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تمديد

فضاء

في خطوة وصفها مسؤولو الفضاء 
الصينيون بأنها تمثل أساسًا لتشييد أول 

مستوطنة في القمر، بدأت بذور قطن 
حملها مسبار »تشانغ 4« في اإلنبات 

والتكاثر على الوجه المعتم من القمر. 
وأعلن األستاذ ليو هانلونغ أن بذور 

البطاطا واللفت تنمو هي األخرى بشكل 
جيد. يذكر أن مسبار »تشانغ 4« كان 

يحمل عند هبوطه على الجانب المعتم 
من القمر، في الثالث من الشهر الحالي، 
كميات من مواد البحوث العلمية، منها 

حاوية ُأطلق عليها »الدائرة البيئية 
المصغرة لسطح القمر«.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط 
)أوبك( وحلفاؤها، »أوبك+«، في 17 

و18 أبريل المقبل، في فيينا، لمراجعة 
اتفاقهم لخفض إنتاج النفط، ليؤكد 

بذلك موعدًا مقترحًا. وفي آخر اجتماع 
لهم في فيينا، قالت »أوبك« وحلفاؤها 

بقيادة روسيا، إنهم سيجتمعون مجددًا 
في أبريل، دون أن يذكروا موعدًا محددًا، 
التخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون 

اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ 
سريانه في األول من يناير.

مليار 13.2
دينار

حصيلة رسوم مبيعات النقد األجنبي 
خالل 2018

»المصرف المركزي«

عودة االشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سالمة في الجنوب

نفط

كل شيء

بطاطا

قريبا في ليبيا
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االتحاد الدولي 
يعتمد محترفي 

الطائرة الليبية

آمال ماهر..
تتألق بـ أصل 

اإلحساس

ليبيا تنسحب من القمة.. ولبنان الرسمي »يتأسف«
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أسبوع حاسم في الجنوب: زيارة سالمة وعملية الجيش

التي  التصريحات  على  أســبــوع  مــن  أقــل  بعد 
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  أطلقها 
في  الجديدة  الترتيبات  وضع  من  »انتهينا  معلنًا 
العاصمة طرابلس«، واصفًا إياها بأنها »ترتيبات 
الموجودة سابقًا«، حتى  تلك  تختلف جوهريًا عن 
وتحديدًا  طرابلس،  في  األمني  الوضع  انفجر 
اشتباكات  شهدت  التي  الجنوبيّة  ضواحيها  في 
قتلى  جــراءهــا  سقط  الماضي  الصيف  دامــيــة 
ونزوح  البيوت  عديد  دمــار  إلى  وأدت  وجرحى، 
من  القريبة  المناطق  عن  العائالت  من  اآلالف 

االشتباكات. تلك 
ويأتي تفجّر الوضع األمني وعودة االشتباكات 
وقف  التفاق  سافرًا  خرقًا  ليشكل  المنطقة  إلى 
المعنية  األطراف  عليه  وّقعت  الذي  النار  إطالق 
الزاوية،  بمدينة   2017/9/4 في  باالشتباكات 
االتفاق  راعية  ليبيا  في  األممية  بالبعثة  حدا  مما 
»بشدة«  فيه  دانت  بيان  إصــدار  إلى  باإلسراع 
اتفاق  خــرق  مغبة  من  محذرة  األمني،  الخرق 
مكتوفة  تقف  »لن  إنها  قائلة  النار،  إطالق  وقف 
األيدي وستتخذ كافة التدابير واإلجراءات المتاحة 
األرض من  على  األحداث  تطور  على  بناًء  الالزمة 

أجل ردع هذه المحاوالت المدانة والمرفوضة«.
وأصيب  أشخاص  وخمسة  ثالثة  بين  وُقتل 
أمس  اندلعت  اشتباكات  في  آخرين   20 أكثر من 
طرابلس«  حماية  بـ»قوة  يعرف  ما  بين  األربعاء 
وما يسمى باللواء السابع، المعروف بـ»الكانيات« 
قرب منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع جنوب 

طرابلس. العاصمة 
الوطني  الوفاق  وأرجعت وزارة داخليّة حكومة 
على  »تأتي  كونها  إلى  االشتباكات  تجدد  سبب 
المواصالت  وزارة  مع  بالتنسيق  مباشرتها  خلفية 
الغرفة  من  العالمي  طرابلس  مطار  تسلم  في 
 14 بتاريخ  وتسليمه  ترهونة،  المشتركة  األمنية 
طرابلس  مطار  أمن  مديرية  إلى  الجاري  يناير 
إن  بالخصوص  لها  بيان  في  وقالت  العالمي«، 
اشتباكات  شهدت  طرابلس  جنوب  »منطقة 
مسلحة  مجموعات  قبل  من  وتحشيدًا  مسلحة 
جديدة  محاولة  في  تسمها(  )لم  منضبطة  غير 
الذي  الوقت  في  الدولة،  على  أجندتها  لفرض 
تتجه  طرابلس  العاصمة  داخل  األمور  فيه  بدأت 

االستقرار«. نحو 

ــرة في  ــي ــتــطــورات األمــنــيــة األخ وأعــطــت ال
طرابلس دلياًل جديدًا على هشاشة الوضع األمني 
ترتيبات  عن  المكرر  الحديث  رغم  المدينة،  في 
الوقت  في  وشكلت  المدينة،  في  تنفذ  أمنية 
غسان  األممي  للمبعوث  جديدًا  تحديًا  نفسه 
سبها  في  أيام  خمسة  قبل  أعلن  الذي  سالمة، 
من  »انتهينا  الليبي:  للجنوب  له  زيارة  أول  خالل 
طرابلس،  العاصمة  في  الجديدة  الترتيبات  وضع 
وهي ترتيبات تختلف جوهريًا عن تلك الموجودة 
الجنوب:  ومشايخ  أعــيــان  وخــاطــب  ســابــقــًا«، 
المقبل  األسبوع  الترتيبات  هذه  نتائج  »سترون 
المسؤولين عن األمن،  سواء بالنسبة لألشخاص 
أي  من  نفسها  العاصمة  لحماية  بالنسبة  أو 
في  األممية  البعثة  بأن  ملوحًا  خارجية«،  تدخالت 
معرقلي  على  عقوبات  تطبيق  إلى  »ستلجأ  ليبيا 
عملية الحوار والوصول إلى حل لألزمة السياسية 

ربط  إلى  واضحة  إشارة  ذلك  وفي  البالد«،  في 
الشرط  تحقق  بمدى  الــســالم  عمليّة  مصير 
واجهت  التي  الشروط  مقدمة  في  وهو  األمني، 
تواجه  بل  االنتخابي،  االستحقاق  إلى  الدعوات 
مرهونة  تظل  التي  برمتها،  السياسية  العمليّة 
بالشرط األمني في ظل وجود السالح والجماعات 
المسلحة خارج نطاق شرعية الدولة وخارج نطاق 

المساءلة.
رايتس  »هيومن  منظمة  قالت  السياق،  وفي 
ووتش« في آخر بيان لها إن »الجماعات المسلحة 
تُحكم  للمساءلة  تخضع  ال  التي  والعنيفة 
ثمن  المدنيون  يدفع  بينما  ليبيا،  على  سيطرتها 
الليبية  السلطات  مطالبة  البالد«،  في  االنقسام 
وإرســاء  العدل  قطاع  إلصــالح  األولوية  بـ»منح 
المساءلة، وال سيما ألعضاء الجماعات المسلحة«.

حنان  الباحثة  لسان  على  المنظمة  ونقلت 

رايتس  »هيومن  لدى  ليبيا  في  المختصة  صالح، 
الليبيين  بترويع  الميليشيات  »تقوم  ووتــش«: 
والمهاجرين على حد سواء، في حين ال تجرؤ أي 
أن  وإلى  ومحاسبتهم.  مواجهتهم  على  سلطة 
يتغيّر هذا الوضع، سيبقى احتمال إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة ضعيفًا«.
العاصمة  من  الواردة  المعلومات  تؤكد  وفيما 
جنوب  المسلحة  االشتباكات  توقف  طرابلس 
إلى  الحذر  الهدوء  وعــودة  طرابلس،  العاصمة 
في  الليبي  الشأن  المتابعون  يبقى  المنطقة، 
تصريحات  من  األرض  على  سيترجم  ما  انتظار 
سبها،  فــي  سالمة  غسان  األمــمــي  المبعوث 
تلك  عن  جوهريًا  تختلف  أمنية  »ترتيبات  عن 
تقف  »لن  الحقًا:  وتصريحه  سابقًا«،  الموجودة 
التدابير  كافة  وستتخذ  األيدي  مكتوفة  البعثة 

المتاحة«. واإلجراءات 

)أرشيفية - أ.ف.ب( < مسلحون  ينتشرون جنوب طرابلس، 25 سبتمبر 2018.          

طرابلس، بنغازي، القاهرة - الوسط

عودة االشتباكات شكلت خرقاً 
سافراً التفاق وقف إطالق النار 

الزاوية بمدينة 

التطورات األخيرة في طرابلس دليل 
جديد على هشاشة الوضع األمني

 في المدينة

ليبيا تسدد 74.7 مليون يورو تعويضات الئتالف دولي

3.3 مليار دينار فائض اإليرادات وتراجع التضخم إلى %9.8
مالية  مؤشرات  رسمية  بيانات  أظهرت 
صعيد  على  مبشرة  التفاؤل  على  تبعث 
معدل  تراجع  مع  وذلك  االقتصادي،  األداء 
  2018 العام  في   %  9.8 السنوي  التضخم 
الترتيبات  ــرادات  إي في  فائض  وتسجيل 

المالية بقيمة 3.3 مليار دينار.
التعداد  مصلحة  تقديرات  وحسب 
التخطيط  لـــوزارة  التابعة  ــاء  ــص واإلح
بحكومة الوفاق، فقد تراجع معدل التضخم 
السنوي ألسعار المستهلكين في ليبيا إلى 
9.8 % في العام 2018، مقابل 28.5 % في 
ليبيا  تشهده  لم  معدل  في   ،2017 العام 

منذ العام 2015.
اإلصالح  برنامج  عبر  البالد،  وتحاول 
منذ شهر  به  العمل  بدأ  الذي  االقتصادي 
التي  المعيشية  األزمات  تخفيف  سبتمبر، 
معدالت  ارتفاع  من  المواطنون  يعانيها 

التضخم ونقص السيولة.
باالنخفاض  التضخم  معدالت  وبدأت 
19.5 % خالل الربع األول من العام  إلى 
خالل   %  11.6 إلــى  لتنخفض   ،2018
الثالث،  الربع  الثاني، و%9.5 خالل  الربع 
الرابع  الربع  خالل   %  -1.2 إلى  وصواًل 

الماضي. العام  من 

وارتفعت إيرادات النفط إلى 24.4 مليار 
2018، بزيادة %78 عن سنة  العام  دوالر 
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  2017، حسبما 
للنفط، التي أوضحت أنها سجلت متوسط 
يوميًّا  برميل  مليون   1.107 بلغ  إنتاج 

العام الماضي.
المركزي في طرابلس  وأعلن المصرف 
أن إجمالي حجم اإلنفاق المقدر للترتيبات 
مليار   42.5 بلغ   2018 للعام  المالية 
 40.5 الفعلي  اإلنفاق  بلغ  حين  في  دينار، 
المركزي، بلغ  مليار دينار. ووفق تقديرات 

خالل  الفعلية  اإليـــرادات  إجمالي 
دينار،  مليار   35.9 الماضي  العام 
مقابل 32.6 مليار كانت مقدرة في 
فائضًا  بذلك  محققة  العام،  بداية 

بقيمة 3.3 مليار دينار.
وفرًا  فحقق  العام  اإلنفاق  أما 
 40.5 من  دينار،  ملياري  بقيمة 
مليار جرى إنفاقها فعليًا على مدار 
العام مقابل 42.5 مليار دينار كانت 

مقدرة في بداية العام.
تفاصيل ص8و9

طرابلس - الوسط

 الزلزال
باتت بريطانيا في موقف ال تحسد 

عليه، بعد أن تعقدت 
دائرة تناقضات الخروج 

من االتحاد األوروبي 
»بريكست«، فمصير 

اتفاق الخروج بات في 
طي المجهول بعد 
رفضه من مجلس 

العموم البريطاني، 
ومستقبل حكومة 

تريزا ماي بات في 
مهب الريح.

أما االتحاد 
األوروبي فال يزال 
في وضع الترقب 

لما ستؤول 
إليه هذه األزمة 

المستعصية، والتي 
تشبه زلزااًل تكاد تهز 
توابعه القارة العجوز. 

وإلى حين تضع األزمة 
أوزارها، يبقى التساؤل 

قائمًا حول السيناريوهات 
والمآالت، وهل يحدث 
الطالق بين بريطانيا 

واالتحاد أم تعود مرة أخرى 
إلى الحضن األوروبي ... ؟

جماهير  تنتظر  الذهاب،  لمباراتي  واحدة  نهاية  أفرزتها  متشابهة  ظروف  في 
على  المتبقية  الساعات  خاصة،  بنغازي  واألهلي  والنصر  عامة،  الليبية  الكرة 
الكونفيدرالية  لبطولة  مكرر   32 دور  في  لفريقيهما  اإلياب  موقعتي  انطالق 

48 ساعة. األفريقية، المحدد لها بعد 
ضيفيهما،  على  الذهاب  لقاءي  في  بنغازي  واألهلي  النصر  فريقا  وفــاز 
بملعب  فاسو  بوركينا  بطل  ساليتاس  على  الماضي  األحد  يوم  تفوق  فاألول 
النتيجة على  فاز بنفس  بنغازي  واألهلي  بالقاهرة بهدف،  العرب«  »المقاولون 

النصر حسين داي الجزائري، بملعب الشاذلي زويتن التونسي.
سيناريوهات محتملة تنتظر المباراتين، بعد غدٍ السبت، عندما ينزل العبو 
وفي  واغادوغو،  البوركينية،  بالعاصمة  أوت«   4 »دي  ملعب  أرضية  إلى  النصر 
ويكفي  بالجزائر.  يوليو«   5« بملعب  بنغازي  األهلي  سيكون  التوقيت  نفس 
ولتحقيق  البطولة،  من  الـ16  دور  إلى  ليتأهال  نتيجة  بأي  التعادل  الفريقان 
تجنبها  يجب  التي  المحاذير  من  عدد  هناك  المباراتين،  من  المنشود  الهدف 
اللحظة  منذ  الالعبين  دخول  مقدمتها،  في  الذهاب،  مباراتي  بمعطيات  قياسًا 
الهجمات  استغالل  على  التركيز  مع  التنافسية،  األجواء  في  للمباراة  األولى 
ويمنح  الهجومية،  المنافس  مخططات  ينسف  هدف  لخطف  السريعة  المرتدة 

الثقة ويعزز الروح القتالية لالعبي النصر واألهلي بنغازي.

 تطورات جديدة في ملف 
بحارة الفلبني املحتجزين
أعلنت الفلبين عن تقدم في قضية أزمة 

البحارة الفلبينيين المحتجزين داخل ليبيا 
منذ العام 2017، إذ من المقرر أن يزور 

وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، 
ليبيا في شهر فبراير المقبل لبحث هذه 

التطورات.
بيلو، وفي تصريحات صحفية أقر 

بحدوث»تقدم بالقضية«، وقال»سأقوم 
شخصيًا بزيارة قريبة إلى ليبيا، والعمل 

على إطالق البحارة. قد نستطيع إطالقهم 
لكن هذا سيتطلب زيارة إلى ليبيا والعمل 

مع السلطات هناك«.
وأوضح الوزير الفلبيني أن الزيارة كانت 

مقررة في شهر يناير الجاري، لكنه قرر 
إرجاءها إلى الشهر المقبل. وقال: »على 

األرجح سأذهب إلى هناك منتصف فبراير 
المقبل«.

وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام 
2017، حينما صادرت قوات خفر السواحل 

الليبي ناقلة النفط »»إم تي ليفانتي« التي 
تحمل علم ليبيريا، واحتجاز 20 بحارة من 

الفلبين من طاقم عملها، وتوجيه تهم 
لهم بالتورط في تهريب أكثر من ستة 

ماليين لتر من النفط.

 النصر واألهلي بنغازي في مهمة الحسم »الكونفيـدرالي«

قتلى وجرحى في خرق جديدلـ»اتفاق الزاوية« 

<  األهلي بنغازي



من  العديد  تقدم  حيث  كبيرا،  إقباال  اإلنترنت  عبر  األفــام  صناعة  مــدارس  تشهد 
المعلومات بمقدار هائل والذي ال حدود له.

كل  منها  التعلم  يمكن  اليوتيوب  على  تعرض  التي  والــدروس  الفيديوهات  حيث 
وكتابة  السينمائي  والتصوير  والتحرير  المكياج  مؤثرات  من  السينما  صناعة  يخص  ما 
السيناريو ...إلخ. ويتم التعليم عن بعد حيث ترسل مدارس صناعة األفام إلى بريدك 
اإللكتروني الكتب الدراسية المدرجة ضمن البرنامج. ويطلب من الدارس كتابة تقارير 

حول هذه الكتب، يتضمن كل تقرير من 20 إلى 35 صفحة.
بمثابة  التقارير  هذه  تعد  حيث  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  التقارير  هذه  وتقدم 
بنجاح، سوف يحصل على شهادة معتمدة  المرحلة  الدارس هذه  اجتاز  امتحانات، وإذا 
للحصول  ومنفذا  أساسية  بنية  األفــام  صناعة  مــدارس  تقدم  كما  المجال.  هذا  في 
اآلراء  وتبادل  للتواصل  شبكات  وتكوين  للتواصل  فرص  إلى  باإلضافة  المعدات  على 

والخبرات والتجارب في مجال السينما.

تواصـل 02

تسجيا مصورا  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
سيدي  غابة  في  الباردة  الثلجية  األجواء  يرصد  قصيرا، 

محمد الحمري بالجبل األخضر في ليبيا.
وفي المقطع الذي ال يتجاوز بضع ثوان، تغطي الثلوج 
منطقة مليئة باألشجار، بينما هناك أربعة جياد تجري في 

منظر خاب.
المنشور  المقطع  على  التعليقات  معظم  واجتمعت 
األجواء  أن  على  »تويتر«  المصغرة  التغريدات  موقع  عبر 
والمنظر مبهج للغاية، وأعيد تغريد المقطع بشكل واسع، 
فضا عن تفاعل الكثير من المستخدمين إعجابا وتعليقا. 

 »الجياد والثلوج« في منظر بديع بسيدي الحمري

مفارق اللي وّدهم ما انسـيته ***وال عد لقيتـه 
احساب شي مفقود قاطع رجيته

مكان غوشهم لولي وين جيته***وقابل اصداري
بـال غير نّزار حاشـن اكداري

الشاعر: صالح المغربي.

أطلق عدد من رواد الصفحات الليبية هاشتاغ »#كلنا_مع_الطفل_الليبي_
سيفاو_شيشنق«الذي فقد منذ أسبوع دون معرفة مصيره، حيث تفاعل 
نشطاء حقوقيون وغيرهم من المدونين الذين سارعوا إلى نشر صورة 

الطفل سيفاو على صفحاتهم. 
وناشد عيسى سيفاو أبودية والد الطفل المفقود الجميع على منصات 

التواصل االجتماعي في طرابلس وكل ليبيا، المساهمة في إيجاد طفله الضائع 
مند أيام، بعد خروجه من مركز التوحد في منطقة السراج في العاصمة.

 #كلنا_مع_الطفل_الليبي_سيفاو

االجتماعى  التواصل  تطبيق  العديد من مستخدمى  يخشى 
حيث  المأل،  على  الخاصة  رسائلهم  نشر  من  آب«  »واتس 
التكنولوجيا  بشؤون  المعني  »جليتشيد«  موقع  كشف 
التراسل  تطبيق  فى  خطيرة  ثغرة  وجود  والتقنية،عن 
لكل  الخاصة  الرسائل  تهدد  آب«،  »واتس  األشهر  الفوري 

مستخدميها.
ونقل الموقع عن »آبى فولر« المهندسة التقنية فى شركة 
أمازون، قولها إنها اكتشفت مشكلة تقنية فى »واتس آب« 
الرسائل  أرشيف  كل  عن  الكشف  بإمكانية  تتعلق  والتى 

الخاصة ألي مستخدم.
وتظهر تلك المشكلة التقنية، حينما يقوم أى مستخدم 
رقم  باستخدام  آب«  »واتس  لحساب  جديد  هاتف  بإعداد 
جميع  كشف  الثغرة  تلك  خال  من  يمكن  ولكن  جديد، 

الرسائل المؤرشفة لمستخدم آخر عبر »واتس آب«.
لم  تماما،  جديدا  هاتفا  كان  إن  أنه  األزمة  وأوضحت 
يستخدم نفس الخط الخاص بحساب »واتس آب« لشخص 
معين، ولم يكن حتى يمتلك أي نسخة احتياطية على هذا 

الرقم على اإلطاق.
وتعرض تلك الثغرة كافة الدردشات السابقة على »واتس 
آب« ألي أرقام سابقة للمالك الجديد للهاتف، حتى لو كانت 

تلك األرقام لم تعد فى حوزته من األساس.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

يا ريتني نقدر نوصل غادي مالينا غير 
بالدعاء..يارب بجاه يوم الجمعة ترده 
ألهله سالم غانم عما قريب يارب انك 

علي ذلك لقدير.

ام سبأ

كالمك صحيح ويفترض الدولة تجيب 
الكالب البوليسية للمنطقة للمساعدة في 

البحث عليه

Mahamed Aljrebe

شن الي يثبت انه طلع 
من المدرسة يزيدوا 
ايدوروا بالك رجعلها 
وحاصل الداخل واحد 

يدري عليه او فيها حفرة 
يتاكدوا من المدرسة. 

Nagat Ibrahim
المكان الذي اختفى 
فيه الطفل بالقرب من 

مزرعة عبداهلل السنوسي 
ويبعد عن حديقة 

الغيران أكثر من 3 كيلو.

Khaled Alzetoni

انا ندور في منطقة انجيلة 
من البارح واألحياء كلها 
مربع مربع عمارة عمارة.

Ali Abuknisha

ثغرة في »واتس آب« 
تهدد املستخدمني

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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التواصل  عمالق  »فيسبوك«،  شركة  أعلنت 
االجتماعي، عن ضخ استثمارات تبلغ 300 مليون 
اإلخبارية  البرامج  في  سنوات   3 خــالل  دوالر 

والمحتوى الصحفي والشراكات.
وقالت الشركة، إنها ستمول منظمات غير ربحية 
أمريكا«،  أوف  و»ريبورت  بوليتزر«  »مركز  مثل 
األخبار  مواقع  مساعدة  في  جهودها  ستعزز  كما 
على تحويل القراء إلى مشتركين يدفعون مقابل 
رئيس  نائب  ــراون،  ب كامبل  وقالت  خدماتهم. 
لـ »فيسبوك«  في  العالمية  اإلخبارية  الشراكات 
لكننا  علينا  الناشرون  أن يعتمد  نريد  :»ال   CNN

نرغب في دعمهم«.
الدعم  ستوجه  فيسبوك  أن  بــراون  وأضافت 
الثورة  بسبب  سلبا  لتأثرها  المحلية؛  للصحف 
ما  طليعتها؛  في  »فيسبوك«  كان  التي  الرقمية، 
عائدات  من  الــدوالرات  مليارات  إهدار  إلى  أدى 
كانت  المطبوعة  الصحف  أن  ورغــم  المعلنين، 
العديد من  في وضع خطر قبل فيسبوك، ولكن 
الصحفيين يعتقدون أن فيسبوك وغوغل ساعدا 

بشكل كبير في تراجع النشاط 
التجاري لصحفهم.

»غوغل«،  شركة  وأعلنت 
مليار   9.19 حققت  الــتــي 
دوالر أرباحا في الربع األخير 
مبادرة  عن   ،2018 عام  من 
أخبار غوغل ورصدت لها 300 

مليون دوالر العام الماضي.
الناشرين  بعض  أن  كما 

الناشئة  والشركات  الرقميين 
فيسبوك،  ــوة  ق مــن  مــســتــاؤون 

خاصة عندما يتعلق األمر بتغذية األخبار 
ترسل  أن  يمكن  والتي  باستمرار،  المتغيرة 
عددا ضخما من المشاهدات، ثم تتوقف فجأة.

من  المعارك،  من  العديد  »فيسبوك«  تخوض 
إلى  فاشلة  منتجات  وإطالق  الخصوصية  فضائح 
تسعى  أنها  يبدو  ولكن  المضللة،  المعلومات 
وبدأ  اإلعـــالم،  صناعة  في  سمعتها  لتحسين 
المشروع قبل عامين، ورغم انفصاله عن الجهود 
التي تبذلها الشركة للحد من المعلومات الخاطئة 
يرتبط  أنه  إال  فيها،  المرغوب  غير  والرسائل 
بهذه الجهود ألنه يحاول دعم تبادل المعلومات 

الدقيقة.
وقالت براون إن التركيز على المحتوى اإلخباري 
استطالع  ويجري  الماضي،  العام  بدأ  المحلي 
التجريبية  البرامج  في  المشاركين  الناشرين  آراء 
وستعقد  حاليا.  الشركة  تجريها  التي  المحلية 
فيسبوك مؤتمرا لمدة يومين، في مارس المقبل.

فيسبوك تستثمر 300 مليون 
دوالر في الصحف ــوب« أنــهــا  ــيـ ــوتـ ــصــة »يـ كــشــفــت مــن

تتيح  كانت  التى  الميزة  إيــقــاف  ــررت  ق
بشكل  نشاطهم،  مشاركة  للمستخدمين 
تويتر  شبكتى  إلى  يوتيوب  من  تلقائى 
أنها  الشركة  وأوضحت  بلس،  وجوجل 
ستقوم بإيقاف هذه الميزة بداية من 31 

يناير الجاري.
للمستخدمين  »يــوتــيــوب«  وتسمح 
وذلك  تويتر،  على  نشاطهم  بمشاركة 
ومن  »يوتيوب«  إعــدادات  إلى  باالنتقال 
إلى  وصوال  المتصلة  التطبيقات  إلى  ثم 

اختيار »مشاركة النشاط على تويتر«.
تذكر  لــم  »يــوتــيــوب«  منصة  أن  إال 

السبب وراء هذه اإلزالة، إال 
المستخدمين  حثت  أنها 
مقاطع  مــشــاركــة  على 
الشبكات  على  الفيديو 
زر  ــن  مـ ــة  ــي ــاع ــم ــت االج
من  المباشرة  المشاركة 

حيث  نــفــســه،  ــيــوب  يــوت
المشاركة  خيار  المستخدمون  سيشاهد 
بعد  مباشرة  االجتماعية  المنصات  على 

تحميل الفيديو الجديد بنجاح.
سيظل  أنــه  ــوب«  ــي ــوت »ي ــت  ــح وأوض
إضافة  المستخدمين  بإمكان 
ــن شــبــكــاتــهــم  ــ ـــط م ــ ــ رواب
قنواتهم  إلــى  االجــتــمــاعــيــة 
إلى  إضافة  »يوتيوب«،  على 
من  الفيديو  مقاطع  مشاركة 
هذه  فــإن  كذلك  الصفحات، 
العناصر  على  تؤثر  لن  ــة  اإلزال
تويتر  على  بالفعل  مشاركتها  تمت  التى 

قبل تاريخ اإلزالة.

عقول  على  استحوذت  ولكنها  لعبة؛  مجرد  أنها  برغم 
كثيرين من الكبار والصغار، وأهدرت الوقت لدى الشباب 
ممارسة  بعد  الشخص  ليتحول  واألطفال؛  والمراهقين 
الذي  األمر  للدماء؛  وعاشق  قتل  مدمن  إلى  اللعبة  هذه 
»ببجي«،  خطورة  من  التحذير  إلى  الــدول  بعض  دفع 
قتل  بجرائم  وقيامهم  باللعبة  المراهقين  تأثر  بسبب 

وعنف على أرض الواقع.
يجب  التي  الخطيرة  األلعاب  من  »ببجي«  لعبة  تعتبر 
والمراهقين  لألطفال  بالنسبة  خاصة  آلثارها؛  االنتباه 
والشباب؛ فهي ال تقل خطورة عن لعبة مريم ولعبة الحوت 
األزرق ولعبة فورتنايت وغيرها؛ 
للحياة؛  مهددة  كألعاب 
ــرار  أض مــن  لها  لما 

تربوية ونفسية وصحية واجتماعية وأمنية.
أحرف   4 هي  »ببجي«  لعبة  أن  من  الخبراء  ويحذر 
جهة،  من  والهرب  ــان  اإلدم بين  يتأرجح  واقعا  تلخص 
والتسلية والمرح  من جهة أخرى، ومهما كثرت النظريات 
وأساليب الشرح، يبقى الواقع واحدا؛ وهو أن  جيل األطفال 
كان  إن  عدة؛  أصعدة  على  مهدد  والشباب  والمراهقين 
من جهة ثقافة الساح أواألفكار التي  تزرع في داخله حول 
اللجوء إلى المعارك والحروب لتحقيق نشوة االنتصار انطاقا 
األلعاب  البقاء.  وتعتبر لعبة »ببجي« من نمط  من  غريزة 
القتالية وألعاب إطاق النار المعروفة على غرار لعبة »كاونتر 
يقوم  »ببجي«  لعبة  لكن في  وغيرها؛  الشهيرة  سترايك« 
 100 بواقع  فريق  أونظام  فردي  بنظام  بالقتال  الاعبون 
العالم،  أماكن مختلفة في  اإلنترنت من  عبر شبكة  العب 

ولن ينجو منهم إال العب واحد..! فهم أعداء جميعا.
ترافق  ما  غالبا  أنه  حديثة  تربوية  تقارير  وكشفت 
األلعاب اإللكترونية التي يدمنها البعض 
ويمارسونها باستمرار خصوصا القتالية 
منها األضرار النفسية الكبيرة التي يمكن 
أن تؤثر على الصحة العامة لمستخدميها؛ 
إلى  إضافة  واالنعزالية،  االنطوائية  حاالت  من  تزيد  حيث 

العنف الكبير الذي تتركه اللعبة في نفوس مستخدميها.
وعلى وجه العموم ألعاب الفيديو من نمط لعبة ببجي 
التي تتميز بقدر كبير من العنف واستخدام األسلحة النارية 
العدواني  الجانب  تنمي  بأنها  تشترك  البيضاء؛  واألسلحة 
لدى الاعب؛ خاصة ألعاب البقاء التي تجعل الاعب يرى في 
القتل والعنف وسيلة وحيدة للنجاة والفوز، ومن البديهي 
أن مخاطر ألعاب الفيديو من هذا النمط تعتبر أكثر تأثيرا 
على األطفال والمراهقين منها على الكبار؛ لكن الكبار ليسوا 
بمعزل عن اإلدمان على ألعاب الفيديو العنيفة مثل لعبة 

ببجي بل والتأثر بها.
تنمية  »بيبجي« في  لعبة  نلخص خطورة  أن  يمكن  و 
العنف عند الاعبين بشكل كبير من خال تعاطيهم مع 
هدف  ووضع  والبيضاء،  النارية  األسلحة  أنواع  مختلف 
قتل 99 العبا، باإلضافة الستخدام العنف غير المبرر، مع 
مثل  تخلق  ما  فعادة  ببجي؛  لعبة  على  اإلدمان  خطورة 
ساعات  يقضي  تجعله  الاعب،  عند  هوسا  األلعاب  هذه 

طويلة خلف شاشة الكمبيوتر أوالهاتف المحمول؛ ناهيك 
عن التذمر الزائد.

من  يتذمرون  أبناءهم  أن  األهل  من  الكثير  وأفاد 
واجباتهم؛  أقل  أداء  من  حتى  أو  الطلبات  أبسط 
الاعبين  وقتل  النار  إطــاق  في  يرغبون  ألنهم 
التخلي  ..! مع  النهاية دون مقاطعة  اآلخرين حتى 
التام أو شبه التام عن المسؤوليات؛ حيث يتخلى 

»ببجي«  لعبة  ومنها  اإللكترونية  األلعاب  مدمن 
بعالم  وانشغاله  عائلته،  تجاه  عن مسؤولياته 
والتراجع  بــه،  ومهووس  فيه  يفكر  خيالي 
عند  التحصيل  مستوى  وانخفاض  الدراسي 

بمثل  تعلقهم  نتيجة  والمراهقين  األطفال 
هذه األلعاب اإللكترونية، وتطور السلوك 

العدواني والعنيف في شخصية األطفال 
ما  نتيجة  والــشــبــاب  والــمــراهــقــيــن 
عبر  عنفي  محتوى  من  له  يتعرضون 
باإلضافة  وشبيهاتها،  ببجي  لعبة 
نتيجة  زوجــيــة  خــافــات  لــحــدوث 
إدمان األزواج على لعبة ببجي وما 
شابه، وتحول بعض الاعبين إلى 

مجرمين ارتكبوا جرائم قتل وشروع 
بالقتل في عدد من الدول.

 »ببجي« تثير الرعب حول العالم

»يوتيوب« يوقف ميزة على تويتر وجوجل بلس

كلمة1000

●  فرقة الزمن الجميل تقدم أحدث أغانيها من وسط بنغازي المدمر. 9 يناير 2019

إقبال على مدارس صناعة 
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كانت واقعة اإلساءة للعلم الليبي على يد 
عناصر موالية لحركة أمل اللبنانية -التي 

يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري- هي القشة التي قصمت ظهر البعير في 

مسلسل اإلساءات التي تعرضت لها ليبيا ووفدها 
المشارك في القمة العربية التنموية االقتصادية 
واالجتماعية–حسب متابعين، وانتهت بمقاطعة 
أعمال القمة المقررة في 19 و20 يناير الجاري، 

وسط رفض واستهجان رسمي وشعبي لما أقدمت 
عليه تلك العناصر، بل وتفهم عربي رسمي لقرار 

ليبيا عدم المشاركة.
ويقول متابعون للشأن العربي إن ما حدث للوفد 
والعلم الليبي في بيروت كان جزءًا من لعبة عض 

أصابع استخدمت فيها الورقة الليبية ومصير 
الزعيم الشيعي موسى الصدر للدفع نحو دعوة 

دمشق إلى القمة، وإعادتها إلى جامعة الدول 
العربية، خصوصًا وأن ليبيا القذافي شاركت في 
القمة العربية العام 2002 ولم تبد أمل حينها 

اعتراضًا على مشاركة القذافي وهو المتهم األول 
في هذه القضية.

الذي  الفيديو  مقطع  يكن  لم  حال،  أي  على 
تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي 
بعلم  واستبداله  الليبي  العلم  نزع  لمشهد 
سبقها  إذ  لألزمة،  الوحيد  السبب  هو  الحركة 
وزارة  عن  صادر  بيان  لخصها  ممارسات  عدة 
رجال  الوفاق في »منع وفد  لحكومة  الخارجية 
اللبنانية  األراضي  دخول  من  الليبي  األعمال 
منتدى  اجتماع  في  مشاركته  قبول  ورفــض 
العربية«،  الغرف  التحاد  الخاص  القطاع 
لبنانية  أطــراف  من  المبررة  غير  و»الهجمة 
في  الليبية  الدولة  مشاركة  حول  مسؤولة 
أعمال القمة بحجج ومبررات تجافي المنطق«.
على  أيضًا  الضوء  الخارجية  بيان  وسلط 
للمسؤولين  المتضاربة  »الــتــصــريــحــات 
الليبي«،  الوفد  مشاركة  بشأن  اللبنانيين 
األمنية  الترتيبات  وضع  في  الجدية  و»غياب 
و»الغياب  الوفد«  سالمة  لضمان  الالزمة 
المعتادة  المراسمية  للترتيبات  الكامل 

الستقبال الوفد كإصدار التأشيرات وخالفه«.
ليبيا  إعــالن  الرسمي  البيان  واستبق 
التنموية  الــعــربــيــة  الــقــمــة  مقاطعتها 
الناطق  ــد  األرب أحمد  قــال  إذ  االقتصادية، 
تقرر  إنه  بيان  في  الخارجية  لوزارة  الرسمي 
في  مستوى  أي  على  المشاركة  عدم  رسميًا 

القمة وسيكون مقعد دولة ليبيا شاغرًا.
األعلى  الشيعي  اإلسالمي  المجلس  وعرقل 
على  وذلك  الليبي،  الوفد  مشاركة  لبنان  في 
خلفية اتهامات بعدم تعاون السلطات الليبية 
فصائل  وتتهم  الصدر،  مصير  عن  للكشف 
خلف  بالوقوف  القذافي  نظام  لبنانية  شيعية 
اختفاء موسى الصدر ورفيقيه بعد أن شوهدوا 
أغسطس   31 في  ليبيا  في  األخيرة  للمرة 
فيما  رفيقيه،  مع  رسمية  دعوة  بعد   ،1978
التهمة،  هذه  نفي  على  السابق  النظام  دأب 
متوجهين  طرابلس  غادروا  الثالثة  أن  مؤكدًا 

إلى إيطاليا.
لألمم  الــســابــق  الــخــاص  الممثل  لكن 
رفض  مــتــري،  طــارق  ليبيا،  فــي  المتحدة 
إلى  القذافي  نظام  ارتكبها  تهم  إلصاق 
أخذ  يمكن  »ال  متري:  وقال  الليبي.  الشعب 
ألن  القذافي  نظام  بجريرة  اليوم  الليبيين 

الكثيرين منهم كانوا 
ــاف  ضــحــايــاه«. وأض
يقع  حاليًا  اللوم  أن 
قــدرة  »ضــعــف  على 
الليبية  الحكومات 
ــة مــن  ــب ــاق ــع ــت ــم ال
كشف  على  ــورة  ــث ال
موسى  اإلمــام  مصير 
هذه  وأن  ــدر«،  ــص ال

قضية أخرى.
ــة الـــوفـــاق  ــوم ــك ح
رد  ــي  ــ وف الـــوطـــنـــي، 

ــل رســـمـــي شـــارح  ــع ف
ألســـبـــاب الــمــقــاطــعــة، 

اللبنانية  الحكومة  طالبت 
لموقفها«  عاجل  بـ»توضيح 
التي صدرت  المواقف  بشأن 
مشاركة  بشأن  لبنان  فــي 
العربية  القمة  فــي  ليبيا 
ــة  ــتــصــادي الــتــنــمــويــة االق
ودعت  واالجتماعية. 

»األمين  الخارجية  وزارة  عن  صادر  بيان،  في 
توضيح  إلــى  العربية  ــدول  ال لجامعة  العام 
التي قامت بها  موقف الجامعة من التصرفات 
القمة  مستضيفة  كدولة  اللبنانية  الجمهورية 

تجاه دولة عضو في جامعة الدول العربية«.
في  ــل  األم »خيبة  عــن  عبرت  الخارجية 
ليبيا  دولة  رغبة  مع  المضيفة  الدولة  تعاطي 
فعاليات  في  العربية  الدول  جامعة  في  العضو 
ألبسط  »مخالف  أنه  إلى  مشيرة  اللقاء«،  هذا 
مجافاته  عن  فضاًل  الدبلوماسية  ــراف  األع
أواصر األخوة ومدى سلبية ما يترتب عن مثل 

هذه المواقف من نتائج«.
بل  الرسمي،  المستوى  عند  األمر  يقف  لم 
»العمل  ــة  إدان عن  عبَّر  النواب  مجلس  إن 
أمل  حركة  من  الميليشيات  به  قامت  الذي 
»يمثل  التصرف  هذا  أن  معتبرًا  اللبنانية«، 
وطالب  بالكامل«.  الليبي  للشعب  إهانة 
بليحق،  عبداهلل  المجلس،  باسم  الناطق 
رسمي  موقف  باتخاذ  الشقيقة  لبنان  »دولة 

تجاه األمر«.
دومة، طالب  النواب، مصباح  عضو مجلس 
بأن تقدم ليبيا طلبًا إلى جامعة الدول العربية 
هانيبال  بتسلم  المتحدة  األمــم  ومنظمة 
وذلك  شرط،  أو  قيد  دون  لبنان  من  القذافي 
أمل  حركة  عناصر  ــزع  ن ــة  أزم خلفية  على 
القمة  انعقاد  مقر  من  الليبي  العلم  اللبنانية 

االقتصادية في بيروت.
الــوســط«:   « ــى  إل تصريحات  فــي  وقــال 
واألعــراف  القوانين  وفق  بالمثل  »المعاملة 
الدبلوماسية مع الجمهورية اللبنانية«، مشيرًا 
الصدر  موسى  اختفاء  حقيقة  »معرفة  أن  إلى 
حق لكل لبناني، وهذا يكون باألطر القانونية 

المتعارف عليها دوليًا«.
ورأى دومة أن »إهمال الجمهورية اللبنانية 

في العمل على كشف الحقائق ال يبرر لخارجين 
عن القانون التعدي على علم ليبيا وإنزاله في 
مكان انعقاد مؤتمر القمة العربية االقتصادية 
»رمز  أنــه  مؤكدًا  بــيــروت«،  في  والتنموية 

االستقالل لكل الليبيين«.
شقيقة  بـ»تصريحات  التذكير  النائب  وأعاد 
بأن  سنة  عشرين  منذ  ادعــت  التي  الصدر 
على  بأنه  استخباراتية  معلومات  حوزتها  في 

أجلها  من  ضحى  شعبية  »ثورة  بقيام  مذكرًا 
اآلالف«. وطالب بيان المجلس »جامعة الدولة 
الواقعة  هــذه  من  ــح  واض بموقف  العربية 
إلى  عربي  حــدث  أي  من  لبنان  واستبعاد 
مسؤوليتها  اللبنانية  السلطات  تحمل  حين 

وااللتزام باألعراف الدبلوماسية«.
رسالة  كانت  الليبي،  الغضب  هذا  وأمــام 
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف 
وزير  إلى  باسيل،  جبران  اللبنانية،  األعمال 
الخارجية المفوض محمد سيالة، والتي اكتفت 
بالتعبير عن »األسف« لعدم مشاركة ليبيا في 
عقدها  المنوي  التنموية  العربية  القمة  أعمال 
في بيروت، كما عبر عن رفضه المطلق »األمور 
ومشاركتها  ليبيا  دولة  طالت  التي  واألعمال 

والتي ال تعبر عن موقفه وموقف لبنان«.
ولم تفوت الرسالة الحديث عن عدم »تخلى 
لبنان إطالقًا عن واجبه الوطني بمعرفة مصير 
سماحة اإلمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، 
العالقات  عكرت  التي  المسألة  هــذه  وحــل 
بل  عقود«،  أربعة  من  ألكثر  البلدين  بين 
وسأل باسيل مجددًا »تقديم كل ما يلزم من 
مساعدة لمعرفة مصير سماحة اإلمام«، مكررًا 

أسفه لما حصل ومؤكدًا وجوب معالجته.
عن  عبرت  فقد  العربية،  الدول  جامعة  أما 
العاصمة  في  الواقعة  إزاء  الشديد«  »االنزعاج 
المقبول  غير  من  أنه  مؤكدًا  بيروت،  اللبنانية 
األمين  ورأى  عربية.  ــة  دول أيــة  علم  حــرق 
غير  »من  أنه  أبوالغيط  أحمد  للجامعة  العام 
كانت  وإن  حتى  عربي  علم  أي  حرق  المقبول 
سياسية  بواعث  أو  الرؤى  في  اختالفات  هناك 
رمز  يمثل  العلم  أن  مضيفًا  معينة«،  تاريخية 
ووحدة  إرادة  عن  والمعبر  وواجهتها  الدولة 

شعبها.
العام  األمين  ــاب  أه السياق،  هــذا  وفــي 
ضوء  في  اللبنانية،  الدولة  بسلطات  للجامعة 
الدولة  باعتبارها  والتزاماتها  تعهداتها 
بضرورة  التنموية،  العربية  القمة  المضيفة 
الدول  لوفود  الكامل  االحترام  توافر  ضمان 
األعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك 

في اجتماعات القمة.
اللبناني  ويقول الكاتب والمحلل السياسي، 
الليبي  العلم  له  تعرض  ما  إن  سليم،  لقمان 
في  الليبية  المشاركة  الحملة ضد  خلفية  على 
هو  لبنان  أن  »أثبت  االقتصادية،  بيروت  قمة 
لوقوع  استغرابه  مبديًا  ميليشيات«،  دولــة 
المؤسسات  ذلك »على مرأى ومسمع من كل 

السياسية واألمنية والعسكرية«.
قناة  إلى  يتحدث  كان  الذي  لقمان  وأضاف 
مصلحة  في  يصب  »ال  حدث  ما  أن  »الحدث« 
ال  آمنًا،  بلدًا  ليس  لبنان  إن  يقول  بل  لبنان، 
»األمر  أن  مؤكدًا  للسياحة«،  وال  للسياسة، 
وال  بيروت،  قمة  في  ليبيا  بمشاركة  يتعلق  ال 
ذريعة  ولكنه  الصدر،  موسى  اإلمام  بمصير 
بغرض دعوة دمشق إلى القمة، وإعادتها إلى 

جامعة الدول العربية«.
بالخصوص  يــجــري  ــا  م سليم  ــف  ووصـ
مهمين،  أمرين  يكشف  كونه  بـ»الخطير«، 
الدولة  وسكوت  دولة  علم  إحــراق  هو  األول 
يظهر  أنه  والثاني  الفعل،  هذا  عن  اللبنانية 
لفرض  القمة  انعقاد  يستغل  لبنانيًّا  طرفًا 

أجندته الخاصة.

< القذافي< نبيه بري < جلسة ملجلس النواب اللبناني

< أبوالغيط < السراج

اإلسـاءة ترتــد إلى الداخــــل اللبنـــانــي
حركة  عناصر  عليها  أقدمت  التي  المسيئة  الممارسات  ارتدت 
أمل بحق ليبيا إلى الداخل اللبناني، عبر موجة استنكار رسمي 
ضربًا  اعتبروها  التي  الممارسات،  لهذه  وشعبي  وسياسي 
اللبنانية،  الرئاسة  لهيبتها.  وإساءة  اللبنانية  الدولة  لوجود 
شالال،  رفيق  بعبدا  قصر  في  اإلعالمي  المسؤول  لسان  وعلى 
اعتبرت أن واقعة إنزال العلم الليبي والممارسات التي أحاطت 
بمشاركة ليبيا في القمة »عمل مؤسف وخارج عن ارادة الهيئة 
سعد  المكلف  اللبنانية  الحكومة  رئيس  عبر  كما  التنفيذية«. 
الحريري عن »أسفه« لغياب الوفد الليبي عن القمة االقتصادية 
وذلك خالل منتدى القطاع الخاص العربي، الذي افتتح أعماله 
في مقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة بيروت أمس األربعاء. 
وأكد »أن العالقة بين األشقاء، ال بد أن تعلو فوق أي إساءات«.
برئاسة  اجتماع  بعد  وبعد  النيابية،  »المستقبل«  كتلة  أما 
بهية الحريري، رأت أن »ما حدث هو أمر يسيء إلى هيبة الدولة 
اللبنانية وال يفيد قضية اإلمام المغيب موسى الصدر في شيء، 
ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وإنسانية ليحصرها 
في النطاق الضيق الذي وضعت فيه«. في حين اعتبرت »القوات 
على  مشجع  غير  األخيرة  األيــام  في  جرى  »ما  أّن  اللبنانية« 
اإلطالق«، وأشارت إلى أن »كل ما يحصل ضمن قواعد اللعبة 
السياسية يبقى مقبواًل بالحد األدنى وإن كان غير مبرر وغير 
مفهوم«. لكنها رأت أن »انزالق األمور إلى تخّطي المؤسسات 
أدبيات  عن  والخروج  واألعراف  المرعية  والقوانين  الدستورية 
اإلطالق،  على  مقبول  غير  أمر  فهذا  والممارسة،  التخاطب 

ويمكن أن يؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع«.
وأضافت المصادر: »إّن إحراق علم دولة عربية في بيروت، 
الجامعة  إليها  إطار قمة عربية دعت  أيًّا كانت األسباب، وفي 
الحكومة،  ورئيس  الجمهورية  رئيس  موافقة  وبعد  العربية، 

وبعدما تشّكلت فرَق عمل رسمية لمواكبة هذا الحدث، يشّكل 
ضربًا لوجود الدولة بالصميم«. وتمنّت »أن يكون الحوار هو 

السبيل لحل األزمات بعيدًا من التشنّج ولغة الشارع«.
»النظام  إن  قال  الجميل  أمين  األسبق  اللبناني  الرئيس 
رموز  بكل  وأطاح  القذافي  معمر  على  انقلب  ليبيا  في  الحالي 
عهده«، موضحًا »ال يمكن أن نطلب من ليبيا العمل أكثر مما 
وسياسيًا،  جغرافيًا  نفسها  على  المنقسمة  وهي  وسعها،  في 
أن تكون فعالة بقدر ما  ننتظر من مؤسساتها  أن  وال يمكن 
نتمناه«، ومعتبرًا أن »األمر لم يكن يستدعي كل هذه النقمة 
وهذه الممارسات«. واعتبر وزير خارجية لبنان األسبق، فارس 
القمة  في  مستوى  أي  على  المشاركة  عدم  ليبيا  قرار  بويز، 
بـ»مثابة قطع للعالقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أجل غير 
مسمى«. وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن »القرار سيكون 

يصل  والتي  ليبيا،  في  اللبنانية  »الجالية  على  تأثير سلبي  له 
عددها إلى ثالثة آالف مواطن لبناني وسوف يضر بمصالحها«. 
الدبلوماسية  »العالقات  أن  إلى  األسبق  اللبناني  الوزير  وأشار 
لمدة سنتين   1993 وأن جمدت سنة  وليبيا سبق  لبنان  بين 
معمر  العقيد  بعثها  رسالة  بسبب  الليبي  السفير  طرد  وجرى 

القذافي إلى الخارجية اللبنانية«.
النائب اللبناني السابق فارس سعيد فند اعتراض حركة أمل 
على القمة بالقول إن »ليبيا القذافي شاركت في القمة العربية 
وتساءل  االعتراض«،  على  حينها  أمل  تتجرأ  ولم   2002 العام 
»لماذا تعترض اآلن علما أن ليبيا المشاركة اليوم ليست هي 
التي اختطفت اإلمام المغيب موسى الصدر ال بل انتفضت على 
تستقبل  أن  )أمل(  »على  وقال  الصدر«،  القذافي خاطف  معمر 

الوفد الليبي على المطار بالورود«.
»وهلق  لبرنامج  تصريحات  في  حبيش  هادي  النائب  ورأى 
الجامعة  من  بل  لبنانية  دعوة  ليست  ليبيا  »دعوة  أن  شو«: 
العربية وبما أننا ارتضينا إقامة القمة في لبنان علينا استقبال 

جميع الدول المشاركة«.
موقع  على  لبنانيون  مغردون  استنكر  نفسه  الوقت  في 
من  عناصر  عليه  أقدمت  ما  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 
مجلس  رئيس  يترأسها  التي  اللبنانية  أمل  حركة  ميليشيا 
الليبي وسط  العلم  على  باالعتداء  بري،  نبيه  اللبناني  النواب 
العاصمة بيروت. وكتب أحد المغردين »أثبت نبيه بري ومن 
أنهم ميليشيا طائفية داخل دولة  أبطال حركة أمل  معه من 
مدنية اسمها لبنان«، واصفًا من نفذوا االعتداء بـ»البلطجية«. 
وتساءل مغرد آخر »كيف يسكت وزير الداخلية والجهات األمنية 
عن مجموعة ال يتجاوز عددها أصابع اليد وهي تنتهك األمن 

والدستور؟«.

