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مخاوف

فضاء

تنوي شركة »سبيس اليف أوريجن« 
الهولندية إنشاء »حاضنة األجنة 

الفضائية«، التى سيتم إرسالها إلى 
الفضاء حاملة البويضات والحيوانات 

المنوية البشرية فى عام 2021، وتقول 
الشركة إن البشرية بحاجة الختبار تجربة 
الوالدة خارج كوكب األرض، مشيرة إلى 
أنها تطمح فى والدة أول طفل بالفضاء 

بحلول عام 2024، بعدما أعلنت فى 
أكتوبر 2018 ضمن برنامج رحالتها 

المخطط لها أنها تبحث عن متطوعات 
مستعدات لخوض تجربة الحمل والوالدة 

فى الفضاء.

خفض بنك »سوسيتيه جنرال« متوسط 
توقعاته ألسعار النفط الخام في عام 

2019، نظرًا للمخاوف المرتبطة بالنمو 
االقتصادي، التي أذكت إحجامًا عن 

المخاطرة في أسواق النفط. وقال في 
مذكرة بحثية »ال تزال أسواق النفط 

عرضة الستمرار اإلحجام عن المخاطر، 
بما يتماشى بشكل كبير مع أسواق 

األسهم، نظرًا لقلق شديد بشأن النمو 
االقتصادي العالمي ونمو الطلب العالمي 

على النفط«.

مليار 24.5
دينار

فاتورة المرتبات في ليبيا العام 2018 
مقابل 8 مليارات دينار في العام 2010

سالمة يبحث عن »خلطة« آمنة لعقد امللتقى الوطني الليبي

نفط

كل شيء

حاضنة

قريبا في ليبيا
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ممثال الكرة الليبية 
يعودان عبر بوابة 

»الكونفيدرالية«

»غولدن غلوب«: 
املصري رامي مالك 

أفضل ممثل 

 قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على املسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟

14
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 وادي القطارة.. شتاء السيول والحكايات واملخالفات

غسان  األممي  المبعوث  تحركات  إيقاع  تسارع 
الملتقى  انعقاد  موعد  اقتراب  مع  الوقت  سالمة 
خطة  وفق  الشهر  هذا  والمقرر  الليبي  الوطني 
إحــدى  فــي  أعلنها  كــان  التي  المتحدة  ــم  األم

إحاطاته داخل أروقة األمم المتحدة.
إلى  سالمة  ــارة  زي جــاءت  السياق  هــذا  وفــي 
خاللها  أجرى  والتي  الماضي،  الثالثاء  الجزائر 
رآه  ما  وهو  جزائريين،  مسؤولين  مع  مباحثات 
طريق  على  »خطوة  الليبي  للشأن  متابعون 
اكتساب  عبر  الملتقى  لعقد  الجارية  التحضيرات 

دعم سياسي من دول الجوار«.
لـ»الوسط«  جزائري  دبلوماسي  مصدر  ويقول 
عالقات  شبكة  من  لالستفادة  »سعى  سالمة  إن 
القذافي  نظام  أنصار  مع  الجزائريين  المسؤولين 
اإلسالم  على  محسوبة  وأخــرى  قبلية،  وتيارات 
أن  إلــى  مشيرًا  لحضورالملتقى«،  السياسي 
لكل  دعوات  توجيه  على  تعمل  األممية  »الخطة 
الملكي  النظام  فترة  منذ  ثقل  لها  كان  شخصية 
وهي  فبراير  ثورة  إلى  مرورًا  القذافي  فترة  إلى 

مهمة صعبة بحاجة إلى تضافر الجهود«.
خالل  سالمة  غسان  تصريح  ــك  ذل ويــؤكــد 
االستفادة  أهمية  على  شدد  حين  للجزائر  زيارته 
من  لعدد  الشخصية  لمعرفته  مساهل  خبرة  من 
للدفع  المساعي  مواصلة  بقصد  الليبيين،  القادة 
يقولون  مراقبين  لكن  السياسية.  بالعملية  قدمًا 
أولوية  تقدم  والمغرب  وتونس  الجزائر  إن 
التوجه  قبل  ليبيا  في  األمنية  الضمانات  توفير 
من  توجس  وسط  السياسية  االستحقاقات  نحو 
الملتقى  ترتيبات  على  تشوش  مــوازيــة  قــوى 
الوطني، في وقت تنتظر فيه األمم المتحدة توفر 

»الشروط الضرورية« لعقده.
وتتحاشى األمم المتحدة الوقوع في تكرار عقد 
سابقة  وإقليمية  دولية  بمؤتمرات  شبيه  مؤتمر 
توضيحات  يعكس  ما  الليبيين  بالتفاف  تحظ  لم 
الملتقى  عقد  عدم  بتأكيد  الجزائر  من  سالمة 
الشروط«، ومن  تتوفر كل  الليبي »حتى  الوطني 
للكل  جامعًا  يكون  أن  الضرورية  الشروط  ضمن 
مضيًفا  تعبيره،  وفق  األطياف  لكل  إقصاء  وبدون 
نجاح  بعد  ستتم  الوطني  للملتقى  الدعوة  أن 

االتصاالت التي يقوم بها.
انتخابات  إلجــراء  الممهد  اآلخــر  الشرط  أما 

رغبته  عن  سالمة  عبّر  فقد  الظروف«،  »توفر 
انتخابات تحت ظروف عادية وفي ظل قانون  في 
ما  يعرف  رئيس  يُنتخب  وأن  ودستور،  انتخابات 
عليه وأن تتفق األطراف كلها على االنتخابات كما 

إجرائها. بنتائجها قبل  تقبل 
وإلى حين توفر الشروط قطعت األمم المتحدة 
الرأي  تأليب  تحاول  التي  األطراف  أمام  الطريق 
العام الليبي في قضية عقد الملتقى والشخصيات 
المتحدة  األمم  بعثة  أكدت  حيث  فيه،  المشاركة 
تحديد  عن  مسؤوليتها  الثالثاء  ليبيا  في  للدعم 

الليبي. الملتقى  انعقاد  مكان وتاريخ 
تغريدة نشرتها  في  األممية،  البعثة  وأوضحت 
التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابها  عبر 
التي  األسئلة  على  »ردًا  أنه  )تويتر(،  االجتماعي 
أن  مجددًا  تؤكد  المتحدة،  األمم  بعثة  تلقتها 
الوطني  المتعلقة  بالملتقى  المعلومات  جميع 
والتفاصيل  والمكان  التاريخ  ذلك  في  بما  الليبي 
االتصال  قنوات  عبر  أواًل  عنها  سيعلن  األخــرى 

بالبعثة«. الخاصة 
واعترف سالمة في مقابلة مع القناة الجزائرية 
الليبية  األزمة  حل  بأن  الفرنسية  باللغة  الناطقة 

بين  تسويته  يمكن  الذي  السهل  باألمر  ليس 
في  كبيرًا  تقدمًا  »حققنا  وقال  وضحاها.  عشية 
طرابلس  في  خــاص  بشكل  النار  إطــالق  وقــف 
»من  مضيًفا  طويل«،  طريق  أمامنا  يزال  ال  لكن 
هذه  من  مرحلة  كل  في  لنا،  بالنسبة  المهم، 
لدفع  بالجزائر  اتصال  على  البقاء  المراحل، 

إلى األمام«. العملية السياسية 
ودول  الجزائر  تخفي  ال  نفسه،  الصعيد  على 
األجنبية  الوصاية  فرض  من  مخاوفها  الجوار 
ضمنية  رسالة  وهي   ، القادمة  االستحقاقات  على 
بعث بها رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب 
نبذ  أكد  حين  بالجزائر  مصر  سفير  لقائه  خالل 
بالده للتدخالت األجنبية في ليبيا ودعمها للحوار 
التونسي  الخارجية  وزير  شكا  وقت  في  الشامل، 
الجاري من صعوبات  األسبوع  الجهيناوي  خميس 
إلى  الليبية، مشيرًا  األزمة  جابهت بالده في حل 

أن تونس تعمل على إنجاح الملتقى .
الضمانات

وحسب محللين، يعتبر توفر الضمانات األمنية 
بالنسبة  االنتخابات  خيار  تبني  قبل  أولــويــة 
الحماس  بعد  السيما  وتونس،  والمغرب  للجزائر 

بحكومة  الداخلية  وزارة  إلعالن  الكبير  الجزائري 
للمنطقة  مشتركة  أمنية  لغرفة  تشكيلها  الوفاق، 
لمتابعة  موحدة  خطة  ووضع  والجنوب،  الوسطى 
خطوة  واعتبرتها  الجنوب  في  األمنية  الخروقات 

الليبية. المؤسسات  لتوحيد  إيجابية 
تحول  قلق  في  الجوار  دول  هواجس  وتشترك 
اإلرهابية  للجماعات  مرتع  الى  الليبي  الجنوب 
لتفريخ  مالئمًا  ومناخًا  النزاع  مناطق  من  الفارة 
تشهد  التوتر  مــن  جــديــدة  وبـــؤرة  اإلرهـــاب، 
األسلحة  وتجارة  والسلع  البشر  تهريب  أنشطة 

والمخدرات.
من جانبه، وخالل زيارته إلى القاهرة، لم يخف 
امتعاضه  بوريطة  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير 
األمنية  ــروط  ــش وال ــظــروف  ال تــوفــر  ــدم  ع مــن 
لألزمة  سياسية  تسوية  أي  لنجاح  المناسبة 

الدائرة في ليبيا.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك، مع 
مباحثاتهما،  عقب  المصري سامح شكري،  نظيره 
نجاح  بالغة في  أهمية  األمني يكتسي  الجانب  إن 
أي مسار سياسي لألزمة الليبية، مبرزًا أنه يتعين 
إعطاء هذا الجانب االهتمام الذي يستحقه. وذكر 
الصخيرات  اتفاق  بأن  الصدد،  هذا  في  الوزير 
الموقع بين أطراف األزمة الليبية، تضمن العديد 
تطبيقها،  يتم  لم  التي  األمنية،  التدابير  من 
الفتًا إلى أن الوقت قد حان لتنفيذ هذه التدابير 

السياسية. للتسوية  تمهيدًا 
السياسية  ــروف  ــظ ال عــن  حــديــث  ــط  ووسـ
من  الجوار  دول  تطرحه  وما  األمنية،  والشروط 
األسئلة  هــذه  عن  اإلجــابــات  تبقى  تــســاؤالت، 
كافة  اســتــعــداد  ومـــدى  الليبي  ــل  ــداخ ال فــي 
هذا  في  الليبيين  بطموحات  للوفاء  ــراف  األط
فقط،  الجوار  دول  طموحات  وليست  المؤتمر، 
يتحفظ  بدأ  التي  الداخليّة  الظروف  أّن  ذلك 
االستحقاق  موعد  إزاء  األممي  المبعوث  فيها 
سينعقد  التي  الظروف  نفسها  هي  االنتخابي، 
ينتظر  فهل  الليبي،  الوطني  الملتقى  فيها 
الموعد  بتأجيل  تتعلق  منه  تصريحات  صــدور 
أنه  أم  الملتقى..؟؟  النعقاد  حــدده  كان  الــذي 
والخارجيّة  الداخليّة  التطمينات  من  لديه  أصبح 
باتجاه  أسرع  وبإيقاع  قدمًا  يمضي  يجعله  ما 
عنه  الحديث  تالزم  مازالت  الذي  الملتقى،  إنجاز 
هي  وما  ..؟  سيحضره  من  أبرزها  عديدة،  أسئلة 

. ..؟  المحتملة  مخرجاته 

< غسان سالمة في إحاطة سابقة باألمم المتحدة

طرابلس، الجزائر، القاهرة - الوسط

سالمة سعى لالستفادة من 
عالقات الجزائريين مع أنصار 
نظام القذافي وتيارات قبلية 

محسوبة على اإلسالم السياسي 
لحضورالملتقى الجامع

دول اجلوار ال تخفي مخاوفها من 
فرض الوصاية األجنبية على 
االستحقاقات القادمة فى ليبيا

2019 يحمل زيادة في رواتب املتقاعدين بنسبة 78 %
ارتفاعًا في مخصصات   2019 العام  حمل 
مقارنة   78% بنسبة  المتقاعدين  مرتبات 
1.4مليار  2018، بواقع  الماضي  العام  مع 
وزارة  في  مسؤول  مصدر  وقــدر  دينار. 
مرتبات  إجمالي  الوفاق  بحكومة  المالية 
للعام  المالية  الترتيبات  في  المتقاعدين 

الجديد بنحو 3.17 مليار دينار.
مرتبات  ــادات  ــ زيـ ــي  إجــمــال ويــبــلــغ 
شهريًا  دينار  118مليون  المتقاعدين 
متقاعد،  ألف  لـــ330  الجاري  العام  خالل 
وفق المصدر. وأرجع رئيس جمعية رابطة 
ارتفاع  القماطي،  الصغير  المتقاعدين، 
لمرتبات  المالية  المخصصات  إجمالي 
لألجور  األدنى  الحد  رفع  إلى  المتقاعدين 
 450 إلى   2011 العام  فبراير  ثورة  عقب 
دينارًا  و130   96 بين  ما  مقابل  دينارًا 

شهريًا قبل العام 2011.
المتقاعد  راتب  بين  الفرق  أن  وأوضح 
والحد األدنى لألجور يبلغ نحو 354 دينارًا، 
إلى  المتقاعد يصل  مرتب  أن  إلى  مشيرًا 
804 دينارات، وتضاف نفس القيمة لكافة 
من  أو  األدنــى  بالحد  سواء  المتقاعدين 

تجاوز مرتبه الحد األدنى.
ــدر إحـــصـــاءات رســمــيــة أعـــداد  ــق وت

متقاعد  ــف  أل  330 بنحو  المتقاعدين 
 450 إلى  تصل  شهرية  رواتب  يتقاضون 
في  لألجور  األدنى  الحد  وهو  ليبيًا،  دينارًا 
مليون   6.8 ليبيا  سكان  عدد  ويبلغ  ليبيا. 
1.85 مليون شخص  نسمة، يعمل منهم 
ليبيا  وتحتاج  للدولة  اإلداري  الجهاز  في 
لتغطية  ليبي  دينار  ملياري  إلى  شهريًا 

اإلنفاق العام.
استخدام  فرضت  المالية  وزارة  وكانت 
الراتب  على  الحصول  في  الوطني  الرقم 

الشهري عبر منظومة إلكترونية.
وارتفعت فاتورة المرتبات في ليبيا إلى 

مقابل   2018 العام  في  دينار  مليار   24.5
2010، وسجل  العام  في  دينار  مليارات   8
رواتب  نسبة  في  زيادة  الحكومي  القطاع 
بنسبة  الحكومي  الجهاز  في  العاملين 
تجاوزت الضعف، خاصة في وزارتي الدفاع 

والداخلية.
وذكر التقرير السنوي لديوان المحاسبة 
العام 2017 أن إنفاق ليبيا على الباب األول 
الحكومية  الوظائف  بمرتبات  المتعلق 
الست  خالل  دينار  مليار  بـــ139.23  يقدر 

السنوات الماضية.
تفاصيل ص9

طرابلس - أحمد الخميسي

النقد الليبي.. النظرية واملوضة النقدية وسقوط التابوهات

 »بونجو«
في قارة أدمنت مخدر االنقالبات 

العسكرية تحت قهر 
الديكتاتورية وحكم الفرد، 

كان انقالب الغابون هو 
األحدث في مسلسل مفتوح 

الحلقات من التوترات 
السياسية.. ضابط 

صغير كاد يقفز على 
السلطة في هذا البلد 
األفريقي على الرئيس 
علي بونجو الذي كان 

غائبًا خارج البالد 
لشهرين، لكن تم 
إحباط المحاولة. 

الرئيس الوريث نجا 
بأعجوبة بكرسي 

السلطة الذي 
يتشبث به »آل بونجو« 
منذ العام 1967، لكنه 

جدد األسئلة عن 
مستقبل االستقرار 

السياسي في الغابون 
وشقيقاتها في 

القارة السمراء.. 
ليتبلور سؤال أكبر: 

متي ينتهي عصر 
االنقالبات في 

أفريقيا ..؟!

األسبوع،  هذا  الغزيرة  واألمطار  الثلوج  من  موجة  مع  موعد  على  الليبيون  كان 
خصوصًا في مناطق شمال البالد إثر تأثرها بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية 

شديدة البرودة قادمة من شمال شرق أوروبا عبر غرب تركيا نحو الشواطئ.
مناطق الجبل األخضر كانت األكثر تأثرًا بهذا التغير في الطقس، إذ شهد بعض 
المناطق التي ال يزيد ارتفاعها على 500 متر عن سطح البحر تساقطًا للثلوج على نحو 
للثلوج واألمطار،  البيضاء وبلدية شحات تساقطًا  أحياء بمدينة  نادر. وشهدت عدة 
المارة  من  الشوارع  وخلت  ساعات،  لعدة  الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  أدت  التي 

وحركة السيارات نتيجة لبرودة الطقس وبرك المياه في الطرق.
جراء  عائالت  نزوح  إلى  سلوق  بلدية  في  الغزيرة  األمطار  تساقط  أدى  حين  في 
نتيجة  منكوبة  منطقة  سلوق  البلدي  المجلس  وأعلن  منازلهم.  إلى  المياه  دخول 

انهيار البنية التحتية ودخول مياه األمطار إلى منازل المواطنين.
شهدت  أن  بعد  أجدابيا  في  والهداية  المجد  مدرستي  األمطار  مياه  وحاصرت 
إلى  استغاثة  نداء  إلى إطالق  المدرستين  إدارتي  أمطارًا غزيرة، مما دعا  المدينة 
تراكم  إلنهاء  أجدابيا  خدمات  مكتب  الصحي  والصرف  للمياه  العامة  الشركة 

المدرستين. أمام  المياه 
األمطار  تساقط  بسبب  رسمية  الماضي عطلة  األحد  يوم  بلديات  عدة  وأعلنت 
الحرارة، وكانت العطلة في بلديات شحات  الثلوج وتدني درجات  الغزيرة وهطول 

والمرج والقبة وسلوق وأجدابيا وصبراتة وأبوسليم في العاصمة طرابلس. 

 مصر تحيي أمل 
»فرسان املتوسط«

تنفس الليبيون الصعداء بعد 
فوز مصر بشرف تنظيم بطولة 
األمم األفريقية المقبلة، إذ لم 

يعد يفصل صعود المنتخب 
الليبي األول لكرة القدم لألمم 
األفريقية المقبلة، سوى الفوز 

على جنوب أفريقيا »األوالد«، في 
المباراة المقرر إقامتها بتونس 

شهر مارس المقبل، ضمن ختام 
تصفيات المجموعة الخامسة 

المؤهلة. وسبق وكشفت جريدة 
»الوسط« خطورة إسناد تنظيم 

البطولة لجنوب أفريقيا، حيث 
كان سيقضي ذلك على أمل 

تأهل منتخب ليبيا بشكل رسمي، 
ويجعل من مباراة المنتخب 
الليبي أمام نظيره الجنوب 

أفريقي مجرد تحصيل حاصل، 
وتصبح غير مؤثرة، مهما كانت 

نتيجتها، بعد أن حجزت وضمنت 
نيجيريا البطاقة األولى، ليبقى 

التنافس بين جنوب أفريقيا 
وليبيا على البطاقة الثانية عبر 

النقاط في المباراة الفاصلة 
المنتظرة بينهما في تونس.

الثلوج واألمطار تحاصر الليبيني

<  الثلوج تغطي آثار قورينا باجلبل األخضر،  يناير 2019

ّبين توفر  شروطه الداخلية وهواجس الخارج



باتت دور السينما المشيدة خالل الحقبة السوفياتية مهددة بالهدم ليختفي معها إرث 
معماري ثمين بعدما شكلت محور الحياة االجتماعية في ضواحي موسكو العمالية على 
»دول شقيقة«  مدن  أو  كريمة  أحجار  أو  أنهر  أسماء  الدور  هذه  وتحمل  عقود.  مدى 
السينما  فيها  شهدت  فترة  وهي  والسبعينات  الستينات  في  بغالبيتها  وبنيت  سابقة، 

السوفياتية ازدهارا.
وبعد انهيار االتحاد السوفياتي 
بالتوجه  موسكو  سكان  استمر 
إليها  القاعات تجذبهم  إلى هذه 
أنها  إال  المتدنية،  أســعــارهــا 

راحت تتداعى في غالبيتها.
هذه  من  أربعون  وستخضع 
للهدم.  أو  للتحديث  الـــدور 
ــك بحسب  ــهــدف مــن ذل وال
إحياء  المشروع  على  القيمين 
الضواحي الكئيبة مع صفوف 
الالمتناهية  المساكن  أبراج 
تحتل  الـــتـــي  ــول  ــ ــوح ــ وال

انتهاء  مع  الخضراء  مساحاتها 
الصيف.

واشترت مجموعة »أيه دي جي غروب« 39 دار سينما من الدولة وهي تنوي 
تحويلها إلى »مراكز اجتماعية« تضم صاالت سينما ومتاجر ومقاهي.

كانت  الدور  هذه  إن  المجموعة  مديري  أحد  بيتشيرسكي  غريغوري  ويقول 
في: »حالة يرثى لها« عندما اشترتها شركته في العام 2014. ومن بين الدور 
 1938 العام  إلى  العائدة  األم(  )الوطن  »رودينا«  قاعة  عليها  سيحافظ  التي 

وهي مبنى ستاليني الطراز مع أعمدة ضخمة ومزين بقطع فسيفساء.

تواصـل 02

الجديد  العام  بمناسبة  حفيظة  إبراهيم  الفنان  طرح 
الفيديو  مقاطع  موقع  على  اهلل«  شــاء  »إن  أغنيته 

األشهر»يوتيوب«.
حيث تطلق كلمات األغنية التي أنتجتها وزارة الثقافة 

واألمــن  الخير  يعم  أن  األمنيات  المدني  والمجتمع 
كلمات  كتب  الحبيبة.  بالدنا  في  والسالم  واالستقرار 
مصطفى  الفنان  ولحنها  القط  مبروك  الشاعر  األغنية 

البوسيفي، وقام بإخراجها الفنان فيصل علي.

الفنان إبراهيم حفيظة يطرح أغنية »إن شاء الله«  

جارك اختاره قبل تنزل دارك
ايقولوا اختار الجار قبل الدار

هو اللي امعاك كل حين اصدارك
 خوك مو احذاك اللي احذاك الجار

شريك في هناك او في هناه اتشارك
واشركه كان الوقت جاب اكدار

أطلق مجموعة من الصحفيين هشتاغ »#الصحفي_ليس_إرهابي«  جراء 
االعتداء على الصحفيين بعد قيامهم بتغطية حفل تخريج دفعة لخفر 

السواحل بميناء طرابلس البحري.
ودان المركز الليبي لحرية الصحافة االعتداء على الصحفيين بعد 

تسجيل عدة حاالت اعتداء من قبل رجال األمن أثناء تأدية الصحفيين 
عملهم.

»#الصحفي_ليس_إرهابي« 

التي  األجهزة  مجموعة  إن  »جوجل«  شركة  قالت 
تدعم مساعدها الرقمي »Google Assistant« سوف 
يبلغ بحلول نهاية شهر يناير الحالي أكثر من مليار، ما 
500 مليون  العدد تضاعف منذ اإلعالن عن  أن  يعني 

جهاز في شهر مايو الماضي.
يعد   ،»Alexa« الرقمي،  أمــازون  مساعد  أن  ومع 
في  طاغ  بحضور  ويحظى  جوجل  مساعد  من  أقــدم 
األجهزة المنزلية الذكية، إال أن الفارق بينهما شاسع، 
 100 من  أكثر  بيع  عن  أيــام  قبل  ــازون  أم أعلنت  إذ 

.»Alexa« مليون جهاز يدعم
»جوجل«  مساعد  تفوق  في  السبب  يعزى  ولكن 
التي  أندرويد  التشغيل  نظام  في  موجود  أنه  إلى 
يشغل ملياري جهاز، وهو ما أكده مسؤول في شركة 
األجهزة  لعدد  األكبر  النصيب  إن  قال  إذ  »جوجل«، 

التي تدعم مساعد »جوجل« هو في هواتف أندرويد.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

عن نفسي كصحفية مقاطعة كل 
المؤتمرات حتى يتم احترام الصحفي.

نعيمة التواتي

أى خطأ يصدر من الصحافة في ليبيا 
المفروض ال نتعامل معه إال بالتوجيه 
الصحيح ألنهم ال يزالون مبتدئين في 

التعامل بحرية مع الخبر وذلك بعد 
سنوات من الكتمان.

كرم مصطفى

الشعب الليبي في الوقت 
الحالي يجب أن يقف مع 
الصحفي معه عليه أنا 

لست مع االعتصام

أيمن شعبان

مثلما يجب سن 
قوانين لحماية حقوق 
الصحفيين، يجب أيضا 

سن قانون يحمي 
المواطن من تالعب 
الصحافة واإلعالم 

والصحفيين بسالمة 
المواطن وعدم تلقيه 
أخبارا كاذبة قد تشعل 
فتنا أو حروبا مثل ما 

يحدث اآلن.

أحمد قناو

هنالك إشكالية وال تتم 
إال بدعم من قنواتهم 
وتطلب منهم عدم 

التغطية، أنا مع المقاطعة.

Mohamed Masli

»جوجل« تعلن عن مليار 
جهاز يدعم مساعدها 

الرقمي بـ 30 لغة
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استطاع ملياردير ياباني كسر الرقم القياسي ألكثر 
التغريدات انتشارا على موقع »تويتر«، بعد أن وعد 
الماضي بتقديم مكافأة تقترب من مليون  السبت 

دوالر لمائة شخص مقابل إعادة تغريداته.
ففي  عربية«  نيوز  »سكاي  موقع  ذكر  ما  ووفق 
يوساكو  تغريدات  إعادة  تمت  ساعة،   48 غضون 
التغريدة  لتصبح  مرة،  ماليين   5.6 نحو  مايزاوا، 

األكثر مشاركة في تاريخ »تويتر«.
ووعد أغنى رجل في اليابان متابعيه بدفع 100 
مليون ين ياباني ) 925 ألف دوالر أميركي( لمائة 
يجري  متابع  لكل  ياباني  ين  مليون  أي  شخص، 

اختياره عشوائيا ممن أعادوا نشر تغريدته.
وجاء في التغريدة : »تخفيض زوزوتاون سبرينغ 
ين،  مليار   10 وتجاوز  التاريخ  فى  األسرع  هو 
والطريقة  يوميا،  نقدا  ين  مليون   100 وسأقدم 
الوحيدة للحصول على الجائزة هى متابعتي، وعمل 
مباشرة  رسالة  بتوجيه  وسأقوم  لها،  تغريد  إعادة 
تغريدة  على  مايزاوا  تغريدة  وتفوقت  للفائز«. 
مليون   3.55( ويلكنسون  كارتر  األميركي  المراهق 
 2017 عام  متابعيه  الذي طلب من  تغريد(،  إعادة 
مساعدته للحصول على دجاج مجاني لمدة عام من 

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة »ويندي«.
منصب  يشغل  الذي  عاما(   43( مايزاوا  وكان 
اإلنترنت  عبر  لألزياء  متجر  ألكبر  التنفيذي  الرئيس 
أنه دفع  الماضي  أكتوبر  أعلن في  اليابان، قد  في 
مبلغا لم يكشف عنه إلى صديقه الملياردير إيلون 
سائح  أول  يكون  أن  بفرصة  يحظى  حتى  ماسك، 
فضائي على متن رحلة تخطط لها شركة »سبيس 

أكس« التي يمتلكها ماسك في مطلع عام 2023.
التحف  باقتناء  أيضا  شغفه  مايزاوا  عن  ويعرف 
من   6 اصطحاب  في  رغبته  عن  عبر  وقد  الفنية، 

الفنانين معه في رحلته الفضائية.

للتطبيقات  اإللكترونى  ستور«  »أب  متجر  نجح   
فى  األميركية  أبل  لشركة  التابع  الكمبيوتر  وألعاب 
تسجيل بداية قوية للغاية للعام الجديد، حيث بلغت 
إيرادات المتجر خالل ليلة رأس السنة الجديدة 322 

يومية  إيرادات  أكبر  وهى  دوالر  مليون 
المتجر  مبيعات  وبلغت  تاريخه،  فى 
الرقمي خالل موسم عطلة عيد الميالد 

أكثر من »1.22« مليار دوالر.
وتطبيقات  األلعاب  وكانت 
األكثر  هى  الشخصية  العناية 

التطبيقات  فئات  بين  من  طـلبا  
التى اشتراها العمالء خالل عطلتي 

السنة.  ورأس  الميالد  عيد 
أن  إلى  الشركة  وأشارت 
و»بابجى«  »فورتنيت«  ألعاب 

 »9 و»أسفلت  ستارز«  و»براول 
األلعاب  هي  سترايك«  و»مونستر 

األكثر تنزيال من جانب العمالء. يذكر أن أبل أطلقت 
وفى  سنوات،   10 منذ  ستور«  »آب  الرقمي  متجرها 
نظام  مع  بالتزامن  تصميمه  إعادة  تم   2017 عام 

التشغيل »آى أو إس 11« ألجهزتها الذكية.

ياباني يدخل تاريخ »تويتر« 
بأكثر من 5 مليون إعادة تغريد

١٫٢ مليار دوالر مكاسب متجر 
تطبيقات »أبل« خالل رأس السنة

جديدا  تحديا  ناشئة  أميركية  شركة  طرحت 
أميركى،  دوالر  مليون  إلى  جائزته  تصل 
يستهدف اكتشاف الثغرات بتطبيقى »واتس 

آب« المملوك لشركة »فيسبوك«.
أن  إلى  التقني  بورد«  »ماذر  موقع  وأشار 

هذا العرض مقدم من شركة »زيروديوم« 
األميركية الناشئة، المتخصصة فى بيع 

لمصلحة  والمراقبة  الحماية  تقنيات 
على  عديدة  حكومية  مؤسسات 

مختلف أنظمة التشغيل.
على  األميركية  الشركة  وعرضت 

يتمكنوا  أن  والهاكرز،  القراصنة  كل 
من استخراج ثغرات أمنية فى »واتس 

حماية  أنظمة  تطبيق  وبعد  آب« 
أوضحت  كما  »زيروديوم«، 

أن  الهاكرز  على  ينبغى  أنه 
فى  أمنية  ثغرات  يكتشفوا 

تشغيل  أنظمة  آب«على  »واتس  تطبيقات 
»أندرويد« أو »iOS« أو »ويندوز«.

ضرورة  على  األميركية  الشركة  وتشترط 
دون  من  بعد  وعن  آب«  »واتس  اختراق 
وأشارت  كاملة،  بصورة  بالهاتف  المساس 
أى  حالة حصول  أنه فى  إلى  »زيروديوم« 
على  من  سرية  معلومات  على  شخص 
الحماية  أنظمة  أوعبر  آب«  »واتس 
مع  يتواصل  أن  يمكنه  الجديدة 
اإللكترونى،  بريدها  عبر  الشركة 
ليضمن فرصة الحصول على مليون 

دوالر أميركى.
يمكن  ثغرة  من  أكثر  إيجاد  وحال   
من  أكثر  إلى  المكافأة  تصل  ن  أ
أميركى،  دوالر  مليون   2
اختراق  حال  فى  تحديدا  و

.»iOS« نظام تشغيل

مليون دوالر ملن يتمكن من اختراق »واتس آب«

كلمة1000

●  أطفال ليبيين مع رجل الثلج بالجبل األخضر

دور السينما السوفياتية 
في موسكو مهددة بالهدم

الـ31 عاما، وتقطن  صممت فتاة تدعى ميشيل سوهن، صاحبة 
العثور على  األميركية، على  المتحدة  بالواليات  نيويورك،  بوالية 
والدها الحقيقي بعد بحث دام 10 أعوام، بعد تعقبها كل الدالئل 
لتجده بنفس الطريقة التي ظلت تتبعها في العثور على والدتها، 

بحسب ماذكره موقع »ديلي ميل« البريطاني.
ومن خالل منشور على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
أكثر  منذ  عائلتها  فقدانها  بعد  لوالدها،  الوصول  حاولت ميشيل 
من 30 عاما، وقام بتبنيها الزوجان جوان، جويل، لتعيش حياتها 

معهم في أوكالند، بكاليفورنيا.
على  العثور  من  ميشيل  تمكنت  بالتبني،  والدتها  بمساعدة  و
والدتها الحقيقية، والتي تدعى ديان، في عام 2009، من خالل 
قاعدة بيانات التبني على شبكة اإلنترنت التي تعود إلى المكان 

الذي ولدت فيه ميشيل.
 Ancestry.com ،« العائلة  شجرة  مواقع  ميشيل  ستغلت  ا
23andme.com«، والتي تتيح رفع حمضك النووي على الموقع، 
في  البحث  نتيجة  وساعدتها  لك،  أقارب  عن  البحث  ثم  من  و
في  فرصتها  وزادت  بعيدة،  قرابة  من  عمومة  ألبناء  لتوصل  ا
الوصول لهدفها، حيث تمكنت من العثور على ابن عم أول من 

جانب والدها.
تواصلت معه من خالل موقع التواصل اإلجتماعي »فيسبوك«، 

وثبت بالفعل أن عمه هو والدها الحقيقي، ولم تتخذ ميشيل أي 
بعد  جريج هيكس،  والدها  بتعقب حساب  فقامت  خطوة سريعة 

قيامه بالتعليق على منشور ابن عمها.
وبعمل اختبار أبوة، تبين صدق الفتاة، والتقيا في مطار مقاطعة 
أورانج في والية كاليفورنيا، في مشهد مؤثر للغاية، يظهر اشتياق 

كالهما لآلخر، بعناق دافئ.

بعد 30 عاما.. »بوست فيسبوك« يجمع أميركية بوالدها
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طرح مجلس النواب سابقًا فكرة »رئيس موقت« للبالد قبل الدستور

اعتبر مراقبون وخبراء أّن طرح مجلس النواب 
قانون انتخاب رئيس الدولة في الوقت الحالي، 

بمثابة قفزة لألمام متخطية المسارات السياسة، 
إذ لم يتم إقرار دستور للبالد وما يتضمنه بالنص 

على نظام الحكم، فيما رأى آخرون أّن عدم إنجاز 
أيٍّ من الخطوات المتفق عليها إلنهاء المرحلة 
االنتقالية ربما كانت الدافع وراء طرح القانون.
في األثناء انتقد البعض مواد القانون التي 

اعتبروها مجازًا »تفصياًل قانونيًا« لبعض 
الشخصيات، مما يزيد األمور تعقيدًا أمام التوافق 

الوطني، وال سيما أّن مجلس النواب أطلق صافرته 
في األجواء التي كانت هادئة الفترة الماضية، 

إلعادة الجدل حول مصير العملية السياسية.
القانون الجديد النتخاب رئيس الدولة تضمّن 

11 شرطًا، من بينها أن يكون المرشح ليبيًا 
مسلمًا من أبوين مسلمين، وأال يكون حمل هو 

أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، 
وأال يقل عمره عن 40 عامًا، باإلضافة إلى ضرورة 
الحصول على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس 
النواب، أو أن يؤيده ما ال عن خمسة آالف مواطن 

ممن لهم حق االنتخاب.

الرئاسي  المرشح  يكون  أن  الشروط  تضمنت 
ما  أو  األقــل  على  جامعي  مؤهل  على  حاصاًل 
المدنية  بحقوقه  متمتعًا  يكون  وأن  يعادله، 
والسياسية، وأال يكون قد حكم عليه في جناية 
كان  ولو  األمانة  أو  بالشرف  مخلة  جريمة  أو 
بمرض  مصابًا  يكون  وأال  اعتباره،  إليه  رُدّ  قد 
رئيس  مهام  أدائه  على  يؤثر  ذهني  أو  بدني 
الثابتة  بممتلكاته  إقــرارًا  يقدم  وأن  الدولة، 
وأوالده  وزوجته  وخارجها  ليبيا  داخل  والمنقولة 

القصر.
إزاء ما سبق فإّن طرح هذا القانون يستدعي 
مجلس  باسم  للمتحدث  سابقة  تصريحات 
قناة  مــوقــع  نقلها  بليحق  عــبــداهلل  ــواب  ــن ال
قد  المجلس  إن  قال  عندما  األميركي،  »الحرة« 
رئيس  بانتخاب  يسمح  قانون  تفعيل  إلى  يلجأ 
اعتماد  قبل  القادمة  الفترة  خالل  للبالد  موقت 
القانون  عن  اإلعالن  أّن  ما  لليبيا.  دائم  دستور 
مجلس  عقدها  استماع  جلسة  أعقاب  في  جاء 
لالنتخابات،  الوطنية  المفوضية  لرئيس  النواب 
المجلس  أعضاء  أطلع  عندما  السايح،  عماد 
االستفتاء  لعملية  المفوضية  استعدادات  على 
المالحظات  وبعض  الدستور،  مشروع  على 
التطورات  تلك  مع  بالتوازي  القانون.  بشأن 
الماضي  العام  من  األخيرة  األسابيع  شهدت 
وبداية العام الجديد أحاديث عن الترتيب لعقد 
في  تزمينه  جرى  الذي  العام  الوطني  الملتقى 
يتحرك  لم  شيئًا  لكنّ  للعام،  األولى  األسابيع 
أعضاء  اختيار  أسس  إعداد  ال  األمام  إلى  خطوة 
أو  انعقاده  مكان  بشأن  تفاصيل  أو  الملتقى 
النواب  مجلس  خطوة  يجعل  مما  أهدافه،  حتى 
المسارات  على  قفزة  بمثابة  هل  تساؤل  مثار 
المؤتمرات  في  تحديدها  جرى  التي  السياسية 
لتحريك  محاولة  هي  أم  ليبيا  بشأن  الدولية 
العملية  عن  الحديث  وإعــادة  الراكدة  المياه 

االنتقالية. المرحلة  إنهاء  بغرض  السياسية 
فشل االستفتاء

جازية شعيتير عضو هيئة التدريس بكلية القانون 
البرلمان  مناقشة  أن  رأت  بنغازي،  جامعة  في 
تداول  بعد  جاء  الدولة،  رئيس  انتخاب  قانون 
أنباء تفيد بتقديم طعن ضد التعديل الدستوري 
الدستور،  مشروع  على  باالستفتاء  الخاص  األخير 
وهو ما يُعرقل مسيرة االستفتاء، خاصة مع توقف 
المحكمة العليا عن النظر في الطعون الدستورية 

منذ مدة طويلة نسبيًا.
»الوسط«:  إلى  تصريح  في  شعيتير  وتابعت 
الخطة  في  النواب  يفكر  أن  الطبيعي  من  »لعل 
أن  بيد  رئيس،  انتخاب  قانون  وهي  البديلة 
استباق  ذلــك  هل  بالذكر،  الجدير  الــســؤال 

باالتساق معه؟«. أم  العام  الوطني  للملتقى 
حالة الضرورة

الهيئة  عضو  جبريل  عبدالحميد  الدكتور  أما 
مؤيدًا  رأيه  فجاء  الدستور،  لمشروع  التأسيسية 
األولى  »المادة  إّن  قال  حيث  البرلمان،  لخطوة 
2014 عرّف مجلس  10 لسنة  من القانون رقم 
الموقتة للدولة  التشريعية  النواب بأنه السلطة 
من   2 المادة  أّن  كما  االنتقالية،  المرحلة  في 
إليه  أسند  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام 

االختصاص  وبموجب  الدولة،  رئيس  صالحيات 
عن  اإلعــالن  حق  يملك  الــذي  للرئيس  العام 
له  يحق  النواب  مجلس  فإن  العامة  االنتخابات 
الرئيس،  لمنصب  عامة  انتخابات  عن  اإلعالن 

االنتقالية«. المرحلة  تقود  التي  السلطة  فهو 
إلى  »الوسط«  إلى  في تصريح  جبريل  وأشار 
-حتي  النواب  مجلس  تمنح  الضرورة  حالة  أّن 
دون وجود قانون أو دستور- أن يقوم بما يراه 
العامة، إذ إن أهم اختصاصاته  الحياة  الستمرار 
في حالة الضرورة هو الحفاظ على حياة الدولة.
النواب  مجلس  إليه  استند  »ما  أّن  وأضاف 
قانون  إلعالن  صحيحًا  سببًا  يعتبر  إعالنه  في 
المعارضة  »القوى  أّن  معتبرًا  الرئيس«،  انتخاب 
ال تريد الرضا بهذا االنتخاب إال وفق توجهاتها 
وكيفية  والدوائر  االنتخاب  قواعد  تحديد  في 

األصوات«. احتساب 
وتابع: »انتخاب الرئيس قائم على قاعدة عامة 
الذي  العام  الرضا  االنتخاب، وهي  قواعد  في كل 
والدوائر  االنتخابية  المناطق  بتقسيم  يتحقق 
الظروف  وفق  قانونًا  يمنع  ما  يوجد  ال  لها،  تبعًا 
وتحديد  الرئيس  النتخاب  قانون  إصدار  الواقعية 

اختصاصاته حتي يصدر الدستور«.
فرأى  التركاوي،  خيراهلل  درنة  عن  النائب  أما 
رئيس  انتخاب  أّن  باعتبار  »صحيح«،  اإلجراء  أّن 
مؤسسات  توحيد  إلى  يؤدي  أّن  يمكن  للبالد 
استفتاء  مرحلة  إلى  االنتقال  ثم  ومن  الدولة، 
هيئة  عضو  الصيد  رانيا  لكنّ  الدستور.  على 
مشروع الدستور، قالت إّن اإلجراء الذي أقدم عليه 
بين  الضوابط  ألن  يجوز«،  »ال  النواب  مجلس 
التي  الدستور  مواد  في  تقر  والمحكوم  الحاكم 
تعتبر وثيقة وعهدًا يحدد الواجبات والمسؤوليات 
والحقوق، ومدد الحكم، وطريقة التداول السلمي 
للسلطة، معتبرًا أّن دون ذلك يبدو األمر »تكريسًا 
مظلم  نفق  في  والدخول  جديدة  لديكتاتورية 

بعيد عن الديمقراطية والمدنية«.
ورقة ضغط

عضو  عمران  نادية  الدكتورة  واعتبرت 
مجلس  مناقشة  أّن  التأسيسية  الهيئة 

»ورقة  مجرد  الرئيس،  انتخاب  قانون  النواب 
المتصدرة  األخــرى  األطـــراف  على  ضغط« 
النواب  مجلس  به  قام  لما  والرافضة  المشهد 
والتعديالت  االستفتاء  قــانــون  ــدار  إص مــن 
إلى  تصريح  في  عمران  وأشارت  الدستورية. 
يمكنه  ال  النواب  مجلس  أّن  إلى  »الوسط« 
إشكاليات  لعدة  الرئيس  انتخاب  قانون  إصدار 
دستور  دون  للبالد  رئيس  انتخاب  عدم  منها، 
ومعالم  الحكم،  ونظام  الدولة،  شكل  يحدد 
وشروط  واختصاصاتها،  التنفيذية  السلطة 
والعالقة  مساءلته،  وطرق  الرئيس،  انتخاب 
والحريات.  الحقوق  وضمان  السلطات  بين 
رأيها  على  التأسيسية  الهيئة  عضو  ودللت 
في  الشروع  قبل  مطالب  النواب  مجلس  بأّن 
بالقيام  الرئيس،  انتخاب  قانون  مناقشة 

يضيف  بموجبه  الذي  الثامن  التعديل  بتعديل 
إلى  الدولة  رئيس  اختصاصات  النواب  مجلس 

النواب. مجلس  رئيس  اختصاصات 
عقيلة صالح وخصومه

سياسي،  وناشط  مــدون  فركاش،  فــرج  أمــا 
من  نابعة  الرئيس  انتخاب  فكرة  أّن  فــرأى 
تعثر  منذ  لها  الترويج  جرى  حين  صالح،  عقيلة 
وفي  االستفتاء،  قانون  في سن  النواب  مجلس 
الحالي  المشروع  النواب  بعض  معارضة  ظل 

االستفتاء. قانون  حتى  أو 
»الوسط«  إلى  تصريح  في  فركاش  وأشار 
انتخاب  لقانون  مشروع  »تسريب  أّن  إلــى 
يستخدمها  ضغط  وسيلة  هو  الدولة  رئيس 
على  هــو  بما  للقبول  خصومه  ضــد  عقيلة 
أراد  أنــه  يبدو  المرة  هــذه  ولكن  الطاولة، 

شخصيات  لتشمل  الخصوم  ــرة  دائ توسيع 
في  المتمثل  الخصوم  دائــرة  ــارج  خ ــرى  أخ

قوله. وفق  الدولة«،  مجلس 
األخير  ــراء  اإلج أّن  الليبي  المدون  ورأى 
من  بـ»العبثية«  وصفها  محاولة  بمثابة 
األوراق  وخلط  ــة  األزم عمر  تمديد  شأنها 
توافق  وجود  ضرورة  على  مشددًا  أخرى،  مرة 
سواء  انتخابات  قانون  ألي  دستوري  إطار  على 
فشل  حال  وفي  رئاسية.  أو  برلمانية  كانت 
بعض  تضمين  فركاش  اقترح  الدستور  إقرار 
الهيئة  من  المقدم  الدستور  مشروع  بنود 
والبرلمانية  الرئاسية  باالنتخابات  الخاصة 
وقاعدة  مخرجًا  ليكون  الدستوري،  اإلعالن  في 
قوانين  أي  عليها  بناء  يمكن  وحيدة  دستورية 

قادمة. النتخابات  للتمهيد  انتخابية 

اإلعالن الدستوري
قال  سنينة  أبــو  فــرج  السياسي  الناشط 
اإلعالن  وفق  تجرى  أن  يمكن  االنتخابات  إّن 
أّن  معتبرًا  البالد،  توحيد  بهدف  الدستوري 
خالل  من  انتقالية  مرحلة  إلى  بحاجة  البالد 
الدولة  مؤسسات  لتوحيد  رئيس  انتخاب 

الدائم. االستقرار  فرض  ثمّ  ومن  والجيش 
إلى  تصريحات  فــي  سنينة  ــو  أب وأضـــاف 
على  بناء  تجرى  االنتخابات  أّن  »الــوســط« 
الذي  االنتخابات  قانون  من  مستمدة  شرعية 
الدستور  هي  أخرى  شرعية  عن  منبثقًا  يكون 
ما  وبالتالي  الدستوري،  اإلعــالن  أو  الدائم 
االستحقاقات  أساسيات  مع  متوافق  غير  جرى 
عضو  عبدالرحمن  يوسف  قال  فيما  السياسية. 
في  رئيس  »اختيار  إّن  فزان  وأعيان  حكماء 
مجرد  هو  البرلمان  طرف  من  الحاضر  الوقت 
أي  »اختيار  أّن  إلــى  الفتًا  ــأوراق«،  لـ خلط 
وحدود  زمنية  وثوابت  دستور  دون  سلطات 
واستمرار  الليبية  لأزمة  إطالة  هو  سلطات 
أن  يجب  »الدستور  متابعًا:  بالقواعد«،  للعبث 
أحد  هو  الرئيس  واختيار  الرئيس،  هو  يكون 

الدستور«. نتائج 
مناورة سياسية

إّن  الدستور،  هيئة  عضو  التواتي  خالد  قال 
التي  اآللية  خالل  من  الدستور  إقرار  هو  األولى 
نصّ عليها اإلعالن الدستوري باالستفتاء، ومن 

ورئاسية. انتخابات تشريعية  الشروع في  ثمّ 
إجراء  أّن  إلى  لـ»الوسط«  التواتي  وأشــار 
انتخابات تشريعية أورئاسية قبل إقرار الدستور، 
رابعة،  انتقالية  مرحلة  منزلق  في  البالد  يدخل 

وهو انحراف عن مسار تأسيس الدولة.
وجود  ظل  في  رئيس  »انتخاب  أّن  وأضــاف 
التعديل الدستوري الثامن، يعني أن الرئيس ال 
يمكن له ممارسة أي صالحيات إال بإجراء تعديل 
رئاسة  من  الرئيس  صالحيات  لنقل  دستوري 
يعجز  أغلبية  إلى  يحتاج  ما  وهو  النواب  مجلس 
الرأي  ووافقه  تحقيقها«..  عن  النواب  مجلس 
التأسيسة  الهيئة  عضو  البابا  إبراهيم  الدكتور 
قانون  إصدار  استبعد  الذي  الدستور،  لصياغة 
انتخاب الرئيس بدون إطار دستوري، فالدستور 
انتخابه  وآلية  الرئيس  شروط  يحدد  الذي  هو 
السلطات  بباقي  وعالقته  اختصاصاته  وضبط 

القضائية. أو  التشريعية  سواء 
انتخاب  ــانــون  »ق أّن  ــى  إل البابا  وأشـــار 
فيها  يشارك  التي  القوانين  من  الرئيس 
من   23 المادة  نص  وفــق  الــدولــة،  مجلس 
جميع  منها  تستمد  التي  السياسي  االتفاق 
تضمينه  عدم  رغم  شرعيتها  اآلن  األجسام 

الدستوري«. اإلعالن 
به  قام  أّن »ما  التأسيسة  الهيئة  واعتبر عضو 
سياسية(،  )مناورة  اعتباره  يمكن  النواب  مجلس 
بعثة  ترعاه  الــذي  اآلخــر  المسار  عرقلة  بغرض 
األمم المتحدة التي ستبدأ بملتقى وطني شامل 
المعتمد  الدستور  باالستفتاء على مشروع  مرورًا 
من الهيئة التأسيسية وينتهي بانتخابات رئاسية 

وبرلمانية«.
السعيدي،  علي  النواب  مجلس  عضو  وقال 
إقرار  خالل  من  إال  يتحقق  ال  البالد  استقرار  إّن 
وإقرار  الدولة،  شكل  وتحديد  أواًل،  الدستور 
أحزاب سياسية  وجود  أجل  من  األحزاب،  قانون 

قوية ومن ثم الذهاب النتخاب رئيس الدولة.

