بومطاري رد »المركزي« بأنه 
»تعنت من قبل القائمين عليه«، مشيرا 
إلى أن »هذا اإلجراء يعد خارج القوانين 
التي تنظم صالحيات المصرف المركزي«، 

ما  »يغتصب  بأنه  »المركزي«  ومتهما 
أمــوال  من  دينار  مليار   12 عن  يربو 
الخزانة العامة والمتمثلة في الرسوم على 

مبيعات النقد األجنبي«.
في المقابل، حمل المصرف المركزي 
بطرابلس وزارة المالية مسؤولية تأخير 
تنفيذ مرتبات القطاع العام ومخصصات 
األبواب األخرى، وذلك في رسالة موجهة 
المصرفية  العمليات  إدارة  مدير  من 
مدير  إلى  الحاجي،  فتحي  بـ»المركزي«، 

إدارة الخزانة بالوزارة.

السعر بالدوالرنوع الخام

53.06برنت

44.89غرب تكساس

57.28دبي

53.92سلة أوبك

49.80أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

التغير أسبوعيا
المصدر: موقع »أويل برايس«
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إحالة مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصارف طبرق

هل ينجح مشروع التجارة اإللكترونية في مواجهة تهريب السلع ؟

إعادة تأهيل حقل الغاني وصنع الله يستعجل هيكلة حرس املنشآت

حقق موقع »بايدو« العمالق الصيني للبيع على اإلنترنت حجم 
مبيعات تخطى 100 مليار يوان )12,67 مليار يورو( عام 2018، 
في  لي  روبن  ومؤسسه  إدارته  مجلس  رئيس  أعلن  ما  على 

رسالة موجهة إلى الموظفين.
وكتب لي يانغونغ )روبن لي( في الرسالة الموجهة بمناسبة 
العام  »خالل  مضيفا  ســارا«  خبرا  إليكم  »أنقل  السنة  رأس 
2018، تخطت إيرادات التشغيل 100 مليار يوان«، وفق وكالة 

»فرانس برس«.
بورصة  في  أسهمه  تداول  يتم  الذي  الموقع  رئيس  ووعد 
نيويورك والذي يهيمن محرك البحث الخاص به على اإلنترنت 
إعالن  أي  تشمل  لن  البسيطة  البحث  »عمليات  بأن  الصيني، 
االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  وستستخدم  اإلطــالق،  على 

إلظهار النتائج األكثر مالءمة« للبحث.
االصطناعي  الذكاء  في  طائلة  مبالغ  المجموعة  وتستثمر 
وفي محتويات الموقع. كما أن بايدو هو أكبر موقع لمشاهدة 
»إيكيي«  موقعه  بواسطة  الصين  في  اإلنترنت  على  األفالم 
الموسيقية  والبرامج  المسلسالت  من  مجموعة  يعرض  الذي 

الواسعة الشعبية.
للفيديو  موقعه  نجاح  على  رسالته  في  لي  روبن  وشدد 
التي  المنتجات  من  صغيرة  مجموعة  ورواج  اإلنترنت،  على 
للتجارة  أخرى  منصات  على  المبيعات  تتصدر  بحسبه  باتت 

اإللكترونية مثل جينغدونغ.
وبلغ حجم مبيعات بايدو 84,8 مليار يوان عام 2017.

تراجعت أسواق النفط أكثر من واحد بالمئة في أولى جلسات 
اإلنتاج  بارتفاع  متأثرة  األربعاء،  أمس   2019 عام  تــداول 
الحالي مع  العام  اقتصادي في  تباطؤ  األميركي ومخاوف من 
انكماش نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط في 
اآلجلة  العقود  في  برنت  العالمي  القياس  خام  وبلغ  العالم. 
آخر  1.4%عــن  أو  سنتا   75 منخفضا  للبرميل،  دوالر   53.05

إغالق في 2018.
العقود  في  األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  ونزل 

اآلجلة 58 سنتا أو 1.3% إلى 44.83 دوالر للبرميل.
وضعف نشاط المصانع في ديسمبر في آسيا في ظل الحرب 
التجارية بين الصين والواليات المتحدة وتباطؤ الطلب الصيني 
الذي أضر باإلنتاج في معظم االقتصادات، بما يشير إلى بداية 

صعبة ألكبر منطقة نمو اقتصادي في العالم في 2019.
وأنهت أسعار النفط عام 2018 على انخفاض للمرة األولى 
منذ 2015، حيث هبطت العقود اآلجلة للخام األمريكي نحو 25 

بالمئة على مدى العام، بينما نزل برنت حوالي 20 %.
االرتفاع  على  األنظار  جميع  ستتركز  اإلنتاج،  صعيد  وعلى 
الحالي في إنتاج الواليات المتحدة وعلى جهود أوبك وروسيا 

لضبط المعروض.
إن  االثنين  يوم  األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  وقالت 
اإلطالق  على  مستوى  أعلى  إلى  ارتفع  األميركي  الخام  إنتاج 

عند 11.537 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
في  للنفط  منتج  أكبر  المتحدة  الواليات  من  ذلك  وجعل 
العالم متفوقة على روسيا، التي قالت إن إنتاجها النفطي في 
يوميا  برميل  مليون   11.45 عند  قياسيا  مستوى  ديسمبربلغ 

ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر .

صعد الذهب ألعلى مستوى في أكثر من ستة شهور أمس مع تراجع 
الدوالر واألسهم اآلسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين 

أذكت المخاوف من تباطؤ النمو االقتصادي العالمي.
دوالر   1286.18 إلى   %  0.3 الفورية  الذهب  أسعار  وارتفعت 
لألوقية )األونصة( بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 15 يونيو 2018 
وزادت  الجلسة.  من  وقت سابق  في  لألوقية  دوالر   1287.31 عند 

 %  0.5 للذهب  اآلجلة  األميركية  العقود 
لألوقية، حسب وكالة  1288.10 دوالر  إلى 

»رويترز«.
أداء  يقيس  الذي  الــدوالر،  مؤشر  وحام 
عمالت  سلة  مقابل  األميركية  العملة 
في  مستوى  أدنــى  من  بالقرب  رئيسية، 
السابقة.  الجلسة  في  بلغه  الذي  شهرين 
تكلفة  انخفاض  إلى  الدوالر  تراجع  ويؤدي 
المعدن النفيس المقوم بالعملة األمريكية 

على حائزي العمالت األخرى.
وتراجعت األسهم اآلسيوية أيضا في أول 

يوم تداول في العام الجديد بفعل بيانات اقتصادية جديدة مخيبة 
أثرت  والتي  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  الصين  من  للتوقعات 
سلبا على المعنويات وبددت مكاسب مبكرة سجلتها العقود اآلجلة 
لألسهم األميركية. ومن بين المعادن النفيسة األخرى، زاد البالديوم 
ولم  لألوقية.  1267.15 دوالر  إلى  الفورية  المعامالت  في   %  0.25

يطرأ تغيير يذكر على الفضة واستقرت عند 15.45 دوالر لألوقية. 

100 مليار يوان مبيعات 
»بايدو« الصيني في 2018

النفط يفتتح العام بانخفاض
مع ارتفاع املعروض

الذهب يصعد ألعلى مستوى 
في أكثر من 6 أشهر

شركة كورية أطلقت المشروع 
2009 لكنه توقف مع ثورة 
فبراير، ثم عادت للعمل في 
2012، لتغادر مع اختطاف 

الملحق التجاري الكوري 

»االقتصاد« تسعى لتفعيله بعد ست سنوات من التوقف

طرابلس – أحمد الخميسي 

صنع الله ومسؤولون بالقطاع بحثوا 
حماية الحقول والمواقع النفطية 

بحوض سرت

القاهرة–الوسط

في اجتماعات مؤسسة النفط مع شركات اإلنتاج

 < حاويات بميناء مصراتة.

 < صنع اهلل خالل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط.

 < وبضائع في ميناء الخمس.
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املناضل الذي رحل ..
 عبدالحميد البرعصي

عبدالكافي المغربي

شكري السنكي

أن  ذلك،  في  شك  وال  األيام،  هذه  في  البشري  الطفل  على  األمنيات  أعز  إن 
تلم به وعكة أو تنزل كارثة إبان موسم الدراسة، فتكتنفه األلحفة ويستضيفه 
يجلس  بينما  المنزل  في  باللهو  سيهنأ  إنه  ثم  متأخرة،  ساعة  إلى  الفراش 
أقرانه في أرض أخرى على مقاعد الدراسة وهم يستهلون مغامرتهم في سبيل 

االنشقاق عن القطيع وتأسيس حياة متفردة.
والحق إني أللمس في هذا التوق الجياش إلى »العطالة« أعراض داء مقاومة 
وال  بما هو خوفٌ من كل جديد،  للتقدم  تحديًا  مَثََّل  لطالما  داء  التغيير، وهو 
الذنب( حنينًا  إلى أصل  )باإلضافة  شك أن اإلنسان حمل معه في رحلة تطوره 
أسالفنا،  على  الطبيعة  فيها  قست  التي  الزمن  عقل  في  المغيبة  العصور  إلى 
الروح في  تُهدَف ألجله  الذي  المحبوب  الطفل  الصغير )سيصبح  الكائن  وكان 
عصر األسرة الزاهر -عصرنا-( يتشبث بأمه محماًل إياها أثقال إطعامه ورعايته 
المنافسون  البالغون  التي يدخرها  البرية وبراثن الوحش، واألهوال  من أغوال 
ظل  البشري،  النوع  تطور  تاريخ  خالل  تباعًا  األخطار  زالت  فلما  ضال.  لصغير 
الكائن الصغير ينقبض صدره من كل برنامج منظم يعزله عن أحبائه، ويلجم 
إزاء  تمامًا  نبذه  عن  عاجزًا  كان  وإن  كذلك،  هو  بما  التغيير  فيستكره  خفته، 

إصرار األبوين على تثقيف طفلهما وتهذيبه.
جميعًا،  األطفال  أسعد  يكون  يكاد  الليبي  الطفل  أن  بيان  عن  أغنياء  ونحن 
يعاضد  والتهلهل،  التسيب  طابعه  عشوائي  دراســي  جو  في  يتتلمذ  فهو 
المعلمين،  وعجز  المادة  هزال  العولمة  عصر  في  التعليم  أعراف  مع  تناقضه 
الليبي  الصبي  البيئة نفسها، وصاحبُنا  نتاج  أنهم  وعدم كفاية تأهيلهم، بما 
ز  يَعِّ اآلباء  الدراسي، وقادة  العام  تتوزع على مسافة  بإجازات  ينعم  بعد ذلك 
في  السيرة  حسن  من  سيكون  ما  على  جزاء  »العطلة«  يهدوه  أال  عليهم 
ونبيل  نفيس  هو  ]فكم  ومنكودًا،  جاهاًل  خاضعًا  مواطنًا  وظيفته  مستقبل 
مواطننا، كم هو متكيف مع البرنامج الذي وضعناه، كم هو حي وكم هو إلى 

ذلك غني بالعدم[.
فيه  نشهد  والذي  نعيشه،  الذي  المخيف  المتسارع  العصر  في  أنه  شك  ال 
قانون التطور يتبجح أكثر من أي وقت مضى، ودُرْبته في اصطفاء نوع أرقى 
الطبيعة، ال تخطؤها  اإلنسان، ذكي جميٌل وقوي موهوبٌ ومهيمن على  من 
المثقف.  المهذب  إذا دققت، وترتعد لمالحظتها فرائص  الجاهلة حتى  العين 
الدجالين في عصر  الفقهاء  العرب وسدنة دولهم من  أن طغاة  نقول ال شك 
يحسدهم  دراسية  برحلة  أطفالنا  أحالم  تحقيق  على  أبدًا  سيحرصون  العلم 
العطلة أهون من االستعانة بمقدرات  المتحضرة، ذلك أن  البالد  عليها أطفال 
إلى شر يضيف  الحياة  ماء  يتحول  ال  حتى  التحتية  البنى  العربية إلصالح  البالد 
إلى الموت موتا، ويحال بين المُريد وسِْلك العصر، أو في االستجابة لتحديات 
وسيظل  واطئة،  كائنات  إلى  تنحط  التالية  األجيال  تجعل  خطيرة  وجودية 
السائلون يسألون: إن لم تكف هذه الثروات عنا نظرات الشفقة والرأفة يرسلها 

اإلنسان األرقى في العالم المتحضر، فمن وما الذي يفعل؟.

محمود  »عبدالحميد  المُناضل  2019م  يناير   1 الموافق  الثالثاء  يوم  تعالى  اهلل  رحمة  ِإلى  انتقل 
»عبدالحميد  يكن  لم  بها.  الطاهر  جثمانه  ودفن  األمريكيّة   )Florida( فلوريدا  واليّة  فِي  البرعصي« 
البرعصي« مُثقفًا عاديًا، بل كان مناضاًل وصاحب قضيّة، وتاريخه الوطنيّ الناصع يؤكد طهارته النضاليّة 

ونقاءه الوطنيّ، وكل ذلك يضعه فِي سجالت شخصيّاتنا الوطنيّة اّلتي يُشار إليها بالبنان.
الجبروت والطغيان وظل  كان محبًّا لبالده وألبناء وطنه، ووطنيًّا بامتياز، وقد وقف مبكرًا ضدَّ دولة 
على موقفه طوال سنوات حكم معمر القّذافي، لم يهادن يومًا أو يتزحزح عَن مواقفه ضدَّ االستبداد أو 

يتنازل عَن مبادئه، ومات بشرف موقفه ومبدئه.
وسط  المسطاري«  »شارع  فِي  وترعرع  1946م  العَام  بنغازي  مدينة  فِي  البرعصي  عبدالحميد  ولـد 
بمدارس  درس  منزله.  مِن  القريب  تحديدًا  »الــدراوي«  ومسجد  المساجد،  فِي  تعليمه  وبدأ  المدينة، 
المدينة، بمدرسة األمير ثمَّ بّنْغازي الّثانويّة، وكان مِن رفاقه أو زمالئه بالدراسة: محمود عوض شمّام، 
عبدالمطلوب الريشي، محمّد زايد السّوداني، يونس البرناوي، محمود رشيد الكيخيّا، حسين السّالك، 
صديقه  مع  الرَّابعة  الفرقة  وفِي  الكشفيّة،  الحركة  ِإلى  المنضمين  أوائل  مِن  وكان  المطردي.  صالح 
وزميله فِي الدراسة محمود شمّام. وقد أطلق عليه زمالؤه حينما كان طالبًا بالثانويّة لقب »البوليسي«، 
ألنه كان يرتدي فِي الشتاء بالطو صوف طوياًل كبالطو الصوف األلماني )German wool coat( اّلذِي 

كان يرتديه جيش ألمانيا.
فِي  الليسانس  وأتم  بّنْغازي،  جامعة  اآلداب  بكلية  الجامعيّة  المرحلة  البرعصي  عبدالحميد  درس 
المتَّحدة  الواليّات  فِي  العالي  تعليمه  واصل  الفلسفة.  فِي  ليسانس  على  1970م، حيث تحصل  العَام 
بافلو  بمدينة  جامعة  فِي  السّياسيّة  والعلوم  للفلسفة  محاضرًا  أستاذَا  تخرجه  بعْد  وعمل  األمريكيّة، 
مِن  1978م  العَام  فِي  وتزوج   .)New York( نيويورك  بواليّة   )Buffalo(
ابنه  منها  وأنجب  الجنسيّة،  أمريكيّة   )Jody Cox( جودي  الفاضلة  السيّدة 

الوحيد محمـود.
اهتم بالسّياسة قدر اهتمامه بالفلسفة مجال تخصصه، وكان مِن نشطاء 
الحركة الطالبية، ثمّ مِن معارضي نظام القذافي، وأبرز األقالم اّلتي كتبت فِي 
صحف المُعارضة الِّليبيّة فِي المنفـــى. تابع األحداث العالميّة محاواًل معرفة 
الشّرق  منطقة  على  العظمى  القوى  سياسات  وأثر  القوى  موازين  تتجه  أين 
العموم،  وجه  على  المنطقة  وقضايا  العربيّة  القضايا  مع  وتفاعل  األوسط، 
وطرح مجموعة مِن األفكار والرؤى واآلراء والتحليالت الهامّة. وقد تعاطى مع 
السّياسة بفهم عميق ورؤيّة بعيدة المدى، واتخذ مواقف مُشرفة فِي الذود 

عَن الوطن والدّفاع عَن حُُقوق كلِّ الِّليبيّين.
وفي العام 1976م، كان عبدالحميد البرعصي واحدًا مِن بين الطلبة اّلذِين 
يناير  فِي  اّلذِي حدث  االعتصام  الِّليبيّة في واشنطن،  السفارة  فِي  اعتصموا 
الحرم  دخلوا  اّلذِين  المُسلحين  بمحاكمة  المعتصمون  طالب  وقد  1976م. 
واجب  للعلم  قلعة  الجامعة  باعتبار  يناير  مِن  األوَّل  األسبوع  فِي  الجامعي 
على  اعتدوا  اّلذِين  ومحاسبة  الالزمة،  مكانتها  وإعطائها  واحترامها  تقديسها 
الطلبة بالضرب المبرح وأطلقوا الرصاص فِي الهواء، وشددوا على ضرورة رفع 
الوصايّة عن االتحاد العام لطلبة ليبَيا، معبرين عَن احتجاجهم على سياسات 
معمّر القّذافي القاضيّة بتطبيق التربيّة أو الخدمة العسكريّة فِي أوقات ال تتناسب مع ظروف القطاع 
د الطلبة المعتصمون–فِي الوقت نفسه–على إيمانهم  الطاّلبي، وبطريقة ال تخدم الهدف السّامي. وأكَّ
بالتدريب والخدمة العسكريّة باعتبارها واجبًا مقدسًا على كل طالب قادر على أدائها، شرط أن تتماشى 
مع ظروف القطاع الّطاّلبي وتتصف بالمرونة اّلتي تخدم الهدف السّامي. وأعلنوا تمسكهم بحريّة العمل 
النقابي وضرورة قيام اتحاد عام طلبة ليبيا وتشكيله بحريّة تامّة فِي أجواء ديمقراطيّة بعيدة كل البعد 

عَن إمالءات السّلطة وتدخالتها السافرة.
كان عبدالحميد محمود البرعصي أحد المُعتصمين فِي السفارة الِّليبيّة بواشنطن وِإلى جانبه: الرَّاحل 
حسن عبدالعزيز األشهب، وفتحي محَمّد البعجة وعلي عبْدالسّالم الترهوني وفيصل عبْدالعزيز الزقّلعي 
بوقعيقيص  وإبراهيم سعد  المغيربي  وزاهي بشير  الحصادي  المحجوب  العالقي ونجيب  بلقاسم  وفريدة 
وصالح البكوش ورُبّما آخرون. وكان مِن أوائل الِّليبيّين اّلذِين انضموا ِإلى »الجبهة الوطنيّة إلنقاذ 

ليبَيا«، واّلتي ُأعلن عَن تأسيسها فِي 7 أكتوبر 1981م، وقد استقال منها فِي أوائل التسعينات.
ليبيا،  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  باسم  الناطقة  »اإلنقاذ«  مجلة  فِي  مقاالته  البرعصي  عبدالحميد  نشر 
حيث كان يرسل فِي مقاالته وبعض ترجماته لما يصدر باللغة اإلنجليزية عَن ليبَيا، ِإلى »اإلنقاذ« عَن 
طريق البريد مِن مدينة بافلو )Buffalo( بواليّة نيويورك )New York( ِإلى كانتون )Canton( بواليّة 
)القلعة(  باسم  المعروف  اإلنقاذ  لجبهة  الرئيسي  اإلعالمي  المركز  كان  وقتما   )Michigan( ميتشجان 

موجودًا بمنطقة كانتون فِي ميتشجان، ومِن العَام 1981م ِإلى العَام 1987م.
 )Lexington( وبعد سنة مِن انتقال مقر مجّلة »اإلنقاذ« مِن واليّة ميتشجان ِإلى مدينة لكسنغتون
انتقل  حيث  اإلنقاذ،  مجّلة  تحرير  أسرة  ِإلى  البرعصي  عبدالحميد  انضم   ،)Kentucky( كنتاكي  بواليّة 
وكانت  والترجمات،  والمقاالت  التقارير  مِن  العديد  كتب  1988م.  العام  فِي  لكسنغتون  فِي  لإلقامة 
سلسلته: )سواء اتجه ِإلى الغرب أو الشّرق( من أشهر كتاباته، وقد نشرها تحت اسم مستعار هُو: )يحيى 

المًهْدِي المقروني(.
ل أن يكون  استقال مِن جبهة اإلنقاذ فِي مطلع التسعينات، وانتقل للعيش فِي واليّة فلوريدا، وفضَّ
مستقاًل وال ينضم ِإلى تنظيم آخر أو يشرع فِي تأسيس حزب، وظل شعلة متوهجة مِن النشاط، وصادقًا 

متمسكًا بمبادئه ووفيًا لقناعاته حتَّى ّلحظة رحيله.
أصيب بمرض السرطان منذ فترة بسيطة مضت، ولم يمهله المرض أكثر مِن ثالثة أشهر، ورحل عنّا 
فجأة تاركًا كتاباتٍ ستخلد اسمه أبد الدهر، وسّلًة مِن األفكار والرؤى السّياسيّة، لن تتوارى شموسها، 

وستكون لها أثرها وتأثيرها بال شكّ.
رحم اهلل »عبدالحميد البرعصي« اّلذِي مضى ِإلى رحاب ربه، يرجو رحمته وغفرانه، وأن يجزيه جلَّ وعَاَل 

م لوطنـه خيــــر الجزاء. على مَا قدَّ

سالم الكبتي
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وعندنا في أبريل يعقد صلح »سواني بن يادم« 
في  للجمهورية  األربعة  القادة  وبين  الطليان  بين 
طرابلس ثم تستغل إيطاليا الفرص والفتن وتضرب 
صفحا عن صلحها واتفاقها كما فعلت في اتفاقات 
أخرى وتقوم باحتالل سرت في يونيو 1919 وتظل 
ذلك  وبعد  والتاريخ،  الريح  مهب  في  الجمهورية 
بعشرة أعوام تتنكر لصلح سيدي أرحومة العام 1929 
وتحاول خلق مزيد الفتن وتشرع في إحكام قبضتها 
وإقامة  المشانق  نصب  في  باالستمرار  الفوالذية 
الساحل  مدن  إلى  هون  سكان  وإجالء  المعتقالت 
قرب البحر، وأعوام القرن تمضي وتتداعى واإلنسان 
خاللها يفتح فمه إزاء ما يحدث، أحيانًا يشارك، أحيانًا 
الزمن  يظل  فعل شيء،  على  يقدر  ال  أحيانًا  يحجم، 