< أمني اجلميل < رفيق شالال

< موسى الصدر

ليبيا تنسحب من القمة.. ولبنان الرسمي »يتأسف«
طرابلس، بيروت - الوسط

< اللجنة التحضيرية لقمة بيروت االقتصادية

الوزراء  رئيس  »زيارة  إلى  مشيرًا  الحياة«،  قيد 
العام  في  ليبيا  إلى  الحريري  الراحل  اللبناني 
وافقت  مشتركة  أمنية  لجنة  وتشكيل   2000

حينها ليبيا عليها ورفضها البرلمان اللبناني«.
وزارة  فقد طالب  للدولة  األعلى  المجلس  أما 
بين  الدبلوماسية  العالقات  بتجميد  الخارجية 
»هذه  إن  بيان،  في  المجلس،  وقال  البلدين. 
الشقيق«،  اللبناني  الشعب  تمثل  ال  األفعال 

مراقبون: »أمل« وظفت مصير 
الزعيم الشيعي موسى الصدر للدفع 

نحو دعوة دمشق إلى القمة

عضو بـ»النواب«: على ليبيا تقديم 
طلب إلى جامعة الدول العربية واألمم 

المتحدة لتسلم هانيبال القذافي

تداعيات إهانة العلم الليبي تؤجج الصراع بين أطراف األزمة في لبنان
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<   شيوخ وأعيان الجنوب يحاورون سالمة خالل لقاء في سبها يوم األحد الماضي

<   المبعوث األممي يستمع إلى شيوخ وأعيان الجنوب خالل لقاء في سبها يوم األحد الماضي

<    تظاهرة لما يعرف بـ»حراك غضب فزان« في ديسمبر الماضي

سياسية  تطورات  مع  موعد  على  الليبي  الجنوب  كان 
بأول  حظي  إذ  األسبوع،  هذا  األهمية  بالغة  وعسكرية 
منصبه،  توليه  منذ  سالمة  غسان  األممي  للمبعوث  زيارة 
السياسية،  المؤسسات  لضعف  انتقادات  خاللها  وجه 
أطلق  فيما  الليبية،  الشؤون  في  الدول  بعض  وتدخالت 
في  النطاق«  »واسعة  عسكرية  عملية  الوطني  الجيش 

البالد لتطهيرها من اإلرهاب. مناطق جنوب غرب 
ألسباب  متكررة  تأجيالت  وبعد  مفاجئ،  نحو  وعلى 
تمهنت،  مطار  إلى  الماضي  األحد  سالمة  وصل  فنية، 
الخاصة  »اللجنة  رأس  على  مكثفة،  أمنية  إجراءات  وسط 
وتضم  العام،  مطلع  البعثة  أنشأتها  التي  بالجنوب« 
الجوانب السياسية واإلنمائية واإلنسانية.  أعضاء يمثلون 
وكان في استقباله عدد من ممثلي األجهزة األمنية، قبل 
وأكاديميين  ومشايخ  أعيان  للقاء  سبها  إلى  يتوجه  أن 

فزان. وفعاليات محلية من 
المبعوث األممي، وفي كلمة ألقاها أمام شيوخ وأعيان 
الجنوب، استحضر ما حصل عام 2011 قائاًل إنه »لم يكن 
ليبيا«،  في  األوضاع  مع  للتعامل  األفضل  السيناريو  هو 
مختلف  سيناريو  هناك  يكون  أن  يمكن  »كان  أنه  ورأى 
االهتمام  هذا  لكن  األحداث،  أعقب  الذي  االهتمام  من 
السنوات  في  شهدنا  ذلك،  من  العكس  وعلى  انخفض. 
الشؤون  في  الدول  من  كثير  من  تدخالت  الماضية 
الشبهات  وأثار  ليبيا،  بسيادة  مسَّ  ما  الليبية،  الداخلية 

البالد«. حول استقالل 
لكن  مشترك...  تعايش  إلى  »بحاجة  ليبيا  أن  واعتبر 
دون  البالد  هذه  تحكم  التي  المؤسسات  أن  الحظ  لسوء 
بها،  تعصف  الخالفات  أن  أهمها  عدة،  ألسباب  المستوى 
هذه  من  كل  داخل  وفي  اإلعالم،  وسائل  في  ترون  كما 

المصالحة«. على  الشقاق  يغلب  المؤسسات 
الرئاسي  المجلس  إلى  وأردف أن »هذا صحيح بالنسبة 
هناك  لذلك  للدولة،  واألعلى  النواب  ومجلسي  للحكومة، 
البحث عمليًا عن بدائل«، وأضاف: »أنا  للتفكير في  حاجة 
من  تعمل  ال  المؤسسات  هذه  أشخاص...  عن  أتحدث  ال 
باألمن،  كافية  بصورة  تهتم  وال  بكم،  تهتم  وال  أجلكم، 
تستحقون  ال  أنتم  بينها.  وفيما  الخالفات،  بها  وتعصف 

هذا األمر«.
لزعزعة  الضرورية  الخطوات  من  »عددًا  اقترح  سالمة 
عقيم  أمر  ألنه  البالد  هذه  على  المفروض  الواقع  األمر 
العامة،  وشؤون  العامة  بالخدمات  يهتم  وال  صحي،  وغير 
األسباب  هذه  ولكل  والناس،  المناطق  بين  والمساواة 

هل تضع حًدا لمعاناة المواطن؟

أسبوع حاسم في الجنوب: زيارة مفاجئة لسالمة وعملية شاملة للجيش

تقرير أممي: اإلحباط فجر حركات احتجاجية في الجنوب
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  اعتبر 
تكلفة  وارتفاع  الخدمات  حالة  أن سوء  غوتيريش، 
بين  اإلحباط  فاقم  الجنوب  يعانيه  الذي  السلع 
احتجاجية،  إلى بزوغ حركات  أدى  المواطنين، مما 
بما في ذلك تهديدات بمنع تدفق المياه والنفط 

الشمال. إلى 
ذكر  ليبيا،  في  األوضاع  حول  تقريره  وفي 
الفترة  خالل  شهد  الليبي  الجنوب  أن  غوتيريش، 
إلى  أدت  صيانة  وانعدام  تخريب  أعمال  الماضية 
التي  الجوفية،  المياه  مضخات  ثلث  قرابة  تعطيل 
مضيفًا  ليبيا،  في  العذبة  المياه  من   60% توفر 
تحلية  محطات  على  إضافيًا  ضغطًا  فرض  هذا  أن 
في  للطاقة  االستخدام  والكثيفة  القديمة  المياه 
الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  أدى  مما  الشمال، 

الوطني. المستوى  لفترة أطول على 
يعاني  يزال  ال  الليبي  الجنوب  أن  إلى  وأشار 
واالقتصادية،  االجتماعية  الظروف  في  التدهور 
في  الماضي  سبتمبر  في  دار  الذي  الصراع  وأن 
الرئيسية  الطاقة  محطة  عطل  طرابلس  العاصمة 
الوضع  فاقم  ما  بالكهرباء،  الجنوب  تزود  التي 
دام  الكهربائي  التيار  في  بانقطاع  اإلنساني 

أيام. خمسة 
وعن الوضع األمني، قال األمين العام إنه شهد 
الخطف  عمليات  في  زيادة  سجلت  حوادث  عدة 
للحصول على فدية، مشيرًا إلى أنه في 14 أكتوبر 
جنوب  المحلي  األمن  من  عناصر  حاولت  الماضي، 
أم األرانب تحرير رهائن من الخاطفين، مما أسفر 

عن إصابة نحو اثني عشر شخصًا.
الجنوب،  في  نفوذه  الجيش  توسيع  إلى  ونوه 
رئيسًا  الجيش  في  الصاعقة«  »قوة  قائد  وتعيين 
سبتمبر،   6 في  للجنوب  مشتركة  عمليات  لغرفة 
أيضًا  الجيش  أنشأ  أكتوبر،   17 في  أنه  إلى  الفتًا 
لتحل  مرزق،  لحوض  جديدة  عمليات  مجموعة 
في  أنشأتها  التي  السابقة  العمليات  غرفة  محل 
التبو.  قبيلة  من  الرئيسية  األمنية  الجهات   2017
متفرقة  جوية  بغارات  القيام  واصل  الجيش  وأن 
في  العاملة  المتمردة  التشادية  الجماعات  على 

الليبية. األراضي 
الحالة  إن  غوتيريش،  قال  أخرى،  جهة  من 

نسبيًا  هادئة  ظلت  الشرقية  المنطقة  في  األمنية 
خالل األربعة أشهر األخيرة.

سياق  في  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  وأكد 
تقريره الصادر في 10 يناير الجاري، عن التطورات 
 24 السياسية واألمنية في ليبيا وخالل الفترة من 
ُأبلغ  أنه  الجاري،  الشهر  وحتى  الماضي  أغسطس 
الجيش  قوات  بين  متفرقة  اشتباكات  وقوع  عن 
أن  إلى  مشيرًا  درنة«،  حماية  قوة  و»بقايا  الليبي 

المدينة. على معظم  الجيش بسط سيطرته 
حالة  عن  لمحة  العام،  األمين  تقرير  وقدم 
حقوق اإلنسان والحالة اإلنسانية في البالد، وبين 
منذ  األممية  البعثة  بها  اضطلعت  التي  األنشطة 

.2018 24 أغسطس  صدور التقرير السابق في 
في  حاولوا  مجهولين  مسلحين  أن  إلى  وأشار 
17 أكتوبر الماضي، »دون جدوى«، اغتيال رئيس 
أكتوبر   21 في  أرسل  فيما  االتحادي،  برقة  إقليم 
قاعدته  إلى  عسكرية  تعزيزات  الجيش  الماضي 
النطاق  واسع  هجوم  لشن  تأهبًا  الكفرة  في 
ليبيا. في  المتمردة  التشادية  الجماعات  لمكافحة 

اعتقل  الليبي  »الجيش  بأن  التقرير  وأفاد 
يزعم  بارزة  وعسكرية  سياسية  شخصيات  عدة 
خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  تعارض  أنها 
السابق  بنغازي  بلدية  عميد  ذلك  في  بما  حفتر، 
عدد  تنظيم  إلى  أدى  ما  العريبي،  أحمد  اللواء 

في  مظاهرة  الماضي  أكتوبر   21 في  الشباب  من 
العريبي«. بنغازي، طالبوا خاللها بكشف مصير 

»دعا  أكتوبر،   16 في  أنه  التقرير،  وتابع 
النواب  مجلس  من  كاًل  بنغازي  في  المتظاهرون 
والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة إلى االستقالة، 
وقررت الحكومة الموقتة أن تستعيض عن عمداء 
بلديات بنغازي والساحل وتازربو بلجان توجيهية، 
نطاق  على  شعبية  بانتقادات  قوبلت  خطوة  وهي 

واسع«.
الهالل  منطقة  على  الضوء  التقرير  وسلط 
النفطي، مشيرًا إلى أنها شهدت استقرارًا إلى حد 

بالتقرير. المشمولة  الفترة  خالل  كبير 

هذا الوضع غير صحي«.
غدًا  المقررة  األمن  مجلس  أمام  إحاطته  عن  وتحدث 
األمور  هذه  إن  المجلس  أمام  »سأقول  وقال  الجمعة، 
سياسية  طبقة  تحتاج  ليبيا  وإن  صحية،  وغير  طبيعية  غير 
فاعلة  مؤسسات  وتستحق  الموجودة،  تلك  من  أفضل 
الناس  لخدمة  تعمل  مؤسسات  نائمة،  مؤسسات  وليس 

وليس الناس في خدمة الزعماء«.
الوطني  الملتقي  عن  الحديث  األممي  المبعوث  وأعاد 
وطني  مؤتمر  في  الليبيين  إرادة  تلتقي  أن  »يجب  قائاًل 
الرغبة  تلك  لنقل  بوضوح  ذلك  عن  الليبيون  فيه  يعبر 
إلى  يحولها  كي  الدولي  والمجتمع  األمن  مجلس  إلى 
ومساًء  صباحًا  يقومون  الذين  هؤالء  على  تفرض  قرارات 
هذا  لزعزعة  بها  نقوم  التي  المحاوالت  كل  عرقلة  على 
سياسي  نظام  وإلقامة  الصحي،  غير  القائم  الوضع 
يستحقه الليبيون بكل جدارة، وللخروج من هذا االنسداد 

السياسي«.
ودافع عن الترتيبات األمنية التي أجرتها البعثة األممية 
أساسي  بدور  قامت  »البعثة  إن  وقال  أخيرًا،  في طرابلس 
األمنية  الترتيبات  وفي  طرابلس،  في  النار  إطالق  لوقف 
البعثة  السابقة،  الترتيبات  المختلفة جوهريًا عن  الجديدة 

تقوم بالعمل نفسه في أي مدينة أخرى«.
وأشار إلى أن »هناك تغييرات أمنية تجري على األرض، 
وسترون ذلك األسبوع المقبل«، وأضاف أن »هذا ال يعنى 

سنسعى  لذلك  طرابلس،  على  سيتوقف  األمني  عملنا  أن 
مختلف  بين  وللتوسط  أمنية،  ترتيبات  لوضع  جاهدين 
إلى  واللجوء  وتطبيقها،  العقوبات  إلى  واللجوء  الفرقاء 

التفاهم متى كان ذلك ممكنًا«.
التي  المالي  اإلصالح  إجراءات  بنتائج  التذكير  وأعاد 
ضغطت البعثة األممية على الحكومة والمصرف المركزي 
التخاذها. وأضاف »جئت إلى ليبيا قبل 16 شهرًا والدوالر 
دينار،   1.42 الرسمي  سعره  بينما  دنانير،  عشرة  يقارب 
ترتفع  والسلع  المصارف،  أمام  تصطف  الناس  ورأينا 
المتوسطة وهي  الطبقة  أسعارها يومًا بعد يوم، ووجدنا 
واآلن سعر صرف  البالد،  في هذه  الغالء  وطأة  تحت  تئن 
ليصل  الماضي  سبتمبر  منذ  تدريجيًا  انحدر  قد  الدوالر 
بتلك  قمنا  لقد  بقليل...  دنانير  أربعة  مستوى  فوق  إلى 
الوضع  في  الخطير  االنحراف  هذا  لتصحيح  اإلجراءات 
على  المترتبة  النتائج  أن  تمامًا  أعلم  وأنا  االقتصادي... 
أنحاء  كل  في  متساوية  تكن  لم  )المالية(  اإلجراءات  تلك 

البالد«.
منظومة  بحماية  الجنوب  وسكان  الحضور  وطالب 
قطع  وعدم  الجنوب،  في  النفط  وحقول  الصناعي  النهر 
الشباب  إبعاد  في  ساعدونا  قائاًل:  النفط،  ضخ  أو  المياه 
هذا  ألن  والنفط،  المياه  ضخ  يوقف  الذي  المتحمس 
»تسهموا  أن  أطلب  وقال  جميعًا،  الليبيين  حياة  مصدر 
في  والنجاح  مؤخرًا،  أبرمت  التي  العقود  تنفيذ  في  معنا 

إبرام عقود جديدة«.
البعثة  تلجأ  أن  سالمة  يستبعد  لم  نفسه  الوقت  وفي 
الحوار والوصول  إلى تطبيق عقوبات على معرقلي عملية 
أن  سالمة  وأضاف  ليبيا.  في  السياسية  لألزمة  حل  إلى 
تفاهم  إلى  للوصول  الفرقاء  مختلف  بين  التوسط  مهمته 

جيد.
المعلم  هي  وحدها  الجنوب  إلى  سالمة  زيارة  تكن  لم 
من  ساعة   48 نحو  وبعد  بل  الجنوبي،  للمشهد  البارز 
عسكرية  عملية  إطالق  عن  الجيش  أعلن  الزيارة،  تلك 
الغربي من  الجنوب  تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق 
تنظيم  من  أو  »داعش«  تنظيم  من  سواء  اإلرهابيين، 
في  المنتشرة  اإلجرامية  والعصابات  اإلرهابي  »القاعدة« 
الجرائم من  أنواع  الجنوبية والتي تمارس أبشع  المناطق 
خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على 
ومستقبل  الليبية  الهوية  يهدد  كبير  طوبوغرافي  تغيير 

البالد.
تهدف  العملية  أن  إلى  أشار  العامة  القيادة  بيان 
ومنع  الليبي  التراب  وسالمة  وحدة  على  المحافظة  إلى 
العابثين والمخربين من النيل من استقالل ليبيا وسالمة 
مقدرات  تأمين  إلى  تهدف  كما  الجغرافي.  إقليمها 
النهر  منظومة  وحماية  والغاز  النفط  من  الليبي  الشعب 
الليبية، وتقوم عليها  المناطق  التي تغذي كافة  الصناعي 
إلى  باإلضافة  الجنوب،  مناطق  لتنمية  كثيرة  مشاريع 

إيصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود والمواد 
الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب 

وتأمينها. والشمال 
إلى  -كذلك-  تهدف  العملية  فإن  البيان،  وبحسب 
فرض القانون ومنع الجريمة وإيقاف الهجرة غير الشرعية 
وتأمين  والدولي،  واإلقليمي  الوطني  األمن  تهدد  التي 
في  العاملة  سواء  واألجنبية  المحلية  النفطية  الشركات 
العاملة  وكذلك  الزراعية  المشاريع  أو  والغاز  النفط  قطاع 

العمراني. والتطوير  البناء  في 
للقوات  العامة  للقيادة  التابعة  العمليات  غرفة  وطالبت 
والمجرمين  اإلرهابيين  تمركزات  عن  االبتعاد  المسلحة 
والمناطق  المزارع  في مدينة سبها ومحيطها وكذلك في 
المتاخمة لها، وتقييد الحركة قدر اإلمكان، ساعة انطالق 
الحركة  حرية  إلعطاء  انتهائها  إعالن  وحتى  العملية 
بشكل  القتالية  الواجبات  تنفيذ  في  المسلحة  للقوات 
المواطنين ويحفظ سالمتهم  ال وال يؤثر على  سريع وفعَّ

وأمنهم.
إذ  مقدمات،  دون  العسكرية  العملية  تلك  تأت  ولم 
للجيش  التابعة  زياد«  بن  طارق  »كتيبة  إعالن  سبقها 
الرجمة اجتماعًا مغلقًا »مع  قالت إن حفتر عقد بمقره في 
الجنوب  لتطهير  األمني  الطوق  في  الكتائب  وأمراء  قادة 
وأفرادها  قواتها  كامل  »نقلت  أنها  وأوضحت  الليبي«. 
العصابات  »لمواجهة  حفتر  من  بتعليمات  للجنوب« 
داعش  لتنظيم  التابعة  اإلرهابية  والعناصر  التشادية، 
أن  إلى  مشيرة  بنغازي«،  إرهاب  سرايا  وبقايا  والقاعدة 
تمنهنت  قاعدة  إلى  أمس  بالفعل  دخلت  الجيش  قوات 
والقضاء  الجنوب،  تطهير  عملية  في  »للبدء  العسكرية 

الجماعات«. تلك  على 
مشاة«،   166 »الكتيبة  أعلنت  متزامن  توقيت  وفي 
تعليمات  على  »بناًء  أنها  أيضًا  الوطني،  للجيش  التابعة 
لتنفيذ  وأفرادها  عتادها  كامل  بنقل  قامت  حفتر،  المشير 
ولم  جديدة«.  مهمة  ضمن  ليبيا  جنوب  في  الموت  أمر 
عبر  نشرته  الذي  المقتضب  البيان  في  الكتيبة،  توضح 
لكن  التفاصيل.  من  مزيدًا  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
من  المزيد  وصول  عن  تحدثت  أخرى  عسكرية  مصادر 
في   »276 »الكتيبة  أكدت  إذ  للجنوب،  الجيش  قوات 
بأفرادها  »انتقلت  أنها  للجيش  التابع  مشاة«   73 »اللواء 
المهام  إحدى  لتنفيذ  المعلوم  المكان  إلى  كافة  وعتادها 

حفتر«. المشير  تعليمات  على  بناء  القتالية، 
العسكرية،  والعملية  األممي  التحرك  بين  وما 
وانعكاساتها  الخطوات  هذه  جدوى  عن  التساؤل  يبقى 
أن  أم  الجنوب  معاناة  ستزيل  كانت  إذا  وما  المستقبلية، 

الوضع سيبقى على ما هو عليه؟

عضو بمفوضية االنتخابات:

األمن والتمويل أكبر تحديات االستفتاء على الدستور

إن  الشعاب،  عبدالحكيم  لالنتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية  عضو  قال 
الدستور من خالل خطة  على  االستفتاء  يواجه  الذي  األكبر  التحدي  هو  األمن 
التحدي  أن  إلى  مشيرًا  المفوضية،  ومقرات  االنتخابات  مراكز  لتأمين  محكمة 

الثاني هو توفير الميزانية لتغطية العملية االنتخابية.
وأوضح في تصريحات إلى »الوسط« ، أن المفوضية نأت بنفسها عن التورط 
فى االنقسام السياسي، وتتواصل مع كافة األطراف، وتحافظ على اختصاصها 
تعتبر  التي  المفوضية  دور  لتوضيح  األطراف  مع  »تواصلنا  موضحًا  الفني«، 

مستقلة إداريًا وماليًا، والمفوضية تخص كل الليبين وليس جهة معينة«.
في المقابل، قال عضو المفوضية إن تدريب الموظفين توقف بسبب عدم 
وجود ميزانية حقيقية تمكن مفوضية االنتخابات من تنفيذ هذه الخطة، لكنها 

أعلنت عن تدريبات مقررة فى النصف الثاني من شهر يناير الحالي.
مفتوح  المراقبة  »باب  الشعاب  قال  االنتخابات،  نزاهة  ضمانات  وبشأن 
لمؤسسات المجتمع المدني واألحزاب والكيانات والقضاء والمنظمات الدولية 
المعتمدة فى ليبيا واألمم المتحدة«، منوهًا إلى أن مكتب وحدة تمكين المرأة 
التابع للمفوضية درب عددًا من الناشطات لتوعية الناخبة الليبية حول العملية 

االنتخابية ودورها فى المشاركة السياسية.
الجنوب  في  الشاطي  براك  بمنطقة  جديد  انتخابي  مركز  إنشاء  إلى  ونوه 
للناخب  المعلومة  وتوصيل  بالكامل،  المنطقة  هذه  تغطية  أجل  من  الليبي 

بشكل سريع وسهل.
المفوضية  إدارة  مجلس  رئيس  أطلع  الحالي  يناير  شهر  من  السابع  وفي 
عقدت  جلسة  خالل  النواب  مجلس  أعضاء  السايح  عماد  لالنتخابات،  الوطنية 
بمقر المجلس في مدينة طبرق، على استعدادات المفوضية لعملية االستفتاء 

على مشروع الدستور، وقدم خالل الجلسة بعض المالحظات بشأن القانون ..

<    رئيسا مجلس النواب ومفوضية االنتخابات
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ليبيا  األزمة في  لحل  األممية  الطريق  يزال مصير خارطة  ال 
غامضًا، بالنظر إلى فشل تنفيذ الخطوات التي يتم االتفاق 
عليها في المحافل الدولية التي تحظى بتواجد أطراف األزمة 
ومن  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  تنظيم  بينها  من  محليًا، 

قبلها إقرار دستور دائم للبالد.
التشاؤم بشأن إمكانية نجاح الخارطة المقترحة من البعثة 
األممية للدعم في ليبيا، فتح المجال أمام المهتمين بالشأن 
الليبي لقراءة مستقبل العملية السياسية، بعضهم قدّم حاًل 
يتضمن ضرورة وضع خطة جديدة لحل األزمة واستخدامها 
كبديل، في حالة فشلت خارطة الطريق األممية، وفق ما طرح 
المجلس األطلسي »أتالنتيك  باحثان في مقال نشره موقع 

كاونسيل«.
ميزران  كريم  المجلس  في  الباحث  المقال،  كاتبا  ورأى 
»مؤتمر  أن  بوستاي،  فولفانغ  األسترالي  األمني  والمحلل 
باليرمو، الذي انعقد نوفمبر الماضي، حول ليبيا، لم يشهد 
أي تطور على الصعيدين السياسي واألمني، أو على صعيد 

التوافق حول خطة محددة للمضي قدمًا في البالد«.
وكان مؤتمر باليرمو كتب فصاًل جديدًا مما يمكن وصفه 
خالل  الليبية  األزمة  صاحبت  التي  السياسية«  بـ»المماطلة 
الدولية  المنصات  من  واحدًة  باعتباره  الماضية،  السنوات 
وانتهى  الدوليين،  والفاعلين  الخالف  أطراف  جمعت  التي 
المجتمعون  يسمها  لم  التي  »االستنتاجات«  من  جملة  إلى 
تفاصيل  أو  واضحة  بنودًا  تتضمن  لم  كما  ختاميًا«،  »بيانًا 
التأكيد  التي جاءت في سياق  واألمنية  السياسية  لإلجراءات 
المحلية  األطراف  أو  المشاركين  من  الموقف سواء  وتجديد 

دون تسمية قرارات أو توصيات.
فيما قال الباحثان في مقالهما »ما خرج به مؤتمر باليرمو 
بدعم  التزامها  المشاركة  الوفود  لتأكيد  تكرار  مجرد  هو 
واضح  غير  تعريف  على  واالتفاق  األممية،  البعثة  جهود 
لخارطة طريق تهدف إلى حل األزمة، وبمعنى آخر، لم يخرج 

المؤتمر بكثير من النتائج«.
وتساءل الكاتبان، في مقالهما هل ستنجح خارطة الطريق 
حول  توافق  تحقيق  في  األممية  البعثة  قبل  من  المعلنة 

القضايا الخالفية بين الفصائل واألطراف الليبية؟
أعلنتها  التي  تلك  الطريق  خارطة  أن  الباحثان  واعتبر 
بإجراء  مقترح  »هناك  وقاال:  »ضبابية«،  األممية  البعثة 
التصديق عليها  التي جرى  الدستور،  دة  تصويت على مسوَّ
في يوليو من العام 2017، قبيل إجراء االنتخابات الوطنية. 
من  كثيرًا  تغطي  وال  للغاية  ضعيفة  دة  المسوَّ تلك  لكن 
وتوزيع  الالمركزي  الحكم  قضية  مثل  المهمة  القضايا 
مصدره  المقترح  هذا  أن  »يبدو  وأضافا:  النفط«،  عائدات 
األطراف المستفيدة حصرًا من الوضع القائم وال ترغب في 

المضي قدمًا«.
على  استفتاء  لتنظيم  الالزم  الوقت  أن  »كما  وتابعا: 
الصياغة  لجنة  إلى  وإعادتها  المتاحة،  الدستور  دة  مسوَّ
وتنظيم  الشعب،  قبل  من  رفضها  تم  حال  في  للمراجعة 
استفتاء ثانٍ يجعل هذا الخيار غير عملي في الوقت الراهن«.
وذكرا أن السبيل األفضل لتحسين الوضع الراهن في ليبيا 
عقب  مباشرة  االنتخابات  تنظيم  صوب  مباشرة  االتجاه  هو 
تحدثا عن  لكنهما  الليبي،  الوطني  الملتقى  فعاليات  انتهاء 
أن هناك عراقيل كثيرة تقف أمام هذا الحل، أهمها الوضع 
األمني المتدهور الذي قد يؤدي إلى تراجع نسب المشاركين 
باالنتخابات، وحذرا من أن »تقوم بعض األطراف باستغالل 
تدني مستوى األمن، لتقويض مصداقية البرلمان المنتخب 

أو نتائج االنتخابات«.
كذلك لفت الباحثان إلى صعوبة تنظيم حمالت انتخابية 
فعالة في ظل المشهد الهش الذي تعيشه ليبيا حاليًّا، في 
ظل غياب وسائل إعالم تعمل بفاعلية وكفاءة، وقاال: »تلك 
االعتبارات وغيرها تؤكد أن ليبيا ليست مستعدة بعد إلجراء 
انتخابات وطنية، سواء على الصعيد القانوني أم التنظيمي. 
وقد  شائك،  أمر  متعجلة  بصورة  انتخابات  إجراء  أن  كما 
يعجل من تدهور الوضع وانزالق الدولة نحو دوامة جديدة 
الفصائل  بين  المسلحة  المواجهات  ومزيد  العنف  من 

المتنافسة«.

الوضع العام »كارثي«
»الوضع  أن  المقال  رأى  ليبيا،  في  العام  الوضع  وحيال 
كارثي« بالنسبة لغالبية الشعب الليبي، لكنه الوضع األمثل 

ضبابية تنظيم المتلقى الوطني يكتب الفصل األخير للمساعي الدولية

مؤتمر باليرمو لم يشهد
 أي تطور على الصعيدين السياسي 

واألمني

السبيل األفضل لتحسين الوضع الراهن 
هو االتجاه مباشرة صوب االنتخابات 

عقب انتهاء الملتقى الوطني

هل تحتاج ليبيا إلى خطة بديلة لتدارك فشل خارطة الطريق األممية؟

استراتيجية شاملة بين الوكاالت خالل 6 أشهر

قانون أميركي جديد ملكافحة »عودة اإلرهابيني« من ليبيا

ليبيا  في  االستقرار  إرساء  عملية  في  ا  مهمًّ عاماًل  تمثل 
ومنطقة الصحراء بأكلمها، حيث ينظم »داعش« هجمات في 

جميع دول تلك المنطقة.
إلرساء  جديد  نهج  وضع  دون  أنه  على  الباحثان  وشددا 
ما  على  يقوم  عام،  بشكل  ليبيا  وفي  الجنوب  في  االستقرار 
 ،2015 العام  في  الموقع  الليبي  السياسي  االتفاق  حققه 
أهلية  حرب  ضحية  وتقع  عارمة  فوضى  إلى  ليبيا  ستنزلق 

شاملة.

الملتقى الوطني
وانتقل المقال للحديث عن خارطة الطريق التي اقترحها 
ملتقى  بتنظيم  تبدأ  التي  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
وطني عام تشارك فيه كافة الفصائل الليبية، وقال الباحثان: 
بالنسبة  واضحة  غير  الوطني  للملتقى  سالمة  رؤية  »إن 

لمتابعي مسار األزمة في ليبيا«.
يخص  فيما  األدوار«  »حول  تضارب  إلى  الباحثان  ولفت 

<    خليفة حفتر وعقيلة صالح وفائز السراج وخالد المشري خالل مشاركتهم بمؤتمر باريس 

<    إحدى الجلسات التشاورية للملتقى الوطني الليبي 

<  جلسة سابقة للكونجرس األميركي 

ألولئك المستفيدين من الفساد المستشري وغياب الرقابة 
تعتمد  الدولية  األطراف  »إن  وأضاف:  والقضائية،  القانونية 
بشكل كبير على قادة سياسيين محليين ال يملكون أي قوة 
أو نفوذ فعلي على األرض. فالسلطة الحقيقية تقع في أيدي 

المجموعات المسلحة وقاداتها«.
غير  واعتبرها  العسكرية،  الحلول  نجاح  المقال  واستبعد 
يمكنه  تحالف  أي  تخيل  يمكن  »ال  وقال:  بالمرة،  واقعية 
الجيش  وقائد  األخرى.  الفصائل  أمام  حازم  االنتصار بشكل 
طرابلس،  على  السيطرة  يستطيع  ال  حفتر  خليفة  المشير 
والفرصة  الشرقية،  المنطقة  في  قواته  معظم  تتمركز  إذ 
الوحيدة للنجاح في ذلك، نظريًّا، هو اشتعال ثورة من داخل 

المدينة، يصاحبها هجوم من خارج المدينة«.
وتابع الباحثان: »القوة العسكرية األكثر نفوًذا في إقليم 
يستطيع  وهو  العسكري،  مصراتة  مجلس  هي  طرابلس 
المرجح أن ينجح في اإلبقاء  العاصمة، لكن من غير  احتالل 
على سيطرته فترة طويلة، كما أن قوات مجلس مصراتة لن 
تنجح  ولن  النفطي،  الهالل  منطقة  على  السيطرة  تستطيع 

أمام القدرات الجوية لقوات حفتر«.
وحذر الباحثان من أن »أية محاولة من قبل أي طرف لحل 
شاملة،  أهلية  حربًا  األرجح  على  ستشعل  عسكريًّا  الوضع 

ستجر الدولة بأكلمها إلى فوضة شاملة«.

األمن في الجنوب
ليبيا،  جنوب  منطقة  عن  خاص  بشكل  المقال  وتحدث 
إذ  األسوأ،  الجنوب هو  األمني في  الوضع  إن  الباحثان  وقال 
يتواجد تنظيم »القاعدة في بالد المغرب« في تلك المنطقة 
قادة  بعض  مع  وصالت  روابط  وله  منافس،  دون  ويتحرك 

الفصائل المسلحة الموالية لطرفي النزاع.
»مالًذا  الجنوب  منطقة  يعتبر  »داعش«  تنظيم  إن  وقاال 
آمنًا« إلعادة ترتيب أوراقه وتجميع صفوفه بعد طرده من 
أيضًا كقاعدة  المنطقة  ويستخدم  معقله في مدينة سرت، 
للتدريبات والتخطيط لهجمات ينفذها في ليبيا واإلقليم من 

حين آلخر.
ونظرًا للروابط التي أقامها تنظيما »القاعدة« و»داعش« 
والنيجر  وتشاد  والجزائر  تونس  في  مختلفة  مجموعات  مع 
ومالي، أكد المقال أن منطقة جنوب ليبيا »غير المحكومة« 

إنه  تقول  المتحدة  »األمم  وقاال:  الوطني،  المتلقى  تنظيم 
ذلك  معنى  ما  نعرف  وال  األمور،  بزمام  األخذ  الليبيين  على 
بالتحديد، وإن البعثة األممية مهمتها تقديم الدعم فقط، 
لكن آخرون يرون أن األمم المتحدة هي مَن تتولى مهمة 
وغياب  والتوقعات،  األدوار  حول  االرتباك  هذا  التنظيم. 

الشفافية عامة ال يساعد في الخروج بأية نتائج إيجابية«.
يحدد  وصريح  واضح  بيان  وضع  ضرورة  أكدا  ولهذا 
األطراف  كافة  التزام  مع  الوطني،  الملتقى  من  التوقعات 
وتعهدها باحترام نتائج الملتقى، كما قاال إنه »ال يجب اعتبار 
الوطنية  االنتخابات  تنظيم  في مسار  الملتقى مجرد خطوة 
سيقوض  ذلك  ألن  بذاته،  كحدث  به  االهتمام  دون  فقط 
شرعية  سيقوض  وبالتالي  دائم،  توافق  تحقيق  احتماالت 

االنتخابات نفسها«.
المشاركين  انتقاء  أهمية  على  المقال  شدد  كذلك، 
ذوي  ممثلين  يكونوا  أن  على  شديد،  بعناية  الملتقى  في 
بالعملية  المشاركة  في  يرغبون  الليبي،  للشعب  مصداقية 
من  وفود  دعوة  تتم  أن  واقترح  الديمقراطية،  السياسية 
المجالس البلدية المنتخبة كممثلين عن بلدياتهم، واختيار 
البلديات األخرى التي ال يتوافر فيها  شيوخ من القبائل في 

مجالس بلدية منتخبة.

خطة جديدة
وفيما يخص جهود إرساء االستقرار في ليبيا، دعا الباحثان 
اتفاقات  إلى بدء جهود جديدة لتحقيق االستقرار، تبدأ من 
لوقف إطالق النار واتفاقات للهدنة بين األطراف العسكرية 
الرئيسية، تشمل الجيش الليبي وقوات مصراتة وفزان من 

الجنوب وغيرها.
وقف  اتفاقات  في  األميركية  اإلدارة  تتوسط  أن  واقترحا 
إطالق النار، لما لها من مصداقية في أعين الليبيين، لكنهما 
الراهن،  الوقت  في  واقعي  غير  أمر  واشنطن  تدخل  إن  قاال 
على  التأثير  ذات  الدولية،  القوى  من  لشبكة  يمكن  ولهذا 
األطراف الليبية المختلفة، العمل تحت مظلة األمم المتحدة 

والقيام بدور الوسيط.
النار ال يجب أن  الباحثان: »إن اتفاقات وقف إطالق  وقال 
نوع  من  مهمة  يتطلب  ذلك  ألن  الخارج،  من  فرضها  يتم 
التدهور في  آخر تشمل قوى خارجية أكبر وتنذر بمزيد من 

الوضع الداخلي. ولهذا فاألفضل هو مراقبة اتفاقات الهدنة، 
طيار  دون  طائرات  مثل  تقنيات  استخدام  يستدعي  ما  وهو 
لحلف  ويمكن  اإللكترونية،  والمراقبة  الصناعية  واألقمار 
أن يضطلع  أو  المهمة،  بتلك  القيام  )ناتو(  شمال األطلسي 
االتحاد مؤهلة بشكل  أعضاء  األوروبي، فبعض  االتحاد  بها 

جيد لتنفيذ مهام المراقبة«.

مقر الحكومة
لضمان  الحكومة  مقر  اختيار  قضية  إلى  المقال  وتطرق 
النفوذ،  ذات  المسلحة  الفصائل  عن  واستقاللها  تأمينها 
أمراء  عن  استقاللها  تأكيد  إلى  بحاجة  الحكومة  »إن  وقال: 
يرغب  ال  إذ  أبدًا،  سلطتها  تُقبل  لن  وإال  المحليين  الحرب 
لرحمة  يكون تحت سلطة حكومة خاضعة  أن  في  أي طرف 

الفصائل المسلحة«.
الوطني  الوفاق  حكومة  لفشل  »نظرًا  المقال:  كاتبا  وقال 
حلول  ثالثة  هناك  فإن  األمر«،  هذا  في  السابقة  والحكومات 
محتملة تضمن تأمين الحكومة، أولها إنشاء قوات ليبية وطنية 
مستقلة وذات كفاءة تتولى تأمين الحكومة، لكنهما قاال إن 

ذلك لن يتحقق في أي وقت قريب.
والحل الثاني هو اللجوء إلى تكليف قوة حماية دولية لتوفير 
البيئة اآلمنة التي تسمح للحكومة بالعمل، ويمكن قوات تدخل 
تابعة لالتحاد األوروبي إقامة مناطق آمنة حول مطار معيتيقة 
وقاعدة أبو ستة البحرية، لكن المقال لفت إلى عدم رغبة الدول 
األوروبية في اتباع هذا الخيار، ألن ذلك يتطلب دعوة رسمية 
من البرلمان أو رأس الدولة في ليبيا، وهذا الطلب سيجر كثيرًا 

من الصدامات والخالفات بين األطراف الليبية.
لها  التابعة  الحكومة واألطقم  الثالث، فهو نقل  الخيار  أما 
موقتًا إلى منطقة آمنة، بعيدة بشكل كافٍ عن مناطق النزاع 
الرئيسية حتى يسهل حمايتها. ورأى الباحثان أن منطقتي رأس 
النوف أو السدرة خيارات جيدة، وقاال إن إنشاء مناطق محايدة 
حول الميناءين، خالية من المجموعات المسلحة، قد يساهم في 

إنهاء الصراع للسيطرة على هذين الميناءين الرئيسيين.

إطار موقت
المقال: »من  العملية االنتخابية، قال كاتبا  وفيما يخص 
الصعب بشكل عام إجراء انتخابات دون وجود إطار دستوري 
على  واالتفاق  مختلف،  الوضع  ليبيا  في  لكن  عليه،  متفق 

دستور هي الخطوة األكثر أهمية«.
انتخابات  عقد  على  االتفاق  لليبيين  يمكن  أنه  وذكرا 
وطنية من أجل انتخاب لجنة لصياغة الدستور، مسؤولة عن 
وضع نسخة نهائية من دستور متفق عليه، مثلما حدث في 

تونس.
والخيار الثاني هو اعتماد دستور 1963 مع إدخال بعض 
التعديالت، وتبني صيغة جديدة لعقد اجتماعي يضع األسس 
بين  والغاز  النفط  لعائدات  عاداًل  توزيعًا  تضمن  آللية 
الملكي في  1963 أسس للحكم  الليبيين. ورغم أن دستور 
ليبيا، يمكن تعديل ذلك عبر انتخاب شخصية تتمتع بالثقة 
اتفاق  في  المحددة  اآلليات  تبني  أو  الرئيس،  منصب  في 
رئاسي  إنشاء مجلس  على  تنص  التي  السياسي  الصخيرات 

من تسعة أعضاء.
على  االتفاق  أهمية  عن  المقال  كاتبا  تحدث  كذلك، 
تولي  مهمتهم  تكنوقراط،  من  مركزية  حكومة  تشكيل 
األدنى من األمن وتنفيذ اإلصالحات  القدر  إرساء  مسؤولية 
الالزمة إلنعاش االقتصاد، على أن تظل المؤسسات الثالث 
وهيئة  المركزي  والمصرف  النفط  مؤسسة  الرئيسية، 

االستثمار، تحت السلطة الحصرية للحكومة.
والسؤال األهم، حسب المقال، هو: كيف يمكن أن يحظى 
قال  حيث  الليبيين؟،  نظر  في  بالشرعية  البديل  النهج  هذا 
للتصديق على دستور موقت هو  المتاح  الخيار  إن  الباحثان 

الملتقى الوطني المنتظر.
للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  »إن  وتابعا: 
االنتخابية،  باالستحقاقات  اإليفاء  في  دور  لهما  سيكون 
وسيكون لهما دور في أي نهج موقت، وقد يستمر مجلس 
النواب في عمله حتى انتخاب برلمان جديد. ويجب انتخاب 
النواب  مجلس  قبل  من  الجديد  الرئاسي  المجلس  أعضاء 

ومجلس الدولة«.
ورأى الباحثان أن النهج السابق ذكره هو الحل المناسب 
لكن  ليبيا،  تعيشها  التي  الطويلة  االنتقالية  الفترة  لتخطي 
ذلك يعتمد على عقد نقاشات مطولة بين مكونات الشعب 

الليبي، وتحليل محايد للخيارات المتاحة والممكنة.

غسان  األممي  المبعوث  خطة  نجاح  في  اإليطالية  الصحف  كبرى  شككت 
سالمة، واعتبرت أن دعوته إلى عقد الملتقى الوطني الليبي هذا الشهر تشبه 

»السفر في أعالي البحار«.
وقالت جريدة »كوريري ديال سيرا« إن سالمة يرى أن عقد الملتقى فرصة 
نهاية شهر  قبل  المجتمع«،  في  الرائدة  األطراف  ممثلي  بين  للحوار  »مهمة 
يناير 2019. ولكن الجريدة قالت »ليس هناك ما يشير إلى أنه سيكون األمر 

ممكنا خالل األسبوعين القادمين«.
ووصفت»كوريري ديال سيرا« ما تعيشه ليبيا على طريق محاوالت التهدئة 
إلى  واستندت  االنحدار«.  الشديدة  والجدران  المنزلقات  من  »حزمة  بأنه 
تصريحات سالمة خالل مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي، التي أقر فيها بأن 

عقد المؤتمر الوطني الجامع يمثل مهمة شاقة.
إعطاء  هي  سالمة  مهمة  اعتبرت  اإليطالية  »الدبلوماسية  أن  إلى  ولفتت 
معنى لهذا الحدث، مشيرة إلى أن »ضمان نجاح المشاركة لم يكن كافيا وال 

تزال هناك حاجة إلى نتائج ملموسة ال تبدو متوفرة على األقل حتى اآلن«.
وضوح  وعدم  المشاركين،  أسماء  بشأن  جدل  وجود  الصحيفة  وأكدت 
معايير االختيار غير واضحة ، منوهة إلى ما وصفته بـ»ازدياد المساومات بين 
ضد  للقتال  »مضطر  سالمة  أن  إلى  مشيرة  والقبائل«،  العرقية  المجموعات 
الذين يشعرون  250 نائب ناشط في برلماني طبرق وطرابلس،  موقف نحو 

باإلقصاء«.
ونوهت إلى »موجة من االغتياالت والهجمات من عنصر داعش العدوانية 
الشحن  سفن  »وصول  أن  إلى  مشيرة  فزان«.  في  وخاصة   ، متزايد  بشكل 

المحملة باألسلحة التركية في مصراتة ال يؤدي إال الى تأجيج الصراع«.