< يوسف عبدالرحمن

< نادية عمران

< فرج أبو سنينة

< رانيا الصيد

< عبداحلميد جبريل

< خالد التواتي

< جازية شعيتير

مجلس النواب طرح خطة
 بديلة لعرقلة االستفتاء

 على الدستور

حالة الضرورة متنح املجلس دون 
سند دستوري أن يقوم مبا يراه مناسباً 

الستمرار احلياة العامة

إقرار الدستور من خالل اآللية التي نّص 
عليها اإلعالن الدستوري باالستفتاء، ومن 
ثمّ الشروع في انتخابات تشريعية ورئاسية

البالد بحاجة إلى مرحلة انتقالية من 
خالل انتخاب رئيس لتوحيد مؤسسات 

الدولة واجليش

تكريس لديكتاتورية جديدة 
ودخول في نفق مظلم بعيد 

عن الديمقراطية

»اختيار رئيس في الوقت الحاضر 
من طرف البرلمان هو مجرد خلط 

لألوراق«

ال انتخاب رئيس دون دستور يحدد 
شكل الدولة ونظام احلكم ومعالم 
السلطة التنفيذية واختصاصاتها

ضمت عبداحلكيم باحلاج وإبراهيم جضران وشعبان هدية

دالالت »قائمة النائب العام« للمتورطني في أعمال العنف
القاهرة - الوسط

بينهم  ليبيين  ستة  على  بالقبض  أمر  الذي  العام  النائب  مكتب  قرار  طرح 
عبدالحكيم بالحاج وإبراهيم جضران وشعبان هدية، تساؤالت حول مآالت هذا 
القرار وما إذا كان مقدمة إلجراءات إضافية تسبق خطوات أخرى سياسية من 

بينها إجراء انتخابات في البالد.
المطلوبة،  القائمة  إلى  بالحاج  ضمه  العام  النائب  قرار  في  األبرز  التطور 
وتحقيق  اإلرهاب«  »محاربة  إطار  في  مهمة  خطوة  البعض  اعتبرها  وقت  في 
سيادة القانون، السيما في سياق االتهامات التي ذكرها رئيس قسم التحقيقات 
األسماء  جاءت الرتباط هذه  القبض  أوامر  إن  قال  العام، حين  النائب  لمكتب 
بأمن  تتعلق  تهم  على  وبناًء  والتشادية،  السودانية  المعارضة  من  بعناصر 
الدولة، السيما مع ورود أسماء هؤالء في التحقيقات الجارية بخصوص الهجوم 

على الحقول والموانئ النفطية والهجوم على قاعدة تمنهنت.
وتضمن قرار مكتب النائب العام القبض على ستة ليبيين بينهم القيادي 
السابق في الجماعة المقاتلة عبدالحكيم بالحاج، وآمر حرس المنشآت النفطية 
فرع الوسطى السابق إبراهيم جضران، ورئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، 

باإلضافة إلى 31 من عناصر المعارضة السودانية والتشادية.
وفيما يحيط الغموض بتفاصيل القضية أو االتهامات الموجهة إليهم، فإن 
ثالثة ليبيين آخرين وردت أسماؤهم وهم علي الهوني ومختار رخيص وحمدان 
المشار  القضايا  في  ودورهم  خلفياتهم  حول  توضيح  أي  دون  حمدان،  أحمد 
عناصر  »ببعض  المتهمين  استعانة  حول  بالغات  إلى  أشار  القرار  لكن  إليها. 
المعارضة السودانية والتشادية واالشتراك معها في القتال الدائر بين بعض 

القبائل الليبية وارتكاب جرائم قتل وخطف وحرابة في الجنوب الليبي«.

تأسست  التي  المقاتلة،  الجماعة  في  السابق  القيادي  بلحاج،  وعبدالحكيم 
في تسعينات القرن الماضي، بعد عودتها من القتال في أفغانستان، خرج من 
بمشروع  عرف  فيما   2010 مارس  إليها  التوصل  جرى  مراجعات  بعد  السجن 
»ليبيا الغد«، بوساطة من علي الصالبي ويوسف القرضاوي، ظل لسنوات في 

إطار اتهامات برعاية مشروع اإلسالم السياسي في ليبيا.
له  عالقة  أية  بنفيه  العام  النائب  مكتب  قرار  بلحاج  استقبل  المقابل،  في 
بالتهم المذكورة في أمر القبض عليه، معتبرًا أن هذه التهم »محاولة إلبعاده 
عن المشهد السياسي«، معلنًا في حديث لقناة »ليبيا األحرار« تكليفه محاميًا 

للرد على مذكرة النائب العام بشكل قانوني، وفق قوله.
وزعم بالحاج أن ثمة »مكيدة من قبل من يهيمنون على األجهزة الضبطية 
لكن  السياسي«،  المشهد  من  بإخراجي  تهديدات  تلقيت  فقد  طرابلس،  في 

ذلك لم يمنع أطرافًا سياسية من الترحيب بقرار النائب العام باعتباره توطئة 
لـ»حصار الجماعات المسحلة التي تزعزع استقرار البالد«.

في حديث  أيضًا  طالب  السعيدي،  علي  الشاطئ،  عن  النواب  مجلس  عضو 
الشركسي  مصطفى  لتشمل  والتحقيق  االتهام  دائرة  بتوسيع  »الوسط«  إلى 
بخصوص الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، باإلضافة إلى جمال التريكي 
الجوية  قاعدة تمنهنت  الهجوم على  أقيلوان في  المال ومحمد  وإبراهم بيت 

)30 كلم شمال مدينة سبها(.
بشأن  بالتساؤالت  محاطة  العام  النائب  مكتب  خطوة  تبقى  سبق  ما  إزاء 
إمكانية تطويرها إلى التحقيق مع شخصيات أخرى متورطة في التوترات األمنية 
التي شهدتها البالد على مدار السنوات الما ضية، وهو ما يعتبر تمهيدًا أمنيًا 

وقضائيًا لالنتقال السياسي في البالد عبر استحقاقات دستورية.

قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على املسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
القاهرة، الوسط - أسماء بن سعيد
جيهان الجازوي - رمضان كرنفودة



متابعات 04

وادي القطارة.. شتاء السيول والحكايات واملخالفات

 إزالة آثار  األمطار في بنغازي 
إزالة  جهود  الصحي  والصرف  للمياه  العامة  الشركة  واصلت 
القليلة  األيام  خالل  بنغازي  مدينة  تشهدها  التي  األمطار  آثار 

الماضية.
تنطلق  التنظيف  فرق  إن  بالشركة  العاملين  أحد  ويقول 
الصحي  الصرف  لقسم  التابعة  األمطار  مياه  صفايات  لتنظيف 

يوميًا.
وأشار إلى أن هذه الفرقة تزاول عملها في ظل وجود شبكة 
وتقييم  نظر  بإعادة  االفتراضي، مطالبًا  انتهى عمرها  متهالكة 
)مجاري–أمطار(  صحي  صرف  محطات  وجود  مع  الشبكات  هذه 
هطول  خالل  المتدفقة  المياه  الستيعاب  كاملة  لصيانة  تحتاج 

األمطار.
زلنا  »ما  يقول  العامل  أن  إال  العراقيل،  هذه  وجود  ورغم 
بجانب  األتربة  ومسح  القمامة  مخلفات  رفع  في  مستمرين 

األرصفة، والتي ليست من اختصاصنا ومعاودة تنظيف الصفايات 
ال  بأننا  إلينا  الموجهة  التساؤالت  على  نقضي  حتى  جديد  من 

نقوم بعملنا على أكمل وجه«.
من  مختلفة  أماكن  في  الصفايات  تنظيف  إعادة  إلى  ونوه 
مدينة بنغازي من بينها الطريق السريع الدائري الثالث، وجزيرة 
الفضيل البركة، وجزء من منطقة الحميضة وغيرها من المواقع 
بشكل متكرر، بسبب عودة األتربة واألوساخ في هذه الصفايات 
مجددًا، والتي من المفترض إزالتها من الجهات المختصة بذلك.

يذكر أنه في ظّل عدم وجود البنية التحتية لشبكات تصريف 
مياه األمطار في أغلب األحياء السكنية في مدينة بنغازي، إال أّن 
العمل مستمر على مدار السّاعة من أجل تصريف مياه األمطار 
داخل  المرورية  الحركة  وتسهيل  المستنقعات  مياه  وسحب 

المدينة.

على  الغزيرة  األمطار  هطول  مشهد  أعاد 
ديسمبر  شهر  نهاية  منذ  الشرقية  المنطقة 
وادي  منطقة  الكثيرين  خاطر  إلى  الماضي 
ارتفع  األمطار  كمية  ازدادت  وكلما  القطارة، 
مؤشر فضول البحث والتقصي عن الوادي الذي 

أغرق بنغازي منذ عقود.
فيضان  من  بنغازي  أهالي  تخوف  ويزداد 
فيضان  آخر  إن  يقول  التاريخ  لكن  الوادي، 
قبل  أي  م   1918 عام  بأكملها  المدينة  غطى 
100 عام ، ومنذ ذلك الحين لم تشهد المدينة 
الرئيسي،  القطارة  وادي  سد  بناء  بعد  فيضانًا 

وسد وادي القطارة الثانوي.
مدينة  حماية  إلى  السدين  بناء  واستهدف 
المخزون  وتغذية  الفيضانات،  من  بنغازي 
المياه  من  واالستفادة   ، للمنطقة  الجوفي 
السد  يبعد  حيث  والزراعة،  الري  في  المحجوزة 
مدينة  جنوب شرق  مترًا  كيلو  أربعين  الرئيسي 
ويبعد  الرجمة،  منطقه  من  بالقرب  بنغازي 
30 كيلومترًا جنوب شرق  الثانوي مسافة  السد 

. مدينة بنغازي 
األرصاد  في  المتخصص  األكاديمي  ويقول 
منشور  في  المنتصر  الضاوي  الدكتور  الجوية 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته  على 
الرطبة،  الفترة  على  »مقبلون  »فيسبوك«: 
الشهرية  األمطار  معدالت  زيادة  تشهد  التي 
تساقطها،  اتساع موسم  و  والشتوية  والفصلية 
المبكرة،  وبداياتها  الفعلية  قيمتها  وزيادة 
منتصف  حتى  اهلل  بإذن  تمتد  سوف  والتي 

الحالي«. القرن  ثالثينيات 
ويحذر ممّا »قد تسببه السيول الجارفة أثناء 
والمناطق  المنحدرات،  في  المطرية  العواصف 
المدن  في  أو  ومصباتها  واألودية  المنخفضة 

التصريف«. التي تعاني من سوء شبكات 
وفي هذا السياق تتزايد المخاوف من احتمال 
في  الثانوي  السد  انهار  حيث  السدين،  انهيار 
ذلك  في  الفيضانات  كثرة  بسبب   1972 العام 

بنغازي  في  األحياء  بعض  وغرقت  الموسم، 
بسبب خروج مياه السد من مجرى الوادي .

لكن فني تشغيل ومراقبة السدود المهندس 
ليصمد  مصمم  »السد  يقول:  العقوري  صالح 
الشركات  أفضل  شيدته  حيث  أخرى،  100عام 
الذي صمّمه  أن »المهندس  األجنبية«، مضيًفا 
مستوى  على  سدًا   25 قبله  صمم  أن  سبق 
مهندسي  بمتابعة  يحظى  أنه  كما   ، العالم 
والمكتب  ببنغازي،  للمياه  العامة  الشركة 

والمرافق«. لإلسكان  االستشاري 
 120 ليتحمل  مصمم  السد  أن  إلى  وأشار 
زيادة  حالة  وفي  المياه،  من  مكعب  متر  مليون 
عن  الزائدة  الكمية  تخرج  سوف  المياه  كمية 
إلى  ونوه  تلقائي«  بشكل  المفيض  طريق 
التي  هي  أجهزة  عدة  بواسطة  السد  »مراقبة 
أرقام  وهناك  السد،  حال  عن  مؤشرًا  تعطي 
هذه  القراءات  تجاوزت  حال  وفي  بها،  مسموح 
والصرف  للمياه  العامة  الشركة  نبلغ  القيم 
الوطنية،  السالمة  وهيئة  بنغازي،  الصحي 
السد  في  المحجوزة  المياه  أن  إلى  مشيرًا 

%2 فقط«. وصلت إلى 

مخالفات
الفيضانات  من  بنغازي  حماية  في  دوره  ورغم 
ثم  ومن  البناء،  في  تجاوزت  شهد  السد  أن  إال 
الرحمن  عبد  السابق  بنغازي  بلدية  عميد  كلف 
هذه  وإزالة  مهامها  بأداء  اإلزالة  لجنة  العبار 
عمران  اإٍلزالة  لجنة  رئيس  ويقول   ، المخالفات 
 11 رقم  قرار  اإلزالة  لجنة  أصدرت  المقصبي: 
تقع  التي  العوائق  إزالة  بشأن   2018 لسنة 
بحر  إلى  الرجمة  من  القطارة  وادي  مجري  في 

قاريونس«.
القضائي  وأضاف »تم تكليف مأمور الضبط 
الزراعية  الشرطة  مع  للتنسيق  اإلزالة  بلجنة 
يحمل  الذي  القرار  من  نسخة  استلموا  الذين 
تنسيق  هناك  حاليًا  و   ،  2018/10/11 تاريخ 
الشرطة  مع  اإلزالة  بلجنة  البلدي  الحرس  بين 

المخالفين«. تبليغ  بشأن  الزراعية 

الوادي حكايات 
الوادي  يمتلئ  والمخالفات،  المخاطر  بين  وما 
الالفي  موسى  الوادي  جار  ويقول  بالحكايات، 
بين  يحجز  الوادي  كان  السد  إنشاء  »قبل 

»مثاًل  ويضيف  وشماله«،  جنوبه  السكان 
تصادف  الخمسينات  من  الثاني  النصف  في 
عائلته  إلى  طالب  عودة  خالل  الوادي  جريان 
الوادي–قادمًا  شخنب–جنوب  أم  زاوية  في 
فاضطر  العام،  منتصف  عطلة  في  سوسة  من 
المقيمين  الالفي  عائلة  مع  اإلجازة  كل  لقضاء 
أوالقطاطير  )القطارات  الكهوف  في  شتاء 

. الوادي(  تسمية  منهن  جاء  الالئي 

الندي التراب 
شهدها  طريفة  قصة  »هناك  الالفي  ويروي 
جرف  عندما   )1950 األكبر)مواليد  أخي 
أحدهم  وكان  العائالت،  بعض  بيوت  الوادي 
حين  إنه  لي  وقال  )حمارته(  إلنقاذ  يجاهد 
أذنها  في  صرخة  أطلق  العملية  من  يئس 
لينتشر  السيل،  مع  فانجرفت  قبضته،  وأرخى 
القطارة  وادي  )وادينا  الدارج  الشعبي  المثل 

. .. شال عزوز وجاب حمارة (« 
تقريبًا  يوميًا  الوادي  على  ويتردد 
شتاء(  )براريك  استراحات  في  أوبالتناوب 
قبيلة  من  الناس  بعض   ، صيًفا(  )خيم 
الالفي  ويشير   ، وآخرين  الالفي  وآل  العواقير 
التي  األماكن  أهم  أحد  كان  الوادي   : أن  إلى 

الليل«. »صيد  الشيهم  صيادو  يقصدها 
بدًءا  الوادي   : يقول  الوادي  سكان  وعن 
تتقاسمه  الغربية  حافته  لعند  الناقة  رقبة  من 
وعائلة  العبار،  قبيلة   : وعائالت  قبائل 
وعائلة   ، ديهوم  علي  بيت  من  المختاري 

الفوارس. وقبيلة   ، الشيخ  أوالد  الالفي 
الوادي  عند  للناس  الطريفة  التقاليد  ومن 
يربط  أن  المياه  منسوب  ارتفاع  حال  في 
تيسر  ما  المدينة  من  القادمون   » »الحدارة 
الشاي... )السكر  جلبوها  التي  البضاعة  من 

الضفة  على  عائالتهم  من  أحد  إلى  إلخ( 
ألن  مخاطر،  الحكايات  في  ويبقى  األخرى. 
هي  عمومًا  واألودية  الوادي  أوقات  أخطر 
المياه  تداهم  أن  يحدث  حيث  الخريف  أواخر 
المجرى  في  ما  لسبب  النازلين  أوبعض  الرعاة 
مادية. خسائر  لهم  فيسبب  منه  بعيد  أوغير   ،

بنغازي - ابتسام اغفير

القاهرة – الوسط

الفترة الرطبة عّمـقت المخاوف من سيناريو المدينة الغارقة

بين شح المياه والكهرباء ونقص خدمات النظافة

»الوسط« ترصد مسلسل املعاناة  في بيت الطالب بجامعة بنغازي

)تصوير : صالح الشلماني(

عقب إعالن تحرير مدينة بنغازي من 
 ،2018 العام  من  يوليو  في  اإلرهاب 
الذي  الدمار  آثار  بنغازي  جامعة  أزالت 
رسالتها  لنشر  وعادت  الحرب،  خلفته 
الجديد  مقرها  رصف  فبدأت  التعليمية، 
الشتالت،  وزرعت  الطالبات،  بيت  وهو 
مكان،  كل  في  الكراسي  ونشرت 
من  الطالب  لحماية  المظالت  وأقامت 

واألمطار. الشمس 
الطالب  يزال  ال  المقابل،  في 
بيت  في  الحياة  صعوبة  يكابدون 
أن  بعد  اإلهمال،  يعاني  الذي  الطالب 
والبيضاء  طبرق  في  بيوتهم  تركوا 
بيت  إلى  وجاءوا  وأوباري،  وسبها 
معاملة  سيلقون  أنهم  واثقين  الطالب 
والعناية.  االهتمام  من  استثنائية 
األمطار،  غزارة  مع  المشكلة  وتفاقمت 

البالد. التي تجتاح  البرد  وموجة 
قسم  اإلعالم  بكلية  الطالب  وينقل 
زمالئه  معاناة  الشريف  محمود  صحافة 
من  جئنا  علم  طالب  »نحن  بالقول: 
ولسنا  رفيعًا،  علمًا  لننال  البعيدة،  مدن 
عقابًا  المكان  هذا  في  بنا  يزج  جناة 
الداخلي  البيت  في  نعانيه  ما  لجرمنا، 

ال يحترم إنسانيتنا وال يليق بآدميتنا«.
أبسط  من  الُطالب  بيوت  وتخلو 
في  يسكنون  إذ  اللوجستية،  المقومات 
يسُكنها  سريرين  تَسَع  ضيقة  غرف 
)أربعة( طالب، ويوضح الشريف »ليسَ 
أو  تُذاكر  أن  بسهولةٍ  إمكانك  في 
جريدة،  تقرأ  حتى  أو  كتابًا  تطالع 

هذا  ظل  في  دراستك  في  تجتهد  وأن 
الخانق«. الضيِق 

للمبيت،  صحية  غرف  »ال  ويضيف 
ال  كافيتيريا،  ال  علمية،  مكتبـة  ال 
مواصالت، ال مغسلة، ال أثاث، وال حتى 
القرطاسية«،  لبيع  دكاٌن  األقل  على 
ويردف بالقول »معنا طالب مكفوفون، 

مع  معاناتهم  حجم  تتخيلوا  أن  فلكم 
نعيشها«. التي  الكوارث  هذه 

بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم 
تعاني المدينة أيضًا من تضرر الخدمات 
»نعاني  الشريف  يقول  إذ  األساسية، 
يومًا   20 من  أكثر  منذ  المياه  انقطاع 
الكهرباء  وانقطاع  الطلبة،  بيوت  عن 
ألكثر من أسبوع وما زلنا نعاني انقطاع 
ويضيف:  اللحظة«.  حتى  وشحها  المياه 
معدومة،  العامة  النظافة  »خدمات 
النفايات  تراكم  إلى حد  والتسيب وصل 
إلى  تحول  الذي  الطلبة،  بيت  أمام 
الطالب«.  بصحة  تفتك  موبوءة  بيئة 
الممرات  تمأل  واألوساخ  »البكتيريا 

ودورات المياه )المشتركة(«.
وسط  المشكالت  هذه  وتتراكم 
هذا  عن  المسؤولين  اهتمام  غياب 
الجميع  إلى  »تحدثنا  ويقول  الملف، 
وزارة  وال  المسؤولة،  الجهات  ال  ولكن 
تهتم«،  بنغازي  جامعة  وال  التعليم، 
مشيرًا إلى مشروعات تقام في الجامعة 
أن  »نود  وقال  لألولويات.  ترتيب  دون 
تصل رسالتنا إلى المسؤولين لتصحيح 

الذي نعيشه حاليًا«. الكارثي  الوضع 

 الثلوج تغطي مناطق الجبل األخضر

طوال  األخضر،  الجبل  مناطق  معظم  الثلوج  غطت 
األمطار  تساقط  مع  بالتزامن  الجاري،  األسبوع 
الحرارة،  درجات  في  شديد  انخفاض  وسط  الغزيرة 
التواصل  مواقع  صفحات  نشرتها  صور  وفق 

االجتماعي.
وبلدية  البيضاء  بمدينة  أحياء  عدة  وشهدت 
إلى  أدت  التي  واألمطار،  للثلوج  تساقطا  شحات، 

وخلت  ساعات،  لعدة  الكهربائي  التيار  انقطاع 
لبرودة  نتيجة  السيارات  وحركة  المارة  من  الشوارع 

الطقس وبرك المياه في الطرق.
التواصل صورًا  مواقع  على  عدة صفحات  ونشرت 
مناطق  وحدائق  شوارع  غّطت  وقد  الثلوج  تُظهر 
عزوف  وسط  البيضاء،  ومدينة  األخضر  الجبل 
نتيجة  العامة؛  المناطق  في  التواجد  عن  المواطنين 

سوء األحوال الجوية.
األخضر  الجبل  أمن  مديرية  أطلقت  األثناء  في 
المولد  »إطفاء  تضمن  للمواطنين  تنبيهًا 

ووضع  بالوقود،  تزويده  عملية  أثناء  الكهربائي 
بدخول  يسمح  مفتوح  مكان  في  الكهربائي  المولد 
الهواء حتى ال تحدث أية حالة اختناق نتيجة الدخان 
األعوام  خالل  جرى  مثلما  المولد  عوادم  من  الخارج 

السابقة«
»تخزين  المواطنين  األمن  مديرية  ناشدت  كما 
في  والنفط  والكيروسين  البنزين  مثل  المحروقات 
مكان بعيد عن متناول األطفال وعن مصادر الحرارة 
لضمان  جيدة  بتهوية  يتمتع  المكان  يكون  وأن 

دخول الهواء وخروجه«.
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فشل النخب السياسية وممثليهم املنتخبني في حل مشكلة االنقسام سبب رئيسي في األزمة القائمة

توحيد املؤسسة العسكرية جزء ال يتجزأ من سيادة ووحدة الدولة

التشاوري  المسار  اجتماعات  في  المشاركون،  أكد 
للملتقى الوطني الليبي، ضرورة الحفاظ على السيادة 
التي  الحوارات  خالل  ونوهوا  ليبيا،  ووحدة  الوطنية 
نظمها مركز الحوار اإلنساني برعاية األمم المتحدة، 
إلى ضرورة استعادة سيادة ليبيا عبر التأسيس لحكم 
فعلي وناجع تسود فيه الدولة ومؤسساتها األمنية 

والعسكرية.
وخلص تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني 
والوطنية  السيادية  المؤسسات  حماية  ضرورة  إلى 
من التوترات السياسية، وطالب المشاركون بتعيين 
أعضاء مجالس إدارة المؤسسات السيادية والوطنية 
وفقًا لمدة محددة مسبقًا ودون إمكانية إقالتهم بما 

يحيدهم عن التدخل السياسي والصراعات الفئوية.
وأكد المتحاورون ضرورة أن تتضافر كل الجهود 
لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يبقيها بمنأى عن 
كل الشؤون السياسية والمدنية، واتفقوا على أهمية 
أن تكتسي القوات المسلحة طابعًا وطنيًا وأن تكون 

تشكيالتها ممثلة لكل المناطق بطريقة متوازنة.
وحماية  االقتصاد  إنعاش  إن  المشاركون  وقال 
الثروات وتوزيعها العادل يمثل أولوية قصوى للشعب 
الوضع  أن  إلى  وأشــاروا  لالستقرار.  ودعامة  الليبي، 
االقتصادي الحالي يتطلب القيام بإصالحات تمكن 
إلى  داعين  والتبذير،  الهدر  أشكال  كل  تفادي  من 
اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة التضخم والسيولة 

وكل أشكال التالعب بسعر صرف الدينار الليبي.
دعا  االنتقالية،  المرحلة  إنهاء  كيفية  وحــول 
الفرصة  الغتنام  المنتخبة  األجسام  المشاركون 
الحالي،  المأزق  من  مخرَج مشرف  إليجاد  التاريخية 
الدستور  وضع  بدائل  حول  الليبيين  آراء  واختلفت 
دستور  إلى  العودة  إلى  دعا  من  فمنهم  التوافقي، 
1951 أو المعدل سنة 1963 كأساس دستوري، في 
حين دعا البعض اآلخر إلى تنظيم االنتخابات على 

أساس اإلعالن الدستوري المعدل سنة 2014.
وشددوا على أهمية المصالحة الوطنية باعتبارها 
أسس  على  الدولة  بناء  وإلعــادة  لالستقرار  ضرورة 
المبادئ  حسب  األهلية،  والسلم  والوحدة  السيادة 
التي توصل إليها التقرير النهائي للمسار الذي نظمه 

مركز الحوار اإلنساني.
الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها

أرضًا  ليبيا  الوطنية ووحدة  السيادة  الحفاظ على   -
أن  حل  ألي  يمكن  ال  ودونــه  أساسي  شرط  وشعبًا 

يكون شرعيًا أو مستدامًا.
- إن ما يجمع الليبيين هي المواطنة واإلحساس 
هذه  وإن  الواحد،  الوطن  إلى  باالنتماء  المشترك 
المحلية  الخصوصيات  تلغي  ال  الجامعة  المواطنة 

والثقافية وإنما تعززها في إطار الوطن الواحد.
يتضمن  أن  يجب  والسيادة  الوحدة  مبدأ  إن   -
درجة مهمة من الحكم المحلي المستقل تتراوح بين 
الالمركزية والفيدرالية بما يمكن من تدعيم وحدة 
وتكامل مؤسسات الدولة الوطنية والمحلية وضمان 

فاعلية أدائها.
- رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون 
العبث  من  ليبيا  حماية  أن  كما  الليبية،  الداخلية 

الخارجي إنما يمر عبر وحدة الليبيين وتوافقهم.
التأسيس  عبر  ليبيا  سيادة  الستعادة  التطلع   -
ومؤسساتها  الدولة  فيه  تسود  وناجع  فعلي  لحكم 
األمنية والعسكرية التي تحمي الوطن والمواطنين 
أن  يجب  السياق،  نفس  وفي  الحدود.  عن  وتــذود 
األصول  استعادة  إلى  الدولة  مؤسسة  بناء  يفضي 
المجمدة في الخارج لصالح الشعب الليبي ورفع حظر 
السالح بما يمكن من استرجاع الدولة قوتها وفرض 

احتكارها للعنف الشرعي.
- عقد الملتقى الوطني، أيًا تكن صيغه وترتيبات 
اجتماعه النهائي، على أرض الوطن وبين ظهراني 
الشعب الليبي، ويعتبر ذلك تكريسًا لمبدأ السيادة 
المجموعة  احترام  عن  عمليًا  وتعبيراً  واالستقالل 

الدولية للسيادة الوطنية الليبية.
الحكم الديمقراطي الرشيد

الحكومية  والمناصب  الوظائف  في  التعيينات  إن   -
)المناصب الوزارية، الوظائف المدنية في المؤسسات 
تعتمد  أن  يجب  الوطنية(  والشركات  الحكومية 
والخبرة  الفنية  كالكفاءة  موضوعية،  معايير  على 
والنزاهة ونظافة اليد ونكران الذات لخدمة المصلحة 
العامة وذلك بمعزل عن أي انتماء مناطقي أو قبلي 

أوسياسي.
ذلك أن اعتماد المحاصصة المناطقية أو السياسية 
من شأنه أن يهدد وحدة ليبيا وشعبها، فضاًل عن 
كونه يمثل عائقًا أمام إدارة مصالح الليبيين بطريقة 

فعالة.
- إن ما تعرضت له بعض المناطق من ظلم فيما 
إقرار سياسات  يستوجب  قد  التعليم  بفرص  يتعلق 
تضامنية تمكن من تأهيلهم وتدريبهم، ومن ثمة 
تمثيلهم على النحو األكثر إنصافًا، خاصة فيما يتعلق 

بالوظائف الدبلوماسية.
- ضرورة أن تكون عملية التعيين في المناصب 
األشخاص  يكون  وأن  شفافة  الحكومية  والوظائف 
ومن  االختصاص  أهل  من  تعيينهم  يتم  الذين 

المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد.
- إن المؤسسة القضائية في ليبيا تحظى بثقة 
كل  في  رئىيسيًا  يبقي  دورهــا  أن  كما  الليبيين، 
الدولة  الرامية الستعادة األمن وإعادة بناء  الجهود 
وضمان السير العادي للمؤسسات. وفي نفس اإلطار، 
القضاء  لحماية  الضرورية  الشروط  توفير كل  يجب 
من آفة الفساد، وضمان احترام قراراته بعيداً عن كل 

التأثيرات والضغوطات.
في  النساء  حقوق  لضمان  الجهود  كل  بذل   -
ليبيا وتحقيق  السياسية في  العملية  المشاركة في 
للترفيع  الممكنة  الجهود  كل  تبذل  أن  في  أملهن 

ـ تخصيص موارد مالية للبلديات مع اعتماد جملة 
الكثافة  معيار  غرار  على  الموضوعية  المعايير  من 

السكانية.
ـ توزيع موارد مالية على البلديات أو مجموعة بلديات 
)في غياب المحافظات( بهدف إنجاز مشاريع تنموية 
وإعادة اإلعمار وتهيئة البنية التحتية، وذلك على أساس 

تشخيص موضوعي للحاجيات في كل منطقة.
ـ رصد جزء من عائدات الثروات الوطنية في تنمية 
المناطق المنتجة للنفط، التي تعاني مشاكل بيئية 

وصحية متفاقمة.
دور قوي للبلديات

وفيما يلي نص ما أورده التقرير بشأن تكريس الحكم 
المحلي والدور القوي للبلديات:

- تمثل البلديات عاماًل رئيسيًا من عوامل االستقرار 
في ليبيا، وهو ما يستوجب تكريس حكم المركزي، 
ذلك أن المركزية المفرطة التي ميزت الحكم طوال 
الليبيون  يزال  ال  مشاكل  إلى  أدت  ليبيا  في  عقود 
جزء  نقل  ذلك  ويستدعي  اليوم،  إلى  منها  يعانون 
مهم من صالحيات الوزارات والقطاعات إلى البلديات.

- في غياب المحافظات وفي ظل تعطل اضطالعها 
بمسؤولياتها، يجب العمل على إيجاد آليات تمكن 
من العمل المشترك بين البلديات والتضامن بينها، 
قصد تفادي اإلهدار والسماح بديمومة أكبر للمشاريع 

التي يتم العمل عليها.
تأسيس  على  العمل  يجدر  األســاس،  هذا  وعلى 
حقيقي »للمجلس األعلى لإلدارة المحلية« كما نص 

على ذلك االتفاق السياسي الليبي لسنة 2015.
على  اطالعًا  األكثر  األجسام  هي  البلديات   -
الحاجيات اليومية للمواطنين، ويجب إشراكها فعليًا 

في تقديم الخدمات وتوزيع الموارد على المواطنين.
في  مهمًا  دوراً  البلديات  تلعب  أن  يجب   -
مع  التعامل  على  المساعدة  عبر  سواء  األمن  حفظ 

الخصوصيات المحلية أو إسداء النصح وإبداء الرأي.
- العالقة بين الحكم المحلي والحكم المركزي هي 
عالقة تكاملية، إذ يقوي كل منهما عمل اآلخر، وعلى 

هذا األساس يجب أن يتم إشراك األجسام المحلية 
على  االستراتيجية  والخطط  الموازنات  إعــداد  في 

المستوى المركزي.
- ضرورة تحييد البلديات عن المعارك السياسية 
خدمية  صالحياتها  تكون  أن  يستوجب  ما  وهــو 

خالصة.
- إن منظومة دعم بعض المواد األساسية على 
غرار الوقود ال تصل إلى مستحقيها وهو ما يستوجب 
التفكير في منظومة دعم مباشر لألفراد والعائالت 
عبر البلديات والقطع مع المنظومة المركزية القائمة، 

التي تؤدي إلى مظاهر فساد متعددة.
إنهاء المرحلة االنتقالية

ـ ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية والتوصل سريعًا 
إلى وضع مستقر ودائم.

ـ أدى فشل المنتخبين في التوصل إلى مَخرج من 
األزمة القائمة إلى إحساس الليبيين بأنهم في انتقال 
ال ينتهي، وهو ما يستدعي أن تعمل كل األجسام 
المنتخبة على اغتنام الفرصة التاريخية إليجاد مَخرج 

مشرف من المأزق الحالي.
مكتمل  توافقي  دستور  إلى  التوصل  ضــرورة  ـ 
البناء يتم إقراره عبر التشاور بعيدًا عن كل التأثيرات 

والتهديدات والتدخالت بما يدعم الوحدة الوطنية.
تعددت  التشاوري  المسار  اجتماعات  سياق  في  ـ 
عبر  إذ  الحالي،  الدستوري  مشروع  بخصوص  اآلراء 
بعض المشاركين عن تطلعهم للتوصل إلى دستور 
الدستور  مشروع  على  االستفتاء  عبر  البناء  مكتمل 
الحالي، وهو ما يتطلب المسارعة في استصدار قانون 
االستفتاء، في المقابل اعتبر قسم آخر من المشاركين 
أن هذا االستفتاء من شأنه أن يوتر الوضع السياسي 

ويفاقم من األزمة الحالية.
ـ في حال تعذر التوافق على دستور مكتمل البناء، 
أساس  إلى  التوصل  ضــرورة  على  الليبيون  يتفق 
وبهذا  أساسه.  على  االنتخابات  إجراء  يتم  دستوري 
إلى  العودة  إلى  المشاركين  بعض  يدعو  الصدد 
المعدل سنة  دستور ١٩٥١  أو   1951 دستور سنة 
1963 كأساس دستوري، في حين يدعو البعض اآلخر 
إلى تنظيم االنتخابات على أساس اإلعالن الدستوري 
مختلف  سياق  وفي   ،2014 سنة  المعدل  لـ ٢٠١١ 
لالستفتاء  تدعو  آراء  برزت  والمشاورات  النقاشات 
على الفصول المتعلقة بتنظيم السلطات في مشروع 
الدستور الحالي بما يسمح بتنظيم انتخابات تؤدي 
إلى وضع دائم يسمح بحوار ليبي–ليبي حول الدستور 

النهائي.
ـ الرفض المطلق ألي مَخرج دستوري يخير الشعب 
وهم  الفوضى،  أو  االستقرار  احتمالي  بين  الليبي 
إلى خارطة طريق تضعهم  المعنى  يتطلعون بهذا 
بين خيارين: االستقرار أو االستقرار أيًا تكن الصيغ 

واألشكال.
االنتخابات

ـ إن تنظيم االنتخابات يمثل المؤشر الحقيقي على 
نهاية المرحلة االنتقالية، وفي حال لم تسمح الظروف 
األمنية والسياسية الراهنة بذلك فإنه يجب البحث عن 

مَخرج غير انتخابي لألزمة القائمة.
الليبيين  أمام مشاركة  الحواجز  كل  إزالة  يجب  ـ 
ويشمل  واقتراعًا،  ترشحًا  االنتخابية  العملية  في 
ذلك تبسيط شروط الترشح. وفي هذا اإلطار، تمت 
اإلشارة إلى أن مرحلة العزل السياسي ألنصار النظام 
السابق قد ولت، كما أن حق الترشح في االنتخابات ال 
يجب أن يشمل مَن تورطوا في ارتكاب جرائم خطرة 

في حق الليبيين واإلنسانية.
أي  في  المناطق  بين  المقاعد  توزيع  يجب  ـ 
انتخابات مقبلة بطريقة متوازنة، تأخذ بعين االعتبار 
المعيارين السكاني والجغرافي وغيرهما من المعايير 

الموضوعية.
ـ تمت اإلشارة إلى مسألة حرمان قسم من الليبيين 
من الهويات واألرقام الوطنية، كما عبر البعض عن 
في  المقيمين  األجانب  بعض  توطين  من  خشيته 
ليبيا بطريق غير شرعية، ومنحهم وثائق هوية وطنية 
إلى  تحتاج  المسألة  فإن هذه  عامة  بوصفة  مزورة، 

تشخيص محدد وإلى معالجتها بشكل دقيق.
ـ ضرورة الشفافية في تمويل الحمالت االنتخابية 
وهو ما يتطلب تشريعات محددة بهذا الخصوص. 
في  المترشحين  لكل  مالي  كشف  اشتراط  ويمكن 

االنتخابات.
المصالحة الوطنية

ضــرورة  باعتبارها  الوطنية  المصالحة  أهمية  ـ 
لالستقرار في المدى القصير وإلعادة بناء الدولة على 
أسس السيادة والوحدة والسلم األهلية في المديين 

المتوسط والطويل.
- إن مسار المصالحة الوطنية يجب أن يتم داخل 
ليبيا وبين الليبيين دون أي تدخل خارجي، ومع مراعاة 
أن  المسار  لهذا  يمكن  المحلية. كما  الخصوصيات 
يكلل بالنجاح إذا ما تمعن القائمون عليه في تراث 
ما  وإذا  األصيلة  الليبية  والتقاليد  واألعراف  األجداد 

تضافرت جهود حكماء ليبيا شيبًا وشبابًا.
ـ يمكن للسلطات الليبية وللمجموعة الدولية أن 
تساهم في توفير أحسن الظروف لنجاح الليبيين في 

المضي قدمًا في مصالحاتهم الوطنية.
جبر  يستوجب  الوطنية  المصالحة  تحقيق  إن  ـ 
الخواطر قبل األضرار، كما يجب العمل على التعويض 
للمدن والمناطق التي عانت األمرين بسبب األزمة 
منذ سنة 2011، وقد دعا المشاركون بهذا الخصوص 
إلى توفير الموارد المالية الضرورية إلعادة إعمار هذه 

المدنة وتعويض ضحايا هذه األحداث.
أركان  من  رئيسيًا  ركنًا  تمثل  المصارحة  إن  ـ 
الحق  ينفي  ال  ذلك  وإن  الوطنية،  المصالحة  مسار 
في التقاضي متى توفرت شروط االستقرار والوحدة 
التقاضي  لها  ويمكن  سيادية،  مؤسسات  ووجــود 
يختارها  تصالحية  عدالة  منظومة  إطار  في  يتم  أن 

الليبيون.

الحكومية  المواقع  فى  المرأة  تمثيل  نسبة  في 
والمؤسسات الوطنية بما يمكنها من لعب دور رائد 

في كل المستويات المحلية والوطنية.
األمن وآليات الترتيبات األمنية.

في  الليبيين  لكل  مكفول  أساسي  حق  األمن  إن   -
وجود  تستوجب  عامة  خدمة  وهو  البالد،  ربوع  كل 
مؤسسات عسكرية وأمنية مستقلة وقوية تستند إلى 
القيم الوطنية وتخضع للقانون والرقابتين المدنية 

والقضائية.
أمنية  مؤسسات  بناء  على  العمل  أهمية  رغم   -
االحتفاظ  في  الحق  فإن  وموحدة،  قوية  وعسكرية 
يبقي  الشخصية  الحماية  لغايات  الفردي  بالسالح 
ترسيخ  استكمال  حين  إلــى  ــل  األق على  مكفواًل 
مؤسسات مستقرة وديمقراطية تحظى بثقة واحترام 
كل المواطنين. بيد أنه من المهم أن يتم تسجيل 
هذه األسلحة الشخصية قصد اجتناب اإلتجار بها أو 

استعمالها بطريقة غير شرعية.
الثقيلة  العسكرية  المعدات  تخضع  أن  يجب   -
لسلطة مستقلة تحظى بثقة الليبيين قصد تخزينها 
األجسام  مع  بالتنسيق  وذلــك  منها،  التخلص  أو 

المحلية.
- يجب التوصل إلى حل وسط ومعادلة متوازنة 
األفراد  لنزع سالح  الهادفة  الردعية  اإلجــراءات  بين 
والمجموعات التي تعمل خارج الدولة وبين اإلجراءات 
نزع  على  تشجيعهم  في  تسهم  التي  التحفيزية 

سالحهم طوعيًا والخضوع لسلطة الدولة.
- إن أجهزة األمن يجب أن تكون مهنية وأن يعمل 
أفرادها في مناطقهم األصلية في حدود اإلمكانات 
المتاحة، في المقابل تم تسجيل االتفاق على أهمية 
أن تكتسي القوات المسلحة طابعًا وطنيًا وأن تكون 

تشكيالتها ممثلة لكل المناطق بطريقة متوازنة.
- يمثل االنفالت اإلعالمي ونتائجه خطراً على أمن 
ميثاق  وضع  اقتراح  الخصوص  بهذا  وتم  الليبيين، 

شرف إعالمي.
وحدة المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية

- إن خطر انقسام المؤسسات السيادية الوطنية 
الوطنية  والمؤسسة  المركزي  المصرف  غرار  )على 
في  االزدواجية  أو  العامة(  الشركات  وباقي  للنفط 
إدارتها من شأنه أن يمثل تهديداً رئيسيًا لوحدة ليبيا 

وإهداراً لمقدراتها ومواردها.
- إن فشل النخب السياسية وممثليهم المنتخبين 
في  رئيسي  االنقسام سبب  لمشكلة  إيجاد حل  في 
األزمة القائمة، كما أن التدخالت الدولية من شأنها 
أن تؤجج الخالف بين الليبيين وهو ما يستوجب أن 
تجتمع كل األطراف السياسية إليجاد الوسائل الكفيلة 

بتوحيد المؤسسات والحد من تقسيمها.
والوطنية  السيادية  المؤسسات  حماية  يجب   -
األولويات  أهم  أن  باعتبار  السياسية  التوترات  من 
المنوطة بها تتمثل في تسيير مقدرات كل الليبيين 
باعتبارها أمانة اقتصادية، كما يجب أن يخضع عمل 
هذه المؤسسات إلى المعايير األخالقية األكثر صرامة 
بما يعزز الشفافية ويدعم شرعية األجسام المشرفة 

على تسييرها.
- يمكن تعيين أعضاء مجالس إدارة المؤسسات 
السيادية والوطنية وفقًا لمدة محددة مسبقًا ودون 
إمكانية إقالتهم بما يحيدهم عن التدخل السياسي 

والصراعات الفئوية.
لتوحيد  الجهود  كــل  تتضافر  أن  ضـــرورة   -
كل  عن  بمنأى  يبقيها  بما  العسكرية  المؤسسة 
الشؤون السياسية والمدنية، وبنفس القدر يجب أن 
تبتعد المؤسسات المدنية والسياسيون عن توظيف 
استعمال  أو  سياسية  لغايات  العسكرية  المؤسسة 

السالح ألغراض شخصية أو فئوية.
العسكرية جزء ال يتجزأ من  المؤسسة  - توحيد 
الليبي  الجيش  بناء  أن  كما  الدولة،  ووحدة  سيادة 
حماية  أولوياته  صلب  في  يضع  أن  يجب  المأمول 

حدود البالد، ودفع كل التدخالت الخارحية.
للمؤسسة  والوطني  المهني  الطابع  إن   -
العسكرية يمثل مطلبًا ليبيًا رئيسيًا، ذلك أن بعض 
الوالء  أساس  على  القائمة  والوحدات  التشكيالت 
الشخصي أو المناطقي من شأنها أن تهدد حيادية 

المؤسسة العسكرية وطابعها المهني.
- إن ضباط المؤسسة العسكرية الليبية ينحدرون 
من كل مناطق ليبيا، وهو ما يمكن أن يجعلهم نواة 
المؤسسة العسكرية المهنية والموحدة المنشودة، 
وتهميش  الضباط  هؤالء  تجاهل  تم  ما  كثيرًا  إذ 
دورهم في كل محاوالت توحيد المؤسسة العسكرية، 
وقد عبر المشاركون عن أملهم في أن تتم االستفادة 

من الضباط ذوي الخبرة في كل مناطق البالد.
مختلطة  العسكرية  الوحدات  تكون  أن  يجب   -
وممثلة لكل المناطق وأن تبتعد عن كل ما يمكن 
للمؤسسة  فئوي  والــال  الوطني  الطابع  يهدد  أن 

العسكرية.
انعاش االقتصاد وحماية الثروات

للشعب  قصوى  أولوية  االقتصاد  إنعاش  يمثل 
من  القائمة  األزمة  بداية  منذ  يعاني  الذي  الليبي 
اجتماعات  عن  انبثقت  وقد  صعب،  معيشي  وضع 

نسوق  االقتراحات  من  مجموعة  التشاوري  المسار 
منها ما يلي:

عن  المسؤولة  الوطنية  المؤسسات  حماية  ـ 
إدارة الموارد الوطنية االستراتيجية، السيما الشركة 
الوطنية للنفط، من كل التهديدات وعمليات االبتزاز 
دون  الحيلولة  أو  نشاطها  إعاقة  شأنها  من  التي 
اعتبار كل  يجب  كما  لها.  الموكلة  بمهامها  القيام 
وعن  الممارسات  هذه  عن  المسؤولة  المجموعات 
عمليات االبتزاز مجموعات خارج القانون واتخاذ كل 

اإلجراءات الردعية الالزمة.
المباشرة  ليبيا  في  االقتصادي  الوضع  تطلب  ـ 
في القيام بإصالحات تمكن في المدى المنظور من 
تفادي كل أشكال اإلهدار والتبذير، ويجب أن تشمل 
هذه اإلصالحات منظومة األجور وسياسات التوظيف 
في القطاع العام، كما يجب أن تشمل هذه اإلصالحات 
القطاعين المالي والبنكي، باإلضافة إلى اتخاذ كل 
اإلجراءات الضامنة لحق الليبيين في الكرامة، فضاًل 

عن حقوق األجيال القادمة في الثروات الوطنية.
ـ بهدف وضع حد القتصاد الريع والغنيمة وتشجيع 
أمام  العراقيل  كل  إزالــة  يجب  الخاصة،  المبادرة 
االقتصادية  الفرص  كل  وتوفير  الخاص،  االستثمار 
الممكنة، خاصة للشباب المعرض لخطر الجماعات 

العنيفة وإغراءات حمل السالح.
ـ يجب القيام بإجراءات عاجلة لحل مشكلة التضخم 
الدينار  التالعب بسعر صرف  والسيولة وكل أشكال 
بالخبرات  االستعانة  يمكن  اإلطار  الليبي. وفي هذا 
التأسيس لسياسة  الدولية قصد  للمجموعة  الفنية 

نقدية متوازنة ودائمة.
تعاقدية شفافة في كل  إجــراءات  احترام  يجب  ـ 
مظاهر  من  للحد  الدولة  تعقدها  التي  الصفقات 

الفساد وسوء استعمال موارد الدولة.
الموارد  وعوائد  للثروات  العادل  التوزيع  وبشأن 

الليبية، أوصى المشاركون بالمبادئ التالية:
ـ ال يجب أن تقتصر الموازنة العامة على النفقات 
المرصودة للسلطات المركزية في كل أنحاء البالد، 
وهو ما يقتضي أن تتضمن الموازنة السنوية ما يلي:

رأوا  الوطنية والحكومية؟ وكيف  الليبي عن األولويات  الوطني  للملتقى  التشاوري  المسار  المشاركون في اجتماعات  ماذا قال 
االنتقالية؟ الفترة  العسكرية واألمنية وإنهاء  المؤسسات  الدفاع ووحدة  الحق في األمن وقضايا 

وما المبادئ التي انبثقت عن االجتماعات التي دامت أربعة أشهر هذا العام؟
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 المشاركون عن قضايا األمن والدفاع، وما ضوابط ومعايير توزيع السلطات والموارد؟ وشروط العدالة التصالحية واألساس 
االنتقالية؟ المرحلة  إلنهاء  الدستوري 

للملتقى  التشاوري  المسار  انبثقت عن اجتماعات  التي  المبادئ والتوصيات  الخامسة واألخيرة تنشر »الوسط «  الحلقة  وفي هذه 
 1300 43 بلدية ، وفي »مدن المهجر« التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في  77 جلسة في  الوطني، التي شملت 

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

املبادئ والتوصيات في قضايا املصالحة 
وتوحيد املؤسسات وإنعاش االقتصاد

املواطنة الجامعة  ال تلغي الخصوصيات املحلية والثقافية بل تعززها في إطار الوطن الواحد

5تقرير املسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي 

القاهرة - الوسط

حماية ليبيا من العبث الخارجي يمر عبر وحدة الليبيني وتوافقهم
عقد الملتقى الوطني أيا تكن صيغه 
وترتيبات اجتماعه النهائي على أرض 

الوطن وبين الشعب الليبي

االنفالت اإلعالمي يمثل خطراً على 
أمن الليبيين ولذا يجب وضع ميثاق 

شرف إعالمي
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واشنطن - وكاالت

رغم الترقب الكبير واإلقتراب من رقم قياسي في طول فترة 
إغالق الحكومة الفيدرالية األمريكية بسبب رفض الكونغرس 
دونالد  األميركي  الرئيس  يصر  دوال  مليار  ستة  نحو  إقرار 
ترامب الحصول عليها لتمويل بناء »جدار من الفوالذ« على 
منتظر  في خطاب  الرئيس  يقدم  لم  المكسيك،  طول حدود 
األبيض  بالبيت  مكتبه  من  ليبيا  بتوقيت  األربعاء  فجر  ألقاه 
أي تنازالت أو مقترحات جديدة للخروج من المأزق المستمر 

منذ ثالثة أسابيع.
مشاهدة  ذروة  وقت  في  ألقاه  الذي  الخطاب  وفي 
سعى  المتحدة،  للواليات  الشرقي  الساحل  في  التلفزيون 
ببناء  القاضية  لخطته  األميركيين  تأييد  حشد  إلى  ترامب 
»أزمة  اعتبره  ما  لمواجهة  المكسيك  مع  الحدود  على  جدار 
إنسانية وأمنية«، في وقت ينفي فيه المشرعون عن الحزب 
مجلس  في  اآلن  األغلبية  يمتلكون  الذين  الديمقراطي 
الرئيس  ويتهمون  األساس  من  »أزمة«  وجود  النواب 

األميركي بنشر أكاذيب ال تقنع سوى مؤيديه.
البيضاوي  المكتب  من  يلقيها  األمة  إلى  كلمة  أول  وفي 
غير  المهاجرين  من  ترامب  حذر  دقائق،  تسع  واستغرقت 
القانونيين الذين اتهمهم بإراقة »دماء أميركية«، لكنه عدل 
عن إعالن »حال طوارئ استثنائية« كانت ستمنحه صالحية 
إصدار أمر بتنفيذ مشروعه بدون موافقة الكونغرس، ما كان 

سيشعل الوضع السياسي في واشنطن.
جزًءا  يشل  الذي  »اإلغالق«  من  عشر  الثامن  اليوم  وفي 
التي  الحجج  ترامب  ردّد  الفيدرالية،  الحكومة  إدارات  من 
حادة  فعل  ردود  مثيرًا  تغريداته،  في  أسابيع  منذ  يكررها 
من الديمقراطيين الذين يتهمونه بإثارة الخوف بشكل غير 

مسؤول وبإطالة أمد األزمة حول الميزانية.
قاعات  أشهر  من  األميركيين  إلى  متوجهًا  ترامب  وقال 
كلمات  سابقون  رؤساء  منها  ألقى  التي  األبيض  البيت 
الصواريخ  أزمة  خالل  كينيدي  جون  كلمة  مثل  تاريخية 
نشهد  ألننا  المساء  هذا  »أخاطبكم  كوبا،  في  السوفياتية 

أزمة إنسانية وأمنية متزايدة على حدودنا الجنوبيّة«.
إلقامة  دوالر  مليار   5,7 بتخصيص  جديدة  مرة  وطالب 

»حاجز من الفوالذ بداًل من جدار إسمنتي«.
االنتخابية،  حملته  وعود  أبرز  من  الجدار  بناء  وكان 
أن  غير  كلفته،  المكسيك  تدفع  إسمنتي  بجدار  وعد  وقد 

يرفض  إذ  ورق  على  حبرًا  اآلن  حتى  بقي  المشروع  هذا 
»من  يعتبرونه  لمشروع  األموال  تخصيص  الديمقراطيون 

القرون الوسطى«.
الجدار  لتمويل  المعارضون  الرئيس  خصوم  وسارع 
باعتباره »ال أخالقي« وباهظ الكلفة وغير مجد، إلى التنديد 
وحضه  القضية،  هذه  في  يده  يمد  لم  الذي  ترامب  بموقف 

مرة جديدة على »إعادة فتح الحكومة«.
نانسي  الديمقراطية  النواب،  مجلس  رئيسة  وقالت 
احتجاز  عن  ترامب  الرئيس  يتوّقف  أن  »يجب  بيلوسي، 
األزمة  تصعيد  عن  يتوّقف  أن  ويجب  رهائن  األميركيين 

ويجب أن يعيد فتح الحكومة«.
بعد  الهواء  على  مباشرة  بّثت  كلمة  في  وأضافت 
األقليّة  زعيم  جانبها  إلى  وقف  وقد  ترامب،  خطاب  انتهاء 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أّن »الرئيس 
استخدم للتوّ المكتب البيضاوي لفبركة أزمة وإشاعة الخوف 

وصرف االنتباه عن الفوضى التي تعمّ إدارته«.

