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ممارسات »تعسفية« ضد الليبية 
المتزوجة من أجنبي

ص 4

تراجع

فضاء

كشف رائد الفضاء الروسى سيرجى 
بروكوبييف، الذى عثر على ثقب غامض 

في كبسولة رست في محطة الفضاء 
الدولية، أن الفتحة تم حفرها من الداخل، 

ورغم مرور أربعة أشهر منذ أن اكتشف 
الطاقم ألول مرة الثقب في مركبة الفضاء 

الروسية »سويوز« والمرتبطة بالمختبر 
الذي يدور في المدار، لكن ما زال هناك 

لغز. وقال: إن وكاالت تنفيذ القانون 
الروسية تدرس اآلن العينات التي جمعها 
هو وزميله أوليج كونونينكو أثناء عملية 

السير في الفضاء في 12 ديسمبر.

تتوقع منظمة الدول المصدرة النفط 
»أوبك« تراجع متوسط إنتاج األعضاء 
إلى 30.83 مليون برميل يوميًا خالل 
عام 2019، مقارنة مع 31.86 مليون 
برميل في العام 2018. جاء ذلك بعد 

أن توصلت المنظمة إلى اتفاق مع 
كبار المنتجين المستقلين في ديسمبر 
الماضي يقضي بخفض اإلنتاج بمقدار 

1.2 مليون برميل يوميًا، وهو ما قاد نحو 
ارتفاع سعر سلة نفوط »أوبك« بنسبة 

. % 12.8

مليار 300
دوالر

الخسائر السنوية لتغير المناخ وفقًا 
لتقرير المخاطر العالمي 2019 للمنتدى 

العالمي لفقد الطبيعة وتغير المناخ

سالمة: مكافحة اإلرهاب وحماية املدنيني خط أحمر

نفط

متابعات

لغز

قريبا في ليبيا
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1.5 مليون دينار لـ 
»فرسان املتوسط« 

استعدادًا لـ »األوالد«

غادة عبدالرازق 
حصدت أفضل 

ممثلة

هل تنجح »هدنة األعيان« في تثبيت استقرار العاصمة ؟

13
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األمني: 12 مبادرة ملواجهة البطالة في 2019

سالمة  غسان  المتحدة  األمم  مبعوث  دخل 
دائرة الجدل خالل األيام الماضية بعد حملة 
انتقاد وصلت حد اعتباره »جزًءا من األزمة«، 

وطالبت بتنحيته من مهمته في ليبيا.
األممي  المبعوث  استهدفت  التي  الحملة 
إحاطته  في  سالمة  قول  أعقاب  في  جــاءت 
الجنوب  في  الوضع  :»إّن  األمن  مجلس  أمام 
للقلق،  ومثيرًا  متدهورًا  يــزال  ال  الليبي 
الضعيفة«،  ليبيا  بـ»خاصرة  المنطقة  واصًفا 
عمليته  ومؤيدو  الجيش  أنصار  اعتبره  ما 
التي أعلنتها قيادته العامة األسبوع الماضي 
لدور  تجاهال  الجنوب«  »تطهير  عنوان  تحت 
في  حققه  وما  اإلرهاب  مكافحة  في  الجيش 

هذا اإلتجاه.
المبعوث  يجد  لم  الحملة  شــدة  ــام  وأم
وهو  موقفه،  وتوضيح  الرد  من  بدًا  األممي 
بالخصوص،  تصريح  في  لسانه  على  جاء  ما 
وحماية  ــاب  اإلرهـ مكافحة  »إن  فيه  قــال 
الفتًا  أحمر«،  وخط  شرعي  أمر  المدنيين 
الحملة  في  تسببت  التي  تصريحاته  أن  إلى 
الخاطئة،  التفسيرات  من  الكثير  »ُأعطيت 
وأن هناك أمرين ال تهاون فيهما في موقف 
اإلرهــاب  هومحاربة  األول  الثابت،  البعثة 
والبعثة  وشرعي،  ضروري  أمر  وهو  ليبيا  في 
حماية  هو  والثاني  تحفظ،  أي  دون  تؤيده 

المدنيين وفي حاالت حدوث أي اقتتال«.
المتحدث  المسماري  أحمد  العميد  وقال 
العامة  القيادة  إن  الجيش  باسم  الرسمي 
»خصمًا«  المتحدة  األمــم  مبعوث  تعتبر 
تشهدها  التي  العنيفة  األزمــة  في  يساهم 
إلى  تــحــوّل  »ســالمــة  أّن  متابعًا  ليبيا، 
الليبية«،  األزمة  من  جزًءا  وأصبح  معارض... 
سبها  مدينة  في  القوات  انتشار  أّن  معتبرًا 
وحقول  للسكان  األمــن  سيعزز  الجنوبية 

النفط.
أعضاء  من  صــدرت  متباينة  تصريحات 
األممية  البعثة  أداء  أظهرت  النواب  بمجلس 
حيث  الليبية،  األزمة  إزاء  الدولي  والمجتمع 
المسماري  سلطنة  البرلمان  عضو  قالت 

»المشكلة  إن  »الوسط«:  إلى  تصريح  في 
كان  فقبله  سالمة،  مع  ليست  الحقيقية 
بنفس  ماضون  وجميعهم  وليون  كوبلر 
الليبية  الحالة  في  تغير  أي  نر  ولم  النهج، 
متري،  طارق  وقبلهم  المبعوثين،  باختالف 
نظرة  هي  الرئيسية  المشكلة  والحقيقة 
المجتمع الدولي هل هو يساعد الليبيين في 
الليبية  األزمة  إدارة  يريد  أو  مشكالتهم  حل 

فقط«.
ورأى عضو مجلس النواب جالل الشويهدي 
أّن »مبعوث األمم المتحدة جاء بخطة معينة 

منذ البداية وضرب باتفاق الصخيرات عرض 
الحائط حتى وصل إلى الملتقى الجامع«.

إلى  تصريح  فــي  الشويهدي  ــح  وأوضـ
يستخدم  األممي  المبعوث  أن  »الوسط« 
أن  إلــى  الفتًا  ــر،  األم بصيغة  مصطلحات 
بما  مقتنع  وغير  معين  تصور  لديه  »سالمة 
السياسي بين  حدث في الصخيرات واالتفاق 
مجلس النواب والملتقى الوطني، وكأن لديه 

خطة معينة يحاول فرضها«.
الشاطئ  عن  السعيدي  على  النائب  أما 
فرأى في تصريح إلى »الوسط«، أّن المشهد 

المبعوث  أن  بسبب  كبير،  حد  إلى  ضبابي 
النواب  مجلس  ــرارات  قـ »تــجــاوز  األمــمــي 
المصرف  ومحافط  االستفتاء،  قانون  مثل 

المركزي«.
يحيي  حسن  عبدالقادر  النائب  وبحسب 
عدم  فإن  أوبــاري  عن  النواب  مجلس  عضو 
سبب  هو  السياسي  االتفاق  بتعديل  اإليفاء 
الخالف بين غسان سالمة ومجلس النواب ...

إحاطة  آخر  في  األممي  المبعوث  وشدد 
الماضي  الدولي األسبوع  أمام مجلس األمن 
أن  بد  »ال  الليبي  الوطني  الملتقى  أن  على 
األشخاص  مع  مالئمة  ــروف  ظ في  ينعقد 
نتائج  إلى  التوصل  ينجح في  وأن  المناسبين 

تقبل بها الغالبية الساحقة«.
لجمع  ونهارًا  لياًل  نعمل  »إننا  وأردف: 
هذا  نجاح  لضمان  المختلفة  العناصر  هذه 
المؤتمر. وعندما يتم االتفاق على المكونات 
على  جديد  إجماع  إلى  للتوصل  األساسية 
ليبية  مدنية  دولة  بناء  إلعادة  وطنية  أجندة 
قادرة وموحدة من قبل الالعبين الرئيسيين، 
سنكون مستعدين لتحديد تاريخ ومكان عقد 

المؤتمر«.
عن  الحق  تصريح  في  سالمة  كشف  كما 
االنتخابات،  إزاء  المتحدة  األمم  بعثة  موقف 
االنتخابات  على  مستعجل  »أنــا  قــال:  حيث 
الليبيين  من  أكثر  والرئاسية  النيابية  الليبية 
نحن  تأجيل،  مــن  هناك  ليس  أنفسهم. 
أنها  نقول  لكي  محددة  تواريخ  نحدد  لم 
الملتقى  بوسع  أنه  إلى  مشيرًا  تأجلت«، 

الوطني الجامع »تزمين االنتخابات«.
لكن أسئلة أخرى يطرحها متابعون للشأن 
أطــراف  بعض  توجس  بــأن  تتعلق  الليبي 
ومخرجاته  الوطني  الملتقى  وراء  مما  األزمة 
بالنسبة  ــة  ــرؤي ال وضبابية  المرتقبة، 
الليبي،  السياسي  المشهد  في  لمستقبلهم 
على  الحملة  اشتداد  في  دور  لها  يكون  قد 
من  يطلق  لم  الذي  سالمة،  غسان  المبعوث 
المعلومات ما من شأنه طمأنة تلك األطراف، 
من ناحية، ومن ناحية أخرى، أوتوضيح اآللية 
التي سيختار بها المشاركين في الملتقى وما 

هي صالحياته.

< قوات القيادة العامة للجيش تتجه نحو الجنوب

طرابلس، بنغازي، سبها، القاهرة- الوسط

سالمة لم يطلق من المعلومات ما 
من شأنه طمأنة أطراف األزمة، 

وتوضيح اآللية التي سيختار بها 
المشاركين في الملتقى

وما هي صالحياته

الزنتاني يرسم مالمح »سبها الستينات«.. وسريالية مشهد »القارة«

اقتصاديون: األسرة الليبية تحتاج 2000 دينار شهريا
بحاجة  الليبية  األسرة  إن  اقتصاديون  قال 
إلى ما يعادل 505 دوالرات لتبقى على حد 
الكفاف الغذائي، وهو ما يعني أنها تحتاج 
ارتفاع  لمواجهة  شهريًا  دينار   2000 إلى 
 ،2011 العام  منذ  تصاعد  الذي  األسعار 

وحتى اآلن.
معدل  تراجع  رسمية  بيانات  وأظهرت 
التضخم السنوي ألسعار المستهلكين في 
مقابل   ،2018 العام  في   %  9.8 إلى  ليبيا 
لم  معدل  في   ،2017 العام  في   %  28.5

تشهده البالد منذ العام 2015.
لكن أستاذ االقتصاد بجامعة طرابلس، 
ارتفاع معدالت  إلى  أحمد أبو لسين، أشار 
التضخم، واإلحصائيات المعلن عنها تحتاج 
إلى مراجعة. وأضاف »األسعار لم تنخفض 
باستثناء بعض السلع الكمالية، بل اختفت 
المدعوم  بالدوالر  السلع  توزيع  عربات 
»1.4دينار«، وزادت أسعار السلع األساسية 
التي هي لبّ التضخم، األمر الذي يتطلب 

رفع معدل األجر الحقيقي«.
وتتراوح معدالت التضخم اآلمنة ما بين 
لألجور  األدنى  الحد  أن  إال   ،%  5 إلى   %  3
البالغ 450 دينارًا لم يشهد أي تعديل منذ 

العام 2011.

ــدواء  ال أسعار  أن  لسين  أبــو  ــاف  وأض
مبيعات  رســوم  بسبب  ارتفعت  والــغــذاء 
النقد األجنبي مع فرض رسوم بيع العملة 
سعرها  على   %  183 بنسبة  األجنبية 
حتى  أو  نقدي  دعم  توفير  دون  الرسمي، 
منذ  صرفها  عن  المتأخرة  األبناء  عالوة 

سنوات.
عطية  االقتصادي  الخبير  قال  بــدوره، 

المرتبات  أصحاب  إن  الفيتوري 
واألجور تتآكل دخولهم أمام ارتفاع 
المتضررين  أكبر  وهــم  األســعــار، 
من ارتفاع التضخم، إذ أن أجورهم 
في  بينما  ثابتة،  تبقى  اإلسمية 
الحقيقة تتناقص أجورهم الحقيقية 

بفعل انخفاض قوتها الشرائية.
تفاصيل ص8

طرابلس - الوسط

 ظل بوتين
لعله استثناء االستثناء أن يعلن 

حاكم عربي احترام دستور بالده 
ويكبح شهوة الترشح لوالية 
جديدة، لكن الشيطان دائمًا 

يكمن في التفاصيل 
العربية الملغمة 

بالتعقيدات، الرئيس 
الموريتاني محمد 

ولد عبدالعزيز فتح 
الباب أمام طريق 

ترك السلطة 
طوعًا، لكنه 
ترك خلفه 

أسئلة محيرة 
حول من 

سيخلفه في 
الرئاسة،  مقعد 

السياسي  ومستقبله 
بعد ترك السلطة، بل 
وفتح الخيال السياسي 

أمام المراقبين 
لسيناريو )بوتين - 

مديفيديف( في تداول 
الرئاسة.. فهل سيكون 

السيناريو الروسي هو 
نموذج اإلجابة أمام سؤال 

المستقبل؟ موريتانيا 

دورًا  أفريقيا  فــي  التحكيمي  الظلم  لعب 
من  األربعة  الليبية  األندية  خــروج  في  محوريًا 
إذ  و»الكونفيدرالية«،  األبطال  دوري  بطولتي 
ودع سريعًا النصر واألهلي بنغازي دوري األبطال، 
من  طرابلس  واألهــلــي  االتــحــاد  بعدهما  ومــن 
مكرر  الـ32  دور  يشهد  أن  قبل  »الكونفيدرالية«، 
من »الكونفيدرالية«، تجديد خروج النصر واألهلي 

بنغازي.
بذلك تخسر ليبيا الرباعي سريعًا وفرصة ذهبية 
جيبوتي  من  حكم  لعب  أن  بعد  القوي،  للظهور 
داي  حسين  فريق  كافة  ترجيح  في  محوريًا  دورًا 
متقدمًا  كان  الذي  بنغازي،  األهلي  أمام  الجزائري 
في الذهاب بالقاهرة بهدف، لكنه خسر )3/1( في 
واألهلي  بالنصر  ويلحق  ليودع  بالجزائر  العودة 

طرابلس واالتحاد.
القاهرة،  المصرية،  العاصمة  في  والتقى  سبق 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  المكلف  الرئيس 

نادي  إدارة  وعضو مجلس  الشلماني،  عبدالحكيم 
األفريقي  االتحاد  مقر  في  األوجلي  عادل  النصر 
اللجان  أعضاء  من  عدد  مع  )كــاف(،  القدم  لكرة 
الظلم  لمناقشة  وذلك  األفريقي؛  باالتحاد  الفنية 
الفادح الذي تعرضت له المنتخبات والفرق الليبية 
بهذا  رسمية  شكوى  وتقديم  الحكام،  قبل  من 

الخصوص.
وكانت عديد الفرق الليبية والمنتخبات الوطنية 
النصر  إدارة  أصدرت  كما  واضح،  لظلم  تعرضت 
الذي أكدت فيه أن  التحكيم األفريقي،  بيانًا حول 
سهل  وما  ومستفزًا،  ومتحاماًل  ظالمًا  كان  الحكم 
من مهمته في ظلم النصر هو قلة خبرة الالعبين 
السيئة  األفريقية  المواقف  الليبيين في مثل هذه 
تحكيميًا، وقال بيان النصر: »نحن ندفع ثمن عدم 
في  الليبي  الكرة  التحاد  ثقل  أو  تأثير  أي  وجود 

أجندات االتحاد األفريقي«.
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توافق تونسي - جزائري
على املسار األممي في ليبيا
كان دعم المسار األممي لتسوية األزمة 

الليبية محور مباحثات وزير الشؤون 
الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل مع 

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، 
مع اقتراب موعد الملتقى الوطني الجامع 

الذي تيسره بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا. وتشاور مساهل والشاهد بدافوس 
في سويسرا على هامش مشاركتهما في 

المنتدى االقتصادي العالمي، حول مواصلة 
الجهود التي يبذلها الطرفان بغية تعزيز 

أكبر لروابط التعاون بين البلدين.
وسمح اللقاء بالتطرق إلى الوضع في 
المنطقة وفي شمال أفريقيا والوضع في 

ليبيا وسبل دعم مسار التسوية تحت 
إشراف منظمة األمم المتحدة، في وقت 
تناول فيه الطرفان مسألة عقد اجتماع 

لدول المغرب العربي على هامش القمة 
العربية المرتقبة مارس المقبل بتونس.

وشدد مساهل في كلمته أمام االجتماع 
السنوي الـ49 للمنتدى االقتصادي العالمي 

حول تبني الجزائر وساطات لتسوية 
النزاعات في ليبيا ومالي، على االحترام 
التام لبعض المبادئ من بينها الحياد 

والخط الوسط بين أطراف النزاع.

 »التحكيم«.. يطيح بأحالم الرباعي الليبي في أفريقيا

رًدا على حملة انتقادات بلغت حد المطالبة بتنحيته



في  كشف  والتطوير،  البحوث  من  سنوات  بعد 
فيغاس  الس  في  اإللكترونيات  معرض  أروقة 
عن أجهزة تلفزيون قابلة للطي بالكامل وسط 
تنافس شركات التكنولوجيا على ابتكار منتجات 

جديدة لتحفيز نموها.
الكورية  جي«  »ال  مجموعة  كشفت  فقد 
فائق  تلفزيون  جهاز  عن  العمالقة  الجنوبية 
الوضوحية يمكن طيه وإعادة فتحه عند الطلب، 

وفقا لوكالة فرانس برس.
ديفيد  المجموعة،  رئيس  نائب  وقال 
فاندرفال، خالل تقديم الجهاز من طراز »أوليد 
هذا  إن  فيغاس  الس  معرض  في  أر«  في  تي 
مساحة  على  التصميم  حرية  »يضفي  االبتكار 

معينة من دون القيود المتأتية من الجدران«.
وأظهر عرض لهذا الجهاز أن الشاشة البالغ 
لفها  يمكن  )165 سنتيمترا(  إنشا   65 مقاسها 
جزئيا  فتحها  أو  للقاعدة  وإعادتها  بالكامل 
الستعراض الصور، كما يمكن استخدامها كأداة 
تحكم باألجهزة الذكية أو أيضا فتحها بالكامل 
لرؤية واضحة تماما، ولم تكشف »أل جي« عن 

سعر هذا الجهاز الجديد.
الصينية  »رويول«  شركة  كشفت  كذلك 
قابل  ذكي  هاتف  أول  إنه  قالت  عما  الناشئة 
للطي يمكن وضعه في الجيب وأيضا تمديده 

لتصبح شاشته بحجم شاشات األجهزة اللوحية، 
وهذا الجهاز بات متوافرا في الصين ويباع بسعر 

1300 دوالر.
وقال مؤسس الشركة الناشئة، بيل ليو، خالل 
الجهاز  أخيرا إلطالق هذا  مؤتمر صحفي عقده 
حرية  يريدون  »الناس  »فليكسباي«،  المسمى 
كبيرة،  شاشات  أيضا  يريدون  لكنهم  الحركة 
والجهاز  الذكي  الهاتف  بين  حقيقي  مزيج  هذا 

اللوحي«.
ومن المتوقع أن تطلق شركات أخرى أجهزة 
إن  قال  ليو  أن  غير  العام،  هذا  للطي  قابلة 
التكنولوجيا القائمة على استخدام طبقات رفيعة 
للغاية مع أجهزة استشعار نانوية أتاحت تصنيع 
هواتف أكثر تطورا توفر راحة أكبر لمستخدميها.
إلى  الناشئة  الصينية  الشركة  وأشارت 
األجهزة  التكنولوجيا في  استخدام هذه  إمكان 
من  وغيرها  للبس  القابلة  واإلكسسوارات 
المختلفة،  والصناعية  التجارية  االستخدامات 
من  المقبل  الجيل  هذا  في  »نرى  ليو  وأضاف 
أنه قد يغير طريقة  اآللي كما  البشري  التفاعل 

تواصلنا مع كل شيء«.
أولى  من  جي«  و»ال  »رويول«  وكانت 
الشركات التي تقيم عروضا مخصصة لإلعالميين 
فيغاس  الس  لمعرض  الرسمي  االنطالق  قبل 

الذي يقام بين 8 يناير و11 منه.
ومن شأن هذين اإلعالنين التمهيد لموجة 
من المنتجات الجديدة من شركات التكنولوجيا 
هذا العام، كما قد يوفران زخما لقطاع الهواتف 
العام  النمو  في  تباطؤا  سجل  الذي  الذكية 

الماضي.
للعامة  اإللكترونيات  معرض  في  ويشارك 
على  عارضة  جهة   4500 فيغاس  الس  في 
ستقدم  حيث  مربع  متر  ألف   250 مساحة 
الصناعي  الذكاء  مجال  في  االبتكارات  أحدث 
والواقع المعزز والبيوت الذكية والمدن الذكية 
آخر  من  وغيرها  الرياضية  واإلكسسوارات 
أن  المتوقع  المجال، ومن  الصيحات في هذا 
التجار  من  ألفا   182 المعرض  يستقطب 
العاملين في القطاع. وقال مدير البحوث 
في شركة »غلوبال داتا« أفي غرينغارت 
إن التلفزيون القابل للطي ابتكار مميز 

يوفر »تكنولوجيا فريدة«.
للطي  القابلة  »الهواتف  غرينغارت  وأوضح 
العام«، مشيرا إلى أن  ستلقى رواجا كبيرا هذا 
في  الجديدة  األجهزة  عن  اإلعالنات  أكثرية 
العالمي لألجهزة  للمنتدى  المجال ستترك  هذا 
المحمولة في برشلونة، ومن المتوقع أن تطلق 

»سامسونغ« جهازا قابال للطي هذه العام.

لجوائز  ترامب،  دونالد  األميركي  والرئيس  ترافولتا،  جون  للنجم  »جوتي«  فيلم  رشح 
»رازي« ألسوأ فيلم وأسوأ ممثل لعام 2018.

الفيلمين  في  كرئيس  ظهوره  عن  ممثل  ألســوأ  ترشيحين  على  ترامب  وحصل 
الوثائقيين »موت أمة« و»فهرنهايت 9/11« للمخرج مايكل مور، وفق ما نشرته وكالة 

»رويترز«، اليوم الثالثاء.
»جــوتــي«  فيلم  حصل  حين  فــي 
الراحل  المافيا  زعيم  حول  يدور  الذي 
جون  دوره  ــؤدي  وي نيويورك،  في 
ترافولتا، على ستة ترشيحات، وبينها 
وأسوأ  سيناريو  وأســوأ  فيلم  أسوأ 
على  التصويت  ويــجــري  ممثل. 
طريق  عن  والفائزين،  الترشيحات 
في  ألف عضو  نحو  من  اإلنترنت، 

»رازي« من 24 دولة.
الجديد  الكوميدي  الفيلم  أما 
هولمز  شــارلــوك  المحقق  عــن 

فحصل  واتسون«،  آند  »هولمز 
الترشيحات،  عن  اإلعالن  عند  ترشيحات  ستة  على 

وبينها ترشيحات لبطلي الفيلم ويل فيريل وجون رايلي، »إلضرارهما بصورة 
اثنين من أحب الشخصيات في األدب«. وبدأت جوائز رازي العام 1980، باعتبارها 

جوائز مضادة لألوسكار، أرفع جوائز السينما العالمية.
وعلوم  فنون  أكاديمية  ترشيحات  إعالن  من  يوم  قبل  الترشيحات  وأعلنت 
بيان:  رازي، في  األوسكار. وقال جون ويلسون، مؤسس جوائز  لجوائز  السينما 
غابات،  حرائق  واندالع  الرئيس،  مساءلة  واحتمال  البورصات،  اضطراب  »مع 
وحدوث فيضانات وجرائم قتل جماعي بالرصاص، كان 2018 مليئا بالكوارث، 

ثم جاءت أفالم العام الماضي«.

تواصـل 02

أمل  حركة  راية  بحرق  تقوم  ليبية  لفتاة  فيديو  حظي 
عناصر  قبل  من  الليبي  العلم  حرق  على  ردا  اللبنانية 
الفيديو  موقع  على  كبيرة  بمتابعة  لبنان  في  الحركة 
التي  أمل،  حركة  من  عناصر  وكانت  »يوتيوب«.  األشهر 
بنزع  قامت  بري،  نبيه  اللبناني  البرلمان  رئيس  يتزعمها 
تصرف  في  وحرقه  القمة  انعقاد  موقع  من  الليبي  العلم 

استفزازي رصدته عدسات الكاميرا.
أمل  لحركة  االستفزازية  والتصريحات  التحركات  وأثارت 
على  غضب  موجة  الوطنية،  الليبية  الرموز  إزاء  اللبنانية 
قاطعت  حيث  ليبيا،  في  والرسمي  الشعبي  المستويين 
االقتصادية  التنموية  العربية  القمة  الــوفــاق  حكومة 

واالجتماعية التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ليبية تحرق راية حركة أمل 

موش كل خطوه تنحسب مشوار***وال كل طريق اتقول راه طويله 

وال كـل سـاكت تـحسـبه صـبار***وال كل صاحب تسمعه وتحكيله

وال كـل شـايب تحـسبه دبـار  ***فلي ادبارته تبقي امغير رديله

أطلق عدد من الصحفيين الليبيين هشتاق »#ليبيا_بدون_ميديا«، 
احتجاجا على انتهاك حقوق الصحفيين في عدة مدن ليبية، وذلك بعد 
يوم واحد من اغتيال المصور الصحفي محمد الطاهر بن خليفة خالل 

اشتباكات بمنطقة سيدي السايح جنوب طرابلس، وشملت الوقفات مدن 
طرابلس وبنغازي وسبها وبلدة تراغن.

 ))#ليبيا_بدون_ميديا ((

قررت شبكة »يوتيوب«، توضيح قواعدها لتحسين التصدي 
بتحديات  القيام  على  تشجع  التي  المصورة  للتسجيالت 

خطرة كابتالع مواد تنظيف أو القيادة بعينين معصوبتين.
لمجموعة  المملوكة  للخدمة  الحالية  القواعد  أن  ومع 
العنف  على  تحض  التي  »المضامين  تحظر  »غــوغــل« 
من  ــوع  ــن ال هـــذا  يشمل  بــمــا  ــخــطــرة«  ال واألنــشــطــة 
فئة  تخصيص  قــررت  »يوتيوب«  أن  غير  »التحديات«، 
على  االستخدام  قواعد  في  الفيديوهات  لهذه  محددة 
السنوات  خــالل  اإلنترنت  عبر  الكبير  انتشارها  ضــوء 

الماضية، وفق »فرانس برس«.
ودفع تحديا »فاير تشالنج« )رش الشخص سائال قابال 
لالشتعال على جسمه قبل إضرام النار( و»تايد بود تشانج« 
)ابتالع كميات من مساحيق تنظيف(، اللذان أتت »يوتيوب« 
على ذكرهما الثالثاء، بشباب كثر في العالم إلى خوض هذا 
النوع من األنشطة الخطرة التي قد تسبب إصابات بالغة أو 
ما هو أخطر. كما ألهم فيلم »بيرد بوكس« الذي بدأ عرضه 
قبل أسابيع عبر »نتفليكس«، أخيرا تحديات بالفيديو تقوم 
على ممارسة أنواع شتى من األنشطة بعينين معصوبتين 

على غرار شخصيات الفيلم.
هلب«  »يوتيوب  الرسمي  منتداها  عبر  الخدمة  وكتبت 
المخصص لصانعي المحتويات »يوتيوب تضم الكثير من 
)الفيديوهات( الرائجة لتحديات أو مقالب شعبية جدا لكن 

علينا التأكد من أال يتخطى حدود الخطر«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

الداللة من هذا الهاشتاغ تحديدا أن 
الزمالء قاموا بمقاطعة كل النشاطات 

الخاصة بالحكومة وامتنعوا عن نشر أو 
تغطية أي حدث حكومي.

فاطمة بن خيال

يجب أن تطالبوا أوال بميثاق شرف 
للصحافة وتطالبوا من كل صحفي 

أن يوقع عليه قبل أن يمارس العمل 
الصحفي.

Ali Ali

كل العالم يحترم 
الصحفيين إال في ليبيا 
وخاصه في غرب البالد 

يتم قتلهم علي يد 
اإلرهاب الذي تربع 

هناك.

 Mabruka Aljali
يجب أن التحرك 

يكون أقوى من هكي 
راسلوا المنظمات 
الدولية ومنظمة 

مراسلون بال حدود... 
لكن هكي مايحس 

بيهم حد لو وقفوا عشر 
سنين.

أيمن الكوافي

اإلعالمي عمرا ما 
كان إرهابي اإلعالمي 
شخص بيقوم بتأدية 

عمله وتوصيل الرسالة 
والحقائق على أكمل وجه.

Rahma S Hossin

»يوتيوب« تسعى ملكافحة 
فيديوهات التحديات الخطرة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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اعترفت »فيسبوك« بأنها تحظر اآلن أكثر من مليون 
حساب مزيف كل يوم، وتتم عملية الحظر أحيانا عند 
شيريل  به  صرحت  لما  وفقا  وذلك  الحساب،  إنشاء 
ساندبرغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في »فيسبوك«، 
التواصل  منصة  بأن  الجميع  إقناع  حاولت  والتي 
على  مصممة  وأنها  الدرس  تعلمت  قد  االجتماعي 

استعادة ثقة العالم.
مواجهة  على  التنفيذية  المسؤولة  وأكدت 
»فيسبوك« صعوبات، لكن عمالق التواصل االجتماعي 
عاتقه،  على  الملقاة  المسؤوليات  فهم  قد  المتعثر 
ويسعى في هذا الوقت إلى كسب ثقة المستخدمين 
حماية  حول  الخالفات  من  أشهر  بعد  جديد  من 

خصوصية المستخدم ومشاركة البيانات.
 »DLD« مؤتمر  في  ساندبرغ  شيريل  وتحدثت 
السنوي في ميونيخ بألمانيا قائلة إن فيسبوك سوف 
تتبرع بمبلغ 7.5 مليون دوالر إلنشاء معهد أخالقيات 
الذكاء االصطناعي، وكشفت عن شراكة مع الحكومة 

األلمانية حول أمن االنتخابات.
القليلة  السنوات  هذه  كانت  ساندبرغ:  وقالت 

على  للغاية  صعبة  الماضية 
فيسبوك. نحن نعلم أننا بحاجة 
إلى أن نفعل ما هو أفضل من 
نستطيع  أننا  من  التأكد  أجل 
تأتي  التي  المخاطر  احتواء 
الكبير  العدد  هذا  ربط  من 
إيقاف  إلى  نحتاج  الناس.  من 
إساءة االستخدام بسرعة أكبر، 
المزيد  بذل  إلى  بحاجة  ونحن 

من الجهد من أجل حماية بيانات 
األشخاص. الثقة أمر أساسي بالنسبة 

إلى  بحاجة  ونحن  به،  نقوم  الذي  للعمل 
استعادة ثقة الناس.

في  للعمليات  التنفيذية  الرئيسة  وأشارت 
»فيسبوك«  فيها  تركز  مجاالت  إلى عدة  »فيسبوك« 
على إجراء التحسينات، مثل السالمة واألمن والتدخل 
البيانات  المزيفة وحماية  في االنتخابات والحسابات 

والشفافية.
يعملون  شخص  ألف   30 حاليا  الشركة  وتمتلك 
في مجال السالمة واألمن، أي أكثر بثالث مرات من 
في  بما  جديدة،  تقنية  تبني  أنها  كما   ،2017 العام 
ذلك استخدام الذكاء االصطناعي، لتحديد المشكالت 
على  سنويا  الدوالرات  مليارات  وتنفق  أكبر،  بسرعة 

السالمة واألمن.
أما فيما يتعلق بالتدخل باالنتخابات، فقد اعترفت 
»فيسبوك« بفشلها العام 2016 في فهم كيفية تحول 
إلى  الوصول  تحاول  التي  الحكومات  من  التهديد 
المعلومات إلى الحكومات التي تستخدم المنصة لزرع 

المعارضة ونشر المعلومات الخاطئة.

يوميا.. »فيسبوك« تحظر 
مليون حساب مزيف الرسائل  تحويل  نطاق  »واتساب«  ضيقت 

لمكافحة  مساعيها  إطار  في  الشبكة،  عبر 
بيان  حسب  الكاذبة،  األخبار  انتشار 

وضعت  يوليو،  وفــي  للخدمة، 
الفورية،  للمراسلة  »واتساب« 

ــوك«،  ــســب ــي ـــ»ف ــة ل ــع ــاب ــت ال
تشمل  الهند  في  ضوابط 
ــن عــدد  ــحــد م خــصــوصــا ال
يمكن  الذين  المستخدمين، 

تحويل رسالة ما إليهم، حسب 
»فرانس برس«، االثنين.

في  إعالنات  الخدمة  نشرت  كذلك 
العام  الـــرأي  لتوعية  المحلية  الصحف 

واتخذ  الكاذبة،  األخبار  انتشار  بشأن 
الحكومة  من  حادة  انتقادات  إثر  القرار 
الهندية عقب مقتل ما ال يقل عن 
حشود  يد  على  شخصا   25
بسبب  عام  خالل  غاضبة 
عبر  انــتــشــرت  شــائــعــات 
يعد  بلد  في  »واتساب«، 
مستخدم  مليون   200

نشط شهريا للخدمة.
إلى  »واتساب«  ولفتت 
أنها قررت توسيع نطاق 
ليشمل  الــتــدبــيــر  هــذا 
استطلعت  بعدما  المشتركين،  مجموع 

على  الشأن  هذا  في  المستخدمين  آراء 
في  الشركة  وأوضحت  أشهر،  ستة  مدى 
لجميع  يمكن  اليوم،  من  »اعتبارا  بيان 
واتساب  من  األحدث  النسخة  مستخدمي 
أو  أشخاص  خمسة  مع  رسالة  تشارك 
أقــصــى(«،  )كــحــد  أشــخــاص  مجموعات 
تحويل  المستخدمين  بإمكان  كان  بعدما 
كحد  شخصا  عشرين  ــى  إل رســالــة  أي 

أقصى.
االستماع  »سنواصل  البيان  وأضــاف 
الوقت  ــع  وم المستخدمين  آراء  ــى  إل
مع  للتعامل  جديدة  وسائل  عن  سنبحث 

انتشار المضامين على نطاق واسع«.

الهواتف القابلة للطي تخطف األنظار في الس فيغاس

تضييق نطاق تحويل رسائل »واتساب«

كلمة1000

●  الشــروق في بنغــازي 20 ديسمبر 2018.                                                                                  )تصوير: مفتاح الخشمي(.
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هل تنجح »هدنة األعيان« في تثبيت استقرار العاصمة؟
اتفاق بدون رعاية أممية

بعد حملة تعرض لها بسبب تصريحات حول الجنوب

على  العاصمة  في  األمني  التوتر  من  أسبوع  انتهى 
اتفاق برعاية ليبية خالصة هذه المرة، بعدما تفجّرت 
وهي  لطرابلس،  الجنوبيّة  الضواحي  في  األوضــاع 
االشتباكات التي شّكلت خرًقا التفاق وقف إطالق النار 
في  باالشتباكات  المعنية  األطراف  عليه  وّقعت  الذي 

سبتمبر 2017 في مدينة الزاوية برعاية أممية.
البعثة األممية راعية االتفاق السابق جددت خالل 
أيام االشتباكات إدانتها »بشدة« الخرق األمني، قائلة 
إنها »لن تقف مكتوفة األيدي وستتخذ كافة التدابير 
واإلجراءات المتاحة الالزمة؛ بناًء على تطور األحداث 
المدانة  المحاوالت  هذه  ردع  أجل  من  األرض  على 

والمرفوضة«.
ترهونة  أعيان  إليه  توصل  الذي  االتفاق  لكنّ 
للترتيبات  لجان  بتشكيل  الفور  على  أقرّ  وطرابلس، 
األمنية، وتبادل األسرى، وتسوية أوضاع المهجّرين، 
لكنّ هذه المرة جاءت بدون وساطة أممية أوضمانات 
لقدرة  اختبارًا  لتشكل  أودولية،  إقليمية  ألطــراف 
األطراف الليبية بنفسها على تنفيذ اتفاق يفضي إلى 

استقرار األوضاع في العاصمة.
ضحايا بشرية

واالشتباكات التي استمرت من األربعاء حتى الجمعة، 
أدت إلى مقتل 16 شخصًا بينهم المصور الصحفي 
بجروح،  آخــريــن   65 وإصــابــة  خليفة،  بــن  محمد 
المحيطة  الصراع  مناطق  في  مادية  خسائر  وإحداث 
منذ  العمل  عن  المتوقف  العالمي  طرابلس  بمطار 
الثانية  االشتباكات  هــذه  وتعتبر   .2014 صيف 
اشتباكات  بعد  ذاتها،  األطراف  بين  جنوب طرابلس 
وسبتمبر  أغسطس  شهري  في  وقعت  خطورة  أشد 
األمم  بعثة  توصل  إثر  تتوقف  أن  قبل  الماضيين 
نار  إطالق  وقف  اتفاق  إلى  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 

بين المتصارعين.
خسائر بنية تحتية

وخلفت االشتباكات خسائرة عدة في البنية التحتية، 
العامة  الشركة  لــدى  حصره  جــرى  ما  رأسها  على 
أّن  عن  تحدثت  حيث  التوزيع،  بشبكة  الكهرباء 
جراء  التوزيع  شبكة  لها  تعرضت  التي  األضرار  حجم 
االشتباكات التي بعد التقييم النهائي مثلت »خسائر 
و14  توزيع،  خط   15 إصابة  بينها  من  جسيمة«، 
محواًل مختلفة األحجام نتيجة إطالق ناري، فضاًل عن 

30 عمودًا خشبيًّا، وكذلك 6 آالف متر سلك عاٍر.
وأضافت الشركة أن التيار الكهربائي سيصل إلى 
زمن  في  الخميس،  وسوق  السائح  سيدي  ضواحي 
يبذله  الذي  الجهد  نتيجة  أيام،  ثالثة  خالل  قياسي 

الفنيون وإدارة التوزيع بالشركة.
اتفاق األعيان بعد سلسلة مواجهات خّلفت  وجاء 
قتلى ومصابين، وشّكلت مصدر قلق لدى المتابعين 
طرابلس  عن  ممثلين  دفع  ما  ليبيا،  في  لألوضاع 
وترهونة لعقد اجتماع انتهى إلى اتفاق على تمديد 
وفد  من  بوساطة  العاصمة،  في  النار  إطالق  وقف 
التي  الجهود  وهي  ورفلة،  مدينة  وأعيان  مشايخ 

وصفها المبعوث األممي غسان سالمة بـ»الجبارة«.
وتضمن االتفاق استمرار وقف إطالق النار، وسحب 
ولمسافة  اإلداريـــة  ــدوده  ح إلــى  لقواته  طــرف  كل 
للثكنات  الثقيلة  األسلحة  وتسليم  كيلومترًا،   15
مطار  إدارة  »تكون  أن  إلى  باإلضافة  العسكرية، 
طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن 
غشير، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق«، 
إزالة السواتر، وتبادل األسرى، وعودة  ومن ثمّ بدء 
االشتباكات  توقفت  ذلك  أعقاب  في  المهجرين. 