تفاعالت  بؤرة  إلى  الليبي  بالملف  االهتمام  عاد 
أدرج  أن  بعد  األميركية،  الخارجية  السياسة 
المغرب  دول  ضمن  ليبيا  األميركي  الكونغرس 
لدعم  أخيرًا  تبناه  جديد  بقانون  المعنية  العربي 
موجات  ومواجهة  العنيف  التطرف  مكافحة  قدرات 

التوتر. عودة اإلرهابيين من بؤر 
من  »الشراكة  قانون  على  الكونغرس  وصادق 
تعزيزًا  للصحراء،  العابر  اإلرهاب  مكافحة  أجل 
المغرب  بلدان  العنيف في  التطرف  لقدرات مكافحة 
دول  البرنامج  ويضم  الغربية«.  وأفريقيا  العربي 
والمغرب  ومالي  وتشاد  والكاميرون  والجزائر  ليبيا 
تشترك  شاسعة  منطقة  وهي  وتونس،  وموريتانيا 
الساحل  إلى  المقاتلين  آالف  عودة  هواجس  في 

وليبيا. األفريقي 

التنسيق مزيد من 
التنسيق  من  قدر  أكبر  تحقيق  إلى  القانون  ويرمي 
في  أفريقيا  شمال  ودول  المتحدة  الواليات  بين 
تصويت  على  حصل  حيث  اإلرهاب،  مكافحة  مجال 

الماضي. أواخر األسبوع  النواب األميركي  مجلس 
تقنين  إلى  يهدف  فإنه  القانون  نص  وحسب 
بها  تقوم  التي  الشراكة  ونشاطات  برامج  كافة 
سيما  المنطقة،  في  األميركية  المتحدة  الواليات 
العسكرية  القدرات  وتعزيز  بمساعدة  المتعلقة 

اإلرهاب. الحدود ومكافحة تمويل  ومراقبة 
تقديم  إلى  األميركية  اإلدارة  يدعو  كما 
األشهر  خالل  الوكاالت  بين  شاملة  »استراتيجية 
الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، وفيها 
مكافحة  مجال  في  المتحدة  الواليات  أهداف  تشرح 

الغربية«. وأفريقيا  العربي  المغرب  اإلرهاب في 
الخزانة  وزارة  فرضت  الماضي،  نوفمبر  وفي 
بـ»لواء  يعرف  ما  قائد  على  عقوبات  األميركية 
تتهمه  والذي  بادي،  صالح  ليبيا،  في  الصمود« 
حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من األمم 
في  طرابلس  في  هجوم  عن  بالمسؤولية  المتحدة 

العام الماضي. مايو من 
أميركي اهتمام 

اهتمامًا  األميركي  الشيوخ  مجلس  ويولي 
مع  العربي  والمغرب  األفريقي  الساحل  بمنطقة 
اإلرهابيين  المقاتلين  عودة  من  التحذيرات  تزايد 
تحذيرات  األخيرة  اآلونة  في  بدأت  إذ  األجانب، 
من  عناصر  إيجاد  الغربية  االستخبارات  أجهزة 
والعراق  سورية  من  الفارين  »داعش«  تنظيم 

فضاء خصبًا الستقرارها. الليبي  الجنوب  منطقة 
واشنطن  معهد  كشفه  ما  مع  الخطر  ويتعاظم 
لدراسات الشرق األدنى من أرقام ألعداد المسلحين 

بين  المقاتلين  هؤالء  أحصى  إذ  ليبيا،  في  األجانب 
أربع آالف وخمسة آالف عنصر، ويتصدر التونسيون 
ثم  بـ300،  المغاربة  ثم  عنصر،  بـ1500  القائمة 

مسلحًا. بـ130  الجزائريون 
الخارجية  وزارة  جددت  الجاري،  يناير  وفي 
االقتراب  من  تونس  في  رعاياها  تحذير  األميركية 
خطر  زيادة  سمته  ما  بسبب  ليبيا،  مع  الحدود  من 

المحتملة. اإلرهابية  الهجمات 
نشر  بيان  في  جاءت  التي  التحذيرات،  وتضمنت 
تونس،  في  الرسمي  األميركية  السفارة  موقع  على 
مقدمتها  وفي  المعنية،  المناطق  بأسماء  قائمة 

 30 امتداد  على  ليبيا  مع  الحدودي  الشريط 
المنطقة  جانب  إلى  البالد،  شرق  جنوب  كيلومترًا 
بمنطقة  الجنوبية  الصحراء  في  المغلقة  العسكرية 

تطاوين. لمحافظة  التابعة  رمادة 
بالتحذير  المستهدفة  المناطق  بين  ومن 
ومحمية  جبل  فيها  بما  الغربية،  المرتفعات 
جنوب  وخاصة  جندوبة،  محافظة  ثم  الشعانبي، 
الكاف  بمحافظتي  الغربية  والطريق  دراهم  عين 
محافظة  وأخيرًا  الجزائرية  الحدود  على  والقصرين 

سيدي بوزيد وسط تونس.
الجماعات  أن  إلى  المعلومات  أشارت  كما 
في  محتملة  لهجمات  التحضير  تواصل  اإلرهابية 

البيان. تونس، وفق 
الكونغرس،  عند  األميركي  االهتمام  يتوقف  وال 
والمصري  األميركي  الجانبين  تحضيرات  إذ شهدت 
من  التحذيرات  كان   )2+2( االستراتيجي  للحوار 
وتأثير  بالسالح  الميليشيات  مد  استمرار  خطورة 

المنطقة. ذلك على استقرار دول 
األميركية  المخاوف  تتراجع  لم  نفسه  الوقت  في 
شمال  أمن  على  »داعش«  تنظيم  خطورة  من 
التحليالت  قسم  أصدره  تقرير  يقول  إذ  أفريقيا، 
إن  األميركية  اإلخبارية  إن«  إن  »سي  شبكة  في 
مئات  جذبت  التي  )داعش(،  عقيدة  »جاذبية 
لم  لكن،  التنظيم.  خسارة  مع  األجانب  المقاتلين 

الجاذبية«. تمت هذه 
بالوالء  تتعهد  التي  المنظمات  »تظل  ويضيف: 
واليمن،  وليبيا،  أفريقيا،  غرب  في  لـ)داعش(، 
والفلبين، وإندونيسيا، على سبيل المثال ال الحصر، 
نشطة بصورة ملحوظة، وبدليل تكرار ظهورها في 
ال  »قد  ويؤكد:  العالمية«.  اليومية  األخبار  نشرات 
في  هجمات  توجيه  من  داعش  تنظيم  يتمكن 
المتطرفون  أعضاؤه  يظل  لكن،  اآلن.  بعد  أوروبا 

باسمه«. هجمات  لتنفيذ  يطمحون 
يبقي  والتفاعالت،  التحذيرات  هذه  ووسط 
صيغة  وفق  الليبي  الملف  مع  األميركي  التعامل 
ما  وهو  شاملة،  رؤية  نحو  بعد  تتطور  لم  أمنية، 
في  األميركي  الدور  مستقبل  حول  تساؤالت  يطرح 

الخصوص؟ وليبيا على وجه  المنطقة بشكل عام 

بروكسل ــ علي أوحيدة

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

صحيفة إيطالية : خطة سالمة
تشبه »السفر في أعالي البحار«
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لندن ــ وكاالت

برغم الهزيمة القوية التي لحقت برئيسة الوزراء البريطانية 
خطتها  ضد  كبيرة  بأغلبية  البرلمان  وتصويت  ماي  تيريزا 
المخضرمة  السياسية  فإن  األوروبي،  االتحاد  من  للخروج 
من  والتمكن  منصبها  في  استمرارها  في  األمل  تفقد  لم 
التفاوض مجددًا مع االتحاد األوروبي بشأن اتفاق معدل قد 

يقبله النواب البريطانيون رغم كل التعقيدات والمصاعب.
تعتبر  بأغلبية  التصويت  نتيجة  ظهور  من  لحظات  وبعد 
مقابل   432 بريطانية،  لحكومة  مقترح  رفض  في  تاريخية 
المعارض،  العمال  حزب  زعيم  موقف  ماي  استبقت   ،202
في  حكومتها  في  الثقة  طرح  وطلبت  كوربين،  جيريمي 
ورغم  األربعاء.  مساء  يجري  أن  المقرر  من  كان  تصويت 
فإن  »بريكست«  أو  الخروج،  التفاق  الكبيرة  المعارضة 
أنهم  أكدوا  ماي  لتيريزا  آخرين  وحلفاء  المحافظين  حزب 
سيصوّتون لصالح بقاء الحكومة الحالية، وأنهم لن يقوموا 
انتخابات  بإجراء  أو دعم مطلبه  لكوربين،  الحكومة  بتسليم 

مبكرة ال يضمنون نتيجتها.
كما أن بقاء حكومة ماي سيمنح بعض الوقت الحتماالت 
حتى  أو  األوروبي،  االتحاد  مع  التفاوض  إعادة  منها  عدة 
إذا كانوا  البريطانيين ما  إجراء استفتاء ثانٍ يقرر من خالله 

متمسكين بالفعل بالخروج.
وتأمل رئيسة الوزراء البريطانية في النجاة من التصويت 
مساء اليوم على حجب الثقة عن حكومتها، بينما تحاول في 
الوقت نفسه الوصول إلى تسوية تنال تأييد البرلمان بشأن 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وإذا وافقت أغلبية األعضاء على مقترح كوربن فيجب أن 
الحكومة  تنال تلك  أن  تشكل ماي حكومة جديدة، شريطة 
في  ماي  فشلت  وإذا  يومًا.   14 غضون  في  البرلمان  ثقة 
فيجب  الجديد،  للتشكيل  البرلمان  تأييد  على  الحصول 

الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.
فسيكون  منصبها،  في  البقاء  من  ماي  تمكنت  وإذا 
أمامها فرصة حتى يوم االثنين لكي تعرض »خطة بديلة«. 
بالعودة  التعهد  مثل  الخيارات،  من  عددًا  أمامها  أن  كما 
بريكست.  موعد  تأجيل  طلب  أو  بروكسل،  في  للتفاوض 
نواب  مع  محادثات  ستجري  أنها  أعلنت  قد  ماي  وكانت 
الواجب  الطريق  لمعرفة  بناءة«  »بروح  األحزاب  جميع  من 
عام  استفتاء  نتائج  بتنفيذ  ملتزمة  هذا  مع  لكنها  اتباعه، 

.2016
فيما   - البريطانيون  فالنواب  صعبة،  تبدو  المهمة  لكن 

شروط  على  االتفاق  على  اآلن  حتى  قادرين  غير   - يبدو 
المستقبل  في  وعالقتهم  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج 
من  الخروج  في  الراغبين  بين  انقسام  وهناك  االتحاد،  مع 
وثيقة  عالقات  على  الحفاظ  ومؤيدي  قاطع،  بشكل  االتحاد 
ضد  المحافظين  نواب  من  كبير  عدد  وصوّت  أوروبا.  مع 
رئيستهم بسبب قناعتهم أن اتفاق الخروج لن يحقق نتيجة 
من  العديد  على  وسيبقى   2016 في  جرى  الذي  االستفتاء 
سياسات  بفرض  له  تسمح  األوروبي  االتحاد  مع  الروابط 
لها  توصلت  التي  التسوية  رفضوا  كما  لندن.  على  مالية 
وجمهورية  الشمالية  إيرلندا  بين  الحدود  بخصوص  ماي 
داخل  بريطانيا  بقاء  عمليًا  تعني  إنها  قائلين  إيرلندا، 

االتحاد.

هزيمة كبرى
العموم،  مجلس  في  كبيرة  هزيمة  تلقت  قد  ماي  وكانت 
االتحاد  مع  إليه  توصلت  الذي  الخروج  اتفاق  رُفض  أن  بعد 
تتلقاها  برلمانية  هزيمة  أكبر  في  كبيرة،  بأغلبية  األوروبي 

نائبًا برفض   432 البالد. وصوت األربعاء  حكومة في تاريخ 
عدم  هذا  ويعني  عليه،  فقط   202 موافقة  مقابل  االتفاق، 
الكتلة  من  بريطانيا  لخروج  يعد  كان  الذي  االتفاق  تطبيق 
الهزيمة  هذه  وشكلت  المقبل.  مارس   29 في  األوروبية 
ضربة قوية لرئيسة الوزراء، التي قضت أكثر من عامين في 

مفاوضات من أجل هذه الصفقة مع االتحاد األوروبي.
وترتيب  االتحاد،  من  منظم  بخروج  يقضي  االتفاق  وكان 
صفقة  على  للتفاوض  شهرًا   21 إلى  تمتد  انتقالية  فترة 
تجارة حرة. ورغم رفض البرلمان لالتفاق فإن موعد الخروج 
طريقة  حول  شكوًكا  هناك  لكن  مارس،   29 في  يتغير  لم 

الخروج وربما موعده أيضًا.
أو  آخر  استفتاء  إجراء  يريدون  الذين  النواب  وسيزيد 
جهودهم  من  صفقة،  دون  المغادرة  أو  تمامًا  الخروج  وقف 
التي  الوزراء،  رئيسة  أن  خاصة  يريدون،  ما  على  للحصول 

أصبحت في موقف ضعف، عرضت االستماع إلى حججهم.
المحافظين  حزب  خطوط  الخروج  مناقشات  تتبع  ولم 
في  المحافظين  من   118 حوالي  وصوت  التقليدية.  الحاكم 

أحزاب  إلى  وانضموا  الوزراء،  رئيسة  اتفاق  ضد  البرلمان 
العمال،  حزب  نواب  من  ثالثة  ساند  بينما  المعارضة. 

المعارض الرئيسي للحكومة، اتفاق رئيسة الوزراء.
الحكومة  رئيس  يتقدم  أن  يتوقع  العادية  الظروف  وفي 
أنها  أكدت  ماي  لكن  كتلك،  هزيمة  بعد  فورية  باستقالة 
سوف تواصل مهامها، في بيان ألقته فور انتهاء التصويت. 
)البرلمان(،  المجلس  »تحدث  النواب:  مخاطبة  وقالت 

الحكومة.« وستصغي 
وعرضت ماي محادثات بين األحزاب لتحديد طريقة خروج 
بثقة  الفوز  ما نجحت في  إذا  األوروبي،  االتحاد  بريطانيا من 
البرلمان في التصويت الذي كان مقررًا أن يجري مساء أمس.

فوضى في البرلمان
هذا  إن  النواب،  مجلس  أمام  خطاب  في  كوربين  وقال 
بشأن  حكم  »بإصدار  العموم  لمجلس  سيسمح  التصويت 
عدم الكفاءة المطلقة لهذه الحكومة.« وشنّ هجومًا حادًا 
على ماي متهمًا إياها بالفشل في إدارة ملف التفاوض على 

مدى عامين مع االتحاد األوروبي، مشيرًا إلى أنه ال يوجد أي 
سبب لتوقع نتيجة مختلفة.

الديمقراطي،  االتحادي  الحزب  زعيمة  فوستر،  أرلين  لكن 
قالت إن حزبها الذي يريد الحفاظ على بقاء تيريزا ماي في 
بي  لبي  وقالت  الثقة.  اقتراع  في  يدعمها  سوف  السلطة، 
بأكملها«  بريطانيا  لمصالح  وفًقا  »تصرفوا  النواب  إن  سي 
»سنمنح  أضافت:  لكنها  الخروج.  اتفاق  على  بالتصويت 

الحكومة الوقت للحصول على صفقة آمنة وأفضل.«
الذي  جونسون،  بوريس  السابق  الخارجية  وزير  وقال 
االتحاد  من  الخروج  مؤيدي  أشد  ومن  ماي  لخالفة  يتطلع 
الجميع«،  توقعه  مما  أكثر  »هزيمة  حدث  ما  إن  األوروبي، 
عداد  »في  اآلن  أصبح  الوزراء  رئيسة  اتفاق  أن  يعني  وهذا 
واسعًا  »تفويضًا  ماي  يمنح  ذلك  إن  قال  لكنه  الموتى«. 
بالعودة إلى بروكسل )عاصمة االتحاد األوروبي(«، للتفاوض 
الوزراء  رئيسة  أنه سيؤيد  وأكد جونسون  اتفاق جديد.  على 

في تصويت الثقة مساء أمس.
فشل  إذا  إنه  أومونا،  تشوكا  العمالي  النائب  قال  بينما 
وإجراء  ماي  تيريزا  من  الثقة  سحب  في  العمال  حزب  زعيم 
تطلبه  ما  مساندة  عليه  يتعين  فإنه  جديدة،  انتخابات 
استفتاء  العمال إلجراء  أعضاء حزب  الساحقة« من  »األغلبية 
السير  األحرار  الديمقراطيين  زعيم  وقال  الخروج.  على  جديد 
فينس كيبل، الذي يريد أيضًا إجراء استفتاء ثان، إن »هزيمة 
تحقيق  يمكن  ال  ولكن  الخروج«،  نهاية  بداية  كانت  ماي 
اسكتلندا  وزراء  رئيسة  وعلقت  كوربين.  دعم  دون  من  هذا 
نيكوال سترجن، بأن تيريزا ماي عانت من »هزيمة ذات أبعاد 
التي   ،50 بالمادة  العمل  وقف  إلى  تاريخية«، ودعت مجددًا 
الوزير  أن  غير  آخر.  استفتاء  أجل  من  بريطانيا،  خروج  تنظم 
العموم  مجلس  في  إجماع  يوجد  ال  إنه  قال  ستيوارت،  روري 
على أي خطة للخروج من االتحاد األوروبي، بما في ذلك إجراء 

استفتاء آخر.

رد فعل االتحاد األوروبي
إن  قال  يونكر،  كلود  جان  األوروبية  المفوضية  رئيس  لكن 
االتحاد.  من  لبريطانيا  منظم  غير  خروج  من  خطرًا  هناك 
منظم،  خروج  لتأمين  الوحيد  الطريق  كان  االتفاق  إن  وقال 
»أظهرا  تاسك،  دونالد  األوروبي  المجلس  ورئيس  أنه  كما 

حسن النية« مع إيضاحات إضافية للنواب.
أقرب  في  نواياها  توضيح  على  بريطانيا  »أحث  وأضاف: 
أسفه  تاسك  أبدى  بينما  ينفد«.  يكاد  الوقت  ممكن.  وقت 
يملك  »من  تغريدة  في  الحًقا  وقال  التصويت،  لنتيجة 

الشجاعة ليقول ما هو الحل الشجاع.«

لندن تطلب إعادة التفاوض.. وتزايد المطالبين بعقد استفتاء ثان

تيريزا ماي تتمسك بمنصبها رغم الهزيمة الثقيلة في البرملان البريطاني ورفض اتفاق »بريكست«

<    زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين<   رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

<   الرئيس األميركي دونالد ترامب في اجتماع بالبيت األبيض 

<   الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  لدى إطالقه لـ»النقاش الوطني الكبير«  في منطقة النورماندي 
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الثالثا،ء من  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  أعلن 
الوطني  »الحوار  انطالق  البالد،  شمال  النورماندي  منطقة 
والبلديات  المحافظات  مختلف  عبر  سيجري  الذي  الكبير« 
حتى منتصف مارس، على أمل حل أزمة »السترات الصفر« 

المستمرة منذ نحو شهرين.
القدرة  هي  أساسية  ملفات  أربعة  الحوار  ويتضمن 
تعكس  والبيئة،  والديمقراطية  والضرائب  الشرائية 
التي  البارزة  والضريبية  والسياسية  االجتماعية  المطالب 

طرحها الحراك الشعبي.
وتنطوي هذه البادرة على رهان أساسي للرئيس العازم 
على إعادة إطالق واليته واستعادة المبادرة في ظل األزمة 
استطالعات  في  شعبيته  وهبوط  شهرين  منذ  المستمرة 
باريس  لماكرون خارج  األولى  الزيارة  الرأي. وُأحيطت هذه 
دعا  أن  بعد  خاصة  مشددة،  أمنية  بتدابير  شهر  منذ 

محتجون ونقابات إلى التظاهر في الموقع نفسه.
حتى  التظاهر  المحلية  اإلدارة  عن  صادر  مرسوم  وحظر 
أعطي  التي  )غرب(  بورترود  غران  منطقة  في  األربعاء 
روان،  وفي  الوطني.  للحوار  االنطالق  إشارة  منها  الرئيس 
على مسافة ثالثين كلم، سار أكثر من 2500 محتج السبت 
في شوارع وسط المدينة، ما أدى إلى مواجهات مع قوات 

األمن رافقتها تعديات على صحفيين.
إلى  ساعتين،  من  وألكثر  ماكرون،  الرئيس  واستمع 
لعرض  حضروا  المنطقة،  من  مدن  عدة  بلديات  رؤساء 
مسؤول   600 دعوة  وتمت  مناطقهم.  سكان  شكاوى 

للمشاركة في إطالق هذا النقاش.
وتم اختيار هذه البلدة البالغ عدد سكانها 3500 نسمة، 
من  أولى  كمحطة  عامة،  مواصالت  بأيو  تحظى  ال  التي 
جولة على فرنسا يستمع ماكرون خاللها إلى رؤساء بلديات 

جميع المناطق الفرنسية خالل نحو عشرة لقاءات مماثلة.
وردًا على سؤال عما إذا كان سيلتقي مواطنين ويتناقش 
إن  اإلليزيه  قصر  قال  عادة،  يفعله  ما  غرار  على  معهم 

المسألة تتوقف على األجواء السائدة.
ديسمبر  مطلع  في  بشدة  متظاهرون  هاجمه  أن  ومنذ 
في بوي آن فولي بوسط فرنسا، لم يقم ماكرون بالتواصل 
سوق  إلى  خاطفة  زيارة  باستثناء  الفرنسيين،  مع  مباشرة 
بعد  ديسمبر   14 في  )شرق(  ستراسبورغ  في  الميالد  عيد 

االعتداء الذي أوقع خمسة قتلى هناك.

الخروج من اإلليزيه
يجب  االختباء،  وقت  ليس  »الوقت  حكومي:  مصدر  وقال 

الخروج، الناس ال يرغبون في رئيس قابع في اإلليزيه«.
وبدأ هذا الحوار تحت شعار »اإلصغاء«، وأكدت الرئاسة أن 
مشاغل  »ينقلوا  حتى  البلديات«  لرؤساء  سيترك  »الكالم 
أرياف  بلديات  رؤساء  جمعية  رئيس  وأكد  مواطنيهم«. 
قصر  في  استقباله  بعد  اإلثنين،  بربيريان،  فانيك  فرنسا 
في  إال  التكلم،  ينوي  ال  إنه  لنا  »قال  ماكرون:  أن  اإلليزيه 

نقاط محددة. إنه باألحرى في مرحلة إصغاء«.
تم  التي  الشكاوى  الضريبية  العدالة  مسائل  وتتصدر 
وهو  الثروة،  على  الضريبة  فرض  إعادة  وتحديدًا  جمعها، 
الشرائية  والقدرة  النقاش،  خارج  ماكرون  وضعه  موضوع 

للمتقاعدين.

مخاطر النقاش
وحضر ماكرون إلى النورماندي برفقة أربعة وزراء بينهم 
السلطات  ووزير  واغون  إيمانويل  البيئي  االنتقال  وزيرة 
على  اإلشراف  المكلفان  لوكورنو  سيباستيان  المحلية 

النقاش.
وحرص قصر اإلليزيه على تبديد االنطباع بأن الحكومة 
به قسم من  يتهمها  ما  وهو  النقاش،  على  قيودًا  تفرض 
بالتالي  الوارد  غير  ومن  والمعارضة،  الصفر«  »السترات 
في  المناقشات  انتهاء  قبل  موضوع  أي  الرئيس  يحسم  أن 

منتصف مارس.
ريبوبليك  »ال  جريدة  من  بوغورو  مارسيل  جان  وقال 
المرحلة،  أخفق هذه  »إن  أنه  مبديًا مخاوفه  بيرينيه«،  دي 
لكن  السواء«.  على  وللبالد  له  جسيمة  األضرار  فستكون 
»من  أنه  كالعديدين  يرى  »اللزاس«  من  بودان  لوران 

المصلحة العامة أن يفضي هذا النقاش إلى نتيجة«.
إلقناع  كبرى  جهود  بذل  الرئيس  على  سيتحتم  لكن 
النقاش،  في  جدوى  أي  يرون  ال  الذين  الفرنسيين  عديد 

سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من أنصار المحتجين.
في  المشاركة  ينوون  الفرنسيين  ثلث  نحو  كان  فإن 
سيسمح  أنه  فقط  منهم   31% يعتقد  الكبير،  النقاش  هذا 
استطالع  بحسب  الصفر«،  »السترات  أزمة  من  بالخروج 

للرأي أجرته »أوبينيون واي« ونشرت نتائجه اإلثنين.

رسالة ماكرون
»رسالة  بكتابة  الحوار  إطالق  استبق  ماكرون  وكان 
محاورالنقاش  فيها  حدد  صفحات  أربع  من  للفرنسيين« 
األربعة. لكنه رسم كذلك خطوطًا حمراء مثل إلغاء الضريبة 
على الثروة وزواج المثليين، محذرًا ماكرون من أن النقاش 

»ليس انتخابات وال استفتاء«.
القدرة  هي  كبرى  محاور  أربعة  الرسالة  وطرحت 
تعكس  وهي  والبيئة،  والديمقراطية  والضرائب  الشرائية 
غالب  في  يطرحها  التي  للمواضيع  الرئيسية  العناوين 
والوسطى  الشعبية  الطبقات  من  الفرنسيين  آالف  األحيان 
يعتبرونها  سياسة  على  نوفمبر   17 منذ  يحتجون  الذين 

غير عادلة.
وقبل ساعات من انطالق »الحوار الوطني الكبير«، بقت 
فيه غير مؤكدة، حيث تعددت  السياسية  األحزاب  مشاركة 

ردود أفعالها عقب كشف رسالة ماكرون للفرنسيين.
»فرنسا  حزب  في  القيادية  سيمونيه  دانيال  واعتبرت 
تضليل  »مجرد  ماكرون  دعوة  أن  راديكالي(  )يسار  األبية« 

لوأد« التحرك الشعبي بقيادة »السترات الصفر«.
كما اعتبر فاليران دي سان جوست، المسؤول في حزب 
الرئيس  اقتراح  أن  المتطرف،  اليميني  الوطني«  »التجمع 
أن  إلى  الفتًا  التحديات«،  مستوى  على  »ليس  الفرنسي 

السلطات إنما تسعى عبر هذا الحوار »إلى كسب الوقت«.
اليميني  »الجمهوريين«  حزب  فإن  المقابل،  في 
هذه  إلى  الدعم  تقديم  »سيحاول  أنه  أعلن  المعارض 
االستشارة ألننا نريد الخروج من الفوضى« بحسب ما قالت 
الناطقة باسم الحزب، لورانس ساييه، مع »إبداء تحفظات 

على األسلوب«.
»الحركة  حزب  في  المسؤول  بايرو  فرانسوا  قال  كما 
الديمقراطية« الوسطي: »بالنسبة إلى المجتمع الفرنسي، 
فإن الحوار يمكن أن يكون مهمًا جدًا ومفيدًا، حتى لو أن 

كثيرين سيسعون لعرقلته«.

في رد على اعتقال مديرة »هواوي«

بكني تصعد األزمة مع أوتاوا وتقضي بإعدام مواطن كندي إثر محاكمة سريعة

تمديد نشر القوات األميركية على الحدود مع المكسيك

اتهامات »التواطؤ« مع روسيا تعود ملحاصرة ترامب مع استمرار أزمة إغالق الحكومة

بينما استمرت أزمة إغالق مؤسسات الحكومة 
بين  الخالف  بسبب  األميركية  الفيدرالية 
الذي  النواب  ومجلس  ترامب  دونالد  الرئيس 
في  رغبته  حول  الديمقراطيون  عليه  يسيطر 
المكسيك  مع  الحدود  طول  على  جدار  بناء 
بتكلفة نحو 6 مليارات دوالر، طفت على السطح 
الرئيس  »تواطؤ«  بشأن  االتهامات  مجددًا 
األميركي مع روسيا لضمان فوزه في انتخابات 
العام 2016 إثر تقارير صحفية أفادت أن مكتب 
تحقيًقا بشأن عالقة  فتح  الفيدرالي  التحقيقات 
ترامب بروسيا قبل عامين، وكذلك مزاعم بأنه 
أخفى محاضر الجلسات التي عقدها مع الرئيس 
أعضاء  عن  حتى  بوتين  فالديمير  الروسي 

إدارته.
إغالق  بأزمة  األبيض  البيت  انشغال  ورغم 
رقمًا  سجلت  التي  الفيدرالية  المؤسسات 
ببلوغها  المتحدة  الواليات  تاريخ  في  قياسيًا 
نحو  تقاضي  عدم  عليه  ترتب  مما  شهر،  نحو 
800 ألف موظف لرواتبهم، كرر ترامب تأكيده 
وذلك  روسيا«،  لحساب  »يومًا  يعمل  لم  أنه 
ردًا على أسئلة من صحفيين حول عالقاته مع 

موسكو قبل أن يتوجه إلى والية نيو أورلينز.
ووجه صحفيون األسئلة بعد كشف صحيفة 
التحقيقات  مكتب  أن  تايمز«  »نيويورك 
تحقيقًا   2017 في  فتح  آي(  بي  )إف  الفيدرالي 
لحساب  يعمل  الرئيس  كان  إذا  ما  ليحدد 
إن  قائاًل  بقوّة مستنكرًا،  ترامب  ليردّ  روسيا، 
ضخمة«  احتيال  »عملية  هو  له  يتعرض  ما 
التحقيقات  مكتب  مدير  مسؤوليتها  يتحمّل 
قام  الذي  كومي  جيمس  السابق  الفيدرالي 
ب»حليفه«  وصفه  ومن  منصبه،  من  بفصله 
روبرت مولر المحقق الخاص في مزاعم تواطؤ 
السابق  آي  بي  اإلف  ومدير  روسيا،  مع  ترامب 

كذلك.
األبيض  البيت  حدائق  من  ترامب  وصرّح 
إلى  متوجهًا  الطائرة  يستقل  أن  قبل  اإلثنين 
نيو أورلينز )لويزيانا(، »أعتقد أنه من المعيب 

أن تطرحوا هذا السؤال«.
تحقيق  فإن  األميركية،  الصحيفة  وحسب 
أدمج  ما  األميركية سرعان  الفيدرالية  الشرطة 
العام  المدعي  فتحه  قد  كان  آخر  بتحقيق 
ما  لتواطؤ  شكوك  وجود  حول  مولر،  الخاص، 
كان  عندما  ترامب  حملة  وفريق  موسكو  بين 

مرشحًا لالنتخابات الرئاسية عام 2016.

وأضاف ترامب »أعتقد أن الذين فتحوا هذا 
كومي«  أقلت  ألنني  ذلك  فعلوا  أنما  التحقيق، 
الفيدرالي،  التحقيقات  لمكتب  السابق  المدير 
»األمر الذي كان عماًل ممتازًا من أجل بلدنا«. 
في  ووصفه  كومي  إهانة  ترامب  تعمد  كما 

تغريدة الحقه أنه »شرطي فاسد«.
نقلتها  معلومات  حول  سؤال  على  وردًا 
يكون  قد  أنه  عن  بوست  واشنطن  صحيفة 
نظيره  مع  محادثاته  تفاصيل  إخفاء  حاول 
ومصادرته  بل  بوتين،  فالديمير  الروسي 
مع  عقدها  التي  الخمسة  االجتماعات  لمحاضر 
الرئيس الروسي على هامش عدة قمم دولية، 

رفض ترامب ذلك االتهام.
على  شيًئا  أعرف  »ال  الصدد  هذا  في  وقال 
اإلطالق عن هذا األمر، يوجد الكثير من األخبار 
الكاذبة )...( إنه لقاء تكلل بالنجاح«، في إشارة 
يوليو  في  عُـقدت  التي  هلسنكي  قمة  إلى 

2018 مع بوتين.
ضجة  ترامب  أثار  القمة  هذه  ختام  وفي 
الجمهوري،  معسكره  داخل  حتى  كبيرة، 
خالل  بوتين  مع  جدًا  متساهاًل  بدا  عندما 
بشأن  خصوصًا  المشترك  الصحفي  المؤتمر 
االنتخابية  الحملة  في  الروسي  التدخل  مسألة 

األميركية عام 2016.

كلينتون ترد: »دمية متحركة«
سابقين  حكوميين  موظفين  عن  ونقاًل 
بوست«  »واشنطن  صحيفة  أكدت  وحاليين، 

خمس  عن  مفصّل  تقرير  أي  يوجد  ال  أنه 
وبوتين  ترامب  بين  جرت  مختلفة  محادثات 
لقائه مع  الماضيين. وفي ختام  العامين  خالل 
ترامب  2017، طلب  عام  هامبورغ  في  بوتين 
من مترجمه أن يعطيه ما كتبه وعدم مشاركة 

فحوى المحادثات مع آخرين في اإلدارة.
يسيطر  الذي  للكونغرس  ويمكن 
الديمقراطيون على األغلبية في مجلس النواب 
وقال  الحساسة.  المسألة  هذه  يثير  أن  فيه، 
الرئيس الجديد للجنة شؤون االستخبارات في 
»العام  تغريدة  في  شيف  آدم  النواب  مجلس 
مالحظات  على  الحصول  إلى  سعينا  الماضي، 
أوشهادة المترجم للقاء ترامب وبوتين. صوّت 
اليوم  يريدون  هل  بالرفض.  الجمهوريون 

االنضمام إلينا؟«
من  يكون  »ألن  بسخرية  متسائاًل  وتابع 
أميركا  رئيسنا يضع  إذا كان  ما  المفيد تحديد 
ترامب  حملة  شعار  إلى  إشارة  في  ؟«،  أواًل 

االنتخابية.
وبين  بينه  تواطؤ  أي  تمامًا  ترامب  وينفي 
روسيا، ويصف التحقيق الذي يجريه مولر بأنه 
نوع من »حملة مطاردة شعواء«. وال يزال هذا 
إدانة  إلى  اآلن  حتى  أدى  وقد  قائمًا،  التحقيق 
بينهم  آخرين  إلى  اتهامات  وتوجيه  أشخاص، 

مقربون من الرئيس.
واستفادت غريمته في االنتخابات الرئاسية 
المناسبة  من  كلينتون  هيالري   2016 عام 
إلسماع صوتها. وكتبت في تغريدة »كما قلت 

سابقًا: دمية متحركة«، مرفقًة التغريدة بفيديو 
المناظرة  لتبادل حادّ جمعها مع ترامب خالل 

الرئاسية في أكتوبر 2016.
أن  الواضح  »من  حينها  كلينتون  وقالت 
رئيس  يكون  أن  في  يرغب  بوتين(  )فالديمير 
متحركة«،  دمية  عن  عبارة  المتحدة  الواليات 
ليردّ عليها ترامب »أنت الدمية، أنت الدمية«.

تمديد نشر القوات على حدود المكسيك
من ناحية أخرى، أعلن البنتاغون اإلثنين أنه تم 
الحدود  على  األميركية  القوات  انتشار  تمديد 
مع المكسيك حتى سبتمبر بهدف دعم حرس 

الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين.
إن  بيان  في  البنتاغون  باسم  متحدث  وقال 
»وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان وافق على 
الداخلي  األمن  لوزارة  المساعدة  تقديم  طلب 

حتى 30 سبتمبر 2019«.
جندي   4500 من  أكثر  حاليًا  وينتشر 
المتحدة  الواليات  بين  الحدود  طول  على 
تلك  نشر  أعلن  قد  ترامب  وكان  والمكسيك. 
القوات قبل االنتخابات التشريعية في 6 نوفمبر 
أميركا  من  المهاجرين  آالف  لوصول  تحسبًا 

الوسطى إلى الواليات المتحدة.
القوات  تلك  انتشار  ينتهي  أن  مقررًا  وكان 
وزارة  أن  غير  ديسمبر،  منتصف  في  األميركية 
من  األمر  بادئ  في  طلبت  الداخلي  األمن 
حتى  االنتشار  هذا  تمديد  يتم  أن  البنتاغون 
على  المستمر«  »التهديد  إلى  نظرًا  يناير   31

الحدود.
عشرات  تجمّع  مع  البنتاغون  قرار  وتزامن 
األشخاص اإلثنين في مدينة سان بيدرو سوال 
»قافلة«  لتشكيل  استعدادًا  هندوراس،  في 
المتحدة.  الواليات  نحو  ستتجه  مهاجرين 
وقال خوسيه راميريز البالغ السابعة عشرة من 
للحافالت،  بيدرو سوال  عمره، في محّطة سان 
لوكالة فرانس برس »سأرحل ألننا ال نستطيع 
أن نفعل أي شيء هنا )...( إننا نغادر بحًثا عن 

الحلم األميركي«.
بيدرو سوال  أن محطة سان  بالذكر  الجدير 
منها  انطلق  التي  النقطة  كانت  للحافالت 
2000 مهاجر هندوراسي في 13 أكتوبر ومن 
عددًا  ضمت  أيام  أربعة  بعد  ثانية  قافلة  ثمّ 
قوافل  أيضًا  غادرت  ثم  المهاجرين.  من  أقل 
وغواتيماال  السلفادور  من  أخرى  مهاجرين 
باتّجاه الواليات المتحدة، وهو ما دفع ترامب 
على  الجدار  ببناء  االنتخابي  مطلبه  إحياء  إلى 

طول الحدود مع المكسيك.

بحق  صدر  الذي  اإلعدام  حكم  عن  بشدة  الصين  دافعت 
مواطن كندي، ُأدين بتهريب المخدرات، وسط تصاعد حدة 
من  محللون  يحذر  الذي  البلدين،  بين  الدبلوماسي  الخالف 

تحوله إلى لعبة »سياسة احتجاز الرهائن« عالية المخاطر.
الخارجية الصينية بشدة »بالتصريحات غير  ونددت وزارة 
جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  بها  أدلى  التي  المسؤولة« 
بحق  الصين  في  الصادر  اإلعدام  حكم  انتقد  بعدما  ترودو 

روبرت لويد شلنبرغ )36 عامًا(.
الماضي  الشهر  منذ  سجال  في  وأوتاوا  بكين  وانخرطت 
عندما أوقفت السلطات الكندية، منغ وانزو، المديرة المالية 
لـ»هواوي«، أكبر شركة اتصاالت صينية، بطلب من الواليات 
على  المفروضة  العقوبات  بانتهاك  تتهمها  التي  المتحدة 

إيران.
توقيف  على  رد  بمثابة  المراقبون  اعتبره  تحرك  وفي 
كنديين،هما  مواطنين  الصينية  السلطات  اعتقلت  منغ، 
مايكل  األعمال  ورجل  كوفريغ  مايكل  السابق  الدبلوماسي 

سبافور، واتهمتهما بتهديد األمن القومي.
وبعد ذلك، عادت السلطات للنظر في قضية شلنبرغ الذي 
بتهريب  إدانته  إثر  نوفمبر  في  عامًا   15 بالسجن  عليه  حكم 
محاكمته  بإعادة  عليا  محكمة  أمرت  شهر،  وبعد  المخدرات. 
العقوبة  أن  قضت  بعدما  شرق(  )شمال  داليان  مدينة  في 

على  الحكم  توقيت  المراقبين  وأثار شكوك  متساهلة.  كانت 
جديدة  أدلة  وإضافة  القضائية،  اإلجراءات  وسرعة  شلنبرغ 
كيلوغرامًا   222 لتهريب  خطة  في  رئيسي  كمشتبه  تظهره 

من الميثامفيتامين إلى أستراليا.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة »هيومن رايتس ووتش«، 
احتجاز  سياسة  لعبة  إطار  »في  »تويتر«:  على  روث،  كينيث 
الرهائن، تسارع الصين إلعادة محاكمة مشتبه كندي وتحكم 
للضغط  بها  لدرجة ال بأس  باإلعدام في محاولة جلية  عليه 

القانون  في  المتخصص  األستاذ  واستخدم  كندا«.  على 
الصيني في جامعة جورج واشنطن، دونالد كالرك، مصطلحًا 
»دبلوماسية  عليه،  مطلقًا  الوضع  لوصف  سوداوية  أكثر 
التهديد بالقتل«. وقال: »إن الحكومة الصينية ال تحاول حتى 

التظاهر بأن المحاكمة كانت عادلة«.
»قلقه  عن  ترودو،  جاستن  الكندي،  الوزراء  رئيس  وأعرب 
»بشكل  باإلعدام  حكم  إصدار  الصين  قرار  بشأن  البالغ« 

تعسفي«.
الخارجية الصينية، هوا شونينغ، نفت  الناطقة باسم  لكن 
إلى  كندا  داعية  شلنبرغ،  قضية  سيّست  بكين  تكون  أن 
للصين  القضائية  السيادة  واحترام  القانون  دولة  »احترام 

)...( ووقف اإلدالء بتصريحات غير مسؤولة«.
لمواطنيها،  بالسفر  يتعلق  جديدًا  تحذيرًا  أوتاوا  وأصدرت 
الصين  في  الحذر  درجات  أعلى  »ممارسة  إلى  إياهم  داعية 
للقوانين  التعسفي  التطبيق  إلى  التعرض  لخطر  نظرًا 

المحلية«.
داعية  مشابهًا،  ردًا  بكين  أصدرت  ساعات،  وبعد 
السفر« بعدما  أثناء  إلى توخي »الحذر  الصينيين  المواطنين 
»ُاحتُجزت في كندا في اآلونة األخيرة مواطنة صينية بشكل 
واضحة  إشارة  في  ثالثة«،  دولة  من  على طلب  بناء  تعسفي 

إلى توقيف منغ.
وأما جريدة »ليغال دايلي« الرسمية، فنقلت عن المحكمة 
في مقاطعة لياونينغ تأكيدها، الثالثاء، أن قراراتها »تتوافق 

مع بنود قانون االجراءات الجنائية«.

بكين – وكاالت

باريس – وكاالت

واشنطن ــ وكاالت

شعاره »اإلصغاء« واالستماع لشكاوى المواطنين

ماكرون يطلق »الحوار الوطني الكبير« الحتواء 
االحتجاجات املتصاعدة لـ »السترات الصفر«

< الكندي شلنبرغ خالل إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات
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دور  »أي  لكن  التركي«  التعاون  عبر 
تكون  ولن  المعادلة  سيغيّر  لتركيا 
المنطقة آمنة«. واعتبر أنه »يمكن رسم 
خط فاصل بين تركيا وشمال سورية عبر 
لحفظ  المتحدة  لألمم  تابعة  قوات  استقدام 
األمن والسالم أو الضغط على تركيا لعدم مهاجمة 
مناطقنا«، مؤكدًا أنه »ال يمكن القبول بالخيارات األخرى 

ألنها تمسّ سيادة سورية وسيادة إدارتنا الذاتية«.
وشكلت إقامة هذه المنطقة محور اتصال هاتفي مساء 
وأعلنت  األميركي.  ونظيره  التركي  الرئيس  بين  اإلثنين 
منطقة  إنشاء  فكرة  خالله  »بحثا  أنهما  التركية  الرئاسة 

أمنية يتم تطهيرها من اإلرهاب في شمال البالد«.
التركي  األركان  رئيس  يجتمع  أن  المقرر  من  وكان 
لتحديد  بروكسل  في  األربعاء  أمس  األميركي  نظيره  مع 
»آليات« إقامة هذه »المنطقة اآلمنة« التي ستكون وفق 
ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين 

»تحت سيطرة تركيا«.

روسيا: إدلب أواًل
األربعاء  أمس  دمشق،  حلفاء  أبرز  موسكو،  وسارعت 
إلى رفض إقامة هذا االقتراح. وقال وزير الخارجية سيرغي 
الفروف للصحفيين في موسكو األربعاء »نحن على قناعة 
بأن الحل الوحيد واألمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة 
والهياكل  السورية  األمن  وقوات  السورية  الحكومة 

اإلدارية«.
ونؤيد  »نرحب  صحفي،  مؤتمر  في  الفروف  وقال 
األكراد  عن  ممثلين  بين  اآلن  بدأت  التي  االتصاالت 
والسلطات السورية كي يتمكنوا من العودة إلى حياتهم 
حصول  وأكد  خارجي«.  تدخل  دون  واحدة  حكومة  تحت 
منذ سبع سنوات  المستمر  السوري  النزاع  حل  في  تقدم 
وبأن التركيز يجب أن يكون على محافظة إدلب في شمال 
شرق سورية التي باتت في وقت سابق هذا الشهر عمليًا 
عليها  تهيمن  التي  الشام  تحرير  هيئة  سيطرة  تحت 

»جبهة النصرة« المرتبطة بتنظيم القاعدًة.
السورية  »التسوية  الروسي:  الخارجية  وزير  وتابع 
يكون«،  أن  نرغب  مما  أبطأ  بالطبع  كونها  رغم  تتقدم، 

تحت  آمنة«  »منطقة  إقامة  رفضهم  سورية  أكراد  أكد 
سيطرة تركية في شمال البالد على الحدود بين البلدين، 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يسعى  اتفاق  بموجب 
إلى التوصل له مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في 
األميركية  القوات  قرار سحب  تداعيات  للحد من  محاولة 

من شمال سورية.
وهددت تركيا مؤخرًا بشنّ هجوم واسع على مناطق 
سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في شمال وشمال 
بين  حرج  موقف  في  واشنطن  وضع  ما  سورية،  شرق 
يرضي  تفاهم  القتراح  المبادرة  إلى  ودفعها  حليفيها 
األطراف كافة. وأعلن ترامب عن سعيه للتوصل لالتفاق 
تغريدة  كتابته  من  فقط  واحد  يوم  بعد  إردوغان  مع 
أنقرة  أقدمت  لو  التركي«  االقتصاد  بـ»تدمير  فيها  هدد 
بين  جرت  هاتفية  مكالمة  ولكن  األكراد.  مهاجمة  على 

للحوار  الهدوء  أعادت  والتركي  األميركي  الرئيسين 
لمقترح  للترويج  ترامب  وعاد  الطرفين  بين 

تركية  بين  الحدود  على  اآلمنة  المنطقة 
من  أنقرة  مخاوف  لتهدئة  وسورية 

الكردستاني  العمال  حزب  نشاط 
المتحالف مع األكراد السوريين.

أحد  يُعد  الذي  ألدار خليل،  وأكد 
سورية  في  األكراد  القياديين  أبرز 
الذاتية،  اإلدارة  مهندسي  وأحد 
تركي  دور  أي  رفض  األربعاء  أمس 

إقامتها.  المزمع  اآلمنة  المنطقة  في 
وليست  مستقلة  ليست  »تركيا  وقال 

حيادية وهذا يعني أنها طرف ضمن هذا 
الصراع«.

أن  بعد  تركي  دور  ألي  الكردي  الرفض  وجاء 
 30 من  أكثر  بعرض  اآلمنة«  »المنطقة  ترامب  حدد 
كلم في سورية على طول الحدود التركية، وغداة إعالن 
بين  المنطقة  هذه  إقامة  ستتولى  قواته  أّن  إردوغان، 
التي تدعمها  الكردية،  الوحدات  التركية ومواقع  الحدود 

واشنطن.
المفاجئ  قراره  الماضي  الشهر  ترامب  إعالن  وفاقم 
أن  من  األكراد  خشية  سورية  من  قواته  كافة  بسحب 
يمهد ذلك لهجوم تركي واسع لطالما هددت أنقرة بشنه 

إلبعاد المقاتلين األكراد عن حدودها.

قوات من األمم المتحدة
وقال خليل »يريد ترامب تحقيق هذه المناطق اآلمنة 

بؤرة  اآلن  تُنجز.  أن  يجب  اإلرهاب  على  »الحرب  وأضاف 
اإلرهاب هي إدلب«.

حول  إردوغان  تصريحات  دمشق  وصفت  جانبها،  من 
سورية  شمال  في  آمنة«  »منطقة  إلقامة  بالده  استعداد 
الرسمية  األنباء  وكالة  ونقلت  مسؤولة«.  »غير  بأنها 
»سانا« عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن تصريحات 
راعي  النظام  هذا  أن  جديدة  مرة  »تؤكد  إردوغان 

اإلرهابيين )...( ال يتعامل إال بلغة االحتالل والعدوان«.

مستقبل أكراد سورية
من  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  مستقبل  ويعتبر 
واصطدمت  وأنقرة.  واشنطن  بين  الخالف  مواضيع  أبرز 
محاوالت واشنطن طمأنة مخاوف األكراد، أبرز حلفائها في 
سورية، بغضب تركيا، حليفتها في حلف شمال األطلسي.

ويرى محللون أن اقتراح ترامب يلفه الغموض. وقال 
الباحث في الشؤون الكردية، موتلو جيفير أوغلو »ليس 
الذي يود ترامب قوله، ولم يصدر حتى  الواضح ما  من 

اآلن أي توضيح من اإلدارة األميركية«.
من  أميركي  جندي  ألفي  قرابة  بسحب  قرارها  ورغم 
لذلك،  واضحة  زمنية  مهلة  تحديد  دون  من  سورية 
وحدات  حماية  ضرورة  تأكيد  عل  واشنطن  تحرص 
قتال  في  الة  الفعَّ لمشاركتها  الكردية،  الشعب  حماية 
التناقض بين تركيا  تنظيم »داعش« اإلرهابي. ويظهر 
منذ  سورية  تشهده  الذي  النزاع  تعقيد  مدى  واألكراد 
العام 2011 وأسفر عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص 

وألحق دمارًا هائاًل في البنى التحتية.
»إرهابية«  مجموعة  الكردية  الوحدات  أنقرة  وتعتبر 
يقود  الذي  الكردستاني  العمال  بحزب  وثيقة  صلة  على 
عامًا.  ثالثين  من  أكثر  منذ  أراضيها  على  ضدها  تمردًا 
الذي  الذاتية  اإلدارة  حكم  إلى  الرضى  بعين  تنظر  وال 
منذ  المستمر  النزاع  سنوات  خالل  إقامته  األكراد  أعلن 
ذاتيًا مستقاًل  إقامتهم حكمًا  وتخشى من   ،2011 العام 

قرب حدودها.
وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ أكراد سورية 
تدريجيًا في شمال سورية، خصوصًا بعد انسحاب قوات 
 .2012 العام  من  بدءًا  مناطقهم  من  السوري  النظام 
وتمكنوا من إقامة إدارة ذاتية وتأسيس قوات عسكرية 
إحياء  وإعادة  عامة  مؤسسات  إنشاء  عن  فضاًل  وأمنية، 

وتراثهم. لغتهم 
المنضوية  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  وتعد 
عسكرية  قوى  ثاني  الديمقراطية،  سورية  قوات  في 
وتسيطر  الحكومية،  القوات  بعد  األرض  على  مسيطرة 
غاز  حقول  تتضمن  البالد،  مساحة  من   30% نحو  على 

ونفط مهمة.

مقترح بنشر قوات لألمم المتحدة

األكراد ودمشق وموسكو يرفضون مقترحًا أميركيًا ــ تركيًا بإقامة منطقة آمنة
القامشلي، سورية ــ وكاالت

نيويورك ــ وكاالت

نيروبي - وكاالت

الخرطوم ــ وكاالت

بغداد ــ وكاالت

الكاملة في  العضوية  للحصول على  للتقدم بطلب  الفلسطينيون  يستعد 
األمم المتحدة، بالرغم من أن هذه الخطوة ستقابل برفض من الواليات 

المتحدة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني الثالثاء.
الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة األممية، وفي حال  ويحظى 
حصولهم على العضوية الكاملة من شأن ذلك أن يمنحهم اعتراًفا دوليًا 
بدولتهم. وأي دولة تتقدم بطلب لالنضمام إلى األمم المتحدة يجب أن 
تحصل على موافقة مجلس األمن أواًل، حيث تملك الواليات المتحدة حق 

النقض، قبل أن يتم تبني القرار في الجمعية العامة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحفيين »نعلم أننا 
سنواجه فيتو من الواليات المتحدة، لكن هذا لن يمنعنا من تقديم طلبنا« 

للحصول على العضوية الكاملة.
وأشار المالكي إلى أن الفلسطينيين سيبدأون بحملة لحشد التأييد في 
»أسابيع«.  في غضون  العضوية  لتقديم طلب  التوجه  مع  األمن،  مجلس 
وتقدّم الفلسطينيون بطلب لعضوية األمم المتحدة عام 2011، لكنه لم 

يصل إلى مجلس األمن من أجل طرحه للتصويت.