وقال شومر من جانبه »الديمقراطيون والرئيس يريدون 
نفسه  الوقت  في  لكنّنا  الحدود،  على  األمن  تعزيز  جميعًا 
فعالية  األكثر  الطريق  الرئيس على  العمق مع  مختلفون في 

للقيام ذلك«.
انقطاع  إلى  أدى  ما  الميزانية  المفاوضات حول  تعثر  ومع 
ألف   800 حوالى  بات  الفيدرالية،  الحكومة  عن  التمويل 
على  إما  أسبوعين  من  أكثر  منذ  مرغمين  فيدرالي  موظف 
لزوم منازلهم، أوالعمل بدون تقاضي رواتب بانتظار نهاية 

اإلغالق الحكومي.
ويقترب اإلغالق من تحطيم الرقم القياسي المسجل بين 
 21 1996 حين أغلقت الحكومة لمدة  1995 ومطلع  نهاية 

يومًا في عهد الرئيس بيل كلينتون.
التكهنات والترقب في واشنطن، لم  24 ساعة من  وبعد 
الوطنية«  الطوارئ  »حال  المطاف  نهاية  في  ترامب  يعلن 
الكونغرس واالستناد  بااللتفاف على  له  التي كانت ستسمح 
إلى الجيش لبناء الجدار. وكان ترامب قد هدد بأنه قد يلجأ 

إلى هذا الخيار، وأكد حقه في ذلك، في محاولة للضغط على 
الديمقراطيين ودفعهم لتقديم تنازالت، ولو عبر إقرار نصف 
لكنه شدد على  الجدار.  بناء  لتمويل  الذي يطالب به  المبلغ 
بإيجاد  اآلمال  مبددًا  مشروعه،  لتنفيذ  برأيه  ملحة  ضرورة 

مخرج سريع لألزمة.
وتساءل محاواًل كسب الرأي العام لقضيته، »كم من الدماء 
األميركية ينبغي أن تراق قبل أن يقوم الكونغرس بواجبه؟« 
أن »شرق أوسطيين«  وكان ترامب قد زعم في وقت سابق 
يسعون للتسلل عبر الحدود المكسيكية في محاولة لتخويف 
أميركيين  مسؤولين  ولكن  اإلرهاب.  خطر  من  األميركيين 
تورطهم  في  مشتبه  أي  على  القبض  تم  قد  يكون  أن  نفوا 
في أنشطة إرهابية من منطقة الشرق األوسط أثناء محاولة 
التسلل عبر الحدود الطويلة مع المكسيك، والتي يستخدمها 
دول  ومواطني  المكسيكيين  من  األلوف  مئات  األساس  في 

أميركا الوسطى.
آالف  قتل  السنين،  مر  »على  خطابه،  في  ترامب  وتابع 

األميركيين بوحشية بأيدي أشخاص دخلوا بالدنا بصورة غير 
قانونية، وستُزهَق آالف األرواح األخرى إن لم نتحرك فورًا«.

السلطة  توليه  ومنذ  الحملة  خالل  الرئيس  عن  وصدرت 
األحيان  متناقضة في بعض  بل  رسائل مختلفة  قبل سنتين 

حول طول الجدار الذي يريد بناءه ونوعيته.
من  مصنوع  جدار  عن  الوقت  بعض  منذ  ويتحدث 
يقبل  أن  أمل  على  اإلسمنت،  من  وليس  الفوالذية  األلواح 
مع  إطالًقا  يتجاوبوا  لم  أنهم  غير  الديمقراطيون بمشروعه، 

هذه الصيغة الجديدة.
وديمقراطيين  جمهوريين  األربعاء  أمس  ترامب  والتقي 
من أعضاء مجلس الشيوخ حول مائدة غداء في الكونغرس، 

كما استقبل نوابًا من الحزبين في البيت األبيض.
وسيزور اليوم الخميس الحدود الجنوبية »للقاء الذين هم 

في الخطوط األمامية« لما يصفه بأنه »أزمة أمن قومي«.
الكلمة  انتهاء  عند  هاريس  كاماال  السناتورة  وعلقت 

الرئاسية في تغريدة مقتضبة، »كان ذلك غير مجد«.

معركة عض األصابع مع الديمقراطيين والضحية 800 ألف موظف فيدرالي

ترامب يتمسك ببناء جدار من الفوالذ على الحدود مع املكسيك »ملنع إراقة دماء األميركيني«

<    الديمقراطيان نانسي بيلوسي وشاك شومر ينتقدان خطة بناء جدار مع المكسيك <    ترامب أثناء إلقاء خطابه النادر من المكتب البيضاوي فجر األربعاء 

بروكسل ترفض إعادة التفاوض مع بريطانيا

مصير ماي يتحدد الثالثاء مع تصويت البرملان على اتفاق الخروج من االتحاد األوروبي

يصوت  اليقين،  وعدم  الجدل  من  أشهر  بعد 
يناير،   15 المقبل،  الثالثاء  البريطانيون  النواب 
حوله  تفاوضت  الذي  »بريكست«  اتفاق  على 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع االتحاد 
الحكومة  باسم  ناطق  أعلن  كما  األوروبي، 

البريطانية الثالثاء.
أمس  النص  هذا  حول  النقاشات  واستمرت 
األربعاء، وستتواصل اليوم الخميس في مجلس 
لكن  الجمعة،  حتى  تمدد  أن  ويمكن  العموم، 
اعتماده يبقى مهددًا ألن عدة نواب من مؤيدي 
ومعارضي »بريكست« على حد سواء يعارضونه.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
أنها ستواصل العمل مع بروكسل للحصول على 
بعدما  وذلك  النواب  إقناع  شأنها  من  ضمانات 
خالل  أوروبيين  مسؤولين  مع  محادثات  أجرت 

فترة الميالد.
مسدود  طريق  إلى  الوصول  مخاطر  وأمام 
ما  اتفاق،  دون  األوروبي  االتحاد  من  والخروج 
يعني قطعًا حادًا للعالقات التي نسجت منذ أكثر 
من أربعة عقود، تنظر لندن في إمكانية تأخير 
موعد الخروج من االتحاد األوروبي، كما أفادت 

جريدة »تلغراف« الثالثاء.
للجريدة  أوروبية  مصادر  عدة  وأفادت 
»تدرس  البريطانية  السلطات  بأن  البريطانية 
50 من  للمادة  إمكانات« طلب تمديد محتمل 
أسس  تحدد  التي  األوروبي  االتحاد  معاهدة 
الحكومة  لكن  التكتل.  في  عضو  دول  مغادرة 

البريطانية سرعان ما نفت هذه المعلومات.
لشؤون  البريطاني  الدولة  وزير  وقال 
»بريكست«، مارتن كاالنان، عند وصوله الثالثاء 
لحضور اجتماع بين وزراء أوروبيين في بروكسل: 

أن  الحكومة هي  جدًا: سياسة  واضحون  »نحن 
المادة 50 ال يمكن تمديدها«. وأضاف: »سنغادر 
السنة  هذه  مارس   29 في  األوروبي  االتحاد 
ألن هذا ما تنص عليه المادة 50، ألن هذا ما 
صوت عليه البرلمان وهذا ما ينص عليه القانون 

الوطني البريطاني األن«.

ضغوط على ماي
أجل  من  لضغوط  االثنين،  ماي،  وتعرضت 
أن  يمكن  التي  اإلضافية  الضمانات  ما  توضيح 
حين  في  األوروبي،  االتحاد  من  عليها  تحصل 
التفاوض  يعيد  لن  إنه  قوله  األخير  هذا  كرر 
على مشروع االتفاق. كما اتهم زعيم المعارضة 
بأنها  الوزراء  رئيسة  كوربن  جيريمي  العمالية 
البرلمان  الوقت« في محاولة »البتزاز«  »تضيع 

من أجل دعم اتفاق »بريكست«.
في  االتفاق  على  التصويت  ماي  وأرجأت 
البرلمان الشهر الماضي بسبب معارضة شديدة 
بمزيد  ووعدت  النواب،  جانب  من  لالتفاق 
التوضيحات من جانب بروكسل. وقالت ماي بعد 
قمة االتحاد األوروبي في ديسمبر، ومحادثات مع 
قادة هولنديين وفرنسيين وألمان وإسبان ومن 
»نواصل  األخيرة:  األيام  في  األوروبي  االتحاد 
وتعهدات  ضمانات  على  الحصول  على  العمل 
مصدر  وأشار  األوروبي«.  االتحاد  من  إضافية 
تكون  ال  قد  الضمانات  هذه  أن  إلى  حكومي 
اتفاق  مناقشتهم  النواب  استئناف  قبل  جاهزة 
بريكست األربعاء، لكن يُتوقع أن تكون كذلك 

بحلول موعد التصويت.
األوروبية،  المفوضية  باسم  الناطق  أن  إال 
يعاد  لن  أنه  أكد  سكيناس،  مارغاريتيس 
»ليس  وقال:  البريكست.  اتفاق  على  التفاوض 
هناك مفاوضات، ألن كل ما لدينا على الطاولة 
هو ما نعتبره معطى ومكتسبًا وموافقًا عليه«. 

وهناك مخاوف في وستمنستر من أن تُرجئ ماي 
مجددًا التصويت في حال لم تُحقق أي تقدم في 
الخروج  من  أقرب  بريطانيا  يجعل  ما  بروكسل، 

من االتحاد من دون اتفاق.

خطة غياب االتفاق
عامين،  نحو  االتفاق  على  التفاوض  واستغرق 
في  تقريبًا  الفرقاء  جميع  إرضاء  في  فشل  لكنه 
من  ماي  ونجت  البريطانية.  السياسية  الساحة 
تحرك قام به حزبها لسحب الثقة منها، لكنها 
أجبرت على إرجاء جلسة تصويت كانت مرتقبة 
في مجلس العموم في ديسمبر بعدما أقرت بأن 

دة االتفاق. األغلبية كانت سترفض مسوَّ
وال يزال النواب المؤيدون لـ»بريكست« في 
بينما  مفتوحة،  ثورة  حالة  في  المحافظ  حزبها 

إجراء  إلى  المعارض  العمال  حزب  قادة  يميل 
أن  من  األحد،  ماي،  وحذرت  جديدة.  انتخابات 

فشل االتفاق سيزج ببريطانيا »في المجهول«.
إمكانية  االثنين،  باسمها،  الناطق  ونفى 
بعد  »بريكست«  موعد  الحكومة  تُرجئ  أن 
ذلك  إن  جيمس،  مارغوت  الوزيرة  قالت  أن 
من  بريطانيا  خروج  لتجنب  ضروريًا  يكون  قد 
االتحاد من دون اتفاق. ويريد حزب العمال إعادة 
التفاوض بشأن االتفاق فيما يقول بعض مؤيدي 
»بريكست« إنه ليس هناك ما يدعو للخوف في 
حال الخروج من االتحاد األوروبي من دون اتفاق.

ونقلت جريدة »ديلي تلغراف«، االثنين، عن 
وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكست، بوريس 
جونسون، قوله إن مغادرة التكتل من دون اتفاق 
صوت  لما  »األقرب  الحل  الواقع  في  سيكون 

الناس لصالحه«. لكن كثيرين ال يوافقونه الرأي. 
وقد تلقت رئيسة الوزراء رسالة، األحد، من 209 
نواب دعوها فيها »للتوصل إلى آلية تضمن عدم 

تنفيذ بريكست من دون اتفاق«.

شبكة األمان هي السم
اتفاق  بشأن  المخاوف  تهدئة  أجل  ومن 
للحصول  بالسعي  ماي  وعدت  »بريكست«، 
على »تطمينات سياسية وقانونية« من االتحاد 
إلبقاء  مخصص  موقت  إجراء  بشأن  األوروبي 

الحدود مفتوحة مع إيرلندا بعد »بريكست«.
والحزب  المحافظين  من  كثير  ويخشى 
الديمقراطي الوحدوي األيرلندي الشمالي الذي 
يسمى  ما  يُبقي  أن  من  ماي،  حكومة  يدعم 
»باكستوب« أو شبكة األمان، بريطانيا مرتبطة 
األوروبية  السوق  بقواعد  مسمى  غير  أجل  إلى 
الموحدة. وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي 
الوحدوي األيرلندي الشمالي نايغل دودز، األحد، 
إن بند »شبكة األمان ال يزال السم الذي يجعل 
قدر  على  االنسحاب  اتفاق  على  تصويت  أي 
جديدًا  جهدًا  ماي  وتبذل  الخطورة«.  من  عاٍل 
إلقناع االتحاد األوروبي بقبول بوضع حد زمني 
بعد  التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  األمان  لشبكة 
الفترة االنتقالية في مرحلة ما بعد »بريكست«، 
تجاري  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  حتى  وستستمر 
الجانبان  اقتراح ماي أن يحدد  جديد. ويتضمن 
جديدة،  تجارية  ترتيبات  على  للتوافق  موعدًا 
قد يكون في ديسمبر 2021، األمر الذي رفضه 
قادة االتحاد األوروبي عندما طرحته ماي في قمة 

عقدت الشهر الماضي.
البرلمان  إعطاء  في  أيضًا  الحكومة  وتنظر 
دورًا أكبر في الجولة الجديدة من المحادثات مع 
بروكسل، التي من المقرر أن تبدأ بشكل فوري 

بعد 29 مارس.

<  رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

متظاهري  مواجهة  في  بالتشدد  الفرنسية  الحكومة  هددت 
في  مجددًا  العنف  أعمال  تصاعد  بعد  الصفر«  »السترات 
االحتجاجات التي شهدتها العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية 
السبت، بينما تمسك قادة الحركة بمواصلة التظاهر وأعربوا عن 
سعادتهم باستعادة الزخم وبدأوا التعبئة لموجة جديدة السبت 
إيطاليا  حكومة  من  مفاجًئا  دعمًا  الحركة  لقت  كما  المقبل. 

الشعبوية ما أثار غضب باريس.
وتظاهر نحو 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا 
في يوم التعبئة الثامن لحركة »السترات الصفر«، أي ما فاق عدد 
المشاركين األسبوع الماضي في نجاح ال يستهان به بالنسبة 
تراجعها  عن  الحديث  بدأوا  قد  المراقبون  كان  التي  للحركة 

تزامنًا مع عطالت أعياد الميالد والسنة الجديدة.
وأعرب أحد وجوه الحركة البارزين، إيريك درويه، عن 

سروره عبر موقع »فيسبوك« حيث كتب، »إن ذلك 
يذكر )بما حدث( يوم 17 نوفمبر« في إشارة إلى 

ألف   282 فيه  شارك  والذي  األول  التعبئة  يوم 
شخص ، بحسب السلطات.

السبت  الحركة  شاب  الذي  العنف  لكن 
تولوز  في  كما  وبوردو  باريس  في  وخصوصًا 
حجب الرسالة التي أطلقتها الحركة لدى بدئها 

وتتعلق بارتفاع أسعار الوقود، وبات يوحي بأن 
المطالب تجاوزت هذا السقف.

ففي باريس، تم تحطيم مدخل مقر المتحدث 
بناء.  أداة  بواسطة  غريفو  بنجامين  الحكومة  باسم 

وفي ديجون الواقعة في وسط شرق فرنسا، تضررت ثكنة 
تابعة للدرك، وفي رين بغرب البالد، حطمت مجموعة صغيرة 

من »السترات الصفر« بابًا زجاجيًا عند مدخل مبنى البلدية.
وقالت إحدى ناشطات الحركة جاكلين مورو »كان علينا أن 
نشهد تظاهرة سلمية في باريس، لكن األكثر تطرًفا تدخلوا مرة 

أخرى لإلضرار بهذه التعبئة المشروعة«.
وجددت الحكومة األحد مطالبتها بإنهاء أعمال العنف التي 
هاجمها الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعدما كانت نددت 
عشية التحرك الثامن ب»مثيري الشغب«. وقال وزير االقتصاد 
برونو لومير إلذاعة »أوروبا 1«، »أتمنى على جميع من يؤمنون 
بالديمقراطية وبالتمثيل السيادي للشعب الفرنسي أن يتجمعوا 

ويقولوا: هذا يكفي«. وأكد وزير التربية 
جان ميشيل بالنكيه في برنامج إذاعي 
وانتقد  فرنسا«.  إلى صورة  نسيء  »إننا 
األمين العام ألكبر نقابة في البالد لوران 
باسم  المتحدث  مكتب  اقتحام  بيرجيه 
الحكومة في لقاء مع إذاعة »فرانس إنتر« وقال، 
إسقاط  يريدون  أشخاص  أمام  إننا  تخريب،  »هذا 

الديمقراطية«.

محاسبة مرتكبي العنف
الصفر«  »السترات  في تصميم  تؤثر  لم  التحفظات  لكن هذه 
الذين لم يأبهوا لتنازالت الحكومة وللحوار الوطني الذي من 

المتوقع أن يبدأ منتصف يناير بهدف إبراز مطالبهم.
وتظاهرت صباح األحد مئات النساء من »السترات الصفر« 
رسمن ألوان العلم الفرنسي على وجوههن في باريس، ومدن 

»مونسو ليه مين« و»تولوز«.
مرسيليا،  من  أتت  ممرضة  وهي  عامًا(   42( كارين  وقالت 

من  العنف  غير  أخرى  تواصل  قناة  لدينا  يكون  ألن  »نسعى 
خالل تنظيم أول تظاهرة للنساء، ألن كل ما ينشر في وسائل 
ننسى  حين  في  العنف  بأعمال  ينحصر  الحركة  عن  اإلعالم 

جوهرالمشكلة«.
وحملت  مين«  ليه  »مونسو  في  النساء  مئات  وتظاهرت 
بعضهن الفتات كتب عليها »من أجل فرنسا وأطفالنا«. وفي 
»تولوز«، خرجت نحو 300 محتجة من »السترات الصفر« وهن 

يهتفن »ماكرون انتهى أمرك... النساء نزلن إلى الشوارع«.
بإعداد  مطالبتها  األحد  للشرطة  األبرز  النقابة  وجددت 
»ملف« بالمتظاهرين الذين ارتكبوا أعمال عنف. وقال األمين 
العام للنقابة فريديريك الغاش، »إننا نسمع تصريحات تطالب 
بحزم أكبر. إننا نطالب منذ أكثر من عامين باتخاذ إجراءات أكثر 

حزمًا حيال من يعتدي على رجال األمن«.
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الداخلية لوران نونيز، 
التظاهرات«  باحتواء  تسمح  وسائل  عن  حاليًا  البحث  »يتم 
مشيرًا إلى احتمال إعداد »الملف« المذكور و»تشديد القانون 

الجنائي«.

دعم من إيطاليا
وفي تطور مفاجئ، أعلنت الحكومة الشعبوية اإليطالية اإلثنين 
الوزراء  أحد  دعا  حين  في  الصفر«،  »السترات  لحركة  دعمها 
نائب  وكتب  التراجع.  عدم  إلى  المتظاهرين  فيها  الرئيسيين 
رئيس الوزراء لويجي دي مايو زعيم حركة »الخمس نجوم« على 

مدونة الحزب »السترات الصفر، ال تتراجعوا«.
وقال النائب اآلخر لرئيس الوزراء ماتيو سالفيني رئيس حزب 
الذين  الشرفاء  المواطنين  »أدعم  متطرف(،  )يمين  الرابطة 
يحتجون ضد رئيس يحكم ضد شعبه«، لكنه أضاف أنه يدين 

»بحزم كامل« العنف الذي تخلل التظاهرات األخيرة.
أعمال  إدانته  فبعد  حماسة،  األكثر  كان  مايو  دي  لكن 
العنف عرض تقديم حركته المساعدة خصوصًا عبر منصّتها 
األرض«  على  أنشطة  »تنظيم  أجل  من  »روسو«  اإللكترونية 

و»تحديد البرنامج االنتخابي« عبر نظام تصويت.
و»روسو« هي منصة تفاعلية على اإلنترنت تتيح للمنتسبين 
إلى حركة »الخمس نجوم« المشاركة في إعداد البرامج وصياغة 
التشريعات، وانتقاء المرشّحين لالنتخابات المحلية والوطنية. 
وهي المنصة التي تم بواسطتها انتقاء المرشّحة لالنتخابات 
البلدية فيرجينا راغي من بين نحو عشرة مرشّحين مغمورين 
لتمثيل الحركة، لتفوز بعدها في انتخابات 2016 وتتولى رئاسة 
بلدية روما. وكتب دي مايو »إنه نظام يالئم تحرًكا أفقيًا وعفويًا 
أردتم استخدامه سيكون ذلك من دواعي  مثل تحرّككم وإذا 

سرورنا«.

»تمّثل مصالح النخبة«
الفرنسية  »الحكومة  أن،  نجوم«  »الخمس  حركة  زعيم  وتابع 
كغيرها من الحكومات تسعى إلى تمثيل مصالح النخبة، أولئك 
الذين يتمتّعون بامتيازات أكثر من )تمثيل( مصالح الشعب«. 
وأضاف أن »حكومة )الرئيس الفرنسي إيمانويل( ماكرون ليست 
فقط  ليس  خطيرة  سياسات  وتنتهج  التطّلعات  مستوى  على 
وتابع دي  بالنسبة ألوروبا«.  أيضًا  ولكن  للفرنسيين  بالنسبة 
داعيًا  التوجّه«،  إلى قلب هذا  إيطاليا  مايو»"لقد توصّلنا في 

»السترات الصفر« إلى القيام باألمر نفسه.
وختم دي مايو الذي بدأ حملته لالنتخابات األوروبية المقررة 
أوروبا  هي  الوالدة  طور  في  جديدة  أوروبا  »هناك  مايو،  في 
المباشرة.  والديمقراطية  )القومية(  والحركات  الصفر  السترات 
إنها معركة قاسية يمكننا أن نخوضها معًا«، داعيًا »السترات 

الصفر« إلى »عدم التراجع«.

حكومة إيطاليا تدعو الفرنسيين لعدم التراجع

السترات الصفر تستعيد الزخم رغم تجدد العنف وتهديدات الحكومة
باريس، روما – وكاالت

لندن ــ وكاالت

سدني ــ وكاالت

استأثرت شابة سعودية، تراجعت تايالند عن إبعادها بسبب 
الدولي  باالهتمام  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  تعبئة 
المتحدة  لألمم  العليا  المفوضية  من  سواء  واإلعالمي، 
قد  التي  أستراليا  أو  حمايتها،  تحت  وضعتها  التي  لالجئين 

تستضيفها.
مندوب  فيسنتييس،  دو  غيوسيبي  قال  بيان،  وفي 
حالتها  درس  »إن  تايلندا،  في  لالجئين  العليا  المفوضية 
أيام«،  بضعة  يستغرقا  أن  يمكن  المقبلة  المراحل  وتحديد 
بالدها  إلى  تعدها  لم  »أنها  التايالندية،  للسلطات  شاكرًا 

رغمًا عنها«.
نهاية  عائلتها  عامًا( مع   18( القنون  ووصلت رهف محمد 
هذا األسبوع إلى مطار بانكوك. وتنوي الذهاب إلى أستراليا، 
أنها  الثالثاء  كانبيرا  وأكدت  لجوء.  طلب  تقديم  تريد  حيث 

»ستدرس بعناية« طلب لجوء الشابة السعودية.
األسترالية  الحكومة  »إن  الداخلية:  وزارة  ناطقباسم  وقال 
على  الحصول  القنون  محمد  رهف  طلب  ألن  بارتياح  تشعر 
حماية، تجرى دراسته« من قبل المفوضية السامية لالجئين 
القنون  جانب  من  طلب  »أي  وأضاف:  المتحدة.  األمم  لدى 
بعد  بعناية  دراسته  ستتم  إنسانية  تأشيرة  على  للحصول 

انتهاء إجراءات مفوضية الالجئين«.
األراضي  دخولها  فور  ُأوقفت  التي  القنون،  وتقول 
التايالندية، إن مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز 

سفرها، وهو ما نفته السفارة السعودية.
ولزمت الشابة غرفتها في فندق في مطار بانكوك رافضة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حملة  وأطلقت  المغادرة، 

لجذب االنتباه إلى قضيتها.

قضية عائلية
التايالندية سوراشاتي هاكبارن،  الهجرة  قائد شرطة  وحاول 
أهمية  من  التقليل  السعودية،  السفارة  في  اجتماع  بعد 
المسألة بالقول: »هذه ليست قضية سياسية أو دولية. إنها 

قضية عائلية«.
فيما  عائلي«،  إطار  في  المسألة  تسوية  »يتعين  وأضاف: 

وصل والد الفتاة وأحد أشقائها إلى بانكوك للتحدث معها.
لكن هذه القضية اتخذت في األيام األخيرة بعدًا خاصًا في 
ضوء مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية 

في إسطنبول بتركيا في 2 أكتوبر الماضي.
وسرعان ما نشرت على شبكة اإلنترنت، عريضة ضد إبعاد 
شبكات  وعبر  الكبير  الدولي  الضغط  وحيال  الشابة.  هذه 
وسمحت  تبعدها،  أال  تايالند  قررت  االجتماعي،  التواصل 

للمفوضية العليا لالجئين بأن تأخذ حالتها على عاتقها.
على  الشابة  قالته  ما  هذا  الحقيقية«،  السلطة  »أنتم 
الدولي  االهتمام  بعدما تمكنت من جذب  الثالثاء،  اإلنترنت 
اللجوء،  طالبي  من  مئات  فيه  ينتظر  بلد  في  وضعها،  إلى 
أحيانًا سنوات، في مراكز توقيف، وسط أجواء من الالمباالة.

شهر  كل  ترفض  إنها  التايالندية  الهجرة  دائرة  وتقول 
إلى  لدى وصولهم  تأشيرات  و100 شخص   50 بين  ما  منح 

تايالند.
رهف  حالة  »لكن  بالقول:  الهجرة  دائرة  رئيس  وأوضح 
مع  الخاص  التعامل  أسباب  يوضح  أن  دون  من  استثنائية«، 

قضيتها.
إعادة  يمكن  ال  اإلبعاد،  لعدم  الدولي  المبدأ  وبموجب 

طالبي اللجوء إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم مهددة.
لكن تايالند لم توقع ميثاقًا لألمم المتحدة حول الالجئين، 
ينتظرون  جعلهم  أو  اللجوء  طالبي  إبعاد  إلى  عمومًا  وتعمد 

سنوات قبل احتمال إرسالهم إلى بلدان أخرى.

<     رهف محمد القنون في مطار بانكوك 

أستراليا تدرس استضافتها

»أزمة عائلية« تتحول »سياسية« مع 
طلب شابة سعودية اللجوء في تايالند

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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المقاتلين األكراد في سورية لمحاربة تنظيم »داعش«.
وقال كالين في مؤتمره صحفي بعد لقائه بولتون، »ما 

نتوقعه، هو استرداد كل األسلحة التي تم تسليمها«.
وأضاف كالين: »لقد قالوا لنا إنهم يعملون على ذلك، 
المقبلة«، مشيرًا  األيام  أكثر في  التفاصيل ستتضح  لكن 
مقبول«  بديل  »أي  لتركيا  بالنسبة  هناك  ليس  أنه  إلى 
واشنطن  كالين  طالب  كما  األسلحة.  هذه  استرداد  من 
بتسليم نحو عشرين قاعدة عسكرية أميركية في شمال 

سورية لتركيا أو تدميرها قبل رحيل القوات األميركية.
استقبال  رفض  إردوغان  أن  التركية  الصحافة  ونقلت 
بولتون، إال أن كالين أوضح أن اللقاء بين االثنين لم يكن 
مقررًا أصاًل في البرنامج الرسمي للزيارة. ولكن في ضوء 
العالقة الوثيقة بين أنقرة وواشنطن، فإنه من النادر أن 
يزور مسؤول أميركي رفيع المستوى تركيا من دون اللقاء 

مع الرئيس إردوغان.
ورغم هذه األجواء العاصفة والنهاية السريعة لما بدا 
الخالفات  من  فترة  بعد  أميركي–تركي  عسل  شهر  أنه 
أتراك  مسؤولين  على  عقوبات  واشنطن  وفرض  الحادة 
بسبب سجن قس أميركي في تركيا، حرص غاريت ماركيز 
اللقاء بين األخير  القول إن  المتحدث باسم بولتون على 

وكالين كان »مثمرًا«.
الرئيس  يكون  أن  الثالثاء  قاطع  بشكل  كالين  ونفى 
األميركي  نظيره  لدى  تعهد  إردوغان  رجب طيب  التركي 
االنسحاب  بعد  األكراد  المقاتلين  أمن  بضمان  ترامب 
األميركي من سورية، كما أعلن وزير الخارجية األميركي 

مايك بومبيو اإلثنين.

وكان بومبيو أعلن لشبكة »سي ان بي سي« اإلثنين 
إّن »الرئيس إردوغان تعهّد للرئيس ترامب عندما ناقشا 
يواصل  )بأن(  األمر —  عليه  أن يكون  ينبغي  سويًا كيف 
وأن  رحيلنا،  بعد  داعش  تنظيم  ضد  الحملة  األتراك 
يحرصوا على أن يكون الرجال الذين حاربنا معهم والذين 

ساعدونا في الحملة ضد تنظيم داعش محميين«.
وقال كالين في هذا الصدد: »في ما يتعلق بتصريحات 
بومبيو، من غير الوارد على اإلطالق أن تكون مثل هذه 
الضمانة أعطيت خالل محادثات )بين إردوغان وترامب( أو 
عبر قنوات أخرى«. وأضاف »يجب أال يتوقع أحد أن تعطي 

تركيا ضمانات لمنظمة إرهابية«.
وكان ترامب أعلن قبيل عيد الميالد نيته سحب القوات 
القرار مخاوف  وأثار هذا  المنتشرة في سورية.  األميركية 
حلفاء واشنطن وقوات سورية الديمقراطية التي تهيمن 

عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

»وتيرة مالئمة«
وكانت تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية مؤخرًا إلى 
حدودها الجنوبية مع سورية. وكان كالين أعلن األسبوع 
الذي  بولتون،  من  تنتظر  التركية  السلطات  أن  الماضي 
جاء مع رئيس األركان جوزيف دانفورد والمبعوث الخاص 
للتحالف الدولي جيمس جيفري إلى تركيا، الحصول على 

تفاصيل خطة االنسحاب.
ضاعفت  قواته،  سحب  نيته  ترامب  أعلن  أن  ومنذ 
االنطباع  من  للحد  الهادفة  رسائلها  بث  من  واشنطن 
ستتخلى  أنها  الفوري  باالنسحاب  اإلعالن  تركه  الذي 

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة الثالثاء 
القوات  حماية  ضمان  إلى  الداعي  األميركي  الموقف 
الكردية المسلحة في شمال سورية لدى انسحاب القوات 
األمن  مستشار  وجود  مع  انتقاداته  وتزامنت  األميركية، 
امتنع  والذي  أنقرة  في  بولتون  جون  األميركي  القومي 

الرئيس التركي عن لقائه.
وتتعلق الخالفات بين الدولتين بوحدات حماية الشعب 
الكردية، ففي حين تعتبرها أنقرة قوات »إرهابية«، تدافع 

عنها واشنطن لدورها الكبير في قتال تنظيم »داعش«.
الماضية  القليلة  األسابيع  خالل  مرارًا  أنقرة  وهددت 
حيث  سورية  شمال  من  القوات  هذه  لطرد  هجوم  بشن 
يتواجد نحو ألفي جندي أميركي أعلن الرئيس األميركي 
موعد  حول  تضارب  وسط  سحبهم،  نيته  عن  دونالد 

االنسحاب وسرعته.
بأنه  األحد،  إسرائيل  زيارته  بولتون صرح خالل  وكان 
الحلفاء  سالمة  ضمان  بينها  من  شروط،  توافر  يجب 
األكراد، قبل انسحاب القوات األميركية من سورية، الذي 
المقربين،  أعلن عنه ترامب، متجاهاًل نصائح مستشاريه 
اضطر  الذي  ماتيس  جيم  الدفاع  وزير  ذلك  في  بمن 

لالستقالة من منصبه.
أن  الثالثاء  أنقرة  ألقاها في  إردوغان في كلمة  واعتبر 
يمكن  وال  لنا  بالنسبة  مقبولة  »غير  بولتون  تصريحات 
بين  أنقرة  في  جمع  لقاء  بعد  وذلك  معها«،  التساهل 
بولتن وإبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية. 

وأضاف »لقد ارتكب جون بولتون خطأ فادحًا«.
وتابع إردوغان »في حين أن هؤالء الناس هم إرهابيون، 
البعض يقول +ال تقتربوا منهم، إنهم أكراد+. )...( قد 
يكونون أيضًا أتراكًا أو تركمانًا أو عربًا. إن كانوا إرهابيين 

فسنقوم بالالزم بغض النظر من أين أتوا«.
على  للقضاء  الفعل  إلى  قريبًا  ننتقل  »سوف  وأضاف: 
الجماعات اإلرهابية في سورية«، واتهم بولتون بمخالفة 
في  عنها  عبر  والتي  ترامب  األميركي  الرئيس  مواقف 
إنه  إردوغان  وقال  أسبوعين.  قبل  معه  هاتفية  مكالمة 

سيستقي القرارات األميركية من ترامب فقط.
وفي السياق نفسه، أعلنت تركيا الثالثاء أنها تتوقع من 
إلى  سلمتها  التي  األسلحة  تسترد  أن  المتحدة  الواليات 

اإلثنين  تغريدة  في  ترامب  وكتب  األكراد.  حلفاءها  عن 
نواصل  أن  على  مالئمة،  بوتيرة  )سورية(  »سنغادر 
بحذر  والتصرّف  داعش،  تنظيم  قتال  نفسه  الوقت  في 

والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي األمور«.
األميركي  لالنسحاب  المفاجئ  اإلعالن  ودفع 
تعليق  إلى  تركيا  شروطه،  يعتري  الذي  والغموض 
الهجوم الذي توعدت القيام به في منتصف ديسمبر في 

شمال سورية.
إن  جوركان  متين  التركي  العسكري  المحلل  وقال 
»العملية العسكرية التركية غير مرجحة ما دامت قضية 
لم  في شمال شرق سورية  الجوي  المجال  على  الهيمنة 

تحسم«.
وأشار إلى أن الواليات المتحدة لم توضح ما إذا كانت 
ستنسحب من المجال الجوي السوري، وفي حال تم ذلك، 
تقوم  بأن  السوري،  النظام  حليفة  روسيا،  فهل ستسمح 

أنقرة بشن غارات جوية على األراضي السورية.
من  كلم   350 »يبعد  »داعش«،  تنظيم  أن  وأوضح 
الجو  لسالح  يمكن  »كيف  مضيفًا  التركية«،  الحدود 
التركي أن يستهدفهم بدون الحصول على ضوء أخضر 

من موسكو؟ هذا مستحيل«.
اتفقتا، في ختام محادثات  أنقرة وموسكو قد  وكانت 
جرت في روسيا نهاية ديسمبر، على »تنسيق أعمالهما« 

في سورية بعد االنسحاب األميركي.
إنهاء  على  قادرة  ستكون  تركيا  أن  جوركان  ويرى 
عوائق  دون  العمل  من  تمكنت  حال  في  التنظيم  وجود 
أظهروا  آخرين  خبراء  لكن  السوري،  الجوي  المجال  في 

تحفظهم حيال هذا األمر.
الجديد  األميركي  األمن  مركز  في  الخبير  واعتبر 
بواشنطن، نيكوالس هيراس، أنه »لكي تحقق تركيا هذا 
اإلنجاز فإنها ستحتاج إلى دعم كبير من الجيش األميركي، 

وذلك يعني بقاء الجيش األميركي في سورية«.
طالبت  قد  الكردي  الشعب  حماية  قوات  وكانت 
بعد  مناطقها  في  السوري  الجيش  نشر  دمشق  حكومة 
التركي  الهجوم  قواته، خشية  نيته سحب  ترامب  إعالن 
اإلثنين  سيرت  أنها  بدورها  روسيا  وأعلنت  المرتقب. 
السورية– الحدود  لمراقبة  منبج  مدينة  في  دوريات 
ما  الذين  »داعش«  تنظيم  مقاتلي  وتحركات  التركية، 

زالوا يتحصنون في جيوب في تلك المنطقة.

نهاية سريعة لشهر العسل التركي ــ األميركي

إردوغان يهاجم بشدة مطالبة واشنطن حماية القوات الكردية في شمال سورية
أنقرة ــ وكاالت

غوتيريش يقترح توسيع البعثة الدولية 
ملراقبة وقف إطالق النار في اليمن

اجتمع مجلس األمن الدولي أمس األربعاء لبحث اقتراح األمين العام لألمم 
إلى  جديدة  دوليين  مراقبين  بعثة  إرسال  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
اليمن لإلشراف على احترام اتفاق وقف إطالق النار بين طرفي النزاع في 
هذا البلد، على ما أفاد مصدر دبلوماسي. واقترح غوتيريش أن تضم اللجنة 
الجديدة 75 مراقبًا يساندهم عناصر إداريون وأمنيون، في رسالة موجهة 

إلى مجلس األمن.
إطالق  لوقف  الطرفين  احترام  »ستراقب  البعثة  أن  المصدر  وأوضح 
النار وإعادة االنتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي 
مرفأيها الصليف ورأس عيسى«، تطبيًقا لالتفاقات التي تم التوصل إليها 

في ديسمبر في السويد.
وقام الموفد الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 

بعرض  األربعاء،  األمن  مجلس  اجتماع  خالل 
ونتيجة  البلد  هذا  في  الوضع  حول  تقرير 

المحادثات التي أجراها مؤخرًا.
األسبوع  نهاية  في  غريفيث  وزار 
الخاضعة  اليمنية  العاصمة  صنعاء، 
لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، ثم التقى 

الحكومة  قادة  السعودية  في  اإلثنين 
في  وذلك  دوليًا،  بها  المعترف  اليمنية 

اتفاقات  الرامية لتسريع تطبيق  إطار جهوده 
السويد، خصوصًا تلك المتعّلقة بمدينة الحديدة 

المساعدات  إليصال  واألساسية  االستراتيجية  الساحلية 
اإلنسانية والمواد الغذائية إلى ماليين اليمنيين. 

وشّكلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت 
على مدى أشهر الجبهة األبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها 
هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر. 
ويأمل غريفيث أن يتمّكن بحلول يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، 

على األرجح في الكويت، الستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.
والقوات  إيران  من  المدعومين  المتمرّدين  على  االتّفاق،  وبموجب 
كليًا  ينسحبوا  أن  وحلفائها،  السعودية  من  المدعومة  للحكومة  الموالية 
من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها. ويسيطر 

المتمردون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.
وتنشر األمم المتحدة في الوقت الحاضر فريًقا صغيرًا من 16 مراقبًا 
بموجب  كاميرت،  باتريك  الهولندي  الجنرال  بقيادة  اليمن  في  دوليًا 
النار. ومن  قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطالق 
الجديدة  المراقبين  بعثة  قرارًا بشأن  المتحدة  األمم  تتخذ  أن  المفترض 

بحلول 20 يناير، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة.
وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية 
للرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي 
تقوده السعودية في البلد. ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آالف 
شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق اإلنسان 
نفس  وفي  ذلك.  أضعاف  خمسة  يبلغ  قد  الفعلي  القتلى  عدد  إن  تقول 

الوقت، يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.

صنعاء، نيويورك ــ وكاالت
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بومبيو: »داعش« هزم ولم ينتِه

وزير الخارجية األميركي يسعى لطمأنة الحلفاء في زيارة مفاجئة  إلى بغداد

الخرطوم ــ وكاالت

بغداد – وكاالت

»مسيرة الشهداء« في »القضارف« مهد االحتجاجات

البشير يحشد أنصاره في الخرطوم ويتهم معارضيه بـ »العمالة والخيانة«
المناهضة  الشعبية  المظاهرات  من  أسابيع  بعد 
المتواصل منذ ثالثين عامًا وسط  الستمرار حكمه 
وارتفاع األسعار،  المعيشية  الظروف  تدهور حاد في 
لجأ الرئيس السوداني عمر البشير إلى حشد أنصاره 
تواجهها  التي  األزمة  بتصاعد  ينذر  مما  الشارع  في 
على  المعارضين  قمع  في  التوسع  واحتماالت  البالد 

يد أجهزة النظام.
السودانية  العاصمة  في  األربعاء  المئات  وتجمع 
أسابيع  منذ  يواجه  الذي  البشير  للرئيس  دعمًا 
في  للحكومة  مناهضة  واحتجاجات  تظاهرات  حملة 
التجمع  وجاء  البالد.  امتداد  المدن على  العديد من 
الذي  البشير  يدعمون  رجال ونساء  فيه  الذي شارك 
بدعم  انقالب  عقب  عامًا  ثالثين  منذ  البالد  يحكم 
من جماعة اإلخوان المسلمين، في وقت استعد فيه 

المعارضون للخروج في تظاهرة في الخرطوم.
الشغب  مكافحة  شرطة  رجال  من  مئات  وانتشر 
في  رشاشات،  حملوا  الذي  األمن  وعناصر  والجنود 
الساحة الخضراء،  البشير في  التجمع لمؤيدي  موقع 
عادة  المدينة  في  ومفتوحة  واسعة  مساحة  وهي 
ووصل  لها.  الوصول  من  المعارضين  منع  يتم  ما 
باللون  السوداني مرتديًا سروااًل وقميصًا  الرئيس 
كلمة  وألقى  أنصاره  وحيّى  المكان  إلى  الكاكي 
النقالة  الهواتف  على  تشويش  حصل  لكن  فيهم. 