أقوى وتظل األعوام تطوي األيام والوقائع.
ــزداد،  ي ليبيا  في  المخاض   1949 العام  في 
مشروع  يهزم  مكان،  كل  من  بها  يحيق  والتربص 
برقة  استقالل  إدريس  األمير  يعلن  سفورزا،  بيفن 
لليبيا،  الشامل  االستقالل  نحو  خطوة  بأنه  ويصفه 
اعترافًا  العالمي  قرارها  المتحدة  األمــم  وتصدر 
تقبل  فيما   ،1949 نوفمبر   21 في  ليبيا  باستقالل 

إسرائيل عضوًا كاماًل في تلك الهيئة.
الشارف  أحمد  الشاعر  يرحل   1959 العام  في  ثم 
ولم يرضَ بالضيم أن يعرف فينا، وتتخرج الدفعتان 
األوليان من كلية اآلداب والتربية في الجامعة الليبية 
والكلية العسكرية الملكية بواقع واحد وثالثين خريجًا 
والطالب  الشاعر  زغبيه  خالد  ويخوض  كلية،  لكل 
باآلداب معركة شعرية ضارية اتهم خاللها بالمروق 
الصادق  وشرع  الكلية  من  يفصل  وكاد  واإللحاد 
النيهوم الطالب بالكلية أيضًا في نشر أول مقاالته 
في جريدة العمل في بنغازي وتتأسس جمعية الفكر 
ليبيا  بكشاف  الدولي  االعتراف  ويتم  طرابلس  في 
ويفيض الوادي شتاء في درنة ويخلف دمارًا وضحايا 
ويثور كاسترو على باتيستا في كوبا ويصل ورفاقه 
من الجبال بعد أعوام إلى هافانا تصحبهم األسلحة 
واللحى والسيجار، ويسحل الشيوعيون القوميون في 
شوارع الموصل وكركوك، ويعتقل عبدالناصر مزيد 

اليساريين ويرحلهم إلى الواحات والمحاريق.
 1969 وفي المنتصف عند الخمسين عامًا يطل 
برأسه وقدميه معًا، يغادر جونسون البيت األبيض 
القذائف  وتتواصل  نيكسون  بعده  من  ويدخله 
في  األرز  عند حقول  الضعفاء  وتحصد  هانوي  فوق 
بشارة  ويحاكم  منه  زعيمها هوشي  ويرحل  فيتنام 
سرحان عن اغتياله لروبرت كندي ويمضي ديغول 
قدميه  آرمسترنغ  ويضع  الريفي  بيته  إلى  بهدوء 
فوق سطح القمر وتنتشر أقاويل بأن أميركا تكذب 
رؤساء  على  القمر  حجر  من  عينات  وزعت  لكنها 
مباشرًة  الحدث  الليبي  التلفزيون  وينقل  العالم 
وفي  بيوتهم،  في  ذلك  على  الليبيون  ويتفرج 
كتاب  بإصداره  الغبار  العظم  صادق  يثير  بيروت 
في  المنشورة  مقاالته  تضمن  الديني  الفكر  نقد 
للمحاكمة  ويقدم  سابقة،  مرحلة  في  حوار  مجلة 

ويمضى  الخلف  إلى  خطواته  القديم  العام  يسحب 
بعيدًا، يصير قطعة من الزمن مثل غيره من األعوام، 
أحيانًا يودع بالرثاء، أحيانًا باللعنات، أحيانًا بالخوف 

مما هو قادم، وأحيانًا كثيرة بال شيء.
يرحل العام الثامن عشر بعد األلفين، ويقبل نحونا 
التاريخ  من  وأطياف  ولياٍل  أيام  عشر،  التاسع  العام 
البشر  أين يمضي  إلى  البصر،  أمام  تتداعى  وألوان 
وإلى أين تفضي بهم األعوام، ال جواب سوى مزيد 

األيام والليالي واألطياف واأللوان.
البشر  يعبأ  وال  تهدأ،  ال  الزمن  حركة  الحركة، 
باأليام إال مع مرورها السريع والخاطف، بشر وأعوام 
بال  تمتد  طويلة  تجربة  سكون،  ثم  وفعل  وحركة 
مثل  تهدر  والزمن  التاريخ  مسيرة  وتظل  توقف، 
األعوام  إن  السدود،  يكتسح  الذي  العظيم  الوادي 

سجل للتاريخ وأحداثه.
هل مضى قرن من اآلن على جملة من األحداث؟ 
وهل يعيد القرن الذي نعيشه أطياف وصور وألوان 

الماضي دون أن نشعر؟ كيف كان الحال بالضبط؟
العالمية  الحرب  خلفه  العالم  ترك   1919 العام 
األولى وطفق يعالج آثار العض الناجمة عنها، خراب 
مع  يتناساها  أن  حاول  ثم  وأمراض،  وموت  وأحقاد 
العالج، لكنه لم ينجح في إغالق المنافذ التي تؤدي 
إلى الحروب والكوارث، لم يرتدع العالم عن عشقه 
بعد  يبدو،  ما  على  ضرورتين  كانا  والحقد،  للخراب 
عشرين عامًا في األول من سبتمبر 1939 يبتلع هتلر 
العام  لتتوقف  الثانية  العالمية  الحرب  وتبدأ  بولندا 

.1945
اكتوى  قــرن  خــالل  أكبر،  هنا  المآسي  وكانت 
ونزاعات  إلى حروب  إضافة  الحربين،  بسعير  العالم 
وصراعات أخرى ومع ذلك لم يرتدع العالم عن عشقه 
األطفال  وابتسامات  الشعر  قصائد  رغم  للمعارك.. 
وباقات الزهور وساعات الهناء والرقص في الشوارع، 

ظل دخان المعارك هو الطاغي على امتداد العالم.
العالم  نجح  فقد  المزيد،  حدث   1919 العام  في 
البريطاني رذر فورد بتجزئة الذرة صناعيًا وتأسست 
السادس  الرئيس  وتوفي  الدولية  العمل  منظمة 
سيرحل  فيما  روزفلت،  تيودور  ألميركا،  والعشرون 
الرابع  رئيسها   1969 في  عامًا  بخمسين  بعده 
والثالثون أحد قادة الحروب، دوايت آيزنهاور، وانعقد 
المؤتمر التأسيسي للحزب الفاشي اإليطالي برئاسة 
رفاقه  مع  السلطة  على  سيتربع  الذي  موسوليني 
الفاشيين بعد ثالثة أعوام نهاية 1922، كما يشهد 
رينوار، ويضحى  الفرنسي  الرسام  وفاة  العام نفسه 
مصر  في  لإلنجليز  ساميًا  مندوبًا  اللنبي  الجنرال 
الثورة  القاهرة  شوارع  في  هناك  وتندلع  والسودان 
التي تنسب إلى سعد زغلول باشا ويتم تجاهل قائدها 
الشرطة  ضابط  فهمي  بك  عبدالرحمن  الحقيقي 
الموثقة،  التاريخية  المصادر  تقول  كما  الوطني، 
ودائمًا يهمل العرب أصحاب األدوار الرئيسة في كل 
شيء ويتذكرونهم بعد نهاية كل شيء، أمر يتكرر 

ماضيًا والحقًا بال حياء.

الجبهة  على  ويستشهد  الفكر  حرية  عاصمة  في 
في  ويعدم  ريــاض،  عبدالمنعم  القناة  ضفة  عند 
التجسس  بتهمة  عراقيًا  يهوديًا  عشر  أحد  بغداد 
في  المشانق  على  ويعلقون  إسرائيل،  لصالح 
 2003 ربيع  في  سيشهد  الــذي  التحرير  ميدان 
الصادق  ينشر  فيما  حسين،  صدام  تمثال  إسقاط 
التحرير  ميدان  ليسقط  الشهيرة  مقالته  النيهوم 
في جريدة »الحقيقة«، وينتقل إلى جوار اهلل الشيخ 
مع  الليبيون  عاش  الذي  المنشاوي  صديق  محمد 
واحتفظت  ليبيا  في  الكريم  للقرآن  الرائعة  تالوته 
فيما  ضاعت  التي  النادرة  بتسجيالتها  إذاعتهم 
األول  المؤتمر  وينعقد  وأرشيف،  تراث  من  ضاع 
وتزور  طرابلس  في  المغاربة  والكتاب  لألدباء 
األطرش  فريد  العرب:  الفنانين  ليبيا مجموعة من 
ومحمد عبدالوهاب ومحرم فؤاد ويؤدون جملة من 
األغاني واألناشيد، إضافة إلى أم كلثوم التي أحيت 
الثانية في  وبنغازي، حفلتها  حفلتين في طرابلس 
بنغازي كانت في ملعب »24 ديسمبر« ومع بداية 
الذي  المصريين  من  معجبيها  أحد  نهض  الحفل 
كان يالحقها بسماجته في حفالتها وتفوه ببعض 
جلبابًا  يرتدي  مسطواًل  كان  الالئقة،  غير  العبارات 
فورها  من  الست  عليه  وردت  وطربوشًا،  بلديًا 
أخوتنا في  يعتقد  اآلن  األدب( وحتى  قليل  )اخرس 
ولم  الليبيين  السميعة  أحد  من  تم  ذلك  أن  مصر 

يكن األمر كذلك.
وعلي  والقاص  الكاتب  الدلنسي  يوسف  ويرحل 
ليبيا  وسفراء  االستقالل  رجال  من  الجربي  أسعد 
وكفاءة  والدبلوماسية  بالخبرة  لهم  المشهود 
اإلدارة، ود. عبدالوهاب عبدالصمد أحد أبناء بنغازي 
بدايات  إسطنبول  في  »فاتح«  جريدته  أصدر  الذي 
بعد  ليبيا  نيوسوم  ديفيد  ويغادر  العشرين،  القرن 
فيها  كتب  ألميركا  سفيرًا  سنوات  أربع  قضى  أن 
تقاريره ونشط وتابع وفتح عينيه صوب كل األرجاء 

بال انقطاع.
وعند ضفتي األزرق واألبيض في الخرطوم يدق 
باب اإلذاعة جعفر النميري وصحبه ويعلنون التغيير 
هناك بانقالبهم على أحد صناع استقالل السودان 
نفسه  العام  في  توفي  الــذي  ــري  األزه إسماعيل 
في  معلم  مجرد  كان  بأنه  ووصف  عاديًا،  مواطنًا 
أبناء العروبة على الدوام،  إحدى القرى، هكذا حال 
يتنكرون للماضي ليأتي من بعدهم من يتنكر لمن 

مضى.
البالد  الملك  يغادر  رهيب،  فراغ  ثمة  ليبيا  وفي 
ورفض  استقالته  قدم  بأنه  ويتردد  غيبته  وتطول 
الحضور لتقديمها أمام البرلمان، فيما انتشر منشور 
إبليس وال إدريس، ذلك الصيف ووصل إلى الملك 
واستمع إلى ما جاء فيه، ثم حدث زلزال سبتمبر ولم 

يتوقف لمدة أربعة عقود.
لوحة  وإن  تتوقف  ال  الزمن  حركة  إن  قلت  هل 

التاريخ قد تتشكل بإطار وتفاصيل مشابهة؟.
أجل.

 يسحب العام 
القديم خطواته 

إلى الخلف 
ويمضى بعيدًا.. 

يصير قطعة من 
الزمن مثل غيره 

من األعوام

وفي ليبيا ثمة 
فراغ رهيب.. يغادر 

امللك البالد 
وتطول غيبته 

ويتردد بأنه 
قدم استقالته 

ورفض الحضور 
لتقديمها أمام 

البرملان

واهب الكيان ومبتزه

بين الطرفين المتقاسمين أزمة ليبيا وحلها. 
على  يتكئ  روسي  ابتزاز  الثاني  المقلب  وفي 
المهترئة،  الليبي  المجتمع  قبلية  أطروحة 
معينة  أجزاء  في  معينة  قبائل  موقف  مقحمًا 
تصنيفها  ثــم  تحديد،  وال  تسمية  دون 

المنهارة«. للديكتاتورية  بـ»الموالية 
رافقت اإلحباطات، تذكارات عيد االستقالل 
الليبي منذ العام 2012 لتصدق عليه النبوءة 
التي لطالما رددها في أخريات أعياده الملك 
على  »المحافظة  بــأن  السنوسي  ــس  إدري

نيله«. االستقالل أصعب من 
ما  هما  المحافظة  وصعوبة  النيل  سهولة 
الليبي  االستقالل  بأن  األذهان  في  يصوران 
الهدايا  على  يسري  ما  عليها  يسري  هبة 
روحًا  تمتلك  الموهوبة  فاألشياء  الممنوحة، 
الواهب  إلى  للعودة  النهاية  في  تدفعها 
الحرب  في  انتصروا  الذين  الحلفاء  البديل، 
العالمية الثانية، على الواهب األصيل الدولة 
أرست  التي  لليبيا  المُستعمِرة  اإليطالية 
جعلت  التي  المادية  القاعدة  من  كبيرًا  جزءًا 

الحدث االستقاللي واقعًا ملموسًا. من هذا 
رؤىة  إلى  يحيلنا  للواهبين  الترتيب  إعادة 
األشياء  بأن  موس  مارسل  األنتروبولوجي 
بل  المانحين،  باألشخاص  ترتبط  الممنوحة 
نتيجة  وتنشأ  لهم.  امتدادًا  اعتبارها  يمكن 
والمتلقي:  المانح  بين  مزدوجة  عالقة  لذلك 
ما  يتقاسم  األول  ألن  وتضامن  تكافل  عالقة 
ألن  وتمايز  تفوق  وعالقة  الثاني،  مع  يملكه 
يمنح  حتى  للواهب  مدينًا  يصبح  المتلقي 
وقد  الحق.  وقت  في  هبة  جانبه  من  األول 
له  والموهوب  الواهب  بين  تراتبية  تنشأ 
ذلك.  قبل  متكافئة  العالقات  كانت  وإن  حتى 
الوهب  فيأتي  قائمة،  التراتبية  كانت  إذا  أما 
أخرى  وبصيغة  لها.  وتكريس  عنها  كتعبير 
وتباعدًا  تقاربًا  الوقت  ذات  في  الهبة  تخلق 
تجمع  فهي  لــه،  والموهوب  الواهب  بين 

واإلكراه. السخاء  متضادين: 
تاريخ  في  الباحث  تخلص  النتيجة  هذه 
حدث  اعتبار  إلى  الحديثة،  ليبيا  دولة  نشوء 
صدفة  محض   1951 الليبي  االســتــقــالل 
الحرب  فــي  المنتصرة  فــالــدول  تاريخية، 
في  حــل  ــى  إل تصل  لــم  الثانية  العالمية 
المستعمرة  بمصير  المتعلق  موضوعها 
االتفاق  فكان  ليبيا،  السابقة،  اإليطالية 

نقف نهاية كل عام،على شُرفة العام المقبل 
القلق مما  بنا  آتٍ فقط، يحف  لما هو  نتطلع 
دون  سيحدث  بالذي  واالنهمام  سيكون، 
حادث  أو  كائن  هو  بما  أو  كان  بما  التفكير 
قبل«،  الـــ»مــا  عــن  التساؤل  ودون  اآلن، 
يجعلنا  بعد« مما  الـ»ما  بادئة  والتفحص في 
أبسطها  التساؤالت  من  ــة  دوام في  نــدور 
شكله  سيكون  وكيف  بعد«؟  الـ»ما  لماذا 
بعيدًا ومختلفًا عن الـ»ما قبل«؟ خصوصًا أننا 
شيء  نهاية  معًا  تعني  البادئة  هذه  أن  نعلم 
كهبة  له  المرّتب  أو  جديد  شيء  وبداية 

مستقبل. انفراجة  ليكون 
التي  الكبرى  القضايا  إحدى  الهبة  شكلت 
وكان  األنثروبولوجيا.  حقل  أبحاث  شغلت 
مارسيل موس من بين األوائل الذين اهتموا 
اإلنسانية.  المجتمعات  داخــل  بفعاليتها 
هي  ثالثة:  اللتزامات  ترابط  في  فيحددها 
بإعادة  عليه  والــرد  العطاء  وقبول  العطاء 
أثمن  هو  ما  أو  يوازيه  ما  أو  نفسه  الغرض 
والمترابطة  المتحدة  االلتزامات  وهذه  منه. 
عاجاًل  إن  ومعنويات،  ماديات  الهبات،  تدفع 
وها  بدايتها.  نقطة  إلى  العودة  إلى  آجاًل  أو 
تقريبًا  يعاد  الليبي  االستقالل  حــدث،  هو 
من  ُاستبعدت  التي  المستعمرة  للدولة 
المشاركة حتى رمزيًا في منحه قبل 67 سنة.

جوزيبي  اإليطالي  ــوزراء  ال رئيس  فزيارة 
الخاطفة   2018 ديسمبر   23 األحد،  كونتي، 
عيد  ليلة  قبل  يومًا  وبنغازي  لطرابلس 
 1951 ليبيا  فيها  منحت  التي  الميالد، 
استعادة  رمزيات  سياق  في  تأتي  استقاللها، 
لحكومة  إيطالى  دعم  في  المتمثلة  الهبة 
وللمسار  الوطنية  المصالحة  وجهود  الوفاق 
األمنية  األجهزة  لعبت  وقد  الديمقراطي، 
دورًا  تشكيلها  إعادة  تمت  التي  اإليطالية 
الجديدة  المهمة  لهذه  اإلعداد  في  رئيسيًا 
طرابلس،  من  بدأت  التي  كونتي  للرئيس 
طبيعية.  حياة  تعيش  بأنها  وصفها  التي 
الــحــادث  يومين  بعد  مضجعها  فيقضّ 
فتمرر  الخارجية،  وزارة  طال  الذي  اإلرهابي، 
من  االبتزاز  بغرض  إعاقة  رسالة  ورائه  من 
قبل«  الـ»ما  العثماني  المتخلي  تركيا  قبل 
عبر  نفسه  موضعة  يعيد  الذي  استعماري، 
التطرفات المتأسلمة التي تم استبعادها من 
التسوية  في  موضعتها  إلعادة  باليرمو  خطة 

المتحدة،  األمــم  إلــى  قضيتها  إحالة  على 
عبرها  للوصول  الوليدة،  الدولية  المنظمة 
مصيرها.  لتقرر  بينها  فيما  توافقي  حل  إلى 
الجهادية  للحرب  تقديرًا  يأتِ  لم  فاالستقالل 
وال  اإليطالية،  االستعمارية  الهجمة  ضد 
لثورة  نتيجة  وال  تحرير وطنية،  لحرب  تتويجًا 
شعبية، وال تفاوضًا مع زعامة نضال سياسية، 
وال مكافأة على المساهمة السنوسية بجانب 
فاالستقالل  العالمية،  الحرب  في  الحلفاء 
سقطت  الدولية  الهبة  بمثابة  هو  باألحرى 

فقبلوها. الليبيين،  على 
يمكن  ــا  وم شعبًا  الليبية  المساهمة 
لتقديم  ذريعة  سوى  تكن  لم  نخبًا،  تسميته 
 ،1951 الهبة. في صدفة الحدث االستقاللي 
 ،2011 الــثــورة  صدفة  في  ــر  األم هو  كما 
غاب  التي  الناتو  قــوات  كهبة  رة  المصوَّ
لتتصدر  السياسية،  والنخبة  الشعب،  فيها 
المشهد الثوري وتقوده إلى اليوم الجماعات 
إليها  ألمحنا  التي  تصنيفاتها  بكل  المغمورة 

المغمور«. »تحكمية  مقالة  في 
باستعادة  خافتة،  أصــوات  اليوم  تصدر 
تكن  لم  إن  موجودة،  غير  سياسية  نخبة 
وهمية تتجاوز بها الثورة الليبية مجهوليتها، 
في  تحكمت  التي  المغمورة  الجماعة  وإزاحة 
وإهدار  االنقسامية  دروب  إلى  مسارها  إدارة 

اإلمكانية.
الليبيين  بالمثقفين  تسميتهم  تمكن  من 
المشتتين هم األجدر بدل التماهي في الـ»ما 
بزمام  بالتمسك  والمجهوليات  بعديات« 
والدخول  والواقع،  النفس  تغيير  التغيير، 
في  والتموضع  العمل،  على  االقتدار  فعل  في 
المتن بدل الركون إلى الهامش. فاستشراف 
إلى  باإلنسان  سموًا  ليس  بعد«،  الـــ»مــا 
شغل  محاولة  هو  بل  الواقع،  عن  التعالي 
من  ومنعه  التفكير  فعل  عن  اإلنساني  العقل 
وضع الحلول المناسبة للمشكالت المطروحة 
الذي  التوتر  هوة  توسيع  ومحاولة  جهة  من 
من  بماضيها  عالقتها  في  ــذات  ال تعيشه 
تنفك  ما  الذي  الغربي  باآلخر  وعالقتها  جهة 

الواهب لها كيانها. األقدار على جعله 

كيف سيكون 
شكله بعيدًا 
ومختلفًا عن 
ـ»ما قبل«؟  ال

خصوصًا أننا 
نعلم أن هذه 
البادئة تعني 

معًا نهاية شيء 
وبداية شيء 

جديد

 هذه النتيجة 
تخلص الباحث في 

تاريخ نشوء دولة 
ليبيا الحديثة 

إلى اعتبار حدث 
االستقالل الليبي 

1951 محض 
صدفة تاريخية

بيات شتوي

نورالدين خليفة النمر

 الحق إني ألملس 
في هذا التوق 

الجياش إلى 
»العطالة«، وهو 
َل  داء لطاملا َمثَّ

تحديًا للتقدم بما 
هو خوٌف من كل 

جديد

اهتم بالّسياسة 
قدر اهتمامه 

بالفلسفة مجال 
تخصصه، وكان 

ِمن نشطاء 
الحركة الطالبية، 
 ِمن معارضي 

ّ
ثم

نظام القذافي
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جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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الشعر محدقًا في البعيد

بالد وأد مؤرخ اللحظة!