االحتالل يعرقل التنمية
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في األمم المتحدة الثالثاء إن دولة 
االحتالل اإلسرائيلي تعرقل التنمية في الشرق األوسط باحتاللها األراضي 

دًا الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الفلسطينية، مجدِّ
وتحدث عباس في مراسم تسليم مصر رئاسة مجموعة ال77 زائد الصين 
إلى فلسطين، ما يسلط الضوء على الفلسطينيين من خالل ترأسهم ألكبر 
مجموعة من الدول النامية في األمم المتحدة. وقال إن استمرار االستيطان 
واحتالل فلسطين يقوض تنمية األراضي الفلسطينية وقدرتها على التعاون 

والتنسيق، ويعيق مستقبل تنمية جميع شعوب المنطقة.
دولة  استقالل  ويحقق  االحتالل  ينهي  سلمي  بحل  ملتزم  أنه  وأضاف 
إلى  جنبًا  والعيش  عاصمتها،  الشرقية  القدس  تكون  أن  على  فلسطين 
على  بغضب  الفلسطينيون  ورد  إسرائيل.  دولة  مع  وأمن  في سالم  جنب 
قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب في ديسمبر االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل في خروج على التوافق الدولي بأن يحل وضع المدينة من خالل 

المفاوضات.
وقطع عباس العالقات مع إدارة ترامب وتوعد بمعارضة أي خطة سالم 

أميركية قائاًل إنها ستكون منحازة إلى إسرائيل.

»حركة  عناصر  أن  األربعاء  أمس  كينياتا  أوهورو  الكيني  الرئيس  أعلن 
نيروبي  في  فندقي  مجمّع  في  هجومًا  نفذوا  الذين  اإلسالمية«  الشباب 
وقتلوا 14 شخصًا قد تمت »تصفيتهم« بعد حصار استمر قرابة 20 ساعة 

تم خالله إجالء مئات المدنيين.
النار  بإطالق  قام مسلحون  فيما  نفسه  األقل  على  واحد  انتحاري  وفجر 
الذي  دوسيت-دي2  مجمع  على  الهجوم  خالل  األمن  قوات  مع  واشتبكوا 
تشغلها  ومبانٍ  ومطعمًا  صحيًا  ومنتجعًا  غرفة   101 فيه  فندًقا  يضم 

مكاتب.
وتبنت حركة الشباب اإلسالمية الصومالية المتطرفة المرتبطة بالقاعدة 
الهجوم. وكثيرًا ما استهدفت الحركة كينيا منذ تدخل جيشها في الصومال 

في أكتوبر 2011 لمحاربة الجماعة اإلرهابية.
إلى  المذعورين  والمدنيين  المسلحين  اإلسالميين  مشاهد  وأعادت 
في  التجاري  ويستغيت  مركز  على  الشباب  حركة  هجوم  الكينيين  أذهان 

2013 وحصارًا استمر أربعة أيام ما أثار انتقادات حادة لرد قوات األمن.
وفي خطاب متلفز قال كينياتا إن قرابة 700 مدني تم إجالؤهم خالل 
الهجوم على المجمع، بفضل سرعة وفعالية قوات األمن التي لقيت إشادة 

واسعة في وسائل اإلعالم المحلية.
وقال الرئيس في مؤتمر صحفي »يمكنني التأكيد أن العملية األمنية في 
)مجمع( دوسيت انتهت قبل نحو ساعة وأنه تمت تصفية كل اإلرهابيين«. 
وأضاف »اعتبارًا من اآلن، لدينا تأكيدات بخسارة 14 حياة بريئة ... بنيران 
اإلرهابيين وجرح آخرين«. وكانت مصادر الشرطة ومسؤول في المشرحة 
أعلنا في وقت سابق عن سقوط 15 قتياًل. ولم يتضح بعد العدد اإلجمالي 
وسائل  بثتها  مراقبة  كاميرا  من  التقطت  مشاهد  وأظهرت  للمهاجمين. 
إعالم محلية أربعة رجال مسلحين بلباس أسود يدخلون المجمع بعد ظهر 
الثالثاء. وقام واحد منهم على األقل بتفجير نفسه عند بدء الهجوم. وقال 
مصدر في الشرطة إن مهاجمين اثنين قتال صباح األربعاء بعد اشتباكات 

استمرت وقتًا طوياًل. 

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

السنة الرابعة
العدد 165 11 جمادى األولى 1440 هــ

17 يناير 2019 م اخلميس

من  أكثر  أن  المهدي  عبد  عادل  العراقي  الوزراء  رئيس  أعلن 
25 بالمئة من القوات األجنبية، وغالبيتها أميركية، انسحبت 
من البالد خالل عام 2018. ويأتي هذا التصريح بعد شهر من 
إعالن الواليات المتحدة االميركية سحب جنودها من سورية 

واتخاذ العراق »قاعدة« عند الضرورة.
الثالثاء  المهدي في مؤتمر صحفي عقده مساء  وقال عبد 
أجنبي،  جندي  ألف   11 حوالى  هناك  كان   ،2018 يناير  »في 
70 بالمئة منهم أميركيون« في العراق. وتابع »في ديسمبر، 
اآلف  ستة  بينهم  آالف،  ثمانية  إلى  الكلي  العدد  انخفض 

أميركي«.
تنظيم  على  »النصر«   2017 عام  نهاية  العراق  وأعلن 
»داعش« وطرد اإلرهابيين من جميع المدن التي كانت تحت 
خاضتها  التي  المعارك  من  سنوات  ثالث  بعد  سيطرتهم، 
تقوده  الذي  الدولي  التحالف  بمساندة  العراقية  القوات 

واشنطن.
وال تزال جماعات من المتشددين تنفذ هجمات من وقت 
تنظيم  يتواجد  بينما  العراق.  من  متفرقة  مناطق  في  آلخر 

»داعش« في مناطق جبلية محدودة حدودية مع سورية.
وبلغ عدد القوات األميركية خالل الفترة التي تلت االجتياح 
عموم  في  جندي  ألف   170  ،2003 في  للعراق،  األميركي 
العراق، قبل أن تنسحب نهاية عام 2011، وفًقا لقرار الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما. لكنها عادت مجددًا إلى العراق 
لتنظيم  المناهض  الدولي  التحالف  إطار  في   ،2014 عام 
»داعش« الذي كان يفرض سيطرته على مناطق واسعة في 
الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل  العراق وسورية. وقال 
زيارة مفاجئة قام بها نهاية ديسمبر إلى العراق لتفقد جنوده، 
إنه ال ينوي »إطالًقا« سحب القوات األميركية من العراق، بل 
يرى على العكس إمكانية الستخدام هذا البلد »قاعدة في حال 

اضطر للتدخل في سورية«.

لودريان في النجف
وفي دعم واضح لحكومة رئيس الوزراء عبد المهدي وتعزيزًا 
لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  وصل  لموقعه، 
الثالثاء إلى مدينة النجف، جنوب بغداد، في زيارة هي األولى 
محمد  اهلل  آية  خاللها  التقى  للمدينة  فرنسي  خارجية  لوزير 

سعيد الحكيم أحد المراجع الشيعة األربعة.
بدأها  يومين  استغرقت  زيارة  النجف  في  لودريان  واختتم 

مواجهة  في  للعراق  بالده  دعم  لتأكيد  بغداد  في  االثنين 
البالد  إعمار  وإعادة  لتنظيم »داعش«  المتواصلة  التهديدات 

بعد ثالث سنوات من الحرب ضد التنظيم اإلرهابي.
صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  لودريان  التقى  واالثنين، 

< رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

أقليم  إلى  يتوجه  أن  قبل  المهدي  عبد  عادل  الوزراء  ورئيس 
كردستان الشمالي حيث التقى رئيس وزراء اإلقليم نيجيرفان 
بارزاني. وأعلن الوزير الفرنسي، عن تقديم بالده قرضًا للعراق 
بقيمة مليار يورو على مدى أربع سنوات لدعم مشاريع إعادة 
اإلعمار في العراق الذي يعاني نقصًا حادًا في مجال الكهرباء 

والخدمات العامة.

العاهل األردني في بغداد
االثنين  الثاني  اهلل  عبد  الملك  األردني  العاهل  أجرى  كما 
محادثات في بغداد في زيارة رسمية هي األولى منذ أكثر من 
دبلوماسية نشطة  الزيارة وسط حركة  وجاءت  أعوام.  عشرة 
الخارجية  وزير  بأن  علمًا  الماضية،  األيام  في  العراق  شهدها 
اإليراني محمد جواد ظريف بدأ زيارة للبالد األحد بعيد زيارة 
مماثلة قام بها وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في إطار 
جولة في المنطقة. وقال لقمان فيلي المتحدث باسم الرئاسة 
العراقية إن العاهل األردني التقى بالرئيس برهم صالح، كما 

التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
عشر  من  أكثر  خالل  الثانية  هي  األردني  العاهل  وزيارة 
لزعيم  األولى   2008 العام  السابقة  زيارته  وكانت  سنوات، 
عربي لهذا البلد منذ أن تولى السلطة الشيعة الذين يشكلون 

الراحل  الرئيس  خاض  التي  إيران  من  والقريبون  الغالبية 
صدام حسين معها حربًا استمرت ثماني سنوات.

»الكل يتطلع للعراق«
وقال المحلل السياسي العراقي عصام الفيلي »الكل يتطلع 
إلى العراق كأرض خصبة تتطلب مزيدًا من االستثمارات من 
رغبة  لديه  »األردن  أن  وأضاف  والدولية«.  اإلقليمية  القوى 
حقيقية في مد خط أنابيب نفط من البصرة إلى ميناء العقبة 

ألنه سيلبي احتياجاته من الوقود«.
وقال فنار حداد الخبير في شؤون العراق في معهد الشرق 
الزيارات  إن موجة  الوطنية  لجامعة سنغافورة  التابع  األوسط 
تظهر »الميزة الرئيسية« للعراق. وأضاف حداد، »من إيران إلى 
الواليات المتحدة ومن المملكة العربية السعودية الى تركيا 
ومن سوريا إلى قطر ، يمكن للعراق أن يتحدث مع الجميع في 

منطقة تتعرض للعديد من التصدعات االستراتيجية«.
ونبه الى أن »أحد أقوى التهديدات الستقرار العراق اليوم 
هو خطر تصاعد التوترات بين الواليات المتحدة وإيران على 
البناء  إلعادة  العراق  خطط  ذلك  يعوق  فقد  العراق«.  حساب 
مناطق  تنظيم »داعش« على  بعد ثالث سنوات من سيطرة 

واسعة من البالد.

الفلسطينيون يسعون للعضوية 
الكاملة في األمم املتحدة

البشير  عمر  السوداني  الرئيس  تأكيد  رغم 
ثالثين  بعد  يرحل  لن  وأنه  بالسلطة  تمسكه 
عامًا من الحكم إال عن طريق صندوق االنتخاب 
االحتجاجات  استمرت   ،2020 العام  في 
وأطلقت  مختلفة،  مدن سودانية  في  الشعبية 
للدموع على حشد من  المسيل  الغاز  الشرطة 
المتظاهرين الذين هتفوا »حرية سالم عدالة« 
االحتجاجات  منظمي  قيام  بعد  الخرطوم  في 

المناوئة للحكومة بتنظيم تجمعات جديدة.
حي  في  والنساء  الرجال  من  عدد  وتجمع 
إال  الثالثاء،  عصر  الخرطوم  جنوب  الكالكلة 
أن شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى إطالق 
وهتف  باتجاههم.  للدموع  المسيل  الغاز 
الحرامية«  ضد  سلمية  »سلمية  المتظاهرون 

و»الثورة خيار الشعب«.
إلى  المحتجّون  تفرّق  المساء  حلول  ومع 
حيث  واألزقة  الشوارع  في  صغيرة  تجمّعات 
عيان.  شهود  بحسب  الشرطة،  طاردتهم 
الذي  السودانيين  المهنيين  اتحاد  وحضّ 
مواصلة  على  المحتجين  التظاهرات  يقود 
تظاهراتهم شبه اليومية هذا األسبوع، ودعوا 

إلى »أسبوع انتفاضة«.
منذ  السودان  الدامية  التظاهرات  وتهز 
في  غاضبون  تجمع  عندما  ديسمبر   19
أسعار  رفع  الحكومة  قرار  ضد  وقرى  بلدان 
على  شخصًا   24 وقتل  أضعاف.  ثالثة  الخبز 
إلى  تحولت  التي  االحتجاجات  في  األقل 
دعا  البالد  أنحاء  في  الحكومة  ضد  تجمعات 
الرئيس  تنحي  إلى  المتظاهرون  خاللها 
عدد  إن  فيقولون  النشطاء  أما  البشير. 

.40 القتلى ال يقل عن 
هذا  في  الشرطة  نشرت  السلطات  وكانت 
الحي وفي بعض أنحاء أم درمان قبيل تظاهرة 
قوات  تعزيز  تم  ما  سرعان  لكن  الثالثاء، 
إلى  المحتجّين  خروج  بعد  الشغب  مكافحة 

الشوارع.
وتشير مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق 
اإلنسان إلى توقيف أكثر من ألف شخص منذ 
المعارضة  اندالع االحتجاجات بينهم قادة في 

وناشطون وصحفيون إلى جانب متظاهرين.
رفع  على  احتجاجًا  التظاهرات  وبدأت 
أزمة  يشهد  السودان  بأن  علمًا  الخبز،  أسعار 
جراء  عام،  قرابة  منذ  متفاقمة  اقتصادية 

النقص الحاد في العمالت األجنبية.
بينها  مدن  عدة  معاناة  إلى  تقارير  وتشير 
الغذائية  المواد  في  نقص  من  الخرطوم 
الطعام والدواء  ارتفاع أسعار  والمحروقات، مع 

بأكثر من الضعف.
وخرجت مظاهرات في أجزاء أخرى من البالد 
المرة  وهي  دارفور  إقليم  في  نياال  بينها  من 
هناك،  المظاهرات  فيها  تخرج  التي  األولى 

ومنطقة ود مدني عاصمة والية الجزيرة.
وكان متظاهرون قد أحرقوا العديد من مقار 
حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير في 
بداية االحتجاجات التي خرجت في بلدات وقرى 

سودانية قبل أن تمتد إلى الخرطوم.

التحدي األخطر
أحد  أسابيع  منذ  مستمرة  احتجاجات  وتشكل 
الرئيس  حكم  تواجه  التي  التحديات  أخطر 

يستعد  بينما  عامًا،   30 منذ  الممتد  البشير 
بالترشح  له  للسماح  الدستور  لتغيير  حزبه 

لفترة جديدة.
ويرى مراقبون أن موجة الغالء التي اجتاحت 
السودان هي أحد عواقب انفصال الجنوب بعد 
استفتاء في 2011، آخًذا معظم الثروة النفطية 

معه.
التي  الوطأة  شديدة  الحملة  وتسببت 
تأجيج  في  المحتجين  على  السلطات  تشنها 

الغضب.
محدودة  االحتجاجات  أن  من  الرغم  وعلى 
على  عالمة  أي  تظهر  ال  فإنها  النطاق، 
المتظاهرين  من  كثيرًا  إن  بل  النهاية، 

النظام. تغيير  إلى  يسعون 
أنحى  التحدي. فقد  راية  البشير يرفع  لكن 
بالالئمة  عامًا   75 العمر  من  البالغ  الرئيس 
أجنبية،  »عناصر«  على  االحتجاجات  في 
سبياًل  للسلطة  يبتغوا  أن  منافسيه  وتحدى 

االقتراع. عبر صندوق 
بدأت االحتجاجات في عطبرة، وهي مدينة 
بأنها  تعرف  السودان  شرق  شمال  في  تقع 
بضعة  وخرج  الحكومة.  لمناهضي  معقل 
الحكومة  حاولت  بعدما  الشوارع  إلى  آالف 
سدى إنهاء نقص الخبز عبر السماح للمخابز 

أعلى. التجاري« بسعر  »الخبز  بطرح 
أسعار  ارتفعت  التدابير،  لتلك  ونتيجة 
وعلى  أمثال.  ثالثة  إلى  الخبز  أنواع  بعض 
منذ  موجودة  الخبز  طوابير  أن  من  الرغم 
أغضب  ما  هو  سعره  ارتفاع  فإن  أشهر، 

الناس.
تلك  عن  العدول  إلى  السلطات  وسارعت 
السياسة وسعت جاهدة في الوقت نفسه إلى 
في  الطوارئ  حالة  بإعالن  االحتجاجات  قمع 
السادسة  من  التجول  حظر  وفرض  عطبرة، 
امتدت  لكنها  صباحًا.  السادسة  حتى  مساء 
البحر  على  بورتسودان  مدينة  إلى  بالفعل 

قبل  الشرقي،  الجنوب  في  والقضارف  األحمر 
أن تصل إلى العاصمة الخرطوم.

محمد  السوداني  السياسي  المحلل  وقال 
تقريبًا  فهي  احتجاجات؛  تعد  »لم  عثمان، 
نطاق  أن  وأضاف  األركان.«  مكتملة  ثورة 
وتابع،  مثيل.  له  يسبق  لم  االحتجاجات 
من  البشير  نظام  ضد  تتجمع  عدة  »دوائر 

أجل إحداث تغيير جذري«.
نقص  هو  أيضًا  المحتجين  أغضب  وما 
التي  السحب  على  القيود  بسبب  السيولة 
البنوك،  في  األموال  على  اإلبقاء  تستهدف 
توفير  في  صعوبة  نفسها  هي  تجد  التي 

السيولة.
احتجاجًا  خرجت  التي  المظاهرات  لكن 
احتجاج  إلى  تحولت  المعيشة  ظروف  على 

النظام. على 
الربيع  انتفاضات  شعار  المحتجون  وردد 
العربي األثير »الشعب يريد إسقاط النظام«.
ويقول المحتجون إن السودان، الذي كان 
ينظر إليه في وقت من األوقات باعتباره سلة 
فاشلة  دولة  إلى  تحول  العربي،  للعالم  الخبز 
يحمّلون  كما  اإلدارة.  جراء سنوات من سوء 
ووضع  الجنوب،  انفصال  مسؤولية  البشير 
للدول  األمريكية  القائمة  على  السودان 

لإلرهاب. الراعية 
العلوم  أستاذ  البوني،  اللطيف  عبد  وقال 
الخرطوم،  في  الوطنية  بالجامعة  السياسية 
الرابع  لألسبوع  االحتجاجات  »استمرار  إن 
األوضاع  يجعل  يوميًا،  متصاعدة  وبصورة 
السودان«.  في  االحتماالت  كل  على  مفتوحة 
الطرف  بإقصاء  يتمسك  طرف  »كل  وأضاف: 
وهذا  السياسي،  المسرح  من  نهائيًا  اآلخر 
قد يقود إلى وضع خطر على استقرار البالد«.
منذ  منازع  دون  السودان  البشير  ويحكم 
أحزاب  من  المعارضة  وتتألف  طويلة.  فترة 
وعدد  السودان،  في  قادتها  عدة  سياسية 
أساسي  بشكل  تدار  المسلحة  الجماعات  من 
جنوب  في  الصراع  مناطق  من  أو  الخارج  من 

السودان. أوغرب 
لالحتجاجات  المعارضة  أعضاء  وانضم 
مغمورة  مجموعة  باألساس  تقودها  التي 
»تجمع  أنفسهم  على  يطلقون  النقابيين  من 
التجمع  وسحب  السودانيين«.  المهنيين 
المعارضة  أحزاب  أقدام  تحت  من  البساط 
أسبوعيًا  برنامجًا  بنشره  التقليدية 
االجتماعي. التواصل  مواقع  على  للمظاهرات 

تراجع أعداد القوات األجنبية ٪25

زيارات عاهل األردن ووزير خارجية فرنسا للعراق تعزز حكومة عبد املهدي

 مصرع أربعين مواطًنا واعتقال ألف

املحتجون السودانيون يعلنون »أسبوع انتفاضة« والبشير يؤكد بقاءه حتى 2020

<    مقاتلون من قوات سورية الديموقراطية في دير الزور
<   الفروف

<   عباس يصافح المندوب السوري لدى األمم المتحدة

<  قوات األمن الكينية في  موقع هجوم نيروبي

<   متظاهرون ضد الحكومة في الكالكلة في جنوب الخرطوم 

حركة الشباب الصومالية تعلن المسؤولية

إنتهاء هجوم دموي في نيروبي 
ومقتل 14 مدنيا



الثالثاء،  الفالح،  خالد  السعودي  الطاقة  وزير  أكد 
النفط،  توقعات سوق  بشأن  للغاية«  »متفائل  أنه 
اإلنتاج  بخفض  المنتجة  ــدول  ال قامت  أن  بعد 

بهدف احتواء تراجع األسعار.
ــدول  ال منظمة  توصلت  الــمــاضــي،  والشهر 
من  نفطية  دول  مع  ــك«  »أوب النفط  المصدرة 
على  ينص  اتفاق  إلــى  روســيــا،  بينها  خارجها 
يوميا،  برميل  مليون   1,2 بمعدل  اإلنتاج  خفض 
لألسعار  االنحداري  المسار  لعكس  محاولة  في 

أواخر العام 2018.
سعره  انخفض  الــذي  برنت،  برميل  واستعاد 
ديسمبر  فــي  دوالرا   50 مــن  أقــل  ــى  إل ــوال  وص
أعلى  البرميل  الماضي، بعض عافيته وأصبح سعر 
الذي  اإلنتاج  خفض  بعد  دوالرا،   60 من  بقليل 
التنفيذ في األول من يناير، وفق وكالة  دخل حيز 

»فرانس برس«
أنها  الــمــاضــي  ــوع  ــب األس ــاض  ــري ال وأعــلــنــت 
يوميا  برميل  ألف   800 بواقع  ستخفض صادراتها 
 2019 يناير  في  يوميا  برميل  مليون   7,2 إلى 

.2018 8 ماليين برميل يوميا في نوفمبر  مقابل 
إضافي  خفض  اعتماد  أيــضــا  المقرر  ــن  وم
الفالح  وقال  فبراير،  في  يوميا  برميل  ألف  بـ100 
ظبي  أبو  أسبوع  أعمال  هامش  على  للصحفيين 
الــذي  الــقــرار  تأثير  أن  ــق  واث ــا  »أن لالستدامة 

للغاية«. اإلنتاج... سيكون قويا  اتخذناه بخفض 
للغاية«،  متفائل  »أنا  السعودي  الوزير  وأكد 
إلى  السوق  ظــروف  عــودة  من  ثقته  عن  معربا 

القادمة«. القليلة  األسابيع  »في  طبيعتها 
الداخلية  االقتصادية  األوضــاع  صعيد  وعلى 
إن  قوله  الفالح  عــن  ــرز«  ــت »روي وكــالــة  نقلت 
المحلي  االستهالك  انخفاض  تتوقع  المملكة 
برميل  مليوني  إلى   1.5 بين  يتراوح  بما  للطاقة 
نتيجة   ،  2030 بحلول  النفطي  المكافئ  يوميا من 
البنزين  أسعار  لزيادة  الماضي  العام  تحركات 

والكهرباء.
ال  لما  مناقصات  لطرح  السعودية  وتخطط 
هذا  المتجددة  للطاقة  مشروعا   12 عن  يقل 
العالم  في  مصدر  ألكبر  مسعى  إطار  في  العام، 
يذكر  أن  لديهـا دون  الطاقة  مزيج  لتنويع  للنفط 
إنها  قال  لكنه  المناقصات  بشأن  تفاصيل  الفالح 
والتطوير  التصنيع  ونشاط  المستثمر،  »ستحفز 

القيمة«. في كامل سلسلة 
»سوفت  مع  اتفاقا  تنفذ  التي  المملكة  وتهدف 
تعزيز  الشمسية،  الطاقة  لتطوير  اليابانية  بنك« 
ومحطات  المتجددة  المصادر  من  الطاقة  توليد 
إلى  تهدف  كما  للبيئة.  تلويثا  األقل  بالغاز  تعمل 
جيجاوات   60 نحو  بقدرة  متجددة  طاقة  تطوير 
 40 ذلك  في  بما  المقبلة،  العشر  السنوات  في 
الطاقة  من  المولدة  الكهرباء  من  جيجاوات 
الرياح،  طاقة  من  جيجاوات  وثالثة  الشمسية، 

الوزير السعودي. على حد تعبير 

الحظنا  اإلصالحات،  تنفيذ  »منذ  الفالح  وقال 
وتغيرا  الطاقة،  بترشيد  العام  االهتمام  تنامي 
على  الطلب  أن  مضيفا  السلوك«،  في  واضحا 
 2017 2018 بالمقارنة مع  %8 في  البنزين تراجع 

الكهرباء أيضا. الطلب على  كما انخفض 
أبوظبي  أسبوع  يحضر  الــذي  الوزير  وتوقع 
الطاقة  ترشيد  مساعي  تــؤدي  »أن  لالستدامة 
ــات ســعــر الــطــاقــة إلـــى خفض  ــالح بــجــانــب إص
يــتــراوح  بما  الطاقة  مــن  المحلي  استهالكنا 
من  يوميا  برميل  مليوني  إلى  مليون   1.5 بين 
مع  مقارنة   ،»2030 بحلول  النفطي  المكافئ 
ولم  المعتاد.  الوضع  استمرار  حال  في  التصورات 

الرقم اإلجمالي لالستهالك. الفالح عن  يفصح 
السنوات  مــدى  »على  قائال:  أضــاف  أنــه  غير 

في  السوائل  حرق  فعليا  سينتهي  القادمة،  العشر 
إنتاج  حصة  ستنمو  فيما  لدينا،  المرافق  منشآت 
 70% إلى  حاليا   50% نحو  من  الغاز  من  الكهرباء 
دول  بين  معدل  أعلى  سيكون  ــذي  وال تقريبا، 

العشرين«. مجموعة 
ونوه إلى أن وزارة الطاقة ستعمل مع صندوق 
االستثمارات  صندوق  للمملكة،  السيادي  الثروة 
توليد  قـــدرات  لتطوير  مسعاه  فــي  الــعــامــة، 

المتجددة. الطاقة  الكهرباء من 
العامة  االســتــثــمــارات  ــدوق  »صــن أن  وتــابــع 
من   %70 ســيــطــورون  المختارين  ــاءه  ــرك وش
هدف  مــع  المتجددة  الطاقة  قـــدرات  إجمالي 
مضيفا  التصنيعية«،  قدرتنا  توطين  تسريع 
المتبقية  للنسبة  مناقصات  ستطرح  الــوزارة  أن 

.%30 البالغة 
كشفت  السعودية  أرامــكــو  إن  الفالح  ــال  وق
وإنها  المملكة،  في  الغاز  ــوارد  م من  المزيد 
التقليدي  غير  الغاز  احتياطات  تطوير  على  ستعكف 
التقليدي  غير  الغاز  ويشير  الغوار.  حقل  شرق  في 
متقدمة  استخراج  طرق  تتطلب  احتياطات  إلى 
الصخري،  الغاز  قطاع  في  المستخدمة  تلك  مثل 
بحلول  الغاز  تصدير  المملكة  تستهدف  حيث 

2030، حسب مصدر بالقطاع.

بانوراما األسواق

اقتصاد

كالم في األرقام

احتياطي السعودية المؤكد
من النفط الخام

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

قالوا
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االتحاد  من  بريطانيا  خروج  تكتنف  التي  الضبابية  من  بدعم  الذهب  سعر  ارتفع 
األوروبي بعدما رفض المشرعون اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج 
من االتحاد األوروبي، في حين تزايدت الدعوات لوقف رفع أسعار الفائدة األميركية.

وصعد سعر أوقية الذهب في المعامالت الفورية %0.3 إلى 1292.61 دوالر أمس 
دوالر   1292.40 إلى   0.3% اآلجلة  األميركية  العقود  في  الذهب  زاد  كما  األربعاء، 

لألوقية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى، ارتفع البالديوم في المعامالت الفورية 0.5% 
إلى 1324 دوالرا لألوقية. وبلغ المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1342.43 دوالر 
استقرت  بينما  لألوقية،  دوالر   795.50 إلى   0.3% البالتين  وزاد  الماضي.  األسبوع 

الفضة عند 15.57 دوالر لألوقية.
وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز إن تزايد فرص خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي دون اتفاق يعزز جاذبية المعدن األصفر باعتباره مالذا آمنا، حتى مع 

صعود أسواق األسهم األميركية في األسابيع األخيرة.

الذهب يصعد مدعوما برفض اتفاق »بريكست«

مليار برميل

»جاءت التطورات االقتصادية 
بمنطقة اليورو أضعف من 
التوقعات في اآلونة األخيرة، 
وما زالت الضبابية سائدة 
خصوصاً ذات الصلة 
بالعوامل الدولية«.

ماريو دراجي
رئيس البنك المركزي األوروبي 

268.5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3859دوالر أميركي
1.581يورو

1.7813الجنية االسترليني
0.3695الريال السعودي
0.3773درهم إماراتي
0.2049االيوان الصيني

2019 16 يناير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا

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

السنة الرابعة
العدد 165 11 جمادى األولى 1440 هــ
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الموازنة الحكومية هي مفهوم سياسي، ويعتبر حال وسطا 
بين المواطن، »ممثال نيابيا« والدولة، »ممثلة في السلطة 
هذا  العامة، حيث وضع  المالية  الموارد  إلدارة  التنفيذية«، 
السياسي مبدئيا حدودا على ما يمكن أن تجبيه  المفهوم 
الدولة من العموم ومن ثم تطور ليكون ما تجبيه الدولة أوال 
وكيف تنفقه ثانيا، بعد أن كانت الدولة تاريخيا غير مساءلة 
عن االثنين. ومن هنا يكتسب مفهوم السيادة الوطنية على 
إدارة الموارد المالية المحلية أهمية قصوى، فال يمكن تصور 
كيفية أن يكون هناك دور رقابي على اإلنفاق من موازنة تم 

اعتمادها خارجيا أو من سلطات غير وطنية.
من البعد االقتصادي فإنه ينظر إلى الموازنة الحكومية من 
له  الذي  االقتصاد  في  النقد  توازن سوق  في  تأثيرها  ناحية 
عالقة مؤكدة بالتضخم المرتبط بمستويات اإلنفاق. وقد ال 
يكون للموازنة وقت إعالنها أثر آن كبير على التضخم، إال أنها 
بالفعل إما سترفع التوقعات التضخمية وإما أن تخفضها. لذا 
فإن المصارف المركزية دائما ما تكون خطوتها التالية هي 
محاولة امتصاص االنحرافات التي يسببها اإلنفاق العام سواء 
لألعلى أم لألسفل على مستويات النمو و/ أو التضخم، وهو ما 

يجعل العالقة دائما متوترة بين السلطتين.
في  سياسي  موضوع  هو  الحكومية  الموازنة  موضوع 
األساس، ولكن له آثار عميقة على اقتصاد البلد، ووفقا لهذا 
فإن وضع الموازنة إما أن يخضع بالكامل آلليات وطنية تخشى 
العقاب الشعبي الوطني في حال فشلها أو أن تترك بالكامل 
ألي سلطة أجنبية بما فيها األمم المتحدة أو أجهزتها لوضعها 

عن  واإلدارية  األخالقية  المسؤولية  لتتحمل  وتنفيذها 
االنحرافات التي تنتج عنها.

مع  الموازنة  وضع  وأسس  تقنيات  تطورت  وقد 
الضغط المستمر من السلطات التشريعية على السلطة 
التنفيذية لتحسين األداء وتقليل الهدر، وال شك فإن 
من  يحسن  والمتطور  المتزن  الديمقراطي  النظام 
هذه التقنيات باستمرار. التقنيات هنا تتصل ببعدين، 
المتاحة  المالية  للموارد  الدقيق  التقدير  هو  األول 
للدولة، أما البعد الثاني فهو التوقع الواقعي لتكاليف 
اإلنفاق العام. هذا يؤدي إلى فعالية النظام الحكومي 
في عدم المبالغة في فرض الضرائب على النشاطات 
االقتصادية كمورد أساسي للموازنة، ومن ناحية أخرى 
الهدر  على  إال  يساعد  ال  الذي  األعمى  اإلنفاق  عدم 

وانتشار الفساد.
الدول  بتقنية أساسية تستعملها  دعوني أضرب مثال هنا 
األساسي  الهدف  الحكومية.  موازناتها  تقدير  في  النفطية 
لحكومات الدول المصدرة للنفط هو تخفيض فرض الضريبة 
على المواطن كمورد للموازنة، وهذا ال يتأتى إال عبر تعظيم 
سعر  مستوى  توقع  فإن  لذا  النفطية.  المبيعات  من  الدخل 
في  أساسية  ركيزة  يعتبر  النفط 
الدولة  تقوم  عادة  التقنية.  هذه 
النفطية بتوقع محافظ جدا لسعر 
بمستويات  تأخذ  ال  أي  النفط، 
ــة، بـــل تــأخــذ  ــي ــال ــح ــســعــر ال ال
متوسطات أسعار سنوات سابقة 
الــمــوازنــة.  سنة  لسعر  كتوقع 
هذا  أن  هنا  الواضح  من  طبعا 
توسيد  سياسة  ضمن  من  يأتي 
الصدمات السعرية على االقتصاد 
»Airbag«، حيث يتم بناء فوائض 
يتم  الوفرة  سنوات  في  مالية 
سنوات  في  عكسيا  استعمالها 

تدهور مستويات سعر النفط.
ينبغي  السياسة  هذه  نظريا، 
أن تساعد في استدامة مستويات معينة من اإلنفاق الحكومي 
إما  متطرفة  إجــراءات  إلى  اللجوء  تجنب  في  الدولة  وتساعد 
العمالة  عن  كاالستغناء  العجز  أوقات  في  اإلنفاق  لتخفيض 
الحكومية، أو فرض مزيد من الضرائب أو الهدر بإنفاق غير 

مخطط له في أوقات الفائض.
التنظير ال يوجد أسهل منه بالطبع خصوصا في االقتصاد، 
اتخاذ  في  قيدا  للسياسيين  تشكل  ال  ــام  األرق إن  وحيث 
قراراتهم »الرشيدة« فإن النتائج االقتصادية المتوقعة دائما 

ما تتعرض إلى اضطراب شديد.
لماذا أقول هذا؟

ألن ما أقرأه عن وضع ما يشبه »موازنة« في ليبيا لسنة 
2019 واألرقام التي يتم تناولها يثير االستغراب وال يوجد 
يعطينا  أن  يمكنه  واحد  محاسبي  أو  اقتصادي  أظن  فيما 
االفتراضات األساسية التي تم البناء عليها للوصول إلى هذه 

األرقام.
دينار. مليار  و70   45 بين  تتراوح  أرقاما  قرأت 

55 دوالرا  دعونا نأخذ فرضية أن سعر النفط سيكون 
الحكومية،  لموازناتها  السعودية  توقع  وهو  للبرميل، 

يوميا، برميل  مليون   1.2 إنتاج  افتراض  مع 
سعر  عند  ليبي  دينار  مليار   30 تقريبا  سيعطينا  هذا 
عجزا  يعني  ما  وهو  دوالر،  دينار/   1.4 الرسمي  الصرف 
المنخفض  السيناريو  األقل في  دينار على  مليار   15 قدره 
45 مليار دينار. ولكنه في نفس الوقت  لألرقام المتداولة 
 3.90 الصرف  سعر  عند  دينار  مليار   94 تقريبا  سيعطينا 
إليه  مضافا  الرسمي،  الصرف  سعر  وهو  دوالر،  دينار/ 
رسوم التحويل المفروضة من »الرئاسي« وهوما سيحقق 

دينار مليار   20 تقريبا  فائضا 
آليه  هي  التي  الموازنة،  وضع  آللية  جديد  من  نعود 
أيا  التشريعية  السلطة  أسأل  أن  أريد  هنا  بحتة..  سياسية 
كانت: كيف يمكن لها أن تدافع عن هذه الفروق التي ال 
مهمة  أن  هنا  لنتذكر  منطق؟!  أي  تتبع  أو  العدالة  تحقق 
منع اإلفراط في فرض الضريبة هي مهمة ممثلي الشعب 
لهذا  فرنسا ضدهم  في  الصفراء  السترات  »الذين خرجت 
السبب، والذين يقفون ضد مشروع ترامب في بناء حائط 

المكسيك«. من  الهجرة  النفع ضد  عديم  حديدي 
كما أني أريد أو أوجه تساؤال للسلطة النقدية المتمثلة 
اتخاذها  المتوقع  المركزي في اإلجراءات  ليبيا  في مصرف 
كبير  رفع  يسببها  قد  التي  المفرطة  السيولة  لسحب 
مستشاري  أن  راسخا  أعتقد  ال  الدرجة.  بهذه  للموازنة 
األمم  ممثلي  أو  األجانب  السفراء  وال  الدولي  البنك 
الموازنة«  »شبيهة  وضع  في  يشاركون  الذين  المتحدة 
القانوني  االلتزام  أو  المسؤولية  من  حس  أي  لديهم 

عليه. المحتملة  اآلثار  وال  الليبي  االقتصاد  تجاه 
*خبير اقتصادي ليبي

د. محمد أحمد* 

»شبيه موازنة« 2019

ما أقرأه عن 
وضع ما يشبه 

»موازنة« لسنة 
2019 وأرقامها 

المتداولة يثير 
االستغراب

المملكة تخطط لطرح مناقصات 
لما ال يقل عن 12 مشروعا 

للطاقة المتجددة

تحليل بيان »المركزي« لإليراد واإلنفاق للعام 2018

أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي اإليرادات 
من رسوم بيع النقد األجنبي وحدها بلغت 13.2 مليار 
النقد  مبيعات  أن  المركزي  أرقام  من  ويتبين  دينار، 
األجنبي لألغراض الشخصية والتجارية بلغت 5.2 مليار 
االعتمادات  فتح  مليار دوالر ألغراض   2.4 منها  دوالر، 

المستندية، و2.8 مليار دوالر لألغراض الشخصية.
بالعملة  األجنبي  النقد  من  الطلبات  تلك  وتعادل 
صرف  سعر  بحساب  دينار،  مليار   7.18 نحو  المحلية 
رسوم  إليها  مضافا  ديــنــار،   1.3813 بنحو  الـــدوالر 
183% من قيمة  13.2 مليار دينار تمثل نسبة  بقيمة 

الطلبات.
يتضح  المصرف  عن  الصادرة  البيانات  وبتحليل 
من  أكثر  تعادل  األجنبي  النقد  بيع  رسوم  إيرادات  أن 
 33.5 نحو  البالغة  النفطية  اإليرادات   )%39.4  ( ثلث 
العام  إيــرادات  تمثل  األخيرة  كانت  وإذا  دينار،  مليار 
لنحو  هي   )%183( الرسوم  تلك  إيرادات  فإن  بأكمله 

منتصف  في  صدرت  فقد  فقط،  أشهر  ثالثة 
الماضي. سبتمبر 

»المركزي«  أرقام  الوقت نفسه، تشير  في 
النقد  مــن  المصروفات  إجمالي  أن  ــى  إل
مليار   19.1 بلغت  كافة  لألغراض  األجنبي 
مليار   3.7 منها   ،2018 العام  خالل  دوالر 

للفرد.  500 دوالر  بواقع  األسر  دوالر مخصص ألرباب 
اعتمادات  لتغطية  المصروفات  إجمالي  كان  بينما 
ــواالت  وح التحصيل  برسم  ومستندات  مستندية 

الدراسة والعالج نحو 9.2 مليار دوالر.
الوطنية  المؤسسة  اعتمادات  لتغطية  وبالنسبة 
بلغ  فقد  المحروقات  استيراد  ذلــك  في  بما  للنفط 
نحو  إلى  باإلضافة  دوالر،  مليار   4.7 لها  المصروف 
عن  منفذة  عامة  جهات  اعتمادات  دوالر  ماليين   709
حواالت  دوالر  مليون  و838  المركزي،  المصرف  طريق 

متنوعة )سفارات ومنح طلبة وغيرها(.
المصرف  أصدره  الذي  واإلنفاق  اإليراد  لبيان  ووفقا 

على  االستهالكي  اإلنفاق  مــازال  اإلثنين،  المركزي 
الجزء  يمثل  التسييرية  والمصروفات  والدعم  الرواتب 
الرواتب  إن  بل   ،)%92( اإلنفاق  إجمالي  من  األعظم 
وحدها تشكل ما نسبته 66% من اإلجمالي، بينما لم 

يمثل اإلنفاق على مشروعات التنمية إال 8% فقط.
وعلى صعيد اإليرادات نجح قطاع النفط في تحقيق 
الترتيبات  في  مقدرة  كانت  التي  من  أعلى  إيــرادات 
التي  اإلغـــالق  عمليات  رغــم   ،2018 لعام  المالية 
بلغ  فقد  العام،  مدار  على  النفطية  المنشآت  شهدتها 
من  دينار،  مليار   6.5 النفطية  اإليرادات  في  الفائض 
مقابل  دينار  مليار   33.5 بنحو  فعلية  إيرادات  إجمالي 

إيرادات كانت مقدرة بواقع 27 مليار دينار.
بلغ  ــرادات  اإلي إجمالي  في  فائضا  تحقق  وبالتالي 
3.3 مليار دينار، بعد خصم 3.2 مليار هي قيمة العجز 
واإليــراد  والجمارك  الضرائب  قطاعات  حققته  الــذي 
وهي  القطاعات  باقي  سجلت  المقابل  في  الــعــام. 
بواقع  عجوزات  من  العام  واإليراد  والجمارك  الضرائب 
200 مليون دينار و350 مليونا و2.7 مليار دينار على 
الفعلية خالل  اإليرادات  إجمالي  وبذلك وصل  التوالي. 
 32.6 مقابل  دينار،  مليار   35.9 إلى  الماضي  العام 
بذلك  محققة  العام،  بداية  في  مقدرة  كانت  مليار 

فائضا بقيمة 3.3 مليار دينار.

دينار،  ملياري  بقيمة  وفرا  فحقق  العام  اإلنفاق  أما 
العام  مدار  على  فعليا  إنفاقها  جرى  مليار   40.5 من 
بداية  في  مقدرة  كانت  دينار  مليار   42.5 مقابل 
دينار،  مليار   23.6 الرواتب  على  اإلنفاق  وتوزع  العام. 
 7.8 والدعم  دينار،  مليون   900 قيمته  وفرا  محققا 
والمصروفات  مليار،   1.2 إلى  وصل  بعجز  دينار،  مليار 
حين  في  دينار،  مليار  بفائض  مليار،   5.7 التسييرية 
الذي قدر  التنمية  الخاص بمشروعات  الثالث  الباب  أن 
 3.4 إال  فيه  ينفق  لم  مليار   4.7 بواقع  مصروفات  له 
دينار  مليار   1.3 هناك  أن  يعني  ما  وهو  دينار،  مليار 

لم تنفق على تلك المشروعات.

النفط وراء تحقيق فائض بـ 3.3 مليار دينار في الترتيبات المالية للعام 2018
 < فائز السراج < الصديق الكبير < مصطفي صنع اهلل < فرج بو مطاري

القاهرة ـ الوسط

السعودية »متفائلة جدا« بسوق النفط بعد خفض اإلنتاج

قال المدير العام لشركة نفط البصرة، إحسان عبدالجبار، 
»مجنون«  حقل  من  اإلنتاج  لزيادة  يخطط  العراق  إن 
النفطي في جنوب البالد إلى 290 ألف برميل يوميًا بحلول 
نهاية  بحلول  يوميًا  برميل  ألف   450 وإلى   2019 نهاية 
2021 من المستوى الحالي البالغ 240 ألف برميل يوميًا.

وأضاف عبدالجبار في مقابلة مع »رويترز« أن صادرات 
العراق النفطية من جنوب البالد بلغت ما يقل قلياًل عن 
3.6 مليون برميل يوميًا منذ بداية يناير بعد أن سجلت 
مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 3.63 مليون برميل يوميًا في 

ديسمبر.
البلدان  منظمة  في  منتج  أكبر  ثاني  العراق،  وينتج 
اإلنتاجية  طاقته  دون  نفطًا  )أوبك(،  البترول  المصدرة 
بما  يوميًا  برميل  ماليين  خمسة  نحو  البالغة  القصوى 
وُمصدرين  المنظمة  أعضاء  بين  اتفاق  مع  يتماشى 
العالمية  اإلمــدادات  لكبح  روسيا،  مثل  للنفط،  آخرين 

بهدف دعم األسعار.

معلومات  إدارة  قالت   2020 لعام  توقعاتها  أول  في 
الواليات  في  الخام  النفط  إنتاج  إن  األميركية  الطاقة 
مليون   12 من  ألكثر  يرتفع  أن  المتوقع  من  المتحدة 
برميل  مليون   13 نحو  وإلى   ،2019 في  يوميا  برميل 

يوميا العام المقبل.
األميركية  الطاقة  لوزارة  اإلحصائية  الذراع  وأشارت 
من  األميركي  الخام  إنتاج  إن  إلى  شهري  تقرير  في 
 12.07 إلى  يوميا  برميل  مليون   1.14 يقفز  أن  المتوقع 
 790 قدرها  زيادة  مع   ،2019 في  يوميا  برميل  مليون 
برميل  مليون   12.86 إلى   2020 في  يوميا  برميل  ألف 

يوميا.
كما رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 
تقديراتها  عن  يوميا،  برميل  ألف   20 بنحو   2019 في 
اإلدارة  قالت  الشهرية،  توقعاتها  تقرير  وفي  السابقة. 
 103.07 إلى  سيصل  النفط  على  العالمي  الطلب  إن 
مليون   1.53 بزيادة   ،2020 في  يوميا  برميل  مليون 

برميل يوميا عن 2019.

العراق يسعي لزيادة إنتاج حقل 
»مجنون« النفطي في 2019

أميركا ستنتج 12.9 مليون برميل 
نفط يوميا في 2020

تسعى لتطوير الغاز من أجل التصدير  و توليد الكهرباء

أبوظبي ـ الوسط

 < منشآت نفطية في حقل مجنون جنوب العراق

 < وزير الطاقة السعودي، خالدالفالح خالل أسبوع االستدامة في أبو ظبي.
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بدفع  ليبيا  باريس  تحكيم  هيئة  ألزمت 
ائتالف  لصالح  ــورو  ي مليون   124.3
ــدال عن  ــالث شــركــات دولــيــة، ب مــن ث
ائتالف  ألزمت  كما  يــورو،  مليون   550
مليون   49.6 مبلغ  بإرجاع  الشركات 
مشروعات  تنفيذ  جــهــاز  ــى  إل يـــورو 

المواصالت.
أمس  الصادر،  الحكم  على  ويترتب 
سداد  ليبيا  على  سيكون  أنــه  ــد،  األح
وذلك  فقط،  يورو  مليون   74.7 مبلغ 
أصل  مــن  مليون   49.6 خصم  بعد 

124.3 مليون يورو.
التابعة  التحكيم،  هيئة  قرار  ويوضح 
 124.3 أن مبلغ  الدولية،  التجارة  لغرفة 
عبارة  ليبيا  من  المطلوبة  يورو  مليون 
مستحقات  هي  يورو  مليون   79.9 عن 
و15  الدفع  واجبة  منفذة  أعمال  نظير 
خطابات  مصاريف  هي  ــورو  ي مليون 

ضمان مصرفية.
الشركات  طلب  الهيئة  رفضت  كما 
مليون   71.5 على  الحصول  الــثــالث 
قيمة  دفــع  فــي  التأخير  غــرامــة  ــورو  ي
األعمال  نظير  المعتمدة  المستخلصات 
الغرامة  مبلغ  وخفضت  الــمــنــفــذة، 

المستحق إلى 27.5 مليون يورو فقط.
»أودبرشت«  شركات  أن  إلى  ويشار 
أكفن«  و»تاف–تيبي  والبناء  للهندسة 

للعمليات واالستثمار واتحاد المقاولين، 
المدني  الطيران  مصلحة  مع  تعاقد 
مطار  تطوير  أجل  من   2008 العام  في 
طرابلس الدولي وتنفيذ محطتي ركاب، 
تنفيذ  جهاز  إلى  المشروع  إحالة  وتمت 
تنفيذه،  لمتابعة  المواصالت  مشروعات 
بتغريم  تطالب  الثالث  الشركات  لكن 
فوائد  نظير  يــورو  مليون   562 ليبيا 
الثالث  تحققها  لــم  متوقعة  ــاح  وأربـ

شركات.