بعد وصوله، وانقطع اإلنترنت.
وكان رجال ونساء وأطفال يحملون الفتات مؤيدة 
للبشير وصلوا إلى مكان التظاهرة في حافالت منذ 
وصول  لدى  المتظاهرون  وهتف  الباكر.  الصباح 
ورافق  أخرى مؤيدة.  وهتافات  أكبر«،  الرئيس »اهلل 

الرئيس عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
تظاهرات  ديسمبر   19 منذ  السودان  ويشهد 
ثالثة  الخبز  أسعار  رفع  الحكومة  قرار  بعد  غاضبة 

حاد  نقص  من  البالد  فيه  تعاني  وقت  في  أضعاف، 
في العمالت األجنبية وتضخم بنسبة 70 في المائة. 
البداية  في  اندلعت  التي  االحتجاجات  وتحولت 
إلى  الخرطوم،  إلى  تنتقل  أن  قبل  وقرى  بلدات  في 
بأنها  محللون  وصفها  للحكومة  مناهضة  تجمعات 

أكبر تحد يواجهه نظام البشير منذ سنوات.
وأفادت السلطات أّن 19 شخصًا على األقّل قتلوا 
منظمة  أّن  إاّل  أمن،  عنصرا  بينهم  التظاهرات،  في 
العفو الدولية ومنظمي التظاهرات يقولون إّن عدد 

القتلى وصل إلى 37.

عمالء وخونة
وكان البشير الذي أمر الشرطة باستخدام »قدر أقل 

من القوة« ضد المتظاهرين، ألقى باللوم في أعمال 
العنف التي حصلت خالل االحتجاجات، على متآمرين 
لم يسمّهم. وقال في كلمة خالل مهرجان للرماية 
شمال  كلم   250( عطبرة  مدينة  شرق  العسكرية 
الخرطوم( الثالثاء »الذين تآمروا على السودان بكل 
أسف زرعوا في وسطنا بعض العمالء وبعض الخونة 
الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس 
أوردت  ما  بحسب  وخربوا«،  وحرقوا  كسّروا  الذين 

وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأحرق المتظاهرون في بداية االحتجاجات العديد 
يتزعمه  الذي  الوطني  المؤتمر  حزب  مباني  من 
البشير. وأضاف البشير، »البعض يقولون إّن الجيش 
ذلك.  في  لدينا  مشكلة  ال  السلطة.  تسّلم  بصدد 

فواهلل  المرّقطة(،  )البزّة  كاكي  يرتدي  أحد  أتى  إذا 
يتحرّك  ال  يتحرّك  حين  الجيش  ألّن  لدينا.  مانع  ال 
من فراغ وال يتحرّك لدعم العمالء بل يتحرّك دعمًا 

للوطن«.
بدء  منذ  شخص   800 من  أكثر  واعتقل 
الوضع  أن  أكدوا  مسؤولين  بحسب  االحتجاجات، 
زعماء  من  عدد  المعتقلين  وبين  اآلن.  استقر 

المعارضة والنشطاء والصحفيين.

أميركا ودول أوروبية تدعو لتحقيق مستقل
المتحدة  والواليات  والنرويج  بريطانيا  وجددت 
وكندا التعبير عن قلقها بشأن الوضع في السودان. 
وقالت الدول األربع في بيان مشترك الثالثاء "نشعر 

ووقوع  قتلى  سقوط  عن  التقارير  حيال  بالصدمة 
يمارسون  الذين  أولئك  إصابات خطيرة في صفوف 
حقهم المشروع في التظاهر، إضافة إلى التقارير عن 
استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين«. وأضافت 
»ندعو الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق شفاف 
المتظاهرين بأسرع وقت  تمامًا ومستقل في موت 

ممكن، ومحاسبة المسؤولين«.
جميع  عن  اإلفراج  إلى  الخرطوم  دعت  كما 
تحرّك  أّن  من  محذرة  تهم،  بدون  المعتقلين 
الحكومة في هذه المسألة »سيؤّثر« على تعامالتها 

مع حكومات الدول األربع.
منذ  متفاقمة  اقتصادية  أزمة  السودان  ويواجه 
العمالت  نقص  أهمّها  ألسباب  الماضي  العام 

والوقود  الغذاء  نقص  عن  تقارير  ووردت  األجنبية. 
في العديد من المدن ومن بينها الخرطوم.

»مسيرة الشهداء« في القضارف
ساعات  بعد  عطبرة  في  البشير  كلمة  وأتت 
ببلدة  مسيرة  في  المحتجّين  مئات  مشاركة  على 
سقطوا  لقتلى  تكريمًا  السودان  بشرق  القضارف 
في التظاهرات المناوئة للحكومة الشهر الماضي، 
بحسب شهود، في وقت أصرّت فيه الشرطة على 
في  أشخاص  ستة  وقتل  البالد.  يسود  الهدوء  أّن 
عند  فقيرة،  زراعية  بلدة  وهي  فقط،  القضارف 

االحتجاجات. اندالع 
التي  المسيرة  في  المحتجّون  شارك  والثالثاء، 
الشهداء«  »مسيرة  اسم  المنظمون  عليها  أطلق 
الرئيسي  السوق  وأغلق  القضارف.  لقتلى  تكريمًا 
وسطها  المتظاهرين  تجمّع  مع  أبوابه  البلدة  في 
و»الثورة  الحرية«  العدالة،  »السالم،  هتفوا  حيث 

الشعب«. خيار 
المسيل  الغاز  الشغب  مكافحة  شرطة  وأطلقت 
يستعدّون  كانوا  الذين  المتظاهرين  على  للدموع 
للسير إلى مبنى المجلس المحلي، بحسب شهود. 
الوصول  من  المحتجّين  من  مجموعات  وتمّكنت 
نص  ممثليهم  أحد  وتال  المجلس،  مقرّ  إلى 
االستقالة.  البشير  الرئيس  من  تطلب  عريضة 
السودانيين  المهنيين  تجمّع  المسيرة  ونّظم 
والذي  ومهندسين  وأطباء  معلمين  يضمّ  الذي 
في  للحكومة  المناوئة  المستمرة  التظاهرات  قاد 

البالد.
الخرطوم  في  الشرطة  قادة  كبار  واجتمع 
البالد،  أنحاء  في  الوضع  على  للوقوف  الثالثاء 
الرسمية.  »سونا«  أنباء  وكالة  أعلنت  ما  بحسب 
الرحيم  عبد  هاشم  الشرطة  باسم  المتحدث  وأّكد 
لوكالة »سونا« أّن الهدوء يسود البالد وأّن الحياة 

عادت إلى طبيعتها عقب األحداث األخيرة.

الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس األربعاء،  وصل وزير 
الشرق  في  جولته  إطار  في  مفاجئة  زيارة  في  بغداد  إلى 
في  الدعم  إزاء  واشنطن  حلفاء  لطمأنة  الهادفة  األوسط 
القوات  انسحاب  إعالن  رغم  »داعش«  تنظيم  ضد  الحرب 

األميركية من سورية.
زيارة  على  أسبوعين  حوالى  بعد  الزيارة  هذه  وتأتي 
القوات  لتفقد  العراق  إلى  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
أثار  ما  أي مسؤولين عراقيين،  يلتقي  أن  األميركية من غير 
إحدى  في  فجأة  حط  قد  ترامب  وكان  العراق.  في  انتقادات 
إخطار  دون  من  العراق  في  األميركية  العسكرية  القواعد 
المسؤولين. واكتفى الرئيس األميركي بمحادثة هاتفية مع 

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
إقليمية يقوم بها  الثانية من جولة  المحطة  وبغداد هي 

بومبيو وبدأها الثالثاء في العاصمة األردنية عمان.
للقوات  مفاجئة  بزيارة  ديسمبر   26 في  ترامب  وقام 
األولى  زيارته  كانت  ساعات،  استمرت  العراق  في  األميركية 
لمنطقة نزاع منذ انتخابه قبل عامين، واغتنم هذه المناسبة 

لتبرير قراره سحب القوات األميركية من سورية.
المهدي ورئيس  الوزراء عادل عبد  والتقى بومبيو رئيس 
النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية محمد علي  مجلس 
لجهود  المتحدة  الواليات  »دعم  منهم  لكل  وأكد   . الحكيم 
لكل  واالزدهار  واألمن  االستقرار  لضمان  الجديدة  الحكومة 

العراقيين«.
الجيشين  بين  التعاون«  »مواصلة  بحث  آخر  جانب  من 
كل  في  دائمة  ستكون  داعش  تنظيم  هزيمة  أن  »لضمان 

المنطقة«.
ثم استقبله بعد ذلك الرئيس العراقي برهم صالح، الذي 

قال،  كما  األميركي«  الدعم  إلى  »بحاجة  العراق  أن  اعتبر 
معبرًا عن امتنانه »للدعم األميركي منذ سنوات« لمواجهة 
»تنظيم  أن  وأضاف  الخصوص.  وجه  على  »داعش«  تنظيم 

داعش هزم عسكريًا لكن المهمة لم تنته«.
وكان مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون، الذي 
المتحدة  الواليات  إن  الثالثاء في تركيا، قال  أجرى محادثات 
بالفعل  هزم  قد  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أن  من  ستتحقق 
زمني  جدول  أي  كشف  بومبيو  ورفض  سورية.  مغادرة  قبل 

لالنسحاب.
الغربيين  حلفائها  طمأنة  األميركية  اإلدارة  وتحاول 
واإلقليميين منذ إعالن الرئيس دونالد ترامب المفاجئ قراره 
سحب نحو ألفي جندي ينتشرون في سورية لمحاربة تنظيم 
انسحاب  عن  تتحدث  وباتت  مخاوفهم  وتبديد  »داعش«، 

»بطيء« يتم »على مدى فترة من الزمن«.

بين واشنطن وطهران
وتعد مسألة تواجد تنظيم »داعش« في سورية التي تشترك 
مناطق  أغلبها  الكيلومترات  مئات  تمتد  بحدود  العراق  مع 
األهمية  شديد  أمرًا  نائمة،  خاليا  فيها  تنتشر  صحرواية 

بالنسبة لبغداد.
تنظيم  على  »النصر«  العراقية  السلطات  إعالن  ورغم 
»داعش« في ديسمبر 2017، ما زال التنظيم يحتفظ بخاليا 
وجيوب صغيرة في مناطق جبلية وصحراوية، خصوصًا قرب 
الحدود مع سورية المجاورة، ويظل قادرًا على شن هجمات.

بسيارة  هجوم  في  بجروح  آخرون  وُأصيب  اثنان  وقتل 
كلم   175( تكريت  لمدينة  الشمالي  المدخل  عند  مفخخة 

شمال بغداد(، وفقًا لمصادر أمنية.
الخارجية  وزير  يزور  والعراق،  األردن  إلى  وباإلضافة 
وقطر  واإلمارات  والبحرين  جولته مصر  في سياق  األميركي 
الخارجية  لوزارة  وفقًا  والكويت،  عمان  وسلطنة  والسعودية 

اليوم الخميس ومن  القاهرة  إلى  األميركية. ويصل بومبيو 
المقرر أن يلقي محاضرة في الجامعة األميركية في القاهرة.
إلى  أن يعمد بومبيو  يرتقب  وفي كل محطة من جولته، 
»الواليات  أن  اعتبر  الذي  ترامب  إعالن  بعد  محاوريه  طمأنة 

المتحدة ال يمكنها أن تبقى شرطي العالم«.
القوات  سحب  »إطالقًا«  ينوي  ال  أنه  أكد  ترامب  لكن 
األميركية من العراق بل يرى »على العكس« إمكانية الستخدام 

هذا البلد »قاعدة في حال اضطررنا للتدخل في سورية«.
البالد،  في  نقاش  موضع  يزال  ال  التواجد  هذا  لكن 

خصوصًا مع تقارب كتل عراقية رئيسية مع إيران التي أصبح 
األميركية بغزو  القوات  قيام  العراق منذ  نفوذ كبير في  لها 
السابق  الرئيس  وإطاحة   ،2003 أبريل  في  العراق  واحتالل 

صدام حسين.
العسكرية  المكاسب  تدفع  نفسه  الوقت  وفي 
موالية  عراقية  سياسية  كتل  بها  تحظى  التي  والسياسية 
في  األميركيين  تواجد  حول  النقاش  تجدد  إلى  إليران، 
من  األصوات  تصاعد  إلى  دفع  الذي  األمر  وهو  البالد. 
على  األميركية  القوات  خروج  بجدولة  للمطالبة  جديد، 

العراق  ويحتل  األخيرة.  األميركي  الرئيس  زيارة  أعقاب 
موقعًا مهمًا في الشرق األوسط الذي يتم إعادة تشكيله، 
هو  إيران  له  تخطط  الذي  السيناريو  أن  خبراء  ويرى 
بالوصول  يسمح  بما  البري  الممر  على  نفوذها  فرض 
ولبنان.  وسورية  العراق  عبر  المتوسط  األبيض  البحر  إلى 
امتداد  على  دورًا،  سورية،  إلى  باإلضافة  العراق،  ويلعب 
بضائع  لعبور  استخدامه  يمكن  الذي  البري  المحور  هذه 

ومسافرين.

ضغوط على إيران
لكونها  باإلضافة  بغداد  تقوم  رفيع،  عراقي  لمسؤول  ووفقًا 
األرضية لالستثمار في إعادة إعمار سورية، بدور الوسيط في 

إعادة العالقات بين سورية وقطر.
المسؤولين  لقاءات  مضاعفة  إلى  األردن  يسعى  بدوره 
رفيعي المستوى مع العراق، في ظل زيارة مرتقبة للملك عبد 

اهلل الثاني إلى بغداد.
الجوار  دول  مع  عالقاته  بتحسين  العراق،  واستطاع 
من  متواصلة  ومساندة  األميركي  الدعم  على  واالعتماد 
إيران منذ سقوط صدام حسين، مواصلة الحرب ضد تنظيم 
»داعش«. لكن في ظل أولوية واشنطن المتمثلة بالحد من 
بغداد  فإن  لالستقرار«،  »مزعزعًا  تعتبره  الذي  إيران،  نفوذ 

ستطالب بوضع خاص.
من  واشنطن  إعفاءات  على  العراق  حصل  وبالفعل 
بتقليل  تعهد  عبر  إيران،  على  الجديدة  األميركية  العقوبات 
من  الطاقة  استيراد  على  العتماده  نهاية  وضع  أو  اعتماده 

إيران.
وتخطط بغداد إلى تمديد هذه المهلة الزمنية، فيما وعد 
بومبيو خالل محادثاته في عمان بأنه »في األيام واألسابيع 
المقبلة سترون أننا نضاعف جهودنا الدبلوماسية والتجارية 

لتشكيل ضغط حقيقي على إيران«.

<   وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو )يسار( خالل لقائه الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد

<     »مسيرة الشهداء« في القضارف حيث انطلقت المظاهرات المناهضة للرئيس السوداني  <    البشير لدى وصوله ألحد الميادين الرئيسية في الخرطوم حيث احتشد المئات من أنصاره 



في تقريره السنوي للعام 2017، رصد ديوان المحاسبة 
بالبيضاء عددا من المخالفات إلدارة المصرف المركزي 
العمالت  بشراء  المصرف  قيام  أبرزها  من  بالبيضاء، 
األجنبية بأسعار السوق الموازية، والمساهمة بالمضاربة 

العمالت األجنبية، باإلضافة إلى موافقته على  في 
توريد سلع تموينية بأسعار السوق الموازية، مما 

أرهقت  ضخمة  مالية  مبالغ  صرف  عليه  ترتب 
خزينة الدولة

المخالفات  تلك  إن  المحاسبة  ديوان  وقال 
القانون،  وفق  المصرف  اختصاصات  تخالف 
 46 رقم  القانون  32 من  المادة  أناطت  إذ 
لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون 
المركزي  بالمصرف   ،2005 لسنة   1 رقم 
تحديد أسعار صرف الدينار الليبي مقابل 
حسب  إدارتها  وتولي  األجنبية  العمالت 
المحلية  واالقتصادية  المالية  التطورات 
والدولية، إال أن إدارة المصرف المركزي 
» نأت بعيدا عن ذلك عندما دأبت على 
السوق  وبأسعار  األجنبية  العمالت  شراء 

الموازية«.

وضرب ديوان المحاسبة أمثلة 
على تلك المخالفات هي:

مليون   11 قيمتها  أجنبية  عملة  شراء  ـ 
الستيراد  الجوري  وردة  شركة  من  دوالر 

دنانير   8 يعادل  وبما  الغذائية،  المواد 
ما  إجمالي  بلغ  إذ  الواحد،  الــدوالر  مقابل 

و729  مليونا   88 الليبي  بالدينار  شراؤه  تم 
تعاقدت  أن  سبق  التي  الشركة  وهي   ، ألفًا 

معها اللجنة العليا لتوفير المخزون االستراتيجي 
برئاسة المحافظ على توريد سلع تموينية.

التي  العقود  إجمالي  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
أبرمتها اللجنة مع الشركة نفسها 15 مليونا و393.99 
دينار،  ألف  و686  مليونا   128 يعادل  بما  دوالر،  ألف 
باإلضافة إلى تعاقدات أخرى قيمتها نحو 21.15 مليون 
يورو، أي ما يعادل نحو 202.83 مليون دينار. وقال إن 
إجمالي التعاقدات مع شركة وردة الجوري بلغت بالعملة 

الليبية 331.52 مليون دينار.
شراء  اعتادت  المصرف  »إدارة  أن  التقرير  وأضاف  ـ 
وخاصة«،  عامة،  أخرى  جهات  عدة  من  أجنبية  عمالت 

وأورد أمثلة على ذلك :
 30 بمبلغ  الوحدة  أجنبية من مصرف  ـ شراء عملة   1
مليون يورو، ما يعادل بالدينار الليبي 52.5 مليون دينارو 

بسعر 1.75 دينار لليورو الواحد،.
والتنمية  التجارة  مصرف  من  أجنبية  عملة  شراء  ـ   2
بقيمة 5 ماليين و 455.6 ألف دينار، أى ما يعادل ثالثة 

ماليين و 117.5 ألف يورو .
3 ـ شراء عملة من الشركة الليبية للبريد واالتصاالت 
وتقنية المعلومات القابضة بقيمة 4 ماليين و 1820 يورو 
ألف   754.6 و  ماليين  خمسة  الليبية  بالعملة  ويعادل   ،
دينار، بسعر 1.56 دينار لليورو. كما قامت إدارة المصرف 
بشراء مبلع 1.5 مليون دوالر، بما يعادل نحو 2.14 مليون 

دينار، وبسعر 1.44 دينار مقابل الدوالر.
ورصد التقرير عمليات الشراء السابقة قائال:

الشركة  مع  باالتفاق   « المركزي  المصرف  قــام  ـ 
بحساب  دينار  مليون   20 مبلغ  تسييل  على  المذكورة 
الشركة بمصرف التجارة والتنمية البيضاء على ذمة المبلغ 
المحتجز بحسابها طرف المصرف التجاري الوطني وبقيمة 

مائة وثمانية وأربعين مليون دينار«.
ـ ثم طلبت الشركة في 19 مارس 2017 تسييل القيمة 
المتفق عليها على دفعتين وبقيمة 10 ماليين دينار لكل 
دفعة، ثم سددت هذا المبلغ عن طريق بيع العملة الصعبة 
من حساباتها طرف مصرف االتحاد بعمان في األردن إلى 
البنك  المركزي طرف  المصرف  الذي يديره  الظل  حساب 
العربي الدولي بالقاهرة بجمهورية مصر العربية حيث بلغ 
األمريكي2.7 مليون  ما تم شراءه من عمالت وبالدوالر 
4.076 مليون دينار،  يعادل  ما  الرسمي،  وبالسعر  دوالر 
بتاريخ 23 و24 أغسطس من العام نفسه، كما تم شراء 
عملة يورو من الشركة بمبلغ 2.81 مليون يورو تقريبا، 

مليون   2.14 مايعادل  دوالر،  مليون   1.5 شراء  وكذلك 
دينار بتاريخ 23 أبريل 2017.

العليا  اللجنة  أن  السنوي  تقريره  في  الديوان  وأوضح 
التي  التموينية  السلع  من  االستراتيجي  المخزون  لتوفير 
على  الشركات  من  لمجموعة  وافقت  المحافظ،  يرأسها 
وتسعة  للدوالر،  دنانير  ثمانية  صرف  بسعر  االستيراد 
المصرف في  لليورو، وذلك يما يخالف اختصاص  دنانير 
على  والمحافظة  واالئتمانية  النقدية  السياسة  تنظيم 

االستقرار العام لألسعار.

وأورد التقرير أمثلة لهذه التعاقدات 

مع الشركات هي:
التي  الغذائية  السلع  الستيراد  الجوري  وردة  شركة  ـ 
دينار،  مليون   331.52 معها  التعاقدات  إجمالي  بلغ 
منها 15.39 مليون دوالر بمتوسط سعر صرف الدوالر 
 21.15 الموحدة  األوروبية  وبالعملة  دنانير،  ثمانية 

مليون يورو، بسعر صرف تسعة دنانير.
الغذائية،  المواد  المستقبل الستيراد  أماني  ـ شركة 
العليا  اللجنة  عقود  من  واحد  عقد  على  تحصلت  التي 
لتوفير المخزون االستراتيجي وهو العقد رقم 16 لسنة 
2016، وبقيمة 6.61 مليون دوالر ، لتوريد نحو 373.5 
ألف صندوق زيت عباد الشمس، إذ بلغ ما دفع للشركة 

دينار،  مليون  نحو53.91  العقد  مقابل  الليبية  بالعملة 
بمعادل 8 دنانير للدوالر.

قدمت  الشركة  أن  المحاسبة  ديوان  تقرير  والحظ 
ميزانيات إلدارة ضرائب الجبل األخضر عن سنة 2016 
/2017 بصافي خسارة عن السنتين، وهو ما يؤشر إلي 
اإلدالء ببيانات غير صحيحة أمام المصلحة، ويؤكد عدم 

دراسة ملف الشركة من قبل اللجنة.
المواد  الستيراد  الجود  ثمرة  شركة  ـ 
 1 رقم  العقد  على  تحصلت  وقد  الغذائية 
دوالر  مليون   3.66 بقيمة   2016 لسنة 
من  طــن  آالف  عشرة  تــوريــد  مقابل 
الدقيق، وقام المصرف بسداد القيمة 
بالدينار الليبي بسعر السوق الموازية 

)نحو 29.48 مليون دينار(.
ــراقــي  ال المستقبل  شــركــة  ـ 
تعاقدت  الغذائية  المواد  الستيراد 
المحافظ  برئاسة  العليا  اللجنة 
2 لسنة  العقد رقم  معها بموجب 
مليون   3.66 وبقيمة   ،2016
آالف  عشرة  توريد  مقابل  دوالر، 
طن من الدقيق، وقامت الشركة 
)1479.5 طن  فقط  جزء  بتوريد 
(، وما تم دفعه للشركة بالعملة 
حوالي  التوريد  مقابل  المحلية 

4.45 مليون دينار.

إصدار وطباعة النقد
وانتقد التقرير قيام إدارة المصرف 
وطباعة  بإصدار  بالبيضاء  المركزي 
النقد من فئتي 20 و50 دينار بقيمة 
في  المطبوعة  دينار  مليارات  أربعة 
قوائم  ألن  وذلــك  االتحادية،  روسيا 
المصرف لم تظهر أي غطاء مقابل هذا 
من   33 المادة  أن  إلى  مشيرا  اإلصــدار، 
القانون رقم 1لسنة 2005 بشأن المصارف 
يصدرها  التي  الورقية  للنقود  يكون  أن  على  تنص 
المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة وتقابل ببيان 

لألصول والخصوم بقوائمه المالية.
النهج  هــذا  استمرار  أن  من  التقرير  وحــذر 

ستكون له عواقب وخيمة أوجزها في اآلتي:
ـ زيادة العملة في التداول لعدم توازن قوى العرض 
األسعار  في  التضخم  زيــادة  عنها  ينتج  مما  والطلب 
للدولة  الريعي  االقتصاد  ظل  في  خاصة  والخدمات 

الليبية.
ـ خلق اقتصاد مواز والصعوبة في استعادة السيطرة 
وفقد  المواطن  كاهل  وإثقال  األسعار  استقرار  على 
القيمة التعادلية للدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية.

ـ عدم امتالك األصول التي تعين المصرف في التأثير 
المالية  لالضطرابات  نتيجة  االئتمان  حالة  ثبات  على 

واالقتصادية التي تشهدها الدولة.
أنه  إلى  بالبيضاء  المحاسبة  ديوان  تقرير  وخلص 
إذا لم يتم توحيد هذه المؤسسة )المصرف المركزي(  
سيظل هذا األمر واقعا ملموسا وعامال أساسيا في إثقال 
والمواطن  الدولة  مقدرات  وإهدار  الوطني  االقتصاد 

على حد سواء.
المصرف  أن  سبق،  مما  المحاسبة  ديوان  واستنتج 
عليها  المنصوص  اختصاصاته  عن  حاد  قد  المركزي 
بالمادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف 
والمادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 2012 لمساهمته 
بالمضاربة بأسعار العمالت األجنبية، باإلضافة إلى تقديم 
قروض وضمانات للغير بالمخالفة للمادة 11 من القانون 
بيع  عن  وهمية  إيــرادات  بتقدير  قام  أنه  كما   ، نفسه 
عمالت أجنبية بالموازنة التقديرية لسنة 2017، وبمبلغ 
55 مليون دينار في حين لجأ إلى شراء العملة بالسعرين 
الرسمي والموازي. وأشار تقرير الديوان للعام 2017 إلى 
أن المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 2012، بتعديل 
أناطت  التي  القانون رقم 1 لسنة 2005،  بعض أحكام 
الليبي  الدينار  صرف  أسعار  تحديد  المركزي  بالمصرف 
مقابل العمالت األجنبية وتولي إدارتها حسب التطورات 
إدارة  أن  إال  والدولية  المحلية  واالقتصادية  المالية 
المصرف المركزي نأت بعيدا عن ذلك عندما دأبت على 

شراء العمالت األجنبية وبأسعار السوق الموازية.
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كالم في األرقام

زاروا تونس في 2018 مقابل 7 
ماليين في 2017.
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تراجعت أسعار الذهب مع تحسن شهية المستثمرين إلى المخاطرة، تأثرا بفرص انتهاء 
حرب التجارة الطويلة بين الصين والواليات المتحدة، مما طغى على التوقعات لتوقف 
زيادات أسعار الفائدة األميركية. في غضون ذلك، سجل البالديوم مستوى قياسيا مرتفعا 

عند 1340.50 دوالر لألوقية )األونصة( خالل الجلسة.
1282.75 دوالر  إلى   %0.2 األربعاء، منخفض  أمس  للذهب  الفوري  السعر  وسجل 
لألوقية، في حين هبطت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.2% إلى 1283.8 دوالر لألوقية.
وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع األولية لدى فيليب فيوتشرز »في المدى القصير، 
ثمة بعض التفاؤل بهدنة تجارية، وهو ما سيبدد عامال يلقي بظالله على ثقة السوق«.

لكنه أضاف أن الذهب يواجه بعض الرياح المعاكسة بسبب التعافي التدريجي في 
األصول عالية المخاطر، فضال عن أن المستثمرين يأخذون في الحسبان تلميحات التيسير 

النقدي من مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي(.
وصعد البالديوم 0.7% في المعامالت الفورية إلى 1325.49 دوالر لألوقية، وقال 
ستاندرد تشارترد في مذكرة إن الطلب على البالديوم ما زال قويا، متوقعا استمرار عجز 

الطلب حتى 2020.

الذهب يهبط والبالديوم عند مستوى قياسي مرتفع

مليون سائح

»اتهمت خطأ واحتجزت 
ظلما... لقد تصرفت بنزاهة 
ووفقا للقانون وبعلم 
مسؤولي الشركة )نيسان( 
وموافقتهم«

كارلوس غصن 
رئيس رينو والرئيس 
السابق لشركة نيسان
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3868دوالر أميركي
1.5897يورو

1.7668الجنية االسترليني
0.3697الريال السعودي
0.3776درهم إماراتي
0.2028االيوان الصيني

2019 9 يناير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

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

السنة الرابعة
العدد 164 4 جمادى األولى 1440 هــ
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نيويورك : انتبهت األسواق المالية أخيرا إلى حقيقة مفادها أن 
دونالد ترامب هو رئيس الواليات المتحدة.

من  سنتين  طوال  أجمع  العالم  تحمله  ما  ضوء  في  ولكن 
التغريدات والتصريحات العامة الطائشة المتهورة من قبل الرجل 
لماذا  هو:  اآلن  الواضح  السؤال  فإن  العالم،  في  قوة  األعظم 

استغرقت األسواق المالية كل هذا الوقت؟
بادئ ذي بدء، كان المستثمرون حتى اآلن يزعمون أن ترامب 
أشبه بكلب ينبح لكنه ال يعض )جعجعة بال طحين(. وعلى هذا 
الشك ما دام يالحق  فإنهم كانوا على استعداد لمنحه فائدة 
سياسة التخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود التنظيمية، وغير ذلك 
من السياسات المفيدة لقطاع الشركات وحاملي األسهم. وكان 
كثيرون يثقون في أن »البالغين في الغرفة« سيقيدون حركة 
ترامب بما يضمن أن سياسات اإلدارة لن تتجاوز حدود المعقول.

أخرى خالل سنة  أو  االفتراضات مسوغة بدرجة  كانت هذه 
االقتصادي  النمو  أفضى  عندما  المنصب،  في  األولــى  ترامب 
والزيادة المتوقعة في أرباح الشركاتـ ـ نظرا للتخفيضات الضريبية 
الوشيكة وإزالة القيود التنظيمية ــ إلى أداء قوي لسوق األوراق 
المالية. ففي عام 2017، ارتفعت مؤشرات األسهم األميركية بما 

يتجاوز %20.
 ،2018 العام  في  جــذري  بشكل  تغيرت  األمــور  لكن 
من  الرغم  فعلى  األخيرة،  القليلة  األشهر  في  وبخاصة 
نمو أرباح الشركات بأكثر من 20% )بفضل التخفيضات 
الضريبية(، تحركت أسواق األسهم األميركية بشكل عرضي 
واآلن  العام،  من  األعظم  القسم  خالل  وهبوطا  صعودا 
سلكت منعطفا هابطا حادا. ورغم أن التقلبات األعلى في 
األسواق المالية تعكس المخاوف بشأن الصين، وإيطاليا، 
الناشئة  اليورو األخرى، واالقتصادات  واقتصادات منطقة 
الرئيسية، فإن أغلب االضطرابات األخيرة ترجع إلى ترامب. 
بدأ العام بتشريع التخفيضات الضريبية الطائش الذي دفع 
أسعار الفائدة الطويلة األجل إلى االرتفاع وخلق حالة من 
النشاط المفرط المؤقت في اقتصاد يقترب بالفعل من 

التشغيل الكامل للعمالة.
ثم أتت حروب ترامب التجارية مع الصين وغيرها من شركاء 
الواليات المتحدة التجاريين الرئيسيين. وقد تعاظمت المخاوف 
إزاء سياسات الحماية التي انتهجتها اإلدارة ثم تضاءلت على نحو 
تبادلي متكرر طوال العام، لكن هذه المخاوف بلغت اآلن ذروة 
جديدة. ويبدو أن أحدث التدابير التي اتخذتها الواليات المتحدة 
ضد الصين تبشر بحرب باردة تجارية واقتصادية وجيوسياسية 
أعرض. يتمثل سبب إضافي للقلق واالنزعاج في احتمال مفاده 
أن سياسات ترامب األخرى 
إحــداث  فــي  تتسبب  قــد 
التضخمي  الركود  تأثيرات 
وارتفاع  النمو  )انخفاض 
الوقت(.  ذات  في  التضخم 
يخطط  األحـــوال،  كل  في 
ترامب للحد من االستثمار 
المباشر األجنبي المتجه إلى 
الداخل، وقد سارع بالفعل 
واسعة  قيود  فــرض  إلــى 
على الهجرة، التي ستقلل من نمو المعروض من العمالة في 
وقت تغلب عليه معضلة متنامية بالفعل تتمثل في شيخوخة قوة 

العمل وعدم تطابق المهارات.
كما اهتزت األسواق الناشئة بفعل سياسات الواليات المتحدة. 
وأدى إحكام الحوافز المالية والسياسة النقدية إلى دفع أسعار 
الفائدة القصيرة والطويلة األجل إلى االرتفاع فضال عن تعزيز 

قوة الدوالر األميركي.
وحتى سياسات ترامب النفطية أدت إلى خلق تقلبات. فبعد أن 
تسبب استئناف العقوبات األميركية ضد إيران في دفع األسعار 
اإلعفاءات  فرض  في  اإلدارة  جهود  أدت  االرتفاع،  إلى  النفط 
والتنمر على السعودية لحملها على زيادة إنتاجها من النفط إلى 
هبوط حاد في أسعار النفط. ورغم أن المستهلكين األميركيين 
استفادوا من انخفاض أسعار النفط، فإن أسعار أسهم شركات 

الطاقة األميركية لم تستفد.
ما يزيد الطين بلة أنه بات من الواضح اآلن أن الفوائد التي 
ذهبت  الماضي  العام  في  الضريبية  التخفيضات  على  ترتبت 
أجور  هيئة  في  األسر  وليس  الشركات،  لقطاع  تقريبا  بالكامل 
حقيقية )معدلة تبعا للتضخم( أعلى. وهذا يعني أن استهالك 

األسر ربما يتباطأ قريبا، مما يزيد من إضعاف االقتصاد.
األمر األكثر داللة من أي شيء آخر رغم ذلك هو أن االنخفاض 
الحاد الذي شهدته أسواق األسهم األميركية والعالمية في الربع 

األخير من العام كان استجابة لتصريحات وأفعال ترامب ذاته.
نظرا لهذه الهجمات السابقة، تملك الفزع من األسواق هذا 
قرارا  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  اتخذ  عندما  الشهر 
صحيحا برفع أسعار الفائدة في حين أشار أيضا إلى وتيرة أكثر 

تدرجا لزيادات أسعار الفائدة في عام 2019.
ولكن في أعقاب ذلك أتى قرار ترامب بإغالق أقسام كبيرة 
تمويل  الكونجرس  رفض  بسبب  الفيدرالية  الحكومة  من 
الجدار الحدودي غير المجدي مع المكسيك. وتسبب هذا في 
التغييرات  تعمل  كما  األســواق.  في  بالذعر  أشبه  حالة  إثارة 
األخيرة داخل اإلدارة، التي ال تؤثر بالضرورة على عملية صنع 
السياسات االقتصادية، على إثارة حالة من الجزع في السوق. 
والواقع أن رحيل رئيس هيئة العاملين في البيت األبيض جون 
كيلي ووزير الدفاع جيمس ماتيس الوشيك من شأنه أن يجعل 
الغرفة خالية من البالغين. وسوف تسعى الزمرة المتبقية من 
القوميين االقتصاديين وصقور السياسية الخارجية إلى إرضاء 
كل نزوات ترامب. في ظل الظروف الحالية، ال يمكن استبعاد 
خطر اندالع حريق جيوسياسي كامل النطاق مع الصين. ومن 
شأن الحرب الباردة الجديدة أن تفضي فعليا إلى انحسار العولمة.

في الوقت ذاته، يبدو ترامب عازما كل العزم على تقويض 
تماسك االتحاد األوروبي ومنظمة حلف شمال األطلسي في وقت 

تعاني أوروبا من الهشاشة اقتصاديا وسياسيا.
األسواق  سترينجلوف«  »دكتور  إلى  اآلن  ترامب  تحول  لقد 
المالية. فمثله كمثل المجنون المصاب بجنون العظمة في فيلم 
االقتصادي  الدمار  ترامب  يغازل  الكالسيكي،  كوبريك  ستانلي 
المتبادل المؤكد. واآلن وقد انتبهت األسواق إلى الخطر، فقد 

تزايد خطر اندالع األزمة المالية والركود العالمي.
* اقتصادي أميركي

نوريل روبيني*

ترامب ضد االقتصاد

القاهرة ، بنغازي ـ الوسط

كثيرون يثقون في أن »البالغين 
في الغرفة« سيقيدون حركة 
ترامب بما يضمن أال تتجاوز 

سياسات اإلدارة حدود المعقول

»املركزي« بالبيضاء يساهم في مضاربات العملة 
ويقر توريد سلع تموينية بأسعار السوق املوازية

املركزي اإليراني يقترح حذف 4 أصفار من الريال
الحكومة  إلى  اإليراني  المركزي  البنك  قدم 
العملة  مــن  أصــفــار  أربــعــة  بحذف  اقتراحا 
 %60 اإليراني  الريال  فقد  أن  بعد  المحلية 
في  تعافيه  رغم   ،2018 العام  في  قيمته  من 
المركزي في  البنك  بدعم من  األخيرة  اآلونة 

تحد للعقوبات األمريكية.
محافظ  عن  الرسمية  »إرنا«  وكالة  ونقلت 
البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله: قدمنا 
أربعة  لحذف  قانون  مشروع  للحكومة  األحد 
باالنتهاء  وآمل  الوطنية،  العملة  من  أصفار 

من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن.
أصفار  أربعة  بحذف  االقتراحات  إن  وقالت 

سنوات،  عشر  منذ  مطروحة  العملة  مــن 
السوق  في  الريال  أن سعر صرف  إلى  مشيرة 
ريال  آالف   110 نحو  إلى  وصل  الرسمية  غير 

للدوالر.
اقتراح  على  الحكومة  موافقة  حالة  وفي 
خطة  عــرض  سيتم  ــمــركــزي،  ال الــمــصــرف 
ثم  إلقرارها،  البرلمان  على  المقترحة  العملة 
الدستور  الحصول على موافقة مجلس صيانة 

لوضعها موضع التنفيذ.
و تسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة 
في  وساهم  الماضي،  العام  إليران  الخارجية 
أمثاله  بأربعة  للصعود  السنوي  التضخم  دفع 

وأدى  الماضي.  نوفمبر  في   %40 نحو  إلى 
ضعف العملة وانفالت التضخم إلى احتجاجات 

متقطعة في الشوارع منذ أواخر 2017.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وأعــاد 
الماضي،  العام  إيــران  على  عقوبات  فرض 
الذي  الــنــووي  االتــفــاق  من  انسحب  بعدما 
 .2015 في  طهران  مع  عالمية  قوى  وقعته 
وتــعــهــدت واشــنــطــن بــمــمــارســة »أقــصــى 
إلجبار  ــي  ــران اإلي االقتصاد  على  ضــغــوط« 
على  صرامة  أكثر  قيود  قبول  على  طهران 
إيران  لكن  والصاروخية،  النووية  برامجها 

تستبعد ذلك.

تقرير ديوان المحاسبة بالبيضاء : إدارة المصرف خالفت القانون وأرهقت خزينة الدولة

اللجنة العليا للمخزون االستراتيجي برئاسة المحافظ توافق 
على توريد سلع تموينية بسعر 8 دنانير للدوالر و9 لليورو

االستمرار في طباعة العملة دون غطاء يخلق اقتصادا موازيا 
ويفقد القيمة التعادلية للدينار مقابل العمالت األجنبية

إيرادات وهمية عن بيع عمالت أجنبية بالموازنة التقديرية لسنة 
2017 في حين لجأ لشراء العملة بالسعرين الرسمي والموازي



المالية  وزارة  فــي  مــســؤول  مــصــدر  ــدر  ق
المتقاعدين  إجمالي مرتبات  الوفاق  بحكومة 
بنحو  الجديد  للعام  المالية  الترتيبات  في 
إلى  تصريحات  في  وأشار  دينار،  مليار   3.17
مرتبات  مخصصات  ــادة  زي إلــى  »الــوســط« 
العام  مع  مقارنة   %78 بنسبة  للمتقاعدين 

الماضي 2018، بواقع 1.4مليار دينار.
ويبلغ إجمالي زيادات مرتبات المتقاعدين 
الجاري  العام  خالل  شهريا  دينار  118مليون 

لـ330 ألف متقاعد، وفق المصدر.
المتقاعدين،  رابطة  جمعية  رئيس  وأرجع 
الصغير القماطي، ارتفاع إجمالي المخصصات 
الحد  رفع  إلى  المتقاعدين  لمرتبات  المالية 
األدنى لألجور عقب ثورة فبراير العام 2011 
و130   96 بين  ما  مقابل  دينارا   450 إلى 

دينارا شهريا قبل العام 2011.
المتقاعد  راتــب  بين  الفرق  أن  ــح  وأوض
دينارا،   354 نحو  يبلغ  لألجور  األدنى  والحد 
إلى  يصل  المتقاعد  مرتب  أن  إلــى  مشيرا 
لكافة  القيمة  نفس  وتضاف  دينارات،   804
المتقاعدين سواء بالحد األدنى أو من تجاوز 

مرتبه الحد األدنى.
المجلس  طــلــب  ــرى،  ــ أخـ جــهــة  ومـــن 
معاشات  زيــادة  قــرار  تنفيذ  للدولة  األعلى 
لتوزيع  وتحقيقا  للمعاناة  رفعا  المتقاعدين 
تعانيه  لما  نظرا  المتاحة  للموارد  عدال  أكثر 
في  العيش،  ضيق  من  المتقاعدين  شريحة 
عليها  تطرأ  لم  ظل معاشات ضمانية هزيلة 
وتقدر  الماضي.  القرن  سبعينات  منذ  زيادة 
بنحو  المتقاعدين  أعــداد  رسمية  إحصاءات 
شهرية  رواتب  يتقاضون  متقاعد  ألف   330
تصل إلى 450 دينارا ليبيا، وهو الحد األدنى 

لألجور في ليبيا.
ويبلغ عدد سكان ليبيا 6.8 مليون نسمة، 

يعمل منهم 1.85 مليون شخص في الجهاز 
إلى  شهريا  ليبيا  وتحتاج  للدولة  اإلداري 

ملياري دينار ليبي لتغطية اإلنفاق العام.
استخدام  فرضت  المالية  وزارة  وكانت 
راتبة  على  الحصول  فــي  الوطني  الــرقــم 
ويتيح  إلكترونية،  منظومة  عبر  الشهري 
لكل  مميز  مرجعي  رقم  وضع  الوطني  الرقم 
ويستخدمه  الليبية،  الــدولــة  في  مواطن 
األساسية  بياناته  إلى  للوصول  المواطنون 
الرواتب  وصرف  الوطنية،  البيانات  بقاعدة 
للشخص  الــرواتــب  صــرف  منع  ويستهدف 
للدولة، ومنع  تابعة  أكثر من جهة  ذاته في 

االزدواج الوظيفي.
إلى  ليبيا  في  المرتبات  فاتورة  وارتفعت 
مقابل   2018 العام  في  دينار  مليار   24.5
وسجل   ،2010 العام  في  دينار  مليارات   8

رواتب  نسبة  في  زيــادة  الحكومي  القطاع 
العاملين في الجهاز الحكومي بنسبة تجاوزت 
الضعف، خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية.

المحاسبة  لديوان  السنوي  التقرير  وذكر 
الباب األول  ليبيا على  إنفاق  2017 أن  العام 
يقدر  الحكومية  الوظائف  بمرتبات  المتعلق 
السنوات  الست  خالل  دينار  مليار  بـ139.23 
اإلنفاق  مــن   %50.2 وتشكل  الماضية، 
السنوات، فيما ال يعمل  تلك  الحكومي خالل 

الموظف الحكومي سوى ربع ساعة يوميا.
عدد  فــي  ــادا  ح ارتفاعا  ليبيا  وشــهــدت 
سيما  وال  المناطق،  بمختلف  العاطلين 
األوضاع  تدهور  بسبب  والجنوبية،  النائية 
الحكومية  القطاعات  مختلف  في  االقتصادية 
 ،%30 إلى  البطالة  معدل  ويصل  والخاصة، 

وفق بيانات وزارة العمل بحكومة الوفاق.

النفط  حقول  إغــالقــات  عمليات  رغــم 
نجحت  الماضي،  العام  خالل  المتكررة 
تنهي  أن  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
مستوى  أعلى  بتحقيق   2018 الــعــام 
خمس  منذ  لها  إيــرادات  وأعلى  لإلنتاج 
 107 و  مليون  إنتاج  سجلت  إذ  سنوات، 
آالف برميل يوميا في المتوسط، بزيادة 

78% عن العام 2017.
فيما حققت المؤسسة إيرادات نفطية 
قيمتها  بلغت  الماضي  الــعــام  ــالل  خ
 %78 بزيادة  وذلك  دوالر،  مليار   24.4
ما  حسب   ،2017 العام  ــرادات  إيـ عن 
المهندس  اإلدارة  مجلس  رئيس  أعلنه 
األحد  بنغازي  في  اهلل،  صنع  مصطفى 
المؤسسة  إن  اهلل  صنع  وقال  الماضي. 
النفط  من  إنتاجها  زيــادة  تستهدف 
2.1 مليون  إلى  الخام بأكثر من الضعف 
أن  شريطة   ،2021 بحلول  يوميا  برميل 

يتم تعزيز األمن واالستقرار.
صحفي  مؤتمر  خالل  اهلل  صنع  وقدم 
وخطط   2018 لعام  المالية  »البيانات 
 ،2019 التابعة للمؤسسة لعام  الشركات 
بعد اجتـماعات مجـلس إدارة المـؤسسة 
الســـنوية  العـــمومية  الجمــعيات  مــع 
لمدة  استــمرت  التي  القـطاع،  لشركات 

أسبوعين.

على  الصحفيين  المراسلين  وأطلع 
قائال:   2018 العام  خالل  المؤسسة  أداء 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تمكنت  »لقد 
إنتاج وأعلى  أعلى مستويات  من تحقيق 
لم  ولكن   .2013 العام  منذ  إيـــرادات 
ضحى  فقد  الهين.  باألمر  ذلــك  يكن 
بشير  عبدالعزيز  الشهيدان  زميالنا 
اهلل.  رحمهما  بدمائهما،  درور  ووحيد 
للخطف  الموظفين  بعض  تعرض  كما 
يعمل  من  وهناك  واإلهــانــة،  والضرب 
اللحظة بالذات في ظل ظروف  في هذه 

صعبة للغاية«.
وأضاف: »نجحنا بالحفاظ على وحدتنا 
ومحاوالت  السياسية  الخالفات  وإبعاد 
مصلحة  ووضــع  والتخريب  التقسيم 
الــوطــن فــوق كــل شــيء«. مــؤكــدا أنه 
على  القدرة  لدينا  بأن  تامة  ثقة  »على 
»أن  إلى  ونــوه  المرحلة«.  هذه  تجاوز 
أيضا. حيث  التوسع  في  آخذة  المؤسسة 
نشاطاتها،  ببدء  يافعة  شركات  ستقوم 

في  ليبيا  زالف  شــركــة  بينها  ومـــن 
هنا  النفطية  اإلنشاءات  وشركة  الجنوب، 

في مدينة بنغازي وغيرهما«.
»أن  للصحفيين  اهلل  صــنــع  ــد  وأكـ
ستستمر  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
العام  خالل  الشفافية  مبدأ  تكريس  في 
المقبل«، مجددا دعوته »لجميع الجهات 
الوطنية إلى تبني هذا المبدأ، حيث يحق 
صرف  كيفية  معرفة  ليبي  مواطن  لكل 
النفط«،  عائدات  من  ليبي  دينار  كل 

وفق بيان المؤسسة.
حقل  ــي  ف بــالــوضــع  يتعلق  وفــيــمــا 
كانت  »لطالما  اهلل:  صنع  قال  الشرارة، 
عن  المدافعين  أبــرز  مــن  المؤسسة 
حيث  الجنوب.  ألهل  المشروعة  الحقوق 
وسعها  فــي  مــا  كــل  المؤسسة  بذلت 
الجنوبية،  بالمناطق  األوضــاع  لتحسين 
األمر.  كلف  مهما  ذلك  في  وستستمر 
هذه  استغالل  يتم  ولــألســف،  ولــكــن، 
الحقوق من قبل مجموعة من المجرمين 

مبالين  وال  مكترثين  غير  يقفون  الذين 
تطال  الــتــي  التدمير  عمليات  ــام  أمـ

الحقول«.
حديثه  خالل  المؤسسة  رئيس  ونبه 
إلى أن »ما يحدث في حقل الشرارة هو 
»استمرار  أن  من  وحذر  وطنية«،  كارثة 
اآلن سيكون  عليه  ما هي  على  األوضاع 
تهدد  المدى  طويلة  وخيمة  عواقب  له 
من  أسفه  عن  وأعــرب  ليبيا«.  مستقبل 
النفطي  اإلنــتــاج  »الســتــخــدام  الــعــودة 

للمساومات السياسية«.
وكرر مطالبته بتحسين أمن العاملين 
اإلنتاج من  استئناف  أمام  المجال  إلتاحة 
315 ألف  حقل الشرارة النفطي، وطاقته 
الثامن من ديسمبر،  يوميا. وفي  برميل 
مسلحون  ومحتجون  قبائل  رجال  سيطر 
بدفع  يطالبون  حكوميون  ــراس  وحـ

مرتباتهم على الحقل.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
أن  المتوقع  من  إن  الماضي  األسبوع 

يقل اإلنتاج من الحقل بما يصل إلى 11 
استئناف  يتم  عندما  يوميا  برميل  ألف 
العمل بعد اإلغالق، نظرا لعمليات نهب.