بين مسلحين من »قوة حماية طرابلس« من جهة 
و»اللواء السابع مشاة« المعروف محليًّا بـ»الكانيات« 
تدخل  بعد  ثانية،  جهة  من  ترهونة  من  القادم 
يستهدف  الذي  ورفلة  لقبائل  االجتماعي  المجلس 
األزمة  فتيل  نزع  إلى  تفضي  لكي  مساعيه  إكمال 
تمامًا، مؤكدًا استمراره وإصراره في مواصلة جهود 

رأب الصدع والمصالحة بين األطراف المتقاتلة.
الطرف الثالث ...

وصف عضو المجلس االجتماعي لقبيلة ورفلة مفتاح 
طرابلس  جنوب  التهدئة  اتفاق  وصــف  فطيس، 
لالتفاق  المدى  بعيد  النجاح  ربط  لكنّه  بـ»الناجح«، 
بـ»عدم تدخل أطراف خارج طرابلس الكبرى وتخلق 
ها(  بعض المنغصات، ألن هناك أطراًفا ثالثة )لم يسمِّ
أثارت قالقل يجب عدم تكرارها، وهناك مشاكل قبلية 

يجب التخلص منها«.
وعبّــر فطيس، في حديث لوكالة »فرانس برس«، 
عن قلق لجان المصالحة من إمكانية حدوث مناوشات 
طرابلس  جنوب  العزيزية  منطقة  في  وقعت  كالتي 
قبيل تالوة بيان التهدئة، ما دفعهم لمخاطبة أعيان 
طرابلس الذين تدخلوا بشكل إيجابي، حسب وصفه، 
وجرى إيقاف الخرق األمني الذي حدث، واستمر وقف 

إطالق النار.
وشدد فطيس على ضرورة إنهاء انسحاب القوات 

المتصارعة لمسافة 15 كيلومترًا عن الحدود اإلدارية 
لكل من طرابلس وترهونة، وعودة اآلليات المسلحة 
إلى مقرّاتها وفتح كل الطرق، وتسليم مهام تأمين 
بكل  المعنية  األمــن  لمديريات  االشتباك  مناطق 

منطقة، بحسب نصّ االتفاق.
تأمين االتفاق

وبشأن عملية تأمين االتفاق لضمان عدم حدوث 
مشكلة  لجانًا  أن  إلى  أشار  المستقبل،  في  خرق  أي 
األمنية  اللجنة  أهمها  االجتماعي،  المجلس  من 
المعنية بهذه الترتيبات، ستشرف على تنفيذ االتفاق، 
مشيدًا بما لمسوه من »نوايا صادقة في وقف القتال 
الكبرى  طرابلس  وأعيان  المصالحة  لجان  طرف  من 
اتفاق  وفق  المشكلة  اللجان  بأّن  منوهًا  وترهونة«، 
ترهونة  إلى  توجه  وبعضها  عملها،  بدأت  التهدئة 

لإلشراف على تنفيذ بنود االتفاق.
في  الرسمية  المؤسسات  تعليق  عــدم  ــول  وح
»لقد  فطيس:  قال  التهدئة  بيان  على  طرابلس 
تواصلنا مع األعيان ألن المتحاربين هم من فوضهم 
لكل  جعبتي  في  وليس  النار،  إطالق  وقف  بمناقشة 
الساسة الليبيين إال مناشدتهم بااللتفات للمواطنين 
البسطاء الذين يدفعون ثمن كل ما يحدث في ليبيا 

من خروقات«.
ترتيبات أمنيّة

مكتب  عضو  تحدث  االتفاق،  نجاح  على  إشارة  وفي 
أبوبكر سويسي، عن  الليبي  اإلعالم بالهالل األحمر 
المتصارعة في االنسحاب من مناطق  القوات  شروع 
بالطرقات،  السواتر  إزالــة  في  والبدء  االشتباكات، 
التي  النزاع  بمناطق  األمــن  مديريات  وجــود  في 
تنفيًذا  والطرقات؛  المناطق  تأمين  مهام  ستستلم 
الموقع  النار  إطالق  ووقف  التهدئة  اتفاق  لنصوص 
الترتيبات  إنجاح  محاوالت  إطار  وفي  الطرفين.  بين 
األمنيّة قال مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة، إّن 
البعثة قدّمت دعمًا تقنيًا إلى لجنة تنفيذ الترتيبات 
إلى  يشير  أن  قبل  طرابلس،  العاصمة  في  األمنيّة 
إنفاذ  أّن المجموعات المسلحة ال تزال مسؤولة عن 
النظامية. وتابع  الحكومية  القوات  القانون بداًل من 
الدولي  األمــن  لمجلس  إحاطته  يقدم  كان  عندما 
من  خوف  في  يعيشون  المدنيون  يزال  »ال  الجمعة: 
الصراعات العنيفة في طرابلس، بعد أشهر من الهدوء 
بناًء على اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه 
في سبتمبر الماضي. وشهدنا في اليومين الماضيين 
مزيدًا من الصدامات. وفي الوقت الراهن، تم احتواء 

االنتهاكات بسبب جهودنا«.
تحذيرات قبلية

جانبه  من  ترهونة  قبائل  وأعيان  مشايخ  مجلس 
رحّب باالتفاق، وأعرب عن التزامه بما جاء في بيان 
المصالحة، مؤكدًا في الوقت نفسه أّن »أبناء قبائل 
والسياسي  الديني  والتطرف  العنف  ينبذون  ترهونة 
أجندة  بأية  ترتبط  ال  ترهونة  مدينة  أن  ويؤكدون 
متطرفة ولن تكون رهينة ألي جماعة من الجماعات 

التي تنتهج العنف سبياًل لتحقيق أهدافها«.
قضايا  في  المتهمين  »كافة  المجلس  بيان  ودعا 
جنائية في جميع المناطق الليبية إلى ضرورة المثول 
من  إليهم  نُسب  فيما  للنظر  العادل  القضاء  أمــام 
تهم«، منبهًا إلى أنه »في حالة عدم احترام تلك القيم 
أعيان ومشايخ قبائل ترهونة كغيرهم  والمبادئ فإن 
من القبائل في المدن الليبية سيضطرون إلى اتخاذ 

اإلجراءات الكفيلة إلنهاء حق االستجارة واإلقامة«.

فطيس: جناح االتفاق مرهون بعدم تدخل أطراف خارج طرابلس وخلق بعض املنغصات
جلان مشكلة من املجلس االجتماعي تشرف على تنفيذ االتفاق.. وحديث عن »نوايا صادقة«
أقرّ املجتمعون تشكيل جلان للترتيبات األمنية، وتبادل األسرى، وتسوية أوضاع املهجّرين

سالمة : التصريحات فسرت بشكل خاطىء 
العبيدي  سالم   - سبها  بنغازي،  القاهرة، 

ورمضان كرنفودة
دائرة  سالمة  غسان  المتحدة  األمم  مبعوث  دخل 
الجدل خالل األيام الماضية بعد حملة انتقاد وصلت 
حد اعتباره »جزًءا من األزمة«، وطالبت بتنحيته من 

مهمته في ليبيا.
جاءت  األممي  المبعوث  استهدفت  التي  الحملة 
في أعقاب قول سالمة في إحاطته أمام مجلس األمن 
متدهورًا  يزال  ال  الليبي  الجنوب  في  الوضع  :»إّن 
ليبيا  بـ»خاصرة  المنطقة  واصًفا  للقلق،  ومثيرًا 
الضعيفة«، ما اعتبره أنصار الجيش ومؤيدو عمليته 
تحت  الماضي  األسبوع  العامة  قيادته  أعلنتها  التي 
في  الجيش  لدور  تجاهال  الجنوب«  »تطهير  عنوان 

مكافحة اإلرهاب وما حققه في هذا اإلتجاه.
وأمام شدة الحملة لم يجد المبعوث األممي بدا 
من الرد وتوضيح موقفه، وهو ما جاء على لسانه في 
تصريح بالخصوص، قال فيه »»إن مكافحة اإلرهاب 
وحماية المدنيين أمر شرعي وخط أحمر«، الفتا إلى 
أن تصريحاته الذي تسبب في الحملة »ُأعطي الكثير 
من التفسيرات الخاطئة، وأن هناك أمرين ال تهاون 
محاربة  هو  األول  الثابت،  البعثة  موقف  في  فيهما 
اإلرهاب في ليبيا وهو أمر ضروري وشرعي، والبعثة 
تؤيده دون أي تحفظ، والثاني هو حماية المدنيين 

وفي حاالت حدوث أي اقتتال«.
العامة  القيادة  إن  المسماري  أحمد  العميد  وقال 
يساهم  »خصمًا«  المتحدة  األمــم  مبعوث  تعتبر 
أّن  متابعًا  ليبيا،  تشهدها  التي  العنيفة  األزمة  في 
»سالمة تحوّل إلى معارض... وأصبح جزًءا من األزمة 
الليبية«، معتبرًا أّن انتشار القوات في مدينة سبها 

الجنوبية سيعزز األمن للسكان وحقول النفط.
المسماري  قال  بموطن غسان سالمة  وتعريضًا 
من  أسبوعي  صحفي  مؤتمر  في  يتحدث  كان  الذي 
مدينة بنغازي: »غسان سالمة يجب أن يتذكر أن هذا 
واجب وطني مقدس ولن نترك ليبيا مثل لبنان دولة 

ميليشيات وسلطات متعددة«.
القيادة  باسم  المتحدث  من  الرسمي  الهجوم 
األمم  بعثة  من  اآلن  حتى  بصمت  قوبل  العامة 
جولة  لعقد  رومــا  إلى  رئيسها  طار  التي  المتحدة 
لعقد  تحضيرًا  اإليطالية  السلطات  مع  مشاورات 

الملتقى الوطني الجامع.
لكن تصريحات متفرقة من أعضاء بمجلس النواب 
والمجتمع  األممية  البعثة  أداء  من  تملماًل  أظهرت 
عضو  قالت  حيث  الليبية،  األزمـــىة  إزاء  الدولي 
مشكلة  لدينا  »نحن  المسماري:  سلطنة  البرلمانية 
وطريقة  الليبية  لألزمة  الدولي  المجتمع  رؤية  في 
تعاطيه مع األزمة، ألن غسان سالمة في النهاية هو 
مبعوث األمم المتحدة أي هو ينفذ في رؤية البعثة 

في حل األزمة الليبية«.
واعتبرت المسماري أّن المشكلة تكمن في نظرة 

»الوسط«:  إلى  قائلة في تصريح  الدولي،  المجتمع 
إن »المشكلة الحقيقة ليست مع سالمة، فقبله كان 
كوبلر وليون وجميعهم ماضون بنفس النهج، ولم 
المبعوثين،  باختالف  الليبية  الحالة  في  تغير  أي  نر 
الرئيسية  المشكلة  والحقيقة  متري،  طارق  وقبلهم 
هي نظرة المجتمع الدولي هل هو يساعد الليبيين 
في حل مشكلتهم أو يريد إدارة األزمة الليبية فقط«.

وأضافت أن »األزمة أصبحت بين الليبيين واألمم 
المتحدة، ألن مبعوثها يقفز بخطوات بعيدة جدًا عن 
الحلول التي يريدها الليبيون، فما نراه ويراه الجميع 
رؤية غير واضحة وتخبط خلط أوراق، وكلما اقتربت 

الحلول بشكل أو بآخر يقفز بمربع آخر«.
وتابعت المسماري أن »المشكلة في ضبابية رؤية 
غسان سالمة للحالة الليبية، تجاوز االنتخابات وتجاوز 
انتخابات الرئيس واالنتخابات البرلمانية وانتقل إلى 
كيف  العمل  آليات  يبين  لم  الذي  الجامع  الملتقى 
للمخرجات  الضامن  وما  الرؤية  يبين  ولم  ستكون 

التي ستخرج من هذا الملتقى، وكيف ستطبق«.
وأشارت إلى أن »غسان سالمة ليس وصيّ على 
الشعب الليبي، فهو مبعوث األمم المتحدة هذا دوره 
فقط، الذي يكون مُيسرًا للحوارات ويحاول أن يساعد 

الليبيين على الخروج بحل أزمتهم، والليبيون بحاجة 
لحلول واستقرار أمني توحيد السلطة التنفيذية حتى 
الدستور  على  كاالستفتاء  لالستحقاقات  ينتقلون 

واالستفتاء على انتخابات رئاسية وبرلمانية«.
»خالصة  أن  إلى  النواب  مجلس  عضو  ولفتت 
الكالم هو الرهان على حراك شعبي واعي يتبع اتجاه 
المؤسسة  توحيد  في  النواب  مجلس  على  الضغط 
ثم  الدولة  مؤسسات  توحيد  يتم  حتى  التنفيذية 
فإذا  االنتخابات،  ثمّ  ومن  الدستور،  على  االستفتاء 
هوانتخاب  الوحيد  الحل  فإّن  االستفتاء،  في  فشلنا 
ليبيا،  أهلكت  الجماعية  القيادة  ألن  الدولة،  رئيس 
سيعملون  جدد  شخص   200 يعني  برلمان  فوجود 
اآلن،  يحدث  الذي  التضارب  ونفس  الطريقة  بنفس 
فالدولة تحتاج قيادة واحدة فقط، وتوحد مؤسسات 
األمنية  المؤسسات  وتوحد  حكومة  وتشكل  الدولة 
االستحقاقات  إلى  الليبيون  وينطلق  والعسكرية 

الدائمة«.
وأردفت أن »الليبيين من حقهم رفض أي شخص 
فهناك  وقتهم،  يهدر  شخص  أي  أو  عليهم  يدلس 
إلى أمين  حراك حول جمع توقيعات إلرسال مذكرة 
أن  هنا  وأكرر  سالمة،  غسان  لتغيير  المتحدة  األمم 

المشكلة ليست في غسان سالمة بل في قيادة األمم 
المتحدة إزاء حل آزمة في ليبيا«.

أما عضو مجلس النواب جالل الشويهدي فرأى أّن 
»مبعوث األمم المتحدة جاء بخطة معينة منذ البداية 
وضرب باتفاق الصخيرات عرض الحائط حتى وصل 

إلى الملتقى الجامع«.
وأوضح الشويهدي في تصريح إلى »الوسط« أن 
المبعوث األممي يستخدم مصطلحات بصيغة األمر، 
الفتًا إلى أن »سالمة لديه تصور معين وغير مقتنع 
بين  السياسي  واالتفاق  الصخيرات  في  حدث  بما 
الوطني، وكأن لديه خطة  النواب والملتقى  مجلس 

معينة يحاول فرضها«.
كانت  سالمة  »تصريحات  أن  الشويهدي  واعتبر 
الرئاسي  أوالمجلس  النواب  لمجلس  سواء  مستفزة 
أوالقيادة العامة أومجلس الدولة«، معتبرًا أّن حديث 
جدًا«،  »حادة  النواب  مجلس  عن  األممي  المبعوث 
الفتًا إلى أن غسان سالمة تخلق حالة غضب تجاهه 

من كافة األطراف.
األممي  المبعوث  النواب  مجلس  عضو  واتهم 
بتنفيذ أجندات بعض الدول واألطراف، قائاًل: »غسان 
سالمة لم يحاول أن يعمل كبمعوث لألمم المتحدة، 

وأجندات  الدول  بعض  لمصالح  كمبعوث  يعمل  بل 
أن  إلى  الفتًا  تمريرها«،  يحاول  وهو  بعينها،  لدول 
التي  وهي  المبعوث،  تغيير  حق  لها  المتحدة  األمم 

تقيم مبعوثها.
فرأى  الشاطئ  عن  السعيدي  على  النائب  أما 
ضبابي  المشهد  أّن  »الوسط«،  إلى  تصريح  في 
»تجاوز  األممي  المبعوث  أن  بسبب  كبير،  حد  إلى 
قرارت مجلس النواب مثل قانون االستفاء، ومحافط 
المصرف المركزي«، معتبرًا أّن المواطنين مطالبون 
بـ»الخروج في تظاهرات دعمًا لمجلس النواب«، على 

حد قوله.
السياسي هو سبب  االتفاق  بتعديل  اإليفاء  عدم 
الخالف بين غسان سالمة ومجلس النواب، بحسب 
مجلس  عضو  يحيي  حسن  عبدالقادر  النائب  قول 

النواب عن أوباري.
وأشار عبدالقادر يحيي لـ»الوسط« إلى أّن »فشل 
لتعديل  سالمة  غسان  عليها  أشرف  التي  الجلسات 
الخالف  في  الرئيس  السبب  هي  السياسي  االتفاق 
بين مجلسي  توافق  متابعًا: »كان هناك  الناشب«، 
النواب والدولة، وكذلك مخرجات جيدة مثل التوافق 
على اختيار رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي، ولكن 
غسان سالمة أهمل هذا التوافق«، معتبرًا أن األمم 
وتعيين  سالمة  غسان  تغيير  تستطيع  المتحدة 

مبعوث جديد يقف على الحياد بين األطرف الليبية.
وأضاف أن مجلس النواب مخول بمخاطبة األمين 
العام لألمم المتحدة لطلب تغيير المبعوث الخاص 
إلى ليبيا باعتبار مجلس النواب ممثاًل شرعيًا وحيدًا 
المهام  األممي  المبعوث  تجاوز  بسبب  ليبيا،  في 

الموكل إليه.
القادم  الهجوم  سالمة  غسان  تجاهل  األثناء  في 

الوزراء  رئيس  للقاء  روما  إلى  وطار  البالد  شرق  من 
لعقد  الجارية  التحضيرات  إطار  في  كونتي،  جوزيبي 

الملتقى الوطني الجامع، الذي لم يحدد موعده بعد.
وشدد المبعوث األممي في آخر إحاطة أمام مجلس 
»نظرًا  أنه  على  الماضي  األسبوع  الدولي  األمن 
ينعقد  أن  جدًا  المهم  فمن  الحدث،  هذا  ألهمية 
األشخاص  مع  مالئمة  ظروف  في  الوطني  الملتقى 
المناسبين وأن ينجح في التوصل إلى نتائج تقبل بها 

الغالبية الساحقة«.
وأردف: »أننا نعمل لياًل ونهارًا لجمع هذه العناصر 
يتم  وعندما  المؤتمر.  هذا  نجاح  لضمان  المختلفة 
االتفاق على المكونات األساسية للتوصل إلى إجماع 
جديد على أجندة وطنية إلعادة بناء دولة مدنية ليبية 
قادرة وموحدة من قبل الالعبين الرئيسيين، سنكون 

مستعدين لتحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر«.
موقف  عن  الحق  تصريح  في  سالمة  كشف  كما 
إزاء االنتخابات، حيث قال: »أنا  بعثة األمم المتحدة 
مستعجل على االنتخابات الليبية النيابية والرئاسية 
أكثر من الليبيين أنفسهم. ليس هناك من تأجيل، 
أنها  نقول  لكي  محددة  تــواريــخ  نحدد  لم  نحن 
الوطني  الملتقي  بوسع  أنه  إلى  مشيرًا  تأجلت«، 

الجامع »تزمين االنتخابات«.
المؤتمر  إقامة  على  باليرمو  استنتاجات  ونصّت 
الجاري، وأعقبها إصدار  العام  الجامع مطلع  الوطني 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية 
يعتبر،  الذي  للمؤتمر،  لإلعداد  التحضيرية  اللجنة 
الجميع  عليه  يُراهن  جديدًا  فصاًل  مراقبين،  وفق 
بالنظر  منذ سنوات،  تعيشها  أزمة  ليبيا من  لخروج 
األسابيع  في  يكون  للملتقى  زمني  إطار  وضع  إلى 

األولى من 2019.

< الشويهدي < سلطنة املسماري < أحمد املسماري

المسماري: المبعوث األممي »خصًما« وتحوّل إلى معارض و»جزءًا من األزمة«
سلطنة المسماري: المشكلة ليست في غسان سالمة بل في طريقة األمم المتحدة لحل األزمة الليبية
الشويهدي: املبعوث األممي يستخدم مصطلحات بصيغة األمر وحصد عداء بعض أطراف األزمة

< غسان سالمة



متابعات 04

طرابلس ــ الوسط

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

<   نتنياهو وإدريس ديبي خالل لقاء األحد الماضي

وصفها  ما  مؤخرًا  صدر  حقوقي  تقرير  رصد 
التي  الليبية  المرأة  تواجه  التي  بـ»التهديدات 
على  الضوء  التقرير  وسلط  أجنبي«،  من  تتزوج 
الزواج  هذا  تقيد  التي  »التشريعات  سماها  ما 
قانون  تعديل  إلى  داعيًا  تعسفي«،  بشكل 
 15 رقم  والليبيات  الليبيين  غير  من  الزواج 
الليبية  المرأة  حق  يكفل  بما  1984م،  لسنة 

اختيار شريك حياتها. وحريتها في 
ركز  األورومتوسطي -ومقره جنيف-  المرصد 
بين  التمييزية  بـ»السياسة  وصفها  ما  على 
مبينًا  األجانب«،  من  الزواج  في  والمرأة  الرجل 
أن التشريعات »تترك الزوج واألوالد بال حق في 
هذا  تمنح  فيما  الليبية،  الجنسية  على  الحصول 

أجنبية. الذي يتزوج من  الليبي  الحق للشخص 
الليبية  »المرأة  عنوان  حمل  الذي  التقرير 
وأطفاٌل  مضطهَد،  زواجٌ  أجنبي:  من  المتزوجة 
اإلشكاليات  أهم  استعرض  جنسية«،  بال 
الليبيات  النساء  لها  تتعرض  التي  والمضايقات 
المتزوجات من أجانب، ورصد العوائق القانونية 
ووثق شهادات عدد من النساء الليبيات اللواتي 
السيئة  والمعاملة  والتمييز  لالضطهاد  تعرضن 
االجتماعي  ومحيطهن  عوائلهن  من  والمهينة 
رجل  من  بالزواج  المتعلقة  قراراتهن  بسبب 

أجنبي.

أمن قومي
الليبية  »القوانين  أن  األورومتوسطي  وبيّن 
اشترطت لحصول المرأة الليبية على عقد الزواج 
لليبي  بالنسبة  الشرط  )وكذلك  الليبي  غير  من 
الذي يرغب بالزواج من غير ليبية( موافقة لجنة 
كان  حال  في  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  تابعة 
في  الخارجي  األمن  جهاز  وموافقة  عربيًا،  الزوج 
أن هذا  إلى  الزوج غير عربي«، منوهًا  حال كان 
مساسًا  يمثل  بذلك  السماح  أن  »بحجة  الشرط 
وخطرًا  الليبي  للمجتمع  الديمغرافية  بالتركيبة 

الليبية«. للدولة  القومي  األمن  على 
أجنبي  المتزوجة من  الليبية  و»ال يحق ألبناء 
تفضي  تعقيدات  وفق  إال  أمهم  بجنسية  التمتع 
على  يحصلوا  لم  –ما  يصبحون  أنهم  إلى  غالبًا 
الجنسية«،  عديمي  أطفااًل  والدهم-  جنسية 
ال  »األطفال  أن  إلى  أشار  الذي  التقرير  وفق 
الصحية  والرعاية  التعليم  بمجانية  يتمتعون 
التي يتمتع بها األطفال الذين ولدوا ألب ليبي، 

يعترف  وال  المواطنة،  في  كاماًل  حقهم  ويصادر 
السياسية«. بالحقوق  لهم 

تبلغ  الزاوية  مدينة  من  ليبية  امرأة  س«  »أ 
)سوري  باسم  من  تزوجت  عامًا،   29 العمر  من 
 11 ليبيا منذ ما يزيد على  الجنسية( ويقيم في 
الشركات  بإحدى  مهندسًا  يعمل  حيث  عامًا، 

الخاصة. الهندسية 
بعد  2014م،  العام  مطلع  »تزوجنا  وتقول: 
برفض  جوبهت  ولكني  لخطبتي،  تقدم  أن 
وليس  أجنبي  أنه  مقنع، سوى  دون سبب  أهلي 
أهلي  إلقناع  عديدة  محاوالت  وبعد  ديارنا،  من 
الزواج دون  يتغير شيء، فقررنا  بالزواج منه لم 
للعيش  وزوجي  »انتقلت  وأوضحت  موافقتهم«. 

بطفلين«،  ذلك  بعد  ورزقنا  جنزور  بمنطقة 
مستقرة  كانت  البداية  في  »حياتهم  أّن  مبينة 
بمعزل  بمفردها  العيش  صعوبة  من  بالرغم 

عن األهل واألقارب«.

مفاجأة
2017م خبّأ لها ما لم يكن  العام  إال أن مطلع 
من  اثنان  عليّ  »تهجّم  وأردفت  بالحسبان، 
المنزل،  موقع  عرفا  بعدما  منزلي،  في  أشقائي 
زوجي  وضربا  بطني،  في  بـ)سكين(  وطعناني 
على  الرصاص  بإطالق  قاما  ثم  مبرحًا،  ضربًا 

إذا لم يُطّلقني«. قدميه، وهدداه بالقتل 
للمرأة  القانونية  المعاملة  إن  التقرير  ويقول 

االلتزامات  تخالف  الخصوص  هذا  في  الليبية 
حقوق  اتفاقية  بموجب  ليبيا  على  الدولية 
أشكال  كافة  على  القضاء  واتفاقية  الطفل، 
الخاص  الدولي  والعهد  المرأة،  ضد  التمييز 

والسياسية. المدنية  بالحقوق 
في  المرأة  شؤون  مستشارة  وانتقدت 
اآللية  صبح،  عروب  األورومتوسطي،  المرصد 
مع  التعامل  في  الليبية  السلطات  تتبعها  التي 
أجانب،  من  يتزوجن  اللواتي  الليبيات  النساء 
الليبي  المجتمع  نظرة  »تغذي  أنها  معتبرة 

أجنبي. من  تتزوج  التي  للمرأة 
من  المتزوجات  »الليبيات  أن  إلى  وأشارت 
على  الحصول  في  بالغة  صعوبة  يعانين  أجانب 

أن  إلى  الفتة  الثبوتية«،  والمستندات  األوراق 
مع  التعامل  ترفض  الرسمية  الليبية  »السلطات 
يخصها  فيما  سواء  أجنبي  من  تتزوج  ليبية  أي 
تم  لو  فيما  وذلك  أبناءها،  حتى  أو  وزوجها 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  موافقة  دون  الزواج 

التي عادًة ما تعقد هذا األمر«.
من  المتزوج  الليبي  »أبناء  وأضافت 
لو  كما  تمامًا،  ليبيين  يعتبرون  أجنبية 
من  فلهم  ليبية،  أم  من  ولدوا  قد  كانوا 
واالقتصادية  والسياسية  المدنية  الحقوق 
وأم  أب  من  المولود  كالليبي  واالجتماعية 
تتزوج  التي  الليبية  األم  أوالد  بعكس  ليبية، 

أجنبي«. من 

تمييزية ممارسات 
باسم  المتحدثة  بريتشيت،  سارة  وقالت 
الرجل  بين  المساواة  ينبغي  األورومتوسطي: 
ومنحها  الجنسية  اكتساب  حقوق  في  والمرأة 
من  و9  2/أ  المادتان  تؤكد  حيث  ألطفالهما، 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
المرأة على ضرورة مساواة الدول المرأة بالرجل 
ذلك  ويشمل  قوانينها،  في  المبدأ  هذا  وإدماج 
حق  وفي  الجنسية  اكتساب  حق  في  المساواة 

ألطفالها. الجنسية  منح 
ألزمت  االتفاقية  أن  بريتشيت  وأضافت 
الدول بمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل من حيث 
تغييرها،  أو  بها  االحتفاظ  أو  الجنسية  اكتساب 
نصوص  تضمنته  الذي  ذاته  الحكم  وهو 
اإلنسان  لحقوق  األفريقي  الميثاق  بروتوكول 
ليبيا  تعد  والذي  بالمرأة،  الخاص  والشعوب 

إحدى الدول التي صدّقت عليه.
وشددت بريتشيت على أن الجنسية حق، وال 
الجنسية،  عديم  شخص  هناك  يكون  أن  يجوز 
االعتراف  اإلنسانية  االعتبارات  اقتضت  حيث 
له جنسية، وهذا  أن يكون  إنسان في  بحق كل 
العالمي  15 من اإلعالن  المادة  هو جوهر نص 

لحقوق اإلنسان )1948م(.
الدولي  العهد  من   3/24 المادة  وتنص 
والذي  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص 
في  تحفظات  دون  عليه  صادقت  ليبيا  كانت 
في  حًقا  طفل  »لكل  أن  على  1970م،  العام 
من   3 المادة  قضت  كما  جنسية«،  اكتساب 
الرجال  تساوي  كفالة  في  الدول  بواجب  العهد 
المدنية  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  في  والنساء 

العهد. في  عليها  المنصوص  والسياسية 
الدستور  مسودة  أن  المرصد  واعتبر 
التأسيسية  الهيئة  عن  الصادرة  التوافقية 
تشر  لم  أنها  إلى  مشيرًا  كافية،  غير  للدستور 
ما  باستثناء  الجنسية  تنظيم  لمسألة  نهائيًا 
»تنظم  إلى  المادة  وتشير   .10 المادة  في  ورد 
اكتسابها  وكيفية  الليبية  الجنسية  أحكام 
وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة 
السكانية  التركيبة  على  والمحافظة  الوطنية 
وسهولة االندماج في المجتمع الليبي. وال يجوز 

الليبية ألي سبب«. الجنسية  إسقاط 
الجهات  »تبذل  أن  أمله  عن  المرصد  وعبّر 
التشريعية في ليبيا المزيد من الجهود لضمان 
بالرجل،  ومساواتها  الليبية  المرأة  حقوق 
جنسيتها  بمنح  بحقها  يتعلق  فيما  خصوصًا 

ألطفالها«.

روايات وشهادات نقلها »األورومتوسطي«

ممارسات »تعسفية« ضد الليبية املتزوجة من أجنبي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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بين  الدبلوماسية  العالقات  إعادة  كشف 
التعاون  إسرائيل وتشاد عن بعض مشاريع 
جهاز  بتزويد  تعززت  التي  المشترك  األمني 
متمردين  عن  بمعلومات  نجامينا  الموساد 
تحدثت  فيما  ليبيا،  جنوب  في  ومتطرفين 
قدرة  الخطوة  منح  عن  إسرائيلية  أوساط 
بجارها  التطورات  مراقبة  على  أفضل 

الشمالي.
وحسب  ديبي،  إدريس  التشادي  الرئيس 
جريدة »الوحدة« التشادية، سعى لالستفادة 
من تطبيع عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، 
ضد  حربه  في  جديدة  بمعدات  تزويده  عبر 
و»المتطرفين«  التشاديين  المتمردين 

المتمركزين في جنوب ليبيا.
بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
أنجامينا،  العاصمة،  وصل  الذي  نتنياهو 
تشاد  رئيس  مع  التفاق  توصله  األحد، 
بين  الدبلوماسية  العالقات  تجديد  على 
تفاهم  مذكرة  الطرفان  وقع  كما  البلدين، 
والطاقة،  والزراعة،  األمني،  التعاون  بشأن 

والصحة.
طبيعة  األمني  الملف  تصدر  ويعكس 
ستين  وضم  نجامينا  في  حل  الذي  الوفد 
شخصًا يتقدمهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ضباط  من  معظمهم  نتنياهو،  بنيامين 

والموساد. العسكرية  االستخبارات 

التشادية المعارضة 
فعليًا  تملك  تشاد  أن  المصدر،  وأضاف 
في  تستخدمها  إسرائيلية  تنصت  معدات 
بعد  عليها  وحصلت  االتصاالت،  اعتراض 
2008 قادها  اضطرابات اندلعت في فبراير 
الرئيس  إلطاحة  محاولتهم  في  المتمردون 

ديبي.
مع  اتصاالت  األخير  إجراء  وأكدت 
خاللها  حصل  اإلسرائيلية  السلطات 
في  الموساد  من  معلومات  على  مباشرة 
في  بما  والمتمردين  المتطرفين  ضد  حربه 
لمصدر  ،وفًقا  ليبيا  في  الموجودون  ذلك 

تشادي. أمني 
في   12 القناة  رجحت  الزيارة،  وقبل 
نتنياهو  يعرض  أن  اإلسرائيلي،  التليفزيون 
تسلل  منع  في  المساعدة  ديبي  على 
كتنظيمي  اإلرهابية  المجموعات  مسلحي 
حدودها  عبر  تشاد  إلى  والقاعدة"  "داعش" 
أنه »سيتم  القناة  وأكدت  ليبيا.  مع  الغربية 
أن  إذ  القضية،  هذه  في  إيجابيا  التوافق 
الحدود  حماية  في  فعليًا  تساعد  إسرائيل 

التشادية هناك«. القوات  وتعزيز 
تعزيز  إلى  أيضًا  نتنياهو  سعى  كما 
االتحاد  إطار  في  تشاد،  خالل  من  نفوذه، 
فكي  موسى  رئيسه،  خالل  من  األفريقي 
للسماح  سعيًا  ديبي  من  المقرب  محمد 
مراقب  منصب  على  بالحصول  إلسرائيل 
وقدم  األفريقية.  المؤسسة  داخل 
مقترحات  بالفعل  الصهيوني  الكيان 
والعلوم  والزراعة  )األمن  التقني  للتعاون 
والجزائر  أفريقيا  لكن جنوب  والتكنولوجيا(، 

والسودان عارضت ذلك.
إعالم  وسائل  حاولت  اآلخر،  الجانب  وفي 

خالل زيارة نتنياهو إلى تشاد

د ديبي بمعلومات عن متطرفني في ليبيا
ِّ

املوساد يزو

إلفريقيا  الكبير«  »الفتح  إظهار  إسرائيلية 
من خالل زيارة نتانياهو إلى تشاد.

ليبيا التطورات في  مراقبة 
اإلسرائيلية  التلفزيونية  الـ12  القناة  وقالت 
إدريس  على  عرض  نتنياهو  بنيامين  إن 
ديبي، المساعدة في حماية حدود بالده مع 
من  هناك،  التشادية  القوات  وتعزيز  ليبيا 
دون تفاصيل بشأن طبيعة تلك المساعدة.
وكان رئيس تشاد، إدريس ديبي، قد حل 
في  أبيب  تل  في  الماضي،  نوفمبر   25 في 
دامت  قطيعة  وبعد  نوعها  من  زيارة  أول 
ما  بسبب  البلدين  بين  عامًا   45 من  ألكثر 
ليبيا  من  »ضغوط  إنها  الجانبين  من  قيل 

العالقة«. إقامة هذه  أنجامينا لعدم  على 
وكانت ضغوط مارستها دول إسالمية في 
اإلسرائيلية  العربية  الحروب  بسبب  إفريقيا 
اإلفريقية  الدول  من  عدد  قرار  عن  أسفرت 
تشاد.  وبينها  إسرائيل،  مع  العالقات  بقطع 
إسرائيل  أشارت  األخيرة،  السنوات  في  لكن 
األمن  مجاالت  في  التعاون  احتماالت  إلى 
أجل  من  وغيرها  والزراعة  والتكنولوجيا 

السوداء. القارة  العالقات مع  تطبيع 
تجدر اإلشارة إلى أن ديبي هو أحد أقدم 
عام  السلطة  تولى  إفريقيا، وقد  الحكام في 
1990 وفاز بوالية خامسة في أبريل 2016 
مليون   15 نحو  يسكنه  الذي  البلد  لقيادة 

نسمة.
بوست«  »جورزاليم  جريدة  وذهبت 
السودان  إقدام  توقع  إلى  اإلسرائيلية 
بل  أيضًا،  التطبيع  خطوة  على  ومالي 
تحقق  تشاد  مع  إسرائيل  عالقة  أن  اعتبرت 

ألنها  استراتيجية،  فائدة  أيضًا  أبيب  لتل 
مما  والسودان،  ليبيا  مع  الحدود  على  تقع 
مراقبة  على  أفضل  قدرة  إسرائيل  يمنح 

البلدين حسب تعبيرها. التطورات في كال 
السودانية  السلطات  موافقة  من  وُفهم 
المراقبة  بسلطة  تحتفظ  تزال  ال  التي 
مرور  على  السودان،  جنوب  على  الجوية 
من  عودته  رحلة  خالل  نتانياهو  طائرة 
موقفها  في  ليونة  جنوبها  أجواء  عبر  تشاد 

التطبيع. من خطوة 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وطائرة 
مسار  لسلوك  الذهاب  رحلة  في  اضطرت 
المجال  فوق  الطيران  شمل  جنوبًا،  أطول 
الكونغو  وجمهورية  وأوغندا  لكينيا  الجوي 
موافقة  على  الحصول  لعدم  الديمقراطية، 

السودان في ذلك الوقت.

انتقامي دافع 
المجاورة  المناطق  لبلدان  بالنسبة  لكن 
فإن  أمنية،  هشاشة  من  تعاني  التي  لتشاد 
تغذي  قد  للجدل  المثيرة  نتانياهو  زيارة 
بوكو  لتنظيمات  دافعًا  وتقدم  اإلرهاب 
هجمات  لشنّ  وداعش  والقاعدة  حرام 
سياسة  بعد  »االنتقام«  بدعوى  مسلحة 

إسرائيل. التقارب مع 
بالد  في  القاعدة  تنظيم  األحد  وأقدم 
المغرب اإلسالمي على تنفيذ هجوم إرهابي 
خلَّف مقتل عشرة جنود تشاديين من قوات 
في  المتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ 
رئيس  زيارة  على  »رد  أنه  زاعمًا  مالي، 
إلى  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 
تشاد«، حسب وكالة »األخبار« الموريتانية.