دعواها  في  الثالث  الشركات  وزعمت 
الحصول على مستحقات  »بأحقيتها في 
منها  يورو،  مليون   550 قيمتها  مالية 
مستخلصات  نظير  يــورو  مليون   113
قام بها، و60 مليون يورو غرامة تأخير 
تعويضا  يورو  مليون  و111  الدفع،  في 
و70  المتوقعة،  األرباح  في  خسائر  عن 
تكاليف  يورو  مليون  و12  يورو  مليون 
استشاري  من  معتمدة  غير  إضافية 

المشروع«.
ــاز تــنــفــيــذ مــشــروعــات  ــه ــكــن ج ل
التعاون  خــالل  من  نجح،  المواصالت 
إبطال  في  ــي،  دول محاماة  مكتب  مع 
عن  ــدم  وق الــثــالث،  الشركات  ــوى  دع
واالستشاريين  المكلفة  اللجنة  طريق 
الصلة  ذات  والمستندات  الوثائق  كل 

والتحليل الفني والمالي.
ــي مــنــشــور على  ــجــهــاز، ف ــال ال وقـ
»قرار  إن  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته 
لصالحنا،  جاء  الفرنسية  التحكيم  هيئة 
أن  مجتمعة  الثالث  الشركات  طلبت  إذ 
ما  وهو  يورو،  مليون   562 ليبيا  تدفع 

رفضته هيئة التحكيم«.
رقم  تحمل  التي  ــوى،  ــدع ال وتلك 
األولى،  ليست   »DDA/MCP/20892«
الماضي،  ديسمبر  في  ليبيا،  ربحت  إذ 
محكمة  ــام  أم مقامة  قضائية  دعــوى 
فرنسية ضد شركة »بيزنس نيتوورك« 
على  بــالــحــصــول  طــالــبــت  الفرنسية 

مستحقات بقيمة 80 مليون دوالر.

قطاع  في  تنفيذيون  مسؤولون  حث 
السيارات إدارة الرئيس األميركي دونالد 
النزاعات  حل  على  والكونغرس،  ترامب 
قائلين  الحكومة،  إغالق  وإنهاء  التجارية 
على  تكلفة  السياسية تضع  الضبابية  إن 

عاتق القطاع.
ــون تــجــاريــون  ــفــاوض مــســؤول ــت وي
الصين  مع  جديد  اتفاق  على  أميركيون 
أمال في تجنب رسوم تجارية جديدة، في 
جديد  إقليمي  تجاري  اتفاق  مازال  حين 
موافقة  إلى  بحاجة  والمكسيك  كندا  مع 
تنتج  التي  الشركات  وتكابد  الكونغرس. 
في  المتحدة  الــواليــات  في  السيارات 
واأللومنيوم  الصلب  أسعار  ارتفاع  ظل 
فرضتها  التي  الرسوم  جــراء  األميركية 

إدارة ترامب.
فرضتها  التي  التجارية  فــالــرســوم 
سترفع  المعادن  على  المتحدة  الواليات 
في  كرايسلر«  »فــيــات  شركة  تكاليف 
العام 2019 بما يتراوح بين 300 مليون 
دوالرا   135 نحو  أو  دوالر  مليون  و350 
على  بناء  للسيارة،  دوالرا   160 ــى  إل
المتحدة  الواليات  في  الشركة  مبيعات 
مانلي  مايك  أفاد  ما  حسب   ،2018 في 
في  كرايسلر«  لـ»فيات  التنفيذي  الرئيس 
سيارات  معرض  في  صحفية  تصريحات 

ديترويت االثنين.
موتور«  »تويوتا  شركة  أضطرت  كما 
زيادة  بسبب  مرات  ثالث  األسعار  لزيادة 
الرغم  على  الجمركية،  الرسوم  تكاليف 
السيارات  في  الصلب  من   %96 أن  من 
يأتي  »تويوتا«  تصنعها  التي  األميركية 

من مصانع أميركية، وقد رفعت الرسوم 
 600 بنحو  السيارات  أسعار  الجمركية 
دوالر في المتوسط، وفق تقديرات بوب 
لمبيعات  التنفيذي  الرئيس  نائب  كارتر، 

أميركا الشمالية في الشركة »تويوتا«.
ــورز«  ــوت ــك تــلــقــت »جـــنـــرال م ــذل ك
من  مالية  ضــربــة  ــور«  ــوت م ــورد  ــ و»ف

الرسوم الجمركية األميركية على الصلب 
»رويترز«  وكالة  نقلت  إذ  واأللومنيوم، 
ــرال  ــن ــس »ج ــي ــوس رئ ــ ــارك ري ــ ــن م ع
معاكسة.  عوامل  »هذه  قوله:  موتورز«، 
وظيفتنا هي إدارة العمل لتبديد أثر تلك 

العوامل المعاكسة«.
عمليات  ــع  ربـ نــحــو  إغـــالق  وجـــرى 

نقص  بسبب  ــة  ــادي ــح االت الــحــكــومــة 
طلب  أن  بعد  ديسمبر   22 منذ  التمويل 
من  العام  هذا  دوالر  مليار   5.7 ترامب 
الكونغرس لبناء جدار أمني على الحدود 

الجنوبية الغربية للواليات المتحدة.
الحكومة  إغـــالق  إن  مانلي  ــال  وقـ
األميركية يعيق التصديق على أحد الطرز 

وتلك  الثقيلة.  الشاحنات  من  الجديدة 
الشركة  منتجات  أكثر  بين  المركبات من 
ربحية. وأضاف: »كلما أمكن حلها مبكرا، 

كان ذلك أفضل بال شك«.
فورد  بيل  عن  »رويترز«  نقلت  فيما 
التنفيذي  اإلدارة  مجلس  رئيس  االبــن، 
من  الكثير  »هــنــاك  قوله  لـــ»فــورد«، 
األمور التي لم تحل حاليا«. وأضاف على 
هامش معرض السيارات أن »اليقين هو 
الذي  الوقت  بسبب  حقا  فيه  نرغب  ما 
يستغرقه تصنيع منتجنا. ال نحظى بذلك 

حاليا«.
أن  تشعر  الشركة  إن  فــورد  ويقول 
التجاري  الممثل  لدى  مسموعة  آراءهــا 
األميركي روبرت اليتهايزر، لكن ال فكرة 
لديه عن توقيت حل المسائل المختلفة. 
والتطوير  األبحاث  مركز  رئيس  وقــال 
السيارات  لصناعة  الصينية  »جاك«  لدى 
التجارية  التوترات  إن  شينغ  شيو  وانغ 
أجبرت  والصين  المتحدة  الواليات  بين 
إلى  المزمع  دخولها  تأجيل  على  الشركة 
التوقيت  أن  مضيفا  األميركية،  السوق 
سيعتمد على نتيجة المفاوضات التجارية 

بين واشنطن وبكين.
الرسوم  استمرت  إذا  ــه  أن وأضـــاف 
 %25 نسبتها  الــبــالــغــة  الــجــمــركــيــة 
على  المتحدة  الــواليــات  تفرضها  التي 
»فالتأثير  الصين  في  المصنعة  السيارات 
تمتع  إلى  مشيرا  جــدا«،  كبيرا  سيكون 
معرض  في  كبير  بحضور  »جاك«  شركة 
مهندسين  وتعين  للسيارات،  ديترويت 
بالواليات  مواقع  ثالثة  في  ومصممين 
المتحدة، بما في ذلك مكتب فني حديد 
في ديترويت من المتوقع أن يوظف نحو 

30 شخصا.

اقتصاد 09

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« وحلفاؤها في 17 و18 أبريل 
بمقر المنظمة في فيينا لمراجعة اتفاقهم لخفض إنتاج النفط، حسب تصريح 
قالت  فيينا،  في  اجتماع  آخر  وفي  مقترحا.  موعدا  يؤكد  بالمنظمة  لمصدر 
»أوبك« وحلفاؤها بقيادة روسيا، إنهم سيجتمعون مجددا في أبريل، دون أن 
يذكروا موعدا محددا؛ التخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاق خفض 

إنتاج النفط الذي بدأ سريانه في األول من يناير.
المراقبة  لجنة  تجتمع  أن  »أوبك«  آخر في  رجح مصدر  إلى هذا،  باإلضافة 
الوزارية المشتركة في 17 و18 مارس في باكو بأذربيجان. وترأس السعودية 

وروسيا اللجنة المعنية بمراقبة اتفاق خفض اإلمدادات، حسب »رويترز«.
وقال المصدر الثاني إن من المرجح أن يجتمع مسؤولون في السابع والثامن 
من فبراير وفي 18 و19 من الشهر ذاته لبذل مزيد الجهد بشأن إطار عمل 

اتفاق تعاون طويل األمد بين »أوبك« والمنتجين المستقلين.

»أوبك« تراجع اتفاق خفض اإلنتاج في أبريل

ــادة  ــن زيـ ــحــذر الــبــنــك الـــدولـــي م ي
»سماء  عليه  يطلق  ــا  أوم المخاطر، 
توقع  إذ  العالمي،  لالقتصاد  مظلمة«، 
لالحتماالت  السنوي  تقييمه  في  البنك 
التباطؤ  رغم  النمو،  استمرار  العالمية، 
والــعــام  ــعــام  ال ــذا  ه ــشــيء،  ال بعض 

المقبل.
العالمي  االقتصاد  بأن  البنك  ويتنبأ 
العام،  هــذا   %  2.9 بنسبة  سيتوسع 
2.8 % في  التوسع  بينما سيكون حجم 

التوقعات  هذه  أن  يبدو  لكن   ،2020
األداء  أن  تعني  التي  المخاوف  تزيد 
حسب  بالغرض،  يفي  ال  االقتصادي 

تقرير لـ»بي بي سي«.
فيه  يتباطأ  الــذي  الوقت  في  لكن 
االقتصاد العالمي، من المرجح أن يبدأ 
الناعم«،  »الهبوط  البنك  يسميه  ما 

الذي بدأ في منتصف العام الماضي .
الدول  على  المتوقع  التباطؤ  ويركز 
المتحدة،  الــواليــات  وخاصة  الغنية، 

لكنها سوف تستمر في التوسع بسرعة 
وفقا  أواليابان  اليورو  منطقة  من  أكبر 

البنك. لتوقعات 
المتحدة  الواليات  في  التباطؤ  وجاء 
الضريبية  التخفيضات  لتأثير  نتيجة 
 ،2021 عام  وبحلول  ترامب،  للرئيس 
إلى  االقتصادي  نموها  ينخفض  سوف 
في   1.6 إلــى  ليصل  تقريبا،  النصف 
المائة  في   2.9 بحوالي  مقارنة  المائة 

في العام الماضي.

البنك الدولي: »سماء مظلمة« لالقتصاد العاملي في 2019
السعر بالدوالرنوع الخام

60.92برنت

52.28غرب تكساس

57.64دبي

58.39سلة أوبك

57.15أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 16 يناير 2019

ليبيا تسدد 74.7 مليون يورو تعويضات 
الئتالف دولي بدال عن 550 مليونا
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انخفاض معدالت التضخم 
إلى 9.8% العام املاضي

بعد حكم هيئة تحكيم باريس

»طلبت الشركات الثالث مجتمعة 
أن تدفع ليبيا 562 مليون 
يورو، وهو ما رفضته هيئة 

التحكيم الفرنسية«

شركات سيارات عاملية تئن تحت وطأة ارتفاع الرسوم الجمركية

التضخم  معدل  تراجع  رسمية  بيانات  أظهرت 
 %9.8 إلى  ليبيا  في  المستهلكين  ألسعار  السنوي 
 ،2017 العام  في   %28.5 مقابل   ،2018 العام  في 

في معدل لم تشهده ليبيا منذ العام 2015.
وحسب تقديرات مصلحة التعداد واإلحصاء التابعة 
فإن  الوطني،  الوفاق  بحكومة  التخطيط  ــوزارة  ل
 %19.5 إلى  باالنخفاض  بدأت  التضخم  معدالت 
إلى  لتنخفض   ،2018 العام  من  األول  الربع  خالل 
الربع  خــالل  و%9.5  الثاني،  الربع  خــالل   %11.6
من  الرابع  الربع  خالل   %1.2 الى  وصــوال  الثالث، 

العام الماضي.
أغذية  من  السلع  مختلف  البيانات  وشملت 
صحية،  وعناية  وأحــذيــة،  ومالبس  ومشروبات 

وأثاث والمسكن والتقافة والتعليم والتسلية

خالل  التضخم  معدالت  التعداد  مصلحة  وقــدرت 
%25، وارتفعت  2017 بنسبة  العام  الربع األول من 
خالل  وانخفضت   ،%31.3 إلى  الثاني  الربع  خالل 
الربع  خالل  وارتفعت   ،%26.3 إلى  الثالت  الربع 

الرابع من نفس العام إلى %30.4.
االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  عبر  البالد،  وتحاول 
تخفيف  سبتمبر،  شهر  منذ  به  العمل  بدأ  الــذي 
من  المواطنون  يعانيها  التي  المعيشية  األزمات 
ارتفاع معدالت التضخم ونقص السيولة. وارتفعت 
 ،2018 العام  دوالر  مليار   24.4 إلى  النفط  إيرادات 
أعلنت  حسبما   ،2017 سنة  عــن   %78 بــزيــادة 
أنها  أوضحت  التي  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
برميل  مليون   1.107 بلغ  إنتاج  متوسط  سجلت 
يوميا العام الماضي. وأعلن المصرف المركزي في 
طرابلس أن إجمالي حجم اإلنفاق المقدر للترتيبات 
المالية للعام 2018 بلغ 42.5 مليار دينار، في حين 

بلغ اإلنفاق الفعلي 40.5 مليار دينار.

دعت إدارة ترامب إلنهاء النزاع التجاري

ديترويت ـ الوسط

طرابلس – أحمد الخميسي

القاهرة – إعداد هبة هشام

 < مخطط مشروع مطار طرابلس الدولي )الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصالت(

 < معرض ديترويت للسيارات

خروج  اتفاق  قبول  يمكنه  إنه  لبريطانيا  األوروبي  االتحاد  قال 
ساحقة  بأغلبية  البريطاني  البرلمان  رفض  أن  بعد  مختلف 
االتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لكن ذلك 

مرهون بتغيير مطالب لندن الرئيسية.
ــي  األوروب االتحاد  مفاوضي  كبير  بارنييه  ميشيل  ــع  وداف
عن  األربعاء  أمس  األوروبــي  البرلمان  أمام  ألقاها  كلمة  في 
النواب  من  تحالف  أمس  رفضه  الذي  ماي  مع  المبرم  االتفاق 
االتحاد  من  للخروج  والرافضين  المؤيدين  البريطانيين 
التكتل  من  منظم  غير  خروج  مخاطر  أن  من  وحذر  األوروبــي، 

أصبحت أكبر منها في أي وقت مضى.
لخروج  استعداداتها  ستكثف  األوروبية  المفوضية  إن  وقال 

غير منظم قد يؤدي الختالالت في أوروبا بأسرها.
أن  هو  قدما  للمضي  السبل  أحــد  أن  إلــى  بارنييه  ــار  وأش
لضمان  األوروبي  االتحاد  بقواعد  أكبر  بالتزام  بريطانيا  تقبل 
المستقبل-  في  للغاية  وثيقة  تجارية  عالقات  على  الحصول 
يمكنها،  بريطانيا  إن  األوروبي  االتحاد  من  مسؤولون  ويقول 
االتحاد  مغادرة  على  تصميمها  عن  التخلي  المثال،  على سبيل 

الجمركي والسوق الموحدة المنظمة مركزيا.
وقال بارنييه مشيرا إلى تصريحات البرلمان األوروبي وجميع 
بتغيير خطوطها  السماح  بريطانيا  اختارت  »إذا  األعضاء  الدول 
تجاوز  طموح  لتحقيق  ذلك  فعلت  وإذا  المستقبل،  في  الحمراء 
االتحاد  فإن  الحرة،  للتجارة  هينا  يكن  لم  وإن  بسيط  اتفاق 

األوروبي سيكون مستعدا على الفور ... للرد إيجابيا«.
جاي  لسان  على  أوثــق«  »بعالقات  االقــتــراح  هــذا  وتكرر 

فيرهوفستاد منسق خروج بريطانيا بالبرلمان األوروبي.
لكن بارنييه وغيره أكدوا على مدى ما كشف عنه التصويت 
الضوء  يلقي  أن  دون  انقسامات  من  لندن  في  أجــري  الــذي 
حوله  االلتفاف  بالفعل  لبريطانيا  يمكن  توافقي  موقف  على 
من  لخروجها  المقرر  الموعد  من  فقط  أسابيع  عشرة  قبل 
المواطنين  على  يؤثر  قانوني  مأزق  في  الدخول  وربما  التكتل، 

والشركات.
وقال زعيم يمين الوسط في البرلمان األوروبي مانفرد فيبر 
مناشدا »أرجوكم، أرجوكم، أرجوكم أخبرونا أخيرا بما تريدون 

تحقيقه«.
فيما  للمناورة«  مجال  هناك  يعد  »لم  إنه  قائال  أضاف  لكنه 
أنصار  يقول  الذي  القائم  االتفاق  على  التفاوض  بإعادة  يتعلق 
كبيرة  بدرجة  يبقي  إنه  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج 
يتعلق  فيما  خاصة  ــي  األوروب االتحاد  بقواعد  ارتباطها  على 

بترتيب يتعلق بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

»بروكسل« مستعدة لبحث اتفاق جديد 
إذا غيرت بريطانيا خطوطها الحمراء

اتجاه إلنفاق 300 مليار دوالر في تكنولوجيا السيارات الكهربائية
على  اإلنفاق  لزيادة  العالمية  السيارات  شركات  تخطط 
 300 إلى  يصل  بما  الكهربائية  السيارات  تكنولوجيا 
السنوات  العشر  إلى  الخمس  مــدار  على  دوالر  مليار 

المقبلة يستهدف نصفها تقريبا السوق الصينية.
صناعة  انتقال  وتــيــرة  ــادة  زيـ على  ــك  ذل وسيعمل 
القوة  مركز  ويحول  األحفوري  الوقود  من  السيارات 
تكنولوجيا  في  المتخصصة  اآلسيوية  الشركات  إلــى 

البطاريات والسيارات الكهربائية.
لبيانات  ــرز«  ــت »روي أجــرتــه  حصري  تحليل  ويبين 
اإلنفاق غير  الدافع وراء حجم  أن  الشركات  أعلنتها تلك 

األلمانية  فولكسفاغن  لشركة  سيكون  الذي  المسبوق 
للحد  الرامية  الحكومية  السياسات  هو  منه  كبير  نصيب 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تكنولوجي  تقدم  من  تحقق  ما  االتجاه  هذا  وسيعزز 
فترة  وطـــول  الــبــطــاريــات  كلفة  تحسين  ــى  إل أدى 
إغــراء  أجــل  مــن  شحنها  فترة  وكــذلــك  استخدامها، 
الكهربائية.  السيارات  شراء  على  باإلقبال  المستهلكين 
من  مزيد  لفرض  ــرى  أخ ودول  الصين  اتــجــاه  ومــع 
بالبنزين  تعمل  التي  التقليدية  المحركات  على  القيود 
إلى  باالنتقال  للتعجيل  السيارات  والديزل سعت شركات 

الكهربائية. السيارات 
العالمية  السيارات  شركات  قالت  واحــد  عام  فقبل 
السيارات  90 مليار دوالر على تطوير  إنفاق  إنها تعتزم 

الكهربائية.
جهودا  تبذل  التي  فولكسفاغن،  مجموعة  والتزمت 
بقياسات  التالعب  فضيحة  عن  بنفسها  للنأي  كبيرة 
الديزل، بإنفاق حوالي ثلث االستثمارات  انبعاثات وقود 
فضيحة  وكانت  دوالر.  مليار   91 حوالي  أي  اإلجمالية 
غرامات  فولكسفاغن  كبدت  الديزل  محركات  اختبارات 

وتسويات قانونية بمليارات الدوالرات.

 < تيريزا ماي
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املقاتلة واملخاتلة

ميالد عمر المزوغي

نورالدين خليفة النمر

شكل فوزه بانتخابات الرئاسة األميركية صدمة قوية لكافة دول العالم، تميز بمواقفه المثيرة للجدل وأصبح 
كل شيء متوقعًا، فال مستحيل في إدارة ترامب، ابتز العرب والمسلمين، وجمع أموال الخراج من السعودية 
وأخواتها فاقت قيمتها كل تصور، وبَّخ العرب في عقر دارهم، قال فيهم ما لم يجرؤ أحد من قبل على قوله، 
صامتون كأنما على »رأسهم الطير«، يسبحون بحمده ألنه يحميهم من المجوس الفرس، فكل شيء في 

سبيل البقاء في السلطة »تحرش لفظي وجسدي« يمكن التغاضي عنه.
عديد التوسالت من عرب الخليج بعدم االنسحاب من سورية لم تجد نفعًا، اتخذ سيد البيت األبيض قراره، 
أنها ال تخص مواطنيه،  الرأي والتعبير« طالما  يأبه بحقوق اإلنسان »حرية  أدرى بمصالح بالده، لم  فهو 
فالعالم اآلخر مجرد قطعان بشرية تمشي على اثنتين. ُأصيب المتكئون »المتكلون« عليه بحالة من الذعر، 
مستقبلهم رهن بتصرفاته المتناقضة التي لم تتوقف يومًا والتي بسببها »انشق عنه عدد ال بأس به من 

أعضاء إدارته«،عديد األسئلة تختمر في عقولهم البسيطة التي لم يتعودوا يومًا على »تشغيلها«.
بني  حكام  جيرانه،  من  العدو  كيان  على  خوف  هناك  يعد  لم  أنه  خانة  في  القرار  صدور  البعض  يضع 
لم  القبالت واألحضان على رؤوس األشهاد  العربية،  الدول  غالبية  صهيون مرحب بهم في 
يعد هناك خجل، الرؤساء المشاكسون تمت تصفيتهم، أما الجماهير العربية الرافد الرئيسي 
بينما  الرمق،  سد  على  قادرة  تعد  فلم  مقتل،  في  ُأصيبت  فقد  المقاوم،  للعمل 
الثروات يتم هدرها من قبل أناس دفع بهم الغرب على ظهور الدبابات والقطع 
البحرية بمساندة القوات الجوية، العمالء يعطون إحداثيات المواقع التي تمثل 
انفة وكبرياء الشعب »إنتاجية وخدمية وعسكرية« بهدف إذالله وتحقيره وإجباره 

على الرضوخ لألمر الواقع.
يبدو وللوهلة األولى أن المستفيد من االنسحاب هم األتراك يعتبرونه ضوًءا 
أخضر لهم بتأديب المتمردين األكراد بالمنطقة، إقامة وطن لهم أصبح ضربًا 
من الخيال، بل لن يهنأوا في ديارهم التي لم تعد عامرة، السبي البابلي بنسخته 
الحديثة سيطاولهم، بسبب تهاونهم في األخذ بأسباب القوة ليكون لهم كيان 
السيد  وألن  للغير،  وخدما  تُبعا  يكونوا  بأن  ارتضوا  بل  األمم،  كبقية  مستقل 
رأس حربة في  األكراد  يجعل من  فقد  جانبه،  يُؤمَنُ  وال  المزاج  متغير  ترامب 

خاصرة األتراك إذا ما ارادوا االستدارة نحو موسكو.
نقل جزء من القوة األميركية إلى العراق سيفاقم من أزماته، فحكومته التي 
بفعل  »التجزئة«  بالمفرق  النيابي  المجلس  ثقة  تنال  الكثيرون،  عليها  عول 
عنجهية رؤساء الكتل الدينية المسيسة، ويجعل البلد ساحة معارك جد محتملة 
اقتدار،  بكل  زرعها  تم  التي  اإلرهابية  والتنظيمات  واإليرانيين  األميركان  بين 
المنطقة  على  وخيمة  عواقبه  تكون  بصراع  ينبئ  العربي  الخليج  إلى  حربية  وبوارج  طائرات  حاملة  دخول 
وباألخص األعراب المنقسمين شيعا وأحزابا، المتاجرين بأوطانهم، الراقدين على بطونهم، معبدين الطرق 
إلى قصورهم لتنتهك أعراضهم، ومقدساتهم التي استبدلوها بأخرى يشدون إليها الرحال عند الطلب، إن 

لم نقل تخلوا عن ديانتهم، عندها تكون النتيجة »استبدال المقدسات« جد طبيعية.
الوهن،  فأصابهم  أجسادهم  في  الفتنة  روح  بثت  بيكو«،  اتفاقية »سيكس  وفق  إربًا  العرب  تقطيع  تم 
أصبحوا مكسر عصا، والخاسر األكبر سواء بقي ترامب أم رحل. ألنهم لم يستغلوا الظروف لبناء كيانهم. 
على  الفرقاء  وجعل  انتشار  إعادة  مجرد  العملية  تكون  قد  ترامب؟  يخبئ  ماذا  الجميع:  يؤرق  الذي  السؤال 
الساحة السورية يشتبكون مع بعضهم البعض ويقف هو متفرجا، اإلجابة على السؤال برسم رئيس دولة 

عظمى يصعب على المنجمين »العرافين« قراءة أفكاره المبعثرة.

أدرج مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، في أمٍر بالقبض اسم القائد السابق للجماعة الليبية 
المقاتلة، ضمن أسماء قيادات متطرفة تدين ألميريته كرئيس غرفة ثوار ليبيا، وأخرى حرابية 
كاآلمر السابق لحرس المنشآت النفطية فرع الوسطى. والتهمة ورود أسمائهم في التحقيقات 
المتعّلقة بالهجوم الذي نفّذته مجموعات مسلحة، تتضمن فلواًل من عناصر المعارضة السودانية 
إلى  باإلضافة  العسكرية،  تمنهنت  قاعدة  وعلى  النفطية  والموانيء  الحقول  على  والتشادية، 
بالغات أخرى تتعّلق باستغالل عناصر المعارضتين كمرتزقة في القتال الدائر بين بعض القبائل 

الليبية، وارتكاب جرائم قتل وخطف وحرابة في الجنوب الليبي.
لن يجرؤ مكتب النائب العام على إدراج قيادي المقاتلة السابق ورئيس حزب الوطن الحالي 
في قائمة اتهام باإلرهاب مالم يأخذ إذنًا من قوتين سياسيتين تتحكمان في قرارات طرابلس 
هما: التركيبة النافذة في مصراتة وحزب العدالة والبناء، الذي يمارس نفوذًا أخوانيًا بارزًا في 
مجلس الدولة. واإلشارة الخضراء تأتي من الدولة التركية التي تحاول أن تدفع عنها تهمة خرق 
قرار مجلس األمن الدولي 2011 بحظر السالح عن ليبيا فتسييرها باخرتين مموهتين ببضائع 
استهالكية تحمالن شحنات أسلحة هي بنادق ومسدسات ورصاص تم حجزهما من قبل السلطات 
الجمركية الليبية: األولى في ميناء الخمس والثانية ـ التي لها دالالتها المنوّه بها آنفًا ـ في ميناء 
مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وفي االتجاه اآلخر ربما بدأت تركيا 
تشعر بعبء إقامة قيادي المقاتلة، ومجموعات متطرّفة أخرى في إسطنبول عاصمتها التاريخية. 
التركية.  األمنية  السلطات  قبل  الوطن من  رئيس حزب  اعتقال  أخبار  رُوجت  السياق  هذا  وفي 
وهو مادفعه، عبر صفحة الحزب على الفيس بوك 31 .5. 2017 إلى اعتبار هذا الخبر شائعة ال 
أساس لها من الصحة وال توجد له شخصيًا أية إشكاالت مع السلطات التركية بسبب إقامته في 
إسطنبول. وربط الشائعة بإجراء اجتماعات مع األطراف السياسية والدبلوماسية في إسطنبول 

فيما يتعلق بالوصول إلى حل يجمع الفرقاء من أبناء الوطن، وتأكيد المصالحة بين الليبيين.
المذكورة  التُهم  نفسه  عن  نفى  المقاتلة  للجماعة  السابق  القائد 
العام  النائب  مكتب  عن  الصادر  اإلجراء  واصفًا  عليه،  القبض  أمر  في 
بالتسييس معتبرًا التهم الواردة محاولة إلبعاده عن المشهد السياسي. 
بيان  ادعى  الوطن  حزب  مسمى  تحت  سياسي  لحزب  لرئاسته  مُّلمحًا 
الشريعة من جهة،  وتطبيق  اإلسالمية،  المرجعية  بين  الجمع  تأسيسه 
والدعوة، حسب ماهو معلن، إلى نظام ديمقراطي )معتدل(! يكفل حقوق 

جميع المواطنين ويضمن التعددية، من جهة ثانية.
 2012 التشريعية في  لم يفز حزب الوطن بأي مقعد في االنتخابات 
وال في انتخابات 2014. وهو الحزب الذي اليُعرف أعضاء آخرون له سوى 
رئيسه كحزبي »القمة«، و«التغيير الليبي«، الذي شاركه أول وآخر ظهور 
سياسي، في المفاوضات الجانبية التي عقدت تمهيدًا التفاق الصخيرات 
الفرقاء  لجمع  الجزائر«  »إعــالن   2015/3/12 في  عنها  صدر  والتي 
الليبيين على الثوابت. وهو منذ أزيد من ثالث سنوات يقيم بشكل دائم 
في العاصمة التركية إسطنبول حيث يدير أعمااًل تجارية من بينها شركة 
بوك،  الفيس  الوطن على  إلى صفحة حزب  وبالدخول  األجنحة.  طيران 
نالحظ أن آخر بيان له بتاريخ 2018/8/23 بإدانة الفعل اإلرهابي الذي 
تبناه تنظيم الدولة الموهومة داعش، والذي أسقط ضحايا ببوابة أمنية 

في بلدة الخمس شرق طرابلس.
في  يُفترض  ليبيا،  في  عليه  الحال  هو  كما  لها،  قانون  ؛وال  ومفتعلة  هشة  كانت  وإن  حتى 
منطق العملية السياسية أن التذرّع بتأسيس حزب، بغرض الدخول في العملية السياسية عبر 
االنتخابات مهما كانت شكليتها يكون نقطة قاطعة مع المسار السابق للشخص بالذات، إذا كان 
منخرطًا في نشاط عنفي توسّل السالح وسيلة، سواًء كان انخراطًا في الجهاديات اإلسالموية 
بأفغانستان، أوبالتئامه ببرامج التهيئة في السودان، وانضمامه بفصيله الليبي في حرب تنظيم 
القاعدة الجهادي ضد النظام العسكري في الجزائر فيما عرف بالعشرية السوداء، أو تسلّله إلى 
لحزب  درنة. تصريحان صحفيان  في  القاعدة  تنظيم  لنشاط  نواة  بتأسيس  والقيام  ليبيا  شرق 
الوطن بتاريخ 8 أغسطس 2017 ، و 1 أكتوبر 2017 يدينان الحصار الذي يُنفذه مُسمى الجيش 
فيما  العنفية  الليبية  باإلسالموية  الصلة  أن  يؤكدان  درنة،  مدينة  شورى  مجلس  على  الليبي 

يسمى بالجهادية مازالت وثيقة.
عدا شُبهة تشابكات رئيس حزب الوطن العميقة، بالجماعات اإلسالموية المسلحة والجهادية، 
التي تنضوي حتى اليوم تحت إمارته الجهادية السابقة، تحوم عليه أيضًا شبهات مالية، فمصدر 
أموال نشاطاته التجارية عليها نقاط استفهام، ولم تخضع إلى مبدأ الشفافية. كما أن مشاركته 
في مؤتمرات تتعّلق بأنشطة تخص األموال المتوزّعة في محافظ االستثمارات الليبية المُبدّدة 
في مشاريع وهمية في أفريقيا تضعه في دائرة الشُبهة: بسبب مشاركته عناصر أمنية ولجان 
ثورية من النظام الدكتاتوري السابق ضالعة في تدبير الشبكة المالية الدولية المريبة، ووجوده 
فيها دون أن يحوز التفويض من أية جهة لها الصفة الرسمية الليبية، ربما يضعه تحت طائل 

المُساءلة.
النستطيع الكالم على شئ له عالقة بالسياسي في بيوغرافية رئيس حزب الوطن وال بصفة 
الليبي التي ألصقها مُسمّىً لحزبه الذي فصّله على مقاسه، وهو مايسري على رؤساء كل ما 
سميت بالمكوّنات السياسية، وانتفت عنها صفة األحزاب لعدم صدور قانون بتأسيسها، أولوائح 
حتى اليوم تنّظمها. كما أن هذه األحزاب لم تسعَ ولو بخطوة واحدة لألمام في بلورة نفسها في 
هيكلية سياسية، بل كانت طوال الثماني سنوات اسمًا وهميًا يخفي وراءه رئيسها المتوّحد فيها؛ 
أو أن تكون وكياًل عن تنظيم دولي كجماعة األخوان المسلمين أو تابعًا إلى نزعة سلفية تغذيها 
أموال النفط ،مرّتدة إلى ماٍض وهمي وليس لها عالقة بالواقع اآلني الذي هو في رؤيتها بدعة 
في  السياسة  فتُقتل  واإلرهاب،  بالعنف  عنه  يُعبرّ  ضمائرها  في  متوهّم  أساس  عن  وانحراف 
َأي  بالدين  الدنيا  تُخْتََل  َأن   )...( الساعة  َأشراط  أنّه: من  النبوي  الحديث  أورده  فيما  معناها. 

تطلب الدنيا بعمل اآلخرة.

سالم الكبتي

السودان املسيل للدموع

وهم  تغمرهم  بالسعادة  وشعروا  وعمائمهم  جالبيبهم 
الزرقاء  الثالثة  بألوانه  القديم  علمهم  رفع  يشاهدون 
السودان  رجال  اثنين من  قبل  والخضراء من  والصفراء 
محجوب  أحمد  ومحمد  األزهري  إسماعيل  الوطنيين: 
الشعب.  من  الوطنية  والفرق  القوى  كل  وبحضور 
والواقع أن التجربة السودانية كانت فريدة فقد حققت 
استقاللها »بطريقة نظامية سلمية« غير أنه لم تتحقق 
االستفادة منها على طول الطريق في المراحل التالية.
انتكست  التي  الديمقراطية  تجربته  السودان  بدأ 
وسط  بعدها  وما  الخمسينيات  أعوام  في  مرات  عدة 
أحداث كبيرة: البناء االقتصادي وحرب الجنوب ومشروع 
وحركات  الثالثي  واالعتداء  القناة  وتأميم  آيزنهاور 
تموز  و14  مصر  مع  حاليب  وقضية  أفريقيا  في  التحرر 
أخرى  وأشياء  المنطقة  في  ناصر  وتأثير  العراق  في 
بخصوصيته  األحوال  كل  في  ظل  لكن  ومتنوعة  كثيرة 
يكاد  واألفريقية، سودانًا  العربية  وهويته  الديمقراطية 

يعيش في عزلة عندما يوخزه كعب أخيل في الجنوب.
على  الــســودان  يحافظ  لم  التجربة  هــذه  وخــالل 
األحزاب  عباءة  غمرت  فقد  ينبغى،  كما  الديمقراطية 
ولم  وضيعتها.  التجربة  تلك  المتناحرة  والجماعات 
حقيقية  فرصة  السودان  في  للديمقراطية  ذلك  يوفر 
كما قال محمد محجوب ذات مرة ألنها لم تعط فرصة 
كافية للنمو والرسوخ لكي تصبح مؤسسة متينة. ضاع 

النضال وضاعت األماني واألحالم.
بعد  واألنانية.  الصراع  مظاهر  السطح  على  طغت 
وبعيدة  مجاورة  دول  في  الحال  هو  كما  االستقالل 
هدف  بال  المشهد  وسط  نفسها  األحزاب  تلك  وجدت 
ما  مثل  االستقالل  هدفها  كان  محددة.  خطة  أو  معين 
تحقيقه  بمجرد  الدهشة  صارت  ليبيا.  في  عندنا  حدث 

ولم يتم التقدم إلى األمام خطوة واحدة.
األحزاب،  قامت  فقد  المنطقة  في  والحال من بعضه 
الصالحة  البرامج  والطائفي بداًل عن  القبلي  الوالء  على 
المناقشات  هو  السائد  وظــل  الوطنية  الخطط  أو 
بالفساد  واالتهام  واالختالفات  والعقيمة  الطويلة 
فتح  كله  وهذا  كريه،  شيء  وكل  والعمالة  واإلفساد 

الدروب سهاًل من الثكنات إلى اإلذاعات.
وبقية  والطائفية  القبلية  كانت  الــســودان  وفــي 
األمراض والدمامل تلتهم خطوات التجربة منذ البداية 
الحزن  يخترقه  والجنوب  الشمال  في  المواطن  وظل 
إلى  الوصول  أيضًا في  الطائفية  الحزبية نجحت وال  فال 

األفضل. ظلت سلة الغذاء جائعة رغم كل شيء.
حاولت  األحـــزاب  إن  القول  أيضًا  اإلنــصــاف  ومــن 
مع  أنه  غير  الوطني،  واجبها  في  تقصر  ولم  وناضلت 
جعل  الخاصة  والمصالح  والصراعات  األحقاد  بــروز 
التغيير  إلى  وأدى  ينفذ خاللها بسرعة  واالختراق  الخلل 
كلها  أو  األحــزاب  بعض  استعملت  التي  الثكنات  من 

والدواء  الخبز  رغيف  في  الغالء  المعتادة.  الجمر  أيام 
في  ضخمة  غذاء  سلة  وسط  لالنتفاض  تدعو  والحاجة 
والغابات  الصحراء  على  تتربع  السودان،  اسمها  أفريقيا 
يمر  جسور  عبر  والحكايات  واألساطير  والبحر  والنيل 
وأحيانًا  كثيرة  مياه  وتتدفق  واألزرق،  األبيض  تحتها 

دماء.
مثل  والسماء.  األرض  بين  قارة  شبه  مثل  السودان 
على  تطل  ملونة  فسيفساء  ومتناثرة.  مختلفة  أمم 
يدعو  السودان  استحياء.  في  وآخر  حين  بين  األحداث 

للتأمل والحيرة أحيانًا أخرى.
ومراقبة  صمت  منا.  القريب  ذلك  في  يحدث  ماذا 
وتنشر  تذاع  خجل  على  أخبار  البعض.  لدى  بعيد  من 
القصر  نحو  للمسيرات  ومناظر  والمواقع  الصحف  في 
الجنوب  دون  السودان  مدن  في  والحرائق  والحشود 
المنفصل الذي أراح واستراح منذ زمن قريب ولكن إلى 
حين. واتهامات وإشارات ترتفع نحو الحزب العجوز بأنه 
أعرق  الشيوعي  الحزب  هنا  والمقصود  يحدث.  ما  وراء 

الماركسية. العربية  األحزاب 
فما الذي يدور عبر تلك الضفاف الزرقاء والبيضاء؟

بعد  رحل.  الذي  العام  أواخر  ترتفع  الحرارة  بدأت 
شهده  عسكرى  تغيير  أول  ــوع  وق من  عامًا  ستين 
الفريق   .1958 نوفمبر  من  عشر  السابع  في  السودان 
العام  الخرطوم  في  ضابطًا  تخرج  الذي  عبود  إبراهيم 
الكفرة  في  السودان  دفاع  قوة  ضمن  وحارب   1918
مجلسًا  يشكل  الثانية  العالمية  الحرب  أيــام  عندنا 
أنه  إلى  الناس  اثني عشر ضابطًا ويستمع  عسكريًا من 
الديمقراطية  توقفت  األوضــاع.  لتصحيح  أتوا  ورفاقه 
والصحف وعطل  المدنية  والمؤسسات  األحزاب  وألغيت 
بأنه  يصفه  لم  ثورة.  ذلك  أن  عبود  يقل  لم  الدستور. 
في  يقع  ذلك  كان  فقط.  بالتصحيح  اكتفى  انقالب. 
في  تمت  التي  المتالحقة  العسكرية  التغيرات  عداد 
المنطقة وامتدادًا لما حدث في سورية ومصر والعراق. 
التفاصيل  اختلفت  وإن  ومتماثلة  قريبة  تجارب  كانت 
الضفتين،  على  تسيل  دماء  ثمة  تكن  ولم  والظروف 
نوفمبر هو حماس  للتصحيح في  النجاح  ولعل ما سهل 
لتسليم  القديم  العسكري  خليل  عبداهلل  الوزراء  رئيس 
الحلول  لغة  عليه  استعصت  أن  بعد  الجيش  إلى  األمور 

الكالم. الديمقراطية وتعطلت عن 
نحو  الطريق  كان  بعدها  وما  األعــوام  هذه  وخالل 
وتكتنفه  العراقيل  تحوطه  وشاقًا  مؤلمًا  الديمقراطية 
الصراعات ويحفل بالعديد من المعاناة. ولإلنصاف فإن 
السودان حقق استقالله في األول من يناير 1956 دون 
إراقة دماء أو أحقاد بين األطراف التي وضعت الدستور 
االنتقالى واتفقت في لحظة صفاء نادرة على االستقالل 

وال شىء سواه.
أفخر  وارتـــدوا  السودانيون  ابتهج  الــيــوم  ــك  ذل

البيض.  يضرب  كما  ببعضها  وضربتها  أهدافها  في 
وثنيون.  قوميون.  أخوان.  شيوعيون.  شعراء.  مثقفون. 
والختمية وعسكر.  الشعب  والمهدية. حزب  األمة  حزب 
طغت القبلية والطائفية على كل المظاهر الديمقراطية 
قبائل  وراء  تختفي  وتكتالت  أحزاب  السياسية.  والثقافة 
وطوائف ال غير وهذا األمر سيتكرر بنفس الصورة على 

الدوام في المنطقة العربية إلى اآلن.
لم يستفد السودانيون لألسف حتى يومهم هذا من 
يحافظوا  ولم  استقاللهم  بعد  الديمقراطية  تجربتهم 
إصالحها  يحاولوا  ولم  وإيجابياتها  بأخطائها  عليها 
كانت  والطائفية.  القبلية  عن  واالبتعاد  وتطويرها 
ومدارس  كــوادر  ثمة  أمامهم.  تتراجع  الديمقراطية 
إدارة  من  واستفادت  تكونت  وطنية  وقوى  سياسية 
والوجود  القديم  التقليدي  االستعمار  مع  الصراع 
المصري لكنها في كل أزمة ظلت تحتمي بثقافة القبيلة 
دروس  من  حدثت  التي  االستفادة  ولعل  والطائفة. 
التضامن  تحقيق  في  تمثلت  والقريب  البعيد  التاريخ 
1964عندما  أكتوبر  في  هذا  حدث  العفوي.  الوطني 
1969 بوصول النميري  سقط عبود ثم تراجع في مايو 
أعطى  1985 حين  أبريل  ثم تجلى ذلك من جديد في 
السلطة  عن  للعزوف  وراقيًا  رائعًا  مثااًل  الذهب  سوار 
أمام أطماع األحزاب  ثانية وثالثة  التجربة مرة  فضاعت 

وانتهازيتها.
في  عربي  بلد  كل  مشكلة  هي  السودان  مشكلة  إن 
الغالب. االستنساخ الطائفي والحزبي التقليدي دون أي 
التغيير  أهداف أو تطور وحين برزت جبهة اإلنقاذ خلف 
نفس  تتكرر   1989 في  عامًا  ثالثين  منذ  العسكري 
بالتنحي  وتطالب  والحزب  الطائفة  فتتوحد  الصورة 

فهل ستستفيد مما سيحدث؟.
الشكل  بهذا  ستبقى  السودان  في  الديمقراطية  إن 
في الميزان تتأرجح بين هذا وذاك. في بلد يستقبل عيد 
تتجه  ومطالبات  بمظاهرات  والستين  الثالث  استقالله 
للدموع  المسيلة  والقنابل  الغالء  وتتحدى  القصر  نحو 
والعالم اليأبه بذلك حتى اآلن. إنه مشغول بالبحث عن 
وعطبره  الخرطوم  فيما  والثلوج  الصقيع  أيام  في  الدفء 
والصراخ  الصهد  من  تعانى  وغيرها  وكردفان  واألبيض 

والمطالبة بالرحيل.
حل.  من  البد  هكذا.  يترَك  أن  يمكن  ال  السودان 
أزرق  نيل  يجري  جسورها  تحت  ــارة  ق شبه  أو  ــارة  ق
وأبيض في منطقة حساسة. مآذن في الشمال وأجراس 
ووثنية  وعروبة  وزنوجة  وطبول  ورقص  الجنوب  في 
والعالم  أفريقيا  في  تتجاور  خطيرة  ومصالح  وإسالم، 
البلد  ليبيا  من  القرب  آخرها  أو  أولها  ليس  العربي 

الملتهب حتى اآلن بال توقف.
السودان.. هل يظل هكذا أو تتكرر اللعبة إياها من 

جديد؟!

وسط سلة 
غذاء اسمها 

السودان، تتربع 
على الصحراء 

والغابات والنيل 
والبحر واألساطير 

والحكايات، 
وتتدفق مياه 
كثيرة وأحيانًا 

دماء!

 مآذن في 
الشمال وأجراس 

في الجنوب 
ورقص وطبول 
وزنوجة وعروبة 
ووثنية وإسالم 

ومصالح خطيرة 
تتجاور في أفريقيا 

والعالم العربي
»إن أخطاءنا 

املاضية يجب 
أال تقود جيلنا 

املقبل إلى 
اليأس«

محمد أحمد 
محجوب

املؤتمر الجامع: بداية الصراع على السلطة أم نهايته؟

هذا  مخرجات  يحترموا  أن  منهم  نتمنى  جميعهم 
في  تحديدها  تم  التي  الجامع  الوطني  المؤتمر 

اختصاصات هذا المؤتمر وهي:
1 - اختيار مجلس رئاسي موقت.

2 - تشكيل حكومة وحدة وطنية موقته واختيار 
أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.