عن  أعــلــن  ــذي  الـ اهلل،  صنع  ــال  وقـ
العام  هذا  األول  الربع  في  للصين  زيارة 
يحدث  »ما  إن  استثمار،  فرص  لمناقشة 
الشركات  استياء  يثير  ــرارة  ــش ال فــي 
العودة  على  أيضا  مؤكدا  األجنبية«، 
إلى  بتروليوم  بريتش  لشركة  المرتقبة 
يذكر  ولم  روسية،  شركات  بجانب  ليبيا 
نقلت  ما  حسب  التفاصيل،  من  مزيدا 

وكالة »رويترز«.
األوضاع  »تحسن  أن  اهلل  صنع  وتابع 
األمنية في حوض سرت في وسط ليبيا 
من  اإلنتاج  بدء  الممكن  من  سيجعل 
مليون قدم   24 بواقع  للغاز  الفارغ  حقل 
أشهر،  ثالثة  غضون  في  يوميا  مكعبة 
المستوى  إلى  المطاف  نهاية  في  ليصل 
المستهدف عند 270 مليون قدم مكعبة 

يوميا«.
»اتخاذ  ضرورة  على  اهلل  صنع  وشدد 
تردي  »إن  وقال:  طارئة«  أمنية  تدابير 
األكبر  العائق  يمثل  األمنية  األوضــاع 
بالنسبة  فقط  ليس  األخطر،  والتحدي 
لمشاريع  أيضا  بــل  اإلنــتــاج  لعمليات 
ثقة  وزعــزعــة  الــمــســتــدامــة  التنمية 
في  األمن  يكون  أن  يجب  المستثمرين. 
الئحة  في  األول  البند  النفطية  المناطق 
أولويات جميع السلطات في هذا البلد«.

اقتصاد 09

قال وزير البترول المصري طارق المال، إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير 
التلقائي على بنزين »أوكتين 95« اعتبارا من أول أبريل.

معدله  عند  يستقر  قد   95 بنزين  سعر  أن  رويترز  لوكالة  المال  وذكر 
السعر  انخفاضا عن  أو  ارتفاعا   %10 تتجاوز  يتغير بنسبة ال  الحالي، وقد 
الحالي. وأضاف الوزير أنه خالل الربع األول من العام الحالي، سيتم تشكيل 
اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، باإلضافة الي مراجعة 

المعادلة السعرية التي ستطبق في اآللية.
وتابع »هذا ال يعني زيادة السعر خالل الربع الثاني من العام الحالي، قد 
ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي«. ورفعت مصر في 
يونيو أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج 
إصالح اقتصادي مدته ثالث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم 
الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة لالستثمار.

مصر: آلية التسعير التلقائي لـ »بنزين 95« أول أبريل
كريستينا  الدولي  للبنك  العامة  المديرة  تتسلم 
بالوكالة  الدولي  البنك  رئيس  منصب  جورجيفا 
في فبراير المقبل، بعد أن أعلن جيم يونغ كيم 
رئيس البنك أنه سيستقيل من منصبه في األول 
انتهاء  من  سنوات  أربع  نحو  قبل  فبراير،  من 

واليته الثانية.
كان كيم الذي ترأس البنك الدولي على مدى 
ست سنوات، قال في بيان إنه سينضم إلى »إحدى 
مجال  في  العمل  على  وسيركز  المؤسسات«، 
»االستثمارات في البنى التحتية في الدول النامية«. 
وعادة يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي، فيما 

توكل إدارة صندوق النقد الدولي إلى أوروبي.
فيه  يوضح  لم  الذي  بيانه  في  كيم  وأضاف 
أخدم  بــأن  كثيرا  »تشرفت  استقالته:  أسباب 
موظفوها  يعمل  مميزة  لمؤسسة  كرئيس 
وهي  إليهم،  الموكلة  المهمة  لتنفيذ  بحماس 
البنك  رئيس  وختم  المدقع«.  الفقر  على  القضاء 
اليوم  له  بات  الدولي  البنك  عمل  »إن  الدولي 
أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن 
تطلعات الفقراء تتزايد في العالم، والمشاكل على 
غرار التغير المناخي واألوبئة والمجاعات والالجئين 

تتفاقم باستمرار لجهة حجمها وتعقيداتها«.

السعر بالدوالرنوع الخام

50.96برنت

59.91غرب تكساس

55.63دبي

56.43سلة أوبك

49.80أورال
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كريستينا جورجيفا رئيسة بالوكالة للبنك الدولي في فبراير

بنغازي ، طرابلس ـ الوسط

طرابلس - أحمد الخميسي 

إيرادات ليبيا من النفط تزيد 78% إلى 24.4 مليار دوالر خالل عام 

رواتب املتقاعدين ترتفع %78 
إلى 3.17 مليار دينار في 2019 

من  قليال  أكثر  األجنبي  النقد  من  الصين  احتياطت  ارتفعت 
المتوقع في ديسمبر الماضي، بعدما اتفقت بكين وواشنطن 
أمام  اليوان  عزز  ما  وهو  التجارة،  محادثات  استئناف  على 

الدوالر.
أن  المركزي(  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  بيانات  وأظهرت 
احتياطات الصين زادت بمقدار 11 مليار دوالر في ديسمبر إلى 
ارتفاع قدره  بالمقارنة مع  3.073 تريليون دوالر. يأتي ذلك 

تسعة مليارات دوالر في نوفمبر الماضي.
توقعوا  آراءهم  »رويترز«  استطلعت  اقتصاد  خبراء  وكان 
تريليون   3.07 إلى  دوالر  مليارات  ثمانية  االحتياطات  ارتفاع 

دوالر. وصعد اليوان 1.3% أمام الدوالر في ديسمبر.
االحتياطات  انخفضت  بأكمله،   2018 العام  مدى  وعلى 
جراء  بيعية  لضغوط  اليوان  تعرض  مع  دوالر  مليار   67.24
ضعف النمو االقتصادي الصيني وتصاعد الحرب التجارية بين 

الواليات المتحدة والصين.
 76.331 إلى  الذهب  الصين من  احتياطات  قيمة  وارتفعت 
مليار دوالر، من 72.122 مليار دوالر في نهاية نوفمبر تشرين 

الثاني.
الذهب  احتياطات  حجم  أن  المركزي  بيانات  وأظهرت 
)أونصة( في نهاية  أوقية  59.560 مليون  إلى  ارتفع  الصينية 
ديسمبر، في أول زيادة من نوعها منذ أكتوبر 2016. واستقر 
حجم احتياطي الذهب الصيني عند 59.240 مليون أوقية من 

أكتوبر 2016 إلى نوفمبر 2018.

يعتزم اتحاد البنوك التركية إعادة هيكلة ديون متزايدة على 
الذي  الوقت  في  ال شطبها،  التركية  القدم  كرة  أندية  كبرى 
تراكمت فيه ديون تزيد عن عشرة مليارات ليرة )1.87 مليار 

دوالر(.
أيضا  تشمل  التي  الكبرى،  األربــعــة  األنــديــة  وأنفقت 
أجانب،  نجوم  الستقطاب  الكثير  و»طرابزون«،  »بشيكطاش« 
وتسببت النتائج المحلية والدولية الضعيفة في تفاقم الديون 

التي تراكمت على األندية، حسب ما نقلت وكالة »رويترز«.
وفي مطلع األسبوع، ذكرت وسائل اإلعالم التركية أن البنك 
الدوري  في  ناديا   18 ديون  الحكومي سيعيد هيكلة  الزراعي 
القدم واتحاد  اتحاد كرة  الممتاز، حيث اجتمع رؤساء  التركي 
الهيكلة  إعادة  شروط  لبحث  الدوري  وأندية  التركية  البنوك 

في مقر البنك الزراعي.
لكن اتحاد البنوك التركية قال إن ديون األندية لن تحول 
المخاطر  إدارة  البنوك  جميع  ستواصل  بل  واحــد،  بنك  إلى 

الخاصة بقروضها.
الديون  إللغاء  مجال  »ال  التركية  البنوك  اتحاد  ــال  وق
أوتسعيرها عند مستوى خارج معايير تسعير السوق في إعادة 

الهيكلة«، مضيفا أن دخل األندية يمكن أن يغطي نفقاتها.
اإلذاعــة  مؤسسة  قالت  االثنين،  اليوم  سابق  وقت  وفي 
والتلفزيون التركية )تي.آر.تي( الرسمية إن رؤساء اتحاد كرة 
لبحث  اجتمعوا  الدوري  وأندية  التركية  البنوك  واتحاد  القدم 

شروط إعادة الهيكلة في مقر البنك الزراعي.
تقارير  تقديم  منها  طلب  األندية  أن  المؤسسة  وذكرت 
اتحاد  إلى  الثاني  يناير كانون  دخلها ونفقاتها بحلول نهاية 
البنوك التركية، مما يساعد في وضع خطط إعادة هيكلة لكل 
بشأن  مقترح  بتقييم  التركية سيقوم  البنوك  اتحاد  وإن  ناد، 

تقسيم الديون إلى خمسة أقساط.

ولى زمن الفائض في العائدات الضريبية الذي سجلته الخزينة 
المالية  العبارة حذر وزير  الماضية، بهذه  األلمانية في األعوام 
األلماني أوالف شولتز من أن »األوقات الجيدة التي كانت الدولة 

تجني فيها دوما عائدات ضريبية أكثر من المتوقع انتهت«.
وأضاف شولتز أنه »بالنسبة للعام 2018 ستشهد البالد مرة 
األعوام  انتهت  اآلن  لكن  الضريبية،  العائدات  في  فائضا  أخرى 
غير  إضافية  مداخيل  أي  أتوقع  ال  فصاعدا،  اآلن  من  السمان. 
نموا  األخيرة  السنوات  في  األلماني  االقتصاد  منتظرة«. وسجل 
إلى  البطالة  معدل  في  وانخفاضا  الرواتب،  في  وارتفاعا  ثابتا 
العوائد  ارتفاع  إلى  أدت  عوامل  وهي  مسبوقة،  غير  مستويات 
الضريبية، وبالتالي تسجيل الموازنة فوائض متتالية، العام تلو 

اآلخر، خالفا لغالبية دول االتحاد األوروبي.
وفي 2017 بلغ الفائض في الموازنة األلمانية 36,6 مليار يورو 
على  المعتمدة  الصادرات  في  النمو  ولكن  دوالر(.  مليار   41,7(
القدرة الشرائية لألفراد سجل تباطؤا في األشهر األخيرة بسبب 
عوامل عدة أبرزها الحرب التجارية الدائرة بين الواليات المتحدة 
السيارات  صناعة  قطاع  لها  تعرض  التي  والمشاكل  والصين، 
ترافق  قد  التي  بالمشاكل  المرتبطة  والمخاوف  األهمية  البالغ 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وفي الربع الثالث من 2018 انكمش االقتصاد األلماني للمرة 
خفضت  الحين  ذلك  ومنذ  سنوات.  ثالث  من  أكثر  في  األولــى 
الحكومة توقعاتها للنمو في العام 2018 من %2,2 سجلت في 

العام السابق إلى ما بين 1,5 و1,6%.

3.07 تريليون دوالر احتياطي 
الصني من النقد األجنبي

اتحاد البنوك التركية يبحث هيكلة 
ديون 18 ناديا لكرة القدم

صنع الله : نجحنا في الحفاظ على وحدتنا وإبعاد الخالفات السياسية.. 
لكن تردي األوضاع األمنية يمثل العائق األكبر والتحدي األخطر

بسبب ازدياد المخزون وتفاقم النزاع التجاري

< كريستينا جورجيفا

مع بلوغ متوسط اإلنتاج مليونًا و 107 آالف برميل يوميًا 

 < صنع اهلل خالل مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، األحد 6 يناير 2019

ألسعار  توقعاته  متوسط  جنرال«  »سوسيتيه  بنك  خفض 
للمخاوف  نظرا  دوالرات  تسعة  بواقع   ،2019 للعام  النفط 
المرتبطة بالنمو االقتصادي، التي أذكت إحجاما عن المخاطرة 
الفرنسي إن توقعاته ألسعار  النفط.وقال المصرف  في أسواق 
عند  الحالي  العام  خالل  برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام 
األمريكي  الوسيط  للبرميل، وخام غرب تكساس  64.25 دوالر 

عند 57.25 دوالر.
سنوية  خسارة  أول  الماضي  العام  النفط  أسعار  وسجلت 
التقلبات  من  نزولية  لضغوط  تعرضت  بعدما   ،2015 منذ  لها 
بين  التجاري  الــنــزاع  وتفاقم  األســهــم،  ــواق  أس في  الــحــادة 
الواليات المتحدة والصين، وارتفاع أسعار الفائدة. وقال البنك 
الستمرار  عرضة  النفط  أســواق  تــزال  »ال  بحثية  مذكرة  في 
أسواق  مع  كبير  بشكل  يتماشى  بما  المخاطر،  عن  اإلحجام 
العالمي  االقتصادي  النمو  بشأن  شديد  لقلق  نظرا  األسهم، 

ونمو الطلب العالمي على النفط«.
النفط  على  العالمي  الطلب  نمو  جنرال  سوسيتيه  وتوقع 
مليون   1.43 من  يوميا،  برميل  مليون   1.27 إلى  العام  لهذا 
المخزونات  في  كبيرة  زيــادة  أيضا  توقع  كما  يوميا،  برميل 
في  الصعود  من  ستحد  العام،  من  األول  الربع  في  العالمية 
القصير. وفي مذكرة في السادس من يناير، خفض بنك  األمد 
جولدمان ساكس أيضا تقديراته ألسعار النفط الخام في 2019، 
يقول  التوقعات،  ورغم خفض  العالمي.  النمو  حول  للقلق  نظرا 
وحذر«  متوسط  »بشكل  متفائال  يزال  ال  إنه  جنرال  سوسيتيه 
العوامل األساسية ال تزال قوية. وتابع  بشأن السوق، نظرا ألن 
بين  تقريبا  تــوازن  هناك  يكون  أن  المتوقع  »من  أنه  البنك 
المعروض العالمي والطلب هذا 
األسعار  ستتلقى  حيث  العام«، 
مــزيــدا مــن الــدعــم مــن قوة 
العالمي  الطلب 
الخام  على 
فــــــــــي 
الــنــصــف 
ــي  ــان ــث ال
مـــــــــن 

العام.

»برنت« سيفقد 9 دوالرات 
من سعره خالل 2019

 < اجتماع الستعراض نشاط المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي

< الصغير القماطي  رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة المتقاعدين بليبيا

وزير املالية األملاني: انتهت األعوام السمان 
وولى زمن الفائض في الضرائب
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الضلع األعوج للوطن

صالح الحاراتي

آمال العبيدي

كثيرًا ما يدور في عقلي سؤال مفاده: لماذا تغيب المجاملة والتأدب مع الغير في تعاملنا إلىومي.. 
أو  »الزمزكة«..  العامية  المفردة  في  يتجلى  الذي  النفاق  جب  في  الوقوع  من  الخوف  هو  هل 
أن األمر يتعلق بالمبالغة في اعتقاد يجعل البعض يظن أنه يتبنى الصراحة والصدق والجرأة 

والشجاعة ولسان حاله يقول: »أنا نقول لألعور أعور في عينه«.
وذلك لكي يبعد عن نفسه صفة النفاق والتملق، بينما هو في حقيقة األمر يمثل الفظاظة 

والغلظة خير تعبير، وكان له أن يعبر عن رأيه بشكل لطيف وبرفق وال عالقة لألمر بالنفاق.
التكريم  يستحق  الذي  باإلنسان  واإلشادة  اإلنصاف  عدم  إلى  يدفعنا  قد  النفاق  من  الخوف 
حتى ال يتم تفسير المسألة على أنها نفاق.. ولذلك السبب وعندما يموت ذلك اإلنسان تنتفي 
الشكر  وعظيم  الكالم  أطيب  فيه  فنقول  بالنفاق  نتهم  أن  من  الخوف  ويتالشى  المصلحة 

واالمتنان.
ناحية  من  والنفاق  ناحية  من  والتلطف  المجاملة  بين  بالخلط  يتعلق  األمر  أن  أجزم  وأكاد 

أخرى.
إبداء  منها  المتنوعة،  السلوكيات  من  خليط  االجتماعية  وعالقاتنا  الحياتية  تعامالتنا  في 
المجامالت التي يعتبرها البعض وسيلة في كسب اآلخر إلى صفه من خالل إبداء 
أن  اآلخر  البعض  يرى  بينمـا  وجذابة،  مُنمقة  بشرائط  مُغلفة  جميلة  كلمات 
الكالم  معسول  يستخدم  ألنه  والكذب،  النـفاق  لباس  يرتدي  المجامل 

لتحقيق مآرب شخصية والوصول ألهداف معينة.
نحن نتناسى أن المجاملة في حد ذاتها تعتبر فنًا وثقافة يجب اإللمام 
بهـا مثل »بروتوكوالت اإلتيكيت« وهو أناقة التعامل وأسلوب التعامل 
تفاصيل  يعلمون  ال  لكنهم  الكثيرون  عنه  يتحدث  الذي  اآلخرين  مع 
في  لتخرج  األشخاص  بين  اإلنسانية  التعامالت  تحكم  التي  قواعده 
الذي  واالستماع«  الحديث  »إتيكيت  هو  األقرب  والمثال  الئق.  شكل 
نعاني قصورًا شديدًا فيه، حيث يسود الهرج والمرج والصراخ وتداخل 

األصوات في لقاءاتنا وحواراتنا. مما يربك أي محاولة لحوار إيجابي.
العالقات  الطعام والشراب، وفي  العمل، وفي  هناك »اإلتيكيت« في 
ومع  األطفال  مع  والتعامل  اآلخــر،  الجنس  مع  والتعامل  االجتماعية 

الجيران واألصدقاء وزمالء العمل، إلخ.
سلوك  أن  على  بقوله  يتمسك  من  هناك  زال  ما  ذلك  أهمية  ورغم 
المجاملة ضرب من النفاق، بينما يغفل أن هناك في المقابل من يرى 
أن الصراحة المفرطة ما هي إال ضرب من عدم اللباقة، وفظاظة وغلظة في التعامل لن تأتي 

بخير أبدًا.
اإلنساني،  التوجه  أخالقيتان على صعيد  والصراحة ميزتان  المجاملة  أن  والحقيقة في ظني 
احترام  من  بد  ال  والمصارحة  المجاملة  حال  ففي  مراعاتها،  يجب  حدودًا  منهما  لكل  لكنَّ 
والحقائق،  األخالق  حساب  على  نمارسها  أن  تبرر  ال  فالمجاملة  اآلخرين،  حرية  واحترام  الذات 
نحو  الحسنة على  غير  بعيوبهم وتصرفاتهم  اآلخرين  الجرأة في مصارحة  تتطلب  والمصارحة 
ال يجرح المشاعر. وبعبارة أخرى المجاملة الستمالة القلوب بحدود معقولة بعيدة عن المبالغة 
ألن الشيء لو زاد على حده انقلب إلى ضده، وأيضًا ليست مناسبة لكل وقت، وتعد من قبيل 
الحقيقة كما هي ورؤية األمور  التشجيع والتحفيز لألشخاص، بينما تفهم الصراحة بأنها قول 

على طبيعتها بعيدًا عن المبالغة والتزييف.
المجاملة قد تستدعي االعتذار عن الخطأ وهي خصلة غائبة أيضًا وإن وجدت وجب االنتباه 
إلى المضمون، فقد يكون االعتذار مغلفًا بإلقاء التبعة على الغير وهو أسلوب فاشل لن يؤدي 

إلى مبتغاه.

الداخلية  لوزارة  التابعة  األجهزة  أحد  واقتحام  كازا«،  »مقهى  بحادثة  عُِرفَ  فيما  بنغازي  في  حَدَث  ما 
إضافيًا  رصيدًا  يُشَكل  عام،  فضاء  وهو  المقهـى  في  فتيات  لتجمع  اآلداب«  »شرطة  المؤقتة،  بالحكومة 
التي لم تَخرج عن صورة »الضلع األعوج للوطن«، فما حدث هو استمرار لعمل  النتهاكات حقوق المرأة 
»ساحة  المحكمة  ساحة  في  والرجال  النساء  بين  للفصل  الحديدي«  »السياج  وُضِعَ  أن  منُذ  بدأ  ممنهج 
الحرية« في فبراير 2011، واستمر سلب مكتسبات وحقوق المرأة التي ربطها البعض بالمرحلة الدكتاتورية، 
والتي رأى فيها البعض أيضًا أنها تتنافى مع قيم المجتمع الليبي وعاداته وتقاليده، وتناسى هؤالء أن هذه 
الزمن،  عبر  الحقوق  بهذه  للمطالبة  مستمر  نضال  نتيجة  هي  المرأة،  عليها  تحصلت  التي  االستحقاقات 

مَهدت له رائدات نهضة المرأة في ليبيا.
ثمة مواقف عملية ومؤشرات قد شكلت جوانب مهمة في تحديد النظرة للمرأة وطبيعة دورها في ليبيا، 
خاصة ما يتعلق منها بمحاوالت إقصائها، وسلب بعض المكتسبات التي تحصلت عليها عبر الزمن. من 
تلك المواقف أذكر بعض األمثلة منها؛ في الخطاب الذي ألقاه السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس 
الوطني االنتقالي بمناسبة التحرير يوم 23 أكتوبر 2011، فاجأ الجميع بعدم حديثه عن استحقاقات مرحلة 
القضاء على  الليبية بعد  الدولة  أول خطاب تأسيسي الستحقاقات  ليبيا، وأعلن في  التحرير، وبناء  ما بعد 
نظام القذافي، أنه يسقط حق المرأة في التوقيع على وثيقة تسمح لزوجها الزواج من أخرى. مضيفًا أنه 
2013 حكم  الزوجات. ظهر وفقًا لذلك في فبراير  الرجل من تعدد  سيعمل على استصدار قانون ال يمنع 
األحوال  قانون  في  الوارد  النص  دستورية  بعدم  قضت  التي  العليا  بالمحكمة  العليا  الدستورية  الدائرة 
الشخصية رقم 10 لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهما والذي يشترط »موافقة 

كتابية من الزوجة، أو صدور إذن من المحكمة«.
طرد مقدمة برنامج الحفل الرسمي لتسليم السلطة من المجلس الوطني االنتقالي المؤقت إلى المؤتمر 
السيد  َطلب  2012 بطرابلس، حيث  8 أغسطس  يوم  المنتخب،  العام  الوطني 
مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس من مقدمة البرنامج احترام القيم اإلسالمية 
تقديم  من  تنسحب  أن  المقدمة  ففضَلت  تخرج،  أو  رأسها  على  غطاء  ووضع 

برنامج الحَفل، واستُبدل بها رجل ليواصل تقديم البرنامج.
الصادق  الدكتور  الليبية  الديار  مفتي  للشيخ  تصريحات  بعض  تناقل  تم 
الغرياني منذ العام 2012، تؤكد سَعي دار اإلفتاء الستصدار قرار بمنع التعليم 
بأن  علمًا  المختلفة.  التعليم  مراحل  في  اإلناث  عن  الذكور  وفصل  المختلط 
التعليم األساسي. ويشار  إلى مرحلة  ليبيا مختلط، إضافة  الجامعي في  التعليم 
إلى أن مرحلة التعليم األساسي خَضعت لسياسة التأنيث منذ نهاية السبعينيات 
المنتمين  األشخاص  بعض  هجوم  الدعوة  هذه  عن  نتج  الماضي.  القرن  من 
االنتقالية  الحكومة  في  التعليم  وزير  مكتب  على  المتشددة  التيارات  لبعض 
تأنيث  وإلغاء  اإلناث،  عن  الذكور  بفصل  مطالبين  بطرابلس،  األولى  المؤقتة 
مرحلة التعليم األساسي. كما يشار إلى أن كثيرًا من السياسات اإلقصائية بدأ 
أية  دون  ومُررت  الواقع،  األمر  سلطة  فرض  وتم  قرارات،  دون  فعليًا  تطبيقها 

مواجهة مجتمعية عامة أو أية احتجاجات من النساء أنفسهن.
ثمة مخاوف أخرى تتعلق بمنع المرأة من االستمرار في مجال القضاء، ويشار 
إلى أن بعضًا من أعضاء المؤتمر الوطني العام حينذاك نُقل عنهم معارضتهم 
تقلد المرأة وظيفة قاٍض، والبعض اتهم القاضيات العامالت بأنهن »قاضيات 
معمر القذافي«. وبصفة عامة لم يصدر قرار رسمي بذلك، ونتوجس خيفة مع 

كل حركة قضائية من صدور قرار قد يمنع النساء من ممارسة هذه المهنة.
وتمكن اإلشارة إلى كثير من االنتهاكات المسكوت عنها التي تمارس بحق المرأة كل يوم. منها تكرار 
حوادث القتل، واالغتياالت، والخطف، واإلهانة للمرأة وانتهاك آدميتها، ولعل أبرز تلك الحاالت قتل المحامية 
ونائبة رئيس هيئة الحوار الوطني السيدة سلوى بوقعيقيص على يد مسلحين قاموا باقتحام منزلها في 
بنغازي يوم 25 يونيو 2014، وخطف زوجها. كذلك عملية اغتيال عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة 
طرابلس،  مدينة  في  الحصائري  انتصار  الناشطة  وقتل  درنة،  مدينة  في  البركاوي  فريحة  السيدة  درنة 
وغيرها من الحاالت التي ُقيد أغلبها ضد مجهول. إضافة إلى ذلك محاوالت الخطف والتهديد التي طالت 
بعض اإلعالميات والناشطات في المجتمع المدني، واألكاديميات، والقاضيات، والمحاميات، وغيرهن. نتج 
عن ذلك نزوحهن ومغادرتهن البالد. كما تمكن اإلشارة إلى صدور قرار يقضي بمنع النساء في المنطقة 
الشرقية حتى سن الستين من السفر دون مَحرم، وتم تعديل القرار بعد الحملة التي استهدفته من قبل 
نشطاء المجتمع المدني وداعمي حقوق المرأة ليعدل بعد ذلك ليستهدف منع الجنسين دون سن الخامسة 

واألربعين من السفر دون الحصول على تصريح أمني.
وتيرة  تزايد  من  منهن،  الناشطات  خاصة  ليبيا  في  النساء  مخاوف  تتعاظم  الحوادث  تلك  تكرار  ومع 
اإلقصاء والتهميش والتخوف من سلب كثير من االستحقاقات والمكاسب التي تحصلت عليها المرأة عبر 
الزمن نتيجة لعمل تراكمي دؤوب للمطالبة بتلك الحقوق. كما تمكن مالحظة ازدياد مخاوف المرأة من 
اإلقصاء والتهميش في مختلف المجاالت، مع تغول القبلية والشللية والمحاصصة المناطقية التي غالبًا ال 
يكون للمرأة حضور فيها، وإن تمت دعوتها للمشاركة أو محاولة تمكينها، وغالبًا ما يكون ذلك لتجميل 
صورة أي قرار يصدر إلقناع األطراف الخارجية بأن »الضلع األعوج للوطن« هو شريك في الوطن، ولكن دون 

مشاركة حقيقية وفاعلة.

ناجي جمعة بركات

املحاصصة تقتل قيام الدولة املدنية

وتقاطر  المعلنة،  وغير  المعلنة  بخططها  المتحدة 
سفراء الدول على مكتب حكومة الوفاق، جميعهم 
في  ومستمرون  المحاصصة  هــذه  في  مشارك 
إعطاء نصائح للحكومة بأن أسلم شيء لجعل تلك 
أن  هو  يؤيدونك،  الحزب  أو  المنطقة  أو  القبيلة 
شرهم،  من  وتسلم  حكومتك  في  حصة  تعطيهم 
الحكم  وزارة  بإعطاء  السراج  نصح  ليبيا  في  فمثاًل 
والعمل  والصحة  االجتماعية  والشؤون  المحلي 
والنفط  والمالية  واالقتصاد  الليبي،  الجنوب  إلى 
والتعليم،  الدفاع  الزنتان  وإعطاء  الليبي،  للشرق 
بسيط  جزء  مع  وزارات،  من  تبقى  ما  ومصراتة 

لطرابلس، واآلخرون ليس لهم مكانة في ليبيا.
قتل  في  المحاصصة  تسببت  العصور  مر  على 
فهي  وازدهارها،  ونموها  المدنية  الدولة  قيام 
واأليديولوجيات  والقبيلة  العرق  على  مبنية 
الحديثة. لهذا من يتولى هذه المناصب الحساسة 
طريق  عن  المنصب  هذا  إلى  وجــاء  الدولة  في 
سيخدم  وإنما  الدولة  يخدم  لن  المحاصصة، 
الدولة.  وينسى  وأيديولوجياته  وعرقه  قبيلته 
أو  اإلدارية  لكفاءته  ليس  المنصب  لهذا  جاء  لقد 
عنصري  ألنه  به  جاء  وإنما  المهنية،  أو  السياسية 
وأيديولوجياته.  وعرقه  قبيلته  أبناء  إال  يخدم  وال 
روح  تقتل  والتي  اللعينة  المحاصصة  هي  هذه 
الوطن والنهوض بالوطن. كذلك  الوطن ووحدة 
االنتقام  روح  وتغذي  المجتمع  تفرق  المحاصصة 
األخطر  الوطن.  أبناء  بين  والكراهية  والحسد 
المؤدية  الطريق  هي  المحاصصة  كله،  هذا  من 
وقبائل  أقاليم  إلى  وتفككها  الدولة  انفصال  إلى 
ومناطق تريد االنفصال وتهديم الدولة الواحدة. 
وإن  وحتى  ويريدونه  له  يخططون  ما  هو  هذا 
ولن  ومتشتتة  منهارة  الدولة  ستظل  يحدث  لم 
خططوا  كما  الفتنة،  وتستمر  قائمة  لها  تقوم 
ما  قيادة  إلى  السراج  جلب  لهذا  ويريدونها.  لها 
يسمى »حكومة الوفاق« والتطبيل له بأنه معترف 
ونسيانه  فقط  طرابلس  في  ووجوده  دوليًا،  به 
الغربي ومناطق  شرق وجنوب ليبيا وكذلك الجبل 
وليد  بني  مثل  كيلومتر   100 طرابلس  عن  تبعد 
إلرضاء  وتسلقه  تملقه  كذلك  والزاوية.  وترهونة 
االجتماعية  اللحمة  وتخريب  بقتل  قامت  مدن 
دون  فيه  ويقودون  األعمى  مثل  يسير  ليبيا.  في 
براثن  من  ليبيا  ــراج  إلخ القائد  هو  يكون  أن 
سواء  لليبيا  التحتية  البنية  وتهديم  المحاصصة 
ومن  هو  األمنية.  أو  االجتماعية  أو  االقتصادية 
معه في »الرئاسي« يعتبرون مسؤولين عن هذا، 
في  المحاصصة  ينبذوا  أن  يومًا  منهم  ونتمنى 

تسير أمور الدولة.
ما الحل للخالص من المحاصصة:

1 - أن تنتخب رئاسة الحكومة والدولة وبأسرع 
وقت للتخلص من عدة أشياء وأهمها من األجسام 

بالمحاصصة. المتعفنة  الغريبة 
تنص  مــادة  أي  الدستور  في  يكون  أال   -  2

 ،67 الـ  االستقالل  عيد  بذكرى  الليبيون  احتفل 
ولم  فيهم  ترعرع  كبيرًا  ــًا  إرث أن  يبدو  ولكن 
لدى  التعليم  مستوى  أن  رغــم  منه،  يتخلصوا 
الليبيين والليبيات يعتبر األكثر نسبيًا في أفريقيا، 
الذي  االستقالل  هذا  قبل  أفريقيا.  شمال  خاصة 
كان  بهذا.  نحتفل  أن  ويجب  كليبيين  به  نعتز 
دستور،  وال  حكومة  لديهم  توجد  ال  الليبيون 
قبلهم  ومن  اإليطاليين  رحمة  تحت  ويعيشون 

األتراك، وال يتجاوز عددهم المليون نسمة.
المحاصصة  فكرة  رسخت  التي  المملكة  جاءت 
مكونات  من  مهم  جزء  وهي  القبيلة،  عرف  على 
الليبيون  واستمتع  هذا  في  الملك  ونجح  ليبيا، 
ولكن  والتعليم،  التغيير  حركة  ــدأت  وب قلياًل، 
مفهوم  تغير  سنوات  بعدة  الملكية  زوال  قبل 
من  وأفراد  عائالت  إلى  القبيلة  من  المحاصصة 
واحدة، واستحذت فكرة  أو مجموعة  واحدة  قبيلة 
حد  إلى  ونجحت  الليبيين  عقول  على  المحاصصة 

ما.
لكل  أن  فكرة  اعتماد  عملية  هي  المحاصصة 
الدولة  مواقع  في  حصة  وإقليم  وطائفة  قبيلة 
وسلك  ومؤسسات  وإدارات  وزارات  من  الرسمية 
حكومة  تشكلت  األساس  هذا  وعلى  دبلوماسي، 

األمم المتحدة بقيادة فائز السراج.
القبائل  لضرب  المحاصصة  استعمل  القذافي 
ببعضها وإشعال الفتنة بين الليبيين، وعلى سبيل 
المنصب  أو  الحكومة  إلى  يأتي  من  كان  المثال 
يجب  وثانيًا  أواًل،  للقذافي  والؤه  يكون  أن  يجب 
القذافي  يستعملها  معينة  قبيلة  من  يكون  أن 
القبائل  تهميش  محاواًل  اآلخرين،  مع  صراعه  في 
في  القبلية  واستعمل  هذا  في  كثيرًا  نجح  القوية. 
إيجاد طبالين ومنافقين، وهم اليوم اعتلوا الكثير 

من المناصب ورسخوا فكرة المحاصصة.
أن  مند  العراق  في  حدث  ليبيا  في  يحدث  ما 
في  المحاصصة  اليوم.  وإلى  حسين  صدام  قتل 
قبل  من  ومدفوعة  متواجدة  العراق  حكومات 
الدولة  قيام  أن  يعرفون  حيث  الخارجي،  العالم 
المدنية ال يبنى على المحاصصة، فمن يأتون به 
سواء في منصب رئيس وزراء أو وزير أو مدير إدارة 
لن ولم يكن والؤه لوطنه وإنما لقبيلته وعشيرته 
وتعمي  الفوضى  في  الدولة  تستمر  وبهذا  فقط، 
الداخل  من  الشر  دوائــر  وتنجح  الحكام  بصائر 
من  األغلبية  لدى  العمل  روح  قتل  في  والخارج 
حيث  ليبيا،  في  اآلن  يحصل  ما  هذا  المواطنين. 
قتلت روح الوطنية وتنامت فكرت االنفصال وصار 
فكرة  ونجحت  البعض،  بعضهم  يبغض  الجميع 

القذافي، حتى وهو تحت األرض.
األســاســيــة  المشكلة  المحاصصة  تعتبر 
سياسيًا  حصل  ما  بكل  تسببت  التي  والرئيسية 
في  ثقافيًا  وحتى  واجتماعيًا  واقتصاديًا  وأمنيًا 
يريدونها كذلك.  مازالوا  اللحظة  وإلى هذه  ليبيا، 
األمم  ووجود  السراج  فائز  لحكومة  المستشارون 

والمهنية  الكفاءة  وجعل  المحاصصة  هذه  على 
الحكومة  في  قيادات  اختيار  يتم  عندما  األساس 

واإلدارات والمؤسسات.
سيادية  مناصب  يتولون  من  يختار  أن   -  3
يكون  وأن  والمهنية،  الكفاءة  حسب  الدولة  في 
أو  العرق  أو  للقبيلة  وليس  فقط  للدولة  والؤه 

الحديثة. األيديولوجيات 
فقط  االجتماعية  األمور  القبيلة  تتولى  أن   -  4
وليس لها حق في التدخل في أمور تسيير الدولة 

ومن يسيرها.
5 - على كل مدينة وقبيلة وعرق وأيديولوجية 
السالح  الوطنية وجمع  المصالحة  البدأ في عملية 
وبجميع  الدولة  في  باالنضمام  المليشيات  وحتى 

مؤساستها.
6 - على األمم المتحدة ومن يقف مع الليبيين 
المبني  المستنقع  هــذا  من  إخراجهم  محاولة 
والعرق  القبلية  فكرة  وإرســاء  المحاصصة  على 
مبنية  حلول  إيجاد  ومحاولة  الجميع  أذهان  في 
عبرة من  ويأخذوا  يتفهموا  وأن  الطرح،  على هذا 

المحاصصة. العراق والذي تقتله 
7 - اإلسراع بالتغيير وإبعاد حكومة المحاصصة 
الشعب  وإفقار  ليبيا  ثروات  نهب  حيث  الحالية، 
هذه  قبل  من  المراتب  أعلى  إلى  وصل  وإذاللــه 

الحكومة ومن يقودها
اإليطالي  االستعمار  ضد  الليبيون  كافح  لقد 
الحكم  تحت  سنوات  وعاشوا  استقاللهم  ونالوا 
القذافي  وجاءهم  المحاصصة  زرع  الذي  الملكي، 
عادوات  بخلق  المحاصصة  فتيل  وأشعلوا  وزمرته 
ثورة  جاءت  له.  الموالية  القبائل  أبناء  وتنصيب 
طغيان  من  سنة   42 هدم  في  ونجحت  فبراير 
القذافي ومحاصصته المكرة والمبنية على الخبث 
من  وزرعت  سرقتها  تمت  الثورة  هذه  إال.  ليس 
تنصيبها  تم  حكومة  ثاني  مع  المحاصصة  جديد 
واآلن  وزيــدان  الكيب  حكومة  وهي  الثورة  بعد 
في  المدنية  الدولة  قيام  روح  قتل  من  السراج. 
األمم  بها  دفعت  التي  المحاصصة،  هي  ليبيا 
المتحدة وشجعت من ذكرناهم لرئاسة الحكومات 
الليبيين  ستوحد  هي  المحاصصة  بأن  وإيهامهم 
أخطؤوا  إنهم  ــدة..  واحـ ــة  دول ليبيا  وستجعل 
ويتركون  وطني  عن  أيدهم  يرفعون  وليتهم 
الكفاءة  حسب  يمثلهم  من  يختارون  الليبيين 
أو  القبيلة  لشيخ  والئه  حسب  وليس  والمهنية 

العرق أو األيديولوجيات الحديثة.
ولم  األمــام  إلى  إال  تقفز  ولن  تنجح  لن  ليبيا 
اقتصادي  ونمو  سياسي  حل  بها  يحدث  ولــن 
تخلصنا  إذا  إال  وأمــان  وأمن  اجتماعي  وتناسق 
ــعــرق  وال القبيلة  وإبــعــاد  الــمــحــاصــصــة  ــن  م
رسم  في  الدخول  عن  الحديثة  واأليديولوجيات 

الحديثة. المدنية  الليبية  الدولة  سياسات 
ليبيا قادمة بعون اهلل.

 القذافي نجح 
كثيرًا في 

استغالل القبلية 
إليجاد طبالني 

ومنافقني، وهم 
اليوم اعتلوا 

الكثير من 
املناصب ورسخوا 
فكرة املحاصصة

 الثورة تمت 
سرقتها وزرعت 

من جديد 
املحاصصة مع 

ثاني حكومة 
تم تنصيبها 

بعد الثورة وهي 
حكومة الكيب 

وزيدان واآلن 
السراج

استقراء املتكرر في اإلرهاب

باالنتخابات،  ومشروعة  معلنة  مؤسسات  عطلتها 
ستُخرج  التي  السياسية  العملية  إعاقة  بهدف 
الملتبسين بها من المشهد التسلطي أو التحكمي 
جلبتها  التي  المغمورة  الجماعات  تقوده  الذي 
الذي  اإلرهاب  أما  السابقة.  االنتخابات  عشوائيات 
النفط،  تصدير  يعق  فلم  النفط،  مؤسسة  طال 
فمتمثلة  عراقيل،  هناك  كانت  وإن  فيه،  والزيادة 
أو  القبائلية،  االبتزازات  أو  الحرابية،  األعمال  في 
زيادة  أو  وهمية  وظائف  في  بالتعيين  المطالبات 
أجور ألناس ال يعملون، وغير مؤهلين للعمل. أما 
الخارجية فكل  الذي طال وزارة  الحادث اإلرهابي، 
المعطيات تؤكد أن من وراءه تركيا والغرض منه 
يعيد  الذي  االبتزاز،  بغرض  إعاقة  رسالة  تمرير 
تم  التي  المتأسلمة  التطرفات  عبر  نفسه  موضعة 
موضعتها  إلعادة  باليرمو  خطة  من  استبعادها 
أزمة  المتقاسمين  الطرفين  بين  التسوية  في 
التشويش  فهو  المباشر  السبب  أما  وحّلها.  ليبيا 
طائل  تحت  تركيا  بوضع  المطلب  على  التركي 
منذ  األمن  قرار مجلس  لخرقها  األممية  المساءلة 
ليبيا،  إلى  أسلحة  إدخال  الذي يحظر  أعوام  تسعة 
والذي خرقته شحنة السالح التي وصلت بحرًا من 
ميناء  في  بالصدفة  وتم ضبطها  ليبيا،  إلى  تركيا 

الليبي. الخُمس 
الفعل  فــي  المتكرّر  اســتــقــراء  سهولة  إن 
فعل  لــرّد  المكرورة  اآلليات  تقابله  اإلرهابي، 
في  األمنية،  بالمؤسسة  تسميته  يمكن  مــا 
االنتخابات  مفوضية  طالتا  اللتين  الضربتين 
والمؤسسة الوطنية للنفط. ال نستطيع أن نتكلم 
الداخلية، فاألمر  أمنية تمثلها وزارة  عن مؤسسة 
بعد  ولكن  للميليشيات،  برمته  موكواًل  كــان 
لنفسها،  وإضعافها  بينها،  فيما  المميت  صراعها 
المعلن  األمنية  بالترتيبات  تقييدها  وفرضية 
هذا  كل  ليبيا،  في  األممية  البعثة  قبل  من  عنها 
قدّم دفعة إلى وزارة الداخلية، والحرس الرئاسي 

 ،2018 لعام  الخاتمة  اإلرهابية  الضربة  طالت 
العاصمة  في  الخارجية  لوزارة  الرئيسي  المبنى 
مفوضية  كضربتي  تــنــدرج  ــي  وه طــرابــلــس. 
في  للنفط  الوطنية  والمؤسسة  االنتخابات، 
»اهلل  الِزمتها  التي  المكرورة  الليبية  القدرية 
في  عينها  المتكرّرات  استقراء  ودون  غالب«. 
األفعال  رّدات  إجراءات  توقفت  الثالث،  اإلرهابات 
األوّل،  المتكرر  إلى  مباشرة  التوجه  في  األمنية 
وهم  المنّفذين:  في  المتمثل  البرّاني،  العامل 
السوداء!،  البشرة  ذوي  من  األفارقة  المقيمون 
الدولة  تنظيم  يسميهم  والذين  غيرهم،  دون 
عملية  في  باالنغماسيين  داعــش  الموهومة 
وبين  بينهم  تحول  أمنية  معّوقات  ودون  سهلة 
هدفهم اإلرهابي ليقتلوا ثم يموتوا بحزام ناسف 

في جريمة مدفوعة األجر.
مباشرة  طــالــت  الــثــالث  الــضــربــات  أن  كما 
من  بالمتبقي  جوهرية  بوظائف  تقوم  مؤسسات 
استكمال  عن  أعلنت  ولالستمرار  الليبية.  الدولة 
وتنفيذ  بها،  المنوطة  واالستحقاقات  األعمال 
ومؤسساته  الــدولــي  المجتمع  مع  التزاماتها 
ــي.  ــدول ال األمـــن  ومجلس  المتحدة  كــاألمــم 
منظومة  إتمام  أنجزت  االنتخابات  فمفوضية 
االنتخابية،  القوائم  في  المواطنين  تسجيل 
االنتخابية  المشاركة  نيّة  نسب  فيها  كانت  التي 
توريد  عقود  أبرمت  النفط  ومؤسسة  الفتة، 
النفط،  لتصدير  السابق  للمعدل  للعودة  جديدة 
قيمتها  مهمة  مستندات  أفقدها  والهجوم 
بالعاصمة  الخارجية  ووزارة  الــدوالرات،  ماليين 
األولى  المرحلة  من  االنتهاء  أعلنت  طرابلس 
واالتفاقات  للمعاهدات  اإللكترونية  لألرشفة 

العالم. ودول  ليبيا  بين  المبرمة  الثنائية 
للضربات  تحققت  ومباشرة  وقتية  نتائج  نرَ  لم 
طالت  التي  اإلرهابية  فالعملية  الثالث.  اإلرهابية 
التي  االنتخابات،  تعق  لم  االنتخابات،  مفوضية 

الواجهة. يتصدّرا  أن 
الذي  المفوّض  الداخلية  وزيــر  بيان  ولكن 
أن  كشف  والــمــســؤولــيــة،  بــالــصــراحــة  اتــســم 
عوائق  تطبيقها  دون  تحول  األمنية،  الترتيبات 
في  تغوّل  ماليًا  فسادًا  وأن  وفنية،  عملياتية 
الوزارة، وأن الماليين التي أنفقت عليها السنوات 
عقد  اإلطار  هذا  وفي  الفساد.  بددها  الماضية، 
طرابلس  في  اجتماعًا  المفوض  الداخلية  وزير 
ليبيا  في  العام  لألمين  الخاص  الممثل  نائبة  مع 
المجتمع  دعم  معًا  وناقشا  السياسية  للشؤون 
طرابلس  في  األمنية  الترتيبات  لتنفيذ  الدولي 
ألمن  الداخلية  لوزارة  الجديدة  والرؤية  الكبرى، 

العاصمة.
هشاشة  عالمة  البدائي  اإلرهاب  هذا  سيظل 
مستغاًل  وراءه،  يقف  الذي  الليبي  الطرف  تلتبس 
الجئين أفارقة دفعهم البؤس إلى ركوب المخاطر، 
لعائالتهم  تؤمن  أمــوال  أجل  من  االنتحار  بل 
عار  وصمة  ويكون  منه،  يعتاشون  رزق  مصدر 
نفسها  لحشر  بغباء  تستغله  التي  التركية  للدولة 
نصيب  ال  ودولية  أوروبية  سياسية  تسويات  في 
إن توّغل في  الذي  القادم  اإلرهاب  أما  لها فيها. 
المرتزقة  إرهاب  هو  منه  فكاك  فال  الفوضى  بنية 
فاغنر«  بـ»جيش  يسمى  ما  يمثله  الذي  الروسي 
العام  من  نوفمبر  أوائل  في  تقارير  ذكرت  الذي 
ـ  الليبي  العنف  تأجيج  في  مساهمته  أن  الماضي 
وزير  بين  المحادثات  في  مطروحة  كانت  الليبي 
الوطني  الجيش  مسمى  وقائد  الروسي  الدفاع 
األعمال  رجل  األخبار  صور  أبرزت  حيث  الليبي، 
»طباخ  باسم  المعروف  بريغوجين،  يفغيني 
مرتزقة  بمجموعة  اسمه  المرتبط  الكرملين« 
النقاشات  بأن جانبًا من  ُفسر حضوره  فاغنر، وقد 

ليبيا. إلى  بإرسال مرتزقة  تعلق 

يسميهم داعش 
باالنغماسيني 

ليقتلوا ثم يموتوا 
بحزام ناسف في 

جريمة مدفوعة 
األجر

سيظل هذا 
اإلرهاب البدائي 
عالمة هشاشة 
تلتبس الطرف 

الليبي الذي 
يقف وراءه، 

مستغاًل الجئني 
أفارقة دفعهم 

البؤس إلى ركوب 
املخاطر

إتيكيت!