القاهرة ــ الوسط

»هيومن رايتس«:

سياسات أوروبا ساهمت في »االنتهاكات الخطيرة« ضد املهاجرين بليبيا

ووتش«،  رايتس  »هيومن  منظمة  اعتبرت 
االتحاد  سياسات  أن  اإلنسان،  بحقوق  المعنية 
»االنتهاكات  من  حلقة  في  تُسهم  األوروبي 
الخطيرة« ضد المهاجرين في ليبيا. كما يُسهم 
الليبي«  السواحل  لـ»خفر  وإيطاليا  االتحاد  دعم 
وطالبي  المهاجرين  اعتراض  في  كبير  بشكل 

اللجوء و»احتجازهم التعسفي والمسيء«.
عنوان  المنظمة تحت  تقرير صادر عن  ويُوثق 
األوروبي  االتحاد  سياسات  الجحيم:  من  مفر  »ال 
في  المهاجرين  بحق  االنتهاكات  في  تساهم 
ليبيا«، االكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، 

وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية المالئمة.
انتهاكات بـ4 مراكز احتجاز

الذي  تقريرها  في  رايتس«  »هيومن  وادعت 
مراكز   4 في  »الحراس  أن  صفحة،   61 يشمل 
احتجاز رسمية في غرب ليبيا يمارسون انتهاكات 

عنيفة، منها الضرب والجلد«.
من  كبيرة  أعدادًا  شاهدت  أنها  ذكرت  كما 
في  »مُحتجزين  جدد،  مواليد  منهم  األطفال، 
المراكز  أصل  من   3 في  السوء،  بالغة  ظروف 
أوروبا  إلى  الواصلين  من  تقريبًا   20% األربعة«. 

بحرًا من ليبيا العام 2018 هم أطفال.
المشاركة  المديرة  سندرالند،  جوديث  وقالت 
لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في »هيومن رايتس 
ووتش«: »المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون 
في  عالقون  األطفال،  فيهم  بمن  ليبيا،  في 
األوروبي  االتحاد  حكومات  تفعله  وما  كابوس، 
يُديم االحتجاز بدل إخراج الناس من االنتهاكات. 
الجهود الضئيلة، التي ال تعدو كونها ورقة توت، 
تُعفي  المحتجزين وإطالقهم، ال  لتحسين ظروف 
في  األول  المقام  في  مسؤوليته  من  االتحاد 

تمكين نظام احتجاز وحشي«.
وفي رسالة وصلت »هيومن رايتس« بينما كان 
التقرير في طريقه إلى الطباعة، أشارت المفوضية 
الليبية  السلطات  مع  حوارها  أن  إلى  األوروبية 
للمهاجرين  اإلنسانية  الحقوق  احترام  على  ركز 

مع  األوروبي  االتحاد  انخراط  وأن  والالجئين، 
ليبيا طبيعته إنسانية. وأضافت الرسالة أنه، رغم 

استمرار التحديات، تحققت تحسينات ملموسة.
مركزَيْ  ووتش«  رايتس  »هيومن  وزارت 
احتجاز عين زارة وتاجوراء في ضواحي طرابلس، 
مصراتة،  من  بالقرب  الكراريم  احتجاز  ومركز 
نفس  تحمل  بلدة  في  زوارة  اعتقال  ومركز 
جميعها شكليًا  تخضع   ،2018 يوليو  في  االسم 
الشرعية«  غير  الهجرة  مكافحة  »جهاز  لسلطة 
إحدى  وهي  الوطني«،  الوفاق  لـ»حكومة  التابع 

ليبيا. في  المتنافستين  السلطتين 
أنها  ووتش«  رايتس  »هيومن  وذكرت 
لجوء  وطالب  مهاجر   100 من  أكثر  مع  تحدثت 
8 أطفال غير مصحوبين،  محتجزين، بمن فيهم 
كما  فيه.  الموظفين  وكبار  مركز  كل  ومدير 
الهجرة  مكافحة  جهاز  رئيس  الباحثتان  قابلت 
غير الشرعية، ومسؤولين كبار في خفر السواحل 
الوطني، وممثلين  الوفاق  لحكومة  التابع  الليبي 

ودبلوماسيين. دولية،  منظمات  عن 
عبدول  اعتراض  تم  المنظمة،  تقرير  ووفق 
السواحل  خفر  قبل  من  دارفور،  من  عامًا(   18(
الوصول  حاول  عندما   2018 مايو  في  الليبي 
في  الحًقا  »احتُجز  اللجوء.  لطلب  أوروبا  إلى 
مركز  في  صحية  وغير  ومُكتظة  مُزرية  ظروف 

الكراريم«.
أسفل  بخرطوم  ضربوه  الحراس  »إن  وقال: 
رجال   3 بمساعدة  االعتراف  على  ليُجبروه  قدميه 
رايتس  »هيومن  وقالت  الهروب«.  على  آخرين 
ووتش« إن تجربة عبدول »تجسّد نضال العديد 
اليوم،  ليبيا  في  اللجوء  وطالبي  المهاجرين  من 

وآمالهم المُحطمة، ومعاناتهم«.
في  الهجرة  مفوض  قال   ،2017 نوفمبر  وفي 
نعي   « أفراموبولوس:  ديمتري  األوروبي،  االتحاد 
يعيش  التي  والمهينة  المروعة  الظروف  جميعًا 
 ،2016 وبعد  ليبيا«.  في  المهاجرين  بعض  فيها 
األعضاء  الدول  وبعض  األوروبي  االتحاد  ضخ 
خفر  قدرة  لتعزيز  برامج  في  اليوروهات  ماليين 
المُبحرة  الزوارق  اعتراض  على  الليبي  السواحل 

من ليبيا.

االتحاد  في  العضو  البلد  -وهي  إيطاليا  ولعبت 
من  المُبحرين  أغلب  يقصده  الذي  األوروبي 
ليبيا- دورًا قياديًا في تقديم المساعدات المادية 
عن  وتخلت  الليبي،  السواحل  خفر  إلى  والتقنية 
عمليات  تنسيق  في  تقريبًا  مسؤولياتها  جميع 
اإلنقاذ في عرض البحر، في محاولة للحد من عدد 

الواصلين إلى سواحلها.
في  االعتراض  عمليات  عدد  ارتفاع  وساهم 
الليبي،  السواحل  خفر  قبل  من  الدولية  المياه 
اإلنقاذ  ومالطا عمل سفن  إيطاليا  عرقلة  بموازاة 
االكتظاظ  في  الحكومية،  غير  للمنظمات  التابعة 

والظروف المُتردية في مراكز االحتجاز الليبية.

الدعم األوروبي فاقم الوضع
»دعمُ  إن  ووتش«  رايتس  »هيومن  وقالت 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء برامج المساعدة 
اإلنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين، 
المشاكل  يُعالج  لم  واإلعادة  اإلجالء  وخطط 

البنيوية الحتجاز المهاجرين في ليبيا«.
بـ»وقف  الليبية  السلطات  المنظمة  وطالبت 
احتجاز المهاجرين تعسًفا وإنشاء بدائل لالحتجاز، 
وضمان  االحتجاز،  مراكز  في  الظروف  وتحسين 
التي  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  مُساءلة 
تنتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وتوقيع 
لألمم  السامية  المفوضية  مع  تفاهم  مذكرة 
المتحدة لشؤون الالجئين، لتمكينها من تسجيل 
أي شخص يحتاج إلى حماية دولية، بغض النظر 

عن جنسيته، في احترام كامل لواليتها«.
االتحاد  »مؤسسات  المنظمة  طالبت  كما 
واضحة  معايير  فرض  األعضاء  ودوله  األوروبي 
مراكز  وظروف  المهاجرين  معاملة  لتحسين 
لوقف  مستعدة  تكون  وأن  ليبيا،  في  االحتجاز 

التعاون إذا لم تُحترم هذه المعايير«.
بضمان  االتحاد  المنظمة  طالبت  وأيضًا 
في  واإلنقاذ  للبحث  الة  فعَّ عمليات  وتمكين 
تقوم  التي  تلك  منها   ، المتوسط   البحر  وسط 
بها منظمات غير حكومية، وزيادة إعادة توطين 
ليبيا  خارج  الضعفاء  جرين  ا والمه اللجوء  طالبي 

بشكل كبير.

<   نساء ليبيات في سوق طرابلس

تتعرض لمضايقات من األهل وال يحق ألبنائها التمتع بجنسية أمهم إال وفق تعقيدات

<     مهاجرون أفارقة على متن أحد القوارب أمام الساحل الليبي



متابعات 05

حاوره في سبها - رمضان كرنفودة

سبها – الوسط

● ما المالمح العامة لسوق العمل في ليبيا اآلن ..؟
عناصر  ويحتاج  ومتنوع،  كبير  الليبي  العمل  سوق 
الوزارة  لكن  قادمة،  طويلة  لفترة  وأجنبية  ليبية  وطنية 

الليبية. للعناصر  الفرص  إتاحة  تركز على سبل 
● وماذا عن الوظائف والتخصصات التي تعاني من 

نقص في الكوادر ..؟
سوق العمل يحتاج بشكل كبير إلى عمالة فنية ماهرة 
إلى  الحاجة ماسة  أجنبية، وتبدو  أغلبها  العاملة  واأليدي 
والبناء  والنجارة،  واللحام،  الكهرباء،  مجاالت  في  عمال 
والتكييف  اإللكترونية  األجهزة  وصيانة  والتشييد، 
التخصصات  وبعض  والزراعة،  الري  ومعدات  والتبريد، 
والحالقة،  الزجاج  على  والرسم  األبواب  تصنيع  مثل 
إلى األطقم  الليبي  النسائي. كما يحتاج السوق  والمزين 
النفطية  مثل  تخصصاتها  بمختلف  والهندسية  الطبية 

البحرية. والعمالة 
● لكن قطاع الصحة من أبرز القطاعات التي تواجه 

نقصًا حادًا في الخبرات ..؟
األطقم  من  هائلة  أعداد  إلى  يحتاج  الصحة  قطاع   -
وأطقم  وفنيين،  مساعدين،  وأطباء  أطباء،  من  الطبية 
تمريض، وتمريض مساعد، وهوما يتطلب تدريبًا ورفعًا 
الطبية  والمعاهد  الكليات  لخريجي  التعليمي  للمستوى 
وزارة  مع  بالتنسيق  العمل  وزارة  به  تقوم  سوف  وهذا 

الصحة لكن نحن بحاجة إلى كوادرأجنبية متخصصة .
سنوات  منذ  البالد  تعيشها  التي  األزمات  تسببت   ●

 تدريبات على »ريادة األعمال« وتأهيل 
شباب الجنوب للعمل في النفط والطاقة 

الشمسية

لهذه األسباب اقترحت
مؤتمًرا شبابًيا جامعا .. وبدأنا برامج 

التطوير الذاتي

12 مبادرة ملواجهة البطالة في 2019
منذ اندالع ثورة السابع عشر من فبراير، وما واكبها من أزمات وتطورات 

سياسية وأمنية بالغة التعقيد، تراكمت مشكالت سوق العمل في البالد، 
ليعاني من تراجع في فرص التوظيف والتدريب.

وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني المهدي األمين، يستعرض في هذا 
الحوار الذي اختص به »الوسط« المشكالت والتحديات التي تواجه قطاع العمل 

والتشغيل، ويشرح خطط حكومة الوفاق في هذا السياق.
وكشف في الحوار عن عزم الوزارة إقامة 12 مبادرة هذا العام 

لمواجهة البطالة، منها إعادة تفعيل الصندوق المالي لمنح قروض 
صغيرة األمد للشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتوصل مع الشباب من 

أجل خلق برامج تطوير ذاتي.. وإلى نص الحوار:

جميع  فى  الموظفين  تدريب  جانب  إلى  ليبية،  متميزه 
العمل. عن  الباحثين  والشباب  الحكومية،  المؤسسات 

عمل  سوق  لخلق  األعمال«  »ريادة  تدريبات  وهناك 
بديل للقطاع الحكومي، وإتاحة الفرصة للسوق الخاص، 
وفي هذا السياق فإن هدفنا هو خلق شراكة بين القطاع 
طريق  عن  العمالة  استجالب  وتنظيم  والخاص،  العام 

العمل. وزارة 

هي  ما  العمل،  عن  العاطلين  أعداد  مضاعفة  في 
خططكم للتغلب على هذه األزمة ..؟

 نعم، هناك أعداد كبيرة عاطلة عن العمل إلى جانب 
مبادرة   12 وهناك  العمومية،  الوظائف  في  التكدس 
سوف ترى النور هذا العام، منها إعادة تفعيل الصندوق 
تم  كما  للشباب،  األمد  صغيرة  قروض  لمنح  المالي 
تحاول  والوزارة  البشرية،  الموارد  تنمية  صندوق  تفعيل 
العمل  سوق  بأن  إيمانًا  للشباب،  جاذبة  فرص  خلق 
واالنخراط  المنظمة،  الجريمة  من  الوحيد  المنقذ  هو 
غير  األعمال  من  وغيرها  البشر،  وتجارة  التهريب  في 

المشروعة.
متوقفة  والمصانع  المشروعات  عشرات  تزال  ال   ●
الحياة  إعادة  يمكن  كيف  سنوات،  منذ  العمل  عن 
لهذه المشروعات لتحريك عجلة االقتصاد الليبي على 

المدى القريب ..؟
 ملف المشروعات والمصانع المتوقفة في عهدة وزارة 
مع  للتعاون  مشتركة  لجنة  وهناك  والصناعة،  االقتصاد 
العمل  إعادة  كيفية  إيجاد  والصناعة من  االقتصاد  وزارة 
التدريبيبة،  الكوادر  حيث  من  المتوقفة  المصانع  بتلك 

وهناك خطة متوسطة المدى مع وزارة االقتصاد.
يعاني  التي  التدريب  أزمة  على  تتغلبون  كيف   ●

..؟ الليبي  الشباب  أغلب  منها 
كفاءتهم  ورفع  الشباب  تدريب  على  تركز  الوزارة   
العطاء،  قدرة  أنفسهم  فى  وتغرس  مهاراتهم،  وصقل 
ليبيا  داخل  محلية  التدريبات  تكون  أن  على  وتركز 
السياق،  هذا  وفي  بسيطة.  أموااًل  فقط  تحتاج  وهي 
كوادر  لخلق  ليبيين  مدربين  بتدريب  الوزارة  تهتم 

تجارب  أغلب  فإن  األعمال  ريادة  ذكر  على   ●
الفردية  المبادرات  دعم  على  قامت  النامية  الدول 
فهل  الصغر،  والمتناهية  الصغيرة  والمشروعات 

لديكم صندوق أو برنامج من هذا النوع ..؟
المالية،  التمويالت  صندوق  تمتلك  العمل  وزارة   
والمالية  االقتصاد  وزارات  مع  بالشراكة  برنامج  ولديها 
المصارف  من  بدعم  الوطني  البرنامج  وهذا  والتخطيط، 
التجارية وشركات التمويل، كما أن وزارة االقتصاد تنفذ 

4 برامج جديدة لدعم الشباب .
وتمكين  تدريب  مشروع  تطبيق  يمكن  كيف   ●

الشباب الذي تتبناه الوزارة ..؟
وهو  كبير  وطني  مشروع  إلطالق  الوزارة  تستعد   
الخريجين،  شباب  ويستهدف  الشباب«  ودعم  »تمكين 
والتعليم  التكوين  إدارة  تفعيل  جرى  السياق  هذا  وفي 

التخصصات. جميع  تحوي  التي  المهني 
● وكيف تتعاطى الوزارة مع مبادرات بعض الشباب 

...؟ المشروعات  إقامة  المقبلين على 
 وزارة العمل تتواصل مع الشباب من أجل خلق برامج 
الشبابية  والمؤتمرات  العمل  ورش  ذاتي، وخالل  تطوير 
رائعة،  أفكارًا  يمتلكون  الشباب  أن  خاللها  ولمست 
والقبلية  الجهوية  من  ومتحررون  متحمسون  وأنهم 

إلى دعم وتأهيل فقط. والتطرف، ويحتاجون 
المميزة،  خصائصها  ليبية  ومنطقة  مدينة  لكل   ●
فهل يمكن العمل على دعم شباب كل منطقة إلقامة 

..؟ المناطق  مشروعات محلية تخدم سكان تلك 
بطابعه  الليبي  الجنوب  إلى  مؤخرًا  زيارة  في  كنت   
مناطق  بكل  العمل  بمكاتب  والتقينا  جدًا،  الخاص 

مع  بتوأمة  وقمنا  التدريب،  مراكز  ودرسنا  الجنوب، 
لتدريب جميع  األعمال  و تطوير  والتدريب  الشباب  مركز 

الجنوب. بلديات  الشبابية من جميع  الفئات 
الزراعي،  السوق  تطوير  سبل  على  كذلك  وركزنا 
وهناك رؤية لدورات تدريبية في مجال الطاقة الشمسية 
والتي يعد الجنوب بيئة مناسبة لها، إلى جانب تدريبات 
على  تدريبية  وخطط  وأوباري،  مرزق  حوض  فى  للنفط 

النحل. تربية 
الليبي،  للشباب  جامع  مؤتمر  عن  وتحدثتم  سبق   ●
أهداف  ما  تهميش،  أو  تمييز  دون  الجميع  شمل  يلم 

هذا المؤتمر ..؟
وغرب  شرق  كافة  من  الشباب  بين  للقاء  مناخ  خلق   
فى  ليبيا  شباب  لجمع  فرصة  الى  نتطلع  البالد.  وجنوب 
دولة  مدنية  بدولة  يؤمن  و  واحدة  رؤية  له  واحد  مكان 
وعندما  المواطنة،  وحق  بالجميع  تعترف  ديمقراطية 

نقول شباب نقصد ذكورًا وإناًثا.
بسوق  المرأة  تمكين  في  الوزارة  خطة  ما  أخيرًا،   ●

..؟ العمل 
سوق  في  بقوة  وجودها  سجلت  الليبية  المرأة   -
وهي  مراحل  ثالثة  على  يكون  المرأة  وتمكين  العمل، 
مراكز  وهناك  والتدريب،  االقتصادي  والتمكين  العمل 
تدعمها  البلديات  كافة  في  المرأة  تطوير  و  تدريب 
في  لتعليمها  جيدًا  مناخًا  وتخلق  تدريبية  بكوادر 
والسعفية  والصوفية  الفخار  مثل  التقليدية  الصناعات 
تدريبها  جانب  إلى  محلية،  خام  مواد  على  تعتمد  التي 
متطورة  أخرى  أسواق  إلى  النمطية  البرامج  من  للخروج 

في السوق الليبي ..

تتبع  قوات عسكرية.. ومن  لديك  ● هل 
أنت كرجل عسكري؟

أنا قائد لقوات   ال يستطيع أحد أن يقول 
بتفسير  يفهم  وربما  اللفظ  بهذا  الجنوب 
العسكرية  المؤسسة  نحن  خاطئ،  أو  آخر 
أو  الشرق  أو  الجنوب  في  واحد، سواء  جسم 

البعض. الغرب، زمالء ونعرف بعضنا 
والخارجية  الداخلية  السياسية  األجندات 
بين  وفرقت  العسكرية  المؤسسة  مزقت 
بالقوات  كأفراد  نحن  أما  العسكريين، 
وقادرون  مشكلة،  بيننا  ليست  المسلحة 
السياسية  األمور  تركتنا  لو  معًا  العمل  على 

التي تذهب في غير صالح البالد.
المؤسسة  لتوحيد  رؤيتك  ما   ●

العسكرية؟
العسكرية،  المؤسسة  توحيد  مع  نحن 
تكون  أن  البد  إذ  فيه،  جدال  ال  مما  وهذا 
أركان  ورئاسة  موحدة  عسكرية  قيادة 
ونحن  منتخب،  جسم  تحت  تعمل  واحدة 
المؤسسة  لتوحيد  القاهرة  اجتماعات  باركنا 
للجنوب  ممثل  دعوة  عدم  رغم  العسكرية 
هناك  أن  نذكر  أن  والبد  رسمية،  بصفة 
المسلحة  القوات  منتسبي  من  كبيرًا  عددًا 
توحيد  هناك  يكون  لن  الجنوب  في 
في  وجودهم  دون  العسكرية  للمؤسسة 
توحيد  النهاية  في  ونتمنى  المعادلة، 

العسكرية. المؤسسة 
عددنا  وكان  طالبنا،   2016 العام  وفي 
ملتقى  بعقد  الجنوب،  ضباط  من  كبيرًا 
والقيادات  الضباط  كل  يحضره  بالجنوب 
أجل  من  تمييز  دون  ليبيا  في  العسكرية 

العسكرية. المؤسسة  توحيد 
تستطيع  العسكرية  المؤسسة  أن  الواقع 
ورفاق  زمالء  عناصرها  ألن  تتوحد  أن 
االختالف  بسبب  مختلفون  ولكنهم  سالح 
يمكن  كيف  مهم:  سؤال  وهناك  السياسي، 
طرف  وكل  العسكرية  المؤسسة  توحيد 
على  المؤسسة  تفصيل  يحاول  سياسي 
يتوحد  أن  وأتمنى  يشاء،  وكيفما  مقاسه 

الساسة وتكون هناك دولة.
● وماذا عن العسكريين في الجنوب؟

تتراكم التحديات العسكرية واألمنية في الجنوب، ما بين استمرار 
خطر تنظيم »داعش« وتحركات تنظيم »القاعدة« وتدفقات الهجرة 

غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية، عالوة على االنفالت األمني.
علي  الفريق  يعرض  »الوسط«،  به  اختص  الذي  الحوار  هذا  في 

سليمان محمد كنه، أحد القيادات العسكرية في المنطقة الجنوبية، 
القبيلة  ودور  العسكرية  المؤسسة  وتوحيد  الجنوب  لتأمين  رؤيته 
في تأمين الجنوب الليبي وشروط نجاح الملتقى الوطني، وإلى نص 

الحوار

- من مواليد العام 1945، في قرية تقرطين بوادي 
عتبه في مرزق.

- ينتمي إلى قبيلة الطوارق )تينالكم(.
- خريج الكلية العسكرية العام 1967م.

التي  األحرار  الوحدويين  الضباط  حركة  في  شارك  ـ 
أطاحت النظام الملكي العام 1969م.

ـ آمر كتيبة الهاون 120 بلواء ناصر بمدينة المرج.
- آمر الكتيبة 26 مدفعية بطبرق.

- آمر الفوج الثاني مدفعية بزليتن.
- آمر لواء الصواريخ.

- آمر منطقة سبها الدفاعية.
- آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الجنوبية.

- أمين اللجنة الشعبية للعدل قبل اللواء عبدالفتاح 
يونس.

الدفاعية  أوباري  ومنطقة  المغاوير  لواء  آمر   -
الحدودية.

ـ شارك في تحرير أوزو 1987، وجرح في هذه المعارك.
بمنطقة  عمودية  طائرة  سقوط  حادث  من  نجا   -

تمسة.
- ساهم في توحيد قبائل الطوارق في الجوار الليبي.

- نزع فتيل االقتتال في مالي والنيجر.
كنه،  أبوبكر  الرائد  البطل  للشهيد  األكبر  الشقيق   -
آمر قوات الصاعقة المشاركة في حرب تحرير لبنان، 

الذى اغتاله الموساد اإلسرائيلي في النيجر.

للقوات  ممدودة  يدنا  الجنوب  في  نحن   
فرق  وال  والغرب  الشرق  في  المسلحة 
بينهما، ونحن مؤسسة واحدة لكن الصراع 
يعمل  الجنوب  السياسية جعل  األطراف  بين 

منفردًا بعيدًا عن الشرق والغرب.

تأمين  تواجه  التي  التحديات  أهم  ما   ●
الجنوبية؟ الحدود 

قبل  الجنوب  تواجه  تحديات  هناك 
بين  السياسي  االختالف  أهمها  الحدود، 
صراعاتهما  ونقل  والغرب،  الليبي  الشرق 

العسكرية  فالصراعات  الجنوب،  إلى 
أصبح  الذي  الجنوب  على  أثرت  والسياسية 
في  ممزقة  العسكرية  فالمؤسسة  تائهًا، 
واآلخر  الشرق  منها  جزء  يتبع  إذ  الجنوب، 
األمنية  األجهزة  أصبحت  كما  الغرب،  يتبع 

. منقسمة
والعسكرية  السياسية  الصراعات  ولألسف 
مزقت النسيج االجتماعي في الجنوب وأصبح 
فريسة اإلهمال دون إمكانات أو دعم مالي أو 
القوى  لكل  مسرحًا  فزان  جعل  مما  عسكري 

سياسية  أجندة  يملك  من  وكل  العسكرية 
والجنوب مما جعل الحدود مستباحة.

● .. وما الحل؟
دون  للحدود  تأمين  هناك  يكون  لن   
وحل  الجنوب  في  القبائل  بين  مصالحات 
أمنية  وخطة  المناطقية  المشاكل  بعض 
ورؤية موحدة خارج نطاق النزاعات اإلقليمية 
لكن  صعبة،  ليست  أمور  وهي  والسياسيية، 
دونها من الصعب تنفيذ خطة لحرس الحدود 
المنافذ  تأمين  أو  الحيوية  األهداف  أو حماية 

البرية والمطارات.
تأمين  في  القبيلة  دور  عن  ماذا   ●

الجنوب؟
دورًا  تلعب  والقرى  والمناطق  القبيلة 
رفع  من  البد  لكن  الجنوب  تأمين  في  كبيرًا 
األيادي عن القبائل ومناطق الجنوب، والواقع 
على  منقسمة  أصبحت  قبيلة  كل  أن  اآلن 
نفسها وهناك بعض القبائل ال تستطيع حل 
مشكالتها ألن االنقسام السياسي والعسكري 
من  يعاني  ما  بقدر  الجنوب  لكن  عليها،  أثر 
على  قدرات  تمتلك  مكوناته  فإن  مشكالت 
إذا  الصعاب  من  الكثير  وتخطي  الكثير  فعل 

تركهم الساسة وشأنهم.
غير  الهجرة  مكافحة  يمكن  كيف   ●

الشرعية؟
ومعقد،  كبير  الشرعية  غير  الهجرة  ملف   
كبيرة  إمكانات  أو  قدرات  يملك  ال  والجنوب 
الشرعية ولن  الهجرة غير  لمجابهة عصابات 
يتوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود إال بعد 
ترتيب البيت الداخلي في الجنوب سواء قوات 

مسلحة أو قبائل أو مناطق.
المبعوث  طرحه  ما  ترى  كيف  أخيرًا..   ●
الملتقى  حول  سالمة  غسان  األممي 

الوطني؟
جمع  في  يساهم  شيء  أي  نؤيد  نحن   
أجل  من  وتصالحهم  شتاتهم  ولم  الليبين 
إنقاذ وإعادة بناء ليبيا. نحن نؤيد االنتخابات 
دون  يكون  أن  شريطة  الوطني  والملتقى 
تمييز وبحضور جميع المكونات واألطياف من 

كل مناطق ليبيا.
ينعقد  أن  ونتمنى  الملتقى  هذا  نشجع 
البلديات  بانتخابات  والتسريع  سريعًا 
أجهزة  بناء  يتم  حتى  الرئاسة  أو  والبرلمان 

دولة واحدة.
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وزير العمل المفوض لـ»الوسط«:

القائد العسكري بالجنوب الفريق علي كنه: 

الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
األجندات السياسية الداخلية والخارجية مزقت الجيش

ال تأمني للحدود دون مصالحات بني قبائل الجنوب

الفريق كنه في سطور:

<   الفريق على كنه خالل اجتماع مع عسكريين في الجنوب



عربي و دولي 06

واشنطن ــ وكاالت

تدخل الواليات المتحدة الشهر الثاني من اإلغالق 
عجز  نتيجة  الفيدرالية  الحكومة  إلدارات  الجزئي 
الكونغرس عن إقرار ميزانية تمول عمل الحكومة 
األزمة  هذه  من  الخروج  في  األمل  تضاؤل  مع 
االقتصاد  على  بظاللها  تلقي  التي  التاريخية 

األميركي ومعنويات األميركيين.
منذ  الفيدرالية  اإلدارات  وشُّلت حركة جزء من 
الديمقراطيين  بين  النزاع  بسبب  ديسمبر،   22
في الكونغرس والبيت األبيض، بخصوص تمويل 
دخول  دون  للحؤول  المكسيك  حدود  على  جدار 

المهاجرين.
ال  موازنة  قانون  على  التوقيع  ترامب  ويرفض 
أحد  لتنفيذ  يريده  دوالر  مليار   5,7 مبلغ  يتضمن 
وترى  الجدار.  بناء  وهو  االنتخابية  وعوده  أبرز 
المشروع  أن هذا  الجدار،  لبناء  الرافضة  المعارضة 
»غير أخالقي« ومكلف وغير نافع، وتدعو إلى إعادة 

فتح اإلدارات كمطلب أساسي.
وأكد ترامب في تغريدة الثالثاء أنه »من دون 
أمن  أو  مؤمنة  حدود  أبدًا  لبلدنا  يكون  لن  جدار، 
في  »بالخوض  الديمقراطيين  متهمًا  قومي«، 

ألعاب سياسية«.
األسبوع  هذا  األميريكي  الرئيس  وانتقد 
الديمقراطيين لرفضهم مقترحات قال إنها تهدف 
إلى إنهاء أطول إغالق حكومي في تاريخ الواليات 
أن  قبل  حتى  رفضت  خططه  إن  وقال  المتحدة. 

يطرحها.
الجريمة  إلى  ينظرون  ال  خصومه  أن  وأضاف 
الذي   ،2020 عام  إلى  ينظرون  فقط  والمخدرات، 
لن يفوزوا فيه. وكتب تغريدة ثانية موجهة على ما 
الذي يخشى أن يكون  المحافظ  اليمين  إلى  يبدو 
بمثابة  الهجرة  بشأن  جانبه  من  المقدم  العرض 

عفو.
وقال ترامب إنه يتحدث فقط عن تمديد قوامه 
االتفاقات  في  فقط  يستخدم  والعفو  أعوام،  ثالثة 

األكبر، سواء بشأن الهجرة أو شيء آخر.
النواب  مجلس  رئيسة  ردت  جهتها،  من 
ترامب  باتهام  بيلوسي  نانسي  الديمقراطية 
والجمهوريين في مجلس الشيوخ بأنهم يتالعبون 

بمصير األميركيين.
»حماية لثالث سنوات«

وبهدف تحريك الوضع، قدم الرئيس الجمهوري 
لـ700  السماح  على  ينص  جديدًا  مقترحًا  السبت 
بـ»الحالمين«، وهي تسمية  يُعرفون  ألف شخص 
الذين  قانوني  غير  وضع  في  بالمهاجرين  خاصّة 

وصلوا إلى الواليات المتّحدة قاصرين، بالبقاء في 
البالد لثالث سنوات.

آخرين،  مهاجر  ألف   300 المقترح  يشمل  كما 
يحميهم  كان  الذي  الخاصّ  الوضع  انتهاء  بعد 
الديمقراطيون  ورفض  المتّحدة.  الواليات  في 
هذا المقترح الذي صنّفوه بأنه »تجميع لمبادرات 
نفسه،  الوقت  وفي  الماضي«.  في  رفضت  قد 
ناخبيه  من  شريحة  رأي  بتهميش  الملياردير  قام 
معارضة ألي »عفو« عن المهاجرين غير الشرعيين.

لكن عرض ترامب قد يكون بمثابة أساس لبدء 
محادثات جديدة بين المعسكرين.

من  فقط   0,5% يطال  أنه  من  الرغم  وعلى 
الموظفين األميركيين، إال أن اإلغالق الحكومي بدأ 
يؤثر بشكل غير مباشر على معنويات األميركيين 
استطالع  وفق  المستهلكين،  نصف  من  وأكثر 

أجرته جامعة ميشيغن.
في  أنفسهم  فيدرالي  موظف  ألف   800 ويجد 
بسبب  أجر،  بدون  أويعملون  قسرية  بطالة  حالة 
الداخلي  األمن  وزارات حساسة مثل  اإلغالق. وفي 
والنقل والخارجية، قّلص عدد الموظفين إلى الحدّ 

األدنى.
رجال  من  تخلو  البالد  في  الوطنية  والحدائق 
األمن، والعديد من المتاحف مغلقة، كما أن حركة 

المطارات األميركية تباطأت.

الضغط
وكتب قائد خفر السواحل األميركي األميرال كارل 
العسكرية  الهيئة  هذه  عناصر  أن  االثنين  شولتز 
القومية  المصالح  لحماية  العالم  »يجوبون 
تحديات  من  عائالتهم  تعاني  فيما  األميركية، 

مادية ومن غياب الراتب«.
المعنيون  الموظفون  سيتلقى  حين  وفي 
مليون  من  أكثر  فإن  رجعي،  بمفعول  رواتبهم 
مع  والمتعاقدين  المخصخصة  الخدمات  في  أجير 

المؤسسات العامة لن ينالوا أجورهم الفائتة.
تعيل  التي  عامًا(   40( هيكس  إيفيت  وأكدت 
بمفردها ولديها وتعمل في مؤسسة سميثسونيان 
ألنني  سيارتي  واشنطن،»سأخسر  في  الثقافية 
تأخرت في دفع األقساط، وكذلك تأميني الصحي 

وتأمين السيارة ورخصة القيادة«.
الموظفين  لمساعدة  مبادرات  وأنشئت 
وجبات  وتقديم  تبرعات  جمع  مثل  المحتاجين، 

مجانية، فيما تقوم بنوك الطعام بدورها أيضًا.
األطول  اإلغالق  لهذا  السياسي  الثمن  وبدأ 
األميركيين  فغالبية  بالظهور،  البالد،  تاريخ  في 
يحمّلون الجمهوريين والبيت األبيض المسؤولية 
فيما آلت إليه األمور، وفق العديد من االستطالعات.

وسيطرح زعيم األكثرية الجمهورية في مجلس 
الرئاسية  المبادرة  ماكونيل  ميتش  الشيوخ 

على  يضغط  أن  وعليه  األسبوع.  هذا  للتصويت 
من  النص  باعتماد  الديمقراطيين  من  العديد 
خالل إظهارهم بأنهم هم المذنبون بما آلت إليه 

األوضاع.
الشيوخ،  للديموقراطيين في مجلس  وبالنسبة 
المفاوضات  ألن  اإلدارات  فتح  أواًل  الضروري  فمن 

قد تدوم لثالثة أو أربعة أسابيع.

الكابوس
يعد  الذي  الحكومي،  اإلغالق  آثار  وبدأت 
األميركية،  المتحدة  الواليات  تاريخ  في  األطول 
إذ  كامل،  شهر  مرور  بعد  أكبر  بشكل  تظهر 
طالت تداعياته الموظفين العاملين في الشركات 
بالمؤسسات  العاملين  أولئك  جانب  إلى  الخاصة، 

الفيدرالية.
ومن الشركات التي تواجه أزمة بسبب اإلغالق، 
»ترانسلفانيا للخدمات المهنية«، حيث يعيش 160 
عاماًل كابوسًا مرعبًا يتمثل باعتماد الشركة على 
التسريح  يهدد شبح  الذي  الوقت  في  احتياطاتها، 
الفيدرالية  الحكومة  لتوقف  الموظفين  العمل  من 

عن سداد فواتيرها المستحقة للمؤسسة.
كارولينا  نورث  من  تتخذ  التي  الشركة  وتعمل 
مقرًا لها، في مجال تزويد منتجات الحليب الجاف 
بالواليات  المنتشرة  الطعام«  لـ»بنوك  والخبز 

القارة  المتحدة، فضاًل عن دعم جهود اإلغاثة في 
السمراء.

للشركة  التنفيذي  الرئيس  جمع  لقاء  وخالل 
أشار  أيام،  قبل  بالموظفين  براندنبورغ  جيمي 
تكفي  قد  الشركة  احتياطيات  أن  إلى  المسؤول 
وأنه  فقط،  المقبل  فبراير  شهر  منتصف  حتى 
عليها  يؤثر  ال  بديلة"  تجارية  "حلول  عن  يبحث 
اإلغالق الحكومي، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن 

بوست".
وال يقتصر تأثير اإلغالق الفيدرالي على التوقف 
فقط،  حكومي  موظف  ألف   800 رواتب  دفع  عن 
العمال  من  كبيرة  أعدادًا  أيضًا  يهدد  ولكنه 
الوكاالت  مع  تتعامل  التي  الخاصة  الشركات  في 

المتضررة بقرار اإلغالق.
المهنية«،  للخدمات  »ترانسلفانيا  وتمثل 
بعقود  مرتبطة  شركة  آالف   10 بين  من  واحدة 
مع مؤسسات وجهات فيدرالية، تأثرت سلبًا بقرار 
طبًقا  باإلغالق،  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
هذه  لبيانات  األميركية  الصحيفة  أجرته  لتحليل 

الفئة من المؤسسات.
وطبًقا لتلك البيانات، فإن متوسط قيمة أعمال 
يبلغ  باإلغالق،  والمتأثر  أسبوعيًا،  الشركات  هذه 

200 مليون دوالر.
شركة  ترامب،  بقرار  أيضًا  المتضررين  ومن 

من  عدد  بات  التي  الحكومية،  للخدمات   »3 »آر 
راتب،  بدون  منازلهم"  في  "جالسين  موظفيها 
للعمليات غلين هارتنغ،  التنفيذي  الرئيس  بحسب 
رواتب  على  اإلبقاء  إلى  اضطر  أنه  إلى  أشار  الذي 
آخرين خوًفا من احتمال انتقالهم لشركة منافسة.