3 - اختيار قيادة عسكرية موحدة.
السلطة  الجامع هو  الوطني  المؤتمر  4 - يكون 
التشريعية إلى حين انتخاب السلطة التشريعية وفق 

أحكام الدستور الدائم.
وهو  الليبي  الوطني  المؤتمر  أهداف  هي  هذه 
جسم آخر إلى جانب البرلمان ومجلس الدولة اللذين 
ال نعرف ماذا سيحل بهما، وهل سيتم حلهما وإبعاد 
من يتربعون على صدور الليبيين من خالل هذين 

الجسمين وإلى األبد.
وكيفية  ألهدافه  ورؤيتي  المؤتمر  هذا  في  رأيي 

تنفيذ مقرراته:
تدوير  حيث  جيدة،  وليست  معقولة  فكرة   -  1
المنصب  بهذا  ستتالعب  التي  القديمة  الوجوه 
وتخلق بيئة جديدة من الصعب إزالتها خاصة وأنه 
ال يوجد أي بند ينص على وجوب نزاهة المرشحين 
من  الحذر  يجب  للوطن.  ووالئهم  المؤتمر  لهذا 

هؤالء.
2 - إشراك كل الكيانات مهم وإبعاد الجهويين 
من  هم  هؤالء  حيث  كله،  هذا  من  أهم  والقبليين 
يعرقل قيام الدولة المدنية وكذلك األحزاب الدينية 

واألشخاص العنصريين.
األرض  على  الفاعلة  القوى  إشراك  يتم  لم   -  3
في  نهائيًا  لها  التطرق  يتم  ولم  الميليشيات  وهي 
في  وردعها  معها  التعامل  وكيفية  المقترح  هذا 
حالة وقوفها ضد هذا المشروع الجامع. أرى أن يتم 
حالة  في  وقت  وبأسرع  الليبي  للشارع  هذا  توضيح 
وقوف هذه الميليشيات ضد هذا المؤتمر ومحاولة 

ابتزازه والسيطرة عليه.
أو  ببنغازي  يكون  أال  يجب  المؤتمر  مقر   -  4
أو  غريان  أو  غدامس  يكون  أن  وأقترح  طرابلس 
عن  بعيدًا  الجفارة  أو  مرزق  أو  الكفرة  أو  بالبيضاء 
الميليشيات وكذلك مناطق طبيعتها جميلة ويمكن 
توفير الحماية لهم من األمم المتحدة وليس من أي 
ميليشيات محلية وهي ضريبة بسيطة ومساندة من 

المجتمع الدولي.
الجامع  المؤتمر  لهذا  رسمي  بيان  أول  في   -  5
في  تتدخل  التي  للدول  وإنذار  تعميم  إصدار  يجب 
الشأن الليبي سواء بإرسال السالح أو غسيل األموال 
أو توطين اإلرهابين بأن الدولة الليبية ستالحقهم 
من خالل القانون وعلى المجتمع الدولي أن يساعد 

وال يهدم.
المؤتمر  يركز  أن  يجب  ــي  رأي وحسب  كذلك 

الوطني الجامع الليبي على اآلتي
واجتماعي،  واقتصادي  سياسي  حل  إيجاد   -  1

والعمل على هذه الخطوط المتوازية.
أو  المدنية  سواء  المؤسسات  جميع  توحيد   -  2

العسكرية أو المالية بكل ليبيا.
لنزع  واضحة  طريق  خارطة  وضع  في  البدء   -  3
المنظمين  غير  من  جميعًا  الليبيين  من  السالح 
أجسام  أي  أو  الشرطة  أو  الليبي  الوطني  للجيش 

العربي،  العالم  الصراع على السلطة في ليبيا وفي 
يراه كثيرون على  العربي  الربيع  ثورات  خاصة بعد 
مالية  أو  اقتصادية  أو  سياسية  مشكلة  ليس  أنه 
وإنما محاولة تفرد مجموعة  أمنية،  أو  اجتماعية  أو 
السلطة  على  الــصــراع  يعتبر  بالسلطة.  معينة 
واستبدادية  تسلطية  مجموعة  إصرار  نتيجة  بليبيا 
واقصائية ومنفردة وهي ليست نخبًا سياسية. هذه 
المجموعات سواء المبنية على أيديولوجيات دينية 
أو حزبية أو قبلية أو جهوية أو ميليشياوية وبدعم 
من عدة جهات محلية ودولية، جميعها لديها الرغبة 
عليه  واالستحواذ  الحكم  إلى  الوصول  في  الجامحة 
وإبعاد الخصوم على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. هذا 
باختصار هو الصراع على السلطة في ليبيا ومثيله 
منطق  فيها  يتحكم  التي  العربية  المجتمعات  في 
القبلية والجهوية وشراء الذمم بعيدا عن أي مفهوم 

للديموقراطية حتى وإن كانت انتخابات.
بعد أيام سيكون هناك مؤتمر تحضيري بتونس 
لماذا  نعرف  وال  الجامع،  الليبي  الوطني  للمؤتمر 
تحتضنه  أن  ويمكن  وواسعة  كبيرة  وليبيا  بتونس 

أي مدينة؟!.
بليبيا  سلمي  حل  وراء  يقفون  وشعبها  تونس 
المؤتمر  هــذا  احتضان  على  ــادرة  ق ليبيا  ولكن 
لمن  قوية  رسالة  به  ستكون  حيث  التحضيري، 
يفكرون في إفشال المؤتمر الوطني الجامع الليبي. 
سيعطي  بليبيا  التحضيري  المؤتمر  هذا  عقد  إذا 
فهذا  للمجتمعين،  بالوطن  وحسًا  وغيرة  دفعة 
جيد وليس حسًا بالفندق من خمس نجوم.. وماذا 
سيكون بالغداء بعد الجلسة. كذلك من سيذهبون 
نريد  وال  االختيار  وكيفية  التحضيري  المؤتمر  لهذا 
اآلن  الكراسي  على  المستبدة  الوجوه  عجلة  تدوير 
لها  ثالثه  وشلة  ليبيا  دمار  في  ساهموا  وآخرين 
طبائع جهوية وقبلية وعنصريون.. االختيار يتم وفق 
الكفاءة والوطنية والعمل من أجل الوطن ليس إال. 
نتمنى أال نرى الوجوه الحالية المتربعة على حناجر 
الليبيين بحجة اتفاق الصخيرات والبرلمان ومجلس 
بأنفسنا  فاشلة وطغاة صنعناهم  الدولة وحكومات 
أو  الفالني  الحزب  ومندوبي  زعيط  قبيلة  وأعيان 
المجموعات التي تدعي أنها تتبع وزارة الداخلية أو 

الدفاع.
أال  يجب  الليبي  الجامع  الوطني  المؤتمر  هذا 
يكون مؤتمرًا للحوار وأن يكون قصيرًا وليس مثل 
مؤتمر الحوار الوطني باليمن، الذي استمر أكثر من 
6 أشهر وبعدها دخل اليمن في حرب ال نهاية لها 
والبرلمانية  الحزبية  اليمني  الشعب  ثقافة  أن  رغم 

أحسن بكثير من ثقافة الشعب الليبي.
الوطني  للمؤتمر  األساسي  النظام  قــراءة  عند 
من  ويشكل  فصول  ــدة  ع ــه  وب الجامع  الليبي 
على  وموزعة  ليبيا  بقاع  مختلف  من  عضوًا   140
والكيانات  المنتخبة  الكيانات  وهي  كيانات  عدة 
الفاعلة  والنخب  السياسية  والكيانات  االجتماعية 
والعسكرية.  األمنية  والكيانات  المصالحة  ولجان 
يتضح من هذا كله ترضية لمن هم متواجدون على 
سواء  ليبيا  يحكمون  أنهم  ويزعمون  الواقع  أرض 
من منطق القبيلة أو القوة أو الحكومات المتراكمة 
ومؤساستها  والتنفيذية  التشريعية  بأجسامها 
هؤالء  اجتمع  إذا  ليبيا.  وغرب  شرق  في  المزدوجة 

أمنية أخرى تخضع للحكومة المدنية القادمة.
4 - البدء في وضع خارطة طريق لكل المنظمين 
للمجموعات المسلحة وكيفية دمجهم في المجتمع 
الليبي سواء بالرجوع لسابق أعمالهم أو انضمامهم 
كأفراد  أخرى  أمنية  قوات  أي  أو  والشرطة  للجيش 
فقط وكذلك دعم من ال يريد االنضمام سواء بإيجاد 
مساعدته  أو  دراسته  إكمال  أو  وتأهيله  له  عمل 
وتأهيله اجتماعيًا وأسريًا لكي يكون فردًا من ضمن 

أفراد المجتمع الليبي.
5 - البدء في المصالحة الوطنية ومن خالل هذا 

المؤتمر الجامع.
والشروع  واحــدة«  دولة  »ليبيا  مبدأ  إرساء   -  6
اجتماعيًا واقتصاديًا وعلميًا  الوطن  في تطوير هذا 

ومهنيًا.
مؤسسات  وتوطين  توزيع  فكرة  في  البدء   -  7
لها  فروع  وفتح  ليبيا  مدن  بكل  السيادية  الدولة 
الثروات  توزيع  في  والعدالة  المساواة  مبدأ  إلرساء 

والخدمات.
السياسيين سواء  السجناء  8 - إطالق سراح كل 
من النظام السابق أو ممن تم سجنهم بعد 2014م 

وبكل ربوع ليبيا.
المقيمين  لليبيين  خاصة  دعــوة  ــال  إرس  -  9
كي  والالجئين  منهم  المهنيين  خاصة  بالخارج، 

يساهموا في بناء دولتهم ليبيا.
سيادة  ذات  دولة  ليبيا  تكون  بأن  يحلم  جميعنا 
وطنية ويعيش بها جميع الليبيين وبمختلف أعراقهم 
وبنفس  بثرواتها  وينعمون  ومزدهرة  كريمة  حياة 
الثرواة وبالتساوي  المعايير والمساواة. توزيع هذه 
الشعب،  أبناء هذا  وإقصاء ألي من  ودون تهميش 
أبناء هذا الوطن  الغاية والطموح الذي يريده  وهو 
حيث عانى الجميع من الفقر والقهر والحرمان لعدة 

قرون ولم يهنأ هذا الشعب إلى اليوم.
الليبي  الجامع  الوطني  المؤتمر  هذا  كان  إذا 
المواطن  معاناة  من  ويقلل  المشاكل  هذه  سيحل 
وهيبتهم  كرامتهم  والليبيين  لليبيا  ويــرجــع 
من  والتأييد  الترحاب  كل  يجد  فسوف  ودولتهم، 
ووضعوا  عضوًا   140 تخاذل  إذا  الليبيين.  جميع 
القبيلة والمنطقة والمدينة والحزب واأليديولوجية 
والطمع وتولي المناصب من أولياتهم، فسوف لن 
يجدوا أحدًا يساندهم أو يقف معهم وسوف يثورون 
األخيرة  الفرصة  هي  عضوًا   140 هــؤالء  عليهم. 
لهؤالء لتصحيح ما فعلوه بهذا الوطن والمواطن. 
المهتمة  ــدول  وال الدولي  المجتمع  على  كذلك 
بالشأن الليبي مسؤوليات كبيرة، حيث ساهموا في 
إطاحة نظام دكتاتوري وتركوا ليبيا والليبيين لقمة 
مجموعات  قبل  من  السلطة  على  للصراع  سهلة 
هو  ما  يعرف  أحد  وال  والسر  العلن  في  يؤيدونها 
هدف بعض هذه الدول من استمرار الحالة الليبية 
يساند  أن  الدولي  المجتمع  على  الحالة.  هذه  على 
الليبيين في تحقيق أهداف هذا المؤتمر  ويقف مع 
الوطني الجامع الليبي وأن يذهب بعيدًا في تحقيق 
أجسام  انتخاب  يتم  أن  إلى  الطرق  وبكل  أهدافه 
ووجوه جديدة والتخلص ممن يتربعون على صدور 

الليبيين خالل الثماني سنوات الماضية.
ليبيا قادمة بعون اهلل

 الصراع على 
السلطة بليبيا 

نتيجة إصرار 
مجموعة 
تسلطية 

واستبدادية 
واقصائية 

ومنفردة وهي 
ليست نخبًا 

سياسية

 نحلم بأن تكون 
ليبيا دولة ذات 
سيادة وطنية 

ويعيش بها 
جميع الليبيني 

وبمختلف 
أعراقهم حياة 

كريمة ومزدهرة

ماذا يخبئ ترامب؟

ناجي جمعة بركات

 يبدو وللوهلة 
األولى أن 

املستفيد من 
االنسحاب هم 

األتراك يعتبرونه 
ضوءًا أخضر 

لهم بتأديب 
املتمردين 

األكراد باملنطقة.

لن يجرؤ مكتب 
النائب العام على 

إدراج قيادي 
املقاتلة السابق 

ورئيس حزب 
الوطن الحالي 

في قائمة اتهام 
باإلرهاب إال إذا؟!
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الثعلب.. »املكار«!

لبنان يا ليبيا محلك سر!

بالقاهرة قبل أيام!
دول  تسع  من  أكثر  زار  ــذي  ال ترامب  فمندوب 
بالمنطقة، لخص رسالته في قضية واحدة هي حشد 
تلك الدول لدعم خطته لمحاصرة إيران، التي ذكرها 
لحقوق  يتطرق  أن  دون  الخطبة،  في  ــرة«  م  25«

الفلسطينيين المشروعة.
لن  المنكوبة  المنطقة  هذه  هموم  وكــأن  وبــدا 
ينهيها سوى إشعال فتنة جديدة بين الشيعة والسنة، 
وأنه ال خالص وال ديمقراطية وال سالم بوجود إيران 

كقوة معتبرة في المنطقة!
وامتدح بومبيو نقل سفارة الواليات المتحدة من تل 
أبيب إلى القدس، وتتويج العب إسرائيلي في عاصمة 
خليجية، وزيارة اإلرهابي نتانياهو إلى عاصمة خليجية 
أخرى، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات هي التي ستنقل 
أمة اإلسالم من عصر الحروب والدماء إلى عصر جديد!
واستنكر مايك بومبيو كل رؤى فريق عمل الرئيس 
السابق بارك أوباما التي كانت تقوم على أساس، حل 
المرير  الصراع  من  العربية  الشعوب  ونقل  الدولتين، 
ترسيخ  إلى  المستبدة  والحكومات  المتشددين  بين 
السلمي للسلطة،  والتداول  العدالة والمساواة  مبادئ 
بل اعتبر توجهات أوباما، لم تكن سوى شر مستطير، 
لم يجلب سوى الدمار والخراب على شعوب المنطقة!؟

في  استفزازًا  األكثر  كان  المقلوب،  المنطق  هذا 
جاء  الذي  األميركي  الخارجية  وزير  »فتنة«،  أو  خطة، 

مؤتمر  تلو  ولقاء  وأسفار  وسفر  المعاناة  تلو  معاناة 
ليبيا يصعب ويستصعب عليه. فحال 

• 2019 يا ليبيا
2019م فحدث وال حرج، فاالنتخابات  أما عن عام 
وصلت  كما  وستصل  البيض  على  وتمشي  قادمة 
التي  الجزرة  كما  االنتخابات  يدحرج  والعام  لبنان، 
وللجارة  الجارة  لتونس  لليبيا  كما  عنقه  في  يحملها 
حلقهم  يغص  القرب  الجيران  الجزائر،  ــرى  األخ
بمصائب  ليبيا  يأتي  الذي  العام  ذا  في  باالنتخابات 
ذا  من  بحالهم،  القرب  وبانشغال  بعد  عن  لبنانية 
فاإلقليم منشغل بهمه وبهمة يعمل جاهدًا من أجل 

تحقيق حّل األمم المتحدة الال حّل.
ربيعه  عنق  في  سالمة  يحمل  2019م  العام  هذا 
سيجب  ما  الوطني  اللقاء  المؤتمرات:  مؤتمر  القادم 
الربيع  القادم  الربيع  ففي  بعد  ما  وحتى  قبل،  ما 

الليبي ما سيجب الربيع العربي غير المأسوف عليه.
2019 الليبي قبل إطاللته تهب رياح القبلي  ربيع 
وكل  فج  كل  من  الصرصارة  كالرياح  تعصف  التي 
ليس  وجوه  قطري،  أو  إماراتي  ليبي  تلفزيون  شاشة 
فإن  ذا  ومن  مصفرة،  تتداعى  الساعة  بل  يومئذ 
منذ  صعب  عام  صفراء،  ستر  عام  الهبة،  عام   2019

طلته األولى.
جنوب  في  يهبّ  عجاج  هذه  األولى  عالماته  ومن 
وعلى  سوداني،  بشير  يأتي  جنوبه  من  الذي  البالد 
العجلة  البالد أن في  القائمين على  هذا فلسان حال 
يضفره  ما  هذا  حل،  الال  الحّل  فإن  وعليه  الندامة، 
بالك  فما  اإلقليمي،  والحال  المحلي  الحال  ويضمره 

المتعثر. الدولي  بالحال 
• سترة صفراء يا ليبيا

القبلي  بالصفار كما يشع هبوب  العام  مقباًل  يشع 

لطيفة  قصة  علينا  مقررًا  كان  االبتدائية  المرحلة  في 
تحمل عنوان، الثعلب المكار.

تقول القصة، إن فالحًا بسيطًا كان يعيش في مزرعة 
صغيرة تضم بعض الحيوانات، منها حمار وأرنب وأحد 
القرود، وكان هناك ثعلب يتربص بالفالح والحيوانات.

في أحد األيام، تملك الجوع من الثعلب فذهب إلى 
يا  لهما  وقال  واألرنب،  الحمار  إلى  وتحدث  الحظيرة، 
الفالح،  هذا  استغالل  من  عليكما  أخشى  أنا  صديقيَّ 
نتخلص  سوف  معي،  نفذتماها  ما  إذا  »خطة«  ولدي 

جميعًا من هذا الرجل الشرير!
وقال لهما الثعلب إن صاحب هذا البستان ال يكف 
جاع  وإذا  رحمة،  دون  ونهارًا  لياًل  بالحمار  التجول  عن 
رآني  فكلما  أنا  أما  المسكين،  األرنــب  يذبح  سوف 
طاردني، وطرح الثعلب عليهما خطته التي تقوم على 
أن يباغت األرنب الفالح بالقفز في وجهه بمجرد عودته 
الحمار  يالقيه  ثم  توازنه،  فيختل  الغروب،  بعد  متعبًا 

برفسة قوية تلقيه أرضًا، ثم أنهشه بأنيابي القوية.
في هذا الوقت كان القرد يقبع فوق شجرة، واستمع 
إلى كل ما قالوه، فذهب وأخبر صاحب البستان، فقيد 
الفالح الحمار بقوة، ولما رأى الثعلب ما حدث، انقض 
»العهد«،  وخان  فأكله  المسكين  األرنب  على  فجأة 

وركض بعيدًا عن البستان!
تذكرت هذه القصة الطريفة وأنا أتابع خطاب وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو في الجامعة األميركية 

اختفاء  إنما  بسهولة،  نعالجه  الماضي  ]اختفاء 
المستقبل ال يمكن إصالحه.[

اللبناني أمين معلوف المفكر والروائي 

• لبنان يا ليبيا!
الذي  لبنان  األفــق،  في  أفق  ال  لبنان  كما  ليبيا 
في  اآلخرين  لعراك  وساحة  مضى  ما  على  يتعيش 
التي  ليبيا  حال  يشبهه  هذا  لبنان  آسيا،  قارة  مطلع 
يتذكرها  ال  المتوسط  عنق  تتوسط  عقدة  كما 
ليبيا  واآلن  لمصيبة ممكنة!...  كاحتمال  إال  اآلخرون 
مع  هذا  يحدث  األمم،  لعبة  في  بيدق  الطاولة  على 
والعشرين  الحادي  القرن  من  الثاني  العقد  نهاية 

والعالم تتلبسه روح شيطان يلبس سترا صفراء.
بها  تتحاجج  حجة  اللبنانية  الساحة  في  هذه  ليبيا 
وتبعثه  القذافي  رمة  في  وتنفخ  المتصارعة،  الديكة 
حيًا كعلم على نار البالد الحي الميت. فيما في البالد 
لبناني  يلعب  ليبيا،  األقل  على  االسم  في  الشبيه 
أداة  العربية  من  فيتخذ  النرد  سالمة  غسان  يدعى 
ذا  ليبيا،  إلى  األممي  مبعوثها  هو  التي  التسويف 
عنق  في  الجزرة  يعلق  الساعة  الليبي  القدر  المبعوث 
واإلقليمية  الدولية  القوى  مأرب  يحقق  التي  ليبيا، 
يكون  وأن  حالها  تسويف  أجل  من  المحلية  وحتى 

حلها الال حّل.
ليبيا  حلق  في  قطرة  تلو  سالمة  يقطرها  قطرة 
الجاف، أو كما يدعي خفض حرارة جسدها المحموم 
أعلن  السوداء،  السوق  في  الدوالر  قيمة  بتخفيض 
فوصله   2017 أغسطس  في  المنسي  لجنوبها  زيارة 
بحّ  الصوت حتى  رفع  2018م، ومن هناك  يناير  في 
المسؤولين  ستطال  التي  والعقوبات  بالتهديدات 
البالد قدر همّ حالهم،  الليبيين من ال يهمهم حال 

يبشر بها المنطقة، معتبرًا أن الرئيس ترامب صاحب 
رسالة سالم بين المسلمين!

هنا.. ال يسعني سوى أن ُأّذكر الوزير بومبيو ببعض 
للمسلمين،  المعادية  ترامب  وقـــرارات  سلوكيات 
تعهد  أن  بعد  سواء،  حد  على  ومتطرفين(  )معتدلين 
كما  المتحدة،  الواليات  إلى  المسلمين  دخول  بعدم 
حظر دخول األراضي األميركية بالفعل على مواطني 7 
دول مسلمة، وتشاجر علنًا مع والدي عسكري أميركي 
مسلم ُقتل في العراق، ودعا إلى تأسيس قاعدة بيانات 

للمسلمين المقيمين في الواليات المتحدة.
العنصرية  أحاديثه  رصــد  في  كثيرًا  أخــوض  لن 
بكثافة  متوافرة  فهي  والمسلمين،  للعرب  المعادية 

على )يوتيوب( لمن يرغب في متابعتها.
خالل  من  العرب  القادة  يقنع  أن  بومبيو  أراد  لقد 
هي  إسرائيل  وليست  إيــران  بأن  »المريبة«  جولته 
فرص  ويقوض  المنطقة  يهدد  الذي  األكبر«  »الخطر 
السالم في العالم، وأن »غيرة« ترامب على المسلمين 
دفعته إلى الدعوة إلى إقامة حلف يضم مصر واألردن 
الخطر اإليراني  الخليج لالصطفاف في مواجهة  ودول 

المحتمل!
»فتنة«، مايك بومبيو، ال تعني تبرئة نظام الماللي 
في إيران من أن خططهم وأطماعهم بل واحتكارهم 
وشعوب  دول  إضعاف  في  سببًا  كانت  للعرب  الدائم 
طائفية  حروب  أي  عن  ومسؤوليتهم  بل  المنطقة، 

محتملة في المستقبل!
ما العمل؟.. وما هو المطلوب إذن؟

في تقديري أن الكرة اآلن في الملعب اإليراني، وعلى 
مثقفيها وقادتها المعتدلين أن يتحركوا فورًا بمبادرات 
تنهي الخالفات مع الدول العربية واإلسالمية، ويقدموا 
من  البساط  سحب  سبيل  في  »صعبة«،  تــنــازالت 
وغيرهم ممن  ونتانياهو  وترامب  بومبيو  أقدام  تحت 

يكرهون العرب والمسلمين، مهما كانت طائفتهم.
سوى  مشاكلنا  يحل  ولن  الجميع  يشمل  الخطر 
الجلوس على الطاولة، وفتح حوار صريح ومثمر بعيدًا 

عن روح االستعالء والطائفية والكراهية!
للسالم  أيديكم  وافتحوا  تحركوا،  الشيعة  عقالء  يا 
من  مزيدًا  يحتمل  ال  اإلسالمي  فالعالم  والتعاون، 
جديدة،  حــروب  أي  تحتمل  المنطقة  وال  االنقسام 

واستيقظوا قبل فوات األوان..
أن  المنطقة  في  الجميع  يعلمه  أن  يجب  ــذي  وال
الشيعة،  ضد  سني  حلف  ببناء  بومبيو  مايك  دعــوة 
ليست سوى حق يراد به باطل، يهدف في جوهره إلى 
الكيان  لكيانات طائفية على مقاس  المنطقة  تقسيم 

الصهيوني.
ورئيسه  هــو  قــدم  أن  هــي  الــبــدء  نقطة  وكــانــت 
في  »هدية«،  أكبر  األبيض  البيت  في  »المحاصر« 
تاريخ اليهود، بإيقاظ »الفتنة« بين المسلمين )سنة 

وشيعة(، فال وزن لالثنين لديهما!
ال  »المزعوم«،  بومبيو  حلف  أن  أتصور  وأخيرًا.. 
يختلف كثيرًا عن خطة ذلك الثعلب »المكار« الذي ال 
يهمه سوى مصالحه ومصلحة الكيان الصهيوني الذي 
واإلرهاب  الفوضى  انتشار  في  األساسي  السبب  هو 

ليس فقط في الشرق األوسط، بل في العالم أجمع!

ما  األصفر  البحر  في  غــارق  فماكرون  الربيع،  في 
أما  مضرجة،  يد  بكل  أوروبا  ويدق  إيطاليا  تخشاه 
دور  عن  يتخلى  أن  فيريد  )ترامب(!  العالم  سيد  عن 
سترة  خصومه  يلبسه  أن  حان  حين  العالم  شرطي 

جاسوس روسي.
أي عالم هذا وأي عام هذا يا ليبيا، وأنت تتهيئين 
للخروج من عنق البوتقة التي اندلقت فيها كعروس 
منذ  الذي  هذا  عالم  أي  يتحقق..  لم  عربي  ربيع  في 
وأي  الظلمات،  بحر  في  غاص  العربي  الربيع  ذاك 
الربيع  ذاك  عن  خبر  مبتدأه  الذي  هذا  2019م  عام 
صفراء  كستر  يتحقق  الذي  العربي  الربيع  العربي، 
أن  والبــد  طال  شتاؤه  قديمًا  عالمًا  وتغرق  تعوم 

ينتهي...
السؤدد يا ليبيا أن تجلسي على مقاعد عقلك حين 

العالم بظهره... يعطيك 
ولهذا  عنك،  بكلكله  منشغل  فالكل  الساعة  حانت 

هذه ساعتك يا ليبيا إن أردتِ أن تكوني الساعة.
واإلقليميون  مــســؤولــوك  يجمع  ــوا  كــان ــإن  ف
والدوليون أن الحّل لك الال حل، فإذا الحّل المرتقب 
أما  ليبيا،  يا  وعندك  منك  المبادرة  عنك  غاصوا  وقد 
كيف ذلك فال أعتقد أن ثمة أحد سيقدمه على طبق 
وقد  الذهب،  الطبق  الحالي  الظرف  لكن  ذهب،  من 
سدت السبل في وجه الجميع من آلهتهم مصائبهم 

عنك.
في  األفق  في  أفق  ال  لبنان  كما  ليبيا  كانت  وإذ 
نظر العالم هذا في العام هذا، فإن في ذلك الفرصة 
الذهبية، فالصعب في كل حين كما اليأس المتراكم 
يمنح الفرصة في النهوض الغصب، أي في المغامرة 

المقامرة. بل 
أو كما قيل ال يهم الشاة سلخها...

قال لهما إن صاحب 
هذا البستان ال 

يكف عن التجول 
بالحمار لياًل ونهارًا 

دون رحمة، وإذا 
جاع سوف يذبح 
األرنب املسكني

 لبنان هذا 
يشبهه حال ليبيا 

التي كما عقدة 
تتوسط عنق 
املتوسط ال 

يتذكرها اآلخرون 
إال كاحتمال 

ملصيبة ممكنة!

حمدي الحسيني

أحمد الفيتوري

رغبة القتل عن بعد

شرفاء وخنافس

محمد عقيلة العمامي

تدهور  أن  المعروف،  اإلنجليزي  التأريخ  وفيلسوف  المؤرخ  توينبي،  يرى 
وشذب  حجرًا  إنسان  أول  فيها  أخذ  التي  اللحظة  من  ابتدأ  األرض  كوكب 
به غصنًا ليستخدمه كأداة. كان توينبي يقصد التدهور البيئي الناتج عن 
ظهور ما يمكن تسميته بـ»اإلنسان الصانع«. أي اإلنسان خالق األداة التي 
يتمكن من خاللها من السيطرة على البيئة. وتزايد، بل تعاظم، إمكانيات 
على  المتزايدة  الصانع  اإلنسان  قدرة  أتاحتها  التي  البيئة  على  السيطرة 
صناعة األداة أدت إلى تدهور البيئة الطبيعية الذي نشهد أخطاره المحدقة 

بالبيئة اآلن، التي تنذر بنهاية الحياة على كوكب األرض.
لكن السيطرة على البيئة وإخضاعها لم تكن الهدف الوحيد الذي كان 
يبتغيه اإلنسان من وراء صناعة األدوات. ثم هدف آخر ال يقل خطورة عن 

األول، وهو السيطرة على غيره من بني اإلنسان.
من هنا تولدت فكرة صناعة أدوات خاصة بالقتال والحرب والقتل. قتل 
غيره من بني جنسه. أدوات القتال والحرب هذه هي ما نسميه »األسلحة«.

في البداية، مع ظهور األسلحة المعدنية من مثل الخناجر والسيوف منذ 
نحو 3500 سنة قبل الميالد، كان االقتتال والتحارب يتم بااللتحام المباشر. 
لكن القتل عن طريق االلتحام الجسدي قد يبتعث في اإلنسان كابحًا ضد 
عينيه  في  ينظر  وهو  آخر  شخصًا  شخص  قتل  أن  إذ  القتل،  في  اإلمعان 
ويستشف مشاعر الخوف والرعب لديه ومشاهدته ينزف ويحتضر، أمر صعب 
استخدامها،  من  الخوف  يولِّد  األسلحة  »وجود  فـ  البعض.  لدى  االحتمال 
أو  الخوف  هذا  تثير  أن  دون  من  تقتل  بحيث  تطورت  األسلحة  فإن  لذلك 
الكابح«*. لذا تم اختراع أسلحة القتل عن بعد. أسلحة هذا النوع ابتدأت 
بالرمح الذي يمكن أن يقذف من مسافة أمتار، ثم بالقوس أو السهم الذي 

يقذف من مسافة أبعد والذي ظهر نحو 3000 سنة قبل الميالد.
رغبة القتل عن بعد هذه أدت إلى اختراع أسلحة أبعد مدى وأشد فتكًا، 
البنادق  إلى  تطورت  ثم  بالمسدس  ابتدأت  التي  النارية  األسلحة  هي 

والمدافع والطائرات والصواريخ األبعد مدى وأسلحة الدمار الشامل.
هذا التطور قضى نهائيًا، تقريبًا، على كوابح القتل المحتملة في قتال 
على  تقريبًا(  أخرى:  )ومرة  قضى  وبالتالي،  لجسد.  جسدًا  االتحام  وحروب 
إزاء  المتحاربين  بعض  لدى  ظهورها  الممكن  والشفقة  الرأفة  مشاعر 

بعضهم.
يقول لورانزو: »المسافة التي بلغتها األسلحة النارية قد أصبحت كبيرة 
بما فيه الكفاية لتسمح للمصوب أن يبقى بمنأى عن المواقف المثيرة التي 

كانت، في حال وجوده فيها، ستنشط كوابحه ضد القتل«*.
بكل  تسجل  ال  شخصنا  في  العميقة  العاطفية  الطبقات  »إن  ويضيف: 

بساطة أن حركة الضغط على الزناد تفجر أحشاء إنسان آخر«*
* ممدوح عدوان، حيونة اإلنسان، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع )د. 

م( ، )د. ت(. ط2. ص

الماقني  أحمد  األستاذ  رفقة  1970أمضيت  يوليو  شهر  خالل 
ليالي في حي اسمه »Green Village« بمدينة نيويورك. كانت 
عرفنا  مثلما  الشمس،  غروب  بعد  من  تتجنبه  الشرطة  دوريات 
الحي: »ماذا تفعلون  أن خرجنا من  ليلة، من دورية بمجرد  ذات 
غروب  بعد  من  ندخله  ال  نحن  الموبوء،  المكان  هذا  داخــل 
بهراوة  والمسلح  المندهش،  الشرطي  قال،  كذلك  الشمس!« 

وغدارة!
الذي عقد  العالمي  الشباب  ليبيا بمؤتمر  يمثل  كنا ضمن وفد 
بإشراف األمم المتحدة في مبناها الفخم وحضره شباب من دول 
كسلوك  تتشكل  بدأت  قد  »الهيبز«  ظاهرة  كانت  كافة،  العالم 
نشرت  مقاالت  من  عــددًا  عنها  كتبت  ولهذا  عالمي،  شبابي 
في  الكشفية  الحركة  كانت  التي  ورسالة«  »جيل  بمجلة  حينها 
بأن  علم  على  أكن  لم  إدارتها.  وأحسنت  أسستها،  قد  بنغازي 
غير  لحياة  أسلوبًا  اتخذوا  الذين  ألولئك  مالذًا  كان  الحي  ذلك 
البوهيميون؛  إنهم  المطلق،  الحر  التفكير  إلى  يدعون  مألوفة 
غير  وفن  وأدب  بفكر  مأخوذين  كانوا  الذين   »  Bohemian«

محددة. بأنماط  مقيد 
أن  يعرف  ال  من  هناك  أن  أعتقد  ال  معلومة  لكم  أقول  ولماذا 
أنني  السبب  للمتشرد؟  أقرب  هي  لشخصية  وصف  البوهيمي، 
بورتوريكو  حكم  مارين  مونوز  لويس  »أن  تقول:  معلومة  قرأت 
1965. ومن بعد أن سلم السلطة  لمدة 16 سنة من 1949 إلى 
أن  قانوني  محاسب  مكتب  إلى  عهد  خلفه،  من  إلى  طواعية 
 8000 مبلغ  أن  النتيجة  وكانت  كافة،  وأمالكه  أمواله  يفحص 

.1949 دوالر هو فقط ما زاد عما كان يملكه منذ سنة 
سنويًا،  10600دوالر  قدره  مرتبًا  يتقاضى  كان  حكمه  أثناء 
ألف دوالر،   25 إلى  لرفع مرتب خلفه  قانون  وافق على  وكان قد 
وُانتخب  راتبه.  الزيادة على  الوقت نفسه تطبيق هذه  رافضًا في 
بمرتب  الشيوخ  مجلس  في  كعضو  الرئاسة  كرسي  ترك  أن  بعد 

500 دوالر فقط«. قدره 
أن  تبين  الرجال،  من  النادر  النموذج  هذا  سيرة  عن  وبالبحث 
الدولة ثم  والده كان شاعرًا وناشرًا وأيضًا سياسيًا، وتولى وزارة 
عامًا،   18 وعمرة  مارين  مونوز  لويس  ابنه  وترك  للوزراء،  رئيسًا 
الذي بان اهتمامه بالشعر واألدب، وفضل الحياة البوهيمية، في 
نيويورك  بوليس  دوريات  ترفض  والذي  إليه،  أشرت  الذي  الحي 
كتابًا  نشر  الفترة  تلك  خالل  الظالم.  يحل  أن  ما  فيه  التجول 
سماه »بقع«، أو أو »لطخ« أو »بصمات« وهو عبارة عن مجموعة 
الحزب  رئيس  التقى  ولما  واحد.  فصل  من  ومسرحية  قصصية 
وبدأت  ارتبطا بصداقة  بانتين،  إغليسياس  االشتراكي، سانتياغو 

البالد. إلى حاكم  التي أوصلته  مسيرته السياسية معه، وهي 
يأخذك  قراءاتك،  في  تصادفك  أن  ما  الشخصيات،  هذه  مثل 
انتشروا  الذين  السياسيين  من  الهائل  الكم  هذا  إلى  خيالك 
ينكر  ال  أيضًا.  »القعمول«  و  والنوار،  »فرار«  ربيع  مع  بالدنا  في 
ولكنهم  شيئًا  يفعلوا  أن  حاولوا  السياسيين  من  كثيرين  أن  أحد 
كثيرون  والمؤامرات،  العنف  من  الهائل  الكم  هذا  عجزوا، وسط 
هائل  كم  استمر  فيما  واالنــزواء،  الصمت  فضلوا  الذين  هم 
أن  يرون  واللصوص،  والمرتزقة  والمتسلقين  المتربصين  من 
وال  السياسية،  ممارسة  في  الــرأس«  »على  الحقيقية  الخدمة 
مونوز  لويس  كالتي وصلها  درجة  منهم يصل  أحدًا  أن  أستغرب 
فقط  هي  ولكنه  دوالر   8000 الـ  مع  أيضًا،  وسيتعامل،  مارين 
التي يتركها في خزينة البالد، ويتبخر هو والبنك المركزي كله!.
وحده  واهلل  اختفوا،  فبرايريين-  ليبيين-  ساسة  من  كثير 
فعله  ما  ويتذكرون جيدًا  يعرفون  الناس  فعلوا؟ ولكن  ماذا  يعلم 
أيضًا  ويذكرون  مثاًل،  الشرفاء  النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد 
مَن رقص في المؤتمر الوطني العام، ومَن ترك »التل« العالي 

الرأس! الخدمة على  وانحدر نحو ساحة 
تكن  لم  ولو  أيضًا!  العار،  وسجل  الخلود  سجل  هو  والتاريخ 
رأيت  وما  لويس،  عن  شيئًا  عرفت  ما  باقية،  المشرفة  السجالت 
باقية  العار  تكن سجالت  لم  وما  المشرف.  حياته  تمثاله، وسجل 
أثرًا  يتركوا  لم  الذين  والتتار  الهكسوس  أخبار  وصلتنا  لما  أيضًا 
التاريخ وظل اسمه  على اإلطالق، وظل أحمد عرابي، الذي خلده 
رمزًا وطنيًا، فيما ال يعرف أحد »خنفس باشا« الذي خانه وتسبب 
يبقى  وال  حياتنا  من  ستختفي  خنافس  من  فكم  هزيمته.  في 

أمثال لويس مونوز مارين. الشرفاء  سوى 

 السيطرة على 
البيئة وإخضاعها 

لم تكن الهدف 
الوحيد الذي كان 

يبتغيه اإلنسان 
من وراء صناعة 

األدوات. ثم 
هدف آخر، وهو 
السيطرة على 

غيره من بني 
اإلنسان

 لم أكن على علم 
بأن ذلك الحي 

كان مالذًا ألولئك 
الذين اتخذوا 

أسلوبًا لحياة غير 
مألوفة يدعون 

إلى التفكير الحر 
املطلق، إنهم 

البوهيميون

عمر أبو القاسم الككلي



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري »19«

ولسوف نحاول بقدر 
المستطاع أن نربط بين

ما بلغنا من سيرة كل واحد 
منهم وبين ما يدور في 

ذهننا المشتت

خليفة  إلى  القزيري  محمد  من  ساخرة  أخرى  رسالة  هذه 
أن  بعد  من  طرابلس  من   1978/1/15 في  كتبها  الفاخري 
أن  عليه  وكان  الخارجية،  بوزارة  تعيينه  من  أصدقاؤه  تمكن 
إليه.  الذي يوفد  المكان  ينتظر دوره قبل أن يباشر عمله في 
الرسالة  هذه  كتب  يقيم  كان  حيث  ليبيا،  قصر  فندق  من 

مستخدمًا لهجة ومصطلحات طرابلسية:
»عالخير يا أخليفة، وين جيت.. ما بيكش؟«، ثم مستخدمًا 
كلمات شرقاوية: »خير يا ري! أيش حالك.. ياك ال حر وال شر!«

قبل التحية،
فردًا،  فردًا  واألصدقاء  األقارب  أخبار  تيسر من  ما  أواًل  هاك 
اآلونة  في  اهلل  مسخه  ومن  والراحلين،  الموتى  باستثناء 
األخيرة.. قردًا. أما عن الصديقات فردة.. فردة، فهن أندر من 
بعد  ولو  اليد،  متناول  في  يصبحن  ولن  جهنم،  في  الثالجات 

الزرع حتى في سوق الخردة.
ولسوف نحاول بقدر المستطاع أن نربط بين ما بلغنا من 
من  المشتت  ذهننا  في  يدور  ما  وبين  منهم  واحد  كل  سيرة 
أفكار صبيانية، وما قد يتفتق عنه خيالنا المريض من خرافات 
وأوهام بريطانية، وذلك مع التركيز الشديد على مقامنا الرفيع 
معنى  من  السفتار  ذهنك  إلى  سيتبادر  ما  جيدًا  أعرف  وأنا   –
أرفع  أخرى  مناقب  تعني  لعلمك،  ولكنها،  الصفة.  لهذه  هزيل 
واألناقة  اللياقة  ومقومات  والرشاقة  النحافة  مجرد  من  بكثير 
في  قصوى  أهمية  من  به  نتمتع  لما  نظرًا  الرفيع  لمقامنا   -
وصالحياتنا  الجديد  منصبنا  بحكم  البرانية«  »الفاريات  مجال 

االستشارية.
ولكي يصبح كل من المذكورين أدناه جديرًا بالذكر حقًا في 
هذا السرد المختصر، فقد قررنا، نحن األرشيدوق محمد حسين 
فتح اهلل الثالث عشر، أن نمنح كاًل منهم أحد ألقاب النبالة، أو 

ننعم عليه بوصمة الرزالة.. وذلك حسبما تقتضيه الحالة:
إلى  جاهدًا  يسعى  النفيس(  )الفاخر  ونيس  فالكونت 
القرن  أكبر معجزات  تحقيق 
أن  يحاول  إذ  العشرين، 
وينتزع  الروتين  يتحدى 
في  المقدس  حقه  الحاجّة  من 
تربية  على  شخصيًا  اإلشراف 
بناته والبنين. وذلك فضاًل عن 
بين  واقعًا  يكون  أن  يكاد  أنه 
التفريط  يريد  ال  فهو  نارين: 
في رضا الوالدين فيخسر قصره 
أن  أيضًا  له  يروق  الجنة وال  في 
الذي  الدنيا،  قبر  بخسارة  يغامر 
أو  الصابري  بمنطقة  شيده 

أرض بوقرين.
قلعته  عن  واختيارًا  طواعية  تخلى  أنه  منه  فهمنا  ولقد 
الحصينة في قصر خيار بسبب أنه لم يجد ثمة أي بار أو حانوت 
خمّار، وألنه -على حد زعمه- ال يأنس بالطبع لحياة القصور، 
وما يحاك فيها من المكائد وعظائم األمور، ناهيك أن إحساسه 
ونقص  البخور،  ورائحة  الجواري  قلة  إزاء  والنفور  بالكراهية 

اللحم البلغاري الالزم لتطييب )المكمور(.
دي  )فندوس  البارون  أن  كذلك،  علمنا  المناسبة  وبهذه 
نيهوم( –هو عبدالرحيمة النيهوم أخ صادق النيهوم- قد عاد 
واستحوذ  غرة  حين  على  الفيوم  طريق  عن  الوطن  أرض  إلى 
على قصر )فقوس( من )برا لبرا(. أما نحن المستشار الغضيب، 
سائر  على  وسيطرنا  المهيب  ليبيا  قصر  على  استولينا  فقد 
أجنحته وأماكنه وما فيه.. بحجة أن »البيت لساكنه« والقصر 

لقاطنه )وكيده على بانيه(.
أيضًا  أنت  تبادر  أن  خليفة،  الزناتي  أيها  لك،  ونصيحتنا 
بالحضور، كي تحتل آخر ما تبقى لفلول النبالء المهزومين من 
قصور، وإاّل سبقك )السير( أبوزيد الهاللي وقعدت وحدك في 
الغربة )أتاللي(.. ونعني بالقصر المذكور )قصر الجدي( المنيف 

المزود بحمام وكنيف!
وأنتقل بك اآلن إلى ما كان من أمر الصعلوك عبدالرحمن 
أنه  أبواب مصر..  وجهه  في  أغلقت  أن  بعد  بالتمر،  )شكاني( 
لم  إنه  حيث  بسيط  فارق  مع  كالعادة،  ملفه  يتأبط  برح  ما 
صار  حتى  الملف(  )أي  تضخم  وقد  العبيط،  دور  يمثل  يعد 
حجم الوسادة، ويحمل كافة الشهادات والمستندات الرسمية 
الدالة على أنه »هبل مية في المية«. وهكذا أعفي من الخدمة 
العسكرية، دون واسطة أو زقاطة.. بل سمح له أيضًا بالعودة 
إلى البنك في وظيفة المرابي، على أن يدخل من النافدة ويخرج 
من الباب. ومن الجدير بالذكر أن وزنه خف إلى درجة يمكن 
مالحظتها بالعين المجردة، كما خف دمه إلى حد اإلصابة بفقر 
الدم. غير أن حالته على وجه العموم وبصريح العبارة أشبه ما 
دائمًا قلق كعادته،  الغرارة( فهو  )الكرموس في  بحالة  تكون 
أنفه  العبوس كمن دس  )فاشته( سيما  على  وتبدو  ومهموم 

في خرارة!
الرسالة  هذه  من  آخر  جزًءا  القادم  العدد  في  سنواصل 

الظريفة.

جناح رسمي ومساحة لدور النشر وعدد من الفعاليات..

تفاصيل املشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ »50«

يوسف القويري.. رؤية في مالمح النهوض

التابعة  للثقافة  العامة  الهيئة  انتهت 
آخر  من  الوطني  الوفاق  لحكومة 
القاهرة  بمعرض  للمشاركة  االستعدادات 
»اليوبيل  الـ50  دورته  في  للكتاب  الدولي 
الدول  الذهبي« كضيف شرف ضمن جامعة 
22 يناير  العربية، الذي يقام في الفترة من 

القاهرة. 5 فبرايربمدينة  حتى 
الهيئة  زيارته  خالل  الهيئة  وفد  والتقى 
المعارض  مديرعام  للكتاب  المصرية 
إسالم  للكتاب  العامة  المصرية  بالهيئة 
الليبية  المشاركة  تفاصيل  لبحث  بيومي، 

24 مترًا  في هذا الحدث الثقافي، وتم حجز 
الرسمية  الرئيسة  القاعة  في  الليبي  للجناح 
للبيع  مفتوحة  مساحة  مترًا  و72  للمعرض، 
النشر  ودور  الحكومية  والمؤسسات  للهيئة 
إلى  إضافة  ليبيا،  دولة  اسم  تحت  الليبية، 
في  الثقافي  النشاط  برنامج  تضمين 
للمكتب  وفًقا  للمعرض،  العام  البرنامج 

للهيئة. اإلعالمي 
رئيس  الهيئة، كل من  عن  اللقاء  وحضر 
عوين،  علي  الليبيين  الناشرين  اتحاد 
خليفة  بالهيئة  اإلعالم  شئون  ومستشار 

الحامدي، وحضره عن الجانب المصري، كل 
شوكت  بالهيئة  الثقافية  اللجان  رئيس  من 
العامة  العالقات  إدارة  عام  المصري، ومدير 

واإلعالم نانسي سمير.
للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  ويحتفي 
إنشائه،  على  عامًا   50 بمرور  العام  هذا 
في  الكتاب  معارض  وأهم  أكبر  من  ويعد 
مركز  في  مرة  ألول  ويقام  العربي،  العالم 
الخامس  بالتجمع  الدولية  للمعارض  مصر 
دولة،   35 فيه  وتشارك  الجديدة،  بالقاهرة 

و1237 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا.
كبيرة،  عرض  صاالت  أربع  وسيضم 
متر،  آالف   10 إلى  صالة  كل  مساحة  تصل 
وينظم احتفالية خاصة تحت عنوان »ذاكرة 

في  حلت  التي  الدول  وتضم  المعرض«، 
دورات المعرض المختلفة ضيف شرف، كما 
يقدم الصالون الثقافي ندوات يشارك فيها 

أكثر من 18 دولة و400 مدعو.
 200 نحو  مشاركة  المعرض  وسيشهد 
دول  مختلف  من  وفكرية  أدبية  شخصية 
البوكر  على جوائز  الحاصلون  منهم  العالم، 
العروض  من  العديد  وسيتضمن  ونوبل، 
وفرق  المسرح،  مستوى  على  االستثنائية 
ألدباء  فكرية  وأمسيات  العربية،  الموسيقى 

عرب وأجانب.

الوسط: عبد السالم الفقهي

بني وليد – الصغير الحداد

 إطالق مسابقة تأليف النص 
املسرحي املوجه لألطفال
أعلنت فرقة المسرح الوطني مصراتة، الثالثاء، عن إطالق 

مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه لألطفال.
ومن شروط المسابقة، أن يكون النص موجها للفئة العمرية 

بين 6 أعوام و15 عام، و أن يحدد المؤلف الفئة العمرية 
المستهدفة بالنص بشكل دقيق، و أن يكون النص مكتوب 

باللغة العربية الفصحى، أال يكون النص مقتصرًا على ممثل واحد 
»مونودراما«، وأن يحمل النص معان تربوية وتعليمية، وفي حال 

كان النص معدًا عن قصة أو رواية أو مسرحية، فعلى المؤلف 
اإلشارة لها،وفًقا للمكتب االعالمي للهيئة العامة للثقافة التابعة 

لحكومة الوفاق الوطني، والتى تشرف على نشاطات الفرقة.
وأشارت الفرقة بأن أخر موعد لقبول المشاركات سيكون 15 

مارس المقبل، وتمنح جوائز ألفضل ثالثة نصوص مسرحية 
بالمسابقة.

تضمين برنامج النشاط الثقافي الليبي 
في البرنامج العام للمعرض

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ظل الكاتب يوسف القويري مخلصًا لقلمه حتى وهو 
كهذه  تراجيدية  نهاية  ولعل  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ 
ارتباطه  عمق  وتكشف  بالكتابة،  تعلقه  مدى  تعكس 
اآلخر،  تنوير  وهي  ألجلها  فكره  وهب  التي  بالقضية 

باالتجاه إلى فهم أعمق لفلسفة النهوض المجتمعي.
ومن ذلك يصبح األدب مفتاحًا مهمًا يلج من خالله 
من  المختزلة  الصور  تلك  واستنطاق  ذاته  الكتشاف 
بروح  تنبعث  وهي  المدهشة،  واالفتراضات  التباينات 
جديدة تطرح نفسها كتساؤالت أو مراجعات أو مقارنات 
مع وضع زمني معين، إذ ال مجال لالختزال العبثي لألدب.