تتآكل  أن  الممكن  من  كان  والبقية  له،  نسخ  بست 
في مخازن الناشر، لوال أن عثر عليها أحد المهووسين 
يعلن  لن  وسوف   1901 عام  لينقذها  الكتب،  بجمع 
الثاني إشراقات، فقد  أما ديوانه   ،1914 إال عام  عنها 
نشره فرلين عام 1886، ولم يعرف رامبو الذي كان في 
الحبشة أي شيء عن الديوانين، ومات رامبو دون أن 
يعرف أنه ترك ألغامه الشعرية تحت بناء الشعر الذي 
قبله، ليدوس عليها شعراء القرن القادم وتمأل العالم 
تكاليف  لوتيرمان  الكبير  الشاعر  دفع  بينما  بدويها. 
طباعة ديوانه األول، وظلت الطبعة في قبو الناشر، إلى 
أن جاء الشاعر والناقد ريمي دو غورمنت، بعد سنوات 
من موت لوتيرمان، وعمل على لفت االنتباه إلى هذا 
الشعر  مؤرخ  يقول  كما  التعيس«  »الفخم  الديوان 
جيمفيرير، وليس الشاعر الكبير نيرودا ببعيد عن هذا 
من  نسخة  خمسمائة  التوالغير  له  نشر  حيث  العنت، 
ديوانه: قصائد الحب األولى وهو الشاعر المتميز في 

تلك الفترة في العالم الناطق باإلسبانية.
غبطة الغرقى

المولود باإلسكندرية جوسيبي  الشاعر اإليطالي  نشر 
الغرقى،  غبطة  ديوانه  من  نسخة  ثمانين  أونغاريتي 
التي  نوبل  جائزة  لجنة  بندم  رحل  الذي  الشاعر  وهو 
عميت عنه. وحين طبع بودلير ألف نسخة من ديوانه 
قوبل  منه،  ــزءًا  ج الناشر  حــذف  الــذي  الشر(  ــار  )أزه
بامتعاض شديد من القراء والنقاد، إلى أن جاءه التقدير 
أخيرًا وأطلق عليه لقب األستاذ المايسترو، ولكن بعد 
أن أصيب بشلل نصفي وتوفي بعد عامين. وفي عام 

إلى  الشفهي  بالد  من  ليبيا  حولت  أن  فبراير  ثورة 
فترة  في  حضارية  نقلة  كان  حدث  وما  التدوين  بالد 
قصيرة ومميزة التي خاللها كان الشباب الليبي يتعلم 
ويتدرب من خالل التجربة التي وحدها كانت الجامعة 
المميز  الصحفي  العمل  بهذا  وكأنما  حًقا،  والمانعة 
قيصرية  والدة  كانت  ما  وإذا  البالد من جديد  ولدت 
وعسيرة كما تبين فيما بعد فإن الصحف التي صدرت 
حينها سجلت ورصدت تفاصيل هذا الممكن الذي لم 
يتحقق، وتلكم دونت ما تبين أنه باإلمكان أبدع مما 
كان، وبالتالي فليبيا فبراير مؤرخة ويمكن من خالل 
صحفها دراسة ما حدث وما نتج عنه من انقالب عنيف 
اإلقليم  من  مدعومة  محلية  قوى  قبل  من  ومتعسف 

ومن القوى الدولية.
- 2

كما حدث انقالب على الثورة سبقها تمهيد تمثل 
أعيد  التي  المكتوبة  الصحافة  على  معلنة  حرب  في 
لتطبيق  قبره  )القذافي( من  قام  أخرى  ومرة  تأميمها 
عسف  عن  خارجة  الثغور  بعض  بقي  وإن  نظريته، 
حربًا  أعلنوها  2014م  عام  في  فإنهم  المنقلبين 
وحتى  فبراير  صحف  آخر  قبر  وتم  البالد،  ضد  سافرة 

اغتيل مفتاح بوزيد صاحب صحيفة برنيق.
االستثنائية  اللحظة  هذه  تفاصيل  عايشتُ  ولقد 
منذ انبثاقها حتى إقبارها من خالل جريدتي )ميادين( 
التي صدرت في 1 مايو 2011م وتوقفت عن الصدور 
لم  ومنذها  وقهرًا.  غصبًا  2014م  سبتمبر   23 في 
إلى  صاغرة  الصحافة  ليبيا  وعادت  صحف  ثمة  تعد 

عهد القذافي وأشنع.
وقد تحول المتعاركون والمتصارعون على السلطة 

إشباعه  بقدر  وهو  ذاته،  حد  في  شعري  فعل  التمرد 
لصلف القصيدة ولرغبة الشاعر في تغيير الواقع، بقدر 
وقراء  الشاعر  بين  للقطيعة  األساسي  المنتج  هو  ما 
يصبح  الحالة  هذه  وفي  نقاده،  حتى  وربما  عصره، 
الخروج عن السائد، وصدم الذائقة الدارجة، متعًة فنية 
عن  يعبر  شعري  خطاب  المغامرة  ألن  ذاتها،  حد  في 

نفسه من خالل الشكل ومضامينه.
الشاعر في هذه الحالة يعي ما يفعل، ويعتقد جيدًا 
كونه  الحاضر،  من  أكثر  المستقبل  مع  متناغم  أنه 
إلى  التي تتوق  كائنًا حالمًا ومهندسًا لخيال القصيدة 
زحزحة كل ما هو مألوف ومشبع بالرضا، بينما الشاعر 
المداهن لواقعه، وولوع بمعرفة ردود األفعال الشعبية 
السوق  في  يلقي  مباشرة،  ينشرها  قصيدة  كل  على 
بديوانه الجديد منتظرًا في اللحظة سماع دويه، وحين 
ال يحدث هذا يصيبه اإلحباط ويشتم عصره، مقتنعًا أن 
البعض  انتهى، بل يذهب  قد  والقراءة  الغاوين  عصر 
إلى أن مجد الشعر إلى أفول، وتسود القناعة عبر جس 
ال  أنها  أخطائها  سر  فورية،  بمؤشرات  الشعر  سوق 
المشهد من  على  تطل  وال  الفن،  تاريخ  التاريخ،  تقرأ 
التي يستظل بها فيعتقد  الشجرة  بعيد، كمن تموت 

أن الغابة انقرضت، وأنه في صحراء قاحلة.
مشهور،  شاعر  وهو   1886 عام  في  فرلين  نشر 
ستمائة نسخة من ديوانه مشاهد حزينة، وفر منها مائة 
نسخة للشاعر والنقاد والباقي تم توزيعه في أوروبا. أما 
رامبو فقد دفع من جيبه القاحل لنشر خمسمائة نسخة 
من ديوانه األول )فصل في الجحيم(، وهو الذي كان 
له تأثير عميق على شعر القرن العشرين، احتفظ رامبو 
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بنا  المنوطة  الوجيزة  الفترة  في  نناضل  أن  ]علينا 
بفاعلية بكل ما أوتينا من قوة. فليس في إمكاننا أن 
نستجيب  أن  علينا  ولكن  أحدًا،  نعظ  أو  أحدًا  نلوم 
إيجابيًا ألن نكون أنفسنا في جزء من العالم ال ينتمي 

إليه أحد سوانا[
لي  مقالة  ختمتُ  قائله  أذكر  ال  الذي  القول  بهذا 
منذ عقدين حول غياب الصحافة في ليبيا التي صدرت 
1866م، وكانت الصحف تصدر  فيها أول جريدة عام 
منذ  بالصحف  زخرت  إنها  بل  الثالث،  والياتها  في 
وكانت  اإليطالي،  االستعمار  وفترة  العثماني  العهد 
تأميم  حتى  الخاصة  والمجالت  الجرائد  فيها  تصدر 
الصحافة ما هو إلغاء للصحافة نّظر له القذافي وطبقه 

فعليًا.
يرى  كما  اللحظة  مؤرخ  البالدُ  فقدت  اإللغاء  بهذا 
المفكر الفرنسي )كامو( الصحفي، لقد أصبحت األوراق 
مطبوعة  نشرات  مجرد  عقود  خالل  في  تنشر  التي 
للنشرات المسموعة ليس إال، أما الرأي فقد غدا أمرًا 
يؤدي لقطع الرقاب كما هو معلوم، وفي حد أدني الزج 
في السجون والحكم كما حصل مع صحفيين وكتَّاب 

منذ عام 1971م وحتى الربيع العربي.
القمقم،  من  الجن  خرج  2011م  فبراير  ثورة  أثناء 
فصدرت مئات الصحف منذ األشهر األولى وفي مدينة 
بنغازي عاصمة الثورة صدرت الصحف كما يجب وكما 
فلقد  األمازيغية،  باللغة  أيضًا  الحرية وصدرت  تكون 
البتة،  البالد  تاريخ  يتحقق في  لم  ما  فبراير   17 حقق 
هذه  االستثنائية  اللحظة  تأريخ  تم  فقد  ذلك  وعلى 
البالد، وما قامت به  كما لم تؤرخ مرحلة من مراحل 

1855 ظهرت الطبعة األولى من أوراق العشب لوالت 
ويتمان دون أن تحمل اسم المؤلف، وجنى والتمان من 

خمس طبعات متتالية 25 دوالرًا. والقائمة تطول.
العثور عليها  الشعراء يمكن  واآلن.. دواوين هؤالء 
قراء  من  هائلة  أعداد  من  تقرأ  وهي  مكتبة،  كل  في 
وما  لدينا:  الدارج  السؤال  الشعراء.  مخيلة  في  كانوا 
الفائدة التي نالها الشعراء؟ حسنًا إنها لعبة الشعر حين 

يكون محدقًا في البعيد.
استعجال النجاح

ثمة شعر كثير، أو شعراء كثر، يحدقون تحت أقدامهم، 
ويقيمون النجاح من أول قصيدة ينشرونها، أو من كم 
النسخ التي يملؤون بها حتى محال البقالة، أو الجوائز 
التي يفوزون بها، لكن عادة ما يخذل الزمن أو التاريخ 
هذه التجارب التي تتوخي ضجيجًا لكل نقرة على الكي 
بورد، وتتوقع زحامًا شعبيًا على كل أمسية شعرية، أو 

أكداسًا من نسخ كتب القصائد تمأل مكتبات العالم.
لم تكن هذه أبدًا لعبة أو غاية الفن عمومًا، الذي 
يحصلون  الذين  الذهب  صائدي  مهنة  تاريخه  يشبه 

على جرامات منه عبر غربلة أطنان من التراب.
شعر  منتج  لكل  متاحًا  النشر  أصبح  الزمن  هذا  في 
وعبر  اإللكترونية  المواقع  عبر  الشخصية  رغبته  وفق 
أو  نشر  لمؤسسات  الحاجة  دون  التواصل  مواقع 
لقصيدة  فورية  المتلقي  فعل  ردات  وأصبحت  توزيع، 
أول  من  تعليق  وعبر  األولــى  مسودتها  نشرت  ربما 
المعلوماتية،  الثورة  هذه  تتيحها  ميزة  وهذه  قراءة، 
فرصة  تتيح  فهي  والسلبية،  اإليجابية  جوانبها  لها 
التفاعل  هذا  وكأن  وقارئه،  الشعر  منتج  بين  للتفاعل 
ورشة شعرية يشارك فيها الشاعر وأصدقاؤه في العالم 
االفتراضي، لكنها من ناحية أخرى تفضي غالبًا إلى نوع 
من تورم الذات واالكتفاء من عدة الشعر، بعد يقينها 
وأن  العالمي،  الشعر  متحف  قلب  في  أصبحت  أنها 
التعليقات  القصيدة عبر  الصامت تحت  التصفيق  هذا 
المجاملة، أو القلوب الملونة، يعطي وهمًا لذيذًا بأن 
الشاعر تكرس في لوحة الشعر من أول قصيدة ينشرها 
دون أن يحتاج إلى عنت وتعب من ذكرناهم من قليلي 
الحظ الذين انبثقت مواهبهم حين كان غربال النشر 
أعمى، وحين كان أغلب الناشرين ينظرون إلى منطق 
يريده  وبما  بالنجوم  إال  يعتقد  ال  الذي  الكتاب  سوق 
زبون الكتاب الراهن، لكن قلة من الناشرين المبدعين 
النهاية  في  وثقوا  من  هم  بالمغامرة  الشغوفين 
الشعر  التي شكلت في مجملها متن  المغامرات  هذه 

اإلنساني الذي ال يطاله النسيان.
معدالت اإلقبال

لعبة الشعر والفن عمومًا معقدة، غير أن الجوهري فيها 
هو عدم الرضوخ لمعدالت اإلقبال أو الطلب الجماهيري، 
عن  اإلجابة  محاواًل  بعيدًا  يحدق  ما  عادة  الشاعر  ألن 
أسئلة لم تطرح بعد، أو طرحت بطريقة خاطئة، وغالبًا 
ال  لعبته  أن  يدرك  ألنه  اآلنية  الفعل  ردات  تعنيه  ال 
ترضخ لقوانين اللحظة، بل أحيانًا يكون صادمًا لذائقة 
عصره، مؤسسًا لحساسية جمالية قد يكتشفها جيل أو 
أجيال قادمة، وقد يتوقف عندها نقد هو أيضًا ينطلق 
يموت هذا  وقد  نفسها،  المعرفي  الشغف  من منطقة 
الشاعر مجهواًل وفقيرًا تاركًا منجزه تحت تراب النسيان 
والباحثون  مستقباًل،  النقد  حفريات  عليه  تعثر  حتى 
في تاريخ الفن األصيل، فيزحزحون به مفاهيم كثيرة 
تتعلق بالجوهر الشعري وبالجمال وبالخطاب وباللحظة 

الخاطفة التي تتحول إلى أبدية.

إلى القتال وفرض اإلرهاب ما وسم المرحلة، وفي هذا 
أن أفضل وسيلة إعالمية لهكذا مرحلة ما  الحال بدا 
تأتي به الريح وما يذهب معها، فغصت ليبيا في لغو 
وعجاج كالم في الكالم ما باستطاعة أي أحد وحتى ال 

أحد، عمّ الهذر عند قتل مؤرخ اللحظة.
التي  بوشناف  منصور  مسرحية  عنوان  جاء  كما  أو 
تداخل  مؤلفها:  وسجن  السبعينات  في  ــودرت  ص

الحكايات عند غياب الراوي.
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الــراوي  غياب  ذكــرى  من  تطل  الخامسة  السنة 
استبعاد  من  2019م   /  1969 الخمسين  والذكرى 
مؤرخ اللحظة، فالصحافة المكتوبة ما زالت تجول في 
)الدوت كم( أم أبى، ما زلنا نتلقى  الرقعة كملك شاء 
البعض يضايقه  زال  )الواشنطن بوست(، كما ما  رأي 
الورق  زال  ما  يوفره،  النت  أن  رغم  المكتوب  الرأي 
باد  اآلي  رغم  جاحد  كل  وجه  في  ترفع  وثيقة  ويظل 

واآلي فون.
ليبيا  نسترد  ألن  بحاجة  نحن  حين  حتى  ولهذا 
إبراهيم  صحف  كما  هي  التي  بالصحف  ظالمها  من 
وموسي، وحتى ذلك الحين فإن اإلنترنت كما الحمار 

يحمل أسفاره.
االجتماعي  التواصل  صفحات  الحال  هــذا  وفــي 
والصحفي المواطن كمستحدث يقوم بمهمة الغائب، 
الذي غيابه متحقق من خالل اللغط الذي يدور حول 
العدوان السافر–وما يكاد يكون الغذاء اليومي- على 
أن  نتبين  أن  دون  منها،  الخصوصية  وحتى  الحريات 
هذا العدوان مبتدأه وحتى خبره أننا نعيش منذ زمن 

طال في بالد وأد مؤرخ اللحظة.

 الشاعر في هذه 
الحالة يعي ما 

يفعل، ويعتقد 
جيدًا أنه متناغم 

مع املستقبل 
أكثر من الحاضر، 
كونه كائنًا حاملًا 
ومهندسًا لخيال 

القصيدة

 أثناء ثورة فبراير 
2011م خرج الجن 

من القمقم، 
فصدرت مئات 

الصحف منذ 
األشهر األولى 

وفي مدينة 
بنغازي عاصمة 

الثورة

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الخالص من األمل

عطلة جماعية

جمعة بوكليب

كذلك  هروب،  محاوالت  أو  حاالت  السجن  في  تحدث  مثلما 
»نجاح«  حظ  يكون  وطبعًا  انتحار،  محاوالت  أو  حاالت  تحدث 
إلى  هروب  آخر،  نوع  من  هروب  هي  التي  االنتحار،  محاوالت 

العدم، أوفر نجاحًا من نجاح محاوالت الهروب.
لي  صديق  قبل  من  كانت  »الفاشلة«  االنتحار  محاوالت  إحدى 

محنة. ورفيق 
جاءني.  مغرب  ذات  علينا  الزنازين  أبواب  يقفلوا  أن  قبل  أذكر 
أذكر،  أعد  لم  قلمًا،  أو  ورقة  مني  طلب  ضيق،  وبه  متوترًا  كان 
كتب شيئًا بعجالة. أخذ الورقة، التي كانت ورقة تبغ أو شيء آخر 

إذ لم تكن توجد تحت تصرفنا كراسات، وذهب.
في  الرفاق  أحد  سمعت  الليل  في  بقليل  األبــواب  غلق  بعد 
الزنزانة  في  موجودًا  معينًا  شخصًا  زنزانته  من  ينادي  القضية 
التي بها الشخص المعني، طالبًا منه االنتباه إليه واالهتمام به. 
المعني  الشخص  زنزانة  في  مقيم  شخص  أعلن  بساعات  بعدها 
كي  جماعي  بشكل  األبواب  نطرق  أن  وينبغي  االنتحار  حاول  أنه 

السجن وينقذوه. يأتي حراس 
القلم  زالت  فرويد  يسميه  ما  إلى  ألشير  قوسين  اآلن  أفتح 
Slips of pen، حيث يرى فيها تعبيرًا عن مكبوتات في الالوعي، 
وبغض النظر عن احتمال المبالغة يبدو أن األمر يستحق االعتبار. 
الصديق  أطلعني  الحقًا  بها.  بدأت  التي  الحادثة  إلى  اآلن  أعود 
والرفيق الذي طلب االنتباه واالهتمام بالصديق والرفيق المعني 
يطلعني  أن  األخير بحضوري، دون  كتبها هذا  التي  الرسالة  على 

التنبيه. والرفيق صاحب  الصديق  إلى  عليها، وسلمها 
ما لفت نظري مما ورد في الرسالة قوله:

يقل  لم  االحتمال«!.  عدم  على  قدرتي  هو  منه  متأكد  أنا  »ما 
أصبح  بحيث  األمر  عكس  وإنما  االحتمال«  على  قدرتي  »عدم 
وإنما  وغيابها  القدرة«  »عدم  على  يدل  ال  االحتمال«  »عدم 
وإنما  االحتمال  على  ليس  صامدة  قدرة  ثمة  وجودها.  على  يدل 
وإزاحته  االحتمال  إعدام  إعدامه.  على  آخر  وبمعنى  عدمه.  على 
العدم.  نحو  منه  بالهروب  معاناته  من  والخالص  منه  بالهروب 
بالهزيمة  االعــتــراف  أعماقه  في  يرفض  الشخص  هــذا  لكأن 
قدرته  أبدًا.  االحتمال.  على  القدرة  وجود  انتفاء  في  المتمثلة 
على  قدرة  االحتمال.  عدم  على  قدرة  لكنها  وموجودة.  باقية 
قدرة  إنها  العدم.  نحو  والهروب  بنفسه  حياته  إنهاء  احتمال 
على احتمال العدم. تمثل حاالت الهروب العادي فرارًا نحو األمل 
هذه  اتسمت  ولو  حتى  السجن،  حياة  من  أفضل  وحياة  بالحرية 
تمثل  االنتحار  طريق  عن  الهروب  حالة  لكن  بالمعاناة.  الحياة 
قيد  على  بالبقاء  منه  الخالص  يمكن  ال  الذي  األمل  من  خالصًا 

الحياة.
هذا يذكرني بما يروى عن اللحظات األخيرة في حياة بوذا.

للموت  األبدية  الدورة  من  الخالص  طريق  يرسم  بوذا  كان 
إلى  للوصول  المجاهدة  طريق  عن  مجددًا  الحياة  إلى  والعودة 
يموت  فالذي  النيرفانا،  الكامل:  والفناء  الكاملة  االستنارة  حالة 
الحياة مجددًا ومعاناة  إلى  النقطة يضمن عدم عودته  عند هذه 
آالمها ومتاعبها. وعندما جاء الجنود للقبض على بوذا وجماعته، 
تحت الشجرة التي كان يلقي تعاليمه في كنفها، طلب من أتباعه 
النجاة.  أحد تالميذه يحضه على  ثابتًا. بقي معه  الفرار وظل هو 
على  بعزمك  أنت  فهمتك.  »اآلن  التلميذ:  قال  رفض.  بوذا  لكن 

البقاء هنا تريد الخالص من الخالص!«.

في عدد السبت الماضي من جريدة »ذا غارديان« كتبت الكاتبة الصحفية 
هادلي فريمان في مقالتها األسبوعية الممتعة تقول، إن أفضل أيام عطلة 
»الكريسماس« هي األسبوع الواقع بين »الكريسماس« وبدء العام الجديد، 
االستمتاع  البالغين  بإمكان  التي  العام  في  الوحيدة  الزمنية  الفترة  ألنها 
بتجربة »عطلة جماعية«، حتى وإن كان عليك الذهاب للعمل لشعورك بأن 

العالم مازال في إجازة.
»عطلة  عليه وصف  أطلقت  ما  ألن  الصواب  تجانب  لم  فريمان  السيدة 
جماعية« يشمل أيضًا أهل السياسة، الذين تحرمهم العطلة اإلجبارية من 
متعة دفء األضواء وتلميع وجوههم أمام شاشات القنوات التلفزيونة التي 
كبشٍر  ورياءهم  قبحهم  الصفراء  ابتساماتهم  وراء  كاشفين  عليها،  تعودوا 
تواتيهم  حين  القتل  عن  حتى  يتورعون  وال  والتدجيل  الكذب  يتنفسون 

الفرص، وهي كثيرة في عالم من صنع آالعيبهم.
غياب السياسيين في عواصم العالم الكبرى في الغرب في عطلة حتى وإن 
كانت أليام قصيرة يقدم فرصة مناسبة لبنيِّ آدم المساكين من مواطني 
على  عائالتهم  مع  بيوتهم  في  ويسترخوا  قلياًل  يرتاحوا  كي  البلدان،  تلك 
آرائك يشاهدون باستمتاع برامج منوعات وأفالم معادة وسخيفة، محتسين 
والمشروبات  المرطبات  من  شاؤوا  وما  القهوة  وفناجين  الشاي  أكواب 

الباردة.
لمواطني  خدمة  كذلك  يقدم  إجازات  في  أوروبا  في  السياسيين  غياب 
بلدان العالم الثالث والرابع والعاشر؛ ألن غياب السادة في إجازة يجعل من 
»إجازة  وضع  في  السعد«  »طايحة  البلدان  تلك  يحكمون  الذين  عمالئهم 
البلدان فترة راحة تكفيهم  اضطرارية«، األمر الذي يضمن لمواطني تلك 
إجازاتهم  من  السادة  رجوع  حتى  الزمن  من  قصيرة  برهة  حكامهم  شر 
تعليماتهم  وإصدار  مهامهم  ممارسة  في  والبدء  مكاتبهم  إلى  وعودتهم 

لمرؤوسيهم داخليًا ولعمالئهم خارجيًا.
أكثر  والمسموعة  والمرئية  المقروءة  اإلعــالم  وسائل  فإن  لإلسف 
الخاسرين في ما سمته السيدة فريمان »عطلة جماعية« وأقصد بذلك أن 
وسائل اإلعالم بسياسيين غائبين عن الساحات في إجازات تعني لها ورطة 
ال يحسدها عليها أحد، إذ كيف لجريدة يومية سياسية من الصدور–وال بد 
من الصدور- دون فضائح سياسية أو كوارث سياسية أو مصائب سياسية. 