الشركات  إليها  تلجأ  التي  الحلول  بين  ومن 
لمجابهة  فيدرالية  مؤسسات  مع  المتعاقدة 
غير  المهنية  التدريبات  إلغاء  اإلغالق،  تداعيات 

الضرورية، ومنح الموظفين إجازات إجبارية.
ويعد تأثير اإلغالق على العاملين بنظام العقود 
الفيدراليين،  الموظفين  طال  الذي  ذلك  من  أكبر 
ألنهم لن يحصلوا بعد إنهاء اإلغالق على تعويضات 

مقابل األيام التي لم يعملوا فيها.
ويمتد تأثير اإلغالق ليطال حتى العقود الفيدرالية 
تلك  تغرق  قد  إذ  رسميًا،  تعليقها  يجر  لم  التي 
المؤسسات المتعاقدة بالتعقيدات المتصلة باإلغالق. 
االعتبار  بعين  األخذ  يتم  ال  أن  الممكن  ومن 
بالمراسالت والمالحظات في السجالت الفيدرالية، 
لتسليم  فيدراليون  موظفون  يتوفر  ال  قد  أنه  كما 
المالية والتحقق من إكمال األعمال على  الدفعات 
الموظفين  عجز  إلى  باإلضافة  المطلوب،  الوجه 
المتعاقدين عن العمل إلى جانب الفيدراليين، في 

حال إغالق المبنى الذي يعملون فيه.
المتعاقدين  الموظفين  أعمال  وتتنوع 
وشركاتهم تجاه الحكومة الفيدرالية ومؤسساتها، 
حيث تشمل قطاعات عديدة مثل السيارات واألثاث 
والطعام والسلع التي تشتريها الحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، ال تمثل حسابات المتعاقدين بالنسبة 
اإلغالق،  التي تضررت بسبب  الفيدرالية  للوكاالت 
أكثر من خمس إنفاق الحكومة الفيدرالية، وتنحصر 
المتبقية  النسبة  تذهب  بينما  المنتجات،  في 
المكاتب  دعم  الخدمات  هذه  وتشمل  للخدمات. 
الفيدرالية والبرامج الحكومية عبر األعمال الكتابية 
التخصصية.  الدراسات  وتنفيذ  الميزانيات  وتحليل 
كذلك تشمل العقود خدمات، مثل التدبير المنزلي 
وتوفير األمن للمباني المملوكة من الحكومة، إلى 
جانب األبحاث والتطوير لبرامج استكشاف الفضاء.

خطاب حالة االتحاد
إن  الثالثاء،  األميركية،  اإلدارة  قال مسؤول في 
إلقاء خطاب  يعتزم  زال  ما  ترامب  دونالد  الرئيس 
حالة االتحاد السنوي أمام الكونغرس أواخر الشهر 

الجاري طبقًا لما هو مقرر.
بعث  األبيض  البيت  إن  المسؤول،  وأضاف 
بطلب إلى المسؤول عن النظام في مجلس النواب 
 29 يوم  االتحاد  حالة  خطاب  »استعراض«  إلجراء 

يناير.

تضاؤل آمال الحل مع الدخول في الشهر الثاني

اإلغالق الحكومي األميركي »كابوس« يرعب آالف الشركات..ترامب يتمسك بخطاب حالة االتحاد
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»بريكست« ..عودة للمربع صفر

ماي تبحث عن تعديالت اتفاق الخروج من »جلباب أوروبا« في بروكسل

الذي يقضي  اتفاق »بريكست«  المفاوضات بشأن  عادت 
المربع  إلى  األوروبي  االتحاد  من  البريطاني  بالخروج 
تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أعلنت  بعدما  »صفر« 
للبحث  إلى بروكسل  العودة  تنوي  أنها  النواب  أمام  ماي 
القادة  مع  إليه  توصلت  الذي  االتفاق  على  تعديالت  في 
األوروبيين الشهر الماضي ورفضه مجلس النواب، لكنها 

لم تقدّم خطًة بديلة.
وقالت ماي إنها ستواصل اللقاءات مع زمالئها–بينهم 
المسؤولون في الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا 
بينها  بواجباتنا«،  االلتزام  يمكننا  كيف  »لنرى  الشمالية 
والجمهورية  الشمالية  إيرلندا  بين  الحدود  عودة  تجنب 
تؤمن  »بطريقة  األمان«،  »شبكة  إطار  في  اإليرلندية 
العموم،  مجلس  في  ممكن«  دعم  أكبر  على  الحصول 
المباحثات على  أنها ستعرض خالصات هذه  إلى  مشيرة 

االتحاد األوروبي.
المملكة  تبقى  أن  على  األمان«  »شبكة  آلية  وتنص 
االتحاد  مع  واحدة«  جمركية  »أراض  داخل  المتحدة 
األوروبي، األمر الذي سيحد من قدرة لندن على التفاوض 
وال  العالم.  في  أخرى  دول  مع  تجارية  معاهدات  على 
عدم  حال  في  إاّل  هذه  األمان  شبكة  تطبق  أن  يفترض 

التوصل إلى اتفاق في نهاية المرحلة االنتقالية.
حكومتها  أسلوب  في  تغيير  عن  كذلك  ماي  وأعلنت 
وأكدت  البرلمان«.  مع  التعامل  في  انفتاحًا  »أكثر  لتكون 
العمال  لحقوق  ممكنة«  حماية  »أكبر  على  الحفاظ  على 

والبيئة بعد الخروج من االتحاد.
ثان  استفتاء  لتنظيم  التام  رفضها  خصوصًا  وكررت 

أوتأجيل موعد الخروج، بل وضعت على الطاولة سيناريو 
»عدم االتفاق«، الذي تطلب منها المعارضة التخلي عنه.

إنكار تام
وقوبلت تصريحات ماي بالغضب من قبل المعارضة، التي 
البرلمان  في  فشلها  حجم  تستوعب  لم  ماي  أن  اعتبرت 
أكبر هزيمة  لالتفاق، وهي  نائبًا   432 الثالثاء، مع رفض 

سجلت لحكومة بتاريخ البرلمان البريطاني.
»رئيسة  إن  كوربن  جيريمي  العمال  حزب  زعيم  وقال 
الوزراء تعيش حالة إنكار تامة«، وطالب ماي بأن تكشف 
عن »التنازالت« التي تريدها من القادة األوروبيين. وكرر 

هؤالء رفضهم إلعادة التفاوض حول االتفاق.
إنه  بارنييه  األوروبيين ميشال  المفاوضين  وقال كبير 
البريطانية  الحكومة  مع  األمان  على شبكة  التوافق  »تم 
وأعتقد أنه أفضل اتفاق ممكن حتى الساعة«، وذلك في 

حديث لقناة »أر تي إي« اإليرلندية.
الخارجية األوروبيين في شرح  واستفاض معظم وزراء 
ميروسالف  السلوفاكي  الخارجية  وزير  وقال  مواقفهم. 
اليجاك »هل يريدون أن يخسر االتحاد األوروبي أكثر من 

بريطانيا؟«.
وحده وزير الخارجية البولندي جاسيك شابوتوفيتز خرج 
عمليًا االثنين عن الموقف المشترك للدول ال27 عندما 
دعا في تصريح إلى »بي بي سي« إلى تحديد فترة العمل 

بشبكة األمان هذه بخمس سنوات.
الحل »أقل مالءمة إليرلندا لكنه أفضل  ورأى أن هذا 
على  مباشرة  ماي  وردت  اتفاق«.  بدون  بريكست  من 
الصبر  بفارغ  تنتظر  إنها  بالقول  البولندي  الوزير  مقترح 

»أن تناقش تفاصيله«.
إاّل أن وزير الخارجية اإليرلندي سايمون كوفيني سارع 

على الفور إلى رفض هذا االقتراح. وقال الوزير األيرلندي 
من بروكسل على هامش اجتماع لوزراء خارجية االتحاد 
األوروبي »إنها على األرجح مبادرة بهدف المساعدة. إن 
لبولندا مواطنين في المملكة المتحدة أكثر من أي بلد 
آخر وأكثر من أيرلندا نفسها. إال أنني ال أعتقد أنه اقتراح 

يعكس موقف االتحاد األوروبي«.

شكوك ذات تأثير سلبي
النواب  ينوي عدد من  لماي،  »تعنتًا«  اعتبروه  ما  وأمام 
تقديم تعديالت، في محاولة منهم لتجاوز الحكومة، من 
أجل تفادي سيناريو الخروج بدون اتفاق، أوإلرجاء موعد 
في  التصويت  على  التعديالت  هذه  وستعرض  الخروج. 

التاسع والعشرين من يناير الحالي.
»مقلقة  المبادرات  هذه  اعتبرت  الحكومة  أن  إال 
من  فوكس  ليام  الخارجية  التجارة  وزير  وحذر  للغاية«. 
»تسونامي سياسي« إذا لم يحترم النواب نتائج استفتاء 

يونيو 2016.
المديرة  طلبت  االقتصادي،  دافوس  منتدى  وفي 
غوبيناث  غيتا  الدولي  النقد  صندوق  في  االقتصادية 
الشكّ«  حالة  »ينهوا  بأن  البريطانيين  المسؤولين  من 
الشكوك  لهذه  السلبية  »اآلثار  أن  مضيفًة  الموجودة، 

بدأت تظهر على االستثمارات البريطانية«.
وأصدرت الشرطة في إيرلندا الشمالية االثنين تحذيرًا 
مخطوفة  حافلة  عن  بالًغا  تلقت  بعدما  ديري  في  أمنيًا 
سيارة  بتفجير  ارتباط  على  خامسًا  شخصًا  أوقفت  بينما 
إلى مجموعة جمهورية  ونُسب  المدينة  في  السبت  وقع 

منشقة.
بريكست  زعزعة  مخاطر  بشأن  القلق  التفجير  وزاد 
المقاطعة  في  بصعوبة  إليه  التوصل  تم  الذي  للسالم 

البريطانية.
بين  بريكست  اتفاق بشأن  إلى مسودة  التوصل  وتم 
لندن وبروكسل لكنها قوبلت برفض واسع في األوساط 
بين  الحدود  مسألة  شكلت  حيث  البريطانية  السياسية 
إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا أبرز النقاط الخالفية 
فيه. وأفاد جهاز الشرطة في إيرلندا الشمالية عبر »تويتر« 
منطقة  في  لندنديري  ديري/  في  حاليًا  أمنيًا  »تحذيرًا 
الطريق الدائري بعد بالغ عن خطف حافلة حوالي الساعة 
في  ما  ألقوا بشيء  ملثمين  رجال  ثالثة  قبل  11,30 من 

الخلف قبل أن يتركوها«.
وقال الرقيب في الشرطة غوردون ماكالمونت في بيان 

»نتوقع إرباكات كبيرة بينما نعمل على تأمين الموقع«.
من  يبلغ  رجاًل  أوقفت  أنها  كذلك  الشرطة  وذكرت 
العمر 50 عامًا بموجب قانون اإلرهاب كجزء من التحقيق 
الجاري بشأن السيارة المفخخة التي انفجرت السبت خارج 
كذلك  تعرف  التي  الحدودية  ديري  مدينة  في  محكمة 

باسم لندنديري.
 42 العمر  من  يبلغون  رجال  أربعة  توقيف  تم  واألحد 
و34 عامًا إلى جانب اثنين في الـ21 من عمرهما. وقالت 
الشرطة إنها تعتقد أن مجموعة شبه عسكرية تطلق على 
نفسها »الجيش الجمهوري اإليرلندي الجديد«، تقف خلف 

التفجير.
إيرلندا  في  الشرطة  جهاز  من  هاملتون  مارك  وقال 
أر جهازًا كهذا يتم  الشمالية إلذاعة »بي بي سي« »لم 

استخدامه منذ مدة طويلة. إنه تكتيك عالي المخاطر«.
اإليرلندي  الجمهوري  »الجيش  إن  هاميلتون  وقال 
ارتبط مؤخرًا بعدة حوادث لكن تفجير السبت  الجديد« 
السنوات  في  يقع  الذي  األرجح  على  األكبر  الهجوم  »هو 

األخيرة«.

لندن ــ وكاالت

<   رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خارجة من مقرها بوسط لندن 

<   فيديريكا موغيريني

<   ترامب<   عمال داخل مصانع في الواليات المتحدة

شبح »داعش« يلوح  في تفجير »الحسكة« السورية

التنظيم اإلرهابي يتوعد القوات 
األميركية بهجمات جديدة

إلى  األخير في سورية مخاوف عودة تنظيم »داعش«  الهجوم »اإلرهابي«  جدد 
الدولي  التحالف  صفوف  في  األميركية  القوات  اإلثنين،  توعد،  أن  بعد  المشهد 
بشن مزيد الهجمات ضدها، بعد ساعات من تبنيه تفجيرًا انتحاريًا استهدف رتاًل 

تابعًا لها في ريف الحسكة الجنوبي شمال شرق سورية.
الماضي  قبل  األربعاء  استهدف  مماثل  انتحاري  تفجير  بعد  الثاني  هو  والهجوم 
مدينة منبج وأوقع قتلى بينهم أربعة أميركيين، في تصعيد يأتي بعد شهر من 
إعالن الرئيس دونالد ترامب قراره سحب قواته بالكامل من سورية، بعدما حققت 

هدفها بـ»إلحاق الهزيمة« بالتنظيم المتطرف.
وفي بيان نقلته حسابات »متطرفة« على تطبيق »تلغرام«، اإلثنين، توعد التنظيم 
القوات األميركية وحلفاءها برؤية »ما تشيب من هوله رؤوسهم«، مؤكدًا أن »ما 

حّل بهم في الحسكة ومنبج أول الغيث«.
أميركيًا  رتاًل  مستهدفًا  مفخخة  سيارة  داخل  نفسه  تفجير  على  »انتحاري  وأقدم 
يرافقه مقاتلون من قوات سورية الديمقراطية، يؤمنون الحماية له« أثناء مروره 
لحقوق  السوري  المرصد  وفق  الحسكة،  مدينة  جنوب  الشدادي،  منطقة  في 
اإلنسان.   وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، »إن االنتحاري هاجم بسيارته 
وسائل  ونشرت  الرتل.  عداد  في  كانت  الديمقراطية«  لقوات سورية  تابعة  آلية 

إعالم كردية صورًا تظهر اآللية أثناء احتراقها.
سورية  قوات  من  مقاتلين  »خمسة  بمقتل  المرصد  وفق  التفجير  وتسبب 
الديمقراطية المولجين حماية القوات األميركية وإصابة عنصرين أميركيين على 

األقل بجروح«.
وفي بيان على »تويتر«، أفاد التحالف الدولي بتعرض »قافلة مشتركة بين القوات 
األميركية والقوات السورية الشريكة« لهجوم بسيارة مفخخة. وأكد أنه »ما من 

ضحايا في صفوف القوات األميركية«.
وإثر التفجير، تبنى تنظيم »داعش« الهجوم. وأفادت وكالة »أعماق« التابعة له 
في بيان نقلته حسابات »متطرفة« على تطبيق »تلغرام« بـ »هجوم استشهادي 
حزب  كاي(،  كاي  و)بي  األميركية،  للقوات  مشتركًا  رتاًل  يضرب  مفخخة  بسيارة 

العمال الكردستاني، قرب حاجز جنوب مدينة الشدادي«.
ويطلق التنظيم االسم المختصر لحزب العمال الكردستاني على الوحدات الكردية، 

التي تعد الذراع العسكرية لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي في سورية.

بروكسل , وكاالت

موسكو تتوعد بالرد

عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولني روسًا وسوريني في »تسميم سكريبال«

االتحاد  فرض  على  بالرد  موسكو  توعدت 
باألسلحة  تتعلق  عقوبات  اإلثنين  األوروبي 
االستخبارات  جهاز  رئيس  على  الكيميائية 
تتهمها  اللذين  ونائبه  الروسي  العسكرية 
بغاز  هجوم  عن  بالمسؤولية  بريطانيا 
الماضي،  العام  أراضيها  على  األعصاب 
آخرين  روسيين  مسؤولين  إلى  باإلضافة 

وخمسة سوريين.
المسؤولين  أصول  تجميد  إلى  وإضافة 
أعلن  عليهم،  سفر  حظر  وفرض  الروس 
سورية  وكالة  على  عقوبات  فرض  التكتل 
خمسة  وعلى  الكيميائية  لألسلحة  مفترضة 
االتحاد  لدول  بيان  أفاد  ما  وفق  سوريين، 

األوروبي.
وهم  الروس،  بأن  األوروبي  االتحاد  وأفاد 
العسكرية  االستخبارات  ورئيس  عميالن 
ونقل  »حيازة  عن  مسؤولون  ونائبه، 
واستخدام« غاز األعصاب الذي تم استخدامه 
الروسي  العميل  استهدف  الذي  الهجوم  في 
السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري 

البريطانية في مارس الماضي.
متهمان  العميلين  إن  بروكسل  وقالت 
الكسندر  هما  مستعارين  باسمين  بالسفر 
قرار  لكن  بوشيروف،  وروسالن  بيتروف 
بأنهما  عرفتهما  التي  التقارير  أكد  العقوبات 
ميشكين،  والكسندر  شيبيجا  اناتولي 

وعمرهما 39 عامًا.

العقوبات  الئحة  على  إدراجهما  وكان 
قيادة  باستهداف  القرار  لكن  متوقعًا، 
الوكالة  رئيس  العسكرية،  االستخبارات 
فالديمير  األول  ونائبه  كوستيوكوف  إيغور 

أليكسييف، يزيد من أهمية األمر.
لوزراء  اجتماع  عقب  الصادر  البيان  وأفاد 
في  يصب  القرار  »هذا  بأن  التكتل  خارجية 
انتشار  لمكافحة  األوروبي  االتحاد  جهود 
تمثل  التي  الكيميائية  األسلحة  واستخدام 

تهديدًا جديًا لألمن الدولي«.
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزيرة  وقالت 
فيديريكا موغيريني »أنا على ثقة بأن الدول 
قانوني  أساس  على  القرار  اتخذت  األعضاء 
قوي جدًا«، مؤكدة أّن هذا اإلجراء »سيصمد 

أمام تحقيقات المحاكم«.
البريطاني  الخارجية  وزير  رحب  بدوره، 
نظام  ظل  في  األول  بالقرار،  هانت  جيريمي 
على  يركز  األوروبي  لالتحاد  جديد  عقوبات 
وقف استخدام األسلحة الكيميائية المحظورة 

وانتشارها.

الجديدة تفي بتعهدنا  العقوبات  إن  وقال 
األنشطة  ضد  صارمة  إجراءات  باتخاذ 
الطائشة وغير المسؤولة لوكالة االستخبارات 

العسكرية الروسية.
الجاسوس  بتسميم  روس  عمالء  واتُّهم 
الروسي السابق سكريبال وابنته في بريطانيا 
»نوفيتشوك«  غاز  باستخدام  الماضي  العام 
االتحاد  في  تطويره  تم  الذي  لألعصاب 
أي  جهتها  من  موسكو  وتنفي  السوفياتي. 

تورط لها في العملية.
أول  اعتبر  الذي  سالزبري،  اعتداء  وأثار 
في  الكيميائية  لألسلحة  هجومي  استخدام 
غضبًا  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  أوروبا 
إلى  الغربية  الدول  من  العديد  ودفع  دوليًا 

طرد عشرات الدبلوماسيين الروس لديها.
لكن  الهجوم  من  وابنته  سكريبال  ونجا 
أعطاها  بعدما  يونيو  في  توفيت  امرأة 
ويعتقد  عليها  عثر  عطر  زجاجة  صديقها 
استخدمت  أنها  البريطانيون  المحققون 
مرارًا  غاز »نوفيتشوك«. ونفت موسكو  لنقل 
وبديلة  عديدة  تفسيرات  وقدمت  االتهامات 

واتهامات مضادة أيضًا.
في المقابل قلل الناطق ديمتري بيسكوف 
أشارت  التي  التقارير  من  سابق  وقت  في 
يتم  قد  و»بوشيروف«  »بيتروف«  أن  إلى 
موضع  »إنهما  بيسكوف  وقال  استهدافهما. 

شك من دون سبب وجيه«.
السلطات  نشرتها  التي  الصور  أّن  وأّكد 

وقت  لبريطانيا  زيارة  أثناء  لهما  البريطانية 
الهجوم ال تثبت أي شيء.

للرعايا  الصور  من  الكثير  هناك  أن  وتابع 
الروس في بريطانيا وهذا ليس دلياًل مباشرًا. 
ومتماسكة،  واقعية  أدلة  أي  نعرف  ال  نحن 
القرارات  نتعامل مع مثل هذه  فإننا  وبالتالي 

بشكل سلبي.

تهديد روسي
وهددت روسيا االتحاد األوروبي بـ»الرد« بعد 
بروكسل  فرضتها  التي  الجديدة  العقوبات 
العسكرية  االستخبارات  في  مسؤولين  على 
الروسية ، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها 

تحتفظ بحق الرد على هذا العمل العدائي.
جديد  من  الروسية  الخارجية  وشّككت 
في  روسيا  إلى  الموجهة  باالتهامات 
»حملة  واستنكرت  سكريبال،  قضية  إطار 
البريطانية  الحكومة  من  استخباراتية« 
مفاوضات  في  جديدة  أزمة  مع  »تتزامن 

بريكست«.
بحق  بروكسل  بعقوبات  يتعلق  ما  وفي 
العقوبات  استهدفت  السوريين،  المسؤولين 
ورئيسه  العلمية  والدراسات  البحوث  مركز 
ووليد  ياسمينة  طارق  والعقيد  نصري  خالد 

زغايد والعقيد فراس أحمد وسعيد سعيد.
وأشارت تقارير إلى أّن ياسمينة هو ضابط 
الرئيس  وقصر  البحوث  مركز  بين  االرتباط 
اآلخرين  أّن  ويعتقد  األسد،  بشار  السوري 
األسلحة  تطوير  في  العاملين  كبار  من  هم 

الكيميائية وإنتاجها.

عقوبات تتعلق باألسلحة الكيميائية 
على رئيس جهاز االستخبارات 

العسكرية الروسي ونائبه

دمشق ــ  وكاالت
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دمشق ــ وكاالت

مفتوحة  بمواجهة  تنذر  تصعيدية  خطوات  إسرائيل  اتخذت 
بين طهرات وتل أبيب بعد شن الطيران اإلسرائيلي هجومًا 
وإيران  السوري  للنظام  مواقع  استهدف  اإلثنين  عسكريًا 
اإليرانيين صاروخًا أرض  للرد على زعم بإطالق  في سورية، 
أرض، مما أسفر عن مقتل 11 مقاتاًل بينهم سوريان بحسب 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وقال مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت 
مطلع األسبوع إلطالق صواريخ على سورية، فيما أكد الجيش 

الروسي بدوره أن ضربات إسرائيلية طاولت سورية.
سوريين  جنود  أربعة  مقتل  عن  الروسي  الجيش  وتحدث 
وإصابة ستة فيما لفت المرصد السوري إلى مقتل 11 مقاتاًل 

بينهم سوريان.
وكان اإلسرائيليون اتهموا إيران، حليفة النظام السوري، 
على  سورية  من  أرض  أرض  صاروخًا  األحد  أطلقت  بأنها 
الشطر المحتل من هضبة الجوالن. وقال الجيش اإلسرائيلي 
»القبة  منظومة  بواسطة  الصاروخ  هذا  اعتراض  تم  إنه 

الحديدية«.
أنه  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وأكد 
حفل  في  وقال  اإليرانية«،  العدوانية  »باألعمال  يسمح  لن 
تدشين مطار جديد في جنوب إسرائيل إن »سالح الجو وجه 
أطلقت  بعدما  سورية  في  إيرانية  أهداف  ضد  قوية  ضربة 

إيران صاروخًا من هناك في اتجاه إسرائيل«.
نحن  العدوانية.  األعمال  هذه  بمثل  نسمح  »لن  وأضاف 
أدوات  هي  التي  السورية  القوات  وضد  إيران  ضد  نعمل 

العدوان اإليراني«.
وزعم الجيش اإلسرائيلي أن فيلق القدس )التابع للحرس 
أطلق  السورية  األراضي  في  ينشط  الذي  اإليراني(  الثوري 
صاروخًا أرض–أرض من األراضي السورية في اتجاه الجوالن.
على  أكيدًا  دلياًل  مجددًا  بذلك  تقدم  »إيران  أن  وأضاف 
ردًا  أنه  وتابع  سورية«،  في  جذورها  ترسيخ  الفعلية  نياتها 
الليل، هاجمت مقاتالت للجيش مواقع  على الهجوم، وخالل 
وبطاريات  سورية  في  اإليراني  القدس  لفيلق  عسكرية 

سورية للدفاع الجوي.
في  وموقعًا  ذخيرة  مخازن  استهدف  أنه  الجيش  وأوضح 
مطار دمشق الدولي وموقعًا لالستخبارات اإليرانية ومعسكر 

تدريب إيراني لفيلق القدس في سورية.
الضربات  تنفيذ  أنه خالل  أيضًا  اإلسرائيلي  الجيش  وذكر 
على  وردًا  السورية  جو  أرض  صواريخ  من  عشرات  »أطلقت 
التابعة  الجوي  الدفاع  بطاريات  من  العديد  ضرب  تم  ذلك، 
والنقل  االستخبارات  وزير  وقال  السورية«.  المسلحة  للقوات 
مواجهة  في  دخلت  بالده  إن  كاتس،  يسرائيل  اإلسرائيلي 
علنية ومفتوحة مع إيران ولن تسمح لها بتثبيت وجودها في 
المواجهة  هذه  لتأجيج  مستعدة  إسرائيل  أن  وأكد  سورية. 
عندما يتطلب األمر ذلك، ولم يستبعد أن تبذل بالده جهودًا 
في  وأضاف  سورية.  في  اإليراني  النفوذ  انتشار  لمنع  أكبر 
سياستنا  تغيرت  »لقد  اإلسرائيلي:  الجيش  إلذاعة  حديث 

لتشديد  سنحتاج  وعندما  إيران  مع  مفتوحة  مواجهة  وباتت 
هذه المواجهة، سنقوم بذلك«.

على  اإلسرائيلي  الجيش  هجوم  أن  إلى  كاتس  وأشار 
قائد  سليماني  لقاسم  واضحة  إشارة  كان  إيرانية،  مواقع 

فيلق القدس.
هضبة  من  الشمالي  القسم  في  للتزلج  منتجعًا  أن  وأكد 
األراضي  من  إطالقه  تم  بصاروخ  لقصف  تعرض  الجوالن 
الحديدية«  »القبة  بواسطة  اعتراضه  وتم  السورية 

اإلسرائيلية.
تقويض التجذر اإليراني

عن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  تحدث  جهته  من 
دمشق  مطار  محيط  على  مكثف  إسرائيلي  صاروخي  قصف 
الجنوبي  وريفها  دمشق  العاصمة  وضواحي  الدولي 
إلى  وصلت  »الصواريخ  أن  وأضاف  الغربي«.  والجنوبي 

أهدافها وأصابت مواقع ومستودعات لإليرانيين وحزب اهلل 
اللبناني«.

قائد  لكن  خاص،  بشكل  الهجوم  على  إيران  تعّلق  ولم 
سالح الطيران عزيز نصر زاده، أكد أن اإليرانيين »جاهزون 
وإزالته عن وجه األرض«، وفق ما  الصهيوني  النظام  لقتال 
نقلت عنه وسائل إعالم إيرانية بدون أن تحدد ما إذا صدرت 

تصريحاته قبل أو بعد الهجوم.
بضربة  »قام  اإلسرائيلي  العدو  إن  عسكري  مصدر  وقال 
بالصواريخ  متتالية  موجات  وعبر  وجوًا،  أرضًا  كثيفة 

الموجهة«.
الجوي  دفاعنا  منظومات  تعاملت  الفور،  على  أنه  وأضاف 
مع الموقف، واعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت غالبيتها 
األهداف  عشرات  وأسقطت  أهدافها  إلى  الوصول  قبل 
األراضي  باتّجاه  اإلسرائيلي  العدوّ  أطلقها  التي  المعادية 

السوريّة.
اإلسرائيلي«  »العدوان  إن  سانا  السورية  الوكالة  وقالت 
تمّ من فوق األراضي اللبنانيّة ومن فوق إصبع الجليل ومن 
لديه،  األسلحة  أنواع  مختلف  واستخدم  طبريا،  بحيرة  فوق 
األهداف  لمعظم  التصدي  من  الجوية  الدفاعات  وتمكنت 

المعادية.
لديه  أنه  تشاد  إلى  زيارة  خالل  صرح  نتانياهو  وكان 
في  اإليراني  الوجود  تجذر  تقويض  تمامًا:  محددة  سياسة 

سورية والحاق الضرر بأي جهة تريد األضرار.
غارة  شنت  إسرائيل  بأن  نتانياهو  اعترف  أسبوع،  وقبل 
على »مستودع أسلحة« إيراني في مطار دمشق الدولي، في 

تأكيد نادر لمسؤول إسرائيلي لتوجيه مثل هذه الضربات.

الدور الروسي
ومسؤولين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أن  محللون  ويرى 
إسرائيليين آخرين باتوا يتحدثون بصراحة أكبر عن سورية 
مع  األمني  المستوى  على  نتانياهو  مصداقية  تعزيز  بهدف 
من  التاسع  في  ستجري  التي  التشريعية  االنتخابات  اقتراب 

إبريل.
آلية  وضع   2015 في  قررتا  وروسيا  إسرائيل  وكانت 
هذا  لكن  سورية.  في  الجيشين  بين  الصدام«  »لتجنب 
روسية  عسكرية  طائرة  إسقاط  تم  عندما  اهتز  التنسيق 
غارة  بعد  السوري  الجوي  الدفاع  قبل  من  الخطأ  طريق  عن 
إسرائيلية في 17 سبتمبر 2018، ومقتل 15 عسكريًا روسيًا 

كانوا على متنها.
الدفاعات  تعزيز  تريد  أنها  األثر  على  روسيا  وأعلنت 
طراز  من  جوي  دفاع  منظومة  تسليم  مع  السورية  الجوية 

اس300- إلى دمشق.
ضباطًا  أن  الخميس  اإلسرائيلي  الجيش  وأعلن 
»تحسين«  بهدف  اجتماعات  عقدوا  وروسًا  إسرائيليين 
العمليات  االحتكاك« خالل  و»تجنب  الجيشين  بين  التنسيق 

اإلسرائيلية ضد إيران في سورية.
اختبار  نجاح  الثالثاء،  اإلسرائيلية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
التصدي  على  قادرة  »متقدمة«،  صاروخي  دفاع  منظومة 
من  أيام  بعد  وذلك  الباليستية،  الصاروخية  للتهديدات 

اعتراض إسرائيل صاروخًا انطلق من سورية.
الناجح  االختبار  »إن  اإلسرائيلية:  الدفاع  وزارة  وقالت 
إسرائيل  قدرة  في  مهمة  مرحلة  يعد   )3 )آرو-  لمنظومة 
على الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حالية ومستقبلية في 

المنطقة«.
متعددة  منظومة  من  جزًءا   »3  - »آرو  منظومة  وتعد 
للصواريخ  للتصدي  بتطويرها  إسرائيل  تقوم  الطبقات 
ولبنان،  غزة  من  تنطلق  التي  المدى  وقصيرة  متوسطة 

إضافة إلى صواريخ إيران طويلة المدى.
 - وآرو  داود،  ومقالع  الحديدية،  القبة  المنظومة  وتضم 
إندستريز«،  إيروسبيس  »إسرائيل  مؤسسة  طورت  وقد   .2
ودخلت  المنظومة،  العمالقة  األميركية  بوينغ  ومؤسسة 

الخدمة في يناير 2017.

مواجهة مفتوحة بين طهران وتل أبيب

إسرائيل تستهداف مواقع عسكرية لدمشق وإيران بسورية

<   مقاتلة إسرائيلية خالل إحدى الغارات على أهداف في سورية

<  ماكرون<  ماتيو سالفيني

<  جانب من مظاهرات المحتاجين في اليونان

احتجاجًا  أثينا  في  في تظاهرة  ألف شخص  و100   60 بين  ما  شارك 
على االتفاق على االسم الجديد لمقدونيا، مما أدى إلى مواجهات مع 

الشرطة أوقعت جرحى من الطرفين.
من  عناصر  عشرة  إن  اليونانية  المواطن  حماية  وزارة  وقالت 
المستشفى  إلى  متظاهران  نقل  فيما  بجروح،  أصيبوا  الشرطة 

لتعرضهما لمشاكل في التنفس نتيجة الغازات المسيلة للدموع.
الشرطة ونحو ثالثين شابًا ملثمين نجحوا  وجرت مواجهات بين 
عناصر  على  مقذوفات  بإلقاء  وقاموا  التظاهرة،  إلى  التسلل  في 

الشرطة قبل أن يحاولوا اقتحام سور البرلمان.
وردت قوات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع ما 
أدى إلى تفرق العديد من المتظاهرين الذين تضايقوا من الدخان. 
المصورين  من  لعدد  تعرضوا  المشاغبين  من  مجموعة  أن  ونقلت 
في  أعضاء  »متطرفين  فإن  الحكومة  وحسب  معداتهم.  وكسروا 
مقر  اقتحام  حاولوا  أن  بعد  باالضطرابات  تسببوا  الذهبي  الفجر 

البرلمان«.
بيان  في  تسيبراس،  اليكسيس  الحكومة،  رئيس  مكتب  وتابع 
وتسببوا  والهراوات  الخشب  من  بقطع  الشرطة  عناصر  »هاجموا 

بإصابة عشرات األشخاص بجروح نقلوا إلى المستشفيات«.
وأحصت الشرطة نحو ستين ألف متظاهر في بداية التظاهرة عند 
مئة  عن  المنظمون  تحدث  بينما  غرينتش،  بتوقيت   12,00 الساعة 
نقلت  مقدونيا«،  يونانية  لتأكيد  المكافحة  »لجنة  من  وبدعوة  ألف. 
326 حافلة حسب الشرطة آالف المحتجين من مختلف أنحاء اليونان، 

وخصوصًا من الشمال إلى وسط العاصمة.

»سنقاوم«
العمل  توقف  كما  األحد،  منذ  السيارات  أمام  أثينا  وسط  وأغلق 
البرلمان  مقر  حيث  سينتاغما،  ساحة  من  القريبة  المترو  بمحطات 
اليوناني الذي سيصوت في نهاية األسبوع على االتفاق الخالفي عن 

مقدونيا.
رجال  من  وعدد  أرثوذكسية  دينية  مجموعات  المحتجين،  وبين 
والبيضاء  الزرقاء  اليونانية  األعالم  المحتجين  معظم  وحمل  الدين. 
انتشار  مع  تأهب  حالة  في  الشرطة  ووضعت  سينتاغما.  ساحة  في 
وطائرات  مروحيات  التظاهرة  واكبت  كما  أمن،  عنصر  ألفي  حوالي 

مسيرة.
ورسميًا، ال تشارك األحزاب المعارضة لالتفاق ولحكومة أليكسس 
تسيبراس مثل اليمين واالشتراكيين، رسميًا في التظاهرات، لكنها 

قالت إن لكل فرد حرية المشاركة بصفته الشخصية.
الجديدة«  »الديمقراطية  اليمين  حزب  من  النواب  بعض  وحضر 
»الديمقراطية  حزب  عن  أراباتزي  فوتيني  النائبة  وقالت  التظاهرة. 

الجديدة« إنها جاءت تلبيًة »لواجب وطني«.
وصرح رئيس الوزراء المحافظ األسبق أنطونيس ساماراس »إنها 
حقنا«.  أجل  من  اليونان،  أجل  من  الديمقراطية،  أجل  من  تظاهرة 
ووضعت دعوة للمشاركة على الموقع الرسمي لحزب النازيين الجدد 

»جمهورية شمال مقدونيا« تشعل أزمة بأثينا

مواجهات بني الشرطة اليونانية ومتظاهرين 
محتجني على االسم الجديد ملقدونيا

»الفجر الذهبي«.
أثينا  إليه  توصلت  الذي  االتفاق  ويهدف  تاريخية«  »خطوة 
نزاع  إنهاء  إلى   2018 يونيو  في  مقدونيا  اسم  حول  وسكوبيي 
تسمية  على  ينص  وهو  البلدين.  بين  عامًا  ثالثين  منذ  مستمر 

الشمالية«. مقدونيا  »جمهورية  الصغير  البلقاني  البلد  هذا 
وسيناقش البرلمان اليوناني خالل األسبوع الجاري االتفاق الذي 
لتصويت  عرضه  قبل  أيام،  عشرة  قبل  المقدوني  البرلمان  أبرمه 
اليونانيين،  من  العديد  ويؤكد  األسبوع.  نهاية  في  حاسم 
تراث  من  جزء  مقدونيا  اسم  أن  البالد  شمال  سكان  وخصوصًا 

يوناني. محض 
وأكد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس أن »ال نقاش في حق 
وذلك  ديمقراطي«،  مجتمع  في  السلمي  التظاهر  في  المواطنين 

اليساري سيريزا. لحزبه  التابعة  »آغفي«  مع صحيفة  مقابلة  في 
المجموعات  بعزل  االلتزام  الجميع  على  أنه  أيضًا  وشدد 
عن  يمتنعوا  وأن  بالتظاهرات،  تتالعب  أن  يمكن  التي  المتطرفة 

الكراهية. عناوين  ترفع  المشاركة في تظاهرات 
أسبوع،  قبل  االتفاق،  الحكومي على خلفية  ائتالفه  انهيار  وبعد 
في  األربعاء  بحكومته  الثقة  لتجديد  تصويت  في  تسيبراس  نجح 

البرلمان.
في  مقدونيا سيمر  اسم  على  االتفاق  بأن  واثقًا  تسيبراس  وبدا 

300 قبل نهاية األسبوع. 151 نائبًا من أصل  البرلمان بغالبية 
جاء  للرأي  استطالع  نتيجة  األحد  ثيما  بروتو  أسبوعية  ونشرت 
فيه أن %69،5 من اليونانيين ضد االتفاق، كما يرغب %67 بإجراء 
أكتوبر  في  االنتخابات  موعد  حتى  االنتظار  وعدم  مبكرة  انتخابات 

المقبل.
وسالونيكي  أثينا  في  االتفاق  هذا  ضد  عديدة  تظاهرات  وجرت 
واحدة  وكانت  عام.  عام ونصف  قبل  المفاوضات  بدء  منذ  )شمال( 
 2018 فبراير  من  الرابع  في  جرت  التي  تلك  التظاهرات  أكبر  من 

140 ألف شخص. في أثينا وشارك فيها نحو 
إقليم روماني  اليونان جزءًا من  الحالية وشمال  وكانت مقدونيا 
يعرف باسم »مقدونيا«، ويزعم كالهما بإرث اإلسكندر األكبر الذي 

ألفي عام. يعود لقبل 
ونظرًا العتراض اليونان على المصادقة على منح اسم مقدونيا 
باسم  مقدونيا  إلى  لإلشارة  المتحدة  األمم  اضطرت  لجارتها، 

اليوغسالفية«. مقدونيا  »جمهورية 
كما أدى الفيتو اليوناني إلحباط مساعي مقدونيا في االنضمام 
طموحها  وعرقلة   ،2008 العام  في  »ناتو«  األطلسي  شمال  لحلف 

األوروبي. االتحاد  لعضوية  لالنضمام 
المطروحة.  المقترحات  من  الكثير  رُفض   ،1991 العام  ومنذ 
2017 أدى في النهاية إلى  لكن تغيير الحكومة في مقدونيا العام 

التوصل إلى اتفاق ُأبرم العام الماضي.
وبموجب االتفاق المقترح، سيكون اسم البالد »جمهورية شمال 

»المقدونيون«. »المقدونية« وشعبها  ولغتها  مقدونيا 
حتى  وسيتعين  وثنائيًا،  دوليًا  الجديد  االسم  يستخدم  وسوف 
تتبنى  أن  مقدونيا  باسم  حاليًا  تعترف  التي  الـ140  الدول  على 

الجديدة. التسمية 

تدمير مخازن ذخيرة وموقعاً في مطار 
دمشق الدولي وموقعاً لالستخبارات 

اإليرانية

روما وباريس..حرب كالمية محتدمة

الخارجية الفرنسية تستدعي سفيرة إيطاليا احتجاجًا على تصريحات دي مايو

المشتعلة  األزمة  حدة  تصاعدت 
التصريحات  إثر  وباريس  روما  بين 
الحكومة  رئيس  نائب  بها  أدلى  التي 
اإليطالية، لويجي دي مايو، اتهم فيها 
فرنسا بـ»إفقار أفريقيا« وتصعيد أزمة 

المهاجرين.
حملت  التي  الالذعة  التصريحات 
وزارة  دفعت  لفرنسا  بالغة  انتقادات 
سفيرة  الستدعاء  الفرنسية  الخارجية 
مكتب  وأفاد  باريس،  لدى  إيطاليا 
األوروبية،  الشؤون  المكلفة  الوزيرة 
ناتالي لوازو، »أن مدير مكتب الوزيرة 
)تيريزا  إيطاليا  سفيرة  استدعى 
مقبولة  غير  تصريحات  إثر  كاستالدو( 
مسؤولين  عن  صدرت  مبررة  وغير 

إيطاليين باألمس«.
الوزراء  رئيس  نائب  وطالب 
االتحاد  مايو،  دي  لويغي  اإليطالي، 
»عقوبات«  يفرض  بأن  األوروبي 
»إفقار  في  تساهم  التي  الدول  على 
مأساة  خلف  رأيه،  في  وتقف،  أفريقيا« 
المتوسط، وفي  البحر  المهاجرين في 

مقدمها فرنسا.
في  جولة  خالل  مايو  دي  وقال 
األوروبي  االتحاد  »على  البالد:  وسط 
التي  الدول  وكل  فرنسا  يعاقب  أن 
تساهم، مثل فرنسا، في إفقار أفريقيا 
)المهاجرين(  األشخاص  هؤالء  وتدفع 
إلى الرحيل، ألن مكان األفارقة هو في 
المتوسط«،  البحر  وراء  وليس  أفريقيا 

وفق »فرانس برس«.
وأضاف دي مايو، زعيم حركة خمس 
تحكم  والتي  النظام  المناهضة  نجوم 
اليميني  الرابطة  حزب  مع  إيطاليا 
المتطرف، بالقول: »إذا كان ثمة أناس 
الدول  بعض  فألن  اليوم  يرحلون 
لم  فرنسا،  مقدمها  في  األوروبية، 

الدول  من  عشرات  استعمار  عن  تكف 
األفريقية«.