نورالدين خليفة النمر

 الخوف من النفاق 
قد يدفعنا إلى 
عدم اإلنصاف 

واإلشادة 
باإلنسان الذي 

يستحق التكريم 
حتى ال يتم 

تفسير املسألة 
على أنها نفاق

 ما َحَدث في 
»مقهى كازا« 

ُيَشكل رصيدًا 
إضافيًا النتهاكات 

حقوق املرأة 
التي لم َتخرج عن 

صورة »الضلع 
األعوج للوطن«!
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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وماذا »بعد« يا ليبيا؟!

الفيلسوف سونسيوس مطران طلميثة عام 400 م يشكو حال ليبيا!

الظالم  وذريــة  تفنى،  ال  التي  الطغيان  ساللة  لكن 
لك  كانت  المعتمة،  التاريخ  كهوف  في  تتناسل  التي 
بالمرصاد، فحريتك كأنثى خطر على شرف الذكورة التي 
تمسك بلجامك، وال يسلم الشرف الرفيع من األذى حتى 
يراق على جوانبه الدم. أريق الدم في كل بقعة منك، 
وأثخنت الجراح جسدك وأنت حبلى بطفلة الحرية التي 
كم تغنينا بها في عرسك العظيم الذي لمعت أضواؤه 
باألمن،  الحرية  قايضوا  جديد  من  ميادينك.  كل  في 
ومن جديد أعادوا القيود إلى معصميك وأعادوك إلى 
بيت الطاعة كسيرة الجناح والخاطر، ومن جديد تنافخ 

الفحول متبارزين أمام أنوثتك الجريحة.
قصعتك،  إلى  والداخل  الخارج  من  القوم  تداعى 
وبالسهر  بالنجوم،  المليء  الشاسع  مساؤك  واضمحل 
والموسيقى حتى اختزل في هالل أسود نفطي، أصبح 
مثلما  المغامرون  يتحارب حوله  الذي  والمغنم  الوطن 
الضحلة.  المياه  وآبار  المعاطن  قرب  قديمًا  تحاربوا 
أنياب  أمام  النخيل  الطبيعي، هوى  اختفى كل سحرك 
الجرافات، ولم يبق فيك سوى النخل المعدني الشارب 
النعمة  فيك.  كل شيء  لوث  الذي  الزفت  بحيرات  من 
فضاء  إلى  حولوه  الساحر  والموقع  نقمة،  إلى  حولوها 
للقرصنة والمتاجرة في البشر، وترابك الخصب حولوه 
مأوى  إلى  حولوه  الذهبي  ورملك  جماعية،  مقابر  إلى 
إلى مكتب سري  الهادئ حولوه  الطرق، وليلك  لقطاع 

للمؤامرات التي ال تنتهي.

لرمحي أدين بالطعام
ولرمحي أدين بالشراب
وأشرب مستندًا لرمحي

صدقه  أرخيلوخس  على  ذلك  يصدق  هل  أدري  ولست 
عليَ...

األثمان،  بأبخس  فيُشترى  الليبيين،  حاكم  كريالس  أما 
ويختلس  المدن،  بأمان  يعبأ  وال  السمعة،  بحسن  يحفل  ال 
أجور الجنود المحليين، أما األجانب فكان يخشاهم.. جميعًا 
وحقارة  عاداتهم  بغلظ  يتميزون  الثراء،  في  إال  يفكرون  ال 
أن  يمكنهم  فعاًل  الفاسد  المجتمع  في  وفقط  مشاعرهم، 

يفلتوا من االحتقار.
تملؤني  وكوارثه  وطني،  مصائب  وسط  أعيش  إني   -
باألحزان، وفي كل يوم أشهد أسلحة األعداء، وأشهد الناس 
يذبحون كالقطعان السافلة، وأتنسم هواًء فاسدًا منبعثًا من 
يلقاه  الذي  المصير  نفس  ألقى  أن  لنفسي  وأتوقع  الجثث، 
تكدرها  السماء  بينما  أمل،  يكون عندي  إذ كيف  الكثيرون، 
أسراب من الطيور الجارحة التي تنتظر فرائسها؟ ومع ذلك، 
فال يهم، أني لن أترك هذا المكان: ألست ليبيًا؟ هنا ولدت، 

وهنا أشهد قبور أجدادي النبالء.
عليه،  حصلوا  ما  كل  لليبيين  السعيد،  أيها  احفظ،   -
إحسانك،  لذكر  مراعاة  الزمان،  من  طويلة  لمدة  احفظه 

ومراعاة لآلالم القاسية التي عانتها نفسي!
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الفيلسوف  باألناشيد،  سونسيوس  الذ  به،  لذت  كما 
الحكمة،  إلهة  بخاطره  تجبر  ولم  الحكمة  محبة  تسعفه  لم 
بنغمة  بالكنارة  مصحوبًا  فـ)تغني  طريقة  الناي  من  اتخذ 
والفكر(  التعبير  جالل  تناسب  رآها  التي  وحدها  هي  دورية 
فرجالنا  غيرنا.  ليست ألحد  )عندنا موسيقى  بالمحنة:  وتلم 
جلفة  جاسية  صغيرة  كنارة  يستعملون  االنخماخرسيون 
لها  إن  سحر:  من  تخلو  ال  لكنها  صنعة،  وال  فيها  فن  ال 
تربية  في  أفالطون  طالب  الذي  النحو  على  الرجولة،  طابع 
أنواع  لكل  تصلح  وال  ما،  نوعًا  رتيبة  إنها  صحيح  األحداث. 
ال  آبائنا  من  إلينا  انحدرت  فكما  تكفينا...،  لكنها  النغمات 

إلهام  لحظات  في  قررتِ  العالم  هذا  من  بقعة  كأية 
استبد  ظالم  ومن  قيودك،  من  تتخلصي  أن  كبرى 
مغامر  لكل  نهبًا  خاللها  كنت  قرونًا،  بل  عقودًا،  بك 
من الخارج والداخل، وكنت خاللها اليتيمة في التاريخ 
ندوب  أخرى.  إلى  رعاية  دار  من  تنتقلين  والجغرافيا 
الغزاة من الخارج على جسدك الرملي النحيل، وندوب 
تاجر  ليبية  سندريال  حكاية  تروي  الداخل  من  الغزاة 
فريسة  منها  وجعلوا  وبكنوزها،  بجمالها  الكثيرون 
السالفيوم  ميزان من  إال كفة  فيها  يرى  ال  نهم  لكل 
إلى خلف  الحلفاء تمضي  أو حزمًا من  بالذهب،  تكال 
شواطئ  أو  المقابلة،  الحضارة  حبر  تشرب  كي  البحر 
هادئة، طويلة وناعمة، تغري بالقرصنة وتجارة الرقيق 
الصباحي  بخورك  إلى  التفت  أحد  ال  البشر.  وتهريب 
الذي يطلقه الندى كلما ال مس ترابك، وال أحد عناه 
فاكهتك  فيه  شربت  نهار  قيظ  بعد  الساحر  غروبك 
اهلل  حباك  التي  الشمس  ينبوع  وخضرتك  اللذيذة 
بها، نكهة ثمار في الماضي والحاضر، وطاقة نظيفة 
قيظ  فيه  ويبرد  الجميل  الطقس  فيه  يباع  لمستقبل 

البيوت بصهد الشمس الساطعة.
قررتِ أن تكسري أقفال السجن الصدئة في لحظة 
ثملت  كم  الذي  الحرية  عبير  تتنشقي  وأن  استثنائية، 
وال  بثمن،  تقاس  ال  الحرية  أن  أدركت  أخرى  أمم  به 
حتى باألمن أو الغذاء، هبة القطعان الخرساء والدواب 
حرة.  تكون  أن  غريزة  دون  ــدت  ول التي  المدجنة 

• هذا الجرس المكسور مازال يحب الغناء.
- الشاعر التشيلي بابلو نيرودا
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أحب أن أنوه، أني أتمنى أن يطالع مطالع هذه المقالة، 
كتاب عبد الرحمن بدوي: »تاريخ الفلسفة في ليبيا - الجزء 
الجامعة  منشورات   - القورينائي  سونسيوس   - الثاني 

الليبية – الطبعة األولى 1971م«.
للكتاب  قراءتي  إعادة  أن  التنويه  لذا  الدافعة  الحقيقة 
دافعها أني »مثل الكثير من الشهود على األحداث لم يكن 
على  بالبقاء  انشغلت  ولقد  حوله«،  يجري  مما  شيئًا  يفهم 
قيد الحياة عن معنى ما يحدث، ذاك االنشغال محفز أن ألوذ 
لذا الكتاب، فما مضى لم يمِض، حيث إن اإلنسان في كل 
حال هو اإلنسان، وما الزمن إال اللحظة السرمدية، والمكان 
أستحضر سلفي  أن  لي  بدا  فيه،  اإلنسان  ذا  بوجود  يتعين 
سونسيوس، الفيلسوف، وأن أركب مركبة الزمان إلى نهاية 

القرن الرابع وبدء القرن الخامس.
منشغاًل   ،2019  –  1969 عشت  كما  عاش  سونسيوس 
بالبقاء قيد الحياة، وكتب الكثير من رسائل/ مقاالت وأنشد 

في صمت:
- كم من متاعب عانيت آنذاك، وكم من أحزان قاسيتها 
هناك، بينما كنت أحمل على عاتقي وطني األم! لقد تبللت 
بعد  يوما  مستمر  عراك  في  وكنت  بدني،  عرق  من  األرض 

يوم.
دعواتي  في  معي  اشتركي  السعيدة  األرواح  أيتها   -
التي  األرض  ألن  حلوة،  تكن  لم  فالحياة  العديدة.  وآالمي 

هي وطني أصابها االضطراب.
أليمة  أخبار  غير  لدينا  يكون  أال  المحزن  من  أليس   -
نتبادلها في رسائلنا؟!، هذا جاء فيما كتب من قورينا، شحات 

حاليًا، إلى أخيه باإلسكندرية:
نحرك  أن  دون  بيوتنا  في  نقبع  بل  يثور!  منا  أحد  وال   -
ساكنًا!، وإني أملي هذه الرسالة وأنا شبه راكب على فرس. 
اليوم ال يسمع في كل مكان غير وقع سنابك الخيل، والبالد 
كلها محتلة، وأنا واقف حارس بين برجين، وأغالب النعاس:

رحمك  في  قابعين  ألطفال  المدخرة  كنوزك  سرقوا 
أن تلدي حلمك، سرقوا كل  وقطعوا حبل سرتك قبل 
شيء، ألن اللصوص كانوا متربصين بك حين تخرجين 
حارس  دون  ومدخراتك،  بحليك  الطغيان  قفص  من 
الخارجة  أنوثتك  قانون ودون ضمائر تذود عن  ودون 
عن سلطة الفحل الذي ما زالت تحن إليه بيوت الدعارة.
هربوا نفطك بسعر التراب، ومحوا أوشامك، وباعوا 
نحاسك  هربوا  القديمة.  حكايتك  تروي  التي  آثــارك 
ما  وكل  وودانــك  وأغنامك  وإبلك  وسالحفك  غزالنك 
يدب على أرضك. يرمون الجثث في القمامة ويقتحمون 
يحيطون  رباشة  مثل  لصوص.  أوكار  كأنها  المقاهي 
بسيارة مهجورة على جانب الطريق حولوك إلى هيكل 
عظمي، أو معدني، هدموا أضرحتك وكسروا منحوتاتك 
وطاردوا أشباح الموسيقى في أماسيك، ترصدوا للمرح 
بوجوه متجهمة، وأدانوا الضحك فيك واتهموا الجمال 
بالكفر، وقتلوا خيرة نسائك ورجالك وشبابك، وخطفوا 
األرواح،  وملوثو  التاريخ  مزورو  الظالم  زوار  أطفالك، 
الناطقون باسم اهلل، واهلل منهم براء، والناطقون باسم 
والمتحدثون  يوم،  كل  الوطن  يقتلون  وهم  الوطن 
باسم الشارع الذي ردموه بالقمامة والجثث والشتائم، 
عليهم  يصب  والشعب  الشعب،  باسم  والمتكلمون 

لعناته في كل فجر وضحى ومساء.
فماذا بعد يا ليبيا؟!. نعم كم أرقتنا هذه الـ»بعد« ألن 
القذافي كان قلق  )بعد(  ما  دائمًا معتمًا.  ما قبل كان 
أن  هذه األرض ومن عليها، ألنها تعرف ونحن نعرف 
هذا األفاق فصل البلد على مقاسه، واختصر تاريخك في 
تاريخه الشخصي، فال قبل لك بالنسبة له وال بعد لك. 
بالزمن،  مرتبط  ومرضهم  نفسانيون  مرضى  الطغاة 
بوهم  يحيط  الذي  الرعب  هو  الموت  عندهم  فيصبح 
األلوهية لديهم، تلك األلوهية التي أصبغها المنافقون 
المرحاض  فــوق  يــوم  كل  يجلس  شرير  حاكم  على 
ليكتشف تفاهته وحين يخرج تحمله الهتافات الممجدة 
واألغاني الداعرة وقصائد المديح إلى وهمه من جديد، 
وما بين المرحاض ووهم اإلله كان يتنقل بقلق وجودي 
لفكرة  ر  يُنظِّ المصير،  هروبًا من  النهاية،  في  يجعله 
األرض المحروقة بعده، وعلى ليبيا التي تزوجها قسريًا 
ورغمًا عنها أن تحرق جثتها فوق نار جثته إذا ما مات 

مثلما يفعلون في الطقوس الهندوسية المتطرفة.
ماذا بعد يا ليبيا.. نعم دائمًا هناك بعد لكل كارثة 
الذين  الشرفاء  سيصنعه  بعد  بشرية،  أو  طبيعية 
الرصاص  أصبح  حين  المشهد  عن  السفهاء  أبعدهم 
هي  الميليشيات  أصبحت  وحين  الوحيدة،  الحوار  لغة 
حراس  اللصوص  أصبح  وحين  الوحيدة،  التنظيمات 
المصرف المركزي الوحيد، وحين اختبأ القضاة الشرفاء 
في بيوتهم وتسكع المجرمون في الشوارع بسالحهم 
بشرعياتهم  نجوم  خمسة  فنادق  في  والمجرمون 

المزيفة.
رغم كل الَقبْل وما َقبْل، هناك )بعد( ينتظرك لتفتحي 
صفحة جديدة في التاريخ. تاريخك الوطني النافض عنه 

حبر االستبداد الذي كان يكتبه على مزاجه.
ومثلما قال لي شيخ مسن »هذه وطن يخربه أهله 
ويصلحه أهله« سيصل المفسدون إلى طريق مسدود، 
ووقت المصلحين سيأتي ألن هذه سنة الحياة والدول.

تزال تشيع السحر في فقرنا. أما اإلمبراطور والمقربون إليه 
يختفون  لحظة  يلمعون  الذين  هؤالء  الحظ،  أالعيب  وكل 
كأنهم الشهب، فال أحد ها هنا يتحدث عنهم، إن أسماعنا 

لها وجهات أخرى(.
كتب  والمواجع،  للفجيعة  حال  عرض  كما  ذاك  كتب  إن 
في )مديح الصلع(: )األصلع يسمى »قمرا«، وهو يمر بنفس 
الشهر  طــوال  أدواره  في  القمر  بها  يمر  التي  المراحل 
القمري: فال يبدو منه في بدايته إال هالل صغير ثم يكون 
ربعًا، ثم ينمو حتى يصير بدرًا. والصلع قريب الصلة بالنور، 

والنور أجمل األشياء...(.
الذهبي عّل في  الفم  وفي هذا كتب متفكهًا كما ديون 
هذا قشع الغمة، فليس كالسخرية والتهكم في واقع الحال 

طريقة في الشجاعة والمواجهة...
ننتقل  تجعلنا  أن  للكتب هي  الكبرى  »الفائدة  أن  وكتب 
من القوة إلى الفعل«، »حيث أنتم تخجلون من أن تتعلموا 
أن يشعركم  ينبغي  ما  في وقت متأخر، لكن ليس هذا هو 
الخجل«،  أقصى  إلى  يدعو  الذي  هو  الجهل  إنما  بالخجل، 
»ما أعجب أقوالكم، وما أغرب معتقداتكم ومذاهبكم، إنها 

خليط مشوه مضطرب من الكلمات غير المعقولة...«.
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أن أتمترس بدرع كسونسيوس فليس كمثله شيء، حين 
لزم أن يكون الفم الذهبي ألقي خطبة قدام اإلمبراطور في 
القسطنطينية، أما في اإلسكندرية مع هيباتيا تفلسف، حين 

عاد إلى قورينا والعود أحمد امتشق السالح.
اجتاحت  خربة  نفوس  من  وسيول  مصائب  من  وابل 
البالد، فلم يتراجع وال تردد حتى أن مصيره المجهول ذهب 

في تراب البالد الثكلى.
تجتاحني حال من تشاكل  دفتيه  بين  أوغلت  كلما  كنت 
عليه الزمان وتشكل في المكان، بدا لي أن الحدث بإعصار 
اجتاحني فكنت الشاهد الذي يبحث عن معنى، حيث المعنى 

في الال وجود أو أن الحدث المعنى الموجود وحسب.

ندوب الغزاة 
من الخارج على 
جسدك الرملي 
النحيل، وندوب 

الغزاة من الداخل 
تروي حكاية 

سندريال ليبية تاجر 
الكثيرون بجمالها 

وبكنوزها

• مثل الكثير 
من الشهود 

على األحداث، لم 
يكن يفهم شيئًا 
مما يجري حوله. 

فالشاهد هو 
شخص موجود 

وسط إعصار 
حدث، أو حادثة، 

ويحاول أن 
يستوعب املعنى. 

كان يرغب في 
فهم ما وقع أثناء 

انشغاله بمجهود 
البقاء قيد الحياة.

 الروائي اإليطالي 
إيري دي لوكا

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

عاملية القيم اإلنسانية

عرق الضفدع

محمد عقيلة العمامي

إنسانية  قيم  أنها  على  العدالة  قيمة  مثل  قيم  عن  نتحدث  ما  كثيرًا 
وحتى  اإلنسان،  وجد  أينما  اإلنساني  الضمير  في  قارة  أنها  أي  عامة. 
وال  معزولة  مناطق  في  تتواجد  اإلنسانية  المجموعات  بعض  كانت  لو 
تعلم بوجود إنساني في مناطق أخرى وال تتواصل مع جماعات إنسانية 

خارجها. أي حتى في حالة مثل حالة »حي بن يقظان«!.
إال أن هذا مناف لما عليه الواقع.

إلى  البشرية  احتاجت  لما  البساطة،  وبهذه  كذلك،  األمر  كان  فلو 
ويحتجون  يعترضون  الذين  اإلنسانيين  والثوار  االجتماعيين  المصلحين 

على األوضاع التي ال تحقق العدالة في مجتمعاتهم ويثورون ضدها.
ففي المجتمعات العبودية القديمة لم يكن ينظر إلى مبدأ االستعباد 
في حد ذاته فلسفيًا، واستعباد البشر على أنه مبدأ ال إنساني وممارسة 
األجناس  إلى  ينظر  جنس  كل  كان  بل  العدالة.  مبدأ  مع  تتنافى  جائرة 
بنا  العدالة مبدأ خاص  أن  أنها أجناس خلقت لتستعبد. أي  األخرى على 
دون سوانا وباألحرار منا. لذا ساد في فترة معتبرة من الزمن ما يسمى 
االجتماعية  الخيرات  إنتاج  عملية  تقوم  الذي  العبودي«  اإلنتاج  بـ»نمط 
بعض  احتواء  ورغم  اإلسالمية،  الحضارة  وفي  العبيد.  عضالت  على  فيه 
إعتاق  على  الملتزم  المسلم  يرتكبها  التي  والذنوب  اآلثــام  كفارات 
يكن  لم  الرق  فإن  اإلعتاق،  عمليات  على  والتشجيع  رقبة(  )فك  العبيد 
حتى  مزدهرة  تجارة  والملون،  األبيض  الرقيق،  تجارة  وكانت  محرمًا 
الواليات  مثل  مهمة  دولة  أن  ننسى  أال  ينبغي  كما  نسبيًا.  قريب  وقت 
الحديثة في جزء كبير منها، بالذات  المتحدة األمريكية قامت حضارتها 
المسترقين.  السود  أكتاف األفارقة  الزراعية، على  الجنوبية  الواليات  في 
المجتمع  أفراد  التي تعني وجوب اشتراك  ومسألة »العدالة االجتماعية« 
والتي  المساواة،  من  يقترب  نحو  على  المجتمع  خيرات  في  كافة 
ويحاربها  بشدة  عليها  يعترض  واالشتراكيون،  الشيوعيون  بها  ينادي 

الحرة. السوق  واقتصاد  بالرأسمالية  المؤمنون 
المعتقد،  حرية  مبدأ  أن  على  التدليل  إلى  حاجة  في  لسنا  أننا  كما 
ليس  الرأي  وحرية  الفكر  حرية  من  عليه  يترتب  وما  الضمير،  حرية  أو 
مبدًأ إنسانيا عامًا. بل نالحظ عن كثب أن اإليمان به يتراجع والهجوم 
مختلف  بين  التسامح  قيمة  ضمور  يزداد  وبالتالي  ضراوة،  يزداد  عليه 

األجناس واألديان والطوائف والمذاهب.
جمة،  وتضحيات  قاسية  نضاالت  عبر  قطعت،  البشرية  أن  صحيح 
شوطًا معتبرًا باتجاه عمومية وعالمية مثل هذه القيم المجردة ]العابرة 
قوية.  جَزْر  بحالة  تصاب  أصبحت  القيم  هذه  أن  إال  والمكان[،  للزمان 

التضحيات. الباسل وربما  النضال  الذي يستدعي مزيدًا من  األمر 

أكيرا كوروساوا، 1910 – 1998، كاتب ومخرج سينمائي ياباني، نال 
شعبية واسعة وجوائز عالمية كثيرة. كتب سيرته الذاتية واستهلها 

بكلمات تصف حالته النفسية أسماها )عرق الضفادع( قال:
المتجولين،  بالباعة  تغص  الشوارع  كانت  الحرب  سنوات  »في 
فانتشرت مع هؤالء حكاية مرهم الضفادع لعالج الحروق. سمعت أن 
هذا المرهم السحري يحضرونه بالطريقة اآلتية: بعد أن يصطادوا 
الضفدع، يضعونه في صندوق صغير، تغطى جدرانه بالمرايا. الضفدع 
المرايا،  هذه  على  منعكسة  صورته  يرى  لتوه  المرعوب  المسكين 
هذا  بعد  فيما  يجمعون  بالعرق.  شبيهة  دهنية  مادة  بإفراز  فيبدأ 
العرق اإلجباري من فوق جلده بكشطه ويغلونه لبضعة أيام. وهكذا 
يستخرجون فيما بعد من هذا العرق مرهمًا ثمينًا ال تجود به األوقات 

دائمًا.
أربعة  بين  تجلس  أنك  تمامًا  يعنى  نفسك  عن  تكتب  أن  أعتقد 
جدران مغطاة بالمرايا وأن تحدق فيها. تريد أو ال تريد، تجلس وتراقب 
نفسك من زوايا مختلفة فتحس بأنك مختلف بعض الشيء عن ذاتك. 
هذا ما أحس به اآلن، وما أحسست به في الماضي البعيد. ورغم أنني 
لست ضفدعًا فألني أشعر كيف بدأت أتعرق لتوي. ولهذا أجدني أضع 

مقدمة لكتاب يشبه سيرة حياة أو اعترافات عابرة بكلمة أدق«.
ما أن قرأت هذه المقدمة حتى تداعت أمامي صورة خليفة الفاخري 
من  ينسل  وهو  رأوه  الذين  الرفاق  كل  عرقًا.  متفصدًا  يكتب،  وهو 
بينهم، وينزوي بعيدًا ويشرع في كتابة ما يعتمل في صدره، حتى يأخذ 
العرق يتقاطر من على جبهته ويسيل على عنقه ويبلل قميصه صيفًا 
كان الوقت أم شتاًء. والعجيب أيضًا أن الحال يتكرر بمجرد أن يبتدئ 

في تناول وجبته!
اإلبداع الحقيقي، والسيرة الذاتية الصادقة تحتاج إلى جُهد مرعب، 
ال يختلف عن رعب الضفدع المسجون وهو يتأمل ذاته. كاتب السيرة 
أن يسترجع حياته بحلوها  يحاول  ذاته  أيضًا مسجون داخل  الذاتية 
ومرها، وبالتأكيد تكون المعاناة أصعب لدى الذي ينوي من البداية 
المؤلمة  أن يكون صادقًا، فيتعذب مرتين؛ عندما يستعيد األحداث 
وعندما يصفها بدقة دون زيادة أو نقصان، ذلك إن كان ال يريد أن 
يخفي شيئًا أو ال يدعي شيئًا لم يفعله، ألنه باختصار شديد يريد أن 
الناس  يتذكرها  التي  السير  الناس. فكم هي  يحترمها  يكتب سيرة 

ويشيرون إليها بالبنان: »هذه سيرة رجل صادق..«.
مواطني  األميركية  المتحدة  الواليات  جنوب  كاتب من  لنا  وصف 
شهير،  وال  غني  يقطنها  يكن  لم  التي  الصغيرة،  الصناعية  مدينته 
وأنها على الرغم من فقرها، تتضح فيها الفوارق االجتماعية بدرجة 
أو  االجتماعي،  المدينة  سلم  درجات  أدنى  أن  أخبرنا  لقد  ملحوظة. 
إليهم  تنظر  الضفادع«  »جُحر  اسمه  بائس  مكان  مجرد  الحضيض 

بقية طبقات المجتمع بازدراء واضح.
بوب مارتن، مجرد سكير بائس، من سكان ذلك الجحر، وهو صامت 
بعضًا من  يبيع  عندما  يشتريها  يحتِس بضع كؤوس،  لم  ما  للغاية 
خيوطه المحملة باألسماك التي يصطادها من النهر المتدفق نحو 

البحر.
من  تمكنت  الوحيدة  ابنته  أن  غير  يذكر.  شيئًا  يكن  لم  )مارتن( 
منحة  على  وتحصلت  المدينة،  مدرسة  طلبة  من  الناجحين  تصدر 
لتستكمل دراستها في جامعة عاصمة الوالية. وتفوقت وعادت إلى 
المدينة مؤهلة إلدارة مدرسة القرية. لم يعد بوب مارتن ذلك السكير 
جيدة  بقيافة  عليه  تبخل  لم  التي  ابنته،  مكانة  احترم  فقد  البائس، 

وأعفته من العمل.
ذات يوم تضررت أشجار شوارع المدينة بآفة صعب عالجها، فأخبرهم 
عن سببها وعالجها، فلقد اكتسب )مارتن( دراية ومعرفة باألشجار من 
أيام تسكعه الدائم في األحراش والغابات المحيطة بالمدينة، وبالفعل 
تمكنوا من إنقاذها، ولم يطل األمر حتى كلفته أكبر شركات البلدة 
برعاية غابتها وبالفعل تمكن من ذلك وذاع صيته كخبير في األشجار. 

وأصبح مارتن عضوًا فعااًل في مجلس المدينة البلدي.
المنطقة  شباب  حوله  ويتحلق  بيته  أمــام  يجلس  المساء  في 
ومفكر  حقيقي  لقائد  مثااًل  وكان  حياتهم،  في شؤون  ويستشيرونه 
أحياء  أهم  أحد  الضفادع،  جحر  أصبح  حتى  الوقت  يطل  ولم  لهم، 

المدينة. هذه الشهرة لم تجعله حكيم حيه فقط، بل المدينة كلها.
سئل مارتن، ذات يوم، كيف تحققت له هذه الشهرة والقوة والنجاح، 
أجاب: »ال أعلم، ولكنني كنت أتعرق كلما نظرت إلى نفسي بعيوني، 
نظرت إليها من الداخل وبمفردي، فأحس بذور المعرفة تتفق أمام 

بصري!«.

لو كان األمر 
كذلك، وبهذه 
البساطة، ملا 

احتاجت البشرية 
إلى املصلحني 

االجتماعيني 
والثوار اإلنسانيني 

الذين يعترضون 
ويحتجون على 

األوضاع !

اإلبداع الحقيقي، 
والسيرة الذاتية 
الصادقة تحتاج 
إلى ُجهد مرعب، 

ال يختلف عن 
رعب الضفدع 

املسجون وهو 
يتأمل ذاته

عمر أبو القاسم الككلي



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري »18«

فكن حذراً جداً، وإياك 
والحماقة، فتقعد خاسراً 
ويحشرك الله في زمرة 
المستشارين المطلقين

ويواصل صديقنا محمد القزيري سخريته، من موضوع كان 
واألصدقاء  األهل  يراه  فيما  شخصي،  أنه  خليفة  وأخونا  يراه 
يواصل  ومناقشتها،  طرحها  لهم  يحق  مساءلة  التقليديون 

القزيري، إلى الفاخري، حديثه مع جالل الدغيلي:
».. فأنا، يا جالل، رغم كل ما بذلته من مساٍع مشكورة، وما 
إقناع  القيمة والمشورة، لم أفلح قط في  النصائح  قدمته من 
نصحته  لقد  الجبارة.  الخطوة  تلك  على  باإلقدام  الكافر  هذا 
الرشيد، وسيدنا محمد.  كثيرًا بال جدوى، وحدثته عن هارون 
ولكنه ركب رأسه، فركبت أنا طائرة أحضرتني إلى هنا ألخدم 
سدى  الثمينة  مشورتي  تضييع  من  بداًل  بالخارجية  مستشارًا 
على هذا الدبلوماسي الضال. ولست أرى في الحقيقة، ما الذي 
بيت  في  يعيش  إنه  صحيح  هذه.  التشرد  حياة  في  يستهويه 
الضيف.  الكيف وإكرام  التكييف، معبأ بكل وسائل  فسيح جيد 
أنا ال أستطيع أن أفهم كيف يمكن للمرء أن يشعر  ومع ذلك 
أوالد  مع  يتشاجر  أو  طفل  فيه  يعوي  ال  مكان  أي  في  بالراحة 
الجيران.. وكيف يحس اإلنسان بالهدوء والسكينة ما لم يحرمه 
أطفاله الظرفاء من طعم النوم وتفوح من امرأته الطيبة رائحة 

الثوم، ويكون بيته أنظف قلياًل من مطار بنينه«.
جالل  وبين  بيني  دار  لما  وافية  خالصة  هذه  كانت 
بالخصوص. وأنا، وفاًء مني لما عاهدته عليه، ال يسعني اآلن إال 
أن أكرر النصيحة بإلحاح: »تزوج وإال فاتك القطار وضاع عليك 
ثمن التذكرة. ولتكن رحلتك ذهابًا فقط بال إياب. ولكن مهما 

حدث من أمر فحذار أن يقع لك ما قال فيه ابن سيرين:
نبئت أن فتاة كنت أخطبها ** عرقوبها مثل شهر الصوم 

في الطول
وهناك شيء آخر أحب أن ألفت انتباهك إليه، وإن كنت أعرف 

أنه ال يخفى عليك. يقول اإلنجليز فيما يقولون:
إن   – شديدة  بحرفية   - أي   ،»Beauty is skin –deep«
القول  هذا  أن  أعتقد  وأنا  السطح.  على  قشرة  مجرد  الجمال 
ظاهره  في  تمامًا  صحيح 
ذلك،  مع  ولكن  وباطنه. 
احترامي  من  الرغم  وعلى 
الشعب  لحكمة  المتنامي 
يسعني  ال  العريق،  البريطاني 
إال أن اهتف أحيانًا من األعماق: 
بنات  قشرة  من  علولو(  »)يانا 

النصارى«.
حكاياته  تنتهي  هنا  إلى 
ثم  الدغيلي.  جالل  األستاذ  من 
أخرى  ساخرة  ورقة  إلى  ينتقل 
 ،1979/7/10 يوم  كتبها 

عن شهر رمضان متسائاًل:
» لماذا كتب علينا الصيام، كما كتب على الذين من قبلنا؟ 
أال تكفي تضحيات اآلباء واألجداد األشاوس. نحن لسنا أشاوس 
مثلهم.. إننا مصابون بأمراض الحضارة والتخلف في آن واحد. 
بعضنا  معًا.  والدم  الجيب  في  المزمن  الفقر  من  نعاني  نحن 
مصاب  منا  والبعض  أمعائه..  في  كبيرة  قرحة  فقط  يملك 
بالسكر ويعطش على نحو متواصل تحت وطأة الحر الشديد. 

فلماذا كتب علينا؟
على  التدخين،  يعرفون  يكونوا  لم  قبلنا  من  الذين  إن  ثم 
علمي. فأنا لم أسمع قط أن سيدنا حمزة، مثاًل، كان من عادته 
أن يشعل غليونه بعد تناول طعام إفطاره الشهي، المكون من 
تمرتين وكسرة خبز فرنساوي يابس. ال أدري، ربما الذين قبلنا 
أمارات  عليهم  تبدو  حتى  سرًا  القات  يمضغون  المفاتيح  من 
التحشيش جهرًا. إذا كان األمر كذلك، فهم، على األقل، كانوا 

يتكيفون ولو بطريقة ملتوية!
ويختتم – القزيري – رسالته، أو قل أوراقه، قائاًل:

كل  إن  الدنماركية،  أرضه  في  اهلل  خليفة  يا   – »وأخيرًا 
أن  اآلن  علي  تحتم  أيضًا،  الدولي  القانون  وقواعد  األصول، 
أبارك زواجك الميمون، وأرجو لك الرفاء والبنين إلى آخره، غير 
أنني سأخرق العرف الدبلوماسي هذه المرة- على غير عادتي 
– لكي أقول لك قبل كل شيء، إن األمر لم يعد يتوقف على أية 
بيدك  تكاد تكون كلها  المسألة  بل  الغير،  تمنيات طيبة من 
والجحيم،  الجنة  مفتاحي  تملك  اآلن  أنك  أعني  وحدك.  أنت 
وعليك أال تخلط بينهما. وتذكر دائمًا ما قاله مصطفى كامل: 

»إن المحافظة على الزواج أصعب من نيله«.
فكن حذرًا جدًا، وإياك والحماقة، فتقعد خاسرًا ويحشرك اهلل 
في زمرة المستشارين المطلقين، الذين ضيعوا نصيبهم في 
الدنيا ونصف الدين غير المزحوف عليهم وال الضالين«. وتلك 
إشارة إلى فوضى الزحف على السفارات وما صاحبها عبث أضاع 

هيبة عمل ليبيا الدبلوماسي.
الرسالة، أو مجموعة األوراق مختلفة المواضيع طويلة وكل 

فقرة منها تحتاج إلى شرح طويل.

ربما  وغائبًا،  حاضرًا  الحديث  الليبي  النقدي  المشهد  بدو 
لوقوعه في منطقة مربكة بين القارئ والكاتب، وهو ما يدفع 
بالسؤال تجاه استجالء كنة هذه الوضعية وكيف يمكن فهم 
أسئلته  مواجهة  في  يضعنا  كما  كممارسة.  وجوده  طبيعة 
الخاصة، وأوجه القصور الذي يلحق طبيعة العمل النقدي على 
موضع  كانت  التساؤالت  هذه  والعربي،  المحلي  المستويين 
عبدالحكيم  الناقدين  مع  بـ»الوسط«  خاص  حوار  نقاش 

المالكي والدكتور حسن األشلم بمصراتة.
● هل لدينا نقاد؟

التراكم  بحكم  نقادًا  لدينا  أن  أعتقد  المالكي:  عبدالحكيم 
الجامعات  في  األكاديمي  المستوى  على  الموجود  المعرفي 
النقدية  المختبرات  عمل  إلى  إضافة  وخارجها،  الليبية 
القضية  وتبقى  إلخ،  وبنغازي..  والبيضاء  طبرق  بمصراتة، 
بحوث  من  الكثير  هناك  والنشر،  الطباعة  هنا  المفصلية 
الليبي باتجاهاته المختلفة  الجامعية تتناول األدب  الدراسات 
في القصة والشعر والرواية، جميعها ما زالت حبيسة األدراج 
بمصراتة  النقدي  المختبر  في  ونحاول  ذكرته،  الذي  للسبب 
هذا  كسر  أو  تذويب  والنقاد  الكتاب  من  زمالئنا  بمشاركة 

الحاجز عبر النشر اإللكتروني.
نطاق  في  إال  معزواًل  األكاديمي  النقد  جعل  الذي  ما   ●

ضيق؟
د. حسن األشلم: ألسباب منها عدم السماح بطرح مصطلح 
العربي  األدب  األكاديميين دراسة  الليبي وفرض على  األدب 
في  مهمة  حلقة  األكاديمي  النقد  خسر  وبهذا  عامة،  بصفة 
النقد  بدأ  التسعينات  منتصف  مع  تطوره،  مراحل  سلسلة 
الجامعي في اإلعالن عن وجوده، ومع بروز المختبرات النقدية 
أدرك  وغيره،  اإللكتروني  الفضاء  عبر  القارئ  من  واقترابها 
الناقد األكاديمي ضرورة التحرر من العزلة وأهمية تواصله مع 

الجمهور كخطوة مقابلة.
للرواية  أصبح  هل  الليبي،  السرد  دراستك  خالل  من   ●

الليبية حضورها وكيانها الخاص؟
عبدالحكيم المالكي: الرواية كانت حاضرة منذ التأسيس، 
التاريخ،  مع  الماضي  القرن  تناص في ستينات  لها  كان  ربما 
المرحوم  كتابات  في  كما  المصرية  الرواية  مع  وتناص 
الليبية  للقضايا  اتجهت  الالحقة  األجيال  أن  إال  القمودي، 
خصوصًا مع مرحلة الثمانينات والتسعينات، متمثاًل في النتاج 
الفقيه،  إبراهيم  أحمد  مصطفى،  حسين  لخليفة  الروائي 

الفقيه  إبراهيم  ألحمد  الرماد«  فـ»حقول  الكوني،  وإبراهيم 
هو عمل ليبي بامتياز، كذلك الروائي خليفة حسين مصطفى 
وتبلورت  أعماله،  في  الطرابلسية  بيئته  تكوين  عكس  الذي 
كتب عن  أيضًا  الكوني  نجمة«،  »ليالي  الشهيرة  ثنائيته  في 
بنهكة  الطوارق  وعالم  الصحراء  وهو  الليبية  البيئة  من  جزء 
حققت  الليبية  الرواية  إن  أقول  التحديد  أمكنني  ولو  محلية، 
إلى  مكة  »من  عمل  في  السبعينات  منذ  خصوصيتها  شرط 

هنا« للصادق النيهوم.
● هل الدراسات النقدية في ليبيا موازية لحيوية النص 

السردي وموضوعاته؟
ما  المنهجية  الممارسة  مستوى  على  األشلم:  حسن  د. 
زالت متأخرة عن مواكبة درجة النضج الذي وصل إليه السرد 
مع  التعامل  في  الثقافية  المرجعية  غياب  بسبب  الليبي، 
المناهج، وإشكالية اللغة الثانية عند بعض النقاد الليبيين، إذ 
ما زالنا في مرحلة المحاكاة للتجارب المجاورة، قطعنا مرحلة 

مع المدرسة المشرقية ومع بداية التسعينات دخلت المدرسة 
الليبي لم يحقق القفزة المطلوبة في  المغربية، وبذا فالنقد 
تحويل المحاكاة إلى لغة معرفية والنفاذ إلى عمق المرجعيات 

النقدية المعاصرة.
● هل القصور مكمنه غياب الخلفية الفلسفية أو الصراع 
الفكري الذي يصل بأسئلة النقد األدبي إلى نضجها الحقيقي؟
لدى  يكون  ربما  الفكري  الجدل  المالكي:  عبدالحكيم 
تطبيق  أمكننا  إذا  األحوال  أحسن  في  ونحن  المنظرين 
على  هنا  أتكلم  أنا  جيدة،  خطوة  فهي  تمثلها  أو  النظريات 
المستوى العربي، فأغلب المنتج العربي في المشرق والمغرب 
يرتهن إلى النظرية النقدية الغربية، مشكلة المشهد النقدي 
الليبي تكمن في عدم وجود تقاليد، بمعنى معلمين تستطيع 
مدرسة  لكل  يجعل  مما  النظرية،  تمثل  خاللهم  من  األجيال 

نقدية رموزها وشخصياتها.
● البعض يرى ضرورة إيجاد نظرية نقدية عربية بديلة؟

قادمة  نظرية  بين  عندي  فرق  ال  المالكي:  عبدالحكيم 
باألدوات  القضية متعلقة  البحر،  أو من تحت  البحر،  وراء  من 
مرتبط  آخر  خطأ  وجود  إلى  إضافة  األدبي،  للنص  المناسبة 
تحليل  محاولة  بين  شاسع  فالبون  النظريات،  هذه  باستيراد 
معينة  تاريخية  لمرحلة  تنتمي  نظرية  خالل  من  أدبي  نص 
وبين إمكانية إثبات نجاح نظرية نقدية معينة عن طريق نص 
أدبي، وهذه أشكال تعاني منها التجربة النقدية العربية، التي 
تمحور اشتغالها على استعراض للنظريات من خالل نصوص، 

بحسب الموضة النقدية، األمر تحول إلى موضة.
أو  المبهم  التحليل  إشكالية  في  الناقد  يدخل  قد   ●

الغامض ما تعليقك؟
صالح  الناقد  قاله  بما  يذكرني  هذا  األشلم:  حسن  د. 
فضل معلقًا في مقابلة معه، عندما يعود لقراءة مقاله األول 
تلك  متأماًل  الشكل«  »محتوى  بعنوان  فصول  مجلة  في 
األمر مرهون  الحدة،  بتلك  يكتب  كان  ويستغرب كيف  اللغة 
منصور  أنيس  كتب  األدوات،  تملك  حال  والخبرة  بالتجربة 
»إذا  فأجاب  امتدحه،  قد  العقاد  إن  له  وقيل  مقااًل،  مرة  ذات 
كان العقاد مدح المقال فال أعتقد أن أحدًا في مصر فهم شيئًا 
منه«، ويقول أنيس منصور »توقفت عن الكتابة أربعة أشهر 
كل  يفهمه  حتى  مرة  وعشرين  ستة  المقال  كتابة  وأعدت 

شخص في مصر«.
● ما التابو الذي يخشاه الناقد؟

بتحليل  وأخيرًا  أواًل  معني  الناقد  المالكي:  عبدالحكيم 
مشكلة  في  تتسبب  جاهزة  معرفة  يقدم  أن  يريد  وال  النص 
للكاتب، اشتغلت على العديد من النصوص وأدرك ما تحيل 
ال  وبما  حولها،  بالدوران  اكتفيت  لذلك  سياقاتها،  في  إليه 
يلغي جوهر العملية التحليلية، هناك أيضًا محاذير لها عالقة 
بالجانب األخالقي، ولك أن تتخيل إذا كان كاتب النص أنثى 
التي  العواقب  هي  ما  تحديدًا  والعربية  الشرقية  بيئتنا  وفي 
األشياء  كل  نضع  أال  يجب  الجوانب،  ذكر هذه  حال  ستترتب 
في  مواقفنا  ولدينا  بشر  النهاية  في  نحن  التابو،  دائرة  في 
الحياة، ورؤيتنا الفلسفية والدينية والتحررية.. إلخ، شرط إال 

تحاكم رؤيتي الخاصة النصوص.
ساد   2011 العام  بعد  أنه  المفارقة  األشلم:  حسن  د. 
االعتقاد بأن جميع التابوهات سقطت وجاءت بعض الكتابات 
كرد فعل أو تصفية حساب مع الماضي، وهو ما وضعها في 
في  وتراجعت  الفجاجة  حد  يصل  قد  والذي  التسطيح،  قالب 
ومرد  التناول،  وعمق  الطرح  في  القيمية  المسألة  المقابل 
ذلك لألسف غياب التكوين الثقافي والمعرفي الساند لوجهة 

نظرها.

النقد الليبي.. النظرية واملوضة النقدية

طرابلس ــ عبدالسالم الفقهي

<    عبد السالم الفقهي يحاور عبدالحكيم المالكي والدكتور حسن األشلم

آثار

أعلن المعهد الوطني لعلم اإلناسة والتاريخ 
لـ»شيبه  مكرس  معبد  اكتشاف  بالمكسيك 
توتيك«، وهو إله كبير لدى األزتيك، وكانت 

تقدم له األضاحي البشرية.
وقال المعهد في بيان »شيبه توتيك كان 
للغزو  السابقة  الحقبة  في  االلهة  أهم  من 
عدة   )..( بنفوذه  تعترف  وكانت  اإلسباني. 
حضارات في غرب المكسيك ووسطها وفي 
خليج المكسيك. لكن لم يسبق أن أكتشف 

معبد مرتبط مباشرة بعبادته«.
ويبلغ طول المعبد 12 مترًا وارتفاعه 3,5 
أمتار، وهو يضم مذبحين لألضاحي وثالثة 
منحوتات مصنوعة من حجر بركاني وعناصر 
منشأة  جوف  في  تقع  مختلفة،  هندسية 

هرمية في والية بويبال )وسط المكسيك(.

مسرحاكتشاف أول معابد اإلله شيبه توتيك

تشهد طهران عرضا مسرحيا باللغة الفارسية مقتبسا عن رواية فيكتور هوغو 
العرض  هذا  ويحظى  إيران.  عاصمة  في  نادر  حدث  في  »البؤساء«،  الشهيرة 

بإقبال كبير، لكنه ال يسلم من سهام النقاد الفنيين وبعض الصحفيين.
ويعرف اإليرانيون هذه القصّة وشخصياتها منذ عقود، إذ تُرجمت أول مرة 
أقل من نصف قرن على نشرها في فرنسا.  أي بعد   ،1910 الفارسية عام  إلى 
وسبق أن عبّر المرشد األعلى للثورة اإلسالمية، آية اهلل علي خامنئي، عن إعجابه 

بهذه الرواية ومعانيها اإلنسانية.