وقس على ذلك مع وكاالت األنباء والقنوات التلفزيونة اإلخبارية... إلخ.
لكن رب ضارة نافعة، ذلك أن وسائل اإلعالم المختلفة تعودت أن تجد 
الزمن  بمرور  فإنها  لذلك  كريسماس،  فترة  كل  المأزق  هذا  في  نفسها 
وزيادة التجارب توصلت إلى حلول كثيرة تعد ناجحة في نظري، إذ بداًل عن 
إعالمية  تقديم خدمات  إلى  تلجأ  إغالق مكاتبها ومطابعها واستوديهاتها 
تتميز بتغطيات لمواضيع وقضايا بعيدة عن الشأن السياسي وأكثر التصاقًا 
بقية  في  جانبًا  تركن  ما  غالبًا  والتي  اليومية  وهمومهم  الناس  بمشاكل 
أشهو السنة، إضافة إلى تقديم تغطية لمواضيع تتسم بالظرف وخفة الدم 

والمسابقات وغيرها.
ورغم أنني شخصيًا رجل متقاعد وفي وضعية »عطلة دائمة عن العمل« 
سمته  لما  باالسترخاء  إحساسها  فريمان  السيدة  بمشاركة  لي  حاجة  وال 
»عطلة جماعية « فإنني ممتن لعطلة أعياد الكريسماس ألنها تتيح لي مرة 
واستمتاع  براحة  المفضلة  اليومية  جريدتي  قراءة  فرصة  العام  في  واحدة 
بارتفاع في ضغط  أو  السكري في دمي  بارتفاع في نسبة  ودون أن أحس 

الدم أو بصداع في الرأس وبحزن في القلب.
الصحفي  الكاتب  أورده  ما  األسبوع  قرأت في عطلة هذا  ما  أجمل  ومن 
اليميني رود ليدل في مقالته األسبوعية بجريدة »ذا صنداي تايمز«، حيث 
2018 وردت قصة قد تلخص  العام  بدأها بقوله: »في األيام األخيرة من 
بالـ  السياسيين  وصف  على  المهرجون  اعترض  كله.  العام  ما  بشكل 

»مهرجين« ألنهم يرون أن ذلك يسيء للمهرجين«.

 كان بوذا يرسم 
طريق الخالص 

من الدورة األبدية 
للموت والعودة 

إلى الحياة 
مجددًا عن 

طريق املجاهدة 
للوصول إلى حالة 
االستنارة الكاملة 

والفناء الكامل

وسائل اإلعالم 
املقروءة واملرئية 

واملسموعة 
أكثر الخاسرين 

في ما سمته 
السيدة فريمان 

»عطلة جماعية« 
وأقصد بذلك أن 

وسائل اإلعالم 
بسياسيني 
غائبني عن 

الساحات

عمر أبو القاسم الككلي
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

17 رسائل الفاخري 
الرسالة  في  المعتادة،  بسخريته  القزيري،  محمد  ويتحدث 
جالل  مع  جمعه  لقاء  عن  الفائتة  الحلقة  في  تناولناها  التي 

الدغيلي، فيقول:
مساء  ذات  جلسنا  وأنا،   – الدغيلي  جالل  جالل–يقصد   «
قصره  ردهة  في  الجاري،  العام  من  أذكره  أعد  لم  شهر  في 
الشامخ، وبدأنا في اغتيال الوقت الثمين بالحديث عن الوضع 
القضايا  بعض  حول  النظر  وجهات  وتبادل  الراهن،  الدولي 
ذات االهتمام المشترك، مما أفضى بنا في النهاية إلى نبش 

سيرتك بكثير من الود واإلعزاز.
عدم  من  الحظه  ما  بسبب  البالغ  قلقه  عن  جالل  أعرب 
أنا قلياًل في مغزى تلك  الزواج. وبعد أن فكرت  إقدامك على 
إليه صاحبنا  أن أستشف ما يرمي  الدقيقة، محاواًل  المالحظة 
القلق  أشاطره  أن  من  بــدًا  أجد  لم  العريق،  الدبلوماسي 
لم  أنني  فجأة  وتذكرت  للعادة.  الخارقة  الظاهرة  إزاء  العميق 
اإلفالت  من  الوقت،  ذلك  حتى  أنت،  تمكنت  كيف  قط  أعرف 
المميتة  والشراك  األصدقاء  ودسائس  األقــارب،  مكائد  من 

التي تنصبها أغلبية البنات.
االستقرار  نموذج  األثناء  تلك  في  نمثل  وجالل-  أنا  كنا- 
التي  األخــرى،  الحميدة  والصفات  الحاالت  وبقية  والرزانة 
بهم  فتعلق  جدارة،  غير  من  حتى  عادة،  بالمتزوجين  تلصق 

إلى األبد أو إلى حين، حسب األحوال الشخصية!
أنا:  وقلت  صغيرًا«.  يعد  لم  خليفة  »صديقنا  جالل:  قال 
»أعتقد أنك على حق. فهو منذ سنوات طويلة يذكر أن عمره 
تلك  بقابلية  يعترف  أن  باتًا  رفضًا  ويرفض  فقط،  سنة   35

السن للزيادة«.

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

السنة الرابعة
العدد 163 27 من ربيع اآلخر 1440 هــ
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من كتاب أكسفورد »تقاليد الرواية العربية«..

روايات املنفى.. نظرة على كتابات الفيتوري وبوشناف ومطر »7/7«

مسرح

كتاب

يخرج الفنان هيثم درباش مسرحية شعبية على المسرح الوطني 
بنغازي، بعنوان »افرح بيا«، كتبها توفيق الفيتوري وإدارة مسرحية 
عوض الفيتوري. ويقوم درباش ببطولة العمل، بمشاركة عدد 
المسماري  وطارق  العرفي  مراد  منهم  الشباب  الممثلين  من 

ومحمد الفرجاني والعديد من شباب المسرح الوطني.
ويقول النجم الليبي لـ»الوسط« إن »المسرحية تتحدث عن 
المطار وما يحدث فيه من مشاكل وتجاوزات من المسؤولين 
والتجاوزات  بها  والعالج  تونس  إلى  وصوال  المواطن،  ومن 

والعديد من المشاكل التي تحدث هناك«.
ويتابع درباش: »المسرحية اجتماعية كوميدية تناقش قصة 
وقوف  على  نغفل  وال  لليبي،  الليبي  وابتزاز  تونس  في  العالج 
إلى  نتطرق  لم  أننا  أي  الليبي،  مع  الغربة  في  الليبيين  بعض 

السلبي فقط بل تناولنا كل الجوانب«.

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دولة اإلمارات، األربعاء، 
عشرة،  الثالثة  دورتها  في  الترجمة  لفرع  الطويلة  القائمة 
من  مترجمة  أعمال   107 أصل  من  عمال   12 شملت  والتي 

اللغات اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية.
للعربية  اإلنجليزية  المترجمة من  األعمال  قائمة  وضمت 
المعاصرة«  العربية  القصيدة  »مسارات  هي  أعمال  سبعة 
من  أفضل  اللغات  بعض  و»هل  بوحسن،  أحمد  للمغربي 
مدن  و»ثالث  المزيني،  قبالن  بن  للسعودي حمزة  بعض؟« 
التألق  بين  المتوسط  األبيض  البحر  سواحل  مشرقية: 
والهاوية« للمصري مصطفى قاسم، و»المشكالن األساسيان 
و»العنف:  الحصادي،  نجيب  لليبي  المعرفة«  نظرية  في 
في  و»نظرية  قنصوه،  ياسر  للمصري  فلسفية«  مختارات 
العدالة« للمغربي رضوان العيادي، و»الجين - تاريخ حميم« 

للمصري إيهاب عبدالحميد.

درباش يبدأ تجارب »افرح بيا«

الحصادي بقائمة  »الشيخ زايد«

حفل
للمالوف  حفال  بسرت  للثقافة  العامة  الهيئة  مكتب  أقــام 

والموشحات األندلسية، السبت، بمجمع قاعات واغادوغو.
وأحيت الحفل فرقة مصراتة للمالوف والموشحات، بقيادة 
عدد  ومديرو  األمن  مدير  حضره  عفط،  عبداهلل  علي  الشيخ 
من القطاعات والشركات واألجهزة والهيئات بالمدينة، وعدد 
والفنانين وجمع غفير من سكان  المثقفين واإلعالميين  من 
للمألوف  والكشافة  الليبي  األحمر  الهالل  وشبيبة  المدينة، 

والموشحات األندلسية.
فكرون،  عالء  للثقافة،  العامة  الهيئة  مكتب  مدير  وقال 
لـ»الوسط« إن الهدف من إقامة الحفل هو االحتفاء واالحتفال 
الثقافة  ليبيا، ولمناسبة تتويج مكتب  الـ67 الستقالل  بالعيد 
الهيئة  مستوى  على   2018 لعام  مكتب  كأفضل  بالبلدية 
فرقة  وأنشدت  الوطني.  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة 
مصراتة للمالوف والموشحات األندلسية عدة أناشيد صوفية، 

وأذكار، وموشحات، وألحان، نالت إعجاب الحضور.

املالوف واملوشحات بمكتب ثقافة سرت

جائزة
بوزيد  بجائزة »مفتاح  الرياضي، فيصل فخري،  الصحفي  فاز 
الخميس،  أقيم  حفل  خالل  الثانية،  نسختها  في  للصحافة« 

بقاعة النوران.
قال  إذ  بالمناسبة،  كلمات  عــدة  إلقاء  الحفل  وشهد 
»هذه  إن  الجائزة  لجنة  رئيس  الدعيسي،  ناصر  الكاتب 
األسماء  من  العديد  في  تدقيق  بعد  للفائز  تمنح  الجائزة 

الصحفية«.
إلى  الفاخري،  وأشار رئيس هيئة اإلعالم والثقافة، جمعة 
خالد  رئاسة  فترة  خالل  كان  الجائزة  هذه  تدشين  قرار  أن 

نجم للهيئة، وأنه سعيد بالمشاركة في نسخة هذا العام.
بوزيد  الراحل  كان  والتي  »برنيق«،  صحيفة  كلمة  أما 
تلى  ثم  المجبري،  خالد  الصحفي  فألقاها  تحريرها،  يرأس 

ذلك عرض شريط وثائقي عن حياة بوزيد الصحفية.

فخري يفوز بـ »مفتاح بوزيد للصحافة«

فجر  قلبية  سكتة  إثر  الوكواك  علي  الليبي  والتشكيلي  النحات  توفي 
بقدرته  الواكواك  واشتهر  إيطاليا.  عاما في   71 يناهز  اإلثنين، عن عمر 
على تحويل مخلفات الحرب إلى أعمال فنية، أغلبها ساهم في رسم صورة 
والرصاص  والقنابل  الصواريخ  فحول  بنغازي،  مدينة  فى  الحرب  ألحداث 
والخوذات البالية إلى أكثر من 700 منحوتة يفوق طول بعضها 18 مترا.

على  النحت  وبدأ  المرج،  مدينة  في   1947 العام  الوكواك  علي  ولد 
الطهي من  أدوات  الذي كان ينحت  والده،  1966 مع  العام  الخشب في 
الخشب، وكان أول أعماله في شكل منحوتات من النخيل استخدمها في 
نحت الوجوه الليبية. شارك بالعديد من المهرجانات الفنية محليا ودوليا 
منها تونس وفرنسا وإيطاليا، وعرف كفنان يصنع األيقونات والمنحوتات 
لمنحوتاته،  مادة  الخشب  واستخدم  األفريقيين،  واألسلوب  الطابع  ذات 

فصنع منه األقنعة واأليقونات.
وكتب الصحفي اإليطالي سلفدوري سانتانجيلو، عن إحدي منحوتات 
الجمال  المادة، ويبعث  إلى  الروح  يعيد  الواكوك  للواكواك »علي  الحرب 
في األشياء الميتة، هذا الفنان الليبي العظيم يستخدم المعدن والخشب 
ليحكي لنا عن شغفه، ورغبات روحه، خبراته، وحياته فى بلد شهد تاريخا 
مؤلما، ويستخدم الفنان الفن كسالح عالمي وال يتوقف عن الحلم واألمل، 

مما يجعل حربه الشخصية معركة صامتة«.
ومن ضمن المنحوتات، عمل يجسد معاناة مدينة بنغازي مع األلغام 
والمفخخات التي كانت منتشرة بكثافة في أحياء المدينة وعرقلت عودة 
المدينة  على  السيطرة  إعادة  بعد  الكثيرون  ضحيتها  وراح  المهجرين، 
أقنعة تعكس األوضاع اإلنسانية في  الليبي. كما نحت  الجيش  من قبل 
ليبيا، فنجد في إحدي هذه األعمال وجه رجل تظهر عليه عالمات اإلجهاد 
والتجاعيد، وكتب الواكواك لوصف هذا العمل »معاناة إنسانية، وأوضاع 

صعبة، وبشكل خاص في الشتاء لكبار السن واألطفال والنساء«.
»تفاؤل،  مثل  أسماء  لها  فيختار  باألمل،  توحي  أعماله  دائما  وكانت 
في  الواكواك  عليها  أكد  رسالة  في  الموسيقى«،  عازف  سالم،  أمومة، 
معضم أعماله، وبشكل خاص المجموعة التي تم إنجازها بعد ثورة 17 

فبراير »الحياة تعود، الحياة تستمر«.

رحيل النحات والتشكيلي الليبي علي الوكواك

سالمة العمامي في حوار لـ »الوسط«:

 الشعر لم يتراجع.. واإلقبال على الرواية زاد ألنها تمس الواقع أكثر
■ سالمة العمامي تكتب الشعر منذ زمن ونشرت 
نتاجها في عدة صحف ليبية وعربية.. لماذا لم نر 

باكورة إنتاجها في إصدار مطبوع؟
األصدقاء  علي  يطرحه  ما  كثيرا  السؤال  هــذا  ربما 
كذلك  وأنــا  أكتب،  ما  لهم  يــروق  الذين  والمتابعون 
الليبية  المكتبة  قصائدي  تعانق  لكي  الفرصة  أتحين 
مسيرتي  ولكن  النشر،  دور  إحدى  خالل  من  والعربية 
من  هو  واألكاديمي  العلمي  بالبحث  الحافلة  العلمية 
تشكل  التي  مخطوطاتي،  ولنشر  الطباعة  مشروع  أجل 
الكلمات  فالشاعر حينما يصفف  جزءا مهما من حياتي، 
أنا  الفترة  هذه  وخالل  روحــه،  من  بمداد  يكتبها  هو 
بصدد طباعة مجموعة من الدواوين التي تجمع قصائد 
مهنة  ليست  لدي  الكتابة  أن  من  الرغم  على  ملونة، 

والنشغالي بالبحث العلمي والعمل األكاديمي.

■ هناك من يؤكد تراجع مستوى الشعر من حيث 
األهمية أمام الرواية في توثيق األحداث وكذلك لدى 

المتلقي.. ما تعليقك؟
ولكن  ومريدوه،  محبوه  فن  فلكل  تراجع،  أنه  أاظن  ال 
الواقع أكثر وتوظف في اإلعالم،  الرواية أصبحت تمس 

لذا زاد اإلقبال عليها.

■ هل يجوز على النظامين والذين يحرصون 
على التقعر في اللغة على حساب روح الشعر أن 

نطلق عليهم شعراء؟
الشعر  الشعر روح وبيان وفصاحة وبالغة، وما لم يكن 
المتلقي،  إلى  يصل  أن  يمكن  ال  الشاعر  فإن  كذلك 
كثير  عمد  وقد  شاعرا،  نصفه  أن  لنا  يمكن  فال  وعليه 

من األدباء والكتاب إلى الغموض أو استخدام انزياحات 
اللغة وتفكيك النص وترك الفجوات الذهنية في النص 
لخلق نوع من التأثير في المتلقين، وقليل من يجيدنه، 

أو  غامضا  أو  متخيل  غير  أو  ملفقا  النص  يصير  فقد 
ممن  الحداثة  شعراء  من  كثيرا  هناك  أن  على  غرائبيا، 
أصواتهم  فرض  استطاعوا  اإلحساس  بصدق  اتسموا 

الشعرية على المشهد األدبي.

■ كيف ترين الحركة النقدية األدبية في ليبيا؟
نلمس  كنا  وإن  بخير  مازالت  األدبية  النقدية  الحركة 
في السنوات السبع األخيرة بعض الركود نظرا لما تمر 
وأدبية  شعرية  جديدة  تجارب  هناك  أن  إال  البالد،  به 

استقبلها النقاد بالكثير من الوعي والنقد الفني.

■ ما األسباب التي أدت إلى نفور الطالب 
من تعلم اللغة العربية؟

العربية  اللغة  تعلم  عن  العزوف  عن  الحديث  أردنا  لو 
وعن االختصاص بها فإن سطورا قليلة قد ال تفي حق 
األسباب  تلك  أهم  إن  لنقل  لكن  اإلجابة،  في  السؤال 
ثم  والمتوسط،  األساسي  التعليم  في  التدريس  طرائق 
كحافز  اللغة  جماليات  إبراز  عن  المعلم  قدرات  ضعف 
لتعلمها، ثم إلغاء بعض المواد كالقصة وعدم االهتمام 
بمادتي التعبير والقراءة، فيبتعد التلميذ عنها ويجد في 
التي  النحو  قواعد  تعلم  بذلك  وأخص  تعلمها صعوبة، 
صار الطالب عاجزا أمامها ثم النظرة العامة بعدم وجود 
تقوم  بأن  نأمل  لذا  العربية..  اللغة  لخريج  عمل  سوق 
عمل  أبواب  فتح  طريق  عن  تعلمها  تحفير  على  الدولة 
غير تقليدية لمتعلميها، ومن ذلك وظيفة مدقق لغوي 

في مؤسسات الدولة.

■ كيف نسهم في تطوير مناهج اللغة العربية 
في المراحل التعليمية المختلفة؟

على  التركيز  من  البد  العربية  اللغة  مناهج  لتطوير 
وجانب  اإلبداعية  والكتابة  كاإلمالء  التطبيقي  الجانب 

والتنبه  القواعد،  قبل  والدالالت  المفردات  وتعلم  القيم 
إلى تنمية مهارات المعلم، والبد لنا أن نخوض تجربة 
التعلم اإللكتروني بوصفه وسيلة تعليمية متقدمة وأن 
مدارس  على  بتطبيقها  بوعي  التجربة  هذه  نخوض 
هذا  لمثل  والتلميذ  المعلم  تقبل  مدى  لنرى  معينة 
التعلم  في  المغرب  دولــة  سبيل  ننتهج  وأن  التعلم، 

بطريق المقاربة بالكفايات.

■ حدثينا عن المؤتمر الدولي األول للغة العربية 
المزمع إقامته منتصف العام بجامعة طبرق؟

وسمناه  الــذي  العربية  للغة  األول  الدولي  المؤتمر 
والحداثة«  األصــالــة  بين  العربية  علوم  بـ»تطور 
اآلداب وقسم  ستحتضنه جامعة طبرق ممثلة في كلية 
اللغة العربية بها، الذي سيعقد في الشهر السادس من 
العام 2019، ومن خالل هذا المنبر أدعو كل المهتمين 

والمختصين للمشاركة فيه.

■ ما جديد الشاعرة سالمة العمامي.. وهل ثمة 
إصدار أول في القريب العاجل؟ 

»السماء  بعنواني  مجموعتان  فهناك  للجديد،  بالنسبة 
لنشر  األيــام  تسعفنا  وقد  يمطر«  و»القلب  غائمة« 
أما  ــي،  األدب الصعيد  على  هذا  قريبا  المجموعتين 
في  اللغوي  »الوصف  كتاب  على  حاليا  فأعمل  العلمي 
والحجاج«،  االستعمال  في  دراســة  سيبويه..  كتاب 
بمشاركة الزميلة العزيزة د. مريم الحجازي، كما أعمل 
الدكتورة  مع  التعبير  طرائق  عن  إرشادي  كتاب  على 
ومعلمينا،  طالبنا  به  ننفع  أن  عسى  كوجيل،  رشيدة 
بها  سأشارك  التي  العلمية  األبحاث  من  ذلك  غير  إلى 
قدم  شعريتان  مجموعتان  ولدي  دولية.  مؤتمرات  في 
وهي  الفاخري  جمعة  ــب  األدي األستاذ  إحداهما  لي 

بعنوان »أمسي به قمر«.

مهندسو الكلمات الحبلى باإلحساس ومترجمو 
الدفق والمشاعر الجياشة، هم الشعراء الذين 
يجيدون تصفيف الكلمات ويحسنون ترتيبها، 

ومن هؤالء شاعرة مرهفة الحس، لقبت بـ»زهرة 
اللوتس«، أحبت اللغة فأحبتها، واصلت تعليمها بقلب 

شاعرة وحصلت على الماجستير من جامعة بنغازي 
ودكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، لها عدة 

أبحاث منشورة ومشاركات بحثية محلية ودولية، وعضو 
الجمعية الدولية لرؤساء أقسام اللغة العربية.

في هذه المساحة نحاور الدكتورة سالمة صالح 
العمامي، أستاذ مساعد في النحو والصرف والعروض 

ورئيس قسم اللغة العربية جامعة طبرق، التي نشرت 
قصائدها في عدة صحف ومجالت محلية وعربية.. وإلى 

تفاصيل الحوار.