الدول  من  عشرات  »هناك  وتابع: 
فرنسا  فيها  تطبع  التي  األفريقية 
عملة، فرنك المستعمرات، وهي تمول 
العملة«.  الفرنسي بهذه  العام  الدين 
لفرنسا  تكن  لم  »لو  أيضًا:  وقال 
ينبغي  ألنه  األفريقية،  المستعمرات 
تسميتها على هذا النحو، لكانت القوة 
عشرة،  الخامسة  العالمية  االقتصادية 
القوى(  )تلك  أولى  بين  أنها  حين  في 

بفضل ما تقوم به في أفريقيا«.
برلمانية  »مبادرة  مايو  دي  وأعلن 
األسابيع  في  نجوم  خمس  لحركة 
الحكومة  خصوصًا  تشمل  المقبلة« 
والمؤسسات األوروبية بهدف »معاقبة 
استعمار  تواصل  التي  الدول  كل 

أفريقيا«.
ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
العمل والتنمية االقتصادية اإليطالي، 

فصاعدًا،  اآلن  »من  مايو،  دي  لويغي 
يريدون  الذين  المهاجرين  سنرسل 
مرسيليا«،  إلى  سواحلنا  على  الرسو 
بعد الجدل الذي اندلع إثر حادث الغرق 
المتوسط،  في  للمهاجرين  األخير 

الذي أودى بحياة 117 مهاجرًا«.
لحركة  السياسي  الزعيم  وخلص 
فرنسا  »إن  القول:  إلى  نجوم  خمس 
لمستعمراتها  الفرانك  عملة  تطبع 
السابقة، التي تقوم منها بتمويل جزء 
بالقول: »لجعل  واختتم  من ديونها«، 
األفارقة يبقون في أفريقيا، يكفي إبقاء 

الفرنسيين في بالدهم«.
األسبق  الرئيس  رأى  جانبه  من 
برودي،  رومانو  األوروبية،  للمفوضية 
في  المهاجرين  مساعدة  ادعاء  أن 
على  إال  ينطوي  ال  األصلية،  بلدانهم 

مجرد كذبة.
اإليطالي  الوزراء  رئيس  وأضاف 
»ال  صحيفة  مع  مقابلة  في  األسبق 

أجل  من  النضال  »يجب  أنه  ستامبا« 
والشعبويين  السياديين  ألن  أوروبا، 
المشاكل  تلك  حل  من  يتمكنوا  لن 
»فلن  أنفسهم«،  هم  يدينونها  التي 
أبدًا،  السيادية  النزعة  اتباع  يسمح 
المهاجرين  مسألة  حول  اتفاق  بأدنى 
قول  أن  وأوضح  المثال«،  سبيل  على 
هو  بلدانهم،  في  نساعدهم  »دعونا 

محض كذب«.
أن  اإليطالي  السياسي  وذكر 
الذكر، »عاجزان وال  السالفي  التيارين 
يريدان تفعيل أي خطة منظمة لصالح 
والواليات  الصين  مع  ربما  أفريقيا، 
»إنهم  بالقول  واختتم  المتحدة«. 
يحتاجون إلى إرادة وموارد قوية، وهو 
األهداف  لهذه  يكرسونه  ال  ما  تمامًا، 

أبدًا«.
الداخلية اإليطالي ماتيو  وعبر وزير 
أن  في  أمله  عن  الثالثاء،  سالفيني، 
من  قريبًا  الفرنسي  الشعب  يتحرر 
»رئيس بالغ السوء«، وذلك غداة حرب 

كالمية بين البلدين.
أيضًا  يشغل  الذي  سالفيني  وقال 
وزعيم  الحكومة  رئيس  نائب  منصب 
عبر  اليمين(  )أقصى  الرابطة  حزب 
يتمكن  بأن  »آمل  »فيسبوك«: 
الفرنسيون من التحرر من رئيس بالغ 
في  ستكون  ذلك  ومناسبة  السوء، 
حين  األوروبية(  )االنتخابات  مايو   26
الفرنسي  الشعب  بإمكان  سيكون 
ومصيره،  مستقبله  زمام  يستعيد  أن 
من  سيئ  بشكل  الممثل  وكبريائه 
شخصية على غرار )إيمانويل( ماكرون«.
نشره  فيديو  في  سالفيني  وأضاف 
ا وبكل  عبر »فيسبوك«: »أنا قريب جدًّ
جوارحي من الشعب الفرنسي، ماليين 
في  يعيشون  الذين  والنساء  الرجال 
ورئيس  ا  جدًّ حكومة سيئة  مع  فرنسا 

جمهورية بالغ السوء«.

أثينا ــ وكاالت

روما ــ وكاالت

صنعاء ــ وكاالت

بعثة مراقبة جديدة في اليمن

غريفيث بصنعاء في ثاني زيارة معلنة خالل شهر

األمن  مجلس  في  التصويت  الثالثاء  بريطانيا  طلبت 
أشهر  ستة  لمدة  جديدة  بعثة  تشكيل  على  الدولي 
تتولى مراقبة وقف إطالق النار في اليمن واإلشراف على 

انسحاب القوات المتحاربة، بحسب دبلوماسيين.
بريطانيا  صاغته  الذي  القرار  مشروع  ويتضمن 
لدبلوماسيين،  طبًقا  مراقبًا،   75 نحو  بنشر  ويسمح 
الحديدة  مدينة  إلى  المسلحين  غير  المراقبين  إرسال 
إلى  إضافة  ومينائها  المتمردون  عليها  يسيطر  التي 
ستة  هي  أولية  لفترة  عيسى  وراس  الصليف  ميناء 
أشهر. وميناء الحديدة مدخل معظم السلع المستوردة 

والمساعدات اإلنسانية إلى اليمن.
من  المدعومة  الحكومة  بين  المحادثات  وأدت 
في  الماضي  الشهر  الحوثيين  والمتمردين  السعودية 
قوة  على  اتفاق  إلى  المدمرة،  الحرب  إلنهاء  السويد 

مراقبة.
من  مجموعة  أول  المجلس  حول  الماضي  والشهر 
نحو 20 مراقبًا بدء العمل في اليمن، إال أن مهمتهم 

تنتهي في 20 يناير.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  القرار  مشروع  ويدعو 
انطونيو غوتيريس إلى نشر بعثة لدعم اتفاق الحديدة 
»على وجه السرعة« بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد 
باتريك كمارت. وتقول األمم المتحدة أن وقف إطالق 
الحديدة  في  ديسمبر   18 في  سريانه  بدأ  الذي  النار 
انتشار  إعادة  في  تأخرًا  هناك  أن  إال  صامدًا،  يزال  ال 

المتمردين والقوات الحكومية من المدينة.
اليمن  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  بدأ  جانبه  من 
للدفع  اإلثنين  لصنعاء  جديدة  زيارة  غريفيث  مارتن 
إليه  التوصل  الذي تم  قدمًا في اتجاه تطبيق االتفاق 
مدينة  في  هدنة  حول  السويد  في  الماضي  الشهر 

الحديدة االستراتيجية.
وقال مصدر في األمم المتحدة إن غريفيث زار صنعاء 
من أجل »العمل على التنفيذ السريع التفاق الحديدة«، 
في  الدولي  المسؤول  إقامة  مدة  يحدّد  أن  دون  من 

العاصمة اليمنية وما إذا كان ينوي زيارة الحديدة.
وهذه ثاني زيارة معلنة لغريفيث لصنعاء هذا الشهر. 
باسم  المتحدث  قال ستيفان دوجاريك  نيويورك،  وفي 
األمين العام لألمم المتحدة أن المنظمة األممية تعمل 

على عقد اجتماع جديد للجنة المكلفة تطبيق اتفاقات 
السويد في محافظة الحديدة والمؤلفة من ممثلين عن 
الرياض، حيث  أن غريفيث سيزور  النزاع. وذكر  طرفي 
يقيم عدد من مسؤولي السلطة اليمنية المعترف بها 

دوليًا، خالل األيام المقبلة.
مراقبة  المكلفة  المتحدة  األمم  بعثة  موكب  وكان 
المشتركة،  اللجنة  تترأس  والتي  الحديدة  في  الهدنة 
المدينة  في  نار  إلطالق  الماضي  األسبوع  تعرّض 

اليمنية، بدون وقوع إصابات.
محافظة  في  الهشّ  النار  إطالق  وقف  ويسري 
بخرقه  لالتّهامات  تبادل  وسط  اليمن  غرب  الحديدة 

منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.
ويسيطر المتمرّدون على الجزء األكبر من المدينة، 
بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية 

والشرقية.
إلى  ينتميان  أنهما  يرجح  مسلحان  قتل  واالثنين، 
تنظيم القاعدة في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون 
يستقالنها  كانا  سيارة  ضد  أميركية  أنها  يعتقد  طيار 
في مأرب )وسط(، حسبما أفاد مسؤول أمني محلي في 

مأرب.

الجزائر–عبدالرحمن أميني



ما  إلى  بحاجة  أسرة  كل  إن  ليبي  اقتصادي  قال 
الكفاف  حد  على  لتبقى  دوالرات   505 يعادل 
الليبية  األســـرة  أن  يعني  مــا  ــو  وه الــغــذائــي، 
لمواجهة  شهريا  ديــنــار   2000 ــى  إل ستحتاج 
 ،2011 العام  منذ  تصاعد  الذي  األسعار  ارتفاع 

اآلن. وحتى 
أحمد  طرابلس  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  وأشار 
مؤكدا  التضخم،  معدالت  ارتفاع  إلى  أبولسين 
تحتاج  عنها  المعلن  االحصائيات  أن  لـ»الوسط« 
باستثناء  تنخفض  لم  فاألسعار  مراجعة،  الــى 
توزيع  عربات  اختفت  بل  الكمالية،  السلع  بعض 
زادت  و  »1.4دينار«،  المدعوم  بالدوالر  السلع 
التضخم،  لب  هي  التي  األساسية  السلع  أسعار 

الحقيقي. األجر  معدل  رفع  يتطلب  الذي  األمر 
 %3 بين  ما  اآلمنة  التضخم  معدالت  وتتراوح 
 450 البالغ  لألجور  األدنى  الحد  أن  إال   ،%5 إلى 

.2011 دينارا لم يشهد أي تعديل منذ عام 
والغذاء  الــدواء  أسعار  أن  لسين  أبو  وأضــاف 
مع  األجنبي  النقد  مبيعات  رسوم  بسبب  ارتفعت 
 %183 بنسبة  األجنبية  العملة  بيع  رسوم  فرض 
نقدي  دعم  توفير  دون  الرسمي،  سعرها  على 
منذ  صرفها  عن  المتأخرة  األبناء  عالوة  حتى  أو 

سنوات.
الفيتوري  عطية  االقتصادي  الخبير  قال  فيما 
دخولهم  تتآكل  واألجــور  المرتبات  أصحاب  إن 
من  المتضررين  أكبر  وهم  األسعار،  ارتفاع  أمام 
تبقى  اإلسمية  أجورهم  أن  إذ  التضخم،  ارتفاع 
أجورهم  تتناقص  الحقيقة  فــي  بينما  ثابتة، 

الشرائية. قوتها  انخفاض  بفعل  الحقيقية 
اإلجــراءات  اتخاذ  ضرورة  إلى  الفيتوري  ودعا 
العام  المستوى  باستقرار  الكفيلة  النقدية 
فى  المركزى  المصرف  نجاح  إلى  وأشار   ، لألسعار 
األول  العقد  خالل  الظاهرة  لهذه  سابقا  التصدى 

التضخم  معدل  خفض  عندما  القرن،  هذا  من 
يستطيع  »هل  قائال:  وتساءل   .%3 مادون  إلى 
وتخليص  أخرى  مرة  ذلك  فعل  المركزى  المصرف 

نار األسعار«. الناس من 
التضخم  معدل  تراجع  رسمية  بيانات  وأظهرت 

 9.8 إلى  ليبيا  في  المستهلكين  ألسعار  السنوي 
العام  في   28.5% مقابل   ،2018 العام  في   %
العام  منذ  البالد  تشهده  لم  معدل  في   ،2017

.2015
واإلحصاء  التعداد  مصلحة  تقديرات  وذكرت 
الــوفــاق  بحكومة  التخطيط  لـــوزارة  التابعة 
باالنخفاض  بــدأ  التضخم  معدل  أن  الوطني، 
 ،2018 العام  من  األول  الربع  خالل   %19.5 إلى 
إلى  وصوال  الثاني،  الربع  خالل   %11.6 إلى  ثم 
بالسالب  أصبح  لكنه  الثالث،  الربع  في   %9.5
سجل  عندما  الماضي  العام  من  الرابع  الربع  في 

.%-1.2
لمصرف  دراسة  أظهرت  الماضي  سبتمبر  وفي 
القياسية  واألرقــام  التضخم  عن  المركزي  ليبيا 
حققت  المستهلك  أسعار  أن  المستهلك،  ألسعار 

2016 و2017. ارتفاعا ملحوظا خالل عامي 
في  مرتفعا  تصاعديا  اتجاها  الدراسة  ورصدت 
)باستخدام  المستهلك  ألسعار  القياسية  األرقام 
من  ارتفعت  إذ  ــاس(،  أسـ كسنة   2003 سنة 
عام  فــي   297.9 ــى  إل  2016 عــام  فــي   231.9
العام  مــن  األول  الــربــع  فــي   323.4 و   2017
.%19.5 نسبته  تضخما  لتسجل   ،)2018( الجاري 

باألسعار  المقارنات  هذه  كانت  إذا  ما  وحول 
قسم  ــيــس  رئ أوضـــح  ــة،  ــاري ــج ال أم  الــثــابــتــة 
اإلحــصــاء  بمصلحة  االقــتــصــاديــة  اإلحــصــاءات 
بالسالب  النمو  معدل  أن  البتي  معاد  والتعداد 
مع  بالمقارنة  الماضي  العام  من  الرابع  للربع 
باألسعار  أي   2017 الــعــام  مــن  األخــيــر  الــربــع 
منذ  ثابتة  أسعار  توجد  »ال  وقال  فقط،  الجارية 
بشأن  بها  المقارنة  تجري  حتى   2003 العام 

التضخم«. ومعدالت  األسعار 

المركزي عددا من الضوابط بشأن  ليبيا  أصدر مصرف 
العاملة  المصارف  إذ طالب  المصرفية،  الخدمات  تسعير 
إدارة  الحظت  أن  بعد  بها  التقيد  بضرورة  البالد  في 
تقدير  في  عدة  تجاوزات  والنقد  المصارف  على  الرقابة 
اإلخالل  أيضا  شملت  المقابلة،  والرسوم  العموالت 

بمتطلبات اإلفصاح والشفافية.
على  وزعــه  منشور  في  المركزي  المصرف  وشــدد 
المصارف هذا األسبوع، على ضرورة عدم تجاوز الحدود 
والخدمات  الحسابات  على  والعموالت  للرسوم  القصوى 
جدول  في  حددها  التي  لألفراد  األساسية  المصرفية 

خاص بهذا الخصوص.
بعدم  بااللتزام  البنوك  إدارات  جميع  المركزي  وألزم 
لخدمات  المعلنة  األسعار  نشرات  على  تعديل  أي  إجراء 
األفراد، أو إضافة أي خدمة جديدة لها إال بعد إخطاره 
البنوك  إدارات  وطالب  عنها.  موافقته  على  والحصول 
لألفراد  المعدلة  الخدمات  أسعار  بنشرة  بموافاته 
والشركات للعام 2019، وذلك قبل منتصف شهر فبراير 

المقبل.
وتظهر قراءة الجدول الذي عممه المصرف المركزي 
على المصارف بخصوص أسعار الخدمات المصرفية في 

حدها االقصى ما يلي:

خدمات مجانية:
وسحب  سحب(،  )قسيمة  شباك  صك  إصدار  عمليات  ـ 
وعمولة  نفسه،  الفرع  في  بصك  المصرف  داخل  نقدي 
بالمصرف سواء كانت  تتعلق  الراجعة ألسباب  الصكوك 
المصرف  بطاقة  واستخدام  غيرها،  أو  فنية  األسباب 
األدنى  الحد  عن  الرصيد  وانخفاض  الدفع،  نقاط  على 

المطلوب، باإلضافة إلى خدمة مطابقة التوقيع.

دينار واحد فأقل:
لكل  دينار   0.25 بواقع  سنة  من  أقل  حساب  كشف  ـ 
واحد  شهر  فترة  خالل  إضافي  حساب  ولكشف  صفحة، 
0.5 دينار بحد أقصى لكل صفحة، إذا كان الكشف ألكثر 
تاريخ  من  سنوات  خمس  من  وأقل  واحــدة،  سنة  من 

الطلب.
سنوات  خمس  من  ألكثر  إضافي  حساب  كشف  ـ 

بعمولة 0.75 دينار لكل صفحة.
0.5 دينار بحد  النقدي على الصراف اآللي:  ـ السحب 

أقصى عن كل 100 دينار.
الفرع، دينار واحد رسم  ـ تحصيل صك داخل نفس 

ثابت لجميع المبالغ.
و  ــراد،  األف بين  أمــوال  تحويل  عمولة  دينار   0.1 ـ 
الدفع  خدمات  في  محفظة  حساب  لكشف  واحد  دينار 

االلكتروني عبر الهاتف.
عن  االستفسار  لعملية  أقصى  كحد  واحــد  دينار  ـ 
مستديم،  دفع  بأمر  تعليمات  تنفيذ  وكذلك  الرصيد، 
بحد أقصى دينار واحد عن كل أمر، مع رسوم اشتراك 5 

دنانير سنويا بحد أقصى.

فتح حساب جاري
1 ـ الحسابات بالدينار: ـ لموظفي الدولة 20 ديناربحد 
المشروط.و  لإليداع  دينار  و75  واحدة،  لمرة  أقصى 
واحدة،  لمرة  أقصى  بحد  دنانير   5 الطلبة:  حسابات 
 25 الحرة:  ولألعمال  دينار،   50 المشروط  ولإليداع 
لإليداع  دينار  و100  واحدة  لمرة  أقصى  بحد  دينارا 

المشروط.
 30 لمبلغ  المعادل  األجنبية:  العملة  حسابات  ـ   2

المشروط  اإليداع  يتجاوز  أال  على  أقصى،  بحد  دينار 
مبلغ 50 دوالر أميركي وفق السعر الرسمي.

إدارة الحساب الجاري
ـ عمولة إدارة الحساب الجاري بالدينار الليبي: 8 دنانير 

كحد أقصى كل ربع سنة
ـ والحساب الجاري بالعملة األجنبية: 2 دوالر أميركي 

أو ما يعادلها شهريا بحد أقصى وفق السعر الرسمي.
دينار   2 األجنبية:  بالعملة  االلكتروني  والحساب  ـ 

ليبي شهريا بحد أقصى.
إعادة  رســوم  المركزي  المصرف  حدد  حين  في  ـ 
أقصى.  40 دينارا كحد  بـ  بالدينار  راكد  تفعيل حساب 
فقد  األجنبية،  بالعملة  حساب  تفعيل  إعادة  رسوم  أما 
بالدينار  أميركيا  دوالرا   30 مبلغ  يعادل  بما  حددها 

الليبي وفق السعر الرسمي.
حددها  فقد  الــجــاري  الحساب  قفل  ــوم  رس أمــا  ـ 
يكون  أن  على  أقصى،  كحد  دنانير  بعشرة  المصرف 

ذلك بناء على طلب العميل.

إصدار الصكوك وتصديقها:
ـ 20 دينارا إلصدار دفتر صكوك الكتروني 25 ورقة.

ـ 35 دينارا إلصدار دفتر صكوك إلكتروني 50 ورقة.
ـ 10 دنانير لتصديق صك خصما من حساب مصرفي.
 20 برسم  ضائع  صكوك  دفتر  إيقاف  طلب  تنفيذ  ـ 

دينارا بحد أقصى للدفتر كامال.
ـ 10 دنانير لتنفيذ طلب إيقاف صك ضائع.

أو  الرصيد  كفاية  لعدم  الراجعة  الصكوك  عمولة  ـ 
اختالف التوقيع 10 دنانير عن كل صك.

خدمات الدفع االلكتروني عبر الهاتف المحمول:
ـ شحن المحفظة عشرة دنانير كحد أقصى.

ـ كشف حساب محفظة دينار واحد.
)أفــراد(،  لمحفظة  سنوي  حساب  إلدارة  دينارا   20 ـ 

و100 دينار إلدارة حساب سنوي لمحفظة )تجار(
ـ دفع أموال من أشخاص إلى تجار مقابل مشتريات، 
بواقع 3% عن كل عملية بحد أقصى تخصم من التاجر 

فقط.

الحواالت المحلية )الصادرة والواردة(:
ـ 3 دنانير للتحويل بين حسابات العميل داخل المصرف 

ثابتة لجميع الحواالت بالعملة المحلية أو األجنبية.
ـ 5 دنانير رسوم التحويل بين حساب العميل وحساب 
آخر داخل المصرف، بالعملة المحلية أو األجنبية، وكذلك 

لرسوم تعديل أو إلغاء حوالة صادرة.
ثابتة  وهي  حوالة،  لرسوم  أقصى  حد  دنانير   10 ـ 

لجميع المبالغ.
ـ 2 دينار بحد أقصى، عمولة حوالة واردة من مصرف 

آخر، وهي أيضا ثابتة لجميع المبالغ.
البطاقات المصرفية اإللكترونية بالخارج:

لمرة  تخصم  دينارا   70 البطاقة  تجديد  أو  إصدار  ـ 
واحدة طيلة صالحية البطاقة على أال تقل مدة الصالحية 

عن عامين.
ـ 10 دنانير رسوم شحن البطاقة

ـ 40 دينارا بحد أقصى إلدارة حساب بطاقة دولية.
األجنبية إلصدار  بالعملة  يعادلها  ما  أو  دينار   100 ـ 

بطاقة بدل فاقد أو إعادة إصدار.
)PIN( ـ 10 دنانير إلصدار رقم سري بديل

ـ دوالر أميركي واحد أو ما يعادله رسوم االستفسار 
عن الرصيد، وأيضا رسوم الشراء بواسطة أجهزة نقاط 

البيع وشبكة االنترنت.
الصراف  من  النقدي  للسحب  أميركية  دوالرات   4 ـ 

اآللي، بحد أقصى عن كل 100 دوالر.
تمت  حركة  على  لالعتراض  أقصى  حدا  دوالرا   50 ـ 
مجانا  االعتراض  ويكون  البيع،  نقطة  أو  الصراف  على 

ودون رسوم في حال ثبت أنه صحيحا.
البطاقة المصرفية اإللكترونية المحلية:

تجديد  أو  إصــدار  لرسوم  أقصى  حد  دينارا   40 ـ 
البطاقة، و50 دينارا لبطاقة إضافية على الحساب نفسه.

ـ 75 دينارا أعادة إصدار بطاقة بدل فاقد.
ـ 10 دنانير إلعادة شحن البطاقة.
ـ 2.5 دينار إدارة حساب البطاقة.

اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة طروحات األسهم في البورصة 
المصرية خالل 2018 بزيادة 30% 

على العام 2017.

قالوا

08

وصلت دفعات من السيولة النقدية إلى سبع 
مناطق بالجنوب الليبي اإلثنين، شملت أوباري 
والقطرون والديسة وبنت بيه والغريفة وأم 
األرانب ومرزق، وفق ما ذكر الناطق الرسمي 
باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
محمد السالك. وأشار السالك إلى أن وصول 
السيولة النقدية جاء »إلحاقا بزيارة وفد حكومة 
الوفاق الوطني برئاسة وزير الحكم المحلي، د. 
ميالد الطاهر، التي شملت عددا من المناطق 

والبلديات في المنطقة الجنوبية«.
وأضاف »إن دفعات أخرى ستصل تباعا إلى 

مزيد من المناطق في وقت الحق«.

السيولة النقدية تصل إلى 7 مناطق بالجنوب

مليار جنيه

»تأزم األوضاع في ليبيا أثر 
سلبا على االقتصاد التونسي 
خصوصا مع عودة آالف 
التونسيين الذين كانوا 
يعملون بليبيا«.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

5.2
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3883دوالر أميركي
1.5785يورو

1.7982الجنية االسترليني
0.3701الريال السعودي
0.378درهم إماراتي
0.2046االيوان الصيني

2019 23 يناير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

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

السنة الرابعة
العدد 166 18 جمادى األولى 1440 هــ
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الحد األدنى لألجور البالغ 450 دينارا لم يشهد أي تعديل منذ عام 2011

تطالعنا األنباء االقتصادية بعناوين وعبارات مثل »النفط 
االقتصادي«  االســتــقــرار  ــال  آم بفعل   3% بنحو  يرتفع 
و»الذهب مستقر بفعل آمال توقف رفع الفائدة األميركية 
األميركية  البورصة  مؤشرات  و»فتحت  األسهم«  وصعود 
دون تغير يذكر مع انحسار الدعم من اآلمال بشأن مزيد 

من التحفيز الصيني لالقتصاد المتباطئ«.
المهمة  العوامل  من  عامل  إلــى  تشير  جميعا  وهــي 
التي  األوقات  في  خاصة  االقتصادات،  حركة  تشكل  التي 
تطغى فيها حالة من الاليقين أو الضبابية بشأن تطورات 
في  للمتعاملين  النفسية«  »الحالة  وهو  أال  المستقبل 

األسواق، أو ما يطلق عليه العامل »السلوكي«.
التفاؤل  لحالة  يصبح  قــد  ــاع  األوضـ هــذه  ظــل  ففي 
والتشاؤم أو ما أطلقنا عليه حالة »التشاؤل« تأثيرها الكبير 
أرض  على  تجري  التي  الفعلية  االقتصادية  التطورات  على 
الواقع، بأكثر مما للعوامل االقتصادية »المحضة« من تأثير.

إلى  االستناد  أن  هو  إليه  األنظار  لفت  نحاول  ما  غاية 
عوامل اقتصادية »محضة« لن يساعد كثيرا على فهم ما 

ونظن  اآلن.  فعلية  اقتصادية  تطورات  من  يحدث 
العوامل  وبالذات  االقتصادية،  غير  العوامل  دور  أن 

النفسية، سيزداد خالل الفترة الراهنة
وكنا قد أشرنا قبل أكثر من عام في مناسبة فوز 
نوبل في  بجائزة  ثالر  ريتشارد  األميركي  االقتصادي 
السلوكية  المدرسة  رواد  من  واحد  وهو  االقتصاد، 
اتجاهين عريضين  إلى أن هناك  االقتصاد،  في علم 
داخل هذا العلم. االتجاه األول يمكن أن نطلق عليه 
االتجاه  وهو  الخالص«،  أو  »النقي  االقتصاد  اتجاه 
الذي ترتكن إلى العوامل االقتصادية وحدها لتقديم 
إلى  يلجأ  أنه  كما  ــداث،  أح من  يحدث  لما  تفسير 
توقعاته  تقديم  في  الخالصة  االقتصادية  العناصر 
واالقتصادات  األسواق  حركة  تشهده  أن  يمكن  لما 

هذا  أن  أي  البعيد،  أو  القريب  المستقبل  في  المختلفة 
محضة  اقتصادية  عوامل  إلى  يستند  »النقي«  االتجاه 
ظل  وفي  السوق  آلية  وحيادية  انضباط  عادة  تفترض 
هذه  بين  ومن  السوق.  لهذه  ومفترضة  محددة  شروط 
االفتراضات تلك التي تتعلق بانضباط السلوك االقتصادي 
أكانوا  سواء  لألفراد  االقتصادية  »الرشادة«  يسمى  ما  أو 
افتراض  هو  أهمية  واألكثر  مستهلكين،  أم  مستثمرين 
استمرار هذه »الرشادة« 
البشر  سلوك  توجيه  في 
الظروف  ظل  وفي  دائما 

واألحوال كافة.
في  الثاني  االتجاه  أما 
فيذهب  االقتصاد،  علم 
ال  العلم  ــذا  ه أن  ــى  إل
تماما  يتحول  أن  يمكن 
»منضبط«،  علم  ــى  إل
أن  هــو  رئيسي  لسبب 
يشتغل  التي  »مــادتــه« 
»الــبــشــر«  ــي  ه عليها 
وعند  الطبيعة.  وليس 
البد  البشر  عن  الحديث 
من األخذ في االعتبار األهواء، واألمزجة، والهفوات، وخطأ 
سلوك  عن  تعبر  التي  إلخ،  أحيانا...  الكارثية  التقديرات 
قطعا  يتأثر  الذي  حال،  على  يثبت  ال  الذي  المتقلب  البشر 
التشاؤم  أو  التفاؤل  بما يحيط بهم من ظروف من حيث 

أو غيرهما من الحاالت.
المدارس  عديد  هناك  العريض  االتجاه  هــذا  ضمن 
وهي  السلوكية«،  »المدرسة  بينها  ومن  االقتصادية، 
المدرسة التي تحاول إدماج علم النفس في تحليل عملية 
صنع القرار التي تكمن وراء أي نتيجة اقتصادية نراها، مثل 
منتج  استهالك  إلى  المستهلكين  أحد  تدفع  التي  العوامل 
معين بدال عن استهالك منتج آخر، أو العوامل التي تدفع 
أو  معينة  أو شركة  لالستثمار في سهم  المستثمرين  أحد 
سلعة معينة من بين آالف البدائل المتعددة المتاحة أمامه 
يسمح  »النقي«  االقتصاد  علم  خالف  فعلى  األســواق.  في 
فهم  ويحاول  الرشيد«  »غير  بالسلوك  السلوكي  االقتصاد 
العوامل التي أدت إلى ما نراه سلوكا غير رشيد. ويلخص 
 2017 العام  االقتصاد«  »نوبل  على  الحائز  ثالر  ريتشارد 
واحدا من دروس  »إن  بالقول:  السلوكي  االقتصاد  أهمية 
األزمة المالية العالمية التي وقعت العام 2008 هو ضرورة 
دائما  األفراد هو  إن سلوك  القائل  لالفتراض  وضع نهاية 
سلوك رشيد تماما، وإن أسعار السوق تعكس دائما القيم 

الحقيقية للسلع«.
ويمضي بالقول: »إن هناك تأثيرا مهما إلدراك أن البشر 
ال يتصرفون دائما بشكل رشيد على عملية صنع السياسة 
االقتصاد  مثل  علوم  دور  أهمية  تأتي  هنا  ومن  العامة، 
السلوكي وعلم النفس االجتماعي. فهذه العلوم تمكننا من 
تطوير مداخل جديدة في صنع السياسة، بناء على دالئل 

واقعية قائمة على تقصي السلوك الفعلي للبشر«.
إلى  االستناد  أن  إليه هو  األنظار  وغاية ما نحاول لفت 
فهم  على  كثيرا  يساعد  لن  »محضة«  اقتصادية  عوامل 
أن  ونظن  اآلن.  فعلية  اقتصادية  تطورات  من  يحدث  ما 
النفسية،  العوامل  وبالذات  االقتصادية،  غير  العوامل  دور 
سيزداد خالل الفترة الراهنة التي ال نرى لها اتجاها واضحا 
أعتاب  على  نحن  فهل  بـ»الضبابية«.  البعض  يصفها  أو 
الشديد؟  االقتصادي  التباطؤ  أو  الركود  من  بحالة  المرور 
أم أننا على العكس ربما نشهد موجة توسع أو حتى نموا 

ولو محدودا خالل العام الحالي؟
التطورات  إلى  إجاباتها  تستند  لن  األسئلة  هذه  مثل 
التطورات  هذه  أن  طالما  وحدها،  »النقية«  االقتصادية 
ما  على  النفسية  حاالتهم  تنعكس  بشر  يشكلها  ذاتها 
عليه،  بناء  والتصرف  به  واالقتناع  تصديقه  إلى  يميلون 
األسواق  مختلف  في  قراراتهم  على  بدوره  يؤثر  ما  وهو 

وينتهي من ثم إلى تشكيل الواقع االقتصادي برمته.
* باحث بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 
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»محضة« لن يساعد 
كثيراً على فهم ما 

يحدث من تطورات 
اقتصادية فعلية اآلن«

»املركزي« يلزم البنوك بحد أقصى لرسوم الخدمات املصرفية لألفراد والشركات
القاهرة ـ الوسط

 < محمد السالك

األسرة الليبية بحاجة إلى 2000 دينار شهريا ملواجهة ارتفاع األسعار
اقتصادي: رسوم بيع العملة زادت من الغالء وعلى الدولة رفع األجور

طرابلس ـ أحمد الخميسي

 < سوق للخضراوات والفاكهة في طرابلس.

أعلن المصرف المركزي، أمس األربعاء، ضخ 54 
أوباري.  منطقة  في  نقدية  سيولة  دينار  مليون 
مصرف  فروع  تلقت  رسمية،  إحصائيات  وحسب 

الجمهورية في أوباري 27 مليون دينار.
في  أفريقيا  شمال  مصرف  ــروع  ف وجـــاءت 
النقدية  السيولة  ضخ  حيث  من  الثانية  المرتبة 

فــروع  تلقت  فيما  ديــنــار،  مليون   14 بــواقــع 
ماليين  و6   7 و»الصحاري«  الوطني«  »التجاري 
الرئاسي  المجلس  كان  الترتيب.  على  دينار 
وصول  الماضي  اإلثنين  أعلن  الوفاق  لحكومة 
مناطق  سبع  إلى  النقدية  السيولة  من  دفعات 

بالجنوب الليبي من بينها منطقة أوباري.