يتجلى ذلك فيما كتبه خالل عقود خمسة ومؤلفاته، 
التي تقاتل وقطرات من  البصر والكلمات  على مرمى 
يسترجع  وهو  والروية  بالرؤية  متصل  وذلك  حبر، 
ويتذكر بغية الحصول على نتيجة ما يبني عليها مواقفه 
عنها  ينتج  قد  التي  المواقف  في  حتى  أفعاله،  وردود 

تباينات حادة أحيانًا في وجهات النظر.
علي  األستاذ  وبين  بينه  جرى  ما  أتذكر  زلت  وما 
والطبيب  الشاعر  بخصوص  رأيهما  حول  مصطفى 
الشاعر  تأبينية  في  شادي  أبو  زكي  أحمد  المصري 
الراحل الجيالني طريبشان، وما جرى في سياق تعرض 
شعر  بين  التقاطع  ألوجه  القويري  يوسف  الكاتب 
الجيالني،  شعر  وبين  المهجر  شعراء  كأحد  أبوشادي 
أحد  أبوشادي  كون  على  بقوة  المصراتي  واعترض 
جاء  ما  مطلق  بشكل  ونفى  المهجر،  مدرسة  شعراء 
في ورقة القويري بالخصوص، إال أن األخير لم يناقش 
المصراتي لحظتها واكتفى باالستماع، وبعد أسبوع جاء 
رده في الصفحة األخيرة لمجلة المؤتمر بعنوان »خالف 
عجيب حول شاعر من المدرسة المهجرية« استفاض 
دون  ألبوشادي  تصنيفه  لخلفيات  وتحلياًل  فيه شرحًا 
أن يحول وجهة نظر المصراتي إلى عريضة استهزاء أو 

استعراض فارغ.
في مقالة القويري يتراءى لنا بعدان، األدبي المعتمد 

على جمالية اللغة والعلمي بمقارباته االفتراضية، في 
ينقلها  التي  واللحظات  والمشاهدات  الصور  موازاة 
الكاتب مهما كانت موجزة ولحظية، ومنها مثاًل وصفه 
الفقيه حسن وأحمد  لحوار جرى بين الشاعرين أحمد 
له  مقال  في  الحر  والشعر  المقفى  الشعر  حول  قنابه 
بعنوان »بين القديم والجديد« يقول في أحد مقاطعه 
وجلس  قنابة طربوشه  أحمد  المخضرم  الشاعر  »خلع 

ببطء وتنحنح ثم ابتسم في وجوهنا ابتسامة كبيرة«.
مما  النفسي،  وبعدها  الحالة  داللة  لها  فالوقفات 
يجعل لكل شخصية حضورها الخاص، فهي ال تمر في 
المقال أو الحوار معلبة، مخيرة بين الرد والصمت، بل 

متحررة وقادرة على محاورة المؤلف والتشابك معه.
في  كثيرًا  وبحث  عدة  قضايا  في  القويري  كتب 
أصول التاريخ االجتماعي للشعوب، وهو يقارن في كل 
أيضًا  وانشغاله  التطور ومفاهيمه  مرة بين مدلوالت 
الثالث  العالم  بلدان  لدى  االجتماعي  التخلف  بمسألة 
الجانب  وكذا  المرأة،  بقضايا  يتعلق  فيما  خصوصًا 
على  وتأثيره  له  المغذية  واألنساق  الثقافي  المعرفي 
العقلية وأسلوب التفكير ونمط العيش، هذه الجوانب 
والتساؤل  بالنقد  لها  وتعرض  القويري  معها  تشابك 

والتحليل طيلة حياته األدبية.
واتخذ منصة التحليل اإلنثروبولوجي لتقييم مسلك 
تلك القضايا، ففي كتابه »علي مرمى البصر« الصادر 
عن الدار العربية للكتاب العام 1979، يتساءل عما إذا 
كان هناك شيء اسمه »العفاريت«، إذ سيختفي التفسير 
المادية  القرائن  مقابل  في  الروحي  أو  الميتافيزيقي 
ترتبط  نظره  وجهة  من  واألشباح  األرواح  أن  بتعبيره 
الحاجة  دعت  وأسماء  صور  لوضع  اإلنسان  بحاجيات 
إليها في فترة من الفترات واستمرت في تواترها حتى 
أضحت جزًءا من التركيبة الذهنية لديه، ويؤكد في كل 
مرة سخريته من كل ما هو ميتافيزيقي حتى من الحاسة 
من  الطاقة  تلك  »إن  بالقول  عليها  معلًقا  السادسة 
الظواهر تندرج تحت عنوان رديء اسمه العلوم الروحية«.
التخلف  منظومة  لتفكيك  منه  محاولة  وتبقى 
النفسي  التكوين  بنية  تستكشف  بنظرة  االجتماعي 

والفكري, ووجوب اتصالها بالمنجز االجتماعي, والتطور 
االقتصادي، فتناوله للسلوك البشري وفق هذا المنظور 
االجتماعي  التقدم  مع  تصعد  األخالق  »أن  يؤكد 

واالقتصادي وتصبح أكثر إنسانية«.
وفق هذه الرؤية نستطيع الحصول على مقاربة بين 
واالختالف  التقاطع  نقاط  والنيهوم من حيث  القويري 
في  النيهوم  يراه  ما  يرى  فالقويرى  االتجاه،  هذا  في 
ضرورة نقد السلوك االجتماعي بأبعاده اإلنثروبولوجية 
لذلك،  مقياسًا  الطبيعي  التاريخ  واضعًا  والفلسفية 
ويختلف مع النيهوم في كون األخير تجاوز ما هو طبيعي 
صرف إلى ما هو ديني وتأثيره في تشكيل وعي ومفاهيم 
في  خصوصًا  كتاباته  في  واضحة  نراها  عامة،  فكرية 

مجلة الناقد بداية تسعينات القرن الماضي.
في كل ما يكتبه القويري عن المرأة يبقى هاجسه 
األول العدالة االجتماعية، وقضية ارتباطها بالعار الذي 
هو  عمومًا  المؤنث  من  جعلت  تصورات  نتيجة  جاء 
الكائن السالب الذي يجب أن يبقى معزواًل عن األنظار 
من  حصانتها  تضمن  لكي  الذكورية  السلطة  بحكم 
المرتبط  والفكر  والتقاليد  العادات  عبر  الرجل  العار، 
للسلوك  الحقيقي  المغزى  عن  وبعيد  مشوه  بفهم 

اإلنساني.
من  القويري  يقترب  الثقافي  النقد  مستوى  وعلى 
العوامل المؤثرة على السلوك الفكري لإلنسان الليبي 
وتمكنها من توجيهه، وهنا نجده أحيانًا يحاول إيجاد 
محيطه  في  التأثير  على  الليبي  المثقف  لعجز  تفسير 
الفكر  بجدوى  الثقة  فقدانه  بسبب  تراجع  »أنه  بقوله 
االجتماعي  الواقع  حركة  في  الثقة  بإلغاء  أي  وقدرته 
فقد مل المثقف بطء هذه الحركة وتعقدها وتناقضها 
الطاحن«، ومع ذلك يظل ينتظر حالة استعادة التوازن، 
على  يشبهها  كما  أو  للوراء  العودة  يرفض  فمثلما 
طريقة توفيق الحكيم في كتابه »عودة الوعي« بتحديه 
الظروف بقوله »إذا ما كان للظروف أحيانًا قدرة على 
الخفق فإن لإلنسان قدرة معاكسة، فهو يمتلك طاقة 
المقاومة والصمود ويمتلك أيضًا الوقت الكافي إلنقاذ 

نفسه من االنزالق أكثر فأكثر نحو الحضيض«.

افتتاح أول مقهى ثقافي في مصراتة
تدشني مؤسسة »متون«

الثقافية في بنغازي
بنغازي،  في  وفنانون  وأدباء  كتاب  احتفل 
تعني  التي  »متون«  بتدشين مؤسسة  الجمعة، 
المهتمين  عديد  بحضور  والفنون  بالثقافة 

بالشأن الثقافي في ليبيا.
القاعة  شهدته  الذي  التدشين  حفل  وجرى 
الكبرى بالجامعة الدولية، تحت رعاية من الهيئة 

العامة للثقافة واإلعالم بالحكومة الموقتة.
وتقول الشاعرة غادة البشاري، أحد مؤسسي 
والفن  بـ»األدب  تعني  المؤسسة  إن  »متون« 
سعيًا لخلق مناخ دافئ يرتقي بالحالة الجمالية 
اإلبداع  أواصر  ربط  على  تعمل  كما  بالدها  في 
الثقافية  المراكز  مع  وثم  أواًل  ليبيا  مدن  بين 
الليبي  المبدع  إلخراج  وذلك  والعالمية،  العربية 
التعتيم الغريبة التي يحياها وإماطة  من بوتقة 

التعثرات من سبيله«.
ومؤسسة متون هي كيان أدبي عربي وجسر 
ثقافي يعمل على إثراء الحركة األدبية والثقافية 
النخب  بين  والتعاون  األلفة  روح  وبث  ليبيا  في 
المثقفة في الدول العربية، وهو ما يعد مطلبًا 
وحراك  المدن  في  الحياة  معالم  يرسم  ملحًا 
االجتماعي  الهمَّ  تمامًا  يعي  وكان  الناس 

والثقافي في ليبيا بشكل عام.
التقاء بين  المؤسسة خلق نقطة  وتستهدف 
المجموعات  بين  دافئ  مناخ  وإيجاد  المبدعين 
األدبية في الوسط الثقافي، وإيجاد جسر تواصل 
بينهما،  الهوة  وردم  والمتلقي  المبدع  بين 
وتوفير بيئة ثقافية مناسبة لكل البذور الواعدة 
لبناء جيل مبدع، واالرتقاء بالحالة األدبية والفنية 
اإلبداعية  المؤسسات  مع  التواصل  خالل  من 
واألدباء  الشعراء  ربط  وكذلك  الثقافة،  ودور 
بوسائل  وإبداعاتهم  والتشكليين  والفنانين 
اإلعالم واالتصال الحديثة إليصال رسالة اإلبداع 
والفن  األدب  دور  إعادة  عن  فضاًل  اإلنسانسة، 
بعدما عصفت  المجتمعات  تثقيف  في  الحضاري 
إلى  الحية  التراث  روح  وتقديم  التغريب  دعوات 

المتلقي برؤية عصرية.
تنظيم  المؤسسة:  أنشطة  ضمن  ومن 
والمعارض  الشعرية  واألصبوحات  األمسيات 
دورات  وعقد  النقدية،  الندوات  وإقامة  الفنية، 
في علوم اللغة، وعقد المسابقات األدبية وإقامة 
واألنشطة  الفعاليات  من  والمزيد  العمل،  ورش 

التي تثري الحياة األدبية في ليبيا.

الشاعر حسن القعود: الشعر الشعبي لن ينتهي

وله  الصغر،  منذ  الشعر  أحب  جيله،  أبناء  باقي  عن  الفارق  وبحضوره  بحرفيته  تميز  شاعر 
معه  وأجرت  القعود  الشاعر حسن  »الوسط«  التقت  والثقافية،  الفنية  المشاركات  العديد من 

هذا الحوار.
● كيف كانت بدايتك مع الشعر؟

البداية كانت في العام 2007، صدرت لي أربعة دواوين هي علمتني وعلمتك، ورحلة حنين، 
وكالم القلب، وأنا وأنتي، وحاليًا أجهز لديوان بعنوان إحساس العاشق.

● البعض يتهم الشعر الشعبي، بأنه وقتي.. ما رأيك في هذا القول؟
الشعر مهما كانت تصنيفاته ال ينتهي بل يستمر حتى بعد  هذا ليس صحيحًا، 

وفاة كاتبه، نحن اليوم نذكر كل الشعراء الكبار مثل المتنبي وغيره.
● هل هناك بيت لك عالق بذهنك دائمًا تكرره أو تضرب به األمثلة؟

أتذكر بيتًا للشاعر القدير فرج بن حمد وقد تغنت به الفنانة نجاة عطية 
يقول »وين ما عليا اتغيب انحس في روحي غريب«.

● هل استطاع الشباب الشعراء أن يضعوا بصمة يرتكز عليها 
الشعر في ليبيا مستقبًل؟

الشباب  وأصبح  العصر،  مع  تطورت  الموسيقى  بالتأكيد، ألن 
الشعراء لهم دور كبير في الشعر، ألن اليوم أصبح زمن الكلمة 
المستمتع  ألذن  تصل  التي  الواضحة  البيضاء  الكلمة  الخفيفة 

الكبار سواء في  الفنانين  أغلب  المثال  تعقيد، وعلي سبيل  دون 
ليبيا أو في الوطن العربي، اتجهوا للكلمة السهلة وأغلبهم شعراء 

شباب.
● هل يلعب الشعر الشعبي دورًا في رقي المجتمع؟

نعم، الشعر رسالة مع االحتفاظ بمعنى الكلمة ورقيها وال تخدش الذوق العام.
هل تشعر أنك أخذت من الشعر كل ما تحلم به وهل تحلم بقصيدة لم تر   ●

النور حتى اآلن؟
تنتهي  تنتقل من مرحلة لمرحله وكل مرحلة  له أحالم، ألنه مراحل،  الشعر ليس 
تذهب لغيرها، وبالنسبة لقصائدي واألغلب تغنى بها فنانون، والبعض اآلخر أحتفظ 

بها لنفسي غير قابلة للتداول.
● تعاملت مع عدد كبير من المطربين في ليبيا.. كيف كان هذا التعاون؟

تعاملت مع عدد كبير من الفنانين أصحاب أصوات قوية ويملكون جمهورًا واسعًا 
الفنان  السوكني،  أحمد  الفنان  أسماء سليم،  الفنانة  بينهم  ليبيا، من  وخارج  داخل 

مراد قدورة، الفنانة رويدة عمر، والفنان وليد محمد.
● ماذا تشعر بعد سماع قصيدة كتبتها بقلمك وتغنى بها أحد المطربين؟

شعور ال يوصف وأنت تسمع وتشاهد كيف انتهت الرسمة التي رسمت بعد اكتمال 
دور الكاتب والملحن والفنان والموزع والشركة المنتجة شعور بفرحة عارمة طبعًا.

● ما رأيك في الشعر النسائي؟
الشعر النسائي جميل، أنا أحد األشخاص أطلع واحب سماع أبيات شعرية لشاعرة.

- ماذا عن الجديد؟

افتتح رئيس الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني حسن أونيس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة القلم 

للشباب، المقهى الثقافي بمدينة مصراتة.
حضر االفتتاح كل من مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 

بالهيئة، والناطق الرسمي لحكومة الوفاق، ورئيس حزب العدالة 
والبناء، وعمداء بلديات مرزق وأوباري وبنت بيه، وعدد من مديري 

المكاتب بالهيئة ولفيف من األدباء والمثقفين، وفًقا للمكتب 
اإلعالمي للهيئة.

وأشاد رئيس مؤسسة القلم للشباب بهذا الصرح الثقافي الذي 
سيقدم دورًا مساهمًا في نشر الوعي الثقافي لما يقدمه من برامج 

ودورات تثقيفية وتوعية.
وعلى هامش االحتفالية تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة 

العامة للثقافة ومؤسسة القلم للشباب، وتضمنت المراسم تكريم 
الهيئة على جهودها الداعمة في المحافل الثقافية.
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حوار: عبدالرحمن سالمة

هل مطلوب من الفنان الليبي أن يتسول عالجه في الخارج؟!

الفنان الكبير رجب العريبي إحدى ركائز الفن في مدينة بنغازي 
قدم مئات األعمال للمسرح وللتلفزيون ولإلذاعة، تتلمذ على 
يديه العديد من الفنانين، وعمل في معظم مسارح بنغازي، كما 
استمر ألكثر من ثمانية وعشرين عامًا مديرًا لمسرح »السنابل« 
، أجرينا معه حوارًا في »الوسط« لالطمئنان عليه والحديث عن 

الفن أكثر.
● كيف تعمل وتتحدى كل الظروف لتواصل العطاء؟

كل يوم تعيش فيه هو تجربة جديدة وكل يوم نتعلم فيه 
من  أعاني  وأنا  فترة  منذ  جديدة،  أحداثًا  ونعانق  جديدًا  شيئًا 
مشاكل صحية ولكن ألنني أتنفس الفن وأعشقه أواصل العطاء 
من خالل إدارتي مسرح »السنابل« في بنغازي، وهو أحد أهم 
في  وشاركنا  بالشباب،  وكذلك  بالطفل  يعني  والذي  المسارح 
السابق في عدة مهرجانات حتى بأعمال للكبار وتحصلنا على 
جوائز على مستوى ليبيا، كذلك أواصل العطاء من خالل إدارتي 
إذاعة »سنابل ليبيا«، وألنني أحب الفن أجده بلسمًا ومعينًا لي 

لمواصلة الحياة، فالفن حياة، والحياة هي فن ومسرح كبير.
● هل تجد صعوبة في العمل مع الطفل؟

خصوصية  مكامن  فهم  في  تكون  الصعوبة 
عندما  الطفل  مع  في شغلك  أنت  ونجاحك  الطفل، 
وأال  بسطحية،  معه  تتعامل  وأال  كإنسان،  تحترمه 
عليه  المعلومات،  خصوصًا  شيء،  بأي  عليه  تبخل 
أن تعطيه المعلومات الكافية والوافية عن األشياء 

التي يتناولها العمل الفني أو الثقافي أو الرياضي، الطفل هو 
إنسان ومن حقه أن يكون له فن وإعالم وأن تكون له صحافة، 
وأن تكون له ألعابه، وأنا عشت مع األطفال فترة كبيرة سواء 
في المسرح أو محطة »السنابل« التي وقف عندها وتعلم فيها 
المبدعين واليوم نراهم نجومًا تتألأل في  الكثير من األطفال 
األخرى.  العلمية  المجاالت  في  وحتى  والرياضة  الفن  سماء 
وحتى اآلن ما زلت أعيش في مراحل طفولة جديدة، وما زلت 
إلى هذه اللحظة أتعلم، حتى مع هذه التقنيات الجديدة أحاول 
أن أستفيد منها وأتعلم وأنقل كل ما تعلمته للطفل، وأحرص 
من  يخرج  السنابل  في  طفل  يزورنا  يوم  كل  أن  على  بشدة 

لأللعاب، وليس فقط في بنغازي ولكن في كل المدن الليبية.
تكللت  والتي  السنابل  مسرح  في  تجربتك  تصف  كيف   ●

بالحصول على الجوائز؟
من  عدد  على  تحصلنا  فنحن  اآلن،  حتى  ناجحة  تجربة  هي 
وكذلك  البيضاء  في  التجريبي  المسرح  بينها  من  الجوائز، 
خالل  من  كثيرة  جوائز  إلى  باإلضافة  الوطني،  المسرح  في 
وكذلك  وغيرها،  بنغازي  في  أقيمت  التي  األطفال  مهرجانات 
»السنابل«  ومسرح  والجزائر،  تونس  في  جوائز  على  تحصلنا 
معروف على مستوى العالم ومسجل في »يونيسيف«، ولألسف 
اآلن يحتاج مقر مسرح السنابل إلى صيانة عاجلة من الداخل، 
وعلى  نفسه،  المسرح  وخشبة  المقاعد  أو  المياه  دورات  سواء 
اإلعداد  مجال  في  للطفل  بدورات  قمنا  نحن  ذلك  من  الرغم 
والتقديم وفي مجال اإلخراج والتنفيذ، وأتمنى من اهلل أن يمد 
في عمري ألواصل في العطاء للطفل، فأنا أعرف أن كل ما أقوم 
به من عمل للطفل لن يضيع وهذه السنابل هي التي ستحمل 
الخير لليبيا بإذن اهلل متى وجدت من يسقيها ويعطيها لتكبر 

فنًا وألقًا وإبداعًا.
● لماذا مسحة الحزن التي أراها في عينيك؟

رغم ما أعانيه من مرض ولكن ما يؤلمني هو الجحود، فأنا 
كرمت بوسام العطاء للطفولة وأوسكار الطفل الليبي والعمل 
معاناتي  أثناء  به  تأثرت  ما  وأكثر  السابق،  في  األهلي 
أن يأتيني طفل ويقول لي: يا أستاذ رجب لماذا الدولة 
الفنانين نعاني وال نجد من يقف  لم تقف معك؟ فنحن 
معنا، انظر إلى الفنان محمد الصهبي رجل أثرى الحركة 
الفنية وهو اآلن يعاني بعد أن بترت قدمه ونخشى من 
أن يتم بتر القدم األخرى ويشكو من مشاكل في بصره، 
وأيضًا الفنان والكاتب علي ناصر وهو من الكتاب القالئل في 
ليبيا، والشاعر محمد العبدلي من الكتاب الذين قدموا العديد 
آخر  للطفل كما وضعوني في  أعمااًل  وأيضًا قدم  األعمال  من 
اهتماماتهم، ونحن نعاني صحيًا ومللنا الوعود من المسؤولين 
أو أن يأتيك أحدهم ويقول لك نعطيك تذكرة سفر فقط، هل 
عملية  وإجراء  عالج  ثمن  الخارج  في  أتسول  ثم  الوطن  أغادر 
تكلفتها تتجاوز الثالثين ألف دوالر، فأنا أفوض أمري هلل وأتمنى 
من الدولة أن تهتم بالفنان وبالمبدع الليبي على األقل عندما 

يمرض ويحتاج للعالج ساهموا في عالجه.

رجب العريبي: 

القاهرة ـ الوسط
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»ذي أبسايد« يطيح بـ »أكوامان«
من صدارة شباك التذاكر األميركية

األميركية  السينما  صاالت  في  التذاكر  شباك  إيرادات  أبسايد«  »ذي  فيلم  تصدر 
تجسيده  طريقة  طاولت  التي  االنتقادات  رغم  لعرضه  األول  األسبوع  في  الشمالية 

لمفهوم اإلعاقة، بحسب أرقام نشرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
ونال العمل المقتبس من فيلم »أنتوشابل« الفرنسي الذي استقطب نحو عشرين 
مليون مشاهد في فرنسا قبل أكثر من سبع سنوات، إيرادات قدرها 19,6 مليون دوالر 
في األيام األولى لعرضه في صاالت السينما األميركية الشمالية، وفق »فرانس برس«.

ويؤدي براين كرانستون دور رجل ثري مصاب بشلل رباعي في حي أبر إيست سايد 
في نيويورك، فيما يلعب كيفن هارت دور ممرضه المتحدر من منطقة برونكس.

محتاًل  الصدارة  موموا  جايسون  بطولة  من  »أكوامان«  الخارق  البطل  فيلم  وفقد 
أتاح له تخطي عتبة مليار دوالر  17,3 مليون دوالر، مما  الثاني بعدما حصد  المركز 
من العائدات في العالم أجمع وهي سابقة ألفالم عالم »دي سي كوميكس« منذ فيلم 

»باتمان: ذي دارك نايت رايزس« في 2012.
وحل في المركز الثالث عمل جديد بعنوان »إيه دوغز واي هوم« بعدما حصد 11,3 
مليون دوالر. ويروي هذا الفيلم قصة الفتة لكلب مستعد الجتياز مئات الكيلومترات 

لمالقاة صاحبه.
وأعقبه في المركز الرابع وبتراجع مرتبة واحدة عن األسبوع الفائت فيلم »سبايدر 
غلوب«  »غولدن  حفل  في  جيدة  نتيجة  حقق  الذي  فيرس«  سبايدر  ذي  إنتو  مان: 
األسبوع الماضي. وحصد الفيلم إيرادات قدرها 9 ماليين دوالر ليصل مجموع عائداته 

إلى حوالي 148 مليونًا في حوالي خمسة أسابيع.
وتبعه في المركز الخامس فيلم »إسكايب روم« بعدما كان ثانيًا األسبوع الماضي. 
هذا الفيلم الذي يجسد فيه لوغان ميلر وتايلور راسل اثنتين من ست شخصيات علقت 
إيرادات  نال  محددة،  بإشارات  باالستعانة  منه  الهرب  عليهم  يتعين  مريع  عالم  في 

قدرها 8,9 مليون دوالر.
وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

)150,7 مليون في  7,2 مليون دوالر  إيرادات قدرها  -6 »ماري بوبنز ريتورنز« مع 
أربعة أسابيع(.

-7 »بمبلبي« مع عائدات قدرها 6,8 مليون دوالر )108,5 مليون في أربعة أسابيع(.
-8 »أون ذي بايسس أوف سكس« مع إيرادات قدرها 6,2 مليون دوالر )10,6 مليون 

في ثالثة أسابيع(.
-9 »ذي ميول« مع 5,5 مليون دوالر )90,6 مليون في خمسة أسابيع(.

-10 »فايس« مع 3,3 مليون دوالر )35,9 مليون في ثالثة أسابيع(.

القاهرة ـ محمد علوش
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الحس  وبتحريك  جديدة  وبمعارف  بالمعلومات  محماًل  عندنا 
الفني واإلبداعي لديه، وما يحزنني أنه في وطننا العربي وفي 
ليبيا خصوصًا الطفل بعيد عن اهتمامنا بشكل صحيح وفعلي، 
ويكون االهتمام فقط منصبًا على فئات ومجاالت أخرى، وال 
نكترث بأن يكون لدينا مسرح للطفل أو إذاعة أو قناة خاصة، أو 
توفير أدوات وألعاب، فالطفل الليبي مظلوم، عاش خالل هذه 
الفترة طيلة الثماني سنوات حياة صعبة من خالل المفرقعات 
والتهجير والنزوح واألخبار السياسية والحروب ومشاهد الذبح 
التي ترعب  التلفزيون وحتى نشرات األخبار  والقتل من خالل 
حتى الكبار.. الطفل الليبي محروم حتى مع الجلوس مع أسرته 

لحضور مسرحية أو أن يجلسوا في حديقة آمنين على الرغم من 
أن األمن في بنغازي والمناطق الشرقية بدأ يتعافى بعد تحرير 
بنغازي ودرنة، ولكن لألسف مصروفات الدولة على الطفل قليلة 
وال تكاد تذكر، وإذا أردنا أن ننهض بالطفل يجب أن يكون في 
أولوية اهتمامنا، ويجب أن تكون هناك قوانين تحميه، وأن يتم 

دعمه بكل قوة.
يخص  فيما  بنغازي  إعمار  مشروع  من  تتمناه  الذي  ما   ●

الطفل؟
أتمنى من القائمين على مشروع إعمار بنغازي االهتمام ببناء 
مسارح للطفل ودعم كل المشاريع التي ترتقي به، وبناء مدن 

سعيد بكل النجاح الذي حققه مسرح »السنابل«.. وأطالب املسؤولني االهتمام بالطفل

طرحها  بعد  الجديد  العام  في  الغنائي  الموسم  ماهر  آمال  المصرية  الفنانة  افتتحت 
أيام.  منذ  »يوتيوب«  على  الخاصة  قناتها  عبر  وذلك  اإلحساس«  »أصل  الجديد  ألبومها 
و»قالوا  فرصة«  و»أديني  بدايتك«  »بداية  منها  األغاني،  من  عددًا  الجديد ضم  األلبوم 

بالكتير« و»ياما عز عليا بعادك«.
كما بدأ النجم المصري محمد منير طرح ألبومه الجديد »وطن« بشكل منفرد مع إحدى 
شركات االتصاالت، حيث طرح اإلثنين، رابع أغاني األلبوم والتي تحمل عنوان »روح«. بعد 

أغنيات »طاق طاقية« و»لو باقي في عمري« و»أهل أول«.
السنة  رأس  ليلة  ألبوم  ميني  طرح  أن  بعد  الجميع  صقر  رابح  السعودي  الفنان  وسبق 

احتوى على 8 أغنيات، منها 4 من ألحانه. والميني ألبوم الجديد يحمل عنوان 
»رابح صقر 2019«.

عمر«  و»فرصة  غيرك«  »منهو  وهي:  أغنيات،   8 األلبوم  ويتضمن 
و»قلته« و»هقوتك فيني« و»كافي كبر« و»الصمت« و»عجزت« 

و»على كيفك«.
 8 منذ  ألبوماته  تغيب  والذي  فؤاد  محمد  الفنان  ويستعد 
»سالم«،  عنوان  يحمل  الذي  الجديد  ألبومه  لطرح  سنوات، 

وهي األغنية التي قدمها فؤاد من قبل، من كلمات أمير طعيمة 
وألحان مصطفى محفوظ.

منتصف  في  طرحه  المقرر  من  كان  المصري  للفنان  الجديد  األلبوم 
أجل  لأللبوم  جديدة  أغنيات   3 بضم  فؤاد  قرار  أن  إال  الماضي،  ديسمبر 
طرحه للشهر الجاري. كما واجه فؤاد بعض المشكالت في توزيع العمل 

الجديد بعد ظهور خالفه مع شركة »قنوات« التي تدعي حصولها 
على حقوق توزيع األلبوم الجديد، وهو ما نفاه في بيان صدر 

له من أيام.
أيضًا االستعدادات  أنغام  المصرية  الفنانة  وبدأت 
األخيرة لطرح ألبومها الجديد، التي لم تكشف عن 
من  التي  أغانيه  أول  كانت  حيث  له،  نهائي  اسم 

أيام  خالل  المصرية  النجمة  تطرحها  أن  المتوقع 
وألحان  حسني  عصام  كلمات  اآلخر«  من  »هبدأ  هي 

مصطفى العسال، وتوزيع كريم أسامة.
واستقرت أنغام على ضم 4 أغنيات من كلمات الشاعر أمير 

عبدالواحد  إيهاب  ألحان  من  الجديد،  األلبوم  في  طعيمة، 
مادي  توزيع  ومن  الشافعي،  وعزيز  ومدين  زعيم  وأحمد 

وتوما وأحمد إبراهيم. كما اختارت أغنيتين جديدتين، 
عبية،  محمد  وألحان  المالكي  أحمد  كلمات  من  األولى 

والثانية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى 
العسال.

الجديد  ألبومه  حماقي  محمد  المصري  الفنان  ويطرح 
»كل يوم من ده« في األيام القليلة المقبلة، والذي كشف 

عن البوستر الدعائي األول له أخيرًا.
استمرت  عمل  فترة  بعد  الجديد  حماقي  ألبوم  ويأتي 

الموسيقى  حيث  مفاجآت من  ويتضمن  ألكثر من ٣ سنوات. 
والكلمات المختلفة، مثل التي اعتاد تقديمها حماقي من 

قبل في ألبوماته مع شركة »نجوم ريكوردز«.
ويتعاون الفنان المصري في األلبوم الجديد 

وأمير  قمر  بهجت  أيمن  الشعراء:  مع 
وتامر حسين  عبداهلل  ونادر  طعيمة 
عمرو  والملحنين:  تاج،  وخالد 

على  وتامر  تاج  وشريف  مصطفى 
تميم  والموزعين  يحيى،  ومحمد 

وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.
طرح  عاشور  تامر  المطرب  وأعلن 

ألبومه الجديد إما مع نهاية الشهر الجاري 
كثر أو مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد تأجيله  أل

توزيع  تغيير  إلى  التأجيل  سبب  مرجعًا  مرة،  من 
بعض األغاني، فضاًل عن إضافة أغنية جديدة.

كبير  عدد  مع  األلبوم  في  تامر  ويتعاون 
منهم:  والموزعين  والملحنين  الشعراء  من 
حسين  وتامر  طعيمة  وأمير  عبداهلل  نادر 
رفاعي  ومحمد  يحيى  وعمرو  الخولي  وجمال 
وتامر  ومدين  صادق  وهشام  المالكي  وأحمد 
خلف  ومحمد  النادي  ومحمد  يحيى  ومحمد  علي 
وأسر  والنابلسي  مدكور  وطارق  العسال  ومصطفي 

عاشور.
كما من المقرر أن تطرح المطربة اللبنانية نوال الزغبي 
أحدث ألبوماتها الذي يحمل عنوان »100 وجع« خالل أيام 

بالتعاون مع شركة »روتانا«.
ويتضمن األلبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 
باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بينها: »الجمال 
األلبوم مع عدد كبير  الزغبي في  لناسه« و»اللي براسي عملته« و»جوا قلبه«. وتتعاون 
من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم عمرو الشاذلي وأمير طعيمة وأيمن بهجت قمر 
وخالد تاج الدين وعمرو مصطفى ومصطفى العسال ونديم الشاعري. األلبوم هو األول 

لنوال الزغبي منذ آخر ألبوماتها »مش مسامحة« في العام 2015.

ألنغام ونوال والـ»كينغ«.. 

ألبومات نجوم الغناء تفتتح 
موسم املوسيقى في 2019

أول  وهو  أمبور(  سان  )كان  نجس..«  »دم  مع 
عمل له كمخرج يحقق عبدالرؤوف ظافري كاتب 
سيناريو فيلم »نبي«، حلمًا يراوده منذ بداياته 
حرب  إلى  التطرق  وهو  أال  السينما  أوساط  في 

الجزائر.
رشح  الذي  »نبي«  فيلم  سيناريو  ظافري  وألف 
لألوسكار ومسلسل »براكو« التلفزيوني الحائزة 
جائزة إيمي. وولد عبدالرؤوف في عائلة جزائرية 
إليها  انتقل  التي  فرنسا(  )جنوب  مرسيليا  في 

كثيرون بعد فرارهم من الجزائر.
مأخوذ من جملة  »دم نجس..«  فيلم  وعنوان 
»ال  الفرنسي  الوطني  النشيد  في  للجدل  مثيرة 

مارسييز« تنتهي على »... يروي حقولنا«.
»دم  على  للداللة  الجملة  هذه  ظافري  ويحور 
عانوا  الذين  لالستعمار«  الخاضعين  األشخاص 
الطابع  إلى  يشير  »ما  الفرنسيين  حكم  من 
الوطني« بحسب ما يؤكد في  العالمي لنشيدنا 

مقابلة مع وكالة »فرانس برس«.
ويقول ظافري إن فيلمه يتمحور على »مجموعة 
إطار مهمة  أمرهم في  الجنود عليهم تدبر  من 
تنفع بشيء شأنها  يريدونها وهي لن  غريبة ال 

في ذلك شأن الكثير من المهمات العسكرية«.
ويؤكد »عندما نعد فيلمًا عن الحرب العالمية 

الجزائر  أما حرب  الثانية نعرف من هم األخيار.. 
فأكثر تعقيدًا ألن ما من أخيار فيها«.

عنيف  استجواب  مشهد  مع  الفيلم  ينطلق 
لثالثة جزائريين من قبل الجيش الفرنسي »في 
إطار وحدات خاصة كانت تصل فجأة إلى البلدات 
للحصول  الناس  وتعذب  الجوال  السيرك  مثل 
على معلومات« بحسب ما يفيد ظافري. ويؤكد 
المخرج »كل ما أظهره من عنف كان يرتكب في 

الواقع«.
وأقرت الحكومة الفرنسية العام الماضي فقط 
من  جزًءا  كانت  هذه  االستجواب  عمليات  أن 

نهج رسمي روتيني خالل الحرب الجزائرية التي 
استمرت سبع سنوات قبل إعالن استقالل الجزائر 

عن فرنسا العام 1962.
وهي  الجزائر  حرب  ليفهم  أنه  ظافري  ويؤكد 
»عدت  كثيرًا  السينما  إليه  تتطرق  لم  موضوع 
إلى جذور تاريخ فرنسا ومبدأ االستعمار. أردت أن 

أكون صريحًا وعاداًل إلى أبعد الحدود«.
يجسدها  التي  الفيلم  في  الرئيسية  الشخصية 
البلجيكي يوهان هلدينبرغ، ضابط في  الممثل 
الهندية- الحرب  في  شارك  الفرنسي  الجيش 

من  الشخصية  ظافري  واستوحى  الصينية. 

صف  ضابط  وهو  فاندبرغ  روجيه 
الحرب  في   1952 العام  قتل 

ويوضح  الهندية-الصينية. 
»كنت أبحث عن بطل ليس 

مثل رامبو بل رجل حساس 
بدا أنه قادر على الوحشية 

أيضًا«.
أي  الفيلم  فريق  يتضمن  وال 

»اتصلت  ظافري  ويقول  نجوم. 
عدم  فضلوا  الذين  ببعضهم 

المخاطرة«.
ماليين  أربعة  الفيلم  وكلف 
يورو لكنه يؤكد أن الممثلين 
والفريق العامل معه »عوضوا 

وصور  مليونًا«.  بخمسين  علي 
كامل  شبه  بشكل  الفيلم 
مطلع  في  المغرب  جبال  في 

الخريف.
فيلمه  خالل  من  أن  ويؤكد 

الشعب  عن  الدفاع  أواًل  »أردت 
الفيلم  هذا  أهديه  ألذي  الجزائري 

والذي عانى من االستعمار ومن االستقالل 
بعد ذلك الذي قاده رجال فاسدون ال يزالون في 

السلطة حتى اآلن«.
ويبدأ عرض فيلمه العام المقبل.

في أول فيلم من إخراجه.. 

عبدالرؤوف ظافري يسلط الضوء على حرب الجزائر

شبيه رئيس وزراء كندا يحقق شهرة 
كبيرة في أفغانستان

في  مواهب  برنامج  في  مشارك  بين  الالفت  الشبه 
رفعه  ترودو،  جاستن  الكندي  الوزراء  ورئيس  أفغانستان 
إلى مصاف المشاهير في هذا البلد الذي يحاول أن ينسى 

لبعض الوقت الحرب المستشرية فيه.
فقبل المشاركة في النسخة األفغانية من برنامج المواهب 
مفتون  عبدالسالم  يكن  لم  أيدل«،  »أميريكن  األميركي 
مغني األفراح المتحدر من قرية بوالية بدخشان المعزولة 
في شمال شرق البالد، قد سمع قباًل برئيس الوزراء الكندي، 

وفق »فرانس برس«.
هذا الشاب البالغ 29 عامًا ذو الوجه العريض والحاجبين 
التشبيه  يفتح هذا  أن  يأمل في  البني،  والشعر  السميكين 
الذي يجريه الناس بينه وبين أحد أكثر الساسة العالميين 
برنامج  من  الجديد  بالموسم  الفوز  أبواب  أمامه  حضورًا، 

المواهب األفغاني.
ويروي مفتون »لم أكن أعرف جاستن ترودو إلى أن رأيت 
الفوز  في  حظوظي  زاد  الشبه  »هذا  ويضيف  له«.  صورًا 
بنسبة %50! الناس نسوا اسمي وباتوا يسمونني جميعًا، 

جاستن ترودو«.
تحكيم  لجنة  أفراد  بين  لنقاش  مصور  تسجيل  وشوهد 
الرجلين، عشرات  بين  الشبه  برنامج »أفغان ستار« بشأن 
آالف المرات على وسائل التواصل االجتماعي في أفغانستان.

ونالت صور مركبة تجمع بين عبد السالم مفتون معتمرًا 
أفغانستان،  شمال  في  الرجال  يرتديها  تقليدية  قبعة 

وجاستن ترودو بلباسه العصري، سيال من التعليقات.
المشترك  »فيسبوك«  عبر  زاده  اهلل  عبد  نايلة  ووصفت 
الشاب بأنه »التوأم الضائع لترودو«، فيما كتبت فوزية زره 
»أظن أن قصتهما شبيهة بفيلم من بوليوود: هما فصال 

عند الوالدة وعثر أخيرًا على شقيقه التوأم«.
ولدى عبدالسالم مفتون حظوظ كبيرة بالفوز، فهو واحد 
تعرض  التي  المقبلة  للتصفيات  الثمانية  المرشحين  من 
الخميس. وتقام المنافسة النهائية للبرنامج في 21 مارس 

عشية رأس السنة الفارسية.
في  أداها  التي  العاطفية  الفلكلورية  األغنيات  وأثارت 
الداري  أي  أفغانستان  في  الرسميتين  باللغتين  البرنامج 
الذين يصوّتون كل أسبوع  المشاهدين  والبشتو، إعجاب 

الختيار المتسابقين.

وقال الموسيقي الكندي األفغاني قيس ألفت »هو يشبه 
رئيس وزرائي«. وهذا الفنان وهو أحد األعضاء األربعة في 
لجنة التحكيم كان أول من تطرّق من بين أعضاء اللجنة 

إلى الشبه الالفت بين الرجلين.
وأضاف ألفت »صوته جميل جدًا. هو يتمتع بعطيّة من 

السماء. قد يكون جاستن بيبر المقبل«.
مفتون كان يوفر بالكاد قوت أطفاله األربعة بفضل غنائه 

في بعض المناسبات. غير أنه بات يأمل في أن تسهم 
إلحياء  عليه  الطلب  زيادة  في  الجديدة  شهرته 

حفالت زفاف وأعياد ميالد.
األفغانية  القبعة  معتمرًا  الشاب  وقال 
أغنية  أداء  على  تدربه  خالل  التقليدية 
»طلوع«  لقناة  تابع  تسجيل  استديو  في 
إلى  سأعود  »عندما  المحلية  التفلزيونية 
أنا متأكد من أني سأتلقى دعوات  قريتي، 

أكثر« إلحياء مناسبات خاصة.
عبدالسالم  زيارة  احتمال  أن  ورغم 

ضئيل،  قريب  وقت  في  كندا  مفتون 
أن  في  الشاب  المغني  هذا  يأمل 

يلتقي شبهه الشهير يومًا ما.
من  ألنه  لقاءه  »أود  وقال 
وأنا  المعروفة  العالمية  الشخصيات 
رجل فقير من منطقة أفغانية معزولة. 

لكن لن يحصل إال ما هو مقدّر له أن 
يحدث«.

القاهرة ـ الوسط



برئاسة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  دخل 
الزمن  مع  سباق  في  الشلماني  الحكيم  عبد 
تدعم  أن  شأنها  من  آلية  إلــى  للوصول 
القدم، وتهيء  الوطني األول لكرة  المنتخب 
نهاية  فــي  ــؤدي  ت التي  األجـــواء  كافة  لــه 
مارس   22 يوم  الفوز  تحقيق  إلى  المطاف 
جنوب  منتخب  يستضيف  عندما  المقبل 
كأس  نهائيات  إلى  التأهل  ثم  ومن  أفريقيا 

األمم األفريقية 2019 بالقاهرة.
بديل  »ال  شعار  الليبي  المنتخب  ويرفع 
»األوالد«،  منتخب  مواجهة  في  الفوز«  عن 
الرابعة  للمرة  النهائيات  بلوغ  أجــل  من 
الثالث  الترتيب  في  يقبع  حيث  تاريخه،  في 
األفريقية،  بالتصفيات  الخامسة  بالمجموعة 
جنوب  منتخب  يأتي  فيما  نقاط،   7 برصيد 
نقاط،   9 برصيد  الثاني  الترتيب  في  أفريقيا 
الترتيب األول  النيجيري في  ويتربع المنتخب 
مباراة  منتخب  لكل  ويتبقى  نقاط،  بعشر 
أفريقيا،  بجنوب  ليبيا  تلتقي  حيث  واحــدة، 
ونيجيريا مع السيشل صاحب الترتيب اآلخير 

بنقطة واحدة.

برنامج المليون ونصف
وتوجت مساعي االتحاد بالحصول على دعم 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  من  مالي 
ونصف  مليون  قــدره  الرئاسي،  بالمجلس 
إعداد  برنامج  تنفيذ  بهدف  دينار،  المليون 
إلى  بالفريق  يرتقي  التنافسي  الطراز  من 
الجهاز  ثنائي  عليه  يشرف  الطموح،  مستوى 
باني،  وبوبكر  العيساوي  ــوزى  ف الفني، 

ومعهم مدير المنتخب سالم صولة.

بداية محلية
الشهر  آواخر  التحضيرات  تنطلق  أن  وينتظر 
لالعبين  داخــلــي  معسكر  بإقامة  الــجــاري 
المحلي  بالدوري  ــرزوا  ب الذين  المحليين 
للوقوف  الفني،  الجهاز  أنظار  تحت  ووقعوا 

عن قرب على قدراتهم.
أخر  معسكر  هناك  يكون  أن  ينتظر  كما 
منتصف  خالل  المحترفين  الالعبين  بحضور 
الفني  الجهاز  بعدها  ليعلن  فبراير،  شهر 
التي  للفرسان  النهائية  الدولية  القائمة  عن 
»األوالد«،  أفريقيا  جنوب  منتخب  ستواجه 

لتبدأ بعدها مرحلة التحضيرات النهائية التي 
يتخللها عدد من المباريات الودية القوية.

من وإلى القاهرة
ليبيا  لمنتخب  التفاؤل  ــي  دواع من  ولعل 
تأهل  نسخة  آخر  أن  العريضة،  وجماهيره 
»كان«  نهائيات  إلى  المتوسط«  »فرسان 
كانت تلك التي استضافتها مصر عام 2006.

عن  الوطني  المنتخب  غــاب  أن  وبعد 
أخر  منذ  اآلخيرة،  الثالث  النسخ  نهائيات 

االستوائية  بغينيا   2012 عــام  له  ظهور 
»بوابة«  من  العودة  إلى  يتطلع  والغابون، 
في  مضيئا  جديد سطرا  من  ليكتب  القاهرة 

كتاب تاريخ الكرة الليبية.

محترفان جديدان
المتوسط  لفرسان  الفني  الجهاز  استقر 
باني،  بكر  وأبــو  العيساوي  فــوزي  بقيادة، 
لقائمة  جــديــديــن  محترفين  ضــم  على 
الجهاز  بــهــا  سيستعد  ــتــي  ال المنتخب 

جنوب  منتخب  أمــام  المرتقبة  للمواجهة 
باني  بقيادة  الفني  الجهاز  وأن  أفريقيا، 
في  محترفين  عــشــرة  ــع  وض وعــيــســاوي، 
من  أفريقيا،  لجنوب  اســتــعــدادا  قائمته 
نادي  في  المحترف  الهريش  زكريا  ضمنهم 
الهادي  وسنوسي  المونتنغري،  سوتييسكا 

المحترف بنادي الجبلين السعودي.

العشب الصناعي
من جانبه، قال سالم صولة المدير اإلداري 

الــقــدم:  لــكــرة  األول  الوطني  للمنتخب 
العبا   16 اختار  للمنتخب  الفني  "»للجهاز 
المحترفين،  النجوم  من  عدد  بجانب  محليا 
التجمع  إلغاء  على  الفني  الجهاز  استقر  وقد 
فــي مصراتة  إقــامــتــه  مــقــررا  ــان  ك الـــذي 
الــدوري  تعطيل  يتم  ال  حتى  الشهر،  هذا 
في  كبيرا  ارتفاعا  مبارياته  شهدت  الــذي 
للمدربين  فرصة  يعطي  ما  وهو  المستوى، 

الختيار األبرز«.
وأضاف صولة: »إلى اآلن لم نستقر على 
الملعب الذي سيحتضن المواجهة المصيرية 
الفني  الجهاز  لكن  إفريقيا،  جنوب  ــام  أم
يحبذ اللعب على العشب الصناعي، لكن في 

تونس ال يتوفر مثل هذا الملعب«.
معسكر  فــي  »سيدخل  صــولــة:  وتــابــع 
فبراير   13 فــي  تــونــس  فــي  اســتــعــدادي 
إجراء  في  صعوبة  هناك  أن  كما  القادم، 
وخصوصا  الفيفا  أيام  في  ودية  مباريات 
الحصول  نحاول  ونحن  مــارس  شهر  في 
أن  كما  الشهر،  هذا  قبل  ودية  مباراة  على 
وفقا  سيكون  المباراة  ملعب  اختيار  عملية 
المباراة  هذه  ألن  الفني،  الطاقم  الختيارات 
للمنتخب،  المؤازر  الرياضي  للجمهور  تحتاج 
لتحقيق  اإلمكانات  كافة  وضع  علينا  ويجب 

التأهل إلى مصر 2019«.
اتحاد  من  للفرسان  الفني  الجهاز  وطلب 
أفريقيا  جنوب  أمام  المواجهة  إقامة  الكرة 
الصناعي،  العشب  من  أرضيته  ملعب  داخل 
ويسعى اتحاد الكرة لتلبية طلب الجهاز الفني 
هذه  فيه  تتوافر  ملعب  عن  البحث  وسيتم 

المواصفات سواء في الجزائر أو تونس.

ثالثة تجمعات
للمنتخب  الفني  الجهاز  ــد  وأك
مع  عقده  الــذي  االجتماع  خــالل 
رئيس  الشلماني،  الحكيم  عبد 
إلى  القدم،  لكرة  الليبى  االتحاد 
توفير  في  يرغب  أنه  الكرة،  اتحاد  رئيس 
الفرسان  مواجهة  تسبق  تجمعات  ثالثة 
األول  التجمع  يكون  أن  على  األولــى  أمــام 
فيما  المقبل،  فبراير  من  األخير  النصف  في 
جميع  مع  تواصل  أنه  اإلداري  الجهاز  كشف 
والذين  الخارج  في  المحترفين  الالعبين 
التجمعات  في  للتواجد  استعدادهم  أبــدوا 
المباراة من أجل تحقيق »الحلم  حتى موعد 

الليبي الرابع«.

في
املرمى

الليبي مالك الزناد 
يوجه لكماته في 
رسالة قبل نزال برلني

منتدى المدينة للثقافة واإلعالم بمدينة شحات، ينظم 
ندوة تسلط الضوء على مسيرة فقيد الرياضة الليبية 
عمر داود، باستضافة أسطورة اإلعالم الرياضي ُمحمد 

بالراس علي.

نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، يوجه الدعوة ◆
إلى مركز زوارة لتدريب ناشئي كرة القدم، للمشاركة 

في بطولة تيجاني قريرة لكرة القدم األفريقية العربية 
للمواليد 2008 / 2009.

◆

الزناد،  مالك  الليبي  الدولي  المالكم  وجه 
المالكمة  رابطة  إلى  اللهجة  شديدة  رسالة 
بـــ»األوضــاع  وصفه  ما  بدافع  مالطا،  في 

السيئة« للمالكمين المحترفين.
المشكالت  مــن  ــددا  ع ــاد،  ــزن ال وتــنــاول 
بصفته  وذلــك  المالكمون،  يواجهها  التي 
في  ينافس  والــذي  للعبة،  المحترفين  أحد 
لما نشر  األخيرة، وفقا  السنوات  مالطا خالل 
المالكم الليبي الدولي على صفحته الخاصة 
بـ»فيسبوك«. وقال الزناد: »شركات الدعاية 
تستفيد من الالعبين وطموحاتهم، وكل من 
أسوأ  على  يحصلون  مالكمين،  من  يعرفهم 
فيما  وكذلك  الرواتب،  وأســوأ  للعالج  طرق 

يتعلق بالتأمين«.
رابطة  الليبي،  الدولي  المالكم  وطالب 
المالكمة في مالطا، أن تولي اهتماما بشكل 

القواعد  وتطبيق  الالعبين  بأوضاع  أكبر 
واللوائح على جميع شركات الدعاية والترويج، 

حتى يحترموا المالكمين والرياضة.
أن  »علينا  بالقول:  رسالته  الزناد  واختتم 
نتذكر دائما، أنه بدون المالكمين لن تكون 
يجب  لذا  موجودة؛  الدعائية  الكيانات  هذه 
على جميع المقاتلين أن يتكاتفوا ويجتمعوا 
المؤسف..  واقعهم  لتغيير  واحد  صوت  على 
أجل  من  والــفــرد  الــفــرد،  أجــل  من  الجميع 

الجميع«.
من جهة أخرى، أعلن المالكم الليبي، نقل 
تشامبا،  ستيفان  الكاميروني  أمام  منازلته 
بمدينة  إقامتها  المقرر  من  كــان  والتي 
إلى  المقبل،  فبراير   17 األلمانية  هامبورج 
مدينة برلين األلمانية وتقديمها ليوم 9 من 

نفس الشهر.
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ذكرت صحيفة »ذا صن« 
البريطانية، أن مانشستر 
يونايتد مهتم بضم الالعب 
ستيفن بيرجوين جناح 
آيندهوفن، ولكن الرأي األخير 
في الصفقة سيكون للمدرب أولي 
جونار سولسكاير.