حوار : عبدالرحمن سالمة

الحركة النقدية األدبية في ليبيا 
مازالت بخير فقط يشوبها بعض الركود

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

إحميدة، ويترجمه محمد عقيلة العمامي.
من بعد العام 1976 ارتفعت وتيرة وحشية 
تم  عقود.  أربعة  لتستمر  القذافي  ديكتاتورية 
إسكات الكتاب الليبيين المعارضين أو سجنهم 
المفيد  من  ولعله  النزوح.  على  إرغامهم  أو 
أو  الهجرة،  أو  النزوح  مفهوم  أن  إلى  االنتباه 
حتى المنفى متجذر في الذاكرة اإلسالمية، ولعل 
هجرة الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم، من 
مكة إلى المدينة المنورة في القرن السابع تعد 
مفهوم  اإلسالمي.  التاريخ  في  الهجرات  أهم 
رحلة  بوصف  تجذر  الليبية  الذاكرة  في  الهجرة 

آالف الليبيين من فظائع االستعمار اإليطالي.
ولعل الفترة األكثر وحشية في عهد القذافي 
التي  وهي  1977و1988،  العامين  بين  كانت 
العام  العجاف«  »السنوات  بـ  الليبيون  يصفها 
بأن  مفادها  لفكرة  يروج  النظام  وكان   ،1988

حرية الليبيين بدأت بالفعل العام 1969.
بحلول العام 2000، بدأ الكتاب الليبيون نشر 
عبروا من خاللها عن وجهات نظر عن  روايات 
الملكية والسنوات العجاف، فنشرت في بنغازي 
 »2001 »سريب  رواية  التوالي  على  وطرابلس 
للناقد األدبي والسجين السياسي السابق أحمد 
الفيتوري، مواليد 1954، ورواية »العلكة« سنة 
السابق  والسجين  المسرحي  للكاتب   2008
بنغازي  في   ،1953 مواليد  بوشناف،  منصور 

وطرابلس، على التوالي.
روائيون ليبيون ولدوا في المنفى مثل هشام 

دبلوماسيا  والده  كان  الذي   ،1970 ولد  مطر، 
ومعارضا نشطا، كان قد سجن ثم اختفى.

ثم  فقط  قصيرة  لفترة  ليبيا  في  مطر  عاش 
إلى مصر، ثم بريطانيا حيث  اضطر لمغادرتها 
اإلنجليزية،  اللغة  واتقن  هناك،  تعليمه  تلقى 
سنة  الــرجــال«،  بلد  »في  روايته  بها  ليكتب 
 ،  2011 سنة  االختفاء«  »تشريح  ثم   ،2006
والعالم  ليبيا  خــارج  دوليا  تقديرا  بهما  فنال 
النهائيات  األولى  روايته  وصلت  حتى  العربي، 
لجائزة البوكر الشهيرة. رواياتاه تناولتا التشرد 
وعذابات المنفى، ناهيك عن حياة تحت الخوف 
والقمع السياسي. ثم نزوح عائلته وتشردها في 
ثالث قارات، صورها بعين طفل غاب عنه والده، 

ولم يغب عنه نضال والدته.
في  والعيش  الهجرة  على  أجبروا  وآخــرون 
المنفى، مثل مجاهد البوسيفي، مواليد 1960، 
عنوان  أعطاها   2013 سنة  روايــة  كتب  الذي 
الهولندي.  اللجوء  مركز  اسم  وهو  »أزاتسى« 
روايته،  بطل  في  تتمثل  ذاتية  سيرة  والرواية 
إلى  جاء  ناجي،  سالم  يدعى  وهو صحفي شاب 
يغير  والعمل.  للدراسة  الضواحي  طرابلس من 

المؤلف قليال من أسماء الكتاب الليبيين الذين 
عاصرهم، وكذلك أسماء المقاهي والمطاعم في 
1988، عندما  العام  الرواية في  طرابلس. تبدأ 
أطلق القذافي سراح السجناء السياسيين لتجنب 
االنتفاضة، ويقدم إلينا سردا مفيال عما اصطلح 
سلطة  ــادة  وإع الوطن،  داخــل  بالغربة  عليه 
القبلية داخل المدينة، وتشويه الحياة اليومية.

اللتين  المرأتين  الرواية  بطل  يصور  ثم 
ويسرد  حنونتين.  كانتا  كم  المؤلف  أحبهما 
حول  فريد  هو  ما  حــول  الدقيقة  مالحظته 
طريقة  مثل  اليومية،  والحياة  الليبية  الثقافة 
تسمى  التي  المعكرونة  طبق  طهي  الليبيين 
»المبكبكه«، طريقتهم في تعاطي الكحول، أو 
الطريقة المجنونة التي يقودون بها سياراتهم. 
بطل  يقرر  حياته،  على  المؤلف  خوف  وبسبب 
إلى  اللجوء  بطلب  فيتقدم  الرحيل،  الرواية 
هولندا. وينتظر عاما كامال في مركز »أزاتسي« 
العربي  العالم  من  اآلخرين  اللجوء  طالبي  مع 

وبقية العالم العالم الثالث.

الخاتمة:
الرواية الليبية متنوعة وغنية، ولها اآلن مالمحها 
نجد  الروائيون  يوجد  حيثما  ألنه  الواضحة، 
اإلجابات عن األسئلة العالمية المتعلقة بمعنى 
وكيف  والهوية،  والسعادة،  وهدفها،  الحياة 
يتسنى لنا ان نكون حضاريين في سياق مأسي 
ينظرون  آخرون  يظل  فيما  الحديث.  تاريخهم 
أنهم  معتقدين  رفضها  لدرجة  للحداثة،  بريبة 
والمعنوية،  األخالقية  قيمهم  يحمون  بذلك 
والسعي نحو احتماالت جديدة تتجاوز االستعمار 

والقومية والديكتاتورية.
كانت رواياتهم في البداية، سردية بوجهات 
التي  ليبيا  دولة  لنظام  ومنتقدة  نظرمضادة 
فقط  ومهمة  وتقليدية،  متخلفة  أنها  يــرون 
بسبب النفط والقذافي. ثم قدموا للقراء أحالما 

لمجتمع المستقبل حديثا ومتنوعا ومتكافئا.
في  والروائيات،  الروائيون  العموم  *وفي 
للواقع  بديلة  صورا  يعطون  الليبي،  المشهد 
يجددون  وهم  اآلن،  والقبيح  العنيف  الليبي 
األمل، والتفاؤل من خالل رواياتهم للغد القادم 
الرواية  الجميل.  االبداعي  والخيال  الحلم  عبر 
الليبية هي اآلن على الجانب المضيء في الواقع 

الليبي المتأزم *

الوطني  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  وقعت 
ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، األحد، اتفاقية 
رئيس  بحضور  احتفالية  في  بينهما،  مشترك  تعاون 
اللجنة التسييرية حسن أونيس، ورئيس مؤسسة الشيخ 
مديري  من  وعــدد  عبدالسالم،  سالم  ــزاوي  ال الطاهر 

اإلدارات بالهيئة.
جسور  إقامة  أن  باالحتفال  كلمته  في  أونيس  وأكد 
االهتمام  ذات  المؤسسات  مع  والتعاون  الترابط 
بالحركة  للنهوض  تأتي  الثقافي  المجال  في  المشترك 

الثقافية في ليبيا، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
الخيرية  الزاوي  الطاهر  مؤسسة  أن  أونيس  وأوضح 
بما  المحلي  الصعيد  على  مرموقة  مكانة  لها  وضعت 
قدمته من أنشطة ثقافية جعلتها رائدة في هذا المجال، 
وتعد جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح باكورة 

التعاون الثقافي بين المؤسسة والهيئة. 
الشراكة  لتعزيز  الهيئة تسعى  أن  إلى  أونيس  وأشار 

هذه  خالل  من  الليبي  الثقافي  المشهد  ــراء  إث بهدف  الثقافية 
االتفاقية التي ستعمل على فتح آفاق التعاون الثنائي المتميز بين 
المؤسسات األهلية والخاصة لتوقيع اتفاقات ثنائية مماثلة، وطالب 
والمقترحات واألفكار  اآلراء  التعاون وطرح  المثقفة بضرورة  النخب 

بما يساهم في السمو والرقي بالثقافة.
عبدالسالم  سالم  الزاوي،  الطاهر  الشيخ  مؤسسة  رئيس  وأفاد 
للشعر  الــزاوي  الشيخ  جائزة  إطالق  لمناسبة  تأتي  االتفاقية  بأن 
المحلية  المستويات  على  المؤسسة  الذي حققته  والنجاح  الفصيح 

والدولية واإلقليمية. 

والتثقيف من  التوعية  على  قدرة  له  المدني  المجتمع  أن  وذكر 
أن  أوضــح  كما  به،  والنهوض  المجتمع  مستوى  من  الرفع  أجل 
يعنى  وهو  واألبحاث،  للدراسات  الليبي  المركز  دشنت  المؤسسة 
انطلقت  خطة  بوضع  وقامت  واالقتصادية  االجتماعية  بالدراسات 

من أجل إدماج التشكيالت المسلحة.
بن  عبدالرؤوف  للشاعر  أصبوحة شعرية  التوقيع  حفل  وتخلل 
والحب،  الوطن  منها  القصائد،  من  العديد  فيها  ألقى  المين 
للوطن،  الرجوع  العودة،  والبعاد، هدية  الغربة  الجديدة،  الثياب 
واختتمت االحتفالية بعزف وغناء عدد من الموشحات األندلسية 

لفرقة مألوف.

هيئة الثقافة تمد جسور التعاون إلى مؤسسة الطاهر الزاوي

ترجمة - محمد عقيلة العمامي

<  منصور بوشناف

<  هشام مطر <  أحمد الفيتوري

<  توقيع اتفاقية بني هيئة الثقافة  و مؤسسة الطاهر الزاوي
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من واجبنا إبراز األماكن الساحرة 
التي تمتلكها ليبيا

حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة ـ محمد علوش
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 البطل الخارق يواصل تصدره 
شباك التذاكر األميركية

في  التذاكر  »أكوامان« على تصدره شباك  الخارق  البطل  فيلم  حافظ 
صاالت السينما األميركية في األسبوع الثاني لعرضه، بحسب ما أظهرت 
أرقام نشرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة بيّنت استقرارًا في 

المراكز الخمسة األولى في الترتيب.
تفوق  إيرادات  موموا  جايسن  بطولته  يؤدي  الذي  العمل  هذا  وحصد 
189 مليون دوالر منذ  51 مليون دوالر ليصبح مجموع عائداته حوالي 

بدء عرضه، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
إميلي  مع  ريتورنز«  بوبينز  »ماري  فيلم  الثاني  المركز  في  بقي  كذلك 

بالنت، حاصدًا 28 مليون دوالر )حوالى 99 مليونًا في أسبوعين(.
الذي  »بمبلبي«  فيلم  الماضي  األسبوع  من  عينها  بالمرتبة  واحتفظ 

حل ثالًثا مع 20.5 مليون دوالر )67 مليونًا في أسبوعين(.
مان:  »سبايدر  فيلم  الفائت  األسبوع  في  كما  الرابع  المركز  في  وتاله 
الثاني  ونصفه  أسود  نصفه  عنكبوت  رجل  مع  فيرس«  ذي سبايدر  إنتو 
أميركي التيني، حاصدًا 18 مليون دوالر )103.6 مليون دوالر في ثالثة 

أسابيع(.
وبطولته،  إيستوود  كلينت  إخراج  من  ميول«  »ذي  فيلم  خامسًا  وحل 
حاصدًا 11.7 مليون دوالر )60.7 مليون في ثالثة أسابيع(، ويروي هذا 

الفيلم قصة جندي سابق ينقل المخدرات لحساب كارتل مكسيكي.
وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

-6 »فايس« مع 7.8 مليون دوالر في األسبوع األول.
-7 »هولمز أند واتسن« مع 7.3 مليون دوالر في األسبوع األول.

 21.8( الثاني  األسبوع  في  دوالر  مليون   7.2 مع  أكت«  -8 »سيكوند 
مليون في المجموع(.

األسبوع  في  دوالر  مليون   6.5 مع  انترنت«  ذي  بريكس  »رالف   9-
السادس )175.7 مليون دوالر في المجموع(.

 265.5( الثامن  4.2 مليون دوالر في األسبوع  -10»ذي غرينش« مع 
مليون في المجموع(.

الفنان ومدير التصوير سالم العقيلي أحد أهم المصورين 
التلفزيونيين في ليبيا حاليا، فهو مصور بعين مخرج محترف، 

تخرج من معهد »جمال الدين الميالدي« للموسيقي والمسرح، 

قدم عددا من األعمال الفنية منها »الحال من بعضه« و»دموع الرجال« 
و»الراعي ربي« و»وين حصة حواء« و»الفلوس اتغير النفوس« 

و»تكسيدة«. التقيناه في »الوسط« وكان الحوار التالي.

لدي قصة حب مع الكاميرا.. وعلى الشباب تطوير أنفسهم
مدير التصوير سالم العقيلي:

● كيف ترى منطقة أم الرزم بعين مصور وفنان؟
في  نحن  أي مصور،  ويستهوي  المكان ساحر  هذا 
النظرة  منذ  تأسرك  الطبيعية  األلوان  ربانية،  لوحة 
أنوه  أن  يجب  هنا  ومن  األولى،  اللقطة  أو  األولى 
إلى أن الصورة تطورت بشكل سريع جدًا، فالصورة 
اليوم ليست كالسابق خصوصًا في الدراما، ألنه في 
السابق الدراما كانت تعتمد على الحوار فقط ولكن 
بالصورة،  وأيضا  بالحوار  المشاهد  تحاكي  اليوم 

ومعظم األعمال اآلن هو عمل صورة.
هذه  لمثل  التسويق  الدراما  تخدم  ●كيف 

األماكن؟
مكان  هو  بصراحة  فيه  نتواجد  الذي  المكان  هذا 
في  هذا  قبل  من  يستغل  لم  وبكر  جدًا،  مستفز 
الدراما الليبية، وحرام أن ال تظهر مثل هذه األماكن 
تعتبر  األماكن  وهذه  الدرامية،  أعمالنا  في  الساحرة 

أماكن عالمية في التصوير وليست محلية فقط.
المصور  بين  كيمياء  وجود  يشترط  هل   ●

والمخرج؟
المصور هو عين المخرج، فإذا لم أنسجم كمصور 
مع المخرج فال داعي لالستمرار في العمل معه، هناك 
ويجعلك  ويستفزك  كمصور  أنت  لك  يضيف  مخرج 

تبتكر وتخترع في حضرته، ويستفزك في لقطة معينة 
وأنا في معظم  كيفية تصويرها،  في  تفكر  ويجعلك 
وال  للتصوير،  مديرًا  وأيضًا  مصورًا  اشتغلت  أعمالي 
ولكن  فقط  واحد  مخرج  مع  فقط  أعمل  أن  يشترط 
فنية  استفادة  به  المخرجين  مع  العمل  في  التنوع 
من خالل االستفزاز الفني والتنوع في اللقطات وفي 
الرؤية، والمصور الذي يقبل التحدي ويثيره استفزاز 

المخرج وينتصر للقطة يكون في الموعد دائمًا.
األماكن  بين  التصوير  في  فرق  هناك  هل   ●

المفتوحة واألماكن المغلقة أو الداخلية؟
في  المفتوحة  األماكن  تستفزني  فأنا  بالطبع، 
الكاميرا  حركة  في  تستفزني  كما  اللقطة،  تكوين 
كادر  تكوين  على  أحرص  وتجعلني  األلوان،  وتدرج 
مميز يليق بالعمل والمكان، لكن األماكن المغلقة، 
العمل فيها محصور في تكوين معين وزاوية واحدة 
تعمل عليها فقط، ولكن المتعة في التصوير تكون 
المفتوحة وأي مصور في هذه األماكن  في األماكن 
يستمتع عندما يعانق الطبيعة، وخصوصًا في األعمال 
أكثر من خيار  المفتوحة فيها  األماكن  البدوية، ألن 

وأكثر من زاوية.
● بماذا تنصح المصورين المبتدئين ؟

وأن  التصوير  يحب مهنة  أن  عليه  الشاب  المصور 
يخلص لها ويحافظ على أدواته ويتفقدها باستمرار، 
مثل  العمل  تهدد  قد  التي  األخطاء  في  يقع  ال  وأن 

بعض  أو  بالكاميرا  الخاصة  البطاريات  نسيان 
وعلى  وغيرها،  واإلضاءة  واالكسسوارات  الوصالت 
المصور أن يكون مبتكرًا فعندما يطلب منه المخرج 
ال  إكسسوار معين  إلى  وتحتاج  لقطة معينة  تصوير 
يمتلكه عليه أن يجد الحل من خالل االبتكار فيتحول 
إكسسوار،  إلى  المصور  ويتحول  معد  إلى  المصور 
مثاًل لدي كاميرا »فايف دي« وال يوجد لدي إكسسوار 
من  إكسسوار  إلى  أتحول  فأنا  اللقطة  هذه  يخدم 
خالل اختراع حل لتنفيذ اللقطة بشكل مميز يرضي 
تصوير  في  النجاح  أردت  إذا  كمصور  وأنت  المخرج، 
تبرر  الغاية  مقولة  تطبيق  عليك  فيكون  عمل  أي 
للوصول  فنية  وسيلة  اختراع  خالل  من  الوسيلة 
للقطة المطلوبة، ونجاح المصور ال يكتفي بتصوير 
اللقطة التي يريدها المخرج فقط ولكن يضيف لها 

من عنده.

● كيف رأيت تجربة بعض المصورين الشباب؟
وبعض  الدراما  في  جيدة  أعماال  شاهدت  بصراحة 
في  وكانت  ليبيون  شباب  بها  قام  القصيرة  األفالم 
أن  جدًا  وجميل  اإلمكانيات  قلة  رغم  طيب  مستوى 
يواكبون  الشباب  المبدعين  من  جديدة  دماء  نرى 
العصر والتقنية الموجودة حاليًا وليس من العيب أن 
تخطئ ولكن العيب أن تستمر في الخطأ، وليس من 
العيب أن تتعلم حتى من هو أقل منك خبرة، فمرات 
وال  لها،  لم تفطن  وأنت  زاوية  لك على  يقول  طفل 
تستهين بأي شخص، فالمصور مثل الجندي عليه أن 
يكون ملمًا بكل شيء، ولقطة الفيديو فيها قصة بها 

بداية ووسط ونهاية وفيها ذروة وحدث.
● هل لديك قصة حب مع الكاميرا؟

تستهويه  ال  والمصور  للكاميرا،  عاشق  أنا  نعم، 
يعمل  أن  يستطيع  كاميرا  كل  ولكن  بعينها  كاميرا 
أنهم  المصورين  بعض  مشكلة  لكن  ويحبها،  بها 
لم يطوروا أنفسهم والزالوا في شغل الفيديو القديم 
الكاميرا،  شهدته  الذي  المهم  التطور  يواكبوا  ولم 
كل  على  ويجيده  التصوير  يتعلم  أن  المصور  وعلى 
أنواع الكاميرات بحيث يكون جاهزًا لتصوير أي عمل 
األنواع  كل  عن  يبحث  أن  وعليه  تصوير  آلة  وبأي 
ويدرسها ويقرأ عنها، وشبكة المعلومات اآلن متوفر 
في  للمصورين  عذر  أي  يوجد  وال  شيء  كل  فيها 

البحث عن المعلومة.

تتمنى أن تجد الشخص المناسب لتكوين أسرة

نيللي مقدسي: أول قصة 
حب لي كانت مع ابن الجيران

تعقد دورته المقبلة من 2 إلى 8 مارس.. 

»شرم الشيخ للسينما اآلسيوية« يمد فترة استقبال األفالم حتى نهاية يناير

للسينما  الشيخ  »شرم  مهرجان  رئيس  أعلن 
اآلسيوية« المخرج مجدي أحمد علي أن الدورة المقرر 
المقبل،  مارس   8 إلى   2 من  الفترة  في  انعقادها 
الجغرافي  بامتدادها  آسيوية  مصر  أن  على  تؤكد 
المتمثل في شبه جزيرة سيناء التي تحتضن مدينة 

شرم الشيخ.
وأشار مجدي إلى أن المهرجان يستقبل أفالمًا من 
أن  الدول اآلسيوية وعلى رأسها مصر، موضحًا  كل 
مسابقة  ستتضمن  المهرجان  من  الثالثة  الدورة 
أثناء  قصيرة  أفالمًا  صنعوا  الذين  الطلبة  ألفالم 
المختلفة  والورش  والكليات  المعاهد  في  دراستهم 

في مصر.
من ناحية أخرى، أكد أحمد علي في بيان، أن إدارة 
المهرجان قررت مد فترة استقبال األفالم في جميع 
المسابقات حتى 31 يناير الجاري، رغبة في استقبال 
للجنة  يتسنى  حتى  األفالم،  من  ممكن  عدد  أكبر 
من  كبير  عدد  بين  من  األعمال  اختيار  المشاهدة 

األفالم.
خالد  النقاد  من  األفالم  مشاهدة  لجنة  وتكونت 
عبدالعزيز وصفاء الليثي ووفاء السعيد ومحمد طارق 
ورامي المتولي، حيث حرصت لجنة المشاهدة عقب 
األفالم  لتحديد  اجتماعاتها  تكثيف  على  تكوينها 
الدورة  خالل  المختلفة  عروضها  في  ستشارك  التي 

المقبلة.
لجنة  أعضاء  اختيار  أن  المهرجان  إدارة  وأكدت 
انتمائهم  حيث  من  للتنوع  مراعاة  جاء  المشاهدة 
إلى  باإلضافة  مختلفة،  نقدية  ومدارس  ألجيال 

خصوصًا  اآلسيوية،  بالسينما  اللجنة  أعضاء  اهتمام 
أن كل األفالم التي ستتنافس أو تعرض خالل دورة 
قارة  إلى  تنتمي  أفالم  هي   2019 بعام  المهرجان 

آسيا.
الرئاسة  عن  اعتذاره  فهمي  حسين  الفنان  وأعلن 
اعتذار  أسباب  مجدي  وأرجع  للمهرجان،  الشرفية 
خالل  مفاجئ  بشكل  أعماله  جدول  الزدحام  فهمي، 
بالعمل  ارتباطه  ظل  في  خصوصًا  األخيرة،  الفترة 
كسفير للنوايا الحسنة بمنظمة األمم المتحدة، حيث 
فوجئ بمواعيد سفر إلى الخارج تتعارض مع مواعيد 
المساهمة  من  يمنعه  قد  الذي  األمر  المهرجان 

بشكل جاد في المهرجان وفعالياته.
وعد  فهمي  حسين  الفنان  أن  مجدي  وأضاف 
اآلسيوية«  للسينما  الشيخ  »شرم  مهرجان  إدارة 
إدارة  مع  تواصل  على  سيكون  الوقت  طوال  بأنه 
المهرجان، خصوصًا لما يحمله هذا المهرجان من 
للقائمين  تقديره  وكذلك  قلبه  في  كبيرة  مكانة 
التواجد  من  تمّكنَ  حال  في  ذلك  على  وبناًء  عليه، 
سيقوم  المهرجان  يخدم  شيء  أي  في  والمساهمة 

به على الفور.
وأوضح رئيس المهرجان أنه من المقرر أن يبحث 
مع اإلدارة خالل األيام المقبلة اسم فنان آخر للترشح 
لرئاسة المهرجان الشرفية والذي يعتبر تكريمًا ألي 

فنان يُمنح هذا المنصب.
لتوفير  مكثفة  اجتماعات  المهرجان  إدارة  وتعقد 
الكاتب  بحضور  الثالثة،  للدورة  الالزم  الدعم  كل 
»نون«،  مؤسسة  رئيس  زايدة  جمال  الصحفي 
رئيس  نائب  اهلل  رزق  شريف  يوسف  الكبير  والناقد 
التصوير  مدير  موريس،  ماجدة  الناقدة  المؤسسة، 
علي  اللواء  داود،  راجح  الموسيقار  شكري،  وديد 

والمحاسب  للمؤسسة  العام  المدير  القليوبي 
القانوني فهمي فؤاد.