54 مليون دينار سيولة نقدية ملصارف أوباري



المملكة  فــي  النمو  تباطؤ  مــن  بالرغم 
المتحدة وعدم اليقين بسبب رفض مجلس 
العموم اتفاق »بريكست« ، سجل االقتصاد 
انخفاض  مــع  جــيــدة،  أرقــامــا  البريطاني 

مستوى البطالة وارتفاع القدرة الشرائية.
بحالة  العمل  ســوق  مــؤشــرات  وتــبــدو 
إلى  البطالة  معدل  انخفاض  مع  جيدة، 
4% للمرة األولى منذ 44 عاما في األشهر 
الثالثة حتى شهر نوفمبر، كما أعلن مكتب 
لوكالة  تقرير  حسب  الوطني،  اإلحصاءات 

»فرانس برس«.
ــل مـــن تــوقــعــات  ــدل أقـ ــع ــم ــذا ال ــ وه
اقــتــصــاديــيــن تــحــدثــت إلــيــهــم وكــالــة 
المعدل  هذا  إن  قالوا  الذين  »بلومبرغ«، 
في  سجله   %4.1 مستوى  عند  سيظل 
 1975 العام  نهاية أكتوبر. وألول مرة منذ 
إلى  بريطانيا  في  البطالة  معدل  ينخفض 
العاملين  تعداد  يصل  ولم  المستوى،  هذا 
رقم  إلى  قبل  من  المتحدة  المملكة  في 
خالل  كبير  بارتفاع  شخص،  مليون   32.53

عام واحد.
إلى  البالد  في  التوظيف  نسبة  ووصلت 
هذه  تجميع  بــدء  منذ  األعــلــى   ،%75.8

اإلحصاءات في عام 1971.
وظيفة  ــف  أل  141 بريطانيا  وسجلت 
رقم  وهو  أغسطس،  بأواخر  مقارنة  صافية 
»بلومبرغ«  وكالة  توقعته  مما  بكثير  أعلى 

)87 ألف وظيفة(.
»إي  مجموعة  في  االقتصادي  واعتبر 
واي« البريطانية هاورد آركر، أن سبب هذا 
الشركات  »أن  هو  التوظيف  في  االرتفاع 
من  ممكن  عدد  أكبر  توظيف  في  ترغب 
العاملة  الــيــد  نقص  خشية  ــاص  األشــخ
خصوصا  القطاعات«،  بعض  في  الماهرة 

بسبب تراجع الهجرة من االتحاد األوروبي.
في  الوطني  اإلحصاءات  مكتب  وكشف 
بشأن  مشجعة  أرقاما  الثالثاء،  صدر  تقرير 
بنسبة  قيمتها  زادت  التي  الرواتب،  ارتفاع 
لم  وتيرة  وهــي  واحــد،  عــام  خــالل   %3.4
تعرفها البالد منذ عام 2008، وأكثر ارتفاعا 
الذي تباطأ في نوفمبر ليصل  التضخم  من 

إلى نسبة %2.3.
ارتفاع  يتراجع  فيما  الــرواتــب  وترتفع 
تكتسب  وبذلك،   .%2 قرابة  إلى  األسعار 

لذلك،  ونتيجة  أقوى،  شرائية  قدرة  األسر 
في   %1.2 بنسبة  الحقيقي  الدخل  ارتفع 

شهرنوفمبر.
توقعات مستحيلة

االقتصاديين  بعض  يلحظ  ذلــك،  ومع 
أن نمو الرواتب ال يزال ضعيفا، مقارنة بما 
المالية  األزمة  قبل  عليه  يكون  أن  يمكن 

عام 2008.
النمو  هذا  أن  من  النقابات  اتحاد  وحذر 
حقا  يساعد  أن  يمكن  »ال  الــرواتــب  في 
بآثار  اآلن  حتى  يشعرون  الذين  العاملين 
 200 منذ  األجــور  على  ضغط  فترة  أطــول 

عام«، نتيجة سنوات من التقشف.
من  الشرائية  القدرة  أرقــام  تزيد  وقد 
االقتصادي  بالنمو  يتعلق  فيما  اآلمـــال 
ارتفاع  كــان  ــذي  ال المقبلة،  األشهر  في 

االستهالك محفزا أساسيا له.
العام  السياسي  الغموض  يحد  قد  لكن، 
االتــحــاد  مــن  ــخــروج  ال بــشــروط  المحيط 
ــر فــي زيــادة  األوروبــــي مــن رغــبــة األسـ
استهالكها، كما يجبر الشركات على التفكير 

»فرانس  وفق  باستثمار،  القيام  قبل  مليا 
من  االقتصادية  عن  نقلت  التي  ــرس«  ب
إن  قولها  مينساه  مارينا  آر«  بي  إي  »سي 
»عدم اليقين هذا يعني أن األسر قد تصبح 

أكثر ميال الدخار فائض الدخل المتاح«.
األسبوع  إنجلترا  لبنك  استطالع  وبين 
ستتباطأ  المستهلك  اعتمادات  أن  الماضي 
في بداية عام 2019 بمستوى غير مسبوق 
وضع  بسبب  وتحديدا   ،2007 عــام  منذ 

المصارف شروطا أكثر صرامة.
االقتصاديون  يحدد  الحالي،  الوقت  وفي 
قد  التي   ،2019 لعام  توقعاتهم  بحذر 
الخروج  حال  في  وضحاها  ليلة  بين  تتغير 
بدون  »بريكست«  ــي  األوروب االتحاد  من 
اتفاق، وهو السيناريو الذي تخشاه أوساط 
بين  سلس  طــالق  حالة  في  أو  األعــمــال، 
تعزيز  يــرادف  حل  وهو  ولندن،  بروكسل 

النشاط.
ورأى فريق مراقبين اقتصاديين مستقلين، 
البريطانية،  الخزانة  وزارة  رأيهم  استطلعت 
الحالي  الوقت  في   2019 لعام  النمو  أن 
التي   2018 عام  من  أكثر   ،%1.5 سيكون 

ينتظر أن تكون نسبة النمو فيها %1.3.
نشرت  التي  التقديرات  هذه  بين  ومن 
النقد  صندوق  توقع  دافــوس،  في  اإلثنين 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  ارتفاعا  الدولي 
لعام   %1.5 بنسبة  المتحدة  المملكة  في 
لندن  من  طلب  الصندوق  لكن   ،2019
اليقين  عــدم  لحالة  حد  وضــع  وبروكسل 

المحيطة بـ»بريكست«.

المتتالية  األربــاح  من  شهرين  بعد  مكاسبه  النفط  أوقف 
االقتصاد  نمو  آفــاق  بشأن  المستثمرين  مخاوف  بسبب 
ومدى  »أوبك«  منظمة  أعضاء  أداء  حيال  والقلق  العالمي، 
في  عليه  المتفق  الكلي،  اإلنتاج  خفض  باتفاق  التزامهم 
 1.2 بمقدار  اإلنتاج  إلى خفض  ويهدف  الماضي،  ديسمبر 

مليون برميل يوميا حتى يونيو المقبل.
 18 منذ  للنفط  األفضل  االنطالقة  العام  بداية  ومثلت 
عاما، حسب تقرير لوكالة »بلومبرغ« األميركية، فقد تلقت 
األسواق إشارات إيجابية مع اتفاق دول »أوبك« والمنتجين 
الحفارات  عدد  وتراجع  اإلنتاج  خفض  على  خارجها  من 
األميركية، وهو ما أزاح المخاوف حيال تخمة المعروض، لكن 
تباطؤ  بالتقارير حول  تأثرا  تالشى  ما  التفاؤل سرعان  هذا 
له  األقل  المستوى  الذي المس  بالصين  االقتصادي  النمو 

منذ 28 عاما.
بالتوترات  األسبوع  خالل  النفط  أسواق  أداء  تأثر  كما 
السياسية والتجارية، خاصة تلك التي بين الصين والواليات 
أسعار  على  بظاللها  تلقي  التزال  توترات  وهي  المتحدة، 
الخام، خصوصا وأن المباحثات بين بكين وواشنطن بشأن 

الملكية الفكرية لم تصل إلى نقطة توافق بعد.
النقد  صندوق  توقعات  في  انعكست  ذاتها  والمخاوف 
الدولي، الذي خفض، اإلثنين، توقعاته لنمو االقتصاد في 
وخفض  سنوات  ثالث  منذ  األبطأ  هو  نموا  وتوقع   ،2019
 3.5% إلى  أشهر  ثالثة  في  الثانية  للمرة  للنمو  توقعاته 
لـ2019، كما خفض تقديره للنمو لعام 2020 ليصبح 3.6% 
يتباطأ  العالمي  االقتصاد  إن  وقال   ،%0.1 بانخفاض  أي 
بوتيرة أسرع من المتوقع نتيجة التوترات التجارية والمخاطر 

السياسية مثل »بريسكت«.
شركة  فــي  المحللين  كبير  ــال  ق الــصــدد،  هــذا  وفــي 

»سوميتومو« العالمية لألبحاث، كى كوباشي: »إن 
تراجع إنتاج دول أوبك، وفي مقدمتها السعودية، 
خفف المخاوف بشأن تخمة المعروض في الوقت 
الطلب تبقي األهم. ويحاول  الحالي، لكن مسألة 
المتابعون تحديد معدل التراجع في الطلب العالمي 

على النفط، خصوصا من الصين«.
إلدارة  ريسك«  »غلوبال  شركة  في  المحلل  قال  كذلك 
المخاطر، مايكل بولسن: »أسعار النفط تتجه إلى االنخفاض 
منذ اإلثنين، بالتزامن مع زيادة المخاوف حيال تباطؤ النمو 
من الصين وهو ما قد يؤثر بالتبعية على استهالك النفط«.

التزام »أوبك«
وتترقب األسواق بقلق أيضا اتفاق »أوبك« والمنتجين من 

تقرير  لكن  األسعار،  رفع  في  نجاحه  مدى  وتقييم  خارجها 
من  النفط  منتجي  التزام  أن  أظهر  الدولية  الطاقة  لهيئة 
المستوى  إلى  تراجع  اإلنتاج  خفض  باتفاق  »أوبك«  خارج 

األدنى منذ العام 2017.
السعودية  فيه  وجهت  الــذي  الوقت  في  ذلك  ويأتي 
انتقادات حادة لروسيا لتراجع التزامها باالتفاق، إذ قال وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح، األسبوع الماضي، إن »روسيا 
تخفض إنتاجها النفطي بوتيرة أبطأ من المتوقع«، وهو ما 

نفته موسكو من جانبها، وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك 
إنتاج  بتخفيضات  الخاصة  بتعهداتها  ملتزمة  »بالده  إن 

النفط«.
وأوضحت بيانات تتبع »بلومبرغ« أن التزام دول »أوبك« 
الماضي،  163% في شهر ديسمبر  بنسبة  ارتفع  باالتفاق 
التزام  تراجع  حين  في  عامين،  منذ  األعلى  المستوى  وهو 
الدول من خارج المنظمة بنسبة 1% بسبب ارتفاع اإلنتاج 

من روسيا وكازاخستان وبلوغه مستويات مرتفعة قياسية.

ونجحت السعودية على الجانب اآلخر في خفض إنتاجها 
خالل ديسمبر الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميا مقارنة 
بعد  تنجح  لم  لكنها  نوفمبر،  في شهر  اإلنتاج  بمستويات 
في تخفيض إنتاجها، البالغ 10.5 مليون برميل يوميا، إلى 

المستوى المتفق عليه.

تراجع أنشطة الحفر األميركية ...
وعلى صعيد آخر، تأثرت أسعار النفط خالل األسبوع بتراجع 

عدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة إلى المستوى 
األقل منذ مايو الماضي، كما أعلنت شركة »بيكر هيوز«، 
وأرجع خبير السلع االستراتيجية، وارن باترسون، هذا إلى 
تراجع شهية المنتجين بشأن زيادة أنشطة الحفر بسبب 

تقلب أسعار الخام في الربع األخير من العام الماضي.
لكن اإلنتاج النفطي األميركي اليزال مرتفعا ووصل إلى 
11.9 مليون برميل يوميا، ويرى الباحثون في شركة »جي 
بي سي إنرجي« لالستشارات أن »تراجع أنشطة الحفر لن 
تدفع اإلنتاج األميركي للتراجع بشكل ملحوظ، فمن المنتظر 
زيادته بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا خالل العام الجاري«.
بورصة  في  اآلجلة  للعقود  النفط  أسعار  وهبطت 
حوالي  الثالثاء،  أمس  من  أول  تعامالت  خالل  نيويورك، 
األسبوع  تعامالت  الخام  أغلق  أن  بعد  وذلــك   ،%0.7
الماضي مرتفعا حوالي 3.3%. كما تراجعت عقود خام غرب 
تكساس الوسيط، تسليم فبراير، حوالي 37 سنتا ووصلت 
إلى 53.43 دوالر للبرميل في نيويورك. وكذلك تراجعت 
عقود الخام تسليم مارس في طوكيو 35 سنتا إلى 53.69 

دوالر للبرميل، حسب بيانات »بلومبرغ«.
 93 أو   %1.6 فتراجع  مــارس،  تسليم  برنت،  خام  أما 
بعد  لندن،  تعامالت  في  للبرميل  دوالر   61.81 إلى  سنتا 
أن اكتسب حوالي 4%، في تعامالت اإلثنين، ووصل إلى 

62.74 دوالر.

تفاؤل حذر
ورغم التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط مع نهاية 
العام 2018، إال أن باحثين ومحللين لألسواق عبروا، في 
استطالع للرأي نقلته »بلومبرغ«، عن زيادة الثقة في قطاع 
العام  في  القطاع  نمو  حيال  تفاؤلهم  وعن  والغاز  النفط 

2019، وهو التوقع األكثر تفاؤال منذ العام 2014.
وقالت الوكالة األميركية إن هذا التفاؤل قد يترجم إلى 
إذ توقع حوالي  النفطي،  القطاع  اإلنفاق على  الزيادة في 
الحفاظ على  آرائهم  70% ممن جرى استطالع 
 ،2019 في  زيادته  أو  الحالي  اإلنفاق  مستوى 
النفطية ترى أنها  وقالوا إن كثيرا من الشركات 
باتت أكثر قدرة على المنافسة رغم تقلب أسعار 

النفط في نهاية 2018.
في«  إن  »دي  شــركــة  مــن  الــبــاحــث  وقـــال 
اعتقادا  »هناك  إن  هوفم،  ليف  النرويج  في  االستشارية 
العام. هناك ثقة  قويا بأننا سنرى استثمارات جديدة في 
كبيرة بزيادة الطلب على النفط والغاز، وثقة بشأن زيادة 
هل  هو  األهم  السؤال  ويبقي  الشركات«،  بين  المنافسة 
تعود شركات النفط إلى نمط إنفاقها غير المجدي كما في 
السابق، أم ستحافظ على سياسات »التقشف التنظيمي« 

التي اتبعتها مع انهيار األسعار في العام 2016.

اقتصاد 09

لصناعة  »رينو«  شركة  إن  مصادر  قالت 
السيارات دعت إلى اجتماع لمجلس إدارتها 
اليوم الخميس؛ لمناقشة الخطط ذات الصلة 
لكارلوس  خلفا  للمجلس  رئيس  باختيار 
ارتكاب  بتهمة  اليابان  في  المحتجز  غصن 

جرائم مالية.
وقالت المصادر ذاتها لوكالة »رويترز« إن 
لجنة الترشيحات التابعة لـ»رينو« أيدت موقتا 
اختيار ميشالن جان دومينيك سينار لمنصب 
رئيس مجلس إدارة »رينو«، كما كان متوقعا 
على نطاق واسع، بينما سيتولى تيري بوالر، 
نائب غصن، مهام الرئيس التنفيذي بالكامل.

»رينو« تختار اليوم رئيسا خلفا لغصن
الجزائرية  »سوناطراك«  شركة  قررت 
 ،20% بنسبة  بها  العاملين  أجور  رفع 
من المقرر أن يبدأ تطبيقها من شهر 
العام  المدير  وقــال  المقبل.  فبراير 
لـ»سوناطراك« عبد المؤمن ولد قدور 
إن هذا الزيادة جاءت من أجل مواجهة 
النفطية،  الصناعة  من  الخبرات  نزيف 
وكان قدور أوضح في وقت سابق أن 
العاملين قد هجروا  آالف من   10 نحو 
دولية  نفطية  شركات  إلى  المؤسسة 

خالل العامين الماضيين.

عمومية  شركة  ــاطــراك«  و»ســون
البترولية  الموارد  الستغالل  شكلت 
متنوعة  اآلن  وهـــي  ــر،  ــزائ ــج ال ــي  ف
اإلنتاج  جوانب  جميع  تشمل  األنشطة 
والنقل  واالستخراج  االستكشاف   ..
أنشطتها  في  نوعت  وقد  والتكرير، 

البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.
الثاني  المركز  سوناطراك  وتحتل 
في  النفط  شركات  ترتيب  في  عشر 
العالم في التقرير الدولي ألفضل 100 

شركة نفطية للعام 2004.

»سوناطراك« ترفع أجور العاملني %20
السعر بالدوالرنوع الخام

62.09برنت

53.45غرب تكساس

59.10دبي

61.49سلة أوبك

60.13أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 23 يناير 2019
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نسبة التوظيف في البالد 
إلى 75.8%، األعلى منذ 
بدء تجميع هذه اإلحصاءات 

في عام 1971

اختيار  مرحلة  الكويتية  البترول  مؤسسة  بدأت 
 ،2040 النفطية  استراتيجيتها  لمراجعة  مستشار 
التي وصفت أرقامها بالتقديرية والقابلة للزيادة 

والنقصان.
وقالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في 
الزعابي: »دائما  الكويتية، وفاء  البترول  مؤسسة 
األسس  للتأكد من  التوجهات  مراجعة هذه  تتم 
عملية  وهــذه  عليها،  تبنى  التي  واالفتراضات 

دورية تقوم بها المؤسسة«.
تستهدف استراتيجية القطاع النفطي الكويتي 
 4.75 حوالي  إلى  الخام  إنتاج  بطاقة  الوصول 
مليون برميل يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 

مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
الكويتية نقلت األسبوع  كانت جريدة »الراي« 
رغبته  الفاضل  خالد  النفط  وزير  عن  الماضي 
التي  المالية  المبالغ  حجم  في  النظر  إعادة  في 
رصدها القطاع النفطي ضمن استراتيجية 2040.

المبالغ  وصفه  الوزير  إلى  الجريدة  ونسبت 
 494( كويتي  دينار  مليار   150 بنحو  تقدر  التي 
يتعين  قد  ثم  ومن  متفائلة  بأنها  دوالر(  مليار 

إعادة النظر فيها في ضوء دراسة جديدة.
التمويل  نسبة  تــدور  أن  المقرر  من  وكــان 
و%40   30 بين  االستراتيجية  لمشاريع  الذاتي 

والباقي من البنوك المحلية واألجنبية.

العام  خالل  النفطية  اليابان  واردات  انخفضت 
األقل،  على   1979 منذ  أدنى مستوى  إلى   2018
الغاز  من  أيضا  اليابان  مشتريات  تراجعت  فيما 
عن  الناجم  األمر  وهو  والفحم،  المسال  الطبيعي 
تباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض تعداد السكان.

الطاقة،  استهالك  تحسن  ــام  األرق تبرز  كما 
لتوليد  تستخدم  بديلة  وقــود  ــواع  أن وظهور 
ارتفاع  تسبب  فيما  المواصالت،  وفي  الكهرباء 
الماضي  العام  النووية  الطاقة  من  اليابان  إنتاج 

في تقليص واردات البالد من الوقود األحفوري.
إن  ــاء،  ــع األرب أمــس  المالية،  وزارة  وقالت 

انخفضت   5.8  %  الخام  النفط  اليابان من  واردات 
في 2018 عن مستواها قبل عام.

أكبر  رابع  اليابان،  أن  أولية  بيانات  وأظهرت 
مشتر للنفط في العالم، استوردت ثالثة ماليين 
مسؤول  وقال  الماضي.  العام  في  يوميا  برميل 
في مكتب الجمارك إن الرقم يمثل أدنى مستوى 

منذ بدء االحتفاظ بالسجالت في العام 1979.
وانخفضت واردات الغاز المسال   0.9  % إلى 82 
منذ  مستوى  أدنى  وهو  طن،  ألف  و854  مليونا 
2011. لكن قيمة الواردات زادت 21%. واليابان 

أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

أمس  دوالر،  فوق    1.3     االسترليني  الجنيه  ارتفع 
المشرعين  أن  على  مــؤشــرات  بفضل  األربــعــاء، 
خروج  دون  للحيلولة  سيتحركون  البريطانيين 

بريطانيا من االتحاد األوروبي دون اتفاق.
ومع ضيق الوقت المتبقي حتى الموعد النهائي 
ال  المقبل،  مــارس   29 في  البريطاني  لالنفصال 
من  خروجها  كيفية  بشأن  لندن  في  اتفاق  يوجد 
إذا كانت  ما  أو حتى  العالم  تجاري في  تكتل  أكبر 

ستخرج منه.
قال  المعارض،  البريطاني  العمال  حزب  لكن 

المقبل  األسبوع  بشدة«  المرجح  »من  إن  أمس 
خروج  دون  يحول  أن  يمكن  تعديال  يدعم  أن 
اتفاق. وينظر  بريطانيا من االتحاد األوروبي دون 
أسوأ  أنه  على  اتفاق  دون  بريطانيا  انسحاب  إلى 

سيناريو لالسترليني، وفق وكالة »رويترز«.
لالرتفاع    0.3   %  البريطانية  العملة  ذلك  ودفع 
وهو  دوالر،  وبلغت    1.3005     الـــدوالر،  مقابل 
االسترليني  كما صعد  في شهرين.  مستوى  أعلى 
للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة األوروبية 

الموحدة ليصل إلى    87.45    بنس لليورو.

التوترات التجارية وتباطؤ نمو الصني يكبحان مكاسب النفط

القاهرة – إعداد هبة هشام

رغم التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط إال أن باحثين ومحللين لألسواق عبرواعن تفاؤلهم بالعام 2019

صندوق النقد: ركود االقتصاد العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع نتيجة المشكالت التجارية والمخاطر السياسية

الكويت تراجع »استراتيجية 2040« النفطية

انخفاض واردات اليابان من النفط 
ألدنى مستوى في 39 عاما

االسترليني يصعد وسط مراهنات 
على تفادي الخروج دون اتفاق

 < كارلوس غصن < عبد المؤمن ولد قدور

االقتصاد البريطاني يحقق مؤشرات إيجابية رغم أزمة »بريكست«
انخفاض البطالة وارتفاع القدرة الشرائية 

لندن ـ الوسط

 < أشخاص يتوجهون إلى مركز توظيف في شرق لندن )فرانس برس(.
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النائب العام يدشن العد التنازلي 
لإلسالم السياسي في ليبيا

أحمد معيوف

ميالد عمر المزوغي

»امتى شفت الشمس آخر مرة«
مصطفى الزائدي

نكرم  وأن  نتذكرها،  أن  منا  تستحق  عدة  مناسبات  فهناك  النسيان،  سريعة  الليبية  ذاكرتنا  أن  يظهر 
رجاالتها، إال أننا في غفلة كاملة عنها. يحضرني هنا ما كتبه السيد حسن األمين في الذكرى الثانية لوفاة 

المناضل الحقوقي المرحوم محمد بن حميدة. يقول حسن األمين:
»يبدو أن األحداث المفجعة التي يمر بها الوطن قد أنستنا ذكرى رحيل رجل رائع ومناضل من الطراز 
األول... والذي حلت الذكرى الثانية لرحيله منذ أيام. إنه المناضل محمد بن حميده الذي غادرنا وهو يحلم 
بوطن يتسع للجميع. وطن يسوده األمن والرخاء وينعم شعبه بالحرية. إلى جنة الخلد يا محمد. ومشروع 

الوطن الذي عملت من أجله سيتحقق باذن اهلل )وإن طالت المعاناة(«.
ال أذكر فيما أذكر إن تحدثنا عن مناضلينا الذين غادرونا وهم جميعًا يحلمون بوطن يتسع للجميع. ال 
يقصي أحدًا. وال يسوده رأي واحد... ينعم فيه شعبه بالحرية في إطار قانون يحمي هذه الحريات ويدافع 
عنها. ال أذكر أننا كتبنا في ذكرى رحيل المرحوم منصور رشيد الكيخيا الذي تآمرت عليه الحكومة المصرية، 
والتي ... ومن المفارقات المؤلمة... أنها كانت تستضيف حينها المؤتمر السنوي للرابطة العربية لحقوق 
اإلنسان، وقدمته »هدية« لنظام القدافي الذي غيّبه كما غيّب الكثيرين من معارضيه في السابق. ومن 
قبله جاب اهلل مطر الذي أيضًا كان ضحية مؤامرة المخابرات المصرية مع نظام القذافي، انتهت بتغييبه 
وزميل  كامبردج  خريج  النامي  عمرو  المرحوم  الوديع  والدكتور  البديع«.  الجماهيري  »النظام  سجون  في 
النيهوم في جامعة بنغازي، الذي قال فيه الدكتور المرحوم عمر التومي الشيباني رئيس الجامعة الليبية 
األسبق »النامي رجل صلب لم يخضع يومًا ولم ينحِن...«، وقال فيه المؤرخ والسياسي الليبي، وآخر وزير 
ليبيا  في  الرجال  خير  عن  نتحدث  أننا  نعرف  أن  »يجب  بعيو  مصطفي  السيد  الملكي  النظام  في  للتعليم 
اليوم«، وقال فيه المفكر الكويتي الدكتور عبد اهلل النفيسي »إن الدنيا ال تساوي بعرة كبش إن لم يعطها 
معنى رجال أمثالك«. والمرحوم محمد مصطفى بن رمضان الكاتب واإلعالمي، الذي هجر بالده خوفًا من 
البريطانية  اإلذاعة  بهيئة  العربي  القسم  في  به  انتهت  إعالمية  مجاالت  عدة  في  وعمل  القذافي،  بطش 
في لندن، وأنهى القذافي حياته غيلة أمام مسجد لندن عقب صالة جمعة، ومن 
كانت هناك  »إذا  بقوله  اشتهر  الذي  نافع  بن  والحقوقي محمود  المحامي  بعده 
ثمة حرية يتكلم عنها القذافي، فهي حريته المطلقة، في إهدار حقوق المواطن 
الليبي، وانتهاك حرياته، األساسية والسياسية«. والكثيرون غيرهم الذين ال يتسع 
المجال للحديث عنهم. هؤالء العظماء من رجاالت ليبيا لم يكونوا أعداء للقذافي 
بل كانوا أعداء لنظامه، ولم يعادوا نظامه لمآرب شخصية بل من أجل ليبيا. لكن 
أعداء وعمل على مطاردتهم داخل بالدهم وخارجها، وبالتالي  اتخدهم  القذافي 
عاداهم مصطفي الزائدي ومن على شاكلته، فأين مصطفي الزائدي من هؤالء؟!!!

لقد اعترفت اللجان الثورية بعملية التصفيات التي تقوم بها في حق المعارضين 
في الخارج )والداخل(، إذ صرح السيد موسى كوسة في مقابلة مع صحيفة التايمز 
اللندنية بتاريخ 10 يونيو 1980 بأن اللجان الثورية هي التي نفذت اغتيال محمد 
البريطانية.  الساحة  التصفيات ستتواصل على  أن  نافع مؤكدًا  رمضان ومحمود 
على  ملتقياتها  في  القذافي،  معمر  من  بتحريض  الثورية،  اللجان  صادقت  كما 
برنامج التصفيات الجسدية، وزرعت العمالء في مختلف مدن العالم لمالحقة كل 
رؤوس  قتل  تستطيعوا  لم  إذا  تقول:  التعليمات  وكانت  معارض.  موقف  له  من 

المعارضة فاقتلوا كل من ينتقد النظام وال يرغب في العودة إلى الجماهيرية.
حددت مهام اللجان الثورية في بنود رئيسية أبرزها:

• تحريض الجماهير على ممارسة السلطة.
• ترسيخ سلطة الشعب.

• ممارسة الرقابة الثورية.
• تحريك المؤتمرات الشعبية.

• ترشيد اللجان الشعبية وأمانات المؤتمرات.
• حماية ثورة الفاتح العظيمة والدفاع عنها والدعاية لها.

قد تكون هذه المهام مشروعة لتنظيم سياسي يسعى إلى تحقيق أهداف نفترض، جداًل، أنها لصالح 
الشعب كما يرد في بياناتهم. لكن السؤال: هل كان يتم هذا عن طريق مشروع على أرضية تتالقح فيها 
إجابة هذين  ..؟  معارض  وقتل كل  مخالف  رأي  كل  تكميم  تحقيقه  يلزم  أم  .؟  المختلفة  واآلراء  المشاريع 
السؤالين تبين بجالء ووضوح لماذا عارض الكثيرون من الناشطين »توجهات النظام الجماهيري البديع«، 
ألنصار  يحلو  التي  الفرصة  سنحت  حين  النظام  هذا  على  لالنتفاض  حقيقية  مبررات  هناك  كانت  ولماذا 
أنها ثورة حقيقية على نظام استبدادي  المنتفضون  بالمؤامرة، ويرى  البديع« نعتها  الجماهيري  »النظام 
أعاق حركة المجتمع وسحب البالد والمواطن إلى هوة التخلف، ويرون أن أعداء الثورة قد استطاعوا سرقتها، 
وأن دخول النيتو عليها... رغم دعمه الذي لم تكن لتنجح لو لم يتدخل ... لم يكن بيد من قاموا بها، بل 
كان لحسابات تلك الدول، وما كان أصحاب المصلحة في قيام الثورة قادرين على منع النيتو من التدخل 
حتى لو أرادوا ذلك. فالنيتو ال يتدخل من أجل الشعوب، ناهيك عن تالقي مصالحهم مع مصالحه، وألنهم 

األكثر قدرة فقد كانت الكلمة الفصل لهم في نهاية األمر.
موت  بعد  رئاستها  تولى  )بل  الثورية  اللجان  أقطاب  من  وهو   – الزائدي  الدكتور مصطفي  رأيت  كلما 
لم  عزيز  شخص  ذهني  إلى  يتبادر  اسمه،  أوسمعت  اإللكترونية  الجرائد  أو  القنوات  إحدى  في  المجدوب( 
أعرفه إال في العالم االفتراضي هو المرحوم محمد بن حميدة، الذي بدأ به هذا المقال، وطبعًا عالقة بن 
حميدة في سجاالته الطويلة مع الزائدي وتعريته مألت أهم المواقع الليبية على اإلنترنيت في العقد األول 
من القرن الواحد والعشرين، وأقصد موقع ليبيا وطننا الذي أسسه وأشرف عليه الدكتور الفاضل إبراهيم 
أغنيوة، وموقع ليبيا المستقبل لصاحبه الرائع حسن األمين. وأتذكر حكاية الطالبين السيد الهادي الغرياني 
والسيد أحمد شالدي اللذين نال منهما مصطفي الزائدي في ألمانيا ما ناله منهم. ولوال القدر، ما كان لهما 
أن يخرجا من ذلك البيت الذي عرف ببيت الشعب بمدينة بون األلمانية، في حين أنه كان وكرًا من أوكار 
مجرمي وسفاكي اللجان الثورية التي ذهبت غير مأسوف عليها. يمكن االطالع على قصة هذين الشابين 
كمثال لممارسات اللجان الثورية في ثمانينات القرن المنصرم على الرابط )مصطفي الزائدي وجريمته في 

ألمانيا( وكذلك الرابط )كن كما عرفناك »أسدًا« يازائدي!(.

من المؤكد أن المذكرات التي صدرت مؤخرًا عن مكتب النائب العام، ما كانت 
للمتشددين  وكــرًا  تمثل  التي  العاصمة  داخل  من  يعمل  مكتب  عن  لتصدر 
اإلسالميين، لوال تبني مجلس األمن قرارًا يمنع أحد زعماء الميليشيات اإلسالمية 
من السفر وتجميد أرصدته بالخارج، عقب األحداث التي جدّت مؤخرًا بالعاصمة، 

مما شّكل حقنة شجاعة سرت ببطء في أوصال الجسم القضائي.
اإلسالم  زعماء  كبار  من  ستة  بحق  القضائية(  )االستنابات  التوقيف  مذكرات 
نقول  وال  أظافرهم  تقليم  يجب  هؤالء  بأن  يشيء  المقاتلة(،  )الليبية  المتشدد 
وإن كانت  األخير،  النفس  ورذيلة حتى  أدوار مستهجنة  فللخونة  انتهى دورهم، 
أنفاسهم طويلة نظرًا لضخ الروح في أجسادهم من قبل )مُجنِّديهم( أسياده، فقد 
كانوا األداة الطيّعة للمتربصين بالوطن في أعمال القتل والتشريد والنهب طيلة 
قبل  دولة من  يُستقبلون كمسؤولي  قريب  إلى وقت  وكانوا  الماضية  السنوات 
دول الجوار وتفرش لهم البسط الحمراء وباألخص في تونس والسودان, حيث 
اإلسالميون يسيطرون على مقاليد األمور، الدولتان من خالل الدفع بالمجرمين 
تدمير  في  فاعل  بشكل  ساهمتا  الداخلي،  االقتتال  في  للمشاركة  رعاياهما  من 

البالد وتشريد أبنائه.
في  الفرقاء  كل  مع  مفتوحة  االتصال  وسائل  على  أبقت  ناحيتها،  الجزائر من 
لكنها  اإليجابي،  الحياد  على  تقف  بأنها  الليبي  الشعب  إليهام  منها  محاولة 
البلد،  حماية  على  قادرة  وطنية  دولة  إقامة  سبيل  في  عثرة  حجر  تقف  ولألسف 
فهي جد مستفيدة من أعمال تهريب الوقود واألسلحة )معدات وذخائر–محاربة 
اإلرهابيين على حدودها( والمعدات المدنية )التهيئة الترابية( التي استولى عليها 

الثوار وبيعت بأبخس األثمان.
ما أقدم عليه النائب العام يمثل بداية أفول اإلسالم السياسي الذي استحوذ 
األعمال  بعديد  وقام  الماضية  السنوات  مدى  على  السالح  بقوة  السلطة  على 
اللتين  البلد لقطر وتركيا  العام ورهن  اإلجرامية من قتل وتهجير وإهدار للمال 

تمثالن وبكل جدارة تنظيم اإلخوان المسلمين العابر القارات.
في  الفاعلة  بمشاركتهم  مؤكدة،  معلومات  على  بناًء  جاء  المذكرات  إصدار 
مسلحة  إسالمية  فصائل  تقوده  الذي  الهجوم  وباألخص  مؤخرًا  األحداث  عديد 
لدول الجوار، على الجنوب الليبي واألرواح التي أزهقت بغير وجه حق من مدنيين، 
وعسكريين يعتبرون األساس لبناء الدولة وحماية حدودها اإلقليمية، والمحافظة 
على  بالخير  يعود  بما  الوطن  وازدهار  نمو  في  لتساهم  الطبيعية،  ثرواتها  على 

الشعب.
الميليشيات  تمثل  بلد  في  جدوى  ذات  تكون  لن  اإلجــراءات  هذه  أن  ندرك 
الجهوية والمؤدلجة عموده الفقري، فهناك تزاوج عرفي )مصلحي( بين الساسة 
وقادة هذه الميليشيات، يمثلون الدولة بجناحيها السياسي والعسكري، فّكي رحاه 
بالضرورة سقوط  يعني  )الميليشيات(  بمقدراته. سقوط  وتعيث  الشعب  تطحن 
الساسة المتصدرين المشهد، فهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، ولكن 
هذه اإلجراءات تمثل نقطة ضوء في نفق طويل جد مظلم سيؤدي بالنهاية إلى 
إزاحة هذه األجسام، التي تمثل الكوابيس التي ال تزال تقض مضاجع الجماهير 

التي تمضي جل أوقتها في الطوابير المتعددة عّلها تجد ما تسد به الرمق.
نتمنى أن تتبع هذه الخطوة الجريئة، خطوات تردع ضعاف النفوس عن ارتكاب 
أوغلوا في قتل الشعب وتدمير ممتلكاته  العنف، وتسوق من  أعمال  المزيد من 
إلى ساحات القضاء زمرًا )لكثرتهم( حيث ينال كل منهم جزاءه نكااًل بما كسبت 
يداه، وليقف مسلسل التدمير الممنهج، الذي يشبه المسلسل التركي في كثرة 
حلقاته، كيف ال وهي إحدى الدول التي ساهمت وبقوة في إعداده وإخراجه، حيث 
ولتسخّر  إلى طبيعتها،  الحياة  لتعد  الوطن.  ربوع  كافة  في  العزاء  خيم  انتشرت 
طاقات الشباب في ميادين البناء بداًل من االنخراط في الميليشيات التي أودت 
بحياة الكثيرين منهم، وليعم الرخاء، وذلك لن يتأتّى إال بتكاتف الجهود واختيار 

أناس قلبهم على الوطن، من خالل انتخابات حرة ونزيهة.