»البؤساء« في طهران اللوفر يستقطب عددا قياسيا من الزوارمتحف

أكثر  الباريسي،  اللوفر  متحف  تخطى 
المتاحف استقطابًا للرواد في العالم، 
 2018 في  زائر  ماليين  عشرة  عتبة 
لمؤسسة  مسبوق  غير  رقم  وهو 
إدارة  بحسب  واآلثار  الجميلة  للفنون 
الموقع. وأكد رئيس المتحف ومديره، 
»أكثر  الخميس  مارتينيز،  لوك  جان 
من عشرة ماليين شخص زاروا اللوفر 
العام 2018 للمرة األولى في تاريخه 
ما  على  كلها  المتاحف  تاريخ  وفي 

أظن«.
ومع 10,2 مليون زائر، سجل اللوفر 
ارتفاعًا بنسبة %25 مقارنة مع 2017 
رقمه  حطم  كما  زائر(،  مليون   8,1(
القياسي لعدد الزوار )9,7 مليون في 

.)2012

األشلم: جميع التابوهات سقطت بعد 2011 وبعض الكتابات كرد فعل أو تصفية حساب مع املاضي

املالكي: الرواية كان لها تناص مع التاريخ في الستينات إال أن األجيال الالحقة اتجهت للقضايا الليبية خصوصًا

األوبرا  بدار  الكبير  المسرح  يستضيف 
حفل  الخميس،  بالقاهرة،  المصرية 
لمهرجان  عشرة  الحادية  الدورة  افتتاح 
الهيئة  تنظمها  التي  العربي،  المسرح 
وزارة  مع  بالتعاون  للمسرح  العربية 
 16 حتى  وتستمر  المصرية،  الثقافة 

يناير.
المصرية  الثقافة  وزير  أعربت 
د.إيناس عبدالدايم، عن سعادتها بعقد 
على  للمهرجان  عشرة  الحادية  الدورة 
أرض مصر، مثمنة جهود الهيئة العربية 
إثراء  في  المهرجان،  منظمة  للمسرح، 

المسرح العربي.
المؤتمر  خالل  عبدالدايم  وقالت 
األحد،  صباح  عقد  الذي  الصحفي، 
حضور  في  للثقافة،  األعلى  بالمجلس 
عبداهلل،  إسماعيل  المسرحي  الكاتب 
للمسرح،  العربية  للهيئة  العام  األمين 
والمخرج خالد جالل، رئيس اللجنة العليا 
بإقامة هذا  للمهرجان، إن مصر تشرف 
على  الكبير  العربي  المسرحي  الحدث 
كلها  الوزارة  مؤسسات  وإن  أرضها، 
وضيوفه،  المهرجان  لخدمة  مجندة 

الذين سيضيئون القاهرة بإبداعاتهم.
إسماعيل  المسرحي  الكاتب  وقال 
فيها  يشارك  الدورة  هذه  إن   ، عبداهلل 
 250 عن  فضاًل  عربي،  مسرحي   400
عرضًا   27 وتتضمن  مصريًا،  مسرحيًا 
الندوات  عديد  إلى  باإلضافة  مسرحيًا، 

والورش والملتقيات الفكرية.
المشاركة  العروض  أن  وأوضح 
يضم  األول  مسارات،  ثالثة  إلى  تنقسم 
مصر،  »الحادثة«،  هي:  عروض  سبعة 
مصر،  »المعجنة«،  وحسان،  عمر  إخراج 

تأليف سامح مهران، إخراج أحمد رجب، 
إعداد  العراق،  الحياة«،  على  »تقاسيم 
»جنونستان«،  األسدي،  جواد  وإخراج 
حرب،  حكيم  وإخراج  تأليف  األردن، 
تأليف  األردن،  يعقوب«،  »ساللم 
وإخراج الحاكم مسعود، »صباح ومسا«، 
عبد  إخراج  غنام،  غنام  تأليف  المغرب، 
تونس،   ،»14 »قمرة  خمران،  الجبار 
دليلة  إخراج  دومة،  بوكثير  تأليف 
مفتاحي، »ليلك ضحي«، اإلمارات، تأليف 
وإخراج غنام غنام، »مسافر ليل«، مصر، 
إخراج محمود  تأليف صالح عبدالصبور، 

فؤاد صدقي.
المشاركة  العروض  أن  إلى  وأشار 
التي  العروض  هي  الثاني  المسار  في 
القاسمي  الشيخ  جائزة  على  تنافس 
عبد  تأليف  الكويت،  »الرحمة«،  وهي: 
العبيد،  فيصل  إخراج  الشمخي،  األمير 
تأليف  مصر،  واإلسورة«،  »الطوق 
ناصر عبد  إخراج  الطاهر عبداهلل،  يحيى 
إعداد  اإلمارات،  »المجنون«،  المنعم، 
العامري،  محمد  إخراج  محمد،  قاسم 
حميد،  مجد  تأليف  األردن،  »النافذة«، 
قصيرة«  »ذاكرة  القصص،  مجد  إخراج 
العجمي،  وحيد  وإخراج  تأليف  تونس، 
الكريم  عبد  تأليف  المغرب،  »شابكة«، 

»عبث«،  ناسور،  أمين  إخراج  برشيد، 
المغرب، تأليف وإخراج إبراهيم رويبعة، 
عبد  تأليف  األردن،  مالمح«،  بال  »نساء 

األمير الشمخي، إخراج إياد شطناوي.
رئيس  جالل  خالد  المخرج  وقال 
اللجنة العليا للمهرجان إن المسارح التي 
ستقدم عليها عروض المهرجان جهزت 
الحدث  هذا  لتناسب  المعدات  بأحدث 
الكبير، مؤكدًا أن مؤسسات وزارة الثقافة 
عدة  منذ  استعدت  المعنية  المصرية 
الفنانة  قيادة  الحدث، تحت  شهور لهذا 
د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي 
يخرج  حتى  وكبيرة  صغيرة  كل  تابعت 
المهرجان بالصورة التي تليق بالمسرح 
العربية  الهيئة  جهود  مثمنًا  العربي، 
الدكتور  األعلى  ورئيسها  للمسرح، 
حاكم  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
لدولة  األعلى  المجلس  عضو  الشارقة 
إثراء  في  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

ودعم ورعاية المسرح العربي وصناعه.
المهرجان  أن  جالل  خالد  أضاف 
وعشرين  خمسة  الدورة  هذه  يكرم 
المسرح  رموز  من  وناقدًا  وكاتبًا  فنانًا 
آمال  الغفور،  عبد  أشرف  المصري وهم: 
توفيق،  رشوان  الشرقاوي،  جالل  بكير، 
سمير  أحمد،  سميرة  أيوب،  سميحة 
سمير  العزيز،  عبد  سميرة  العصفوري، 
غانم، سناء شافع، سهير المرشدي، عبد 
الرحمن أبو زهرة، عزت العاليلي، فهمي 
الرملي،  لينين  عيد،  كمال  الخولي، 
نبيل  ياسين،  الحديني، محمود  محمود 
الحلفاوي، نبيل منيب، نجاة علي، نعيمة 
الجندي،  يسري  وصفي،  هدى  عجمي، 

يحيى الفخراني.

المهرجان ينطلق الخميس في القاهرة..

650 فنانًا وكاتبًا وناقدًا و27 عرضًا 
فى أكبر تظاهرة مسرحية عربية

المسارح التي ستقدم عليها عروض 
المهرجان جهزت بأحدث المعدات 

لتناسب هذا الحدث الكبير

<   مؤتمر إعالن تفاصيل مهرجان المسرح العربي

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، االثنين، 
القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة 
رواية   16 تتضمن  التي   ،2019 للعام  بدورتها 
صدرت خالل الفترة بين يوليو 2017 وحتى يونيو 
ترشحت  رواية   134 بين  من  اختيرت   ،2018

للجائزة.
لسبع  روايات  الطويلة  القائمة  إلى  وصلت 
إلى  الجائزة،  كاتبات، وهو رقم قياسي في تاريخ 
جانب روايات لتسعة كتاب، تتراوح أعمارهم بين 
للموقع  وفًقا  جنسيات،  تسع  من  عامًا،  و79   43

الرسمي للجائزة.
قائمة  بين  من 
عشر  الستة  الروائيين 
أعمالهم  وصلت  الذين 
ثمة  الطويلة،  القائمة  إلى 
المألوفة،  األسماء  عديد 

المراحل  إلى  وصلوا  أن  سبق  ستة  بينهم  من 
رواية  )عن  الخميس  أميمة  للجائزة، هم  األخيرة 
 ،)2010 الطويلة  للقائمة  مرشحة  »الوارفة«، 
رواية »ملكوت هذه األرض«  وهدى بركات )عن 
كجه  وإنعام   ،)2013 الطويلة  للقائمة  مرشحة 
رواية  القصيرة مرتين عن  للقائمة  جي )مرشحة 
»الحفيدة األميركية« 2009 و»طشاري« 2014(، 
للقائمة  مرات  ثالث  )مرشح  األعرج  وواسيني 
 ،2011 األندلسي«  »البيت  رواية  عن  الطويلة 
الذئب  الشرق:  و»رماد   2013 لوليتا«  و»أصابع 
منسي  ومي   ،2014 البراري«  في  نبت  الذي 
»أنتعل  رواية  عن  القصيرة  للقائمة  )مرشحة 
العام  في  أشرفت  التي   ،)2008 وأمشي«  الغبار 
2013 علي »ندوة« الجائزة )ورشة إبداع(، وشهال 
رواية  عن  القصيرة  للقائمة  )المرشحة  العجيلي 
»سماء قريبة من بيتنا« 2016(، التي شاركت في 

»ندوة« العام 2014.
شهدت دورة العام 2019 من الجائزة وصول 
الطويلة  القائمة  إلى  األولى  للمرة  كتاب  عشرة 
وجالل  يحيى  وإيمان  سمرا،  أبي  محمد  وهم: 
الزعبي  وكفي  ربيع  ومبارك  جابر  وحجي  برجس 
المعزوز  السائح وعادل عصمت ومحمد  والحبيب 

وميسلون هادي.
إلى  وصلت  التي  الروايات  عناوين  يلي  وفيما 

القائمة الطويلة للجائزة للعام 2019، والمدرجة 
وفًقا للترتيب األبجدي ألسماء الكتاب:

محمد  اللبناني  للكاتب  أثر«  بال  »نساء  رواية 
أبي سمرا، صادرة عن دار رياض الريس.

للكاتب  كوبيا«  إيزيس  ليالي  »مي:  رواية 
الجزائري واسيني األعرج، صادرة عن دار اآلداب.

للكاتب  الخمس«،  الحواس  »سيدات  رواية 
العربية  المؤسسة  عن  برجس،  جالل  األردني 

للدراسات والنشر.
هدى  اللبنانية  للكاتبة  الليل«،  »بريد  رواية 
دار  عن  صادرة  بركات، 

اآلداب.
سوداء«،  »رغوة  رواية 
حجي  اإلريتري  للكاتب 
دار  عن  صادرة  جابر، 

التنوير.
العقيق«،  مدن  في  الغرانيق  »مسرى  رواية 
عن  صادرة  الخميس،  أميمة  السعودية  للكاتبة 

دار الساقي.
المغربي  للكاتب  المتوسط«،  »غرب  رواية 
للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  ربيع،  مبارك 

والنشر.
رواية »شمس بيضاء باردة«، للكاتبة األردنية 

كفي الزعبي، صادرة عن دار اآلداب.
الحبيب  الجزائري  للكاتب  وحاييم«  »أنا  رواية 

السائح عن دار ميم للنشر.
السورية  للكاتبة  العدو«،  مع  »صيف  رواية 

شهال العجيلي، عن منشورات ضفاف.
عادل  المصري  للكاتب  »الوصايا«  رواية 

عصمت، عن دار الكتب خان.
كجه  إنعاك  العراقية  للكاتبة  »النبيذة«  رواية 

جي، عن دار الجديد.
المغربي  للكاتب  رحلت؟«،  ذنب  »بأي  رواية 

محمد المعزوز، عن المركز الثقافي للكتاب.
رواية »قتلت أمي ألحيا«، للكاتبة اللبنانية مي 

منسي، عن دار رياض الريس.
رواية »إخوة محمد« للكاتبة العراقية ميسلون 

هادي، عن دار الذاكرة.
رواية »الزوجة المكسيكية« للكاتبة المصرية 

إيمان يحيى عن دار الشروق.

جائزة البوكر العربية تعلن قائمتها الطويلة

<   من حفل سابق لتوزيع جوائز الرواية العربية 

 ليبيا تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

 القماطي يشارك في مسابقة »ويلمات هيمت« للكاريكاتير

الذي  الخمسين،  دورته  في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  في  ليبيا  تشارك 
تنطلق فعالياته بالقاهرة خالل الفترة 23 يناير إلى 5 فبراير.

للثقافة  العامة  الهيئة  وجهت  بالفعاليات  للمشاركة  االستعداد  إطار  وفي 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني الدعوة للوزارات والهيئات والجامعات للمشاركة 
الليبيين بخصوص اإلجراءات  الناشرين  اتحاد  الليبي، والتنسيق مع  الجناح  في 
الخاصة بمشاركة دور النشر الليبية بجناح واحد تحت اسم ليبيا، برعاية الهيئة 

العامة للثقافة، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
الليبيين  الناشرين  اتحاد  الهيئة حسن أونيس كاًل من رئيس  وأوفد رئيس 
القاهرة؛  إلى  الحامدي  خليفة  بالهيئة  اإلعالم  شؤون  ومستشار  عوين،  علي 
طيلة  ثري  ثقافي  برنامج  وأعد  بالمعرض.  ليبيا  لمشاركة  والترتيب  لإلعداد 
الليبي حضور  الليبية، وسيكون للكتاب  الثقافة والهوية  المعرض يعكس  أيام 
من  مجموعة  تعرض  حيث  بالمعرض،  الرئيسية  الصالة  في  الرسمي  بالجناح 
وبعض  للثقافة،  العامة  الهيئة  جانب  إلى  الحكومية،  والهيئات  المؤسسات 
والدراسات  المحفوظات  مركز  منها  التابعة  والجهات  الوزارات،  إصدارات 
الدراسات األفريقية،  العام، والدار الوطنية، ومعهد  الثقافة  التاريخية، ومجلس 

وبعض الجامعات والمؤسسات من مختلف أنحاء ليبيا.

ُأعلنت أسماء المشاركين في مسابقة »ويلمات هيمت« الدولية األولى للكاريكاتير 
بألمانيا، وضمت القائمة اسم الرسام الليبي عبدالحليم القماطي.

وتقام نسخة هذا العام من المسابقة التي تحظى بمشاركة دولية واسعة، تحت 
عنوان »الحرب واإلنسانية«.

ويعد القماطي رسام كاريكاتير صاحب نظرة 
وهموم  ومشاكله  المجتمع  تجاه  نقدية ساخرة 
أفراده، وسبق له أن شارك في عديد المناسبات 

الدولية.
»هذه  االثنين:  »الوسط«  لـ  القماطي  وقال 
المسابقة األلمانية مهمة على الصعيد العالمي، 
على  الفنانين  كثير  فيها  للمشاركة  يتقدم  إذ 
تخضع  جميعها  األعمال  لكن  العالم،  مستوى 
متخصصين  من  لجنة  طريق  عن  لالخيتار 
صارمة  ومعايير  شروًطا  يطبقون  كبار  وفنانين 
المختارة  واألعمال  للمنافسة،  يصلح  ما  الختيار 

توثَّق في كتالوج مع منح جوائز شرفية«.
وتابع القماطي بالقول: »منظمة ويلمات هيمت تأخذ على عاتقها مهمة توثيق 

رسوم الكاريكاتير عالميًا، ولها أهمية كبيرة للغاية«.
وأروغواي  وتونس  والجزائر  ومصر  ليبيا  من  فنانون  المسابقة  في  ويشارك 
وبريطانيا والهند وأفغانستان واألرجنتين وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان 
وبوليفيا والبرازيل وبلغاريا وكندا والصين وكولومبيا وكرواتيا وكوستاريكا وكوبا 
عدد  والمجر، فضاًل عن  واليونان  وألمانيا  والتشيك  المتحدة  والواليات  وقبرص 

من الدول األخرى.
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فن 13

حوار: عبدالرحمن سالمة

انتظروني مع فرج عبدالكريم في رمضان

في  الكوميديا  نجوم  أبرز  أحد  الفاضلي  خالد  الفنان 
للمسرح  الفنية  األعمال  من  العديد  قدم  حيث  ليبيا، 
تطوير  على  يعمل  مثقف  فنان  فهو  وللتلفزيون، 
أعمال  عدة  خالل  من  الليبي  المشاهد  أحبه  نفسه، 
الحوتي  داود  المخرج  مع  المستشفى  مسرحية  أبرزها 
وكذلك عدد من األعمال التلفزيونية صحبة الفنان فرج 

عبدالكريم.
ودرنة  بنغازي  عودة  عن  تقول  ماذا  البداية  في   ●

لحضن الوطن؟
فبنغازي  الوطن،  حضن  إلى  الفن  بعودة  جدًا  سعيد 
ودرنة هما مدينتا الفن والثقافة والمسرح واأللوان ولن 
تستطيع أي قوة متطرفة طمس الفن فيهما أو في أي 
بقعة في العالم، وفي األيام الماضية كنا في درنة نعانق 
المسرحي«  الزاهرة  »درنة  مهرجان  خالل  من  اإلبداع 
المسرح  ركح  شاهدنا  عندما  السعادة  غاية  في  وكنا 

اإلرهاب  تالشى  درنة،  في  الوطني 
وبقى المسرح شامخًا وهذا ما يؤكد أن 
سر  هي  والفن  والفرح  الزاهية  األلوان 
الحياة، وأنتهز الفرصة ألعبر عن شكري 
لنا  استقبالهم  على  درنة  مبدعي  لكل 

وحفاوتهم البالغة وهذا ليس بغريب عليهم.
● ما سر عشقك للمسرح؟

الحياة من  الحياة، ال أتخيل  المسرح بالنسبة لي هو 
الثالث  المسرح  دقات  خشبة،  دون  ومن  مسرح  دون 
الشعوب  أستاذ  هو  المسرح  الحياة،  قلب  دقات  هي 
الحياة بوجهها  أنا تعلمت  األول واألخير،  وهو معلمي 

المسرح، فخشبته تجعلك ترى كل  الحقيقي من خالل 
التالقي  الدنيا على حقيقته، فيه يكون  شيء في هذه 
لقاء  حواجز،  أية  دون  والجمهور  الفنان  بين  الحقيقي 
بيننا وبين المتلقي وجهًا لوجه، المسرح هو الرئة التي 

يتنفس منها الفنان، المسرح يمثل لي كل شيء.
فرج  الفنان  مع  تشكله  الذي  الثنائي  عن  ماذا   ●

عبدالكريم على الشاشة الصغيرة؟
فرج  الفنان  وأخي  صديقي  مع  بالعمل  جدًا  وسعيد 
عبدالكريم والذي قدمت معه العديد من األعمال الفنية 
سواء في المسرح أو في التلفزيون، فرج عبدالكريم فنان 
شهر  وفي  العام  هذا  خالل  اهلل  وبإذن  ومثابر  مجتهد 
ودائمًا  جديد،  عمل  معه  سيجمعني  المقبل  رمضان 

الثنائيات التي تجمع عددًا من الفنانين تكون في صالح 
العمل الفني، حيث يكون هناك مزيد من التفاهم ومزيد 

من القرب بين الفنانين.
هناك من يرى أن كثيرًا من األعمال الفنية في   ●

ليبيا متشابهة وال يوجد الجديد فيها؟
هذا الكالم غير دقيق، ولكن هناك عددًا من األعمال 
أنفسهم  الفنانين  بين  مكررة  أنها  المتلقي  يشعر 
المسرح  إلى كتّاب  زلنا نفتقر  أننا ما  وربما هذا سببه 
الفنية  الساحة  في  اآلن  فالموجودون  والتلفزيون، 
السيناريو  كتّاب  من  مزيد  إلى  نحتاج  نحن  قليلون، 
والحوار ونحتاج أيضًا إلى ورش عمل فنية ودورات خاصة 
بالسيناريو والحوار، ألن الفنان الليبي لديه القدرة على 
الفرصة،  له  أتيحت  لو  وببراعة  األدوار  مختلف  تجسيد 
ووجد سيناريو وحوارًا جيدًا، وأن يقف بين يدي مخرج 
كبير ومحترف، بعض الفنانين سقطوا في فخ تقمص 
أن  هو  والسبب  منها  يخرجوا  ولم  معينة  شخصية 
يجد  الفنان  لذلك  مكرر،  واإلخراج  والقصة  السيناريو 
نفسه يدور في نفس الحلقة، لذا نأمل االهتمام بالفنان 
الليبي المظلوم والذي يحتاج من يقف 
سيناريو  له  ويوفر  ومعنويًا  ماديًا  معه 
وعندها  الالزمة  اإلمكانات  مع  جيدًا 

نطلب منه اإلبداع في أبهى صوره.
● كيف يحارب الفنان اإلرهاب؟

الفنان خلق ليحارب اإلرهاب، الريشة واآللة الموسيقية 
وخشبة المسرح كلها أسلحة ترهب المتطرف وتجعله 
في دوامة وعذاب حتى يموت، ألنها آالت وأدوات للحياة 
الفنان  والقبح،  للموت  ويروج  الحياة  يكره  واإلرهابي 
عندما يعمل ويبدع في مجاله هو في األصل في معركة 

ضد اإلرهاب والتطرف والقبح.

خالد الفاضلي:

القاهرة ـ محمد علوش

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ الوسط
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»أكوامان« يواصل تصدره 
شباك التذاكر األميركية

في  التذاكر  شباك  تصدره  على  »أكوامان«  الخارق  البطل  فيلم  حافظ 
التوالي،  على  الثالث  لألسبوع  الشمالية  األميركية  السينما  صاالت 
بحسب ما أظهرت أرقام نشرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.

ونال الفيلم الذي تؤدي بطولته أمبر هيرد ووليام دافو إيرادات قدرها 
30,7 مليون دوالر في صاالت الواليات المتحدة وكندا، ليصبح إجمالي 

إيراداته 259,7 مليون منذ بدء عرضه، وفق »فرانس برس«.
لشخصية  »وورنر«  استوديوهات  قدمت  الطويل،  الفيلم  هذا  ومع 
ظهورها  بعد  طويل  فيلم  في  منفردة  بطولة  دور  أول  »أكوامان« 

خصوصًا في »جاستس ليغ« )2017(.
واحتل المرتبة الثانية فيلم جديد بعنوان »إسكايب غايم« مع إيرادات 
راسل  وتايلور  ميلر  لوغان  الممثالن  ويجسد  دوالر.  مليون   18 قدرها 
مرعب  عالم  في  الفخ  في  وقعت  التي  الست  الشخصيات  من  اثنتين 

يتعين عليهما الفرار منه باالستعانة بعالمات خارجية.
وحل ثالثًا فيلم »ماري بوبنز ريتورنز« بتراجع مركز واحد عن األسبوع 
الماضي. ونال هذا الفيلم من بطولة إميلي بالنت إيرادات قدرها 15,7 
بدء  منذ  دوالر  مليون   138,7 عائداته  مجموع  ليصبح  دوالر  مليون 

عرضه قبل ثالثة أسابيع.
وحافظ على المركز الرابع فيلم »سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس« 
عائداته  مجموع  ليصبح  دوالر  مليون   13 قدرها  إيرادات  حصد  بعدما 

133,8 مليون في أربعة أسابيع.
خامسًا  »بامبلبي«  فيلم  الماضي، حل  األسبوع  مرتبتين عن  وبتراجع 

مع 12,7 مليون دوالر )97,1 مليون في ثالثة أسابيع(.
وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا الترتيب:

-6 »ذي ميول« مع 9 ماليين دوالر )81,1 مليون في أربعة أسابيع(.
-7 »فايس« مع 5,8 مليون دوالر )29,8 مليون في أسبوعين(.

ثالثة  في  مليون   32,9( دوالر  مليون   4,9 مع  أكت«  »سيكوند   8-
أسابيع(.

)187,2 مليون  4,7 مليون دوالر  إنترنت« مع  -9 »رالف بريكس ذي 
في سبعة أسابيع(.

في  مليون   28,4( دوالر  مليون   3,4 مع  واتسن«  أند  »هولمز   10-
أسبوعين(.

الفنان خلق ليحارب اإلرهاب وسعيد بعودة درنة وبنغازي لحضن الوطن

 سعيد بتكريم »املهرجان القومي للسينما 
املصرية«.. واستمتعت بـ »الكويسني«

بتكريمه  الشديدة  سعادته  عن  فهمي  حسين  المصري  النجم  أعرب 
عقدت  والتي  المصرية«،  للسينما  »القومي  المهرجان  ختام  في  أخيرًا 
دورته الثانية والعشرون في نوفمبر من العام الماضي، قال فهمي في 
تصريحات لـ»الوسط«: إن هذا التكريم شرفني وأسعدني بشكل كبير، 
وله مكانة خاصة في قلبي ألنه أتى من مهرجان قومي يختص بالسينما 
والتي نجحت فيها،  لها،  أنتمي  التي  السينما  الخالصة، وهي  المصرية 

وأحبها بشدة، وتمثل تاريخي كله.
وأضاف: مهرجان السينما المصرية يعزز ويؤكد أهمية الفن المصري، 
في  األولى  هي  المصرية  فالسينما  تأثيرًا،  األشد  الناعمة  القوى  وإنه 
العالم، ويجب أن نحافظ عليها ونتقدم بها، وعلينا أن نهتم بالفيلم 

المصري الجديد، ونوعية األفالم التي نقدمها لألجيال المقبلة.
وعن رأيه في النشاط الحالي للسينما قال: »ال شك أن األفالم المصرية 
المعدات  من  والكثير  هائلة،  إمكانيات  لدينا  وأصبح  جدًا،  تتقدم 
المتقدمة، ونقدم أفالمًا قيمة جدًا، قد تكون أغلبها مجهودات فردية 
في  الجوائز  وتحصد  كبيرة  نجاحات  وتحقق  وملحوظة،  ناجحة  لكنها 

المهرجانات المختلفة«.
استمتع  أنه  أكد  »الكويسين«،  فيلم  السينما  في  أعماله  آخر  وعن 
أوالشخصية نفسها، مضيفًا:  التصوير،  أجواء  بالعمل فيه، سواء  كثيرًا 
»جذبتني الشخصية وأحببتها بشدة، واستمتعت بفكرة التحول من رجل 
ملتزم بالنهار إلى رجل مختلف تمامًا لياًل، فهو دور مختلف عن كل ما 

قدمته وجديد علي، وجذبني بشدة العمل فيه«.
عن  يكشف  لم  جديدة  سينمائية  ألعمال  يحضر  أنه  فهمي  وأوضح 

تفاصيلها، كما ينتظر عرض مسلسل السر في يناير الجاري.
مسلسل  بطولة  إلى  ترشحه  الكبير  النجم  كشف  أخرى،  ناحية  من 
»زلزال« بطولة الفنان محمد رمضان، حيث تم ترشيحه ألداء شخصية 

والد الفنانة حال شيحة العائدة للفن من جديد بعد غياب سنوات.

حسين فهمي:

»غرين بوك« أكبر الرابحني في حفل »غولدن غلوب«.. و»بوهيميان رابسودي« يحقق مفاجأة
المصري رامي مالك أفضل ممثل

حقق فيلم »بوهيميان رابسودي« حول حياة 
فريدي مركوري مغني فرقة »كوين«، مفاجأة 
أفضل  بجائزتي  بفوزه  األحد،  مساء  كبيرة 
في  مالك  لرامي  ممثل  وأفضل  درامي  فيلم 
»غولدن  لجوائز  والسبعين  السادس  الحفل 

غلوب«.
»أنا  مركوري  دور  يؤدي  الذي  مالك  وقال 
أكثر من متأثر. قلبي يكاد يخرج من صدري 
بينهم  من  الناس  من  الكثير  شاكرًا  اآلن«، 
المغني الشهير الذي توفي العام 1991، وفق 

»فرانس برس«.
كوفئا  اللذان  اآلخران  الطويالن  والفيلمان 
نجوم  من  كوكبة  ضم  الذي  الحفل  في 
ألفونسو  للمكسيكي  »روما«  هما  هوليوود 

كوارون و»غرين بوك« لبيتر فاريلي.
برادلي  إخراج  من  بورن«  إز  ستار  »إيه  أما 
بعدما  األكبر  الخاسر  فكان  وبطولته  كوبر 
واحدة  جائزة  الفيلم  ونال  مرجحًا.  فوزه  كان 
هي أفضل أغنية لليدي غاغا. وخسرت نجمة 
الفيلم  في  البطولة  دور  تؤدي  التي  البوب 
فيلم  أفضل ممثلة في  بشكل مفاجئ جائزة 
»ذي  فيلم  بطلة  كلوز  غلين  أمام  درامي 

وايف«.
السينما  ألوساط  فرصة  كان  الحفل 
إشراك  باتجاه  الحاصل  التقدم  الستعراض 
إلى  عدة  جوائز  منح  مع  لألقليات  أفضل 
أشكاله وال سيما  بكل  التمييز  تتناول  أعمال 

العنصري منه.
وحصد »غرين بوك« أكبر عدد من المكافآت 
مع ثالث جوائز »غولدن غلوب« ألفضل فيلم 
في  ممثل  وأفضل  سيناريو  وأفضل  كوميدي 
ماهرشاال  نصيب  من  كانت  التي  ثانوي  دور 
البيانو  عازف  دور  الممثل  ويجسد  علي. 
األسود دونالد شيرلي الذي تجرأ على القيام 
بجولة في جنوب الواليات المتحدة الذي كان 
ال يزال في ظل الفصل العنصري العام 1962 
بحماية حارس من أصل إيطالي يؤدي دوره 

فيغو مورتنسن.
إن  جائزته  تسلمه  بعد  فاريلي  بيتر  وقال 
من  »تمكنا  الحقيقية  القصة  هذه  بطلي 
ذلك.  نفعل  أن  جميعًا  ويمكننا  االتفاق 
على  نحكم  وأال  نتحادث  أن  هو  والمطلوب 
يجمعنا..  عما  البحث  بل  اختالفاتنا  أساس 

ونعامل  سعداء  نكون  وأن  نحب  أن  نريد 
بطريقة عادلة«.

ريجينا  السوداء  األميركية  الممثلة  وفازت 
كينغ من جهتها بجائزة أفضل ممثلة في دور 
بيل ستري  »إيف  فيلم  في  دورها  عن  ثانوي 

كود توك«.
والفيلم مقتبس من رواية لجيمس بالدوين 
في  هارلم  من  شابين  زوجين  قصة  ويروي 
على  تعتريهما  التي  والعقبات  السبعينات 

خلفية العنصرية وخطأ قضائي.
الذي  كوارون  ألفونسو  المكسيكي  وقال 
فيلمه  عن  مخرج  أفضل  بجائزة  أفضل  توج 
بين  الجسور  تمد  الجيدة  »السينما  »روما«، 

الثقافات المختلفة«.
مؤهاًل  يكن  ولم  باإلسبانية  »روما«  وصور 
تاليا للمشاركة في فئة أفضل فيلم درامي، إال 

أنه فاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.
فيلمًا  )57 عامًا( مع »روما«  وأنجز كوارون 
شخصيًا مستوحى من طفولته في مكسيكو 

وامرأة كانت تعمل في منزل عائلته.
»نتفليكس«،  إنتاج  من  وهو  الفيلم  وفوز 
بجائزتي »غولدن غلوب« قد يشكل منصة له 
استعدادًا لحفل األوسكار نهاية فبراير. إال أن 
الصحافة  جمعية  ألن  صعبة  تبقى  التكهنات 
عدد  يقرب  التي  هوليوود  في  األجنبية 
أعضائها من التسعين، تمنح جوائز »غولدن 
غلوب« فيما أكاديمية فنون السينما وعلومها 

المانحة لألوسكار تضم آالف المهنيين.
غير  بخياراتها  أحيانًا  معروفة  والجمعية 

القاعدة  عن  تشذ  لم  وهي  المتوقعة 
»بوهيميان  الشعبي  الفيلم  باختيارها 
»بالك  مثل  أعمال  على  رابسودي« 
»إيه  و  »بالكككالنسمان«  و  بانثر« 

ستار إز بورن«.
وفضلت رامي مالك الذي يؤدي دور 

كوبر  برادلي  على  مركوري  فريدي 
الذي كان فوزه متوقعًا أكثر.

المفاجآت غابت عن فئة األفالم  لكن 
التمثيل  بجائزتي  فاز  إذ  الكوميدية 

نائب  دور  يؤدي  الذي  بايل  كريستسان 
تشيني  ديك  السابق  األميركي  الرئيس 

التي تجسد  وأوليفيا كولمان  »فايس«  في 
ونال  فايفوريت«.  »ذي  فيلم  في  آن  الملكة 
فيلم »سبايدرمان: إنتو ذي سبادير- فيرس« 
من إنتاج »مارفل« جائزة أفضل فيلم تحريك.
األعمال  غلوب«  »غولدن  جوائز  وتكافىء 
عليها  يقبل  التي  أيضًا  التلفزيونية 

المشاهدون أكثر فأكثر.
دوغالس  مايكل  المخضرم  الممثل  فنال 
أو  غنائي  مسلسل  في  ممثل  أفضل  جائزة 
كوميدي عن »ذي كومينسكي ميثود« الذي 

أختير أفضل مسلسل كوميدي أيضًا.
»غولدن  أميركينز«،  »ذي  مسلسل  ونال 
حاز  فيما  درامي  مسلسل  أفضل  غلوب« 
هذه  في  ممثل  أفضل  جائزة  مادن  ريتشادر 
سامبرغ  أندي  الثنائي  الحفل  وقدم  الفئة. 
وساندرا أوالتي فازت بجائزة أفضل ممثلة في 
مسلسل درامي عن دورها في »كيلينغ إيف«.

بنيت غالبيتها في الستينات والسبعينات..

 دور السينما السوفياتية في موسكو مهددة بالهدم

باتت دور السينما المشيّدة خالل الحقبة السوفياتية 
مهددة بالهدم ليختفي معها إرث معماري ثمين بعدما 
موسكو  ضواحي  في  االجتماعية  الحياة  محور  شّكلت 

العمالية على مدى عقود.
وتحمل هذه الدور أسماء أنهر أو أحجار كريمة أو مدن 
الستينات  في  غالبيتها  وبنيت  سابقة،  شقيقة«  »دول 
والسبعينات وهي فترة شهدت فيها السينما السوفياتية 
سكان  استمر  السوفياتي  االتحاد  انهيار  وبعد  ازدهارًا. 
إليها  تجذبهم  القاعات  هذه  إلى  بالتوجه  موسكو 
غالبيتها،  تتداعى في  راحت  أنها  إال  المتدنية  أسعارها 

وفق »فرانس برس«.
وسيخضع أربعون من هذه الدور للتحديث أو للهدم. 
المشروع  على  القيمين  بحسب  ذلك  من  والهدف 
المساكن  أبراج  صفوف  مع  الكئيبة  الضواحي  إحياء 
الالمتناهية والوحول التي تحتل مساحاتها الخضراء مع 

انتهاء الصيف.
واشترت مجموعة »أيه دي جي غروب« 39 دار سينما 
من الدولة وهي تنوي تحويلها إلى »مراكز اجتماعية« 

تضم صاالت سينما ومتاجر ومقاهي.
ويقول غريغوري بيتشيرسكي أحد مديري المجموعة 
إن هذه الدور كانت في »حالة يرثى لها« عندما اشترتها 
»فرانس  لوكالة  ويوضح   .2014 العام  في  شركته 

برس«، »كان نصفها تقريبًا مقفاًل منذ التسعينات«.

في  محدودة  التحتية  البنى  أن  بيتشيرسكي  ويؤكد 
إلى  المشروع  ويهدف  موسكو  في  السكنية  المناطق 
»إعادة منح وظيفة تاريخية« لدور السينما السوفياتية 
هذه من خالل السماح للسكان »باالستفادة براحة من 
مسافات  قطع  إلى  االضطرار  دون  من  الفراغ«  أوقات 

طويلة للوصول إلى وسط موسكو.
كبيرة  سكانية  كثافة  فيها  المناطق  »هذه  ويضيف 
بأن  ويفيد  غالبيتها«.  في  شيء  كل  إلى  تفتقر  لكنها 
عشرة ماليين شخص يعيشون في الحلقة التي يشكلها 
السينما  قاعات  تقع  حيث  التفافيان  سريعان  طريقان 
هذه. ومن أصل 39 صالة سترمم ثالث فقط أما البقية 

فستهدم أو تحدث بالكامل.
»رودينا«  قاعة  عليها  التي سيحافظ  الدور  بين  ومن 
مبنى  وهي   1938 العام  إلى  العائدة  األم(  )الوطن 
بقطع  ومزين  ضخمة  أعمدة  مع  الطراز  ستاليني 

فسيفساء.
العمارة  طراز  على  مشيدة  فهي  األخرى  المباني  أما 
الوظيفية  المعمارية  الهندسة  من  نوع  وهي  القاسية 
التي تتميز بكتل ضخمة من األسمنت المسلح انتشرت 
القرن  من  الثاني  النصف  في  السوفياتي  االتحاد  في 
العشرين. ومن بين هذه الدور »الماز« )الماس( وهي 
1964 مطلية باألزرق الالزوردي  العام  قاعة عائدة إلى 

وتقع في حي شابولوفكا جنوب موسكو. ويأسف سكان 
محليون وناشطون للتهديد الذي يتعرض له جزء من 
تشبه  مبان  محله  لتحل  السوفياتي  المعماري  اإلرث 

المراكز التجارية.
باتور«  »أوالن  قاعة  إلنقاذ  الصفوف  هؤالء  وحشد 
على اسم عاصمة منغوليا وهي دولة »شقيقة« لالتحاد 
السوفياتي السابق. أما في شمال شرق موسكو تشكل 
ثقافيا  مركزًا  أيضًا،  بناؤها  سيعاد  التي  »باكو«  قاعة 

للجالية األذربيجانية منذ العهد السوفياتي.
ليونيد  عهد  في  شيدت  التي  الدور  هذه  بناء  وفترة 
للسينما  ازدهار  مرحلة  كانت  بغالبيتها،  بريجنيف 
ودرامية  كوميدية  أعمال  خاللها  صُوّرت  السوفياتية 

القت شعبية كبيرة واستحالت مراجع حتى اآلن.
ووجهت هذه الدور للترفيه عن السكان في جو ثقافي 
العقارية  »أيه دي جي«  مضبوط جدًا. وتفيد مجموعة 
بأن هذه األبنية تشكل »قيمة معمارية ضئيلة« وسيعاد 
التعرف  يمكن  شبكة  لتشكل  واحد  طراز  على  بناؤها 
»فرانس  وكالة  عليها  اطلعت  صور  وتظهر  عليها. 
أوسع.  زجاجية  بواجهات  مجهزة  ستكون  أنها  برس« 

وستتم المحافظة على أسمائها.
إلنقاذ  ناشطة  مجموعة  ليخاتشيف  كليم  ويترأس 
السينما  دور  تنضم  أن  يخشى  وهو  »الماز«  سينما 
التجارية  »المراكز  من  طويلة  قائمة  إلى  السوفياتية 

العادية« تضمها موسكو.
ويؤكد »يقولون لنا إنها أماكن كئيبة وينبغي هدمها. 

لكنها دار السينما المفضلة لدينا ولم يسألنا أحد رأينا.



بنغازي  واألهــلــي  النصر  فريقا  طــوى 
جمعتهما  التي  الديربي  مباراة  صفحة 
األسبوع  مــن  المؤجلة  القمة  ضمن 
الثالث لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم 
لمالعب  العودة  رحلة  إلى  معا  وتفرغا 
الثاني  الدور  عبر ملحق  األفريقية  القارة 
والثالثين فى بطولة الكونفيدرالية بعد 
أن تغيرت وجهتهما عقب خروجهما من 
فريق  غادر  حيث  أفريقيا  أبطال  دوري 
كوناكري  حوريا  أمام  المنافسة  النصر 
أمام  بنغازي  األهلي  خرج  بينما  الغيني 
ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا 
وأوقعت القرعة األفريقية فريق النصر فى 

مواجهة فرق ساليماتا بطل بوركينافاسو 
يوم  األول  الذهاب  لقاء  سيدور  حيث 
المقاولون  ملعب  على  المقبل  األحــد 
تحكيم  طاقم  ــإدارة  ب بالقاهرة  العرب 
بينما  عمر  أمين  بقيادة  مصري  دولي 
سيدور لقاء العودة الحاسم ببوركينافاسو 
تأهل  قد  البوركينية  الكرة  ممثل  وكان 
لهذا الدور عقب إقصائه لفريق المصري 
فوزه ذهابا بهدفين  البورسعيدى عقب 
بدون  ملعبه  على  إيابا  وتعادله  لصفر 
النصر  فريق  سيخوض  بينما  ــداف  أه
فوزى  السابق  ونجمه  مدربه  بقيادة 
العيساوي فرصة اللعب األخيرة فى ملحق 
الدور  فى  إقصائه  عقب  الكونفيدرالية 
لفريق هالل واو بطل جنوب  التمهيدي 

بخماسية  ذهابا  عليه  بالفوز  السودان 
وإيابا برباعية ومغادرته بفارق األهداف 
أن  بعد  الغيني  كوناكري  حوريا  أمــام 
الغيني  الفريق  لكن  معه  الفوز  تبادل 

ترشح بفارق هدف واحد. 
أما فريق األهلي بنغازي الممثل الثاني 
أوقعته  فقد  الكونفيدرالية  ملحق  فى 
مغاربية  عربية  مواجهة  فى  القرعة 
بفريق  سيجمعه  مرتقب  جــوار  ولقاء 
نصر حسين داي الجزائري الذي كان قد 
وصل لهذا الدور عقب تأهله فى الدور 
بطل  نوار  ديابل  فريق  أمام  التمهيدي 
الكونغو عقب فوزه ذهابا بهدفين لصفر 
وتعادله إيابا خارج قواعده بهدف لهدف 
ثم نجح الفريق الجزائري فى الدور الثاني 

غرين  فريق  حساب  على  التأهل  من 
إيجلز الزامبي عقب تعادله ذهابا بدون 
أما  لهدف  بهدفين  إيابا  وفوزه  أهداف 
بقيادة  نجح  فقد  الليبية  الكرة  ممثل 
مدربه المصري محمد عودة فى تخطي 
عقبة فريق نواديبو بطل موريتانيا عقب 
وفوزه  لهدف  بهدفين  ذهابا  خسارته 
إيابا بهدفين لصفر لكنه اصطدم بقوة 
بفريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب 
أفريقيا بعد أن تعادل معه ذهابا بدون 

أهداف وخسارته إيابا برباعية.
المنستير  مدينة  ملعب  وسيستقبل 
بتونس لقاء الذهاب األول بإدارة طاقم 
الجمعة  مساء  كينيا  من  دولي  تحكيم 
ويحتل فريق نصر حسين داي الجزائري 

عشر  ستة  بين  من  السادسة  المرتبة 
فريقا تضمهم بطولة الدوري الجزائري 
بالدرجة األولى حيث خاض الفريق ست 
مباريات  ست  فى  تفوق  مباراة  عشرة 
وتعادل  مباريات  خمس  نتائج  وخسر 
نقطة   23 النقاط  من  وله  مثلها  فى 
فقط  نقاط  عشر  بفارق  يتأخر  حيث 
العاصمة  اتحاد  ــدوري  ال متصدر  عن 
الجزائري  الكرة  ممثل  وكان  الجزائري 
قد فقد نتيجة آخر مباراة له فى البطولة 
فريق  أمام  الماضي  الجمعة  الجزائرية 
بهدف  القسطنطيني  الرياضي  النادي 
لصفر وهى آخر مباراة له قبل مواجهته 
بنغازي  األهلي  فريق  لمالقاة  وتحوله 

بملعب المنستير الجمعة.

في
املرمى

»القوة البدنية« 
يشكل اتحاداته 
الفرعية

نشر المكتب اإلعالمي للمجلس الرئاسي عبر الصفحة الرسمية على 
»فيس بوك« رسالة قال فيها »في إطار اهتمامه بقطاع الشباب 

والرياضة، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فائز السراج مع كل من رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير 

القنطري، ورئيس نادي األهلي بنغازي خالد السعيطي، لالطالع على 
المشاريع المدرجة بخطة عمل هيئة الشباب والرياضة واحتياجات 

المؤسسات الرياضية بمختلف المناطق«.

أفاد رئيس اتحاد الرماية الليبي عادل قريش فى تصريح خاص إلى ◆
جريدة »الوسط«، أنه جار اإلعداد لدورة التحكيم في لعبة الرماية 
بمدينة البيضاء، وتبدأ الدورة من اليوم الخميس وتتواصل لمدة 

ستة أيام ويحاضر فيها أساتذة اللعبة عبد الرزاق القانقا وحامد عبد 
المعطي ومحمد عبدو ويدور برنامج الدورة حول محاضرات تثقيفية 
في قانون اللعبة مع مناقشة آخر المستجدات والتعديالت القانونية 

تمهيدا لرفع مستوى وكفاءة الحكام ومن ثم أداء اللعبة عموما.

◆

البدنية  للقوة  الليبي  لالتحاد  التسييرية  اللجنة  أصدرت 
قرارا بإعادة تشكيل اتحاداته الفرعية بالمناطق الشرقية 
الشرقية  المنطقة  اتحاد  في  وجاء  والغربية،  والوسطى 
والمقرر  مخلوف،  طالل  ونائبه  أرويص  مصطفى  برئاسة 
وائل أبودبوس وأمين الصندوق سليم الفارسي وعضوية 

علي الوكيل وطارق أبو زعكوك وصالح رحيل.
أحمد  ونائبه  عيسى  الصيد  برئاسة  الوسطى  واتحاد 
الصندوق مصطفى  وأمين  أحمد حقيق،  والمقرر  القزيري 
ونوري  أبوفانة  وخالد  شختور  خالد  وعضوية  الدعيكي، 
البابور  الغربية برئاسة محمد  المنطقة  الشوشان، واتحاد 
وأمين  نــصــرات،  حلمي  والمقرر  ــارس  ف رشــاد  ونائبه 
ومراد  الزقوزي  رائــد  وعضوية  الجربي  رضا  الصندوق 
على  االتحادات  هذه  وستشرف  رشيد،  ونــادر  احتيوش 
ستقام  التي  المناطق  مستوى  على  البدنية  القوة  بطولة 

في الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري.
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اإلنجليزي،  ليفربول  نجم  حصل 
جائزة  على  محمد صالح،  المصري 
جديدة تسلمها من الشيخ محمد 
فى  الرياضي  لإلبداع  راشد  بن 
تتويجه  من  ساعات  بعد  دبــي، 
أفريقي  ــب  الع أفــضــل  بجائزة 
محمد  اختيار  وجاء   ،2018 للعام 
بعد  الكروي،  إلبداعه  تقديرا  صالح 
مع  استثنائيا  أداء  خالله  قدم  موسم 
هدفا   44 خالله  سجل  ليفربول،  نادى 
لقبي  نــال  إذ  المسابقات،  جميع  في 
الــدوري  فــي  ــهــداف  وال أفضل العــب 
بــالده  منتخب  ــاد  ق كما  اإلنجليزي، 
عندما  العالم،  كأس  أجواء  إلى  للعودة 
روسيا،  مونديال  إلى  »الفراعنة«  تأهل 
عن  صــالح  وعبر  عاما،   28 غياب  بعد 
سعادته بتتويجه بجائزة محمد بن راشد 
في  حفلها  أقيم  التي  الرياضي،  لإلبداع 
بالجائزة،  تتويجه  بعد  وتحدث  دبــي، 
أمر  الفردية  بالجوائز  تتويجه  أن  مؤكدا 
يسعده، الفتا إلى أنها تساعد الرياضيين 
»فخور  وقــال:  أكبر،  بشكل  التطور  على 
بكل  وفخور  الجائزة،  بهذه  بتتويجي 
الفردية  بالجوائز  وسعيد  عليها،  القائمين 
لو كانت كبيرة  التي أحصل عليها، خاصة 

كهذه الجائزة«.

● منتخب ليبيا في  القوة البدنية 

موسم الرحيل 
املبكر للمدربني

إيقاعات رياضية
زين العابدين

بركان

الليبي  ــدوري  ال بطولة  منافسات  أن  رغم 
تتعد  ولم  بدايتها  في  مازالت  القدم  لكرة 
تدخل  ولم  ذهابا،  الثالث  أسبوعها  وتتجاوز 
بعد مراحلها الحاسمة، إال أن مسلسل إقالة 
الموسم،  هذا  مبكرا  بدأ  المدربين  ورحيل 
حيث عجلت النتائج السلبية والبداية المتعثرة 
والمخيبة لعدد من الفرق المحلية برحيل عدد 
المجموعة  المدربين، فعلى صعيد فرق  من 
يخوض  ــذي  ال األنـــوار  فريق  كــان  األولــى 
موسمه الثاني تواليا في دوري األضواء أول 
ميكائيل  المحلي،  مدربها  أقالت  التي  الفرق 
النزال، واستبدلته به المدرب التونسي منير 
المحلية  بمالعبنا  له  ظهور  ثاني  في  حريز، 
وعلى  النجمة،  فريق  مع  أولى  تجربة  بعد 
أقال  الذي  الهالل  فريق  سار  المنوال  نفس 
مدربه الشاب محمد الككلي الذي قاد الفريق 
السابق  العبه  مع  وتعاقد  الماضي،  الموسم 
بنغازي  األهلي  قاد  الذي  الحضيري،  ناصر 
بطل  وصيف  لقب  إلــى  الماضي  الموسم 

الموسم.
وعلى صعيد فرق المجموعة الثانية وضع 
فريق األهلي طرابلس حدا لعالقته المتوترة 
الفريق  تعثر  بعد  إيهاب جالل،  المصري  مع 
واألفريقي  المحلي  مشواريه  بداية  في 
جمال  القديم  الجديد  مــدربــه  واستعاد 

أبونوارة.
ثالثة  إلــى  امتدت  زاهية  عالقة  وبعد 
مبكرا  الموسم  هذا  انتهت  متتالية  مواسم 
علي  ــمــدرب  ال رحــلــة  مفاجئ  نحو  وعــلــى 
بمصراتة،  السويحلي  فريق  مع  المرجيني 
الرمالي  المجيد  عبد  المدرب  غــادر  فيما 
مهمته سريعا في أول تجربة له كمدرب مع 
الوطني  المدرب  محله  ليحل  المحلة  فريق 
حسين الدالي الذي بدأ مشواره هذا الموسم 
تعويضه  وليتم  ليغادره  الخمس  فريق  مع 
بالمدرب الوطني عماد الدهماني، فيما ترك 
المدرب الشاب الحبيب الغابري مهمة تدريب 
ليعوض  أبوسليم،  فريق  الجديد  الصاعد 
الذي  الهمالي  أكرم  الوطني  المدرب  رحيله 
الصعود  رحلة  في  الفريق  قيادة  في  ساهم 
ألول مرة في تاريخه إلى دوري األضواء رفقة 

زميله المخضرم أبوبكر باني. 
سبعة فرق محلية حتى اآلن سارعت بإقالة 
الجولة  ذهاب  اكتمال  قبل  مبكرا  مدربيها 
الثالثة من البطولة المحلية، وقد تأتي البقية 
سيغادرون  الذين  المدربين  عدد  ويــزداد 
في  وإخفاقهم  تعثرهم  حــال  في  فرقهم 
قادم الجوالت والمواعيد في موسم الرحيل 
المبكر.. فهل سيتوقف العدد عند هذا الحد 
أم سيتوالى سقوط المدربين وتزداد مهمة 
عن  بحثها  رحلة  في  تعقيدا  الفرق  هــذه 
وإنقاذها  لقيادتها  األفضل  والخيار  البديل 
فوات  قبل  السلبية  النتائج  نزيف  ووقــف 

األوان؟!