للمخرج  التقدير  بالغ  عن  األمناء  مجلس  وأعرب 
فنيًا، وسينمائيًا  الذى يقود فريقًا  مجدي أحمد علي 
في  المهرجان  خروج  أجل  من  مستوى  أعلى  على 

أفضل صورة.
توجيه  على  المهرجان  على  القائمون  حرص  كما 
رأسهم  وعلى  للمهرجان  الداعمة  للجهات  الشكر 
السياحة  ووزيرة  عبدالدايم،  إيناس  الثقافة،  وزيرة 
أشرف  والرياضة  الشباب  ووزير  المشاط،  رانيا 
فودة،  خالد  اللواء  سيناء  جنوب  ومحافظ  صبحي، 
لتوفيرهم كل الدعم كي يخرج المهرجان في صورة 

تليق بشرم الشيخ.
لمستشار  والشكر  التحية  األمناء  وجه مجلس  كما 
للسينما،  القومي  المركز  ورئيس  الثقافة  وزير 
الدكتور خالد عبدالجليل، ونقيب المهن السينمائية 
المخرج مسعد فودة، وعميد معهد السينما الدكتور 
محسن التوني، ورئيس األكاديمية العربية البحرية 
اللغة  كلية  وعميدة  عبدالغفار،  إسماعيل  الدكتور 

واإلعالم الدكتورة عزة هيكل.
مهرجان »شرم الشيخ للسينما اآلسيوية« تنظمه 
يرأسها  التي  والفنون«  للثقافة  »نون  مؤسسة 
أهلية  زايدة، وهي مؤسسة  الصحفي جمال  الكاتب 
ال تهدف للربح، أسسها المخرج الكبير الراحل محمد 
عبدالسيد،  داود  الكبير  والمخرج  القليوبي،  كامل 
اهلل،  رزق  شريف  يوسف  الكبير  السينمائي  والناقد 
والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري 
والناقدة ماجدة موريس، حيث تم إطالق أربع دورات 
واألوروبية«  المصرية  للسينما  »األقصر  لمهرجان 

ثم أطلقت مهرجان »شرم الشيخ السينمائي«.

أكدت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي 
احترامها الكبير لوالدتها وكذلك النجمة 
الكبيرة فيروز، متمنية أن يكون في 
حياتها شخص مناسب ألنها تحتاج إلى 
تكوين عائلة.
واعتبرت نيللي أن النظر في المرآة 
أو عدمه هو نفسه بالنسبة لها 
ألن من المهمّ أن يراجع اإلنسان 
حساباته دائمًا عندما ينظر في 
المرآة ألن ضميره يدفعه للمراجعة، 
مشيرة إلى أنها تقول لنفسها 
»برافو« على كل شيء قامت به حتى 
اليوم، فعلى الرغم من كل النجاحات 
واإلخفاقات على حد سواء، استطاعت 

بمجهود خاص وبالمثابرة أن 
تكمل وتصفق لنفسها على 
عدة أشياء قامت بها وعندما 
تخطئ هي أول من تحاسب 
نفسها.

وأشارت في بيان إلى أن 
إطاللتها األنيقة والالفتة ليست 

من األساسيات بالنسبة لها، فهي 
صحيح تهتم بشكلها الخارجي جدًا 

وتصرفاتها وحديثها وأناقتها ولكن 
المضمون هو أولوية بالنسبة لها.
وأكدت نيللي أن في حياتها لم تغيّر 

رأيها بشيء كانت تؤمن به، حتى لو 
الزمن برهن لها العكس ألنها كانت 
مقتنعة بكل شيء قامت به بدافع 

إيمانها ومبادئها وقناعتها.
وكشفت الفنانة اللبنانية أن 

هناك ساعات أثرت في حياتها 
وليس أيامًا، منها عندما 

نجحت في كأس النجوم، 
حيث إن هذه اللحظة 

مهمة جدًا لها وكانت 
الفاصل في حياتها 
الطبيعية ونقلتها 
إلى عالم آخر ال 

تعرف عنه شيئًا وهو 
الفن.

وأكدت نيللي أنها قامت بأخطاء 
ولكن لم تكن فادحة ولكن طبيعية 

ومنطقية يقع فيها الجميع. وأن األخطاء 
تجعلها قوية وقد تقع فيها مرة ثانية 
ولكن بغير أسلوب أو طريقة.

وكشفت الفنانة اللبنانية أن هناك 
الكثير الذين أخرجتهم من حياتها، 

فهناك مَنْ رحبت بهم في حياتها 
ولكن لم يكونوا على قدر الترحاب، فأغلقت 

الباب نهائيًا.
وأشارت إلى أن مصدر سعادتها هو نجاح 

أعمالها أو عندما ترى عائلتها سعيدة، أو عندما 
تحصل على اإلنسان المناسب كي تتزوج به 
وتكوّن عائلة. وفي حال حصلت على القليل من 
كل شيء ذكرته، ستشعر طبعًا بسعادة.
وأعلنت أنها أحبت ألول مرة عندما كانت صغيرة 
في سن 12 عامًا، وكان الحبيب ابن الجيران 
الذي كان يهتم بها ويحبها حبًا بريئًا وعفويًا 
وطفوليًا، كاشفة أنها تتمنى االلتقاء بالشخص 
المناسب في حياتها، ألنها تحتاج إلى أن تكوّن 
عائلة. وتحب أن تسمي ابنتها »نور« والولد 
»شربل«.
وكشفت نيللي أنها ذات مرة صفعت ولدًا 
عندما كانت مراهقة ولكن الصفعة تكون أقوى 
بالكالم والنظرة وهي مع تأديب األوالد قلياًل 

دون أذيتهم ليتعلموا، حسب تعبيرها.
وأكدت الفنانة اللبنانية أنها تحترم 

والدتها هالة وكذلك النجمة فيروز.
 

عودة تارانتينو وروبرت دي نيرو.. 

نظرة على أبرز أحداث 2019 الفنية
أحداث  بسلسلة   2019 العام  يحفل 
ثقافية وفنية الفتة من شأنها إثارة اهتمام 
المخطط  من  إنه  إذ  كبير،  جماهيري 
وكارتون  سينمائية  أفالم  سلسلة  إنتاج 
جماهيرية  بمتابعة  تحظى  ومسلسالت 

واسعة.
أبرز  نستعرض  السطور  هذه  وفي 
البصرية  والمتوجات  الفعاليات  هذه 
للمخرج  العاشر  الفيلم  ومنها  والمعارض، 
التعاون  عن  فضاًل  تارانتينو،  كوانتن 
وروبرت  سكورسيزي  مارتن  بين  العاشر 
دي نيرو مرورًا بتاسع أجزاء »حرب النجوم« 
ثرونز«، حسب  أوف  »غايم  مواسم  وثامن 

»فرانس برس«.
على الصعيد السينمائي، يجمع تارانتينو 
في  كابريو  دي  وليوناردو  بيت  براد 
»وانس أبون ايه تايم إن هوليوود« بشأن 
مانسون  تشارلز  وجرائم  السينما  صناعة 
14 أغسطس(. أما  )في الصاالت بدءًا من 
نيرو  دي  مع  للتعاون  فيعود  سكورسيزي 
»ذي  فيلم  في  باتشينو  وآل  بيشي  وجو 

أيريش مان« من إنتاج »نتفليكس«.
المنتظرة  العودة   2019 تشهد  كذلك 
رابع  جزء  مع  ستوري«  »توي  لسلسلة 
التاسع.  بجزئها  النجوم«  »حرب  وألفالم 
محبو  السابق،  للجزء  النسبي  الفشل  فبعد 
سلسلة الخيال العلمي هذه على موعد من 
جزء جديد سيعودون فيه إلى جذور القصة 
)ديزي  راي  مغامرات  متابعة  خالل  من 
ويتعين  درايفر(.  )آدم  رين  وكيلو  ريدلي( 

االنتظار حتى ديسمبر لهذه الغاية.
الحديدي؟  العرش  على  سيهيمن  مَن 
»غايم  مسلسل  لمحبي  أبريل  في  الجواب 
الثامن  الموسم  عرض  مع  ثرونز«  أوف 
ينتظره  الذي  العمل  هذا  من  واألخير 
الموسم  ويتضمن  المشاهدين.  ماليين 
ست حلقات ستنهي هذه القصة التي تحقق 

نجاحًا كبيرًا منذ 2011.
ومن المسلسالت العائدة المنتظرة أيضًا 
في 2019 هناك عبر »نتفليكس« الموسم 

جديد  طاقم  مع  كراون«  »ذي  من  الثالث 
إليزابيث(،  الملكة  بدور  كولمان  )أوليفيا 
)الموسم  ثينغز«  »ستراينجر  إلى  إضافة 
فهناك  أو«  بي  »إتش  على  أما  الثالث(. 
ديتيكتيف«  »ترو  من  الجديدة  الحلقات 
اعتبارًا من 13 يناير )مع ماهيرشاال علي من 

»موناليت«(.
غاغا  بليدي  مرورًا  ريهانا  إلى  مادونا  من 
والنا ديل راي وأريانا غراندي.. تشهد سنة 
مجموعات  مع  الغناء  نجمات  عودة   2019

موسيقية جديدة.
تحضر  الستين،  بعامها  احتفالها  فبعد 
أللبوم  أشهر  منذ  البوب«،  »ملكة  مادونا 
لها  أنتج  الذي  ميروايس  المنتج  مع  جديد 

»ميوزيك« على مشارف العام 2000.
كذلك فإن ليدي غاغا التي ال تزال تحصد 
»ايه  في  والغنائي  التمثيلي  أدائها  نجاح 
ستار إز بورن« والذي قد تنال بفضله جائزة 
»أوسكار«، تستعد إلصدار ألبوم جديد بعد 

آخر مجموعاتها الموسيقية »جوان«.
عبر  أخيرًا  كشفت  ففد  ريهانا  أما 
في  الفني  للنشاط  عودتها  »إنستغرام« 

2019 بعد استراحة.
إلتون  يستكمل  الحفالت،  صعيد  وعلى 
أطلقها  كان  ودعاية  جولة  أوروبا  في  جون 
كما  المتحدة.  الواليات  في  الخريف  خالل 
أن فيلمًا يروي سيرته بعنوان »روكيتمان« 
سيخرج إلى صاالت العرض في نهاية مايو، 

وفق »فرانس برس«.
23 مارس  اعتبارًا من  وتستضيف باريس 
معرضًا بارزًا يضم 150 قطعة من قبر توت 
تعرض  خمسين  حوالي  بينها  آمون  عنخ 
يستضيف  كما  مصر.  خارج  األولى  للمرة 
أكتوبر  في  الشهير  الباريسي  اللوفر  متحف 
معرضًا كبيرًا مخصصًا لليوناردو دا فينشي 
لوفاة  الخامسة  المئوية  الذكرى  لمناسبة 
أن  غير  النهضة.  عصر  من  المعلم  هذا 
غموضًا ال يزال يلف موضوع استعارة الكثير 
المتاحف  من  بالفنان  الخاصة  التحف  من 

اإليطالية.

مجدي أحمد علي: اعتذار 
حسين فهمي جاء النشغاله 

باألمم المتحدة.. والمهرجان لن 
يقتصر على األفالم اآلسيوية
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نجاح  بقصص  الليبي  التاريخ  يعج 
أناس توقف التاريخ أمام تجربة 
نجاحهم، ويوما تلو اآلخر، 
الرئيسي  المفجر  تصبح 
الكامنة  لــلــطــاقــات 
تدور  الوطن،  بشباب 
من  اإلبــــداع  عجلة 
آخرون  وينسج  جديد 
قصص نجاح أكثر تميزا.

عام  مضى  ويكون  ــام،  أي بضعة 
على وصول الجناح الليبي إسماعيل التاجوري 
األميريكية،  نيويورك  مدينة  إلى  الشرادي، 
قادما من بلد إعاشته، النمسا، دون أن يعلم 
التي  واإلصـــرار  العزيمة  مــدى  عن  أحدهم 
يحملها معه، وال عن قدرته على دفع كبرى 
بموهبته، حتى  لإلشادة  الكروية  المؤسسات 
األميريكي  الدوري  رابطة  أعضاء  عليه  أجمع 
نيويورك  فريق  »فـــارس  كـــ  للمحترفين، 
العالم  نجوم  بــأبــرز  يذخر  الــذي  سيتي« 
اإلسباني  مقدمتهم،  في  كرويا،  المتقدم 

دافيد فيا.

موسم إستثنائي
المنتقل  التاجوري،  الليبي،  الدولي  قدم 
مدته  حر  بعقد  فينا«  »النمسا  فريق  من 
فريقه  مع  استثنائيا  موسما  ســنــوات،   3
الجديد، نيويوك سيتي، في بطولة الدوري 
األولى  اللحظة  منذ  للمحترفين،  األميركي 
عندما  الملعب،  أرض  قدماه  وطئت  التي 
كرة  منها  ــدد  س حـــرة،  ركــلــة  لــه  منحت 
مباراة  أول  في  له  هدف  كأول  صاروخية، 
مع الفريق، أمام نظيره، فيالدلفيا يونيون، 
ليقنع مدربه، باترك فيريرا، على حجز مكانه 

ضمن قائمة الفريق األساسية.
يخيب  لم  سنة،   24 الـ  صاحب  التاجوري 
األميركي،  الــنــادي  وجماهير  مــدرب  ظن 

طوال  مركز  من  أكثر  في  اللعب  أجاد  حيث 
مركزي  فــي  وأبـــدع  الموسم،  منافسات 
هدفا،   12 وأحرز  األلعاب،  وصانع  المهاجم 
 1781 خــالل  تهديفية  تمريرات   3 ومــرر 
فتوجت  ــاراة،  ــب م  30 فــي  لعبها  دقيقة 

عبر  األميريكي  للنادي  الرسمية  الصفحة 
اإلجتماعي  الــتــواصــل  بموقع  صفحتها 
بلقب  المتوسط«  »فرسان  نجم  »تويتر« 
موسم  عن  بالفريق  مستجد  العب  أفضل 

.2018–2017

عودة للبداية
الليبي  النجم  انضمام  على  موسم  مرور  بعد 
رابطة  حرصت  سيتي،  نيويورك  فريق  إلى 
تذكير  على  للمحترفين،  األميركي  ــدوري  ال
في  التاجوري  ببدايات  الكروية  الجماهير 
التوقف  يجب  ناجحا  نموزجا  باعتباره  أميركا، 
تلفزيوني  لقاء  من  مقتطفات  فأبرزت  أمامه، 
الفريق،  مع  األولى  مباراته  انتهاء  عقب  معه 
إلى  أتيت  عندما  األول  اليوم  »في  فيها،  قال 
مسؤولو  استقبلني  الموسم،  بداية  في  هنا 
في  زمالئي  واحتضنني  جيد،  بشكل  النادي 
شيء،  كل  علي  سهلوا  أنهم  حتى  الفريق 
فشعرت براحة كبيرة، منحني الثقة والعمل في 

ظل جو مثالي.

شهادات مثيرة
ــع الــرابــطــة  ــوق ــادات م ــه ــش ــت ــن اس ــم وض
األميريكية، نشرت في تقريرها ما قاله حارس 
جونسون،  شــون  سيتي،  نيويورك  مرمى 
اإلكلينيكية  الجودة  أوال  فيه  الحظت  »إنني 
العمل  وأخالقيات  الساحرة،  اليسرى  للقدم 
وقد  خاص  العب  وأنه  فيها،  هوادة  ال  التي 
قلت ذلك منذ يوم واحد هو موهبة هجومية 
أن  األحــيــان  مــن  كثير  فــي  فليس  خــاصــة، 
ولكن   ، بموهبته  فقط  ليس  العبا  تصادف 
 ، يذهب  فقط  هو  فيها..  هــوادة  ال  عقليته 
سعيد  أنا  يهزه..  شيء  وال  يذهب   ، يذهب 

ألنه ضمن فريقنا«.
باتريك  السابق،  الفريق،  مدرب  يخف  ولم 
في  التاجوري  ودور  بموهبة  اعترافه  فييرا، 
الفريق، وقال: »إنه من نوعية الالعبين الذين 
لنفسه  اسما  يصنع  إنه  ينمو،  أن  بإمكانهم 
لديه  تكون  مرة  كل  ففي  بجد،  يعمل  ألنه 
المرمى،  أمام  حقا  هادئ  وهو  يتألق،  فرصة، 
الكرة  توجيه  تستطيع  يسرى  قدما  ويملك 

بالقوة والدقة المثاليين ألي مهاجم.«

في
املرمى

جائزة جديدة 
ألحسن العب ليبي

المحترف بفريق الريان القطري، الدوكالي الصيد يؤازر 
ناديه السابق األهلي طرابلس بعد الهزيمة أمام غريمه 

االتحاد بهدفين لهدف، بكلمات قال فيها: »األهلي نادينا 
ساكن فينا كيف الروح عزيز علينا«.

أحمد التربي العب االتحاد، يقول إن التوفيق ◆
حالف فريقه في مباراة الديربي أمام األهلي 

طرابلس، وأن الحظ أهداه هدفين حسما الفوز.

◆

العب  أحسن  جائزة  عن  المسؤول  أكد 
 -  2017 للموسم  ليبيا،  في  قدم  كرة 
اإلعالن  أن  المصلي،  مصطفى   ،2018
عن اسم الالعب الفائز سيكون في 25 
العام  عن  االختيار  وتم  الجاري  يناير 
الرياضي.  الموسم  وليس  الميالدي 
لراديو  تصريحه  في  المصلي،  وأضاف 
لتسليم  كبير  حفل  »سيقام  »الساعة«: 
الكرة الذهبية التي صنعت في إيطاليا 
المتوج  لالعب  سيمنح  مالي  مبلغ  مع 
سبعة  وصــول  الساعة  لراديو  وأعلن 
الكرة  على  التنافس  لمرحلة  العبين 
الذهبية، نتيجة تصويت شارك فيه مائة 

الالعبين  )قدامى  من  رياضية  شخصية 
واإلعالميين والمدربين(، وتم التصويت 
من قبل 91 شخصية بمنح النقاط لكل 
العب وبعدها يتم جمع النقاط وإعالن 
اسم الالعب الفائز بالجائزة التي يشرف 

عليها راديو ليبيا الرياضي بمصراتة.
يذكر أن الالعب الدولي ونادي األهلي 
باستفتاء  فاز  السلتو،  أنيس  طرابلس، 
الذي   ،2018 لعام  ليبي  العب  أفضل 
ينظمه برنامج صدى المالعب على قناة 
»mbc«. واكتسح سلتو االستفتاء الذي 
شارك فيه 10 العبين من ليبيا ما بين 
المحلي  الدوري  في  ينخرطون  العبين 
والعربية  األوروبية  بالدوريات  وآخرين 
والدوري األميركي، بحصولة على نسبة 

59%، فى االستفتاء .
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64
تشيلسي  نــــادي  ــل  ــوص ت
ــاق مع  ــف ــزي، الت ــي ــجــل اإلن
ــد  ــون ــم بــوروســيــا دورت
ــى ضم  ــل األلـــمـــانـــي، ع
ــب األمـــيـــركـــي  ــ ــالع ــ ال
بوليسيتش،  كريستيان 
 ،2019 صيف  من  بداية 
مــلــيــون   64 مــقــابــل 
يستمر  أن  ــى  ــل ــوروع ي
حتى  معارا  الفريق  صفوف  ضمن 

نهاية الموسم الحالي.
»ديــلــي  صحيفة  ــارت  ــ وأشـ
مــيــل« الــبــريــطــانــيــة، إلـــى أن 
لرحيل  تمهد  بوليسيتش  صفقة 
هــازارد  إيدين  البلجيكي  النجم 
عن ملعب ستامفورد بريدج، في 

الصيف، إلى ريال مدريد.

● أنيس سلتو يحتفل بأحد أهدافه

● الدوكلي الصيد

● ساسي أبوعون

ماكينة األهداف وملك 
الثنائيات.. اسمه املهدي

إيقاعات رياضية
زين العابدين

بركان

فريقه  مع  الموسم  هــذا  له  ظهور  أول  في 
الجديد، فريق النصر، نجح النجم الهداف معتز 
المهدي في أن يكون هو النجم األول وصفقة 
الموسم لحامل لقب الموسم، وكان أبرز بديل 
المسالتي  سالم  النصر،  ثنائي  لرحيل  وخيار 

ومفتاح طقطق.
على  األول  ظهوره  سجل  المهدي  معتز 
الليبية قبل  الكرة  األفريقية مع ممثل  الواجهة 
طعم  تذوق  في  نجح  حيث  المحلية،  المنافسة 
األهداف في كل المباريات التي ظهر بها ولم 
تخل مباراة شارك بها بغاللة النصر من هدف من 
براعته ليتصدر الئحة الهدافين أفريقيا برصيد 
مباريات دولية،  أربع  أحرزها في  أهداف  سبعة 
من بينها ثالث ثنائيات، حيث استهل مشواره 
مع النصر بإحرازه أول ثنائية في لقاء الذهاب في 
السودان، ساهم  بطل جنوب  واو  شباك هالل 
المهدي خاللها في فوز فريقه بخماسية، ثم عاد 
في لقاء العودة ليسجل الثنائية األفريقية الثانية 
أفريقي  أحرز خاللها أسرع هدف  له في مباراة 
وعاد  البداية،  صافرة  من  ثانية   34 مرور  بعد 
في ثالث مواجهة أفريقية له ليدك شباك حوريا 
الغيني بثنائية ساهمت في فوز الفريق بثالثية، 
ليزور شباكه في عقر  الغيني  بالفريق  لحق  ثم 
داره في مباراة ماراثونية تعرض خاللها فريق 

النصر لظلم تحكيمي صارخ.
وبعد مغادرة فريقه دوري أبطال أفريقيا ظهر 
المهدي في أول ظهور له على الواجهة المحلية 
حملة  مستهل  في  الليبي  الــدوري  بطولة  في 
اللقب واصل ممارسة هوايته  دفاع فريقه عن 
دارنس  شباك  فهز  األهــداف،  بإحراز  المفضلة 

بهدف، ثم األنوار بهدف.
الكروية  مسيرته  بدأ  الجديد،  النصر  هداف 
بنغازي  الهالل  ثم  باألخضر  الفئات  فرق  مع 
معه  عاش  الذي  النجمة  لفريق  بعدها  لينتقل 
معه  ولعب  األضــواء  دوري  إلى  الصعود  فرحة 
موسمين، أحدهما بمالعب الدوري الممتاز، ثم 
في  معه  وساهم  بنغازي  األهلي  لفريق  انتقل 
أبطال  بدوري  المجموعات  لدور  وصوله  إنجاز 
األهلي  أغلى أهدافه في شباك  أفريقيا وسجل 
المصري بالقاهرة، ليتحول بعدها لخوض تجربة 
فريق  ثم  العماني،  صاللة  فريق  مع  احترافية 
إلى  سريعا  أدراجــه  ليعود  الكويتي  الفحيحيل 
المالعب المحلية مع فريق النصر الذي ساهم في 
إعادة اكتشافه من جديد، وصار هدافه األول بال 
منازع، وأبرز صفقاته هذا الموسم على مختلف 
الواجهات. ومع المنتخب الليبي األول كان لمعتز 
كأس  ببطولة  شارك  حين  أولى  دولية  تجربة 
األول  المنتخب  مع  برز  ثم  بالسعودية،  العرب 
جنوب  بمالعب  »الشان«  ببطولة  توج  الــذي 

أفريقيا العام 2014.