سالم الكبتي

أمل مستحيل ومرض ال شفاء منه »رسالة إلى نبيه بري«

تتأرجح  األمور  وأن  والقانون،  الدستور  إلى  نفتقر 
فيها دول  تلعب  وأطراف مختلفة  بين قوى عديدة 
يكاد  لبنان  فإن  ستار  وراء  من  بأرجلها  ومصالح 
فمن  ألحد.  نتمناها  ال  التي  الصورة  نفس  يحمل 
الديمقراطية...  أم  الطائفة  لبنان..  في  يحكم 
العائالت المتنفذة أم المواطن في البسطا التحتا أو 
الفوقا... الحزب أم البرلمان .. عين التينة أم بعبدا.. 
بكركي؟!..  أم  الضاحية  الدار..  أم  األعلى  المجلس 
يواجه  من  األعمال..  تصريف  في  القرار  يملك  من 
الجدار اإلسرائيلي وأطماع إيران المستمرة للدخول 

أو الدخول بالفعل إلى شوارع المنطقة؟!
حتى  بــري  السيد  أيها  لبنان  في  يحكم  من 
تستقيم  كيف  ــام..  اإلم قضية  بتسوية  تطالبونا 

المعالجة وسط الفوضى هنا وهناك؟!
أن تسمع صوتي في عين  وأرجو  األمر،  وحقيقة 
التينة من بنغازي، أن االستفزاز المستمر والعجيب 
لم  لليبيين  وحدهم  أنصارك  وطــرف  طرفك  من 
بالكراهية  معبأة  واتجاهات  نواٍح  عدة  أخذ  يتوقف. 
والحقد والعنف وهي أشياء فيما نعلم لم تكن ضمن 
رسالة السيد الصدر التي أعلنها في ميثاق تأسيس 

»حركة المحرومين« العام 1974.
لقد نادى كثيرًا بالتسامح، ولهذا فإننا كمواطنين 
إجالء  على  الحرص  كل  الحريصين  أول  ليبيين 
الحقيقة وإظهارها، ولكن يا من تسمعني في عين 

التينة ليس بهذا الشكل.
لهذا  بينهما  الملتبسة  والعالقة  ولبنان  ليبيا  إن 
السبب يعانيان سوء الفهم لبعضهما.. فلماذا يتم 
الذين  الليبيون  يدفع  ولماذا  فيه،  المبالغ  التهويل 
عانوا كثيرًا الثمن وحدهم وتُشوه صورتهم وصورة 

بالدهم ويمزق علمهم؟!
أخطأت  لك-  أقول  بري-  السيد  أيها  بالدنا  إن 
في ضرورة تمسكها على حضور القمة في بيروت. 
فماذا  إرهاصاتها..  عنها  أنبأت  فاشلة  قمة  وهي 
تجدي هذه القمم التي فاقت األربعين ما بين عادية 
لبنان  في  العربي  للمواطن  قدمت  ماذا  وطارئة.. 
وليبيا والوطن العربي كله سوى امزيد االنقسامات 
فهل  والتخلف..  والخالفات  والمؤامرات  والصراعات 

نتحدث في التاريخ؟!
محطة  مضت  فترات  مدى  على  لبنان  ظل  لقد 
وجريدتها  ومطبعتها  مقهاها  المنطقة..  أنظار 
الصباحية وسهراتها وأغانيها وقصيدتها وكتابها، 
ومخابراتها  وجواسيسها  وفجورها  لفسقها  ومكانًا 
ومالذًا لمقامريها، وظل في جانب كبير عنوانًا للحرية 
في التعبير والتفكير قبل أن يناله االنحراف بالمعنى 
واألعمال  الغارات  من  الكثير  شهد  ولقد  العلمي. 
مرور  رغم  اآلن  حتى  ساكتًا  يظل  فلماذا  المجيدة.. 
السنوات على موضوعات ال تقل أهمية عن قضية 
اإلمام.. لماذا يسكت على ما جرى فوق أرضه. لماذا 
رئيس  )الشيعي(  مروة  كامل  اغتيال  على  يسكت 
 1966 العام  مكتبه  وسط  »الحياة«  جريدة  تحرير 
ولبنان يعرف من وراء ذلك. لماذا يسكت على اختفاء 
اللبنانيين  الشيوعيين  من  ورفيقيه  الحلو  اهلل  فرج 
وتذويبهم بحامض األسيد كما تردد.. لماذا يسكت 
على تهريب عبدالحميد السراج رجل المخابرات من 
بمالبس  ترحيله  ثم  بيروت  إلى  دمشق  في  المزة 
بموافقة   1962 العام  القاهرة  إلى  اللبناني  الدرك 
اللواء فؤاد شهاب رئيس الجمهورية كما أكد سامي 
كان  الذي  مذكراته،  في  عبدالناصر  سكرتير  شرف 
شريكًا في العملية مع رجال المكتب الثاني اللبناني؟!
ثم إن لدينا نحن الليبيين نموذجًا من ذلك لعل 
أنت شخصيًا.  اآلن وربما  لم يسمع به حتى  العالم 

سأقول لك منذ البداية وسط العاصفة التي تجتاح 
حيث  التينة،  عين  في  لتصلك  األيام  هذه  بيروت 
حقهم  من  الموتورين  أنصارك  إن  ــور:  األم تــدار 
الغضب واالستياء والقلق الذي لم يهدأ عن مصير 
أيها  أيضًا  لك  أقول  ولكنني  الصدر،  موسى  السيد 
إنه  اللحظة وبمنتهى الهدوء،  السيد بري في ذات 
ليس من حقهم على اإلطالق إهانة علمنا الوطني 
الحالية  ليبيا  وتحميل  الكورنيش  على  وتمزيقه 

مسؤولية غياب اإلمام.
وأقول لك وسط العاصفة والثلوج وأكوام القمامة 
التي تعانيها بيروت، والفراغ الحكومي والسياسي، 
إلى  يحتاج  ال  األمر  إن  اليومية  المواطن  ومعاناة 
هذا الغضب ولكنها تحتاج حقًا إلى معالجة وتفاهم 
يقودان إلى النتيجة التي ينبغي أن يعرفها أنصارك 
سيظلون  أنهم  يبدو  الذين  أيضًا  الليبيين  وكل 
الموروثة عن  األلغام  انفجار  وحدهم يدفعون ثمن 

القذافي وأيامه.
تمامًا  تخطئون  وأنصارك  إنك  أيضًا  لك  وأقول 
عندما يتم التصرف بهذا الشكل، وقد ينتهي األمر 
إلى كارثة عظيمة في تعكير العالقات بين الشعبين 
في ليبيا ولبنان . تخطئون أيها السيد بري بإلباسكم 
القضية لليبيا الحالية رغم مساوئها كأي بلد عربي 
آخر وتخطئون عندما يبلغ الحقد والتعصب الطائفي 
اللحظة  في  وتخطئون  الصورة  هذه  على  مــداه 
ليبي  مواطن  احتجاز  في  تستمرون  عندما  نفسها 
شاء له القدر أن يكون أبوه معمر القذافي، فهو ال 
يعرف شيئًا عن القضية كما حدثت، وهو صهركم، 
بيروت  إلى  ويخرج  يدخل  وكــان  لبنانية  وزوجته 
وزوجته  ومصالح،  أمالك  ولديه  باإلقامة  ويتمتع 
اللبنانية.  والجنسية  بالمواطنة  تتمتع  أزياء  عارضة 
لم  لماذا  غير محلها..  الفرص في  تنتهزون  فلماذا 
فعل  بأي  وحماقة  غضبًا  الممتلئون  أنصارك  يقم 
ما  بري  الرئيس  سيادة  يا  ثم  ماضية؟!  فترات  في 
هذا التخليط في السياسة والقضايا ذات التفاصيل 
الحساسة عندما يتم احتجاز ابن مسؤول أو رئيس 
عربي واالعتداء عليه بجريرة ارتكبها والده، إضافة 
هذا  اعتبار  كان  وإذا  الليبي.  بالشعب  إلصاقها  إلى 
األمر صحيحًا فإننا على امتداد المنطقة سنتحاج إلى 
من  الكثير  ستضم  التي  والسجون  األقفاص  مئات 
هذا  كان  لو  فهل  توقف..  بال  والمحاسيب  األنجال 
االبن سيئ الحظ غير ليبي أو غير عربي بالمرة أو 
كان من طائفة بعينها يلحق به ما لحق بهانيبال.. 
هل تستطيعون فعل ذلك مع غيره يا من ال تسمعني 

في عين التينة؟!
والمصيبة  بالخطأ،  الخطأ  معالجة  تمت  لقد 
بالمصيبة، والخطف بالخطف،والحجز بالحجز، وذلك 

يقود إلى الكثير من المصائب وإلى مزيد الكوارث.
ال  وربما  عانت  غيرها،  مثل  ليبيا،  أن  شك  وال 
سواء  بعد  دواء  يجد  لم  الــذي  ــداء  ال نفس  تــزال 
لدينا  إن  المئة  في  مئة  بالكي. وصحيح  أو  بالعالج 
أخطاء ورثناها من المرحلة السابقة وسنظل نكتوي 
بلظاها طوياًل على المستويات المحلية واإلقليمية 
والدولية، ونحن حتى هذه اللحظة ولعلك تدرك هذا 
جيدًا من موقعك في عين التينة، فما زلنا لم نجتز 
الناقة،  مثل  فأعسرت  أعشرت  التي  الوالدة  مخاض 
ويكفي ما عندنا وعندكم، فهناك تشابه كبير بيننا 
وخير شاهد هو  والخطوط،  التفاصيل  اختالف  رغم 
السيد غسان سالمة اللبناني الذي يحاول أن يعالج 

دماملنا وتقيحاتنا النازفة كل يوم.
وإذا كان العالم قد أسهم في الفوضى الحاصلة 
وأننا  دولة،  لسنا  بأننا  إلينا  ينظر  وظل  بالدنا  في 

مواطن ليبي إعالمي ومصور صحفي اسمه أبوبكر 
الشريف خُطف في ظروف غامضة وال يزال مصيره 
مجهواًل حتى اآلن إبان حربكم األهلية العام 1976 
من  رسمية  وبموافقة  األحداث  لمتابعة  ذهب  وقد 
لبنان.. فأين هذا الرجل اآلن.. أليس من حق أسرته 
والليبيين  وطنه  وحق  قصرًا  تركهم  الذين  وأبنائه 
كان  وإذا  الغامض؟!  مصيره  على  الوقوف  جميعًا 
اإلمام قيمة كبيرة روحية ووطنية ونضالية نحترمها 
المصور  بهذا  نعتز  نفسه  بالقدر  فإننا  ونقدرها 
البسيط الذي خُطف وضاع في بيروت...  الصحفي 

وهل نتحدث عن المزيد من التاريخ؟!
لقد ارتبط لبنان وليبيا بحضارة البحر المتوسط. 
ليبيا وأسسوا مدنًا  إلى  الفينيقيون من صور  حضر 
جميلة ونشروا حضارة باقية حتى اليوم. وولد عندنا 
فتح  الذي  الليبي  سيفروس  سبتيموس  ابن  كركال 
أن  دون  اسمه  تحمل  فنية  فرقة  لبنان  وفي  روما، 
التي أساء  الحرف والفن والبحر  إنها حضارة  تعرف. 
إليها القذافي وتسيء إليها الميليشيات والكراهية 

والخطف وتمزيق األعالم وسط العاصفة.
وقبل أن يولد السيد الصدر في قم بإيران بعشر 
قائمقام  أول  السعداوي  بشير  الليبي  كان  سنوات 
مسلم يعين في جزين بجبل لبنان ويسهم في إدارة 
الشؤون هناك. وقبل مولدك يا سيادة الرئيس بري 
في 1938 كان األمير شكيب أرسالن، جد البيك وليد 
جنبالط لوالدته، عندنا يتابع أخبار المقاومة ويكتب 
النبيل  للرجل  رفيقًا  وظل  قضيتنا،  عن  ويدافع  عنا 
أحمد الشريف السنوسي ويرد أكاذيب الطليان عن 
اسمه  ليبي  مثقف  ثمة  األيام  تلك  وكان  الليبيين. 
ومراسالت  رفيعة  أدبية  عالقة  على  برشان  منير 
أصولها  المطربة  نازك  وإن  زيادة.  مي  مع  طويلة 
ليبية وصلت عائلتها إلى لبنان قبل الغزو اإليطالي. 
كان من مؤسسي  الزائدي  خليفة  علي  الليبي  وإن 

الكشفية اللبنانية وله تالميذه.
في  ووضعها  إليها  النظر  ينبغي  كثيرة  مثلة 
الظنون  في  الشعبان  يضيع  ال  حتى  الحسبان 

والشكوك والتحاقد.
ثم أليست أصول اإلمام الصدر إيرانية، فقد وُلد 
هناك ووصل إلى لبنان العام 1960 ونال الجنسية 
اللبنانية العام 1968 واحتفظ بجنسيته اإليرانية.. 
فلماذا بالده األصلية تلتزم الصمت يا سيادة السيد 
ثمة  هل   .1978 العام  رفيقيه  مع  غيابه  منذ  بري 
جهات محلية وإقليمية وأطراف كبيرة تلتزم الصمت 

ولديها مصلحة في ذلك؟!
إن الليبيين ال يعلمون شيئًا عما حدث بالتفصيل 
تــرددت  وقــد  الحقيقة،  على  الــوقــوف  ويهمهم 
الروايات واختلفت: إيطاليا.. االختفاء.. االحتجاز في 
تقارب  لدرجة  البحر،  في  الرمي  القتل..  ما..  مكان 

أساطير السندباد.
ليس  ولبنان  القذافي.  معمر  ليست  ليبيا  إن 
واستغالل  فقط،  وطائفتك  أنت  أو  الصدر  موسى 
الصورة  بهذه  الفرصة  سنحت  كلما  القضية  هذه 
وحضارته  لبنان  إلى  يسيء  الجاهلي  الثأر  وهــذا 
المستوى  على  ولكنه  طائفيًا  يعالج  ال  إنه  وروحه. 
السياسي بالتحاور والتفاهم وإيجاد الحلول والمخرَج 

الذي يرضي كل األطراف لبنانية أو ليبية.
سراح  وأطلقوا  هانيبال.  سراح  أطلقوا  باختصار: 
من  واجعلوا  والتخلف،  الطائفية  أسر  من  القضية 
لبنان وليبيا صورة زاهية للتسامح والحرية. يكفى ما 

هما فيه من باليا ومصائب.
أيها السيد بري. نريد أماًل يلوح في الظالم رغم 

السفهاء وتمزيق األعالم!!

 ليس من حقهم 
على اإلطالق 

إهانة علمنا 
الوطني وتمزيقه 

على الكورنيش 
وتحميل ليبيا 

الحالية مسؤولية 
غياب اإلمام!

 إذا كان اإلمام 
قيمة كبيرة 

روحية ووطنية 
ونضالية نحترمها 

ونقدرها فإننا 
بالقدر نفسه نعتز 

بهذا املصور 
الصحفي البسيط 

الذى ُخأطف 
وضاع في بيروت.

دستور طروادة البرملان

والوعي  السياسية  المشاركة  من  يزيد  هامًا، 
في:  إجمالها  فيمكن  السلبيات  أما  بالمواطنة. 
والتالعب  التسييس،  ألغــراض  استعماله  إســاءة 
في صياغة األسئلة، وأن إمكانية التعبير عن الرأي 
فيه محدودة »بنعم أو ال«. فاليمكن الوصول من 
تعقيد  قاطعة، ومحددة، بسبب  إجابات  إلى  خالله 
غالبًا  التي تكون  المطروحة في االستفتاء  القضايا 
المجتمعي  الوعي  بساطة  إزاء  ومركبّة  معّقدة 

وضموره بانعدام وسائل التثقيف.
بمخاطر  الليبية  البرلمانية  الــرؤيــة  تــلــوّح 
الرئاسية  االنتخابات  قبل  الدستور  على  االستفتاء 
فتؤدي  الصراعات،  حدة  من  تزيد  قد  نتائجه  بأن 
إلى انقسام بين الفئات المجتمعية وتفاقم اختالف 
توجّهاتها. وتحت إلحاح من البعثة األممية والدول 
بإجراء  قانونه  البرلمان  أصــدر  النافذة  الغربية 
العام  مايقارب  استغرقت  مماطلة  بعد  االستفتاء 
للتنفيذ  المفوضية  إلى  يحيله  أن  المفترض  وكان 
 ، إجرائية  شروط  دون  الدولة  مجلس  مع  توافقيًا 
ولكن حدث أن اشترط أن يكون التصويت موزعًا 
على الدوائر الثالث بداًل من دائرة واحدة في ليبيا 
 50% نسبة  على  الحصول  أيضًا  واشترط  كلها، 
ضمان  تحقيق  والهدف  دائرة،  كل  في  واحد  زايد 

خصوصية انتخابية موهومة إلقليم برقة.
البرلمان  في  النافذة  الجهوية  القوة  مسعى 
ليس ضمان  في طبرق  العمل  عن  نفسه  المعطل 
استبيانات  التعززّها  التي  وحقوقها،  األقاليمية 
مُدّققة وال استطالعات رأي محايدة. لكن الهدف 
األبعد هو أن تكون نتائج االستفتاء حجبًا للثقة عن 
المؤسسة البرلمانية المصطنعة بصورية انتخابات 
الليبي  الراهن  في  والمؤقتية  االستثنائية  أملتها 
فيما يبدو لتعويق المسار السياسي، وهي الشُبهة 
واألميركية  األوروبــيــة  العقوبات  أكدتها  التي 
األساسي  المُعطل  كونه  رئيسه  على  السارية 

للبرلمان المٌعطل نفسه في الشرق الليبي.

النزاع  نفسها  على  المنقسمة  ليبيا  في  يتبلور 
تسميتها  يمكن  مــا  رؤيــتــيــن:  فــي  السياسي 
الدستور على  ورهانها في حالة رفض  بالبرلمانية 
مؤقت  لرئيس  المباشر  االنتخاب  وهو  البديل، 
ما  المقابلة  الرؤية  واحدة.  تنفيذية  يمتّلك سلطة 
االستفتاء  وأداتها  بالدستورية  تسميتها  تمكن 

العام على الدستور قبل االنتخاب.
مشكوك  افتراض  يعزّزه  االستفتاء  إلى  اللجوء 
يريده  ما  لمعرفة  طريقة  أبسط  أن  فحواه:  فيه، 
يكون  المعنى  وبهذا  تسألهم.  أن  هى  الناس 
المباشرة  الديمقراطية  بصمة  العام  االستفتاء 
الحديثة.  التمثيلية  الديمقراطيات  في  المتبقية 
أومُسبّقًا  االنتخابات،  عن  بدياًل  إجراؤه  فيكون 
إلشراك  وسيلة  أو  أداة  العام  فاالستفتاء  عنها. 
قضايا  في  والحسم  القرارات،  اتخاذ  في  الشعب 
األمــة،  تواجهها  ومركزية  ومصيرية  جوهرية 
ينجح  مالم  وهو  للدولة  يؤسس  دستور  كاعتماد 
1969 في أن يكون  1951 ـ  في ليبيا االستقاللية 
االنقسامية  في  تبدّدها  أو  للديمقراطية.  ضامنًا 

المجتمعية وهوالحاصل في ليبيا منذ 2011.
في  الناخب  فيه  يختار  الـــذي  الــوقــت  ــي  وف
الحكومة،  »البرلمان،  ممثليه  العادية  االنتخابات 
في  الــقــرارات  اتخاذ  في  عنه  لينوبوا  الرئيس« 
المواطنون »الناخبون« عبر  العامة، يقوم  القضايا 
السؤال  عن  باإلجابة  بالتصويت  العام  االستفتاء 
»موافق«  نعم  بكلمة  عام  بشكل  إليهم  الموجه 
التفاصيل.  في  الدخول  دون  موافق«،  »غير  ال  أو 
بنفس  االستفتاء  في  التصويت  عملية  وتجري 
التمثيلية  الديمقراطية  انتخابات  في  صورتها 

»سرية، عامة، متساوية«.
تغييب  تعويض  العام  االستفتاء  إيجابيات  من 
وقدرة  بحق  عمليًا  باالعتراف  السلطة  مؤسسة 
المواطن على بلورة رأيه وإلى حدٍّ ما اتخاذه قراره 
ديمقراطيًا  عنصرًا  يعتبر  أنه  كما  إرادته.  بمحض 

اتفاق الصخيرات الذي مدّد شرعية البرلمان بعد 
المسبق  االستفتاء  وضع  االنتخابية،  مدته  انتهاء 
رئيس  انتخاب  في  الشروع  قبل  الدستور  على 
دائرة  وجود  هو  الحسبان  في  يكن  ومالم  الدولة. 
العهد  عليها  أبقى  العليا  المحكمة  في  دستورية 
الدكتاتوري السابق 1969 ـ 2011 وهو ينسف كل 
المباشرة  ديمقراطيته  في  بالدستور  عالقة  ماله 
الهيئة  من  عضوان  تقدّم  وأمامها  والفوضوية. 
عن  وعضو  الدستور،  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
المجلس  عن  وعضوان  »بنغازي«  النواب  مجلس 
دائرة  إلى  دستوري  طعن  بمذكرة  للدولة  األعلى 
محاٍم  عبر  العليا  بالمحكمة  الدستورية  الطعون 
التعديلين  الطعن  وشمل  العليا.  المحكمة  أمام 
على  االستفتاء  وقانون  و11«   10« الدستوريين 
مشروع الدستور بعد إقرارهما من مجلس النواب. 
الدستورية  الــدائــرة  بــأن  الطاعنون  ــاد  أف وقــد 
قاضيًا  أن  إال  الطعن.  أسباب  قبلت  المذكورة 
الفيس  على  صفحته  في  شّكك  العليا  بالمحكمة 
آنفًا  المذكورين  من  المقدم  الطعن  قبولها  بوك 
النواب  مجلس  عن  الصادر  االستفتاء  قانون  ضد 
باعتبار أن المحكمة العليا متوقفة عن الفصل في 
العمومية  جمعيتها  بقرار صادر عن  الطعون  كافة 

بالمخالفة للقانون.
وتاريخية  أهمية  األكثر  القرارات  تُرهن  عندما 
أولوية  تصبح  العام،  باالستفتاء  الدستور  كإصدار 
والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  ومبدئية 
عن  المشرع  يتخلى  حينما  ولكن  المحك.  على 
التي  العامة،  االستفتاءات  إلى  يلجأ  مسؤوليته، 
عن  الثقة  حجب  بمثابة  نتائجها  ماتكون  غالبًا 
التي  حتى  المنتخبة،  الديمقراطية  المؤسسات 
مسؤوليتها  وعدم  واصطناعها  صوريتها  أظهرت 
تكرار  ثماني سنوات.  منذ  ليبيا  في  الحال  هو  كما 
الهشاشة المؤسسية يجعل من الصعب عدم تكرار 

نوبات االستفتاءات: صداع الديمقراطية.

االستفتاء العام 
أداة أو وسيلة 

إلشراك الشعب 
في اتخاذ القرارات، 

والحسم في 
قضايا جوهرية و 

مصيرية ومركزية 
تواجهها األمة

اتفاق الصخيرات 
الذي مّدد شرعية 

البرملان بعد 
انتهاء مدته 

االنتخابية، 
وضع االستفتاء 

املسبق على 
الدستور قبل 

الشروع في 
انتخاب رئيس 

الدولة

النضج السياسي خارج السلطة )1(

نورالدين خليفة النمر

اعترفت اللجان 
الثورية بعملية 
التصفيات التي 

تقوم بها في 
حق املعارضني 

في الخارج 
)والداخل(،

كانوا األداة 
الطّيعة 

للمتربصني 
بالوطن في 

أعمال القتل 
والتشريد والنهب 

طيلة السنوات 
املاضية وكانوا 

ُيستقبلون من 
قبل دول الجوار 

وتفرش لهم 
البسط الحمراء
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «
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ماء العينني وأزمة اإلسالم السياسي

للحرب بقية... اطلع وبان.. عليك األمان!

باريس الباردة، التي قالت أثناء حملتها االنتخابية إن الحجاب 
هو الفيصل بين المرأة المسلمة وغير المسلمة، تنفي صحة 
من  بمقاضاة  وتهدد  مفبركة  تعتبرها  التي  الصورة  هذه 
يروجون لها، غير أن الناخبين الذين انتخبوها بسبب الحجاب 
خاصة يحسون أنهم خدعوا، فهم معنيون بغطاء الرأس أكثر 

مما تحت الغطاء.
بعد فترة وجيزة من وصول اإلخوان إلى قصر االتحادية 
الرئاسي بمصر، تباهوا بمنجزهم في إقناع بعض المذيعات 
السافرة  مصر  بينما  الحجاب،  بارتداء  الجويات  والمضيفات 
واجتماعية  اقتصادية  هاوية  نحو  ثابتة  بخطى  تسير  كانت 
من  جعلوا  القصر  من  خرجوا  وحين  منها،  الخروج  يصعب 
الرشيد. وفي كلتا  الجنسي بدياًل لحكمهم  التحرش  ظاهرة 
الوسواس  مظاهر  من  وغيرها  العينين  أم  وحالة  الحالتين 
انحسار  مدى  يتمظهر  التفكير،  على  يطبق  الذي  الجنسي 
جسد  إلى  انزياحه  في  خصوصًا،  العربي  اإلسالمي،  الذهن 
وكمنطقة  المتتالية،  الهزائم  شبح  من  وحيد  كمالذ  المرأة 
العقل كل  أو  نفوذ وسيطرة أخيرة بعد أن فقد هذا الذهن 
اإلنسانية  الحضارة  بناء  في  المشاركة  في  الممكنة  معاركه 
تتسكع  العدالة  أو  التنمية  أو  البناء  شعارات  فكل  الحديثة، 
في الخيال كيفما تشاء ثم تعود إلى الواقع عبر جسد المرأة 
الفتاوى  وإدارة  واالقتصاد  السياسة  مركز  يمثل  أصبح  الذي 
التي ترى أزمة أمتنا في أخالقها، وأخالقها مختزلة في جسد 
األنثى، بل أصبح جزءًا من األمن القومي العربي واإلسالمي، 
وهو أمر في جوهره متعلق بفكرة الشرف الذي اختزل تاريخيًا 
في جسد المرأة وحركتها وحريتها، أو ما يسمى في قاموس 
من  أهم  يصبح  ألن  وصل  الذي  )العرض(  العربي  األخالق 

األرض نفسها.
حاتم  أخرجه  الذي  الفلسطينية«  »التغريبة  مسلسل  في 
علي، وطرح فيه كاتب السيناريو، وليد سيف، خطابه النقدي 

في ظالمه،  غاص  بل كظالم  البتة،  كفجر  يظهر  لم 
أي  المستقبل  في  يعتقد  من  فإن  أخرى  ناحية  وفي 
مستقبله كعبته طرابلس التي هي ساحة/ قلب ليبيا 

حتى يبان الخيط األبيض من األسود.
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إذا كنا نتحدث عن ميليشيات فإن ليبيا ليست على 
كراسيها  على  يجلسون  أطراف  يحلم  التي  الطاولة 
في  حدث  بما  واآلخرون  البالد،  غرب  في  حدث  بما 
ليبيا  تكون  أن  أحد  يريد  أو  يهتم  أن  دون  شرقها، 
معطياتها  مختلفة  بــالدًا  باعتبارها  الطاولة  على 

وواقعها عما حدث في غربها وفي شرقها.
داخلية  وزيــر  أن  عنه،  المسكوت  ذلــك  ودليل 
السامي  المبعوث  فيما  أمن،  باال  يبشرها  طرابلس 
أن  مؤكدًا  الخارقة!  الحارقة  بالحرب  الليبيين  يبشر 
به،  يبشر  ما  وسبب  قادة  هم  الحاليين  المسؤولين 
الفاعلة  الميليشيات هي األداة  وأما المفصح عنه أن 

والقادرة على تنفيذ ما يُبشر به.
في  ترسل  ذلكم  وتفاقم  األمن  بتدهور  البشارة 
المؤتمر الصحفي من قبل رجل األمن وفي اإلحاطة 
تلكم  وتأتي  األمن،  لمجلس  السامي  المبعوث  من 
ربيع  بأن  ليبيا  به  بشرت  ما  على  لتغطي  البشارة 
2019، ربيع ليبيا المتحقق بمؤتمر وطني وانتخابات 
قبلها،  ما  تجب  التالية  البشارة  أي  محالة،  ال  قادمة 
عاصم  ال  حيث  العاصمة،  جنوب  في  اندلع  واالقتتال 
اليوم من الفيضان الجارف أو هكذا قيل في بشارة/ 

أغا سالمة.
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حاليًا  المتقاتلين  ماهية  عن  يفصح  أحد  ال  طبعًا 

قضية السيدة أمينة ماء العينين، تتصدر المشهد في المغرب 
العربية  الفضائيات  لحوارات  أخرى  مائدة  وتوفر  العربي، 
الباحثة عن اإلثارة، خصوصًا حيثما تختلط السياسة بالدين 
من  ورواده  التواصل  فضاءات  تجتاح  كما  بالنزق،  واألنوثة 
المسلمين الورعين، الذين روضوا الـ»تويتر« والـ»فيسبوك« 
للتسبيح  فضاءاتٍ  لتغدو  التواصل  مواقع  من  وغيرهما 
واألدعية والسحر والشعوذة باسم الدين، والتبرك اإللكتروني 
المشاركات  طريق  عن  الحسنات  وجمع  الجمعة،  بأيام 

والهاشتاغات، والاليكات وهذا أضعف اإليمان.
العالم النشط يخترع كل ما يجعل الحياة سلسة ومرحة، 
ونلبسها  نؤسلمها،  لكي  بكسل  االختراعات  ننتظر  ونحن 
حجاب التقوى، ونسبغ عليها ظاًل من تجهمنا العربي الفصيح، 
ونستخدمها كأدوات أنتجها العلم في خطاب يشيطن العلم 
هذه  مفسرين  مسبحة،  إلى  بورد  الكي  فيتحول  والعلماء، 
عبئًا  نعيش  مازلنا  الذي  العالم،  وبين  بيننا  السحيقة  الهوة 
عليه، بكون الخالق المنحاز لنا قد سخر هؤالء األذكياء لخدمة 
طويلة  خطط  وفق  الغباء  بإدارة  المستمتعين  المسلمين 

المدى.
الجنوب  القادمة من  الفلسفة  العينين، معلمة  ماء  أمينة 
المغربي، وصلت إلى قبة البرلمان عبر القائمة الحزبية لحزب 
»العدالة والتنمية«، التابع لجماعة اإلخوان المغربية، سُرِّبت 
حديثة  مالبس  وترتدي  باريس  في  حجاب  دون  لها  صور 
راقصة أمام مقهى الـ»موالن روج« الشهير، وهي المحافظة 
له اإلسالم السياسي  على حجابها تحت قبة البرلمان الذي حوَّ
من فضاء لممارسة الديمقراطية إلى معبد. أثار هذا النشوز 
مؤيد  بين  المغربي،  الشارع  في  وانقسامات  جداًل  الحزبي 
أن  يرى  ومعارض  الشخصية،  بالحرية  متعلق  األمر  أن  يرى 
طعنت  التي  الشأن  صاحبة  بينما  أولوية،  الحزبي  االلتزام 
لنسائم  شعرها  بمعانقة  األمة  وضمير  والجغرافيا  التاريخ 
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نقصد  أننا  شك  فال  ميليشيات،  عن  نتحدث  كنا  إذا 
إًذا عندما نتحدث  تنتهِ بعد، هكذا  أن ثمة حربًا لم 
تتزود  التي  الليبية-  العاصمة  الميليشيات - في  عن 
تحارب،  كي  وتعيش  تعيش  كي  فالسالح  بالمال، 
أن  على  القدرة  لها  أين  من  واألخير  األول  السؤال 

تعيش، أي من ذا الذي يزودها بالمال فالسالح؟!
يمنحها  من  أن  عن  تخرج  فلن  كانت  أيًا  واإلجابة 
العيش هو صاحب هذه الميليشيا أو تلك بمعنى ما، 
لصاحب  داعمًا  مانحًا  هناك  فإن  بعد  أما  قبل،  هذا 
هذه الميليشيا التي ال يمكن نزع سالحها إال بإرادة 

من يمنحها أن تكون.
المهتمين  أكثر  يدركها  التي  البديهيات  هذه 
الرصاص  يلعلع  عندما  تستبعد  الشأن  وأصحاب 
المصلحة  صاحب  يستبعد  كما  المدافع،  وتتكلم 
عادة في الحروب األهلية التي تحول إلى مجرد حرب 
شوارع، كما حرب أوالد الشارع الواحد، أي مجرد عبث 
مسألة  تغيب  وطبعًا  طبعًا،  وغبائهم  البالد  أبناء 
تكون  عادة  عمرًا  واألطول  األهم  الميليشيات  أن 
فيها  المدافع  التي حين تسكت  العواصم  ميليشيات 

تنتهي الحرب أو تكون مجرد تمرد.
حول  حرب  كما  الساعة  تبدو  الليبية  المسألة 
أقصى  عند  عــراك  شكل  في  كانت  ولو  العاصمة، 
حدود البالد أو عدوان على سوق الذهب في زليتن، 
وحدة  على  مهم  مؤشر  فذلك  العاصمة  لماذا  أما 
البالد بالفعل، إما بالقوى فالبنك المركزي في الحال 
الليبي عالمة هذا التحارب حول العاصمة، من أطراف 
يبدو المستقبل بالنسبة لها كماضي »فجر ليبيا« ما 

حيال أزمة المجتمع الفلسطيني البنيوية التي أسهمت بجزء ال 
يستهان به في انتصار بعض العصابات الصهيونية المارقة 
والعرب جيرانهم،  األرض،  أهل  الفلسطينيين،  على ماليين 
يذهب المسلسل الدرامي إلى تحليل الواقع االجتماعي الذي 
يرضخ اقتصاديًا تحت سلطة اإلقطاع، واجتماعيًا تحت سلطة 
المقدسة  معاركها  مكان  المرأة  جسد  في  ترى  حادة  أبوية 
التي يراق على جوانبها الدم. فعائلة »أبو صالح« التي تشكل 
مركز الحدث الدرامي التاريخي قتل فيها األشقاء شقيقتهم 
بمجرد أن قبضوا عليها متلبسة بجرم الحب، بينما المناضل 
النازحين الخائفين من تعرض  أبو صالح ينام بجسده أمام 
ألن  فلسطين  من  الخروج  من  ليمنعهم  لالغتصاب  النساء 

األرض، حسب تصوره، أهم من العرض.
في ثورة فبراير الليبية ُأثير أيضًا بشكل مبالغ فيه موضوع 
النظام، وقد وجدت  االغتصاب الجماعي الذي ترتكبه قوات 
اغتصاب  مسألة  في  اإلعالمية  ضالتها  العربية  الفضائيات 
الشرف  مسألة  تؤجج  أن  شأنها  من  التي  الليبيات  الحرائر 
الذكوري كي ال تفقد الثورة زخمها، وفق معرفتهم بحساسية 
تفضل  مازالت  التي  العربية  الذهنية  في  الموضوع  هذا 

العرض على األرض والحياء على الحرية.
وسائل  تناقلتها  التي  فبراير  ثورة  في  المشاهد  تعددت 
إيمان  مشهد  أن  غير  والمحلية،  والعربية  العالمية  اإلعالم 
المخدوشين  فخذيها  تظهر  وهــي  المغتصبة  العبيدي 
لمشاهدي العالم، كان المشهد المركزي الذي صعد بإيقاع 
الدراما وبوتيرة الشجن الثوري، ورغم أنه مازال محتفظًا بكل 
غموضه إال أن قيمته تمثلت في كونه وثيقة حية يحتاجها 
مالمسة  إلى  الساعي  واألخبار،  باألحداث  اإلعالمي  التالعب 
المتعلق بالشرف  العربي ببعده  الضمير  العاري في  العصب 
أو العرض، وفي الضمير اإلنساني الذي يعتبر حالة اغتصاب 
واحدة أشد وطأة من مئات المقابر الجماعية، األمر الذي نجح 
في النهاية لتحويل بعض مواقف أعضاء البرلمان األميركي 
مئة وثمانين درجة حين تحول إلى )Story( قناة الـ»سي سي 

إن« الرئيسية لمدة شهر تقريبًا.
يتعلق  ما  كل  حساسية  جيدًا  تدرك  الميديا  هذه  كانت 
بالشرف في ذهنية الليبيين والعرب عمومًا، وكانت تدرك من 
الشعوب  جانب آخر حساسية موضوع االغتصاب في ذهنية 
الغربية، التي أعطت المرأة الحرية حيال جسدها، لكنها تعتبر 

االغتصاب جريمة ضد اإلنسانية.
دينية  فتاوى  من  المنطقة  يجتاح  مما  وغيره  ذلك-  كل 
ولغط شعبي ناتج عن خوف مضمر من إطالق سراح األنثى 
المرتبط جسدها بنيويًا بجسد األمة حتى اآلن- يحيلنا إلى 
باعتبار  الحضاري،  صراعنا  فيها  انحسر  التي  المساحة  هذه 
هذا الجسد الرخو تحول إلى منطقة يمكن السيطرة عليها 
مع فقدان كل مناطق النفوذ التي يتطلبها الصراع الحضاري، 
فأصبحت هذه العودة األوديبية إلى الرحم عقدة مجتمعات 
مازالت تعتقد في تهديد األنوثة لسالم المجتمعات الذكورية.
شيرت  وتي  جينز  بنطلونًا  يرتدي  الذي  المسلم  فالرجل 
باريسي،  عطر  رائحة  منه  تفوح  التينية،  بعبارات  مزخرفًا 
يتحسس الـ»آي فون«، من سيارته الـ»كريسيدا«، وبيده »آي 
فون«، يهبط بجانب زوجته التي ترتدي جلبابًا أسود وقفازات 
سوداء ونقابًا أسود، في مشهد يختزل حالة الفصام الحضاري 
الذي تتعرض له األمة، ويظهر بجالء الحالة الجماعية التي 
بجانب مساحة سيطرته  الحداثة  في  منغمسًا  الفحل  تظهر 
الوحيدة المنغمسة في الظالم )واقعًا ومجازًا(. مثلما البرلمان 
ــ كمكان لممارسة الديمقراطية ــ الذي يزعجه وجود نائبة 
في  الفصام  من  الحالة  هذه  يعكس  قبته،  تحت  سافرة 
مجتمعات تبني مباني ضخمة لممارسة الديمقراطية وتبني 

داخلها عقواًل ضخمة أيضًا مضادة لجوهر الديمقراطية.
بينما أمينة ماء العينين تنقسم بين أنوار باريس وعتمة 
بلد  في  مركزيًا  موضوعًا  لتصبح  والتنمية«،  »العدالة  حزب 
يرزح الماليين من سكانه تحت خط الفقر والبطالة، مازالت 
العدالة  نحو  األولــى  خطواته  ليخطو  طويلة  حقبة  أمامه 
المستحيلة والتنمية الصعبة، مثله مثل كل البلدان العربية 
أو اإلسالمية التي مازالت تعتبر جسد المرأة عورتها، ومازال 
الحجاب مشروعها التنموي االستراتيجي إلى أمد غير معلوم.

في طرابلس الغرب ألنه ال أحد يريد أن تفضح صلته 
السامي  المبعوث  حتى  تلك،  أو  الميليشيا  بهذه 
عن  الحديث  وعند  الكشاف،  يكون  أن  عن  يسمو 
عن  يفصح  ال  نار  إطالق  وقف  اتفاقات  أو  مفاوضات 
هوية هؤالء المتفاوضين ثم المتفقين كما لم نعرف 
ثمة  ليس  وكأن  ويبدو  ليبيا«،  »فجر  هوية  البتة 

مسؤول عما يحدث، وبالتالي ما سيحدث.
مثلث:  عالقة  ما  للذهن  يتبادر  الذي  والسؤال 
طرابلس  في  يحدث  بما  المشري  أغا،  باشا  السراج، 
كخصوم  هويتهم  نعرف  الذين  هــؤالء  العاصمة، 
لطرف آخر من ناحية، ونعرف منهم باشا أغا والمشري 
نعرف  أخرى ال  ناحية  لكن من  ليبيا«،  لـ»فجر  كقادة 
أخرى  ميليشيات  تواجه  ما  لميليشيات  قادة  هم  هل 
كـ»اللواء السابع« ما ال هوية له البتة حتى الساعة. 
يظهرون  الذين  المتقاتلين  أهداف  نعرف  ال  بالتالي 
عبثية  توكيد  إرادة  هناك  وكأن  إال،  ليس  كعبثيين 
غسان  السيد  من  حتى  طرف،  كل  من  فقط  الحرب 
سالمة مبعوث األمم المتحدة التي مهمتها األساس 

الحفاظ على األمن والسالم.
كهويتهم،  المتقاتلين،  أهــداف  تبقى  وبالتالي 
مجهولة مثلما الطائرات المجهولة التي تُمطر ليبيا 
محلك  الليبية  المسألة  وتبقى  العقد،  يقارب  ما  منذ 
سر وكل يجر البالد نحو ما ال مقدرة لها عليه. وبين 
حروبًا  ليبيا  تعيش  قرن  ولنصف  و2019،   1969
طائل  دون  شبابها  فيها  يتساقط  وداخلية  خارجية 

حتى اآلن، وتبقى للحرب بقية...