وأضافت الصحيفة أن 
سولسكاير أخبر كشافي النادي 
بالذهاب لمشاهدة بيرجوين على 
أرض الواقع في مباراتي إمين 
وجرونينجين، ثم إرسال تقرير له عن 
الالعب، لتحديد موقف النادي من إبرام 
الصفقة مقابل 25 مليون إسترليني.

● مالك الزناد

● جانب من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا في لقاء الذهاب

●  محمد بالراس

من طرابلس إلى القاهرة.. خطوة نحو »الحلم الرابع«
ليلة وداع املرجيني

إيقاعات رياضية
زين العابدين

بركان

أقامها  التي  تلك  وحضارية،  رائعة  جد  بادرة 
احتفالية  بإقامته  بمصراتة  السويحلي  نادي 
وداع لمدرب الفريق األول لكرة القدم، الوطني 
مواسم  ثالثة  أمضى  الــذي  المرجيني،  علي 
متتالية كانت زاهية مع فريق السويحلي وهي 
التي يقضيها مدرب وطني  الفترات  أطول  من 
مع فريق محلي في اآلونة األخيرة وهي مرحلة 
ويشعر  باالستقرار  ينعم  المدرب  جعلت  كافية 
التي  الوطيدة  العالقة  ويجسد  باالطمئنان 
االحترام  على  المبنية  األحمر  بالفريق  جمعته 

المتبادل.
وثمارها  الفترة  تلك  حصاد  ضمن  كــان 
المحلية  للواجهة  السويحلي  فريق  ــودة  ع
كان  باهرة،  ونتائج  قوية  عروضا  وتقديمه 
التتويج  لمرحلة  الخماسي  للدور  تأهله  أبرزها 
وإحرازه أول مرة في تاريخه لقب وصيف بطل 
البد  كان  الطويلة  الرحلة  أن  غير  الموسم، 
أي ظروف، فوضعت  يوما تحت  تتوقف  أن  لها 
قبل  الجولة  في  المفاجئة  السويحلي  خسارة 
بملعبه  االتحاد  أمام  أهــداف  بثالثة  الماضية 
رغبة  عند  نزوال  و  العالقة  هذه  الستمرار  حدا 

وإصرار المرجيني الذي قال، حان وقت الرحيل.
كانت المفاجأة السارة من إدارة النادي التي 
العبي  بحضور  كبير  ووداع  تكريم  حفل  أعدت 
العريق  النادي  وأحباء  الفني  وجهازه  الفريق 
لفتة  في  الكبير،  والعمل  الجهد  بحجم  يليق 
وبادرة رائعة لم نتعود عليها في العالقة بين 
يغادر  المدرب  كان  أن  بعد  والنادي  المدرب 
متوترة،  رياضية وعالقة  غير  أجواء  الفريق في 
بنادي  الوفاء  أهل  من  الجميلة  الصورة  لتأتي 
كأفضل  مدربهم  ــوا  ودع الذين  السويحلي 
وأحسن توديع، ضاربين مثال رائعا في التعامل 
المواسم  طــوال  وعطائه  المدرب  جهود  مع 
بقدوم  الوقت  ذات  في  ومرحبين  الثالثة، 
الذي  أربيش  الحفيظ  عبد  الجديد  المدرب 

تولى المهمة خلفا له.
كانت  والتسلم،  التسليم  طريقة  وعلى 
الكلمات  كــل  عــن  وتغني  معبرة  ــصــورة  ال

والتعليقات.
نادي  ألســرة  والتقدير  والثناء  الشكر  كل 
الجميلة  الصورة  هذه  على  العريق  السويحلي 
للمدرب  والتحية  والراقي،  الحضاري  والتعامل 
وللجديد  المرجيني..  علي  والمتجدد  المثابر 
تحقيق  فــي  التوفيق  أربــيــش  الحفيظ  عبد 

طموحات الفريق العريق.

منتخب ليبيا يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا من أجل التأهل لنهائيات األمم »مصر 2019«

بنغازي–زين العابدين بركان

غاب المنتخب الوطني عن نهائيات النسخ الثالث اآلخيرة منذ آخر ظهور له العام 2012 بغينيا

فرق  ترتيب  بصدارة  انفراده  األخضر  فريق  واصل 
القدم،  لكرة  الليبي  الدوري  من  األولى  المجموعة 
ثالثة  من  حصدها  نقاط«  »تسع  الكاملة  بالعالمة 
البيضاء  مدينة  فريق  أن  ويبدو  متتالية.  انتصارات 
فؤاد  المغربي  مدربه  بقيادة  واثقة  بخطى  يسير 

العائد  الصداقة  فريق  واصل  فيما  الصحابي، 
المالحقة  ليشدد  النقاط  حصد  األضواء  لدوري 

الجولة  فــي  ــاد  ع أن  بعد  المتصدر  على 
مستضيفه  على  بهدف  بفوزه  الماضية 

للمرتبة  تــراجــع  ــذي  ــ ال دارنــــس 
يقود  الــذي  أن  علما  التاسعة، 
المدرب  الموسم  هذا  الصداقة 
الـــدوري،  بطولة  فــى  األقـــدم 
العرفاوي  المنصف  التونسي 
الموسم  بالفريق  صعد  ــذي  ال
دوري  عن  غياب  بعد  الماضي 

األضواء دام 20 عاما.
ببنغازي  األهلي  فريق  واحتفظ 

محمد  الــمــصــري  ــه  ــدرب م بــقــيــادة 
سبع  برصيد  الثالثة  بالمرتبة  عودة 
مؤجلة  مرتقبة  مباراة  وتنتظره  نقاط، 

سيخوضها أمام المتصدر األخضر.
الرابعة  المرتبة  في  التعاون  ويحل 

اللقب  حامل  والنصر  نقاط،  سبع  برصيد 
نقاط  ست  برصيد  الخامسة  المرتبة  في  أصبح 

ويليهما  ــهــالل،  وال الجبل  شباب  مــع  متساويا 
سرت  وخليج  نقاط،  بأربع  ودارنس  اجدابيا  نجوم 
وحيدا  األنــوار  يقبع  فيما  واحدة  بنقطة  والتحدي 
في آخر الئحة الترتيب بال نقاط من ثالث مباريات 

فقدها كلها. 
الثانية  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد  وعلى 
ترتيب  بــصــدارة  ــفــراده  ان االتــحــاد  فريق  ــل  واص

تلقيه  رغم  نقاط  تسع  برصيد  الثالثة  المجموعة 
الوافد  أمام  األسبوع  ومدوية هذا  مفاجئة  لخسارة 
لفريق  أصبح  فيما  نظيفة  بثالثية  أبوسليم  الجديد 
نقطةعن  بفارق  نقاط  ثماني  النقاط  من  المدينة 

المتصدر.
الثالثة  المرتبة  ــى  إل أبوسليم  وتــقــدم 
السويحلي  من  كل  يليه  نقاط  سبع  برصيد 
ثم  منهما  لكل  نقاط  برصيد ست  والخمس 
ولالتحاد  نقاط  بخمس  خامسا  الوحدة 
نقاط  أربــع  النقاط  من  المصراتى 
خسارة  طرابلس  األهلي  وتلقى 
رفيق  أمام  الموسم  هذا  ثانية 
بهدف لصفر ليتراجع على الئحة 
الترتيب بأربع نقاط فى المرتبة 
الثانية  الخسارة  وهى  الثامنة 
األهلى  فريق  لها  يتعرض  التى 
ط بقيادة مدربه الجديد القديم 
بثالث  رفيق  ثم  بــونــوارة  جمال 
فى  فرق  ثالثة  تتساوى  فيما  نقاط 
نقطتين  برصيد  الترتيب  الئحة  آخر 

وهى األولمبى والشط والمحلة.

مباريات الخامسة
كرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  كشفت 
ــب األســبــوع  ــالع ــات وم ــاري ــن مــب ــدم ع ــق ال

الخامس، وجاءت على النحو التالي:
ملعب  على  بالشط  المدينة  يلتقي  السبت: 
دارنس  نظيره  التحدي،  فريق  ويواجه  مصراته، 

البيضاء. بملعب 
ملعب  على  بــاالتــحــاد  ــوحــدة  ال يلتقي  األحـــد: 
ملعب  على  الخمس  يستضيف  واألولمبي  الخمس، 

الزاوية.

على  ضيفا  طرابلس  األهلي  فريق  يحل  االثنين: 
يواجه  الجبل  وشباب  الخمس،  بملعب  المحلة 

الهالل بملعب البيضاء.
بملعب  رفيق  يستضيف  السويحلي  الثالثاء: 
المصراتي  االتحاد  مع  يتبارى  وأبوسليم  مصراته 
الصداقه  شحات  ملعب  وعلى  ــزاويــه  ال بملعب 

يستضيف األنوار.
بملعب  سرت  خليج  يستضيف  األخضر  األربعاء: 

البيضاء.
مع  النصر  مباراتي  تأجيل  المسابقات  وقــررت 
بنغازي،  األهــلــي  مــع  اجدابيا  ونــجــوم  الــتــعــاون، 
بمنافسات  بنغازي  واألهلي  النصر  ناديي  الرتباط 

دور الـ32 للكونفدرالية األفريقية.

جدول ترتيب فرق الدوري
أعلنت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم، 
أسبوعه  بعد  الممتاز  الدوري  مسابقة  فرق  ترتيب 
الوضع  مع  والثانية«،  »األولى  للمجموعتين  الرابع 
مباراتا  الرابع،  األسبوع  من  يتبقى  أنه  االعتبار  في 
مع  المصراتي  واالتحاد  أجدابيا،  نجوم  مع  األنوار 
تجمعان  مؤجلتين  مباراتين  بجانب  السويحلي، 
خليج سرت مع النصر ، واألخضر مع األهلي بنغازي.

األولى  المجموعتين،  بنظام  المسابقة  وتقام 
األخضر  الجبل  مناطق  مــن  فريًقا   12 وتــضــم 
التحدي   - بنغازي  »األهلي  وهي:  وسرت،  وبنغازي 
شباب   – الصداقة   - األخضر   – الهالل   – النصر   -
نجوم   – التعاون   - سرت  خليج  ــوار-  –األن الجبل 

إجدابيا – دارنس – األنوار« .
»االتحاد  »الثانية«فرق:  المجموعة  تضم  فيما 
 - أبوسليم   - طرابلس  األهلي   - السويحلي   -
 - رفيق   - المصراتي  االتحاد   - المدينة   - األولمبي 

الوحدة - الخمس - الشط - المحلة«.

األخضر يتصدر» األولى« وأبوسليم مفاجأة »الثانية« في الدوري الممتاز
الجولة الرابعة تغير مالمح الجدول 
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عامة،  الليبية  الكرة  جماهير  وتكون  ساعة   48
موعد  على  خاصة،  بنغازي  واألهلي  والنصر 
مكرر   32 دور  في  لفريقيهما  اإلياب  موقعة  مع 

لبطولة الكونفدرالية األفريقية.
النصر واألهلي بنغازي، كالهما فاز في  فريقا 
األحد  يوم  فاز  فاألول  على ضيفه،  الذهاب  لقاء 
فاسو  بوركينا  بطل  ساليتاس  على  الماضي 
بهدف  بالقاهرة،  العرب«  »المقاولون  بملعب 
واألهلي  المهدي،  معتز  المهاجم  سجله  وحيد 
النصر  على  رد  دون  بهدف  أيضا  فاز  بنغازي 
زويتن  الشاذلي  بملعب  الجزائري،  داي  حسين 

التونسي، سجله الالعب الشامخ العبيدي.
في  المحتملة  السيناريوهات  على  وللوقوف 
مباراتي اإلياب، للنصر على ملعب »دي 4 أوت« 
بالعاصمة البوركينية، واغادوغو، واألهلي بنغازي 
بملعب »5 يوليو« بالجزائر، نتوقف عند معطيات 

األداء الذي أدى للفوز بهدف وحيد لكليهما.

موقف النصر
أن  ساليتاس  على  النصر  فريق  فــوز  استحق 
المباراة،  بأحداث  قياسا  بـ»الصعب«،  يوصف 

وتوقيت إحراز هدف المباراة والفوز.
يحرز  كي  دقيقة   64 إلى  احتاج  النصر  فريق 
لم  التوقيت  هذا  وقبل  ساليتاس،  في  هدفه 
يشهد شوط المباراة األول فرصا حقيقية ناتجة 
النصر،  طريق  عن  منظم  هجومي  ضغط  عن 

أهم   34 الدقيقة  شهدت  المقابل  وفــي 
ساليتاس،  لفريق  األول  الشوط  فرص 

الكرة  حول  الفريق  مهاجم  رأس  لكن 
إلى  التهديف  وفــرصــة  العرضية 

للحارس  األيــمــن  القائم  جــوار 
عبدالرحمن الرعيض.

الدخول المبكر
الحقيقي  المعنى 

لـــتـــوقـــيـــت 
فــرصــة  أول 

تهديفية للنصر 
 ،»54 »الدقيقة 

الدخول  في  بأكمله  الفريق  تأخر  هو 
في  الهجومية  والرغبة  التنافسية  الحالة  في 

التسجيل  يفتتح  أحمد سعد،  كاد  اللقاء، عندما 
بعد ركنية نفذها صدام الورفلي، وسددها أحمد 
المقابل،  وفي  ساليتاس،  حارس  وأنقذها  سعد 
التكتيكية  المباراة  أجواء  ساليتاس  فريق  دخل 
غير  الكفاح  أسلوب  النصر  على  وفــرض  مبكرا 
من  التمكن  دون  الملعب،  وسط  في  المنظم 
تنظيم هجماته، قبل أن تعلن الدقيقة 64 هدف 
الفوز والوحيد للنصر بمهارة معتز المهدي، الذي 
تعامل بحرفية مع عرضية فراس شليق ليسكنها 

شباك بطل بوركينا فاسو.

الخمسات األربع
القدم،  كــرة  مباريات  إدارة  ــراف  أع ضمن 

عام  توجيه  يوجد 
مفاده  الفريق،  لالعبي 
بــضــرورة الــتــركــيــز في 
الخمس  »خمسات«  أربعة 
والخمس  األولـــى  دقــائــق 
الشوط  من  األخيرة  دقائق 
التي  والخمس دقائق  األول 
تعقب إحراز الهدف، وكذلك 
األخــيــرة  ــق  ــائ دق الخمس 
تثبت  حيث  الــمــبــاراة،  مــن 
للسلوك  النفسية  الدراسات 
التوقيتات  هذه  أن  الرياضي، 
يكون فيها المنافس في أعلى 
يستدعي  وقد  تركيزه،  درجات 
بداخله  الكامنة  الــقــوة  فيها 

لمباغتة منافسه.
والحقيقة أن فريق النصر بعد 
شهد  المهدي،  بهدف  تقدم  أن 
خط  العبي  مستوى  على  توترا 
البوركيني،  الفريق  الدفاع، وكاد 
الدقيقة  فــي  النتيجة  يــعــدل 
بعدما  الــلــقــاء،  مــن  ــرة  ــي األخ
ارتباك  من  مهاجمه  استفاد 
المدافعين، لكن كرته أنقذها 
المرة  في  الرعيض  الحارس 

ركنية،  إلى  الورفلي  صدام  أبعدها  ثم  األولــى، 
أسدل بعدها الستار على لقاء الذهاب.

متطلبات واغادوغو
النصر  فريق  على  يتوجب  سبق،  ما  ضوء  على 
الـ16 من الكونفدرالية من  كي يتأهل إلى دور 
مبكرا  الدخول  واغادوغو،  البوركينية،  العاصمة 
الضغط  تنفيذ  خــالل  من  المباراة  ــواء  أج في 
ساليتاس،  ملعب  في  الكرة  حامل  على  المبكر 
تنفيذ  مــن  والجمهور  األرض  فريق  ليحرم 
هجمات وضغط مبكر يكتسب به الثقة وحماس 
المنافس،  الفريق  ويربك  ناحية،  من  جماهيره، 

من جهة أخرى.
المباراة  يقسم  أن  للنصر،  الفني  الجهاز  على 
متى  خاللها  من  يعرف  مختلفة،  بسيناريوهات 
يضعف إيقاع اللعب، ومتى يرفع وتيرته من أجل 

إحراز هدف.
الجهاز  على  وجب  التي  المهمة  األدوار  من 
الفني للنصر أن يلعبها أثناء المباراة، هي عملية 

الشحن والتحفيز قبل »الخمسات األربع«.
عندما  ساليتاس  فريق  تأثر  من  االستفادة   -
أن  بدليل  جمهوره،  ووسط  أرضه  على  يلعب 
على  معه  تعادل  البورسعيدي  المصري  فريق 
ساليتاس  حين  في  عليه،  يفوز  ــاد  وك أرضــه 
2 - صفر، ما يعني  الذهاب بمصر  فاز في  كان 
الممتاز  ــدوري  ال إلى  الفريق  ارتقاء  حداثة  أن 
خبراته  جعلت   »2017  -  2016« البوركيني 
التنافسي  الضغط  تحت  مباريات  للعب  ضعيفة 

والجماهيري.

تصحيح العيساوي
لم يخف المدير الفني للفريق األول لكرة القدم 

بنادي النصر، فوزي العيساوي، أن فريقه ارتكب 
عددا من األخطاء في لقاء الذهاب بـ»المقاولون 
العودة  لقاء  في  بتصحيحها  ــد  ووع الــعــرب«، 

ببوركينا فاسو.
وأشار العيساوي، إلى أنه توقع أسلوب اللعب 
الدفاعي للفريق البوركيني، كما أنه يتوقع األداء 
الذي سيتبعه على ملعبه، خاصة بعد أن شاهد 
مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي، مؤكدا 
أن الفريق سيعمل على تصحيح األخطاء وتقديم 
بطاقة  قطع  أجل  من  العودة  في  طيبة  مباراة 

الترشح لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

موقف األهلي بنغازي
الليبية في  الثاني للكرة  لم يكن موقف الممثل 
األهلي  فريق  األفريقية،  الكونفدرالية  بطولة 
بنغازي، بأفضل حال من زميله النصر، فقد احتاج 
للوقت  إضافية  دقائق  ثالث  إلى  األهلي  أبناء 
األصلي من المباراة، ليحرز هدفه الوحيد والفوز 
طريق  عن  الجزائري،  داي  حسين  نصر  على 
من   93 الدقيقة  في  العبيدي،  الشامخ  الالعب 

زمن المباراة.
الشاذلي  ملعب  على  الذهاب  لقاء  ــداث  أح
سيطرة  شبه  فــي  تتلخص  بتونس،  زويــتــن 
من  أنياب«  »دون  هجومي  اجتهاد  مع  ميدانية 
من  دفاعي  تنظيم  المقابل  في  األهلي،  قبل 

بطل الجزائر أغلق به مناطقه الدفاعية كنموذج 
للفلسفة الكروية الجزائرية.

المطلوب في الجزائر
ــرض بعض  ــف ــاء الـــذهـــاب، ت ــق مــعــطــيــات ل
السيناريوهات المحتملة لمباراة اإلياب، سيكون 
نصر  يفرض  عندما  هوائية«  »كــرة  عنوانها 
عبر  للمباراة،  إيقاعا سريعا وملتهبا  داي  حسين 
رد  ملعبه من خالل  األهلي في وسط  محاصرة 
والهوائي،  األرضــي  والضغط  العالية  الكرات 
العرضية  الكرات  من  األهــداف  إحــراز  أجل  من 

والرأسية، وفقا لنهج الكرة الجزائرية.
بنغازي  لألهلي  الفني  الجهاز  على  لذلك، 
وفق  يعمل  أن  عــودة،  محمد  المصري  بقيادة 
في  التمكن  عدم  المنافس  على  يفرض  نهج 
عدم  خــالل  من  ــك  وذل السريع،  نهجه  فــرض 
االستجابة للضغط الجزائري بالمبالغة في التراجع 
بسرعة  ذلــك  وتعويض  الدفاعية،  للمناطق 
االنتشار من خالل هجمات مرتدة تربك االندفاع 
ما  التراجع،  على  الالعبين  وتجبر  الجزائري 
سيساهم في رفع الضغط عن مدافعي األهلي، 
النصر،  على  األمور  يعقد  هدف  إحراز  وإمكانية 
ويفتح الطريق لألهلي إلى التأهل لدور الـ16 من 

الكونفدرالية األفريقية من الجزائر.

رؤية عودة
األهلي  فريق  خاضها  التي  التدريبات  كشفت 
توقع  بتونس،  الماضية  األيــام  خالل  بنغازي، 
سيناريو  عــودة  محمد  للفريق  الفني  المدير 
اإليقاع السريع لمباراة اإلياب أمام النصر حسين 

داي.
محمد عودة ركز في معسكر الفريق بتونس 
على رفع المعدل البدني والتركيز على »التحمل« 
مع  التعامل  من  الفريق  يتمكن  أن  أجل  من 
البدني  باإلجهاد  اإلصابة  دون  السريع  اإليقاع 

والذهني المبكر.
ومن المقرر أن تقام مباراة اإلياب بين األهلي 
المقبل،  السبت  يوم  داي  حسين  ونصر  بنغازي 
الموافق 19 يناير الجاري على ملعب »5 يوليو« 

بوالية تلسمان الجزائرية.

ضربات موجعة
وسط  خط  نجم  أن  إعالمية  تقارير  كشفت 
في  أصيب  العرفي،  عبداهلل  بنغازي،  األهلي 
فترة غياب  التدريبات، وأن  الركبة خالل  منطقة 
يعني  ما  أسابيع،   5 إلى   3 الالعب ستتراوح من 

أنه لن يشارك في لقاء النصر حسين داي.
لكرة  األول  الفريق  تلقى  اآلخر،  الجانب  على 
ضربة  الجزائري  داي  حسين  نصر  بنادي  القدم 
بنغازي  األهلي  فريق  مواجهة  قبل  موجعة 
بطولة  من  مكرر  ـــ32  ال بــدور  اإليــاب  لقاء  في 

الكونفدرالية األفريقية.
وسيغيب عن الفريق الجزائري ظهيره األيمن، 
بسبب  المرتقبة  المواجهة  في  عالتي،  وليد 
حسين  المدافع  سيكون  كما  ــذارات،  اإلن تراكم 
اللحاق  أجل  من  الزمن  مع  سباق  في  لعريبي 

بالمباراة بسبب تعرضه لإلصابة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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● جانب من مباراة النصر وساليتاس البوركيني

● فالفيردي

الالعبين  قائمة  الــطــائــرة  اتــحــاد  أعــلــن 
الليبية  األنــديــة  نجحت  الذين  األجــانــب 
لهذا  الدولية  المنظمة  في  تسجيلهم  في 

الموسم قبل إغالق باب القيد الدولي.
»فيسبوك«  على  االتحاد  صفحة  ونشرت 
واألندية،  الـــ19  الالعبين  بأسماء  قائمة 
المصراتي،  ــحــاد  االت نـــادي  سجل  حيث 
كولومبيا  من  حيسون  موريلوس  الالعب 
برازيلي  بيدروسا  وفيريرا   ،1996 ومواليد 
السويحلي  نادي  1988، وسجل  مواليد  من 
وبيروتو  جونيور  فيلكس  البرازيليْين 
الدومنيكي  سجل  طرابلس  واألهلي  لويز، 
راشا،  ألفيس  والبرازيلي  ديسي  كونتريرا 
غاسين  هو  ــدًا  واح العبًا  الصقور  وسجل 
سجل  فيما  الجنسية،  تونسي  ــارودي،  بـ
ــا الــبــورتــوريــكــو أرشــيــال ريــكــاردو  أســاري

والنيجيري صامويل أنتوني.
أرياس  الكوبي،  االتحاد،  فريق  وسجل 
فيما  زابــاتــا،  شيري  والكولومبي  روميرو 
التونسي  زليتن،  األفريقي  ــادي  ن سجل 
نجتك  والكونغولي  فرحات،  بن  صاحبي 

سجل  طمينة،  الــتــحــدي  ونـــادي  جــويــل، 
أمين،  ومحمد  محمد  سعد  التونسيْين 
لــزبــيــز كيفن  ــغــازي،  ــن ب ــي  ــل وســجــل األه

وغاريسيا لويز من بورتاريكو، والنصر سجل 
البرازيليْين ميشيل تيجو وسيلفيريا ديفيد.

الجمعة،  غــدًا  يلتقي  ــرى،  أخ جهة  من 

االتحاد  بنادي  الطائرة  للكرة  األول  الفريق 
منافسات  التصدي، ضمن  فريق  نظيره  مع 
الليبي  ــدوري  ال إيــاب  من  األخيرة  الجولة 
قاعة  تحتضنها  الــتــي  الــطــائــرة،  للكرة 

مصراتة لأللعاب الرياضية.
بطموحات  المباراة  الفريقان  ويدخل 
تحت  يسعى  الــذي  االتحاد  خاصة  كبيرة، 
الفوز  إلــى  بالشيخ  هيكل  مدربه  قيادة 
نحو  جديدة  خطوة  واالقــتــراب  بالمباراة 
سيتوج  الــذي  للبطولة،  السداسي  ــدور  ال

الفائز به بلقب الدوري.
الكرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  وكانت 
األسبوع  مباريات  مواعيد  أعلنت  الطائرة، 
من  الــثــانــيــة  المجموعة  ــي  ف ــع،  ــســاب ال
المقررة  ــى،  األول الدرجة  الليبي  ــدوري  ال
ويلتقي  الجمعة،  غٍد  عصر  من  الرابعة  في 
مصراتة  قاعة  في  واالتحاد  التصدي  فريقا 
النصر  الرياضية، فيما يواجه أساريا تظيره 
لتحديد  وذلك  بطرابلس،  الكبرى  بالقاعة 
»التجمع  األولــى  للمرحلة  األخير  المتأهل 

السداسي«.

االتحاد الدولي يعتمد محترفي الطائرة الليبية

واغادوغو تنتظر »النصر« والجزائر أمل األهلي
في إياب دور 32 مكرر للكونفدرالية األفريقية

القاهرة – عدنان النمكي

كال الفريقين فاز بهدف في لقاء الذهاب ويحتاج للتعادل في اإلياب لخطف 
بطاقة دور الـ 16 بشرط الدخول المبكر في أجواء المسؤولية بالمباراة

المدير  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  أشاد 
يونايتد،  لمانشستر  السابق  الفني 
مرمى  حــارس  تشيك،  بيتر  بالتشيكي 
الثالثاء،  أمس  أول  أعلن  الذي  آرسنال، 

اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.
المميزة،  األرقام  عديد  تشيك  وسجل 
نستعرض  االحترافية،  مدار مسيرته  على 
لـ»موقع  التالية، وفقا  أبرزها في السطور 

كووورة«:
في صيف  تشيلسي،  إلى  تشيك  انتقل 
البلوز  قيادة  من  وتمكن   ،2004 العام 
للفوز بلقب البريميرليغ، في هذا الموسم، 
بشباك  مباراة   24 من  خالله  خرج  الذي 
نظيفة، وهو أعلى رقم لحارس مرمى، في 

تاريخ المسابقة.
ــن أصـــل 35  وكـــان ذلـــك م
مباراة خاضها في الدوري، حيث 

تلقى وقتها 13 هدفا فقط.
كما أنه صاحب الرقم األكبر، 

في  نظيفة  بشباك  الخروج  في 
حيث  عموما،  البريميرليغ  تاريخ 

ويأتي  مباراة،   202 إلى  اآلن  حتى  وصل 
بعده ديفيد جيمس بـ169 لقاء.

 333 تشيلسي  مــع  تشيك  وخـــاض 
مباراة، خاض خاللها 162 دون أن يدخل 
بينما  شيت«،  »كلين  هــدف  أي  مرماه 

لعب مع آرسنال 110 مباريات، محققا 40 
»كلين شيت«.

صاحب  هو  تشيك،  أن  إلى  باإلضافة 
أعلى عدد تصديات في تاريخ البريميرليغ 
في  البيانات  جمع  ــدء  ب منذ   ،)1006(
المتوقع  من  لكن   ،2007/2006 موسم 
واتفورد  حارس  فوستر،  بن  يتخطاه  أن 
حتى  تصد   1001 يمتلك  الــذي  الحالي، 
تشيك  فاز  الجماعي،  الصعيد  وعلى  اآلن. 

 4 الممتاز  اإلنجليزي  بالدوري 
تشيلسي،  مع  جميعها  مرات، 
إلـــى جــانــب كـــأس االتــحــاد 
 4 منها  مــرات،   5 اإلنجليزي 

مع البلوز، ومرة مع آرسنال.
ــورة  ــطـ ــق أسـ ــقـ وحـ

حراسة المرمى 3 ألقاب، 
اإلنجليزية،  الرابطة  كــأس  في 

جميعها مع تشيلسي.
القاري،  المستوى  على  بينما 
البلوز،  قيادة  من  تشيك  تمكن 
ــا،  أوروب أبطال  دوري  لقب  لتحقيق 
العام 2012، بعد الفوز على بايرن ميونخ 

في النهائي، بضربات الترجيح.
فوز  في  ساهم  التالي،  الموسم  وفي 
على  ــي،  األوروب بالدوري  أيضا  تشيلسي 

حساب بنفيكا.

تشيك أسطورة الـ »كلين شيت« يخلع قفازه
قال تقرير صحفي، اليوم الثالثاء، إن دخل الظهير األيسر لتشيلسي، 
إيمرسون بالميري، ضمن اهتمامات يوفنتوس، في فترة االنتقاالت 
الشتوية الجارية. وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية، أن اليوفي 
يرغب في ضم إيمرسون كبديل قوي للبرازيلي أليكس ساندرو، 

وفقا لـ»كووورة«.
وذكر وكيل أعمال إيمرسون، أن الالعب قريب من الرحيل عن 
تشيلسي، إلى أحد األندية الكبيرة في أوروبا، لكنه رفض الكشف 
»كالتشيو  موقع  ذكر  الصدد،  ذات  وفي  النادي.  هذا  اسم  عن 
ميركاتو« اإليطالي، أن البيانكونيري يريد ضم بالميري، في صفقة 

تتضمن رحيل هيجواين إلى تشيلسي.
وانتقل الالعب األرجنتيني إلى ميالن، الصيف الماضي، معارا من 

يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضاف الموقع أن هيجواين أخبر إدارة الروسونيري، بأنه يرغب 

في الرحيل إلى البلوز.
علق ماريو دوناتيلي، المدير الرياضي لجنوى، على موقف بعض 

نجوم الفريق، المرتبطين بالرحيل، خالل الفترة المقبلة.
وتوجه تشلسي إلى ضم إيمرسون، بعد أن أغلق أمامه نادي 

جنوى، الباب لضم مدافعه كريستيان روميرو.

أسدل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الستار على الجدل الدائر حول 
مستقبل مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي.

وقال بارتوميو في تصريحات أبرزتها صحيفة »سبورت« اإلسبانية، ونقل عنها موقع 
»كووورة«: »ليس لدينا أي شك في أن فالفيردي مدرب برشلونة هذا الموسم، وفي 

الموسم المقبل«.
وأضاف: »بالطبع سنتحدث معه واتفقنا على ذلك، إنه مدرب نثق به كثيرا. إنه يقوم 
بعمل رائع وهو شخص ذكي ويعرف نظام برشلونة ويدير المباريات بطريقة نحبها«.

وأثير الكثير من الجدل مؤخرا حول مستقبل إرنستو فالفيردي، حيث ينتهي عقده 
مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وما زال لم يجدد عقده مع البلوجرانا حتى اآلن.

وفي سياق آخر، تطرق بارتوميو إلى مستقبل جوردي ألبا، قائال: »بالتأكيد سيستمر، 
نحن نعمل معه بالفعل من أجل تجديد عقده لفترة طويلة، للخمس سنوات المقبلة«.

الالعبين األكثر  الظهير األيسر يعد واحدا من  الكتالوني أن  النادي  وأبرز رئيس 
استخداما من جانب المدرب، مذكرا بأنه نشأ وتطور بين صفوف البارسا.

ألمحت بعض  الالعب ال تواجه مشكالت كما  المفاوضات مع  أن  بارتوميو  وأكد 
التقارير.

يوفنتوس يغري تشيلسي لخطف ظهيره األيسر

برشلونة يسدل الستار على »جدل« فالفيردي

اليد  كــرة  باتحاد  الفنية  اللجنة  ــدأت  ب
مواليد  األمل من  منتخب  تجهيز  الليبية، 
2002 - 2003 لخوض منافسات بطولة 
البحر األبيض المتوسط الـ16 لفئة اآلمال 
المصرية  بورسعيد  بمدينة  ستقام  التى 
المقبل،  فبراير  و24   17 بين  الفترة  في 

بمشاركة 12 دولة عربية وأوروبية.

يشار إلى أن متوسطية بورسعيد تعد 
المدينة  تنظمها  التي  الثانية  المرة  هي 

المصرية بعد النسخة الخامسة 2008.
ليبيا  بــجــانــب  الــمــشــاركــة  والــــدول 
ومصر  والمغرب  والجزائر  تونس  هي: 
األسود  والجبل  واإلمـــارات  والسعودية 

وإيطاليا ورومانيا وتركيا وفرنسا.

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  حددت 
كأس  نهائي  مباراة  موعد  اليد،  لكرة 
 ،2018/  2017 الرياضي  للموسم  السوبر 
واألهلي  االتحاد  ناديي  بين  يجمع  والذي 

بنغازي.
وأرسلت إدارة اتحاد اليد بيانا رسميا إلى 
نادي االتحاد باعتباره المستضيف للمباراة 
الرابعة  الساعة  أن  فيه  تؤكد  المرتقبة، 
من مساء األحد المقبل على ملعب القاعة 
طرابلس،  الليبية  العاصمة  في  الكبرى 
ستكون موعدا نهائيا إلقامة مباراة السوبر 

مع األهلي بنغازي، وبحضور الجمهور.

»آمال اليد« الليبية في متوسطية بورسعيد

األحد موعدا لسوبر اليد بين »العميد« و»الزعيم«

● العبيدي
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وراء فتح ملفه اآلن؟

يقف وراء ذلك؟

يقفل هذا الملف؟

وصلت الجهود لمعالجة قضيته؟

تُحمل الحكومة ليبيا الحالية وزر ما لم تقترفه؟

موسى الصدريمكن إقفال هذا الملف نهائيًا؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

ملف »الصدر« ورقة بّري
 في صراع الداخل اللبناني

بشير زعبية

من  االنسحاب  بقرارها  الوطني  الوفاق  حكومة  فعلت  حسنًا 
االجتماعية  التنموية  االقتصادية  القمة  أعمال  في  المشاركة 
تفجير  فتيل  لنزع  القادم،  األسبوع  بيروت  في  عقدها  المزمع 
الذي  التصعيد  جــرّاء  الهش  األمني  وربما  السياسي  الوضع 
وعلى  لبنان  في  الشيعية  الطائفة  قيادات  من  عــدد  قــاده 
ضد  اللبناني  النواب  مجلس  رئيس  أمل  حركة  رئيس  رأسهم 
من  التصعيد  رافق  وما  القمة،  هذه  في  للمشاركة  ليبيا  دعوة 
أثار  الليبي من عناصر ميلشيا حركة أمل، ما  العلم  اعتداء على 
اللبناني، تمثل في استنكار  سجااًل كبيرًا في الوسط السياسي 
واألمنية  الرسمية  الدولة  مؤسسات  على  لتعديه  الفعل  هذا 
وسكب مزيدًا من الزيت على نار الخالف السياسي القائم بين 
األطراف اللبنانية، والذي أعاق تشكيل حكومة جديدة في البالد، 
وأجمعت ردود الفعل المستنكرة على أن مثل هذا التصعيد لن 
يفيد قضية اإلمام موسى الصدر الذي تتهم الطائفة الشيعية 
ردده  أن  سبق  سؤااًل  طرح  ما  بتغييبه،  القذافي  معمر  العقيد 
نبيه  يريد  هل  هو:  اللبناني،  وللشأن  القضية  لهذه  متابعون 

برّي تسوية هذه القضية، وقفل ملفها نهائيًا ...؟ .
ملف  بري يسعى حقيقة إلنهاء  أّن  في  أشكّ  ال  أنا شخصيًا 
قضية اإلمام موسى الصدر، فهي التي مكنته من قيادة الحركة 
ذلك  له  وسهل   ،1974 العام  في  الصدر  اإلمام  أسسها  التي 
مجلس  رئيس  منصب  إلى  وصواًل  الحكومة  حقائب  في  التدرج 
الحكر على  1992 وهوالمنصب  العام  الذي يشغله منذ  النواب 
 ..)1943( اللبناني  الطائفة الشيعيّة وفق روح الميثاق الوطني 
ويدرك برّي أن ملف الصدر هو الورقة الوحيدة لديه التي تتيح 
تمكن  أن  بعد  الشيعي،  الشارع  قيادة  على  كمنافس  البقاء  له 
المقاومة  الشارع بشكل شبه كامل بورقة  حزب اهلل من حيازة 
القوة  الطائفة وهو  الحزب هو  اإلسرائيلي، وصار  االحتالل  ضد 
ومنافس  والدولي،  اإلقليمي  وممثلها  السياسي  صوتها  وهو 
إلى  بالنظر  إيران،  وماللي  آيات  وقرب  رضى  حيازة  في  أيضًا 
أصول الصدر اإليرانية .. ويدرك برّي أنه لو كتب وعاد اإلمام 
الصدر بُعيد سنوات قليلة من غيابه، لما كان له وجود في مركز 
قيادة الطائفة، ولبقيت صفته »نبيه بري المحامي«، وربما في 
اإلمام  من  القريبة  الدائرة  األحوال شخصية من ضمن  أحسن 
حملته  بتصعيد  برّي  نبيه  يحاول   .. غيره  كثيرين  مثل  الصدر 
ضد دعوة ليبيا للمشاركة في قمة بيروت االقتصاديّة، توظيف 
الحدث في اتجاهين، األول هو إحياء قضية اإلمام موسى الصدر 
يحتفظ  التي  المهمة  الشيعية  الورقة  هذه  في  النفخ  بمعنى 
الليبي  الحضور  والثاني هو مقايضة  بها في يده، كما أسلفت، 
بدعوة سوريا لحضور القمة، وهنا هو يتخذ موقًفا ضمنيًا ضد 
إلى  الرجعة  خط  من  كنوع  سوريا،  لتغييبها  العربية  الجامعة 
عالقته كحليف قوي لسوريا، وكأنه يكّفر عن ذنب عدم إرساله 
فعل  بينما  النظام في سوريا،  إلى جانب  للقتال  أمل  قوات من 
غريمه حزب اهلل ذلك، لهذا ينتهز المناسبة لعرقلة عقد القمة 
إلى  رئيس إلعادة سوريا  كداع  ليظهر  لبنان،  في  بدون سوريا 
الموقف حين شاركت  مثل هذا  يتخذ  لم  أنه  والدليل  الجامعة، 
ليبيا في عهد نظامها السابق في قمة بيروت عام 2000، رغم 
هل  السؤال:  لكن  اإلمــام..  بإخفاء  شخصيًا  للقذافي  اتهامه 
سيخدم برّي قضية اإلمام الصدر بهذا الموقف التصعيدي الذي 
)أمل(،  ميلشياته  عناصر  قبل  من  الليبي  العلم  إهانة  حدّ  بلغ 
والتهديد علنًا من قبل مساعديه باتخاذ خطوات أكثر تصعيدًا، 
ذمة هذه  على  القذافي  هنيبال  احتجاز  على  اإلصرار  جانب  إلى 

القضية ؟ طبعا ال، وهذا ما يريده في اعتقادي !
كان ينبغي أن تكون هذه مناسبة أخرى إلحياء الجهود التي 
تعاملت مع قضية اإلمام موسى الصدر بعقالنية سياسية بعيدة 
إنساني  إطار  السياسي، وفي  أجندات األشخاص والتوظيف  عن 
الحالة  لتفهم  األخير  دعوة  مع  واللبناني،  الليبي  الجانبين  بين 
مستوى  على  حتى  الدولة  مؤسسات  أداء  تعيق  التي  الليبية 
الدولة  كانت  ولو  الخارجية،  بالك  ما  الداخلية،  االستحقاقات 
سراح  بإطالق  اللبنانية  الحكومة  أيضًا  هي  لطالبت  قــادرة، 
رغم  لبنان  اآلن في  المحتجز  القذافي  الليبي هانيبال  المواطن 
إلى  وتسليمه  سنوات(   3( بها  المحكوم  سجنه  مدة  انقضاء 
أو  الليبي،  القضاء  قبل  من  مطلوبًا  كان  إن  الليبية  السلطات 
رغبته..  هذه  أن  قيل  ما  وفق  سوريا  إلى  بالتوجه  له  فليسمح 
ملف  تسوية  على  سنة   40 والليبيون  اللبنانيون  صبر  لقد 
واللبناني،  الليبي  الشعبين  بمصالح  أضرت  التى  القضيه،  هذه 
إلى ما يرتضيه  آملين جميعًا أن تنتهي  ولماذا ال نصبر قلياًل، 
الطرفان، وترتضيه أسرة اإلمام، لتعود العالقة بين ليبيا ولبنان 
الطبيعي كدولتين عربيتين شقيقتين خارج نطاق  إلى وضعها 

الخالفات ..

 ال أشّك في أّن بري 
يسعى حقيقة 

إلنهاء ملف قضية 
اإلمام موسى 

الصدر، فهي التي 
مكنته من قيادة 

الحركة التي 
أسسها اإلمام 

الصدر في العام 
1974

 كان ينبغي 
التعامل مع 

قضية اختفاء 
اإلمام موسى 

الصدر بعقالنية 
سياسية بعيدة 

عن أجندات 
األشخاص 
والتوظيف 

السياسي

وسط طقوس اجتماعية متنوعة ومتوارثة جياًل بعد 
األمازيغ  احتفال  يناير  من  عشر  الثالث  شهد  آخر، 
هذا  ففي   .2969 األمازيغية  السنة  برأس  ليبيا  في 
اليوم تغرس أشجار الزيتون، ويكون مناسبة لتبادل 
الصلح،  وإقامة  الخصومات  وإنهاء  العائلية  الزيارات 
تجميع  عبر  االجتماعي  للتضامن  كذلك  فرصة  وهو 
كما  والمحتاجين.  الفقراء  على  وتوزيعها  الصدقات 
ويتزينون  جديدًا،  لباسًا  والنسوة  األطفال  يلبس 
خاصة  وجبات  تعد  كما  الجديد،  العام  الستقبال 
اللبن  ويحضر  الكسكسي،  طبق  أشهرها  للمناسبة 
كله  وهذا  المسلوق،  والبيض  الغرايف  إعداد  ويتم 

يجب أن يكون جاهزًا قبل غروب الشمس.
الملك  اعتالء  إثر  جاء  األمازيغي  التقويم  هذا 
الليبي شيشنق، عرش مصر عقب انتصاره في معركة 
في  انتصاراته  أخبار  شيشنق  وسجل  الملوك،  وادي 

وسورية«،  وفلسطين  بـ»السودان  اليوم  يعرف  ما 
الرسوم  هذه  وحُفرت  الكرنك،  معبد  جــدار  على 
بوابة  آثاره  ومن  الخارج،  من  الجنوبي  الحائط  على 
جزء  وهي  شيشنق  بوابة  باسم  اآلن  تعرف  ضخمة 
ويوجد  الشهير  األعمدة  لبهو  الجدار  امتداد  من 
القومي  بالمتحف  خاص  جناح  في  شيشنق  تابوت 
عام  بشكل  األمازيغ  وينتشر  القاهرة.  في  المصري 
إلى  غربًا  المغرب  من  األفريقية  القارة  شمال  في 
شمااًل  المتوسط  األبيض  البحر  ومن  شرقًا،  مصر 
تنتمي  تمازيغت  ولغتهم  جنوبًا.  النيجر  نهر  إلى 
باللغتين  صلة  ولها  آسيوية  األفرو  اللغات  لعائلة 
لهجات  وتوجد  القديمة.  واإلثيوبية  المصرية 
ناحية  من  وعميقة  كثيرة  اختالفات  بينها  مختلفة 

لها قواعد ومفردات متماثلة. النطق، ولكن 
¿ الحسين بن كريم

كاتب »غرين بوك« 
يعتذر للمسلمني

تقدم نيك فاليلونغا أحد كاتبَي 
سيناريو فيلم »غرين بوك« 

الفائز أخيرًا بجائزة »غولدن 
غلوب« ألفضل فيلم كوميدي، 

باعتذار علني عن تغريدة 
نشرها في 2015، قال فيها إن 

مسلمين ابتهجوا قرب نيويورك، 
عند حصول الهجمات الدامية 

في 11 سبتمبر 2001.
وكتب فاليلونغا في بيان: 

»أتقدم باعتذاري. أمضيت 
حياتي أحاول أن أنقل إلى 

الشاشة هذه القصة التي تظهر 
كيف نتخطى اختالفاتنا إليجاد 
ا  مساحة تفاهم، وأنا أسف حقًّ

من أجل جميع المشاركين في 
)غرين بوك(«.

ويروي فيلم »غرين بوك« 
القصة الحقيقية لعازف البيانو 
األسود دونالد شيرلي )يؤدي 

دوره ماهرشاال علي( الذي 
تحدى قوانين الفصل العنصري 

ليقوم بجولة في جنوب الواليات 
المتحدة سنة 1962 بحماية 

من توني ليب )يؤدي دوره فيغو 
مورتنسن( الحارس المتحدر 

من أصل إيطالي وهو والد نيك 
فاليلونغا.

وكان ماهرشاال علي، 
وهو مرشح جدي لنيل 
جائزة أوسكار جديدة 
عن هذا الدور، اعتنق 
اإلسالم سنة 1999.

ــيــك  وأضـــــــــاف ن
»أعــتــذر  فاليلونغا: 
ــن  خــــصــــوصًــــا م
الالمع  علي  ماهرشاال 
جميع  ومن  والــودود، 
أتباع الدين اإلسالمي، 
عن األذى الذي ألحقته 

بهم«.

 شمس العام األمازيغي الجديد
 تشرق على ليبيا

 كل شيء  

إن الدولة الواحدة، الراشدة، العادلة، 
القادرة، والفاعلة هي فقط من يجب 
أن تحمل البندقية وتدافع عن حقوق 

اإلنسان وأمن المواطن

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

أقوالهم

قمنا العام الماضي بالتعاون مع 
االتحاد األوروبي واألمم المتحدة 
بإعادة حوالي 30 ألف مهاجر من 

ليبيا إلى بلدانهم

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
موسى فكي

 خديجة بن حمو..
امللكة السمراء

بشجاعة تواجه خديجة بن حمو وهي أول ملكة 
جمال في الجزائر من ذوات البشرة السمراء كلمات 

منتقديها، فمنذ إعالن فوزها باللقب األسبوع الماضي، 
والتعليقات الساخرة والمعادية ال تتوقف.

وأعلنت بن حمو في تصريح لموقع »تي سي إيه«: 
»لن أتراجع بسبب الذين انتقدوني«، وذلك في الوقت 

الذي شهدت فيه مواقع التواصل االجتماعي جداًل حول 
الشابة السمراء ومدى استحقاقها اللقب وسخر البعض من 

لون بشرتها ومالمح وجهها. وفي حين اعتبر بعض المستخدمين 
أن خديجة ال تملك الجمال الكافي للفوز باللقب وأنها ال تمثل جمال 

المرأة الجزائرية، قال آخرون إنها تعبر عن »الثراء والتنوع الذي تتميز به الجزائر 
العميقة بكل مناطقها«، وفق تقارير إخبارية محلية. وتنتمي خديجة لوالية أدرار 

الجنوبية، والتي قالت: »أنا فخورة بتحقيق حلمي وبوالية أدرار التي جئت منها«. 

ترامب املتقشف يقدم البيتز والبرغر
قدّم الرئيس األميركي دونالد ترامب شطائر بيتزا وبرغر لالعبي كرة قدم 

استضافهم، اإلثنين، في البيت األبيض، قائاًل إنه دفع شخصيًا قيمة الفاتورة لهذا 
الطلب الذي فرضته ظروف التقشف في ظل اإلغالق 

الجزئي لإلدارات الفيدرالية األميركية. وقال 
الرئيس األميركي لدى وصوله إلى البيت 
األبيض بعد يوم أمضاه في مدينة نيو 

أورلينز بوالية لويزيانا )جنوب( »بسبب 
اإلغالق الجزئي لإلدارات الفيدرالية، كما 

تعلمون، نتناول الكثير من البرغر والبيتزا، 
أظن أنهم سيفضلون ذلك على أي شيء 

آخر كنا لنقدمه لهم«. وردًا على سؤال 
عن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 

المفضلة لديه، أجاب ترامب »أنا أحب ما هو 
أميركي.. كل شيء أميركي«.

سفن اإلغاثة العاملة في البحر 
المتوسط تشجع مهربي البشر في 

ليبيا على إرسال مزيد من المهاجرين 
إلى سواحل أوروبا

رئيس الوزراء المالطي
جوزيف موسكات

 الحدود بين تونس وليبيا قد تكون 
معبرًا لإلرھابيين الذين يصلون في 

نھاية المطاف إلى أوروبا.

وزير الخارجية اإلسباني
 جوزيب بوريل
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