أصبح فارس فريق نيويورك سيتي بعد 12 شهرا من انضمامه

التاجوري موهبة ليبية تبهر بالد »العم سام«

- الليبي اسماعيل التاجوري، ولد 
في 27 مارس 1994 بمدينة بيرن 

السويسرية، قبل أن ينتقل مع 
أسرته للعيش بالنمسا.

- بدأ مشواره مع كرة القدم 
بفريق ناشئي النمسا فيينا، 

وخاض معه 48 مباراة.
- انتقل للفريق األول بنادي النمسا 

فيينا ليشارك معه في 96 مباراة في 
الفترة من 2014 إلى 2018 .

- انتقل إلى نادي نيويورك سيتي 
في 12 يناير 2018، بعقد مدته 3  اللة

ط
 وإ

لة
رح

بل  النهر،  في  سقط  ألنه  المرء  يغرق  »ال 
لبقائه مغمورا تحت سطح الماء«.

»العائلة«  كبار  ذهــب  المنطلق،  هــذا  من 
بنغازي– »االتحاد–األهلي  الليبية  الكروية 

هذا  لتصدير  طــرابــلــس«  النصر–األهلي 
فحقق  المحلية..  جماهيرهم  إلــى  المعنى 
المحلي،  الــدوري  في  ثمينا  فوزا  منهم  كل 
ببطولتي  خسائرهم  على  القفز  فــي  أمــال 
األبطال– األندية  »دوري  األفريقي  االتحاد 

الكونفيدرالية«.
وحتى ال تتحول حساسية منافسات الدوري 
الفرق  خلفها  يختبيء  ستارة  إلى  الممتاز، 
األربعة بعد النتائج المهينة التي حققوها في 
المحطة األفريقية األولى، بالخروج من الدور 
المصنفين  من  ليسوا  منافسين  وأمام  األول 
لتسليط  الملف،  »الــوســط«  تفتح  قــاريــا.. 
الفشل،  من  الهروب  بين  الفرق  على  الضوء 

والبناء عليه جسرا للعبور نحو النجاح.

الرحيل المبكر
حوريا  ــام  أم المنافسة  النصر  فريق  ــادر  غ
بنغازي  األهلي  خرج  بينما  الغينى  كوناكرى 
جنوب  بطل  داونــز  صن  ماميلودى  ــام  أم
بطولة  ودع  طرابلس  واألهــلــي  أفريقيا، 
األولى  المباراة  من  األفريقية  الكونفيدرالية 
وكذلك  الكاميروني،  ستار  دواال  فريق  أمام 
العربية  األندية  بطولة  كأس  مستوى  على 
والدوري  المغربي،  البيضاوي  الوداد  يد  على 
العاصمة  ديربي  مؤخرا  خسر  الذي  المحلي 
فريق  وخسر  لهدف،  بهدفين  االتحاد  أمام 
بثالثية،  ذهابا  بركان،  نهضة  أمام  االتحاد 

وإيابا بهدف دون رد.

ديربي طرابلس
االتحاد  بين  طرابلس  ديربي  مباراة  جاءت 
النجاة  طــوق  لتكون  طرابلس،  واألهــلــي 
الحظ  فكان  اآلخــر،  سقوط  وتأكيد  لفريق، 
»الزعيم«، حيث  على حساب  »العميد«  حليف 

منافسه  على  ثمينا  فوزا  االتحاد  فريق  خطف 
 ،1-2 بنتيجة  طرابلس،  األهلي  التقليدي 
يوم األحد الماضي، على ملعب مصراتة، في 

مباراة مؤجلة من الدوري.
وسطه  لالعب  بتسديدة  االتحاد  تقدم 
وعــدل   ،55 الدقيقة  ــي  ف مفتاح  محمد 
من  لألهلي  النتيجة  العمامي  عبدالرحمن 
سالم  البديل  يخطف  أن  قبل  جــزاء،  ضربة 
االتحاد  فريق  ودخل  الفوز.  هدف  المسالتي 
فرانك  الوحيشي،  »مــراد  ضمت  بتشكيلة 
عبدالعزيز  الصبو،  المعتصم  أومبامبو، 
ربيع  المبروك،  مروان  دراء،  ناجي  بالريش، 
العباسي،  عبدالعاطي  مفتاح،  إمحمد  الشادي، 

أكرم الزوي ومحمد زعبية«.

طرابلس  األهلي  تشكيلة  ضمت  بينما 
علي  ديكاتي،  عبدوالي  الفيتوري،  »أحمد 
معتوق، معاذ عبود، محمد الترهوني، محمد 
الشبلي، عبدالرحمن العمامي، مفتاح طقطق، 

ماكسيم، أنيس سالتو وسالم عبلو«.
وللتأكيد على اعتبار مباراة الديربي، طوق 
الجماهير  أمام  النادي  وإدارة  للفريق  نجاة 
رئيس  قرر  الكونفيدرالية،  من  الخروج  عقب 
اللجنة التسييرية لالتحاد، إلغاء عقوبة خصم 
عن خصم  فضال  العب،  كل  من  نصف شهر 
واإلداري،  الفني  الطاقمين  ألفراد  راتب شهر 
أمام  الديربي  لقاء  في  الفوز  تحقيق  عقب 

األهلي طرابلس.

انفجار األهلي بنغازي
بعد الخروج أمام فريق ماميلودى صن داونز 
بطل جنوب أفريقيا، تمكن األهلي بنغازي من 
إلحاق أول هزيمة بفريق التعاون، في المباراة 

بنتيجة  الماضي،  اإلثنين  جمعتهما  التي 
األولى  الجولة  من  المؤجل  اللقاء  في   ،0-5

للمجموعة األولى بالدوري الليبي الممتاز.
الشعافي،  اهلل  عبد  بهدف  األهلي  تقدم 
من  الثاني  الهدف  العرفي  اهلل  عبد  وأضاف 
ركلة جزاء، وسجل جبريل مرسال »هاتريك« 
3 أهداف متتالية، ليحقق األهلي أول 3 نقاط 
السادس،  المركز  في  ليأتي  البطولة،  في 
في  نقاط   6 عند  التعاون  رصيد  تجمد  بينما 

المركز الثاني من 3 مباريات

عودة البطل
حوريا  فريق  أمام  النصر  خروج  مثل  ما  بقدر 
بعد  اإلياب  في  بسداسية  الغيني،  كوناكري 
بثالثية  القاهرة  ذهــاب  في  فائزا  كــان  أن 
الليبية  لجماهيرالكرة  صدمة  من  نظيفة، 
في  محليا  الفريق  فوز  يحقق  لم  والعربية، 
األنوار  على  بتغلبه  بالدوري،  الثانية  مباراته 
الفريقين  جمعت  التي  المباراة  في  بهدف، 
شيخ  ملعب  على  الماضي،  الثالثاء  ــوم  ي
الفريق  جماهير  يرضي  ــردودا  م الشهداء، 
الفائز ببطولة الدوري المحلي، نظرا للطموح 
الذي تعاظم لدى الجماهير للذهاب بعيدا في 
فوزه  لنتيجة  وفقا  األبطال،  األندية  بطولة 
الجهاز  تصريحات  وكذلك  الذهاب،  بمباراة 

الفني والالعبين.
طريق  عــن  ــاء  ج الــوحــيــد  النصر  ــدف  ه
المهاجم معتز المهدي، ليرفع رصيده إلى 6 
عند  األنوار  توقف  فيما  مباراتين،  من  نقاط 
على  مباريات   3 في  لخسارته  صفر،  النقطة 

التوالي.

دعوة لألمل
تخلق  مؤقتة  هزيمة  إال  هــو  مــا  »الفشل 
من  اإلرادة«..  وجــدت  طلما  للنجاح  فرصا 
الليبية  المنطلق، تتمنى جماهير األندية  هذا 
رؤى  المقولة،  ــذه  ه تحكم  أن  ــة،  ــع األرب
الفوز  يكون  حتى  والعبيها،  األندية  إدارات 
بالفشل  اعتراف  بداية  الدوري،  مباريات  في 
األفريقي، ونقطة االنطالق على طريق واضح 

المعالم ومحدد األهداف، بآليات متوفرة.

الكبار يحتمون بالدوري للهروب من النفق »األسود«
بعد الخروج الباهت من بطولتي أفريقيا لالتحاد واألهليين والنصر 

القاهرة - عدنان النمكي

الفشل ما هو إال هزيمة مؤقتة 
تخلق فرصا للنجاح طلما 

وجدت اإلرادة 

طرابلس - صالح بلعيد

أكد رئيس مجلس إدارة نادي األهلي طرابلس، 
ساسي أبوعون، أنه سيتقدم باستقالته من 

منصبه في اجتماع الجمعية العمومية للنادي 
والمقرر لها يوم 19 يناير الجاري.

وقال أبوعون، في تصريحات إعالمية عبر موقع 
»ريميسا«: »سأستقيل من 

منصبي أمام الجمعية العمومية 
لألهلي، ألمنح أعضاءها الفرصة 
الختيار لجنة مؤقتة، أو اإلعالن 

عن انتخاب مجلس إدارة 
جديد«. يشار إلى أن مجلس 

إدارة األهلي طرابلس، دعا 
إلى اجتماع الجمعية العمومية، 

عصر يوم 19 يناير الجاري، 
بمقر النادي، لمناقشة الموقف 

الراهن والمستقبلي للنادي.
وتأتي الجمعية العمومية 

لألهلي طرابلس في ظروف غير 
مستقرة يمر بها فريق الكرة 

األول بالنادي، بعد سلسلة 
خسائر مؤثرة، سواء في بطولة الكونفدرالية 
األفريقية التي غادرها من دور الـ 32 على يد 

فريق ستار دواال الكاميروني، أو البطولة العربية 
التي غادرها من دور الـ32 على يد الوداد 

المغربي، أو حتى الدوري الممتاز المحلي الذي 
بدأها بخسارة أمام الخمس، بهدف، ثم أخرى 
في ديربي العاصمة أمام غريمه نادي االتحاد 

بهدفين مقابل هدف.

رئيس أهلي طرابلس 
يعلن موعد استقالته

● من مباراة أهلي بنغازي والتعاون في الدوري الممتاز.

● التاجوري

● هازارد

مليون يورو تمهد 
لرحيل هازارد



األفريقية  الواجهة  إلى  بنغازي  واألهلي  النصر  فريقا  يعود 
من جديد بعد أن تغيرت وجهتهما عقب خروجهما معا من 
النصر  أفريقيا، حيث غادر فريق  32 من دوري أبطال  الدور 
األهلي  خرج  بينما  الغيني،  كوناكري  حوريا  أمام  المنافسة 

بنغازي أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

قاهر المصري
فريق  بالقاهرة،  »كاف«  بمقر  سحبت  التي  القرعة،  وأوقعت 
النصر في مواجهة فريق ساليماتا بطل بوركينافاسو، حيث 
بالقاهرة،  الجاري  الشهر  من   22 في  الذهاب  لقاء  سيدور 

بينما سيدور لقاء العودة الحاسم في بوريكنافاسو.
عقب  الــدور  لهذا  تأهل  البوركينية  الكرة  ممثل  وكان 
دهابا  فــوزه  عقب  البورسعيدي،  المصري  فريق  إقصائه 
بهدفين لصفر وتعادله إيابا على ملعبه دون أهداف، بينما 

فوزي  السابق  ونجمه  مدربه  بقيادة  النصر  فريق  سيخوض 
الكونفدرالية  ملحق  في  األخيرة  اللعب  فرصة  العيساوي 
بطل  واو  هالل  لفريق  التمهيدي  الدور  في  إقصائه  عقب 
برباعية  وإيابا  بخماسية  عليه دهابا  بالفوز  السودان  جنوب 
ومغادرته بفارق األهداف أمام حوريا كوناكري الغيني، بعد 
أن تبادل الفوز معه لكن الفريق الغيني ترشح بفارق هدف 
واحد، وقد تحول فريق النصر للقاهرة عقب خوضه مباراتين 
المباراة  في  فاز  حيث  الليبي،  الــدوري  ضمن  له  مؤجلتين 
األولى أمام دارنس بهدفين لهدف وتفوق في اللقاء الثاني 

خارج ملعبه أمام األنوار بهدف لصفر.

لقاء الجار
ملحق  فــي  الثاني  الممثل  بنغازي  األهــلــي  فــريــق  ــا  أم
عربية  مواجهة  في  القرعة  أوقعته  فقد  الكونفدرالية، 
حسين  نصر  بفريق  سيجمعه  مرتقب  جوار  ولقاء  مغاربية 
تأهله  عقب  الدور  لهذا  وصل  قد  كان  الذي  الجزائري  داي 
الكونغو  بطل  نوار  ديابل  فريق  أمام  التمهيدي  الدور  في 

عقب فوزه دهابا بهدفين لصفر وتعادله إيابا خارج قواعده 
الثاني  الدور  في  الجزائري  الفريق  نجح  ثم  لهدف،  بهدف 
عقب  الزامبي  إيجلز  غرين  فريق  حساب  على  التأهل  من 
أما  لهدف،  إيابا بهدفين  أهداف وفوزه  تعادله ذهابا دون 
المصري محمد  الليبية فقد نجح بقيادة مدربه  الكرة  ممثل 

عقب  موريتانيا  بطل  نواديبو  فريق  عقبة  تخطي  في  عودة 
لصفر،  بهدفين  إيابا  وفوزه  لهدف  بهدفين  خسارته ذهابا 
لكنه اصطدم بقوة فريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب 
وخسارته  أهداف  دون  ذهابا  معه  تعادل  أن  بعد  أفريقيا 
وصيف  بنغازي  األهلي  فريق  خــاض  وقــد  برباعية،  إيابا 
الدوري  في  المؤجلة  مبارياته  أولى  الماضي  الدوري  بطل 
المحلي ونجح خاللها في تحقيق فوز كبير على حساب فريق 
أمام  مؤجالته  ثاني  الخميس  وسيخوض  بخماسية  التعاون 
تونس  إلى  تحوله  قبل  الجبل  شباب  فريق  أمام  مستضيفه 

لخوض مباراة الذهاب األولى أمام ممثل الكرة الجزائرية.
تصنيف  أكمل  الــقــدم،  لكرة  األفريقي  االتــحــاد  ــان  وك
األندية المشاركة في دور الـ 32 »الثاني« في بطولة كأس 
تواجد  األول  التصنيف  شهد  حيث  األفريقية،  الكونفدرالية 
أندية زيسكو يونايتد ونكانا من زامبيا، والهالل السوداني، 
الكاميروني  والقطن  المالي،  والملعب  الكيني،  وجورماهيا 
الفرق ودعت مسابقة  تلك  بأن  علما  الليبي،  بنغازي  وأهلي 
مسابقة  إلى  لتنتقل   32 الـ  دور  من  أفريقيا  أبطال  دوري 

الكونفدرالية.
والرجاء  المصري  الزمالك  من  كال  ضم  الثاني  التصنيف 
والصفاقسي  األوغندي  سيتي  وكمباال  المغربي  البيضاوي 

التونسي ونهضة بركان المغربي.
األثيوبي،  الليبي وجيما  النصر  الثالث،  التصنيف  وجاء في 
وفايبرس  المغربي،  طنجة  واتحاد  ليسوتو،  بطل  وبانتو 
األوغندي وأفريكان ستارز بطل ناميبيا وأوتوهو الكونغولي، 

وجيما األثيوبي.
األنغولي،  أتلتيكو  بيترو  من،  كال  ضم  الرابع  التصنيف 
بيدرو  ســان  البوركيني،  ساليتاس  النيجيري،  رينغرز 
ستار  نيو  أفريقي،  الجنوب  تشيفيز  كــايــزر  ــواري،  ــف األي
المغربي،  أغادير  حسنية  الغاني،  كوتوكو  الكاميروني، 

موكورا فيكتوري الرواندي، ونصر حسين داي الجزائري.
وينص نظام قرعة دور الـ 32 »الثاني« في بطولة كأس 
الكونفدرالية، على أن يتم سحب فريق من التصنيف الثاني 
التصنيف  فرق  نهاية  حتى  الثالث  التصنيف  من  فريق  أمام 

الثاني.

األندية  إدارات  اتخذتها  المثيرة  الــقــرارات  من  عدد 
األخيرة  أنفاسه  لفظ  الذي   2018 عام  خالل  األوروبية 
قبل ثالثة أيام، نتج عنها أحداث متالحقة، كتب بعدها 
وفاتهم  أعلنت  ــرون  وآخ والدتهم،  شهادة  مدربون 

كرويا.
في األيام األخيرة من السنة، غادر جوزيه مورينيو من 
الباب الضيق ألولدترافورد وخلفه في مانشستر يونايتد 

سولشاير،  أولي  الشاب  والمدرب  السابق  المهاجم 
شاب  جيل  ثــورة  في  صيحة  آخــر  تلك  لتكون 
أخرى معروفة، وفقا  المدربين على أسماء  من 

لـ»سكاي سبورت«.

كوفاتش و»الكهل«
يوب  الكهل  ــزل  ــت اع ألمانيا  فــي 

المرة،  هذه  رجعة  بال  هاينكس 
ميونيخ  بايرن  إدارة  ــررت  وق
يحظى  ال  مــدرب  مع  التعاقد 
نيكو  يدعى  السمعة،  بنفس 
تجربة  لألخير  كــوفــاتــش، 
منتخب  مــع  بها  ــأس  ب ال 
كرواتيا حين قاده للتأهل 
 ،2014 العالم  كأس  إلى 
إنقاذ  مهمة  في  ونجح 
فرانكفورت من الهبوط 
ليستمر   2016 ــام  عـ
وينجح  موسمين  معهم 
نهائي  إلى  الوصول  في 

مــرتــيــن، خسر  ــكــأس  ال
بوروسيا  ــام  أمـ األولـــى 

ــم فــاز على  دوتــمــونــد ث
في  بالذات  ميونيخ  بايرن 

آخر مهامه مع فرانكفورت.

تدريب  مهمة  ليتولى  يكن  لم  الـ47  ابن  كوفاتش 
انتهاء  التدريبية،  أكبر األسماء  بالتعاقد مع  ناد معروف 
وبيكنباور،  وغوارديوال  بأنشيلوتي  ومرورا  بهاينكس 
وتراباتوني، ولويس فان غال، لوال أن شابا صغيرا أثبت 
أن السن ليست لها أي اعتبار، فنجح بطريقة مبهرة مع 

فريق آخر في البوندسليغا.
كما أن الشاب جوليان نيغلزمان، »32 سنة« قاد فريق 
إلى  بالتأهل  مستحيل،  أنه  بدا  ما  لتحقيق  هوفينهام 
دوري األبطال في غضون عام تقريبا بعد أن كان 

على وشك الهبوط.

صغير وإنجاز كبير
آخر  فريقا  أن  نعرف  وهناك  ألمانيا،  في  نزال  ال 
المركز  محتال  ــا  أوروب أبطال  دوري  إلى  تأهل 
شالكه،  العريق  هو  ميونيخ  بايرن  خلف  الثاني 
لكن بقيادة شاب 
دومينيكو  يدعى 
تـــيـــديـــســـكـــو 
 )1985 )مواليد 
وهـــو مـــن أصــل 

إيطالي.

موهبة في إيطاليا
التكتيك،  معقل  إيطاليا  في 
ــاء مــدربــيــن  ــمـ ــع أسـ ــراج ــت ت
مثل  شــابــة،  أســمــاء  ــروز  ب مقابل  مخضرمين 
مع  تجربة  يخوض  الــذي  زيربي  دي  روبيرتو 
بيب  يدفع  مبهرا  هجوميا  أداء  ويقدم  ساسولو 
بالماس  الس  لتدريب  ترشيحه  إلى  غوارديوال 
مغرما  »أصبحت  االعتراف:  ثم  الماضي،  العالم 
ساري  ماوريسيو  وإلى  ساسولو«،  بمشاهدة 
مدرب تشيلسي للقول: »لقد تجاوز دي زيربي 

مرحلة الشك مبكرا مقارنة بي«.

منافس برشلونة
أما في إسبانيا فنشاهد أن إشبيلية يقدم أفضل نتائجه 
ماشين  بابلو  الشاب  المدرب  وبقيادة  بعيد  زمن  منذ 
صاحب الـ43 عاما حيث يحتل المركز الثاني في الجدول 

خلف برشلونة مباشرة بعد مرور 16 جولة.

في البرتغال
في دوري أبطال نالحظ أمرا آخر، فأكثر فريق جمع نقاطا 
تصدر  الذي  البرتغالي  بورتو  هو  المجموعات  دور  في 
مجموعته بـ16 نقطة كاملة، رقم لم يحققه ال مانشستر 
برشلونة،  أو  ميونيخ  بايرن  أو  مدريد  ريال  وال  سيتي 
كونسيساو  سيرجيو  الشاب  مدربه  بحماس  مستعينا 
تجارب  خوض  له  يسبق  لم  والذي  عاما  الـ44  صاحب 

أوروبية كبيرة.