العالم النشط 
يخترع كل ما 
يجعل الحياة 
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إجهاض العقالنية وشل

حكاية.. »الخط األحمر«

صالح الحاراتي

يقصد بالعقالنية، عمومًا، االعتماد على العقل في التفكير إزاء ما يخص وجود اإلنسان في الكون، وكذلك 
في ما يتعلق بمعالجة األمور الحياتية، إما على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع. أي بعيدًا عن 
الرؤية السحرية والخرافية والغيبية، ومن هذه الناحية فالعقالنية تعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التفكير 

اإلنساني بخصوص مقاربة الحقيقة والواقع، وارتبطت، بصفتها هذه، بالتفكير الحر والمفكرين األحرار.
التفكير العقالني قديم جدًا، تواجد مع بداية التشكل الحضاري وتطور بالتفاعل مع عملياته. فثمة من 
اليونانية من خالل نتاجها الفلسفي  يربطه بالحضارة السومرية. لكنه تمثل بشكل باهر في الحضارة 

الذي ابتدأ حوالي القرن السادس قبل الميالد.
تولُّد العقالنية أثناء تمخض الحضارة ال يعني أنها مجرد نتاج لها. ولكن 
يعني أن الحضارة، بمجرد شروعها في التخلق، بدأت »تفرز« العقالنية التي 
ولَّدت  تتمخض،  وهي  الحضارة،  أن  أي  الحضارة.  نمو  في  بدورها،  أسهمت، 
وال  عقالنية،  دون  حضارة  فال  العقالنية.  هي  قدمًا،  بها  تدفع  دافعة  طاقة 
بالحداثة.  اقترانها  يعني  الحضارة  العقالنية مع  تالزم  عقالنية دون حضارة. 

الحداثة الخاصة بحضارة ما في حقبة تاريخية ما.
لدى  تجلى،  ما  أبرز  العقالني،  التفكير  تجلى  اإلسالمي–العربي  تراثنا  في 
الميالدي،  العاشر  الهجري،  الرابع  القرن  في  ]الهوتية[ نشطت  فرقة كالمية 

هي فرقة المعتزلة الشهيرة.
واعتمدت على  المنطق،  اليونانية، خصوصًا  بالفلسفة  تأثرت  الفرقة  هذه 
مت العقل في النقل،  العقل في النظر إلى أمور العقيدة والقضايا الغيبية، فحكَّ
ظهر  الفرقة  هذه  جهود  وعلى  المعقول.  اشتراطات  وفق  المنقول  لت  وأوَّ

الفالسفة العقالنيون المسلمون.
في أوروبا ازدهرت العقالنية خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر )أي 
 Rationalism »ما يعرف بعصر األنوار، أو التنوير( وظهر مصطلح »العقالنية
حوالي سنة 1732 وقصد به: »االعتماد على العقل Reason كقاعدة لتوطيد 
في   »Rationalist »العقالني  قد سبقها مصطلح  وكان  الدينية«.  الحقيقة 
عشرينيات القرن السابع عشر واختص معناه حينها بالطبيب الذي يعتمد في 
عالجاته على العقل. وفي أربعينيات القرن نفسه دخل هذا المصطلح المجال 
العلم و»الحداثة  العقالنية الصمود والتطور وتحالفت مع  الفلسفي. واصلت 

Modernism«. ظهر مصطلح الحداثة حوالي سنة 1737 وكان يقصد به : »تبني ممارسات وتعامالت، 
أو استخدام تعابير، خاصة باألزمنة الحديثة ]المعاصرة[«. إال أن الحداثة كحركة جارفة ظهرت مع نهايات 
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين مركزة على مراجعة الثقافة األوروبية في اآلداب والفنون 

والفلسفة والعلوم االجتماعية والطبيعية والثورة عليها.
في الوطن العربي والعالم اإلسالمي لم تُفق العقالنية من غيبوبتها إثر الهزيمة التي تلقتها منذ 
عدة قرون. وحتى محاولة التحايي والنهوض التي حاولها مفكرون أفذاذ منذ نهاية القرن التاسع عشر 
وحتى ستينيات القرن العشرين تقريبا باءت بإخفاق مبين نتكبد تبعاته حاليًا. إذ »لم يصبح التنوير حركة 
شعبية في أي بلد مسلم، وتاريخنا ممتلئ بكم األمثلة التي فرضت فيها السلطة السياسية تفكيرها على 
المجموعة العظمى من خالل قوة محاكم التفتيش، ويعد إهمال حرية المرء الفردية وراء استمرار هذا 

التفكير، لهذا تتكاثر المجتمعات القمعية«.
العربي. وما نراه من استخدام بعض مظاهر  العالم اإلسالمي والوطن  أنه ال توجد حداثة في  كما 
الحداثة، من مثل المالبس وأدوات التكنولوجيا وبعض أنماط المعمار، ال يعد حداثة بالمعنى الكامل، 
ألنها تخلو من الجانب المعنوي العقالني الذي أحد أهم أركانه الديمقراطية بجوهرها المعتمد على مبدأ 

حق المواطنة والحريات العامة التي أبرزها: حرية العقيدة وما يترتب عليها من حرية الرأي والتعبير.
وإذن، فالحداثة دون عقالنية هي جسد دون روح. جسد في حالة موت سريري.

* نصر حامد أبو زيد وإستر نيلسون، ترجمة نهى هندي، صوت من المنفى: تأمالت في اإلسالم الكتب 
خان، القاهرة، ط2 2017، ص 297.

تعودنا سماع عبارات رنانة وفضفاضة تصب في مصفوفة االستبداد وثقافة المنع 
عبارة  لذلك  مثال  أبرز  ولعل  واالعتقاد،  والرأي  التعبير  حرية  تناقض  التي  والحجر 

)فالن خط أحمر(، أو أن ذلك األمر »خط أحمر«، فيا ترى ما سر تلك العبارة؟
دعونا، بداية، نتناول اللون األحمر في حد ذاته، فاللون األحمر، كما يقول أهل 
الخاصية تمكننا من رؤيته  الطيف، وتلك  ألوان  له أطول طول موجي بين  العلم، 
من مكان بعيد، ولذلك كان استخدامه كعالمة تنبيه لتوقف السيارات من الخلف، 
بحيث يمكن للسائق رؤية عالمة الوقوف تلك من مسافة بعيدة حتى في األجواء 
الماطرة والغبار والضباب، وأيضًا صار باإلمكان رؤية األحمر في إشارة المرور عن 

بعد بوضوح.
تنبيه  معناه  مصطلح  االقتصادي  الجانب  من  األحمر«  »الخط  أخرى  زاوية  من 
لزيادة التكلفة في الخدمات كالتأمين والتوظيف والحصول على الرعاية الصحية، 
وحتى التسوق. وفي البنوك كعالمة على خطورة أن الحساب نضب أو اقترب من 

النضوب.
االتصال  خط  بمعنى  أي  أخرى.  داللة  األحمر  للخط  أن  نذكر  ثالثة  زاوية  من 
الساخن، حيث شكل فتح أول »هاتف أحمر«، أو خط االتصال الساخن المباشر في 

1963 بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي ثم انتشر األمر بعد ذلك، 
ت وسائل اتصال مباشرة ومشفرة بين قادة الدول لتسهيل الحوار  حيث مُدَّ
وقت األزمات، وقد تم بذلك تفادي الحرب النووية المدمرة، وحلول االنفراج 
التفاهمات  إلى  يرجع  والفضل  بكوبا،  الروسية  الصواريخ  أزمة  بعد  الدولي 
البيت  بين  األحمر«  »الخط  الهاتفي  الخط  خالل  من  والسريعة  المباشرة 
تعبير  أصبح  واليوم  بموسكو..  والكرملين  بواشنطن  األميركي  األبيض 
أنواع  جميع  إلى  لإلشارة  يستخدم  األحمر«  »الهاتف  أو  الساخن«،  »الخط 
كالتعاون  حساسة  مسائل  بشأن  البلدان  سلطات  بين  المباشرة  االتصاالت 

األمني.
النهائي  الحد  يعني  وعسكريًّا  سياسيًّا  أحمر  خط  مصطلح  أن  الخالصة، 

لألمر والوصول إلى حد الخطر.
ولكنه يستخدم  أحمر«،  تولِّ وجهك تجد »خّطًا  فأينما  أما في مجتمعاتنا، 
لمآرب أخرى، وباألساس كجزء من مصفوفة االستبداد والسلوك الديكتاتوري 

الذى يحدد لإلنسان مخاطر خروجه عما تريده السلطة القائمة الباغية.
من  االقتراب  عدم  بغرض  للحاكم  المطبلون  يستخدمها  أحمر«  »خط 
وخلق  األشخاص  تأليه  عن  صريح  تعبير  في  ونقائصه،  عيوبه  وإظهار  نقده 

يمثل  ممن  االقتراب  حظر  أجل  من  آخرون  يستخدمها  كما  تعبد،  بشرية  أصنام 
المؤسسة الدينية، بإضافة هالة القداسة على األشخاص القياديين فيها.

سابقًا  ذكرت  كما  هو  وما  موضعه  غير  في  المصطلح  نستخدم  أننا  الشاهد، 
من  العقول  على  والحجر  األفواه  وتكميم  االستبداد  مصفوفة  أبجديات  إحدى  إال 
رغم  االختالف،  لحرية  ومنعًا  القطيع،  في  بالبقاء  والخضوع  واإلذعان  القبول  أجل 
يتوقفون في »الضوء األحمر إلشارة  بالخط األحمر لألسف ال  المنادين  أولئك  أن 

المرور«!!.
السحر«  من  أفعل  الودان  على  »الزن  إن  تقول  شعبية  حكمة  هنا  تحضرني 
تتوالد  استبدادية  ثقافة  إنتاج  هو  واقعًا  يحدث  ما  فإن  الحكمة  تلك  مع  وتماهيًا 
من مصطلح »خط أحمر«.. ثقافة ليست إال مصادرة لحرية الرأي والتعبير والنقد 
أن  يفترض  بينما  والعبودية،  واالنغالق  والتخلف  للجمود  عنوان  وهي  واالختالف، 
تطبيقها  وجب  وواجبات  حقوق  من  فيهما  جاء  بما  وااللتزام  والدستور  القانون 
وفهمها وممارستها بما يصب في مصلحة الفرد والمجتمع هي خطنا األحمر الذي 
لحرمة  المطلق  واحترامنا  الكامل  التزامنا  وأن  أهميته.  دائمًا  نؤكد  أن  يستحق 
الدولة  االلتزام بواجبنا تجاه مؤسسات  أن  البشرية هو خطنا األحمر، كما  النفس 
كما  األحمر،  خطنا  األحمر..  خطنا  هو  وغيرهما  والضرائب  الكهرباء  فاتورة  بدفع 
أعتقد هو أن تتوقف حريتك عند حدود حرية اآلخرين وهو أال تكذب وتدلس على 

الناس، وأن تتوقف عن السخرية منهم.
قواعد  بكل  وتلتزم  المعاكس  االتجاه  في  سيارتك  تقود  أال  األحمر  الخط 

المرور.. وحدتنا الوطنية خط أحمر.
وال  أحمر..  خط  القضاء  أحمر..  خط  العام  المال  أحمر..  خط  اإلنسان  كرامة 
الوقت  حان  أنه  وأعتقد  مميزاتهم،  كانت  مهما  األفراد  لتقديس  حمراء  خطوط 
والظرف التاريخي لكي نغادر تلك المحطة. التي اكتوينا فيها بحكم وتأليه الفرد.

العقالنية تعتبر 
خطوة متقدمة 

في مسيرة 
التفكير اإلنساني 
بخصوص مقاربة 
الحقيقة والواقع، 

وارتبطت، 
بالتفكير الحر 

واملفكرين 
األحرار

عمر أبو القاسم الككلي

 تعودنا سماع 
عبارات رنانة 
وفضفاضة 

تصب فى 
مصفوفة 

االستبداد 
وثقافة املنع 
والحجر التي 

تناقض حرية 
التعبير والرأي 

واالعتقاد



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري «٢٠»

أما الكاردينال عبدالرحيم، 
فقد سألنا عنه الكونت 

ونيس، فأخبرنا أنه -من 
حيث ال يدري- بائس تعيس

يحدثه  خليفة  إلى  رسالته  القزيري  محمد  األستاذ  ويواصل 
عن أصدقائهما المشتركين، فيصل إلى عبدالرحيم فائد، أحد 
أقرب أصدقاء الفاخري، و)ارحيمة( يتميز بروجه المرحة، وخفة 

دمه، وفكاهاته التي ال تنقطع، فيقول عنه القزيري:
»أما الكاردينال عبدالرحيم، فقد سألنا عنه الكونت ونيس، 
فأخبرنا أنه -من حيث ال يدري- بائس تعيس. ذلك أن بحثه 
المستميت عن حالة الرضا والسعادة أدى به أخير إلى الوقوع 
في التقوى المفرطة، والمغاالة في العبادة والصالة، غيرها من 

الفروض باستثناء الزكاة، وتسديد القروض.
هذه  مثل  حدوث  على  الحال  بطبيعة  لنا  اعتراض  وال 
االنتكاسة، سوى أن عبدالرحيم المذكور )كما علمنا( قد كسر 
أن  بعد  مخيف،  نحو  على  متزمتًا  وصار  والطاسة..  الزجاجة 
كان باألمس القريب »وليد كيف«. وبناء على ما تقدم رفضت 
مقابلته ألننا ال نستطيع المروق ومجاملته. وال يسعدنا إاّل أن 

ندعو له بالعودة إلى صوابه والشفاء، وليفعل اهلل ما يشاء!
وصديقنا يوسف )الجمل( كويدير، حل بقصرنا لفترة وجيزة 
بعد رجوعه من أميركا غاضبًا، ألن النصارى واألوغاد لم يسمحوا 
محوا  بنات  إحدى  من  »الجيزة«  بشرط  إاّل  هناك  باإلقامة  له 
الفضيلة والطهارة، فقد رفض أن يمارس سياسة االنفتاح عن 
طريق النكاح ألية نصرانية من هذا الجيل الفاقد البكارة. وهكذا 
بقى صامدًا مرفوع الجبين، وعاد بقفازي حنين! -يوسف كويدير 
كان حينها مالكمًا مشهورًا- وقد ذكر لنا أنه يسعى اآلن إلى 
المسلحة  القوات  لدى  للمالكمة  مدرب  وظيفة  على  الحصول 
الليبية. فهذا الجمل البالغ الدهاء، يريد أن »يفش غله« في بني 
ما يصبو  له  لو تحقق  تمامًا. وذلك  قومه، وبطريقة مشروعة 
إليه سوف يصبح بإمكانه أن 
يشاء  كما  »الصفق«  يزاول 
ضحاياه  على  تفرض  بينما 
العوراء  -أو  العمياء  الطاعة 
له  أدوا  وربما  تقدير-  أقل  على 
آل  على  شيخًا  ونصبوه  التحية، 
كويدير. فهكذا، هكذا، وإال فال.. 

ال!!
مرّ  العبيدي  )التلميذ(  على 
من هنا مرور الكرام فلم يمكث 
سوى بضعة أيام شدّ بعدها 
الرحال عائدًا إلى بالد )الجد سام(, وقد أعطيناه –بناء على طلب 
يخوله  فيما  الستعمالهما  الهاتف  ورقم  عنوانك  منه–  كتابي 
التلفون، وسمعت صوتًا يرطن بلكنة  القانون. فإذا رن عندك 
أجنبية »خير يا جنقي« فال داعي ألن تظن الظنون، وتوصد باب 
الشقة والبلكون، خشية التعرض لالغتيال على واحد من بني 
صهيون فأغلب الظن أن الهاتف سيكون: مجرد صديقنا: »سي 

اعْلِى«.
إلى  األصدقاء  عن  الحديث  من  القزيري  األستاذ  ينتقل  ثم 
العمل الذي انتقل إليه بوزارة الخارجية، وانتقل على إثرها إلى 

مقر الوزارة في طرابلس. فيقول:
الخارجية  أمانة  في  فهنا  الجد.  حديث  في  اآلن  ندخل   ...«
إدارة شؤون  إلى  عليه-  المتعارف  االصطالح  ـحسب  نسّبوني 
ولعله   – الوسطى(  وبينهما  والجنوبية  )الشمالية  األميركتين 
يمكن الرمز إليها سرًا بعبارة »سندويتش نصف الكرة الغربي« 
–لكنني– وأنت تعرف مدى طموحي الذي ال يحد – قد نصبت 
الظلمات..  وبحر  واق،  الواق  بالد  شؤون  في  خبيرًا  نفسي 
والفويهات الغربية أيضًا. ولحسن حظ جميع األطراف المعنية، 
الواليات المتحدة األميركية، فإن أحد لم يستشرني  بما فيها 
في شيء، حتى هذه الحظة. وهذا يدلك على أن النية متجهة 

فعاًل إلى تجنب نشوب الحرب النووية!
ولكي أتأقلم بالسرعة الكافية وضعوني في جو شديد الشبه 
بالبيئة في أقصى شمال العالم. وذلك أن غرفة المكتب الذي 
خصص لي أبرد من الجنة نفسها، وال يشاركني فيها أحد. وقد 
علمت منذ اليوم األول أن ثمة اثنين من موظفي هذه اإلدارة 
هناك، كانا يشغالن نفس المكتب الجليدي هذا ثم سافرا لقضاء 
إجازتهما في مكان ما، فوقع لهما حادث سيارة في الجزائر أودي 
بحياة واحد منهما بينما نجا اآلخر وال يزال يعالج بإيطاليا من 
بقية  أن  والظاهر  الحادث.  ذلك  نتيجة  البالغة  إصابته  جراء 
الموظفين صاروا يتشاءمون من مجرد دخول هذه الحجرة، فما 
أن يدخل الواحد منهم حتى تالحظ عليه التردد ونسمعه يتمتم 
بآيات الكرسي، ويلعن الشيطان بلهجة بالغة التعسف... وسوف 

نواصل بقية أجزاء هذه الرسالة في حلقات قادمة.

بغداد  في  السبت،  ُافتُتح، 
لجمعية  السنوي  المعرض 
العراقيين،  التشكيليين 
فنانًا   150 أكثر من  بمشاركة 
تشكيليًّا، ينهم خمس فنانات 

فقط.
التشكيليين  جمعية  ودأبت 
إحياء  إعادة  على  العراقيين 
المعرض  هذا  إقامة  تقليد 
من  توقف  أن  بعد  سنويًّا، 
العام 2003 إلى العام 2008. وتأسست جمعية التشكيليين العراقيين العام 
1956 بمبادرة ودعم من الملك فيصل الثاني. وجاءت هذه المبادرة في وقت 

شهد ظهور جماعات وتيارات فنية عديدة.
أوسع  آفاق  عن  يبحث  العراق  في  التشكيلي  الفني  المشهد  زال  وما 
لالنطالق مجددًا بعد ركود استمر 15 عامًا منذ الغزو األميركي، تخلله إقفال 

لقاعات عرض وهجرة فنية إلى الخارج.
التي تقدم عادة  العبادي  المعرض يسرى  المشاركات في هذا  أبرز  ومن 
أعمااًل ولوحات كبيرة الحجم تتحدث تفاصيلها عن العائلة وعالقتها بالبيئة 
المحيطة بها، وتتحدث أيضًا عن رمزية الطفولة وذكرياتها بألوان بهيجة 

ساحرة تشكل هويتها الفنية.

انطالق معرض جمعية التشكيليني العراقيني

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

بني وليد - الصغير الحداد

المسرحية من وجهة  الحركة  كيف ترى   ●
نظرك ككاتب؟

وتمكين  المؤسساتي  الدعم  من  البد 
نصوصه  طباعة  من  المسرحي  الكاتب 
ونشرها في شكل كتاب يوزع على نطاق واسع 
لتتاح قراءته ألكثر من مخرج، وذلك ال يتم إال 
أسرى  نبقى  ال  حتى  المعنية،  الجهات  بدعم 
»س«  الكاتب  بين  الثنائية  االتفاقات  قالب 

والمخرج »ص«.
نص  كتابة  على  اآلن  تعكف  هل   ●

مسرحي؟
على وشك االنتهاء من كتابة نصّ »زيارة 
باإلضافة  مونودراما،  وهو   »2 مساء  ذات 
قصة  يروي  راقص  غنائي  مسرحي  نص  إلى 
في  األولى  بدايتها  من  المسرحية  الحركة 

درنة إلى رحيل محمد عبد الهادي.
كيف تقيم تجربتك في المونودراما؟  ●

 »1 مساء  ذات  »زيارة  مسرحية  أن  أزعم 
التجربة  1987هي  وأخرجتها  كتبتها  التي 
الفرد«،  »الممثل  المونودراما  في  األولى 
إيجابية  تجاهها  الجمهور  أفعال  ردود  وكانت 
المخرجين  ، على خلفية ذلك تلقفها عدد من 
منهم أحمد ابراهيم، أكرم عبد السميع، حسن 

في حواره مع «الوسط»..

عبد العزيز الزني: املونودراما ال تعني إلغاء املسرح الجماعي
يحاول القاص والكاتب المسرحي عبد 

العزيز الزني، رؤية عالمه اإلبداعي 
من نوافذ عدة، القصة والمسرح وأدب 

الطفل، وهو يبحث عن أفق يصله 
بروح المكان والزمان، وعن أجابة 

ألسئلته في الحياة والناس، وصياغة 
الركحي  النص  منطقية لفحوى 

خصوصًا والذي يستحوذ على مساحة 
أكبر في اهتماماته، نقف عند بعض 

مالمح هذه التجربه في هذا الحوار مع 
»الوسط«.

سيطر  عندما  ككاتب  شعورك  ماهو   ●
داعش على مدينة درنة؟

هذا  في  المواطن  عن  يختلف  ال  الكاتب 
ترقب،  حالة  في  سويًا  عشنا  فنحن  الشعور، 
وكان لدينا يقين أنه عارض مؤقت ولن يطول 
طبيعة  يعارض  وضعًا  باعتباره  استمراره، 
فجائي  حادث  كونه  من  الرغم  على  المدينة 

صدم به الجميع لمدة تسعة أشهر.
● هل رصدت هذه الحالة كتابة؟

ربما يمكنك أن تعرقل مجرى الحياة لكنك ال 
التي  باللحظة  يتأثر  الكاتب  إيقافها،  تستطيع 
ويحاول  محيطه  في  تحواًل  له  بالنسبة  تشكل 
وأحاسيس  مشاعر  ناقاًل  إبداعيًا  ترجمتها 
زرًا  ليست  أيضًا  اإلبداع  وعملية  شخوصها، 
لحظة  وتبقى  تكون،  أن  يمكنها  وال  يضغط 
بال  تأتي  فهي  آخر،  أمر  وإرهاصاتها  الكتابة 
موعد، أذكر عندما أّلفت مسرحية »زيارة ذات 
قبر  أزور  آنذاك  كنت  لها،  أخطط  لم  مساء« 
مخيلتي  في  ارتسمت  الموقف  من  والدتي، 
في  جنية  »أجمل  مسرحية  كذلك  تفاصيلها، 
العالم«، فحين تختمر الفكرة تأتي الحًقا أكثر 

نضجًا ووضوحًا ودقة.
وقصصًا  لألطفال  قصصًا  كتبتَ   ●
عن  للتعبير  أقرب  كان  أيهما  للكبار، 

الحرية؟
ربما قصص األطفال هي األقرب لبساطتها 
ووضوحها مثل قصة »الملك«، »ومن ال يحب 

تريد  مرموز  ما  شيء  فهناك  شرير«،  الزهور 
فحكاية  كهاًل،  أو  كان  طفاًل  للقارئ،  إيصاله 
شيئ  كل  الغابة  أسد  فيها  فقد  التي  الملك 
في لحظة وأصبح يبحث عن عمل بل ويتنازل 
تتجسد  هنا  العيش،  لقمة  مقابل  حريته  عن 
معاناة اإلنسان في الحصول على أكل ومأوى، 
نجد  الرؤيا«  تتحقق  ال  »حتى  قصة  في  أيضًا 
ملًكا  أصبح  وقد  نفسه  رأى  الذي  العصفور 
للبقاء  اإلغراء  عروض  كل  يرفض  ثري  لرجل 

القفص واختار بأن ينهي حياته محلًقا. في 
قصص  لكتابة  تتجه  جعلك  الذي  ما   ●

األطفال؟
األشياء  أصل  إلى  توجه  الطفل  إلى  التوجه 
وهي عملية بناء ولكن بصورة مختلفة، تشبه 
تنفلق  كيف  البذرة  يشاهد  وهو  المزارع  حالة 
النمو  عملية  وتبدأ  الحياة  لسان  منها  ويخرج 
إلدراكه  بالنبتة  عالقته  يعزز  مما  والتشكل، 
الطفل  عالم  من  فاالقتراب  تكونها،  حقيقة 
بزهور  ممتلئة  حديقة  من  االقتراب  كما 
أن يكذب  جميلة وبأشواك حادة، فهو يمكنه 
منها  ليحصل  زميله  حقيبة  إلى  يده  يمد  وأن 
يمكن  عالمه  حقيبته،  منها  خلت  تفاحة  على 
في  التفاحة  وجد  إذا  دائمًا  جمياًل  يكون  أن 
من  مكنني  ولعقود  كمعلم  عملي  حقيبته، 
وفتح  الطفولي  العالم  خصوصية  وفهم  تأمل 

أمامي أبوابًا ما كنت ألعرفها.
أين  المسرح،  وعن  للمسرح  كتبت   ●

وجدت نفسك؟
في  للدراسة  وذهبت  للمسرح  كتبت  عندما 
لعوالم  العميق  وفهمي  اطالعي  زاد  الخارج، 
نظري  وجهة  لدي  وأصبحت  الركحي،  الفن 
ماذا  أستوعب  وبدأت  التراكم،  لهذا  نتيجة 
تجربتي  وأقدم  المسرح  عن  تكتب  أن  يعني 

بالخصوص.

وجود  أن  أحد  يظن  ال  المقابل  في  ميكائيل، 
شخصية واحدة يجعل كتابة المونودراما أمرًا 
في  شخصية  من  أكثر  مع  فالتعامل  سهاًل، 
شخصية  مع  التعامل  من  أيسر  المسرح  عالم 
اهتمامًا  تفرض  المونودراما  ألن  واحدة، 
باعتبارها  المسرح  ومكونات  بالمؤثرات  كبيرًا 

شخوصًا أخرى.
واالختالف  التقاطع  أوجه  تكمن  أين   ●

الجماعي؟ المسرح  بالمقارنة مع 
المونودراما ال تعني إلغاء المسرح الجماعي 
بل رافد له، فنحن نتكلم عن المسرح في كال 
الطويلة  المسرحيات  أن  إلى  الحالتين، إضافة 
داخلها مونولوًغا طوياًل يشبه  قد تحوي  جدًا 

إلى حد ما إيقاع الممثل الفرد.
ما الذي يحتاجه المسرح؟  ●

ليتفرغ  المسرحي  الفنان  يدعم  أن  يجب 
جيدة  أعمااًل  قدمت  المسرح،  داخل  للعمل 
االستمرار  بين  يراوح  ظل  إيقاعها  لكن 
نسميه  أن  يمكن  ما  منع  وهذا  والتوقف، 
الى  إضافة  المالمح،  واضح  مسرحيًا  تيارًا 
لدينا  ولألسف  جماعي،  عمل  المسرح  أن 
يجره  ما  بسبب  واالنزواء  النفور  إلى  يؤدي 
تقوم  الذي  هو  المخرج  فمازال  من صعوبات، 

ضد  وهذا  بكاملها،  المسرحية  العملية  عليه 
ينبغي  القضايا  هذه  الجماعي،  العمل  منطق 

معالجتها.
المسرح تحت  يعارض وجود  هناك من   ●

الدولة؟ عباءة 
ما  يقول  أن  الخاص  المسرح  يستطيع  هل 
الرقابة،  في  ممثلة  الدولة  ستكون  يشاء؟، 
وقوف  فكرة  أذهاننا  عن  نبعد  أن  يجب  لذا 
للسلطة  المعارض  الصف  في  دائمًا  المسرح 
يقوم  فهو  السلطة  انتقد  ما  وإذا  أوالدولة، 
بالرغم  تأويل،  أي  عن  بعيدًا  التنويري  بدوره 
مع  صميمه  في  تصادميًا  المسرح  كون  من 

الواقع، بهدف إصالحه ال لتشويهه.
المسرحية  لألعمال  تقييمك  ماهو   ●

العقود األخيرة؟ خالل 
المسرحي  النص  قوة  في  تراجع  هناك 
والثقافي  المعرفي  التكوين  على  يقوم  ألنه 
ليست  أعمال  بتسرب  سمح  وغيابه  للكاتب، 
من  البد  وبالتالي  المطلوب،  المستوى  في 
اعتماده  وتقرر  النص  تقيم  بوابة  وجود 
ضرورة  إلى  اإلشارة  تلزم  كما  أوإلغاَءه، 
في  المتخصصة  المعاهد  بناء  إلى  االتجاه 
باعتبار  واإلضاءة،  والديكور  واإلخراج  التمثيل 
القواعد  متكاملة  منظومة  المسرحي  العمل 
للنقاش  اليطرح  أمر  هنا  الدراسة  واألسس، 
سيجد  بالمسرح  فالمهموم  ذلك  تعذر  واذا 
للتحصيل،  جيدًا  بدياًل  االفتراضي  الواقع  في 
دوري  بشكل  وتواليها  الورش  إقامة  كذلك 
هناك  كان  األخيرة  اآلونة  وفي   ، منظم 
محدودية  ورغم  بدرنة،  مسرحي  مهرجان 
رائعة  قدرات  أظهر  أنه  إال  المشاركة  الفرق 

المسرحي. للعمل  المكونة  العناصر  في 
في  البحر  ويغيب  الغابة  تحضر   ●

الدرناوية لماذا؟ النصوص 
في  عليه  اإلجابة  حاولت  ما  وهو  صحيح، 
كتاب تحت الطبع »درنة هبة الساقية« والذي 
درنة  بين مدينة  الحميمية  غير  العالقة  يشرح 
فمثاًل  منها  بعض  الى  أشير  ربما  والبحر، 
المدينة  أهالي  من  بالمائة  تسعين  من  أكثر 
يمارسون مهنة الفالحة وهي مرتبطة بالغابة 
الشعبي  التراث  في  اإلساطير  كذا  والتراب، 
كل  في  يأخذ  البحر  أن  إحداها  تقول  والتي 

صيف روح أحد ساكني المدينة.

التوجه إلى الطفل توجه إلى أصل األشياء 
وهي عملية بناء ولكن بصورة مختلفة، 
تشبه حالة المزارع وهو يشاهد البذرة

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

عودة العروض ملدينة طبرق

الهواة  الشباب  من  مجموعة  أطلق 
جديدًا  مسرحيًّا  عرضًا  طبرق  بمدينة 
بعنوان »فهمي واإليميل الوهمي«، وهو 
عمل اجتماعي استمر عرضه لمدة خمسة 

أيام بمسرح التعليم بطبرق.
كاتب  بوشنافخ  عبدالسالم  وقال 
الوسط«،  لـ»بوابة  المسرحية  ومؤلف 
»عمل )فهمي واإليميل الوهمي( يناقش 
مجتمعنا  منها  يعاني  سلبية  ظواهر 
السيئ  واالستخدام  األسرية  والتركيبة 
للتطور واإلبداع، في محاولة للتخفيف من 
الضغط النفسي واالجتماعي واالقتصادي 

ألهالي طبرق«.
للعمل  كدعم  الحضور  من  رمزية  قيمة  لنا  »حصَّ بوشنافخ:  وأضاف 
ولالستمرار في مثل هذه األعمال وإعادة إحياء المسرح في مدينة طبرق، 
والعمل إخراج طارق ضيف اهلل وتمثيل رامي الكزه وعادل الفردي وعماد 

الشاعري ومهند المسماري وعوض المعبدي ونزار الغراف ورويد الكزه«.

مسرح

التابعة  المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  رئيس  شارك 
االحتالل  ضد  الكفرة  معركة  أحياء  بحفل  الفاخري،  جمعة  الموقتة،  للحكومة 
اإليطالي. ووصل الفاخري لمدينة الكفرة األحد يرافقه كل من وكيل الهيئة 
التخطيط  إدارة  ومدير  امجبر،  محمود  المدني  والمجتمع  الثقافة  لشؤون 
والشعراء،  واألدباء  الفنانين  من  وعدد  الفاخري،  رافع  بالهيئة  والمشروعات 
وكان في استقبالهم رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الكفرة وأعيان 
النصب  على  الزهور  من  أكاليل  بوضع  وصولهم  صبيحة  وباشروا  المدينة، 

التذكاري لمعركة شهداء الكفرة، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
وقعت معركة الكفرة في يناير العام 1931، بعدما أمضي اإليطاليون ستة 
أشهر إلعداد جيش للزحف على مناطق الكفرة، ونجم عن المعركة استشهاد 
نحو 100 مجاهد من قبيلة ازوية وأسر 250 من بينهم نساء وأطفال، كما تم 
إعدام أربعة عشر جريحًا، ومن الجانب اإليطالي قتل ضابطان وعسكريان وعدد 

من الجنود وجرح ستة عشر جنديًا.

ذكرى معركة الكفرة تاريخ

في محاضرة نظمتها الجمعية الليبية لآلداب

الزنتاني يرسم مالمح «سبها الستينات».. وسريالية مشهد «القارة»
والكاتب  للقاص  السبت، محاضرة  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
والتراث  والفنون  الثقافة  بدار  المحاضرات  بقاعة  الزنتاني  محمد 
تناول  طرابلس،  الثقافة  مكتب  من  باستضافة  طرابلس،  بمدينة 
الثاني  النصف  في  سبها  لمدينة  واالجتماعي  الثقافي  التاريخ  خاللها 

من ستينات القرن الماضي.
أن  إلى  البوسيفي  نوري  أدارها  التي  األصبوحة  في  الكاتب  وأشار 
ورقته تخرج عن القولبة المعتادة لشكل المحاضرات إلى تجميع بعض 
ما  استدراج  أو  لألحداث  سيناريو  وبناء  المتنوعة  والومضات  المالمح 

يمكن لملمته مما ما زالت الذاكرة قادرة على استحضاره.
ويضيف شارحًا أن ما دونه جاء كرد فعل لما شاهده منذ فترة لصور 
ما لحق بقلعة »القارة« على أطراف مدينة سبها والتدمير العبثي الذي 
إياها بسريالية جنونية ومحاولة طائشة  واصًفا  مبرر،  أي  طالها دون 
في  سجله  وأدبي  وثقافي  واجتماعي  وأمني  عسكري  تاريخ  لتغييب 

محيط قلعة »القارة« براح زمني تجاوز النصف قرن.
العام  الثقافي  المناخ  أخرى  وصفية  لوحة  في  الزنتاني  ويعكس 
للقارة وسبها فترة الستينات بقوله »القارة التي شهدت بدايات العمل 

الصحفي والتكوين األدبي إلبراهيم الكوني وكان يتطلع إليها من 
وهو  حميدة  عبداللطيف  علي  الدكتور  المدينة  وسط  مسكنه 

يتابع تجميع أفكاره للمساهمة في كتابة تاريخ ليبيا السياسي 
للمدينة  المواجهة  جدرانها  وتحت  واالقتصادي،  واالجتماعي 
قرأ جيل بأكمله إبداعات يوسف القويري والتليسي والمصراتي، 
والنيهوم وفي عشياتها الساحرة عاش هذا الجيل في عوالم 
همنجواي وسارتر وبوفوار ودستوفسكي، وفي حرارة صيفها 
واصل متابعة نتاج نجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان 
وتوفيق  روفائيل  وبيير  عبداهلل،  وعبدالحليم  عبدالقدوس 

العاليلي«.
وأوضح الكاتب أن إهمال الجنوب مبعثه 

من  الحقيقية  قيمته  معرفة  عدم 
على  الحاليين  الساسة  جانب 

االستراتيجي  المستويين 
على  عالوة  والحضاري 
النظام  قبل  من  تجاهله 
عامًا   18 لمدة  الملكي 
الجماهيري  والنظام 

17فبراير  بعد  المتأزم  السياسي  الوضع  تجاهله  كما  42عامًا،  لمدة 
وحتى اآلن.

المدينة  الذي شكل نسيج  السكاني  العنصر  المحاضر عند  وتوقف 
الليبيين  في ثالثة تجمعات محلية وإقليمية ودولية تضم من خالله 
دول  من  واألجانب  واألفريقي  العربي  المجاور  والمحيط  الداخل  في 
بفعل  مبكرًا  تمكنت  المدينة  سبها  أن  إلى  النظر  ويلفت  أخرى، 
االنسجام والتناغم االجتماعيين من تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء 

والكهرباء والوقود والمواد الغذائية.
التي  والثقافية  االجتماعية  الصورة  اكتمال  يؤكد  ما  أن  مضيًفا 
في  تراكم  من  فيها  حدث  ما  هو  المدنية،  الدولة  مفهوم  يرسخها 
في  سبها  احتضنتها  والذي  وفنيًا  ورياضيًا  ثقافيًا  األنشطة  مختلف 
كافة أحيائها من »الجديد« إلى »القارة« مرورًا بحي القرضة وميدان 

قعيد وباقي األحياء والتجمعات السكنية.
الغناء  فنون  انتشار  تجسدها  الفنية  األنشطة  أن  إلى  مشيرًا 
والجماعية من غناء أهل مرزق  الفردية  والرقص بأشكالها 
»المرزكاوي« إلى غناء الطوارق المصحوب بنغمات 
الشهيرة،  الموسيقية  الطوارق  آلة  »امزاد« 
الجميل  الجزائري  »الشعانبة«  غناء  ومن 
والجريء«  »المذهل  هون  أهل  غناء  إلى 
أول  تأسيس  الفترة  تلك  مع  ويتزامن 
فرقة للفنون الشعبية وأول فرقة مسرحية 
بالمدينة وأول فرق موسيقى الجاز، ويرافق 
رسم  من  التشكيلية  الفنون  انتشار  ذلك 

ونحت.
الثقافي  المشهد  على  المحاضر  ويدلل 
مكتبة  منها  وتعددها  للمكتبات  بذكره 
المكتبات قديمة  إلى  اليونسكو، وبجاد، إضافة 
اإلنشاء بالمدينة في موازاة النشاط التنويري 
المجمع  حديقة  تحتضنه  الذي 