بنغازي–زين العابدين بركان

ممثال الكرة الليبية يعودان عبر بوابة »الكونفيدرالية«
النصر في مواجهة أفريقية 

مرتقبة مع بطل بوركينافاسو 
بالقاهرة.. واألهلي بنغازي 

يدخل لقاء جوار مغاربياً 
مرتقباً مع نصر حسين داي 

الجزائري بتونس 

● من مباراة النصر وحوريا كوناكري

بحث  اجتماعا  الشط  نادي  إدارة  مجلس  عقد 
الفوز  منح  بشأن  المسابقات  لجنة  قرار  خالله 
لفريق االتحاد على الشط، بسبب عدم حضوره 
فرضت  التي  المالية  الغرامة  وكذلك  المباراة، 
نائب  قال  االجتماع  فحوى  وعن  النادي.  على 
الترهوني،  كمال  النادي،  إدارة  مجلس  رئيس 
»إن  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في 
المسابقات بهذا  لجنة  قرار  الشط يحترم  نادي 
الخصوص، وإنه لن يقدم طعنا في هذا القرار 
المشاكل  ــارة  إث عدم  على  النادي  من  حرصا 
الشط  نــادي  تربط  التي  األخوية  والعالقات 
بشقيقه نادي االتحاد، ومن أجل إنجاح مسابقة 

الدوري الممتاز هذا الموسم«.
الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  واعتمدت 
لكرة القدم نتائج األسبوعين األول والثاني من 
الدوري الممتاز لكرة القدم، كما اعتمدت نتيجة 
عقوبات  إلى  باإلضافة  والشط،  االتحاد  مباراة 
األسبوعين،  خالل  والصفراء  الحمراء  البطاقات 
 0-3 بنتيجة  الشط  على  االتحاد  فوز  وقــررت 
وتغريم فريق الشط 14 ألف دينار ليبي لعدم 
حضور المباراة، كما تم حرمان العب فريق 
اللعب  من  الطاهر  طرابلس صالح  األهلي 

البطاقة  على  لحصوله  متتالية  مباريات  ثالث 
الحمراء لسوء سلوك، واعتماد البطاقات الصفراء 

لعدد من الرياضيين.
من  الثالث  األسبوع  في  مباراتان  وأقيمت 
مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث 
فريق  الخمس  بملعب  األولــى  المباراة  جمعت 
انتهت  حيث  الزاوية،  أولمبي  وضيفه  الوحدة 
أهداف  وسجل  نظيفين،  بهدفين  الوحدة  بفوز 
الوحدة أحمد زكي في الدقيقة الثالثة من بداية 
الشوط األول، ومحمد الغنمي في الدقيقة 33، 
التي  والفرص  األولمبي  فريق  محاوالت  ورغم 
الوحدة  نجاح حارس مرمى  أن  إال  عليها  حصل 
والفوز  التقدم  على هدفي  الدفاع حافظ  وخط 
لتنتهي المباراة بفوز الوحدة ليصل إلى النقطة 
السابعة من ثالث مباريات، وبهذه النتيجة تكون 
وحيد  وتعادل  األولمبي  لفريق  الثانية  الخسارة 

ليبقى برصيد نقطة واحدة.
الشط  مباراة  انتهت  الزاوية  ملعب  وعلى 
ورفيق بالتعادل السلبي ليضيف كل فريق نقطة 
وهو  بنقطتين  الشط  أصبح  حيث  رصيده،  إلى 

نفس رصيد رفيق. 
الــدوري  مسابقة  انطالق  عن  الشط  وغــاب 
لموسم   )46( رقم  القدم  لكرة  الممتاز  العام 
2019/2018، بعد أن كادت تتالشى اآلمال في 
التأجيالت،  كثرة  بسبب  األم،  المسابقة  ظهور 

موقفها  ناديا  عشر  أربعة  إعالن  تجديد  أن  إال 
الكرة  اتحاد  استمرار  من  والصريح  الواضح 
حائال،  وقف  مهامه  في  الجعفري  جمال  برئاسة 
المحدودة  مطالبها  من  األندية  صعدت  حيث 

برحيل  األمر  نهاية  في  وتمسكت  البداية،  في 
المسابقة،  بدء  لقبول  أساسي  الجعفري كشرط 
وبالفعل نفذ نادي الشط تهديده بالغياب عن 
مباراة االفتتاح أمام االتحاد، في إشارة إلى جدية 

الجعفري  استمر  إذا  المسابقة،  وإفساد  التهديد 
على رأس المنظومة، ليتأزم الموقف.

بين  عظام  تكسير  بمرحلة  المفاوضات  مرت 
اتحاد الكرة واألندية الرافضة الستمرار الجعفري، 
خاصة األخير الذي أصبح غير مرغوب في وجوده 
العام  من جانب هذه األندية، بعد عام ونصف 
من انتخابه، الذي أكد أن الفيصل في استمراره 
جاءت  لذا  العمومية،  الجمعية  قرار  عدمه  من 
للجمعية  عاجل  اجتماع  بعقد  للمطالبة  خطوته 
في  والفصل  النهائي  صوتها  لسماع  العمومية 
األمر، إلنهاء حالة الجدل، إال أن خبراء ومراقبين 
أصــوات  استغالل  بمحاولة  الموقف  وصفوا 
الجمعية العمومية التي يمتلكها الجعفري بإتقان 
شديد في تمرير ما وصف بالفساد، وهو ما أقره 
فيما بعد نائبه األول عبد الحكيم الشلماني، الذي 

تقلد فيما بعد المنصب إلنقاذ الموقف.
فارق  توقيت  في  جاء  الدوري  مسابقة  بدء 
كبرى  أندية  أربعة  تشارك  حيث  وحساس، 
بنغازي  واألهلي  النصر  القارة،  بطولتي  في 
واألهلي  أفريقيا،  أبطال  دوري  مسابقة  في 
األمر  »الكونفدرالية«،  في  واالتحاد  طرابلس 
المحلية  المشاركات  تكثيف  إلى  يحتاج  الذي 
القاري،  الصعيد  على  للفرق  إعداد  خير  لتكون 
في  الدوليين  الالعبين  ــداد  إع ــه  ورائ ومــن 

الوطنية. المنتخبات  مختلف 

الشط »يهضم« غرامة الـ 14 ألف دينار منعا إلثارة املشاكل 

عبدالحكيم  المكلف،  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عقد 
الشلماني، اجتماعًا مهمًا بحضور األمين العام لالتحاد المهندس 
محمد قريميدة، مع سالم صولة مدير المنتخب األول، وتم خالل 
والتزاماته  الوطنية  المنتخبات  استحقاقات  مناقشة  االجتماع 
المدرب  تكليف  تم  حيث  المقبلة،  القريبة  المرحلة  خالل 
الوطني رضا عطية بمنصب المدير الفني للمنتخب الليبي 
والمدرب  عامًا،  مدربًا  بلحاج  ناصر  والمدرب  األولمبي، 
مدربًا  الهادي  وسالم  مساعدًا،  مدربًا  الككلي  محمد 
إداريــًا  مديرًا  الترهوني  وكمال  المرمى،  لحراس 

للمنتخب األولمبي.
وتنتظر المنتخب الليبي األولمبي مباراة دولية 
األولمبي  النيجيري  بالمنتخب  ستجمعه  مهمة 
حيث  للمنتخبات،  األفريقية  التصفيات  ضمن 
واإلياب  بتونس  األولى  الذهاب  مباراة  ستقام 
 26 إلــى   18 من  الفترة  خــالل  وذلــك  بنيجيريا، 

التي  البطولة  لنهائيات  التأهل  أجل  من  المقبل  مارس  من شهر 
وهي  المقبل،  نوفمبر  شهر  خــالل  مصر  مالعب  ستستضيفها 
كممثلة  األولى  األربعة  المنتخبات  تأهل  ستشهد  التي  البطولة 

للقارة األفريقية في دورة األلعاب األولمبية بطوكيو2020.
وسبق وأكد رضا عطية، وقت تدريبه لفريق األهلي طرابلس، 
عرضًا  كونه  الليبي  األولمبي  المنتخب  لتدريب  عرضًا  رفض  أنه 
موقتاً لمدة ثالثة أشهر قبل التصفيات األفريقية المؤهلة أللعاب 
في  نيجيريا  منتخب  لمقابلة  تمهيدًا  وذلك  األولمبية،  طوكيو 
مارس المقبل، وقال عطية في تصريح إلى جريدة »الوسط« إنه 
التعامل  وعدم  عامين  لمدة  معه  التعاقد  الكرة  اتحاد  من  طلب 
»على  قائاًل:  وأضاف  فقط،  الموقف  وإنقاذ  موقت  كمدرب  معه 
معهم  التعامل  وعدم  الوطنيين  المدربين  احترام  الكرة  اتحاد 
فالعمل  موقت،  بشكل  منتخب  تدريب  أقبل  ولــن  بالعاطفة، 

الصحيح له أهداف وعلى مدى طويل«.
إيهاب  السابق،  النصر  نادي  رئيس  تصريحاته  مع  تضامن  كما 

إلى مجلس  يكون موجهاً  أن  اإلقصاء البد  أن  أكد  الذي  العريبي، 
وقال  وحــده،  الرئيس  وليس  هيئته  بكامل  الكرة  اتحاد  إدارة 
بقية  على  اإلبقاء  وإن  الرئيس وحده  يتحمله  ال  »الفشل  العريبي: 
الجمعية  واقع  لتعديل  العريبي  ودعا  منطقي«،  غير  أمر  األعضاء 
المعقول  غير  من  حيث  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
عملية  في  والثالثة  الثانية  مع  األولى  الدرجة  أندية  تتساوى  أن 
مغمورة،  أندية  الليبية  الكرة  مفاصل  في  تتحكم  وأن  االنتخاب، 
خاصة أن بعض األندية يتحكم فيها شخصيات غير مؤهلة، كما دعا 

إلعادة منظومة االحتراف في الكرة الليبية.
من بين آخر تجارب المدرب رضا عطية، كانت تجربته مع فريق 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  فرق  أحد  المصراتي،  االتحاد 
ما  لكنه سرعان  الفريق،  مع  الماضي  الموسم  قضاها  تجربة  بعد 
مؤخرًا،  وقعت  التي  النظر  وجهات  في  االختالفات  بعض  كشف 
العالقة  استمرار  على  حرصه  مؤكدًا  بقناعة،  الفريق  تركه  ليعلن 

الطيبة مع النادي.

عطية يعدل عن قراره ويقود املنتخب األوملبي أمام نيجيريا

طرابلس - الصديق قواس 

● من مباراة أهلي بنغازي وصن داونز

● مباراة سابقة  بين فريقي االتحاد و الشط

● عطية

● السعيطي

● صالح
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المنتخب  صعود  يفصل  يعد  لم 
لألمم  القدم  لكرة  األول  الليبي 
الفوز  سوى  المقبلة،  األفريقية 
»األوالد«،  أفريقيا  جنوب  على 
بينهما،  المقبلة  المباراة  في 
خالل  بتونس  إقامتها  المقرر 
ضمن  المقبل،  مــارس  شهر 
المجموعة  تصفيات  ختام 
أن  بعد  المؤهلة،  الخامسة 
المتوسط«  »فرسان  تنفس 
اختيار  بــإعــالن  الــصــعــداء، 
ــاد األفــريــقــي لــكــرة  ــحـ االتـ
مستضيفا  مصر  )كـــاف(  القدم 
اجتماع  في  التصويت  عبر  للبطولة، 
داكــار،  السنغالية  بالعاصمة  »الكونغرس« 
صوت  مقابل  صوتا   16 على  مصر  وحصلت 
صوتا،   18 أصل  من  أفريقيا،  لجنوب  واحــد 
حيث امتنع عضو واحد عن التصويت، بعد أن 
أفريقيا،  جنوب  مع  منافسة  في  مصر  دخلت 
لنيل شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، 
بدال عن الكاميرون التي سحب منها التنظيم 
وكأن  المطلوبة،  بااللتزامات  الوفاء  لعدم 
مرتين،  الطريق  في  جــاءت  أفريقيا  جنوب 
وتحقق  التنظيم،  بشأن  مصر  أمــام  ــى  األول
الهدف بإسناد البطولة لمصر، والثانية تتوقف 

على أقدام الفرسان أنفسهم.
التنفيذي،  للمكتب  اجتماعا  »كــاف«  وعقد 
حيث  ساعة،   24 الجلسة  تقديم  بعد  الثالثاء، 
البلد  ــالن  إلع األربــعــاء  إقامتها  مقررا  كــان 
يونيو  في  إقامتها  المقرر  للبطولة  المنظم 
تضمن  شامل  بملف  مصر  وتقدمت  المقبل، 
المصرية، بعكس  للحكومة  الكتابية  الموافقة 
اإلقرار  هذا  دون  تقدمت  التي  أفريقيا  جنوب 
وسبق  المهمة،  إلســنــاد  أســاســي  كــشــرط 
إسناد  خطورة  »الــوســط«  جريدة  وكشفت 
كان  حيث  أفريقيا،  لجنوب  البطولة  تنظيم 
ليبيا  منتخب  تأهل  أمل  على  ذلك  سيقضي 
المنتخب  مباراة  من  ويجعل  رسمي،  بشكل 
مجرد  أفريقي،  الجنوب  نظيره  أمــام  الليبي 

مهما  مؤثرة،  غير  وتصبح  حاصل،  تحصيل 
كانت نتيجتها.

إسناد  حــال  صعبا  ليبيا  موقف  ويصبح 
التنظيم لجنوب أفريقيا المنافس مع ليبيا على 
في  الصعود  على  المتبقية  الوحيدة  البطاقة 
حجزت وضمنت  أن  بعد  الخامسة،  المجموعة 
بين  التنافس  ليبقى  األولى،  البطاقة  نيجيريا 
الثانية عبر  البطاقة  أفريقيا وليبيا على  جنوب 
النقاط في المباراة الفاصلة المنتظرة بينهما 
في تونس، لكن إذا ما أسند التنظيم المباشر 
فائدة  هناك  تكون  فلن  أفريقيا،  جنوب  إلى 
كانت  أفريقيا،  جنوب  ألن  المواجهة،  من 

النظر  بغض  المباشر  التنظيم  بقرار  ستصعد 
المباراة  لتصبح  المجموعة  في  نتائجها  عن 
لمصر  التنظيم  إسناد  أن  إال  حاصل،  تحصيل 
في  ليبيا  منتخب  وحظوظ  فرص  على  يبقي 
ليتأهل  أفريقيا  جنوب  أمام  الفاصلة  المباراة 
الفائز فيها إلى البطولة بشكل رسمي ومباشر.

لألمم  بطولة  أول  هي  المقبلة  البطولة 
تستقبل 24 منتخبا، بعد أن كانت تقام طوال 
األمر  منتخبا،   16 بنظام  الماضية  السنوات 
في  منتخبا   48 بوضع  اللوائح  أقرته  ــذي  ال
الماضية،  األشهر  طوال  التصفيات  منافسات 
)الكاميرون(،  المستضيف  البلد  فيها  بما 

الثانية،  المجموعة  في  تنافس  حيث  وقتها، 
على أن يصعد من كل مجموعة األول والثاني 
فقط، بينما تصعد الدولة المستضيفة بغض 
المجموعة،  في  ونتائجها  ترتيبها  عن  النظر 
بشكل  تونس  مع  التأهل  مصر  ضمنت  وقد 
رسمي من قبل عن المجموعة العاشرة، فضال 
حيث  األكمل،  هو  المصري  الملف  كون  عن 
حرصت الدولة المصرية على تسليم الموافقة 
شرط  وهو  الملف،  أوراق  ضمن  الحكومية 
أساسي، الشيء الذي لم تقدمه جنوب أفريقيا. 
ــي وقــت  ــدة »الـــوســـط«، حــرصــت ف ــري ج
مصادرها،  من  المعلومات  توثيق  على  سابق 

باالتصال بخبير اللوائح، والمدير الفني السابق 
لالتحاد األفريقي عبدالمنعم شطة، الذي قال: 
ما  هو  الكاميرون،  على  سينطبق  كــان  »مــا 
بدال  البطولة  سينظم  بلد  أي  على  سينطبق 
الختيار  التحرك  على  الحرص  كان  لذا  عنه، 
في  المشاركة  دولــة  ـــ48  ال بين  من  البديل 
أزمات  في  الدخول  عدم  لضمان  التصفيات، 
بين  قائما  البداية  في  الترشح  وأصبح  أخرى، 
المغرب قبل انسحابها ومصر وجنوب أفريقيا، 
والثالث دول مشاركون في التصفيات، واختيار 
تأهلت  كونها  الكل،  عن  الحرج  يزيل  مصر 
تعثر جنوب  لكن  فترة مع تونس،  رسميا منذ 
أفريقيا قد يصنع احتكاكا بليبيا لتفضيلها عليها 

بميزة بلد التنظيم، وليس بحساب النقاط«.
رئيس  الجعفري  جمال  الدكتور  أن  المثير 
فاجأ  »الموقوف«  الليبي  القدم  كــرة  اتحاد 
اجتماع  وحــضــوره  بــل  بــظــهــوره،  الجميع 
اسم  على  للتصويت  األفريقي،  »كونغرس« 
في  األفريقية،  األمــم  لبطولة  المنظم  البلد 
الوقت الذي يمر فيه الجعفري ببعض المشاكل 
الذي  األمــر  اتــحــاده،  مع  الداخلية  واألزمـــات 
أسفر عن استبعاده، لحين البت في أمر بقائه 
األعمال  تسيير  مهمة  إسناد  ليتم  عدمه،  من 
لنائبه األول عبد الحكيم الشلماني، لكن فيما 
بتهنئة  قام  وأن  سبق  الذي  »فيفا«  أن  يبدو 
الجعفري لمناسبة العام الجديد، و»كاف« الذي 
سمح بتواجده على رأس منضدة االجتماعات 
ال يعترفان إال به، كونه آخر رئيس اتحاد كرة 

قدم ليبي منتخب.
بخالف  أخــرى  بمناصب  الجعفري  ويتمتع 
فهو  المنتخب،  الليبي  االتحاد  رئيس  كونه 
عالقة  وتربطه  أفريقيا،  شمال  اتحاد  رئيس 
المصري  القدم  كرة  اتحاد  برئيس  وطيدة 
استدعائه  في  ساهم  الــذي  أبوريدة،  هاني 
تبقى  حتى  لمصر،  ليبيا  تصويت  لضمان 
المنافسة  في  قائمة  ليبيا  وحظوظ  فــرص 
خالل مباراة جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في 
بتونس، ضمن ختام تصفيات  المقبل  مارس 
المباراة  من  والفائز  العاشرة،  المجموعة 
لو  بعكس  نيجيريا،  بجانب  مباشرة  سيتأهل 
أسند التنظيم لجنوب أفريقيا، فكانت ستصبح 

المباراة دون فائدة.

مصر تمهد طريق ليبيا ألمم أفريقيا 2019
بعد هزيمة جنوب أفريقيا في التصويت 

»الفرسان« على موعد تاريخي مع »األوالد« بتونس في مارس لحسم صراع البطاقة الثانية مع نيجيريا

القاهرة - الوسط

الجعفري يظهر فجأة على مقعد التصويت في »الكونغرس األفريقي« بالعاصمة السنغالية داكار

● فاروقا مع مدرب المقاولون رامي ربيع

المدافع  ظهر  ــفــاء،  االخــت مــن  فــتــرة  بعد 
بصفوف  السابق  المحترف  فاروقا  البوركيني 
فريق الكرة األول بنادي األهلي بنغازي، وهو 
المصري،  العرب«  »المقاولون  لنادي  يوقع 
على عقد احتراف لمدة أربعة مواسم ونصف 
الشتوية،  االنتقاالت  فترة  خــالل  الموسم، 
إلى  بطلب  المقاولون  نادي  مسؤولو  وتوجه 
نظيرهم األهلي بنغازي بشأن تسليم البطاقة 
في  مشاركته  أمــر  لحسم  لالعب،  الدولية 

المباريات المحلية بالدوري المصري.
المدافع  ــروب  هـ إلــى  الــواقــعــة  ــرجــع  وت
أثناء  الليبي  النادي  صفوف  من  البوركيني 
القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  معسكر  خوض 
الـ32  دور  لمواجهات  التحضير  كان  حيث 
دون  الالعب  واختفى  أفريقيا،  أبطال  بدوري 
عدم حصوله  بسبب  عليه،  العثور  في  النجاح 
زمالئه  من  كغيره  المالية،  مستحقاته  على 

الالعبين.
فاروقا على جواز سفره وخرج من  وحصل 
معسكر األهلي بنغازي، قبل أيام من مواجهة 
دور  في  أفريقي  الجنوب  داونــز  صن  فريق 
معرفته  مستثمرا  أفريقيا،  أبطال  بدوي  الـ32 

لعبه  لسابق  الالعبين،  وكالء  وبعض  بمصر 
حيث  الشرقية،  بنادي  وتحديدا  مصر  في 
إلثبات  آخر،  ناد  ألي  توقيعه  صحة  له  أكدوا 
منذ  المالية  مستحقاته  على  حصوله  عدم 
االحتراف  لوائح  تجرمه  ما  وهو  أشهر  ستة 
ليصبح  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  باالتحاد 

عقده الغيا ويحق له التوقيع ألي ناد.
رئيس  أكد  جانبه  ومن  سابق،  وقت  في 
أن  السعيطي،  خالد  بنغازي،  األهلي  نــادي 
تتهاون في ضمان حقوقها،  ناديه لن  إدارة 
القانونية  ــراءات  ــ اإلج اتــخــاذ  يتم  وســوف 
ظل  في  خاصة  الــالعــب،  تجاه  والتأديبية 
تنتظر  التي  واألفريقية  المحلية  االستحقاقات 

الفريق خالل الفترة المقبلة.
بنغازي من منافسات  األهلي  وانتقل فريق 
ببطولة  مكرر  الـــ32  دور  إلى  األبطال  دوري 
»الكونفدرالية«، حيث يستضيف فريق األهلي 
بنغازي ذهابا فريق نصر حسين داي الجزائري، 
بمدينة  جــنــات  بــن  مصطفى  ملعب  على 
يناير   11 الجمعة  يوم  التونسية،  المنستير 
الجاري، فيما ستقام مباراة اإلياب يوم الجمعة 

الموافق 18 من الشهر نفسه بالجزائر.

المقاولون يطلب بطاقة »فاروقا« من األهلي بنغازي 

حصل االتحاد الليبي لبناء األجسام على جائزة 
منحه  عبر   ،2018 للعام  رياضي  اتحاد  أفضل 
درع التميز، في التصويت الذي تم عبر برنامج 
»360« الذي يقدمه اإلعالمي مجدي المبروك 

بقناة »ليبيا الوطنية«.
الذي  األجسام  لبناء  الليبي  االتحاد  ويعد 
الذهب«  بـ»اتحاد  الماضية  األعوام  في  لقب 
على  الموجودة  الليبية  االتحادات  أنشط  من 
الموسم  هذا  حصل  وقد  الرياضية،  الساحة 
ذهبية  بين  متنوعة  ــالدة  ق  38 عــدد  على 

فضال  الماضي،  العام  خالل  وبرنزوية  وفضية 
والبحر  وأفريقيا  أولمبيا  مستر  بطوالت  عن 

المتوسط والعرب.
وفي كلمته، قال رئيس االتحاد الليبي لبناء 
األجسام، المهندس عادل القريو، في تصريحات 
الوسام  »هــذا  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاصة 
يعتبر شرفا كبيرا وإنجازا لهذه الرياضة، وبهذه 
المناسبة أحب أن أشكر كل الرياضيين األبطال 
منصات  إلى  الوصول  أجل  من  تعبوا  الذين 
المدربين  كل  أشكر  أن  أحب  وكذلك  التتويج، 

الذين قدموا كثيرا من أجل رياضييهم، وشكر 
خاص إلى الجمهور الكريم الذي له الدور األكبر 

في تحقيق هذه النتائج«.
أشكر  أن  »أحــب  بالقول:  القريو  واختتم 
الجهد  وفــروا  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
الموسم  إنجاح  على  العمل  أجل  من  والوقت 
صفة  فيه  نالوا  الذي   ،2018 للعام  الرياضي 
الرياضي  البرنامج  أشكر  كما  الذهبي،  االتحاد 
الذي  لنا،  تكريمهم  على  الوطنية  بقناة   360

يعتبر حافزا للدخول بقوة في العام 2019«.

شهدت القاعة الكبرى بطرابلس، سهرة رياضية 
في لعبة المالكمة ببطولة ليبيا، وسط مشاركة 
17 مالكما من عشرة أندية من مختلف مدن ليبيا، 
وأشاد العديد من محبي لعبة المالكمة بالخطوة 
في عودة الحياة للعبة من جديد، بعد توقف دام 
البطولة  في  المنافسات  لتفرز  عاما،   35 قرابة 
وشهدت  الوطني،  للمنتخب  المالكمين  عديد 
الرياضية  الشخصيات  عديد  حضور  البطولة 
من بينهم رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير 
الرياضية  الشخصيات  عديد  وكذلك  القنطري، 

ورئيس اللجنة التسييرية للعبة المالكمة.
الوطنية  المنتخبات  بصالة  واختتمت  وسبق 
طرابلس  بطولة  بطرابلس  األولمبي  بالفضاء 
للمالكمة لفئة الكبار، وجاءت البطولة في إطار 
للمالكمة  الليبي  باالتحاد  الفنية  اللجنة  سعي 
الكبار  فئات  بين  من  الوطني  المنتخب  الختيار 
والشباب والناشئين، وشارك في بطولة طرابلس 
أندية طارق بن زياد والجزيرة ونجوم قرقارش 

وأبوسليم  والظهرة  والمحلة  وزناتة  والتحرير 
واالتحاد العسكري.

النتائج فوز ساجد حسين من  أبرز  وشهدت 
نادي الجزيرة على أحمد الفورتي من طارق بن 
زياد، وعبدالباسط عبدالمجيد من نادي نجوم 
نجوم  نادي  من  أبومنجل  أحمد  على  قرقارش 
قرقارش، ومعمر فلفل من نادي زناتة على راشد 
نوري من نادي التحرير، كما فاز عبدالمعز الزناد 
من االتحاد العسكري على أسامة بركوس من 

نجوم قرقارش.
وعلى الصعيد الدولي، سبق وحصل المالكم 
»والية  بطولة  على  الرخصي  مصطفى  الليبي 
جاكسون« في ألمانيا بوزن الريشة تحت 16عاما، 
ويعد الرخصي مالكم سابق بنادي االتحاد، حيث 
به  وتعلم  األولى،  تدريباته  جدرانه  بين  تلقى 
أبجديات اللعبة، كما تولى تدريبه كبير المدربين 
محمود أبوشكيوة وصبري موسى، قبل االنتقال 

للعيش في ألمانيا.

اتحاد بناء المالكمة تعود بعد 35 عاما
األجسام يفوز 
بجائزة األفضل

سيطر الغضب من جانب الجماهير ووسائل اإلعالم 
بعد  أفريقيا،  جنوب  في  الدولة  مسؤولي  على 
الخسارة الذريعة في التصويت على تنظيم بطولة 
األمم األفريقية المقبلة أمام مصر بنتيجة »16/1« 
إجمالي  من  التصويت  عن  عضو  امتنع  أن  بعد 
»الكونغرس«  فعاليات  خالل  مشاركا  عضوا   18
السنغالية،  بالعاصمة  مؤخرا  المنعقد  األفريقية 
داكار، الذي شهد في الختام حفل تتويج الفرق 
عن  القارة  في  األفضل  والالعبين  والمدربين 
العام 2018 وظهرت حالة من الغضب في وسائل 
اإلعالم بجنوب أفريقيا بعد إعالن االتحاد األفريقي 
لكرة القدم »كاف« فوز مصر بتنظيم كأس أمم 

أفريقيا 2019 بدال عن الكاميرون.
وكان »كاف« قرر فتح باب الترشح أمام الدول 
األفريقية الستضافة »كان 2019« بعدما سحب 
وجنوب  مصر  لتتقدم  الكاميرون  من  التنظيم 
»كاف«  إعــالن  وبعد  بالتنظيم  للفوز  أفريقيا 
عن تفوق مصر وفوزها بالتنظيم ظهرت ردود 
»سيتي  جريدة  تحدثت  حيث  العنيفة،  األفعال 
وخرجت  للتنظيم،  بالدها  خسارة  عن  برس« 
يلقي  الكرة  »اتحاد  فيه:  قالت  بعنوان  بتقرير 

الحمل على منتخبنا بالطريقة القديمة، وحصلت 
مصر على شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا ليصبح 

الحمل كامال على عاتق منتخبنا الوطني 
للتأهل إلى البطولة في انتظار مباراة 
مواجهتنا  ليبيا.  أمــام  مصيرية 

من  حاسمة  ستكون  ليبيا  مع 
فقدنا  بعدما  المشاركة  أجل 
كمستضيف  التأهل  في  األمل 
المباراة  لتظل  للمسابقة، 

األمل  هي  التصفيات  في  األخيرة 
المتبقي للتواجد في البطولة«. وقال 

مـــــدرب فــريــق 
ــز  ــ ــن داونـ ــ ص
الجنوب أفريقي، 

موسيماني،  بيتسو 
جيدة  ليبيا  »مــواجــهــة 

بالنسبة لنا، بالتأكيد ستغير من 
األمر  منها،  نتعلم  أن  أريد  عقليتنا، 

جيد بالنسبة لنا، جيد لعقلية الالعبين، 
يجب أن يصل لالعبين أنهم عندما 
ولدينا  يتأهلون،  فإنهم  يعملون 

خبرات جيدة في هذا األمر، حيث يحتاج منتخب 
في  ليبيا  مع  التعادل  أو  للفوز  أفريقيا  جنوب 
تونس لضمان التأهل إلى أمم أفريقيا 2019 
إلى جانب نيجيريا، في ظل امتالكه لتسع 
ليبيا  أمام  الثانية  المرتبة  في  نقاط 

بسبع نقاط«.
ويـــرى رئــيــس اتــحــاد جنوب 
أفريقيا لكرة القدم، داني جوردان، 
تحكمت  السياسية  العوامل  أن 
بقوة في عملية التصويت بين بالده 
لتنظيم  أحدهما  ومصر الختيار 
كأس األمم، وقال: »األمر 
مع  تماما  متطابق 
نشرته  ــر  آخـ رأي 
جريدة )سيتي برس(، 
العربية  الدول  تحدثت عن وحدة  التي 
إلى جانب ملف مصر ضد جنوب أفريقيا، 
ومصر  أفريقيا  جنوب  بين  قارنا  وإذا 
البنية التحتية  أننا نمتلك  فمن المؤكد 
التي  هي  السياسة  ولكن  والخبرات، 
الطوق  مثل  العربية  ــدول  ال تحكم، 

المتحد، ومقر )كاف( في القاهرة، طلبنا من )كاف( 
حكومتنا،  من  يتوقعه  عما  تفاصيل  يمنحنا  أن 
لكننا لم نصل لرد واضح، وهناك احتمالية قوية 
أن تكون العوامل السياسية قد أثرت على تفضيل 

مصر على جنوب أفريقيا«.
من جانبه قال المدير التنفيذي التحاد الكرة 
أنا  »بالتأكيد  بول،  روسيل  أفريقي،  الجنوب 
السياسية،  الجوانب  عن  للحديث  مؤهال  لست 
أرى  لذلك  بالسياسة،  القدم مليئة  ولكن كرة 
ودون  وفنيا،  بقوة،  مطروحا  الخيار  هذا  أن 
غطرسة، ال توجد دولة في أفريقيا يمكنها أن 
تدخل في مقارنة معنا من ناحية االستعداد أو 
البنية التحتية، عندما دخلنا السباق الستضافة 
في  كانت  أفريقيا  جنوب   ،2010 العالم  كأس 
المرتبة األولى ومصر كانت األخيرة، ذلك كان 
قبل إنهاء كافة االستعدادات وإتمام المالعب 
للبطولة، لقد تحسنا كثيرا مع انطالق البطولة، 
كافة مصر،  ترجح  عوامل  أية  توجد  فال  لذلك 
الوقت  في  تكمن  لنا  بالنسبة  األكبر  الصعوبة 
الذي تم فتح باب الترشح خالله، الذي يشهد 

فترة اإلجازات، فكانت الضربة قوية«.

غضب في جنوب أفريقيا.. وحشد قوي لمواجهة »الفرسان«

استاد القاهرة جاهز للعرس
أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أن استاد القاهرة الدولي سيكون 
بطولة كأس  فعاليات  استضافة  في  لمشاركته  تمهيدا  وذلك  المقبل،  أبريل  في  جاهزا 
أمم أفريقيا 2019 التي حصلت مصر على حق تنظيمها، وقال وزير الرياضة المصري في 
أتم  القاهرة حاليا ليكون على  العمل واإلصالحات جارية باستاد  إذاعية: »إن  تصريحات 
االستعداد الستضافة مباريات في كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الفترة بين 15 يونيو 

و13 يوليو المقبلين«.
ورشح االتحاد المصري ثمانية مالعب الستضافة أمم أفريقيا 2019، أربعة منها بالقاهرة 
الكبرى، هي: إستاد القاهرة بمدينة نصر، واستاد السالم بمدينة السالم، وملعب الدفاع 
باإلضافة  القاهرة،  مطار  من  بالقرب  الحربية  الكلية  وملعب  الجديدة،  بالقاهرة  الجوي 
واستاد  اإلسماعلية،  مدينة  استاد  وهناك  السويس،  بمدينة  الثالث  الجيش  ملعب  إلى 

اإلسكندرية، وكذلك ملعب مدينة برج العرب، غرب اإلسكندرية.

● الجعفري

● الجعفري خالل حضوره الكونغرس  األفريقي
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تعني في الحالة الليبية الراهنة؟

سيشكلها.. ومن سيكون في عضويتها؟

تنضج الظروف إلعالن تشكيلها؟

ستنتهي؟

تأخرت؟

حكومة وحدة وطنيةيمكن التوافق بشأنها؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

عن الفن والوجه غير املضيء للقمر

جمعة بوكليب

ليبيا ضيف شرف  كانت   ،2013 العام  للكتاب  الدولي  القاهرة  دورة معرض  في 
المعرض ألول مرة وكنت أنا أيضًا ألول مرة ضيفًا مشاركًا ضمن قائمة كبيرة لوفد 
رسمي ليبي ضم كتابًا ومثقفين وفنانين تشكيليين وموسيقيين من الجنسين، 
القاهرة  أن زرت معرض  لم يسبق لي من قبل  ليبيا.  جاءوا من مختلف مناطق 
الدولي للكتاب وال المشاركة ضمن وفد رسمي ليبي، لذلك تعجلت سفري للقاهرة 
متشوقًا لزيارة القاهرة واالستمتاع برفقة وصحبة أصدقائي من الكتاب الليبيين 
والعرب، وانتهاز الفرصة كذلك للتعرف على من لم ألتقه من الكتاب الشباب الجدد 

الذين ذاعت أسماؤهم وشهرتهم في السنوات األخيرة.
كان الجناح الليبي الرسمي كبيرًا ومنسقًا بذوق جميل قام بتصميمه واإلشراف 
على تنفيذه الفنان التشكيلي صديقي عمر جهان، وضم معظم الهيئات الثقافية 
محاضرات  الجناح صالة  كما ضم  والفن،  وبالثقافة  بالكتاب  الصلة  ذات  الليبية 
ضمنها  ومن  متميز،  وبحضور  واللقاءات  النشاطات  عديد  استضافت  صغيرة 
ندوة عن الفن التشكيلي في ليبيا أدارها الفنان التشكيلي الصديق علي العباني 

بمشاركة من فنانين تشكيليين ليبيين من ضمنهم الفنان عمر جهان.
ليبيا  في  التشكيلية  الحركة  لها  تتعرض  التي  المشاكل  المتحدثون  تناول 
والعراقيل التي تواجهها، خاصة افتقاد االهتمام بالحركة والفنانين وغياب النقد 
التشكيلي وغيرها. وأذكر أن صديقي الفنان عمر جهان بدأ مساهمته في الندوة 

بجملة بمثابة بيان: »لألسف الفن لن ينقذ العالم«.
لم أعد أذكر بقية ما قاله عمر، لكني أذكر أنه عندما ُفـتح الباب أمام الحاضرين 
للنقاش طلبت الكلمة وبدأت مداخلتي برد على جملة - بيان عمر جهان سالفة 
الذكر وأذكر أني وافقت عمر على جملته – قائاًل: صحيح إن الفن لن ينقذ العالم 
لكن الحياة دونه ال تطاق وهو ما يجعلنا قادرين على مغالبة أوجاع الحياة والرغبة 

في مواصلة العيش عبر إغراء المتعة والجمال وبذر األمل.
ما الذي جعلني أتذكر تلك الواقعة اآلن؟ وما الذي يجعلني أفكر في قضية أو 
قضايا الفن ووظائفه وهي من المواضيع والقضايا التي قتلت نقاشًا وجدااًل وسجااًل 
وبحثًا خالل معظم سنين النصف الثاني من القرن الماضي، وخاض فيها الكتاب 

والفنانون والمثقفون من كل األطياف؟
قد ال تصدقون إن أعترفت لكم أن هبوط المركبة الفضائية الصينية، صباح 
الخميس، الموافق 3 يناير 2019 على سطح الجانب المظلم للقمر كان السبب أو 

المسبب لذلك.
ما العالقة يا ترى بين موضوعي وظيفة الفن ووصول مركبة فضائية صينية إلى 
سطح جانب مضيء أو مظلم من كوكب القمر؟! سؤال وجيه جدًا ومشروع قد يتبادر 

إلى ذهن القارئ لهذه السطور.
المراحل  مختلف  في  وقرأت  ودرست  سمعت  إنني  أقول  ذلك  عن  ولإلجابة 
التعليمية عن الجانب غير المضيء للقمر، لكني، وهذا اعتراف، لم يكن الموضوع 
ليشغلني آنذاك من بعيد وال قريب بل كان يملؤني ضجرًا ويزيدني ملاًل وكنت على 

استعداد لتجاهله أثناء الدروس ونسيانه بعدها وكأنه لم يكن.
انتباهي وحرك خيالي وأسئلتي، والتصق  أثارني وشد  للقمر  المظلم  الجانب 
بداية  من  األول  النصف  في  سمعته  حين  السنين  هذه  طوال  كغراء  بذاكرتي 
 .»Pink Floyd« فرقة أبدعته  غنائي  ألبوم  الماضي في  القرن  السبعينات من 
هنالك، في تلك اللحظة الزمكانية حين كان المغني األول يصدح: »سأراك في 
الجانب المظلم للقمر«، تلك الجملة - الصرخة أيقظت خاليا عقلي وأفلتت عقد 
خيالي ليسرح راكضًا خارج مدركاته اليومية ليصل إلى أنغام الموسيقى وسطوة 
الفن وسحره لذلك الجانب المظلم ليس فقط من كوكب القمر بل مما تراكم 
في القلب والروح من هموم الشاب الغض الذي كنته وحرّك في ذاتي تلك الرغبة 
للتحرر واالنفالت من ربقة األلم الذي كان يقتات من طراوة لحم قلبي ويجثم على 

شمس روحي ككابوس.
لذلك حين تابعت نشرات األخبار العالمية وهي تصف الوصول المفاجئ لتلك 
المركبة الفضائية الصينية إلى ذلك الجانب المظلم من القمر للمرة األولى في 
تاريخ البشرية لم أتذكر ما كان مدرسو الجغرافيا يحاولون جاهدين حشوه في 
عقلي الضجر من معلومات عن القمر بجزئيه وكأنهم يلقون بها في إناء مثقوب، 
لكني بدأت أسمع في داخلي من جديد ذلك اللحن وتلك األغنية وتلك الجملة 
تحديدًا وكأن قوى سحرية ضخت في جسدي بدم الشباب من جديد أو كأن روحي 
وقد نفضت في لحظة ما تراكم فوقها من غبار عبر السنين، ورفرفت عاليًا كأغنية 

طليقة في عالم بال قيود أو حدود أو هموم وأحزان.
قد يكون صحيحًا أن ليس بمقدور الفن إنقاذ العالم لكنه يقينًا قادر على إيقاظ 
روح الخلق واإلبداع وحب الجمال في قلب اإلنسان أينما كان وحّل وزرع بذور الحب 
المضيئة في أقصى حناياه عتمة والرقي به وتهذيبه ليمارس إنسانيته برقي وذوق 
ويستطعم بعذوبة ما تقدمه له الحياة - رغم قسوتها- من متع صغيرة وقليلة 
لكنها بمثابة مؤونة وذخيرة لروحه المتعبة لتواصل سيرها الدائب في سعيها؛ 

بحثًا عن نهار وحياة أفضل ومضيئة باألمل.
هنئيًا لإلنسانية بما حققته الصين من فتح علمي مذهل لن يضيء فقط عتمة 
الجانب المظلم لكوكب القمر بما سيكشفه لها من معلومات، بل سيفتح أمامها 
آفاقًا علمية جديدة تشرع األبواب على مصاريعها أمام الخيال واإلبداع البشري 

لينطلق لفتح مغاليق الكون بأداة العلم وكشف ما يكتنفه من حجب وأسرار.

الجانب املظلم 
للقمر أثارني وشد 

انتباهي وحرك 
خيالي وأسئلتي، 

والتصق بذاكرتي 
كغراء طوال 
هذه السنني 

حني سمعته في 
النصف األول من 
بداية السبعينات 

من القرن املاضي 
في ألبوم غنائي 

 Pink« أبدعته فرقة
.»Floyd

بدأت أسمع في 
داخلي من جديد 

ذلك اللحن وتلك 
األغنية وتلك 

الجملة تحديدًا 
وكأن قوى سحرية 
ضخت في جسدي 

بدم الشباب من 
جديد

التي  القدم  كرة  سمات  من  كلها  هذه  سرعة..  المدى،  بعيدة  ركالت  قوية،  التحامات 
إلى  العالم  حول  الناس  ينظر  لهذا  والسرعة،  القوة  أهمها  خاصة،  قدرات  تستلزم 
العالم  دول  كل  كذلك،  يعد  لم  الحال  أن  غير  الرجال،  لعبة  أنها  على  القدم  كرة  لعبة 
تقريبًا لديها فرق نسائية، وها نحن في ليبيا نلحق بالركب مع تأسيس أول فريق كرة 
البدايات وكيف ساعده  الفريق ومؤسسه، يتحدث عن  التواتي، مدرب  لآلنسات. محمد 
ليبدأ  طرابلس،  مدارس  بعض  في  إعالنات  عبر  الفكرة،  نشر  في  موسى  بن  مصطفى 
بهذه  يختص  ليبيا،  مستوى  على  األول  هو  الفريق  »هذا  ويقول  والمشاركة.  اإلقبال 
إلى  الفريق  هذا  إنشاء  خالل  من  ونهدف  عامًا،   12 إلى  ثمانية  من  العمرية  الفئة 
لمستقبل  نواًة  تكون  حتى  المرحلة،  هذه  في  السنية  للفئات  الوطني  المنتخب  دعم 
على  الفتيات  قبل  من  كبير  إقبال  »هناك  التواتي  وأوضح  النسائية«.  القدم  كرة  لعبة 
 30 لنحو  األكاديمية  في  اآلن  المنتسبات  عدد  وصل  حيث  الفريق،  لهذا  االنتساب 
األمر  تقبل  فالجميع  الفريق،  هذا  مثل  لوجود  والمجتمع  األهل  تقبل  مسألة  أما  العبة، 

بكل رحابة صدر وهم فرحين وسعداء بما نفعله بالطبع«.
¿ ابتسام اغفير

طالق بـ 
»رسالة نصية«

 ستبدأ المحاكم السعودية 
اعتبارا من األحد بإرسال 
إشعارات للسعوديات في 

حال طالقهن، بحسب ما أفاد 
مسؤولون. ويهدف اإلجراء 

الجديد الذي أقرته وزارة 
العدل إلى الحد من إقدام 

الرجال على طالق النساء سرًا 
وإنهاء الزواج بدون إبالغهن 

بذلك. وجاء في بيان لوزارة 
العدل نشرته وسائل االعالم 

المحلية أنه "سيتم إشعار 
المرأة عند تعديل حالتها 

االجتماعية برسالة نصية، 
كما ستتمكن النساء في 
الملكة من االطالع على 

صكوك االنتهاءات المرتبطة 
بهن وذلك من خالل بوابة 

الوزارة اإللكترونية".

 ركلة ناعمة

أمسكت فرق اإلنقاذ، األحد، بحيوان »الما« كان يتجول قرب طريق سريع في منطقة تجارية في 
فيدين، جنوب فرنسا؛ لتجنب أن يتسبب بحادث سير. الحيوان كان »يتسكع« في منطقة تجارية تقع 
بمحاذاة طريق سريع عندما وقع في قبضة فرق اإلنقاذ. ورافق فرق اإلنقاذ طبيب بيطري حقن هذا 

الحيوان الداجن، وهو من فصيلة الجمليات وأصله من أميركا الجنوبية، بسهم مخدر »قبل أن ينقله 
بهدوء إلى مركز لركوب الخيل، حيث بات بأمان«.

 القبض على حيوان الما

 كل شيء  

زميالن من المؤسسة استشهدا 
وتعرّض بعض الموظفين للخطف 

والضرب واإلهانة

رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط

المهندس مصطفى صنع اهلل

بعض األطراف تسعى إلى 
التصعيد األمني بالتزامن مع بعض 

االستحقاقات السياسية 
لمنع تطبيقها

وزير الخارجية المغربي
ناصر بوريطة

أقوالهم

المفوضية أنجزت 90 % من 
التجهيز لالستفتاء على الدستور

رئيس المفوضية العليا لالنتخابات
عماد السايح

أعلنت مغنية البوب األميركية بريتني سبيرز إلغاء سلسلة حفالت في الس فيغاس، وعزت ذلك إلى 
رغبتها في االهتمام بوالدها الذي يعاني حالة صحية حرجة.  وكان يفترض بنجمة البوب، التي 

اشتهرت خصوصًا في التسعينات ومطلع األلفية وطبعت جياًل كاماًل من الشباب، 
أن تبدأ في فبراير سلسلة من الحفالت في أحد كازينوهات الس فيغاس في إطار 
عرض »دومينايشن«. وكتبت عبر وسائل التواصل االجتماعي »لن أحيي حفالت 

في إطار عرضي الجديد دومينايشن )..( اخترت إعطاء األولوية لعائلتي«. وأوضحت 
»قبل أشهر قليلة أدخل والدي المستشفى وكاد يموت« موضحة »سأكرس طاقتي 

كاملة اآلن لعائلتي«. وكانت سلسلة هذه الحفالت في الس فيغاس الثانية لبريتني 
سبيرز، التي سبق أن أحيت في هذه المدينة عروضًا، بين العامي 2013 و2017.

 بريتني سبيرز.. خارج الخدمة لـ »أسباب عائلية«
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