ليست جميعها
ناجحة،  المغمورين  المدربين  تجارب  كل  ليس  بالطبع 
بنفس  جاتوزو  جينارو  أمور  تسير  ال  مثال  ميالن  ففي 
بعد  للنقاط  جمعا  الفرق  أكثر  ثاني  أنه  رغم  الروعة 
المسؤولية،  تولى  منذ  المحلي  بالدوري  يوفنتوس 
تجربته  في  يتخبط  هنري  تيري  الفرنسي  نجد  وكذلك 
مع موناكو رغم كل ما وجده من حفاوة لحظة تعيينه 
باعتباره اكتسب خبرة متميزة مع منتخب بلجيكا كمدرب 

مساعد في كأس العالم األخيرة.
في النهاية، يمكن القول إن عام 2018، كان بمثابة 
فيه  فاز  زيدان  المدربين،  من  جديد  جيل  ثورة  إعالن 
بدوري األبطال للمرة الثالثة على التوالي، دي فرانشيسكو 
نفس  نهائي  نصف  بلغ  روما  مع  نسبيا  مغمور  مدرب 
المسابقة، وأمثلة ذكرناها سلفا تثبت أن المستقبل هو 

للعقول المبتكرة بغض النظر عن حجم التجارب.
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ملحق أفريقي »صعب« لـ »املشوار الطويل« و»الفحامة«

2018 ثورة الشباب على شيوخ التدريب

األهلي بنغازي يواجه بطل الجزائر.. والنصر يصطدم بقاهر المصري في »الكونفدرالية«

زيدان ودي فرانشيسكو وبابلو ماشين على قمة الظاهرة

»كاف« يضع األهلي في التصنيف 
الثاني والنصر ثالثا على مستوى 
أندية دور الـ 32 بكأس االتحاد

● من مباراة النصر وحوريا كوناكري● من مباراة أهلي بنغازي وصن داونز

بنغازي–زين العابدين بركان

الكأس الذهبية 
تنتظر بطال

في طرابلس
انطلقت أمس بطولة الكأس الذهبية 

التي ينظمها االتحاد الليبي للكاراتيه، 
بقاعة 17 فبراير لأللعاب الرياضية.

وتقام منافسات البطولة بين أندية 
طرابلس الكبرى، وتختتم بعد غد 

السبت.
من جانبه، عقد االتحاد الليبي 

للكاراتيه اجتماعا بين رئيس وأعضاء 
االتحاد الفرعي للكاراتيه )طرابلس 

الكبرى(، ورئيس لجنة الحكام طرابلس 
الكبرى عبدالرحمن الرابطي، لبحث 

القضايا المتعلقة باللعبة، وذلك بحضور 
11 حكما يمثلون منطقة طرابلس 

الكبرى.

لرياضة  الليبي  العام  االتحاد  أعلن 
على  الرسمية  صفحته  عبر  الجودو، 
ليبيا  بطولة  إقامة  بــوك«،  »فيس 

األولى لألساتذة فوق 35 عاما.
الليبي  ــام  ــع ال ــاد  ــح االت ــا  ودعـ
للمشاركة  ــودو،  ــجـ الـ ــاضــة  ــري ل
 26 يومي  ستقام  التى  بالبطولة 

و27 يناير الجاري.
اللجنة  وافقت  أخرى،  ناحية  من 
يكون  أن  على  بــاالتــحــاد  الفنية 
أسبوع  كــل  مــن  الــثــالثــاء  مــســاء 
ليبيا  نجوم  وتدريب  لتجمع  موعدا 
في  الــجــودو،  لرياضة  السابقين 

صالة المنتخبات الوطنية.
للجودو  الليبي  االتحاد  واعتمد 
 ،2019 للعام  الداخلي  برنامجه 
ــد من  ــدي ــع ــذي يــتــضــمــن ال ــ والـ

البطوالت والدورات.
يقام في 19 يناير بسمنار قانون 
وفي  والحكام،  للمدربين  الجودو 
ليبيا  بطولة  مع  الموعد  يناير   26
 26 عــامــا، وفــي   35 األســاتــذه + 
فبراير تنظيم بطولة ليبيا )أواسط/ 

شباب/ كبار(.
بطولة  تنظيم  مارس   2 ويشهد 
دورة  مـــارس  و27  للكاتا  ليبيا 
و29  و28  المستجدين  للحكام 
للبراعم  ليبيا  بطولة  تنظيم  يونيو 
واألشبال، ومن 13 وحتى 18 يوليو 
دورة مدربين جدد، وفي 20 يوليو 

تنظيم دورة وإدارة للمسابقات.
بطولة  تقام  أغسطس   17 وفي 
سبتمبر  و14  الـــجـــودو،  ــطــال  أب
اإلصابات  حول  علمية  ندوة  تقام 

 26 21 وحــتــى  ــن  الــريــاضــيــة، وم
األحزمة،  امتحانات  تجرى  سبتمبر 
بطولة  تجرى  نوفمبر  و16  و15 

ديسمبر  و21  و20  للعروض،  ليبيا 
لكل  الختامية  ليبيا  بطولة  تقام 

الفئات.

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  أعلنت 
االجتماع  أن  لـ»الوسط«  الطائرة  للكرة 
السداسي  للدور  المتأهلة  للفرق  الفني 
المقبل،  يناير   25 في  بطرابلس  سيعقد 

على أن تنطلق المباريات بالصالة الكبرى 
بطرابلس في اليوم التالي السبت 26 يناير 
دون حضور الجمهور عدا األشخاص الذين 

تحددهم لجنة المسابقات.

وأضافت اللجنة أن الفرق التي تلعب 
مبارياتها دون وجود مرافق طبي لها 
ستوقع عليها غرامة مالية قدرها 500 

دينار عن كل مباراة.

اتفاق يعيد قدامى الجودو إلى البساط من جديد

إقامة نهائيات
الطائرة دون جمهور

● من منافسات الجودو الليبي دوليا

البيضاء بعد  التدريبي لناسوكاوا المنشفة  رمى الطاقم 
ليعلن  النزال،  بإنهاء  رغبتهم  معلنين  فقط  ثانية   139
مايويذر،  فلويد  الشهير  األميركي  المالكمة  نجم  بعده 
مقاتل  على  فوزه  نظير  دوالر،  ماليين   9 على  حصوله 

»كيك بوكسينغ« ياباني بسهولة بالغة.
بقوانين  طوكيو،  في  إقامته  تقرر  الذي  النزال  وفي 
الياباني  بوكسينغ"  "الكيك  بطل  تعرض  المالكمة، 
تينشن ناسوكاوا، الذي لم يهزم أبدا في رياضته، إلى 
هزيمة نكراء على يد مايويذر، وفقا لـ»سكاي سبورت«.

 3 الياباني  خصمه  إسقاط  من  مايويذر  وتمكن 
مرات، في نزال بدا سهال جدا للمخضرم األميركي الذي 

لم يهزم في 50 نزال مالكمة سابقا.
البيضاء  المنشفة  لناسوكاوا  التدريبي  الطاقم  ورمى 
النزال،  بإنهاء  رغبتهم  معلنين  فقط  ثانية   139 بعد 

أمام  كثيرا  لن يصمد  الياباني  المقاتل  أن  بدا  أن  بعد 
مايويذر.

بموقع  حسابه  على  عاما(   41( مايويذر  وأعلن 
لقاء  دوالر  ماليين   9 على  سيحصل  أنه  "إنستغرام" 
المشاركة في النزال، الذي كان من المخطط أن يستمر 

لـ3 جوالت.
الرياضات  عشاق  من  واسعة  انتقادات  النزال  والقى 
يعكس  ال  بحتا،  "ماليا"  نزاال  اعتبروه  الذين  القتالية، 
مواجهات  في  يحضر  أن  يجب  الذي  الحقيقي  التنافس 

المالكمة.
يخوضه  الذي  الثاني  االستعراضي  النزال  هذا  ويعد 
القتالية المختلطة  الفنون  مايويذر، بعد نزاله مع بطل 
استطاع  الذي   ،2017 في  مكغريغور  كونور  اإليرلندي 

تحقيق االنتصار فيه بسهولة أيضا.

139 ثانية تهدي مالكما 9 ماليين دوالر

● توماس توخيل
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وراء الحديث عن عودة أعضائه المنسحبين؟
تعقد أول جلسة كاملة العدد؟
أقنع المنسحبين منه بالعودة؟

يقف معارضو اتفاق الصخيرات من هذه العودة؟
العودة اآلن؟

سيتعامل رئيسه مع العائدين؟
المجلس الرئاسي

مـــــاذا
مـــــتى
مــــــن
أيــــــن
لمــــاذا
كيـــــف

أقوالهم

»واردات الوقود إلى ليبيا ارتفعت 
بنسبة %30، جزء كبير منها يهرب 

خارج ليبيا«.

وزير االقتصاد في حكومة الوفاق
علي العيساوي

»االقتصاد الليبي تحسن خالل العام 
2018، وفاقت اإليرادات النفطية 31 

مليار دينار لغاية منتصف ديسمبر 
.»2018

محافظ مصرف ليبيا المركزي
الصديق الكبير

»تونس ليس بإمكانها وحدها حل 
األزمة الليبية، لكن يبقى هدفها 
األسمى إنجاح تنظيم المؤتمر 

الوطني الجامع«.
وزير الخارجية التونسي

خميس الجهيناوي

 كل شيء

)شوفان كويكرز(

 هي، تلك التي يمنعها الغربال من السقوط مع 
الطحني، والتي كانت عجائزنا يحتفظن بها في 

)قدقود( مع كسر الخبز

أنني  أو  غربية،  ماركة سلعة  إما ألنها  عربية،  ليست  كليمات  مثلي، بضعة  ولعلكم  في ذهني،  التصقت 
سمعتها في فيلم أجنبي، أو في أغنية رددتها طوياًل من دون أن أعرف معناها؛ كلمة )كويكرز( وصورة ذلك 
المعتمر برنيطة غريبة التصميم، بنظراته المستكينة مع تلك البسمة الخفية المرسومة على علبة الشوفان 
أنها تؤكل، ألنني  أعرف  وإن كنت  بها،  ما  أدري  أول مرة، وال  رأيتها  أذكر متى  التي ال  األنيقة،  الدائرية 
أشاهدها مع علب األكل في محالت )السوبر ماركت(. ولكنني لم أذقها إاّل منذ أعوام قليلة عندما شاهدت 
إحدى بناتي تسحب منها عدة مالعق، لم تكن في شكلها بعيدة عن )اللْقطامة( وهي، لمن ال يعرفها، تلك 
التي يمنعها الغربال من السقوط مع الطحين، والتي كانت عجائزنا يحتفظن بها في )قدقود( مع كسر الخبز 

وما يفيض من الطبق الذي كنا نحمل فيه خبزنا اليومي إلى )كوشة سي الصالحين(.
هذا هو )الشوفان( وهو إفطار جيد، مفيد، غني باأللياف، يغلى مع الحليب ويؤكل بالملعقة. وحتى بعدما 
عرفت الشوفان ظلت صورة السيد المرسومة على العلبة لغزًا بالنسبة لي، والحقيقة أنني رجحتها لصاحب 
الوصفة، أو أنه صاحب مزرعة الشوفان ولكن دهشتي كانت كبيرة حين رأيت صورة تشبهه كثيرًا، تتصدر 
مقااًل عنوانه )وليم بن( رائد الديمقراطية، وأن أمريكا استفادت من آرائه وانتفعت منها نفعًا عظيمًا، وأنه 

مؤسس والية بنسلفانيا، وأنه ابن كلب البحر، االسم الذي التصق به لكونه أميرال بحر شرس!
)Quakers( وتعني )األصدقاء( هم في الواقع أعضاء في حركة دينية مسيحية تاريخية، معروفة رسميًا 
باسم الجمعية الدينية ألصدقاء الكنيسة، أو جمعية األصدقاء ألصدقاء الكنيسة. وهم جميعًا أعضاء في 
حركات دينية مختلفة الكنائس، ولكن )الكويكرز( يتفقون في العموم على أنه في أعماق اإلنسان قدرة 
تمكنه من الوصول إلى »نوره الداخلي« الذي يؤكد له أن »نور اهلل، أو اهلل نفسه موجود فيه، بل في الواقع 

في كل مخلوقاته«.
والده كان ثريًا للغاية ولكنه من رجال تلك الحقبة االستبدادية، في تاريخ بريطانيا، التي ال تتردد في الزج 
بالناس في السجون، بمجرد أن يجاهروا بمعتقد يتناقض مع معتقداتهم. ولكن )وليم بن( كان صاحب فكر 
ورأي دافع عنه ولم يثنه السجن عن قناعاته، على الرغم من أنه سجن مرات عدة، ولم يتخلَّ أبدًا عن آرائه 
الدينية والسياسية، وكتب في السجن أفضل كتبه وذاع صيته وآراؤه ليس لدى مجموع )الكويكرز( فقط 
ولكن لدى محبي الحرية كافة. وكان باإلضافة إلى مكانته االجتماعية وحدته في الحق، واسع التأثير لدرجة 

أنه كثيرًا ما أنقذ عديدين من سجن برج لندن سيء السمعة.
لقد شهدت محكمة )أولد بيلي( الشهيرة حدثًا شهيرًا نتج عنه ذلك النصب الذي وضع بعد قرون تخليدًا 
وتذكارًا لمحاكمة كبرى كانت »في سبيل الحرية«. ولقد ذاع صيت )وليم بن( في الجزر البريطانية وفرنسا 
وهولندا وألمانيا، والتفت حول مبادئه جماهير غفيرة أحست بصدق وقوة دعوته إلى الحرية، ولما عاد إلى 
بريطانيا واجتمع ذات يوم بأتباعه وكانوا كثيرين، طوقهم العسكر فما كان منه إاّل أن صلى بأتباعه في 
الشارع، فقادوهم إلى المحاكمة وبعد أن قام بجهد وحسن إقناع لم تستطع المحكة إصدار حكم بحقه. 

ولكن لم يعد بمقدوره البقاء في بريطانيا، فرحل إلى أمريكا باعتبارها مستعمرة بريطانية.
كان )وليم بيلي( قد ورث من والده مبلغًا قدره 16 ألف جنيه إسترليني دينًا لدى الملك شارل الثاني، 
فالتمس منه أن يدفعه له كأرض في العالم الجديد، فوجد الملك، في رحيله بعيدًا عنه وعن بريطانيا كلها 
بنسلفانيا،  نواة  أرضًا هي  فأعطاه  المثقف،  السياسي  الثري  وأيضًا من مشاكل هذا  له من دينه،  خالصًا 
واستقبله سكان مستعمرة )نيوكاسل( يحملون »قدحًا فيه قطرات من ماء النهر، وحفنة من التراب، وعود 
أخضر«، وذاك رمز يعني أن النهر واألرض والغابات أصبحت له.. غابات بن، أو بن سلفانيا مثلما أصر سكان 
المستعمرة على تسميتها، وأصبحت فيالدلفيا المدينة الكبرى الثالثة في أمريكا. وكان البد أن تصل إلى 
هذا المستوى فلقد كان سباقًا في القيام بخطوة لم يقم بها، من قبل، أحد غيره، وهي أنه أبرأ ذمته بدفعه 
إلى المالك السابقين من الهنود الحمر ثمن أرضهم كاملة، ثم اشتراها منهم مرة ثانية، وذهب بنفسه إلى 

قبائل مصبوغي الوجوه، ليعيشوا مع )الكويكرس( في وئام لم تشهد أمريكا مثله.
لقد وضع )وليم بن( بنفسه وثيقة دستور بنسلفانيا، أكد فيها على حرية المعتقد وصار لكل مواطن 
صوت ال يرتبط بكنيسة محددة. وتقول المصادر إنه لم يقنط أبدًا من اإلنسانية وقدرتها على حكم نفسها 
بنفسها، العجيب أن )وليم بن( مات قبل قيام الواليات المتحدة األمريكية بسبعين عامًا ومع ذلك هو من 
اقترح نظام قيامها، ولم يتوقف عندها فقط بل تجاوزها إلى وضع أساس مشروع عصبة األمم. ولقد قامت 
بنسلفانيا أكثر الواليات المتحدة األمريكية رخاء على ثروة هذا الرجل المادية والفكرية. إن إيمانه بالمبادئ 
الديمقراطية هي التي شملها إعالن االستقالل األمريكي والدستور. ولم يخطئ المؤرخون عندما وصفوه، 

بأنه أعظم مؤسسي األمة األمريكية!.
هذا هو صاحب سلعة الشوفان )الكويكرز( التي لم تعد في نظري مجرد غلة مفيدة تنفخ البطن وتكثر 

من الغازات التي تنقض الوضوء.

محمد عقيلة العمامي

بينما يتدفق الشريط الناقل لألمتعة، وقف المسافرون يتابعون أغراضهم خشية أن يفقدوها، غير 
أنهم الحظوا جسما غريبا يمر، إنه غزال ملفوف الجسم لكن رأسه بارز ال يمكن لعين أن تخطئه، وفي 

هذه األثناء التقط أحدهم صورتين سرعان ما انتشرتا على مواقع التواصل االجتماعي.
حدث كل هذا في مطار معيتيقة الدولي، على بعد ستة كيلومترات من طرابلس، إذ تم تفريغ 

الغزال واألمتعة من رحلة داخلية من غات، وهي مدينة تقع على الحدود مع الجزائر.
»أين السلطات التي يجب أن تفرض القانون؟«، هكذا تسأل صفحة »ليبي وايلد اليف تراست« في 

»فيسبوك« متسائلة عن التحقيق في الحادث.
كان الغزال الليبي لسنوات مركزًا للصيد غير الخاضع للرقابة في جنوب البالد: ففي أثناء نظام 

القذافي عوقب الصيادون بشدة، مع سقوطه أصبح صيد هذا الحيوان غير خاضع للسيطرة تمامًا وبه 
عقوبات سخيفة. ونشرت مؤسسة الحياة البرية الليبية مرارًا وتكرارًا صورًا لمذابح حقيقية تعرضها 

لخطر االنقراض.
يزعم مصدر بالمطار أن اإلدارة طلبت إجراء تحقيق داخلي في الحادث، ألنه عندما يحدث ذلك، يعد 
عالمة على الفوضى العميقة التي يمكن أن تفتح الباب أمام أشكال أكثر خطورة من التهريب، حسب 

صحيفة »الستامبا« اإليطالية.
وأوضح المصدر أن إدارة المطار أبلغت سلطات التحقيق أن الطائرة جاءت من غات، وأن شركة 

الناقلة لم تتمكن من تحميل الغزال دون إعطاء معلومات. وحتى أقل من ذلك، لم تكن شركة 
المناولة في مطار معيتيقة مضطرة إلى وضعها على الناقل بمجرد تفريغها من الطائرة.

 »الستامبا«: الغزال الليبي نقل جوا كأنه ضمن »األمتعة«

 أسد ينهي حياة عاملة
شرق  جنوب  في  وطني  متنزه  في  عاملة  وفاة  أعلنت 
من  لهجوم  تعرضت  بعدما  األحد،  المتحدة،  الواليات 

أسد أفلت بشكل غامض من قفصه.
بالحياة  مولعة  عامًا(   22( بالك  ألكسندرا  وكانت 
البرية، وهي بدات العمل قبل عشرة أيام فقط في متنزه 

بمدينة بورلينغتون بوالية كارولينا الشمالية.
وأشار مركز »ذي كونسرفايترز سنتر« إلى أنه »مفجوع 

بفقدان حياة بشرية اليوم« جراء الحادث.
وقال المركز »فيما كان فريق متخصص بقيادة حارس 

تنظيف  عملية  يجري  احترافي  بشكل  مدرب  حيوانات 
من  ما  بطريقة  األســود  أحد  تمكن  للحظيرة،  عادية 
مغادرة الموقع الذي كان محتجزًا بداخله ودخل المساحة 
المخصصة للبشر وقضى سريعًا على أحد األشخاص«. 
وأضاف بيان المركز »ال يزال من غير المعلوم كيف غادر 
األسد القفص المغلق. لم يدخل األسد البتة مساحة لم 
تكن خلف المساحات المسيجة في المتنزه«، مشيرًا إلى 
كونسرفايترز  »ذي  وأوضح  موقتًا.  أبوابه  سيغلق  أنه 

سنتر« أن األسد ُقتل للتمكن من سحب جثة بالك.

وجه  جسد  الذي  سانشيز،  كارلوس  توفي 
في  عقود  مــدى  على  الكولومبي  البن 
روبيرتو  وقــال  عامًا.   83 عن  ميديين، 
في  الكولومبي  البن  اتحاد  رئيس  فيليس 
بعدما  سانشيز  كارلوس  »رحــل  تغريدة 
فترة  فالديس  خوان  شخصية  بفخر  جسد 

طويلة من حياته«، وفق »فرانس برس«.
إلى  بن  مــزارع  وهو  سانشيز  وشــارك 
دعائية  في حمالت  كونشيتا،  دابته  جانب 
عالمية بين العامين 1969 و2006 تظهره 
تقليدية،  وقبعة  السميكين  بشاربيه 
للبن  فالديس  خوان  لماركة  رمزا  وأصبح 
»خوان  شركة  وباتت  الفاخر.  الكولومبي 
فالديز« تملك أكثر من 200 متجر في أكثر 

من 22 بلدًا في العالم

رحيل »وجه النب« الكولومبي

 ميشال أوباما.. أكثر نساء 
أميركا إثارة لإلعجاب
األولى سابًقا، ميشال  األميركية  السيدة  اختيرت 

إثارة لإلعجاب،  المتحدة  الواليات  أوباما، أكثر نساء 
لهيمنة هيالري كلينتون على  واضعة بذلك حدًا 

17 عامًا. ونالت أوباما اللقب  هذا اللقب مدة 
أجراه معهد  للرأي  نتائج استطالع  بموجب 

الخميس. نتائجه،  ونشرت  »غالوب« 
السابق  األميركي  الرئيس  واختير 

باراك أوباما أكثر رجال الواليات المتحدة 
الحادية عشرة على  إثارة لإلعجاب، للسنة 

»غالوب«.  استطالع  التوالي بحسب 
الحالي  األميركي  الرئيس  وحل 

المرتبة  دونالد ترامب في 
الرابعة  للسنة  الثانية، 
ويجري  التوالي.  على 
معهد »غالوب« هذا 

منذ  االستطالع سنويًا 
باستثناء   1946 العام 

.1976 العام 
وقال %15 من 

1025 شخصًا 
شملهم  أميركيًا 

االستطالع إن أوباما 
هي أكثر النساء إثارة 

وتروج ميشال  لإلعجاب. 
لكتاب  راهنًا  أوباما 

»بيكومينغ«. ذكرياتها 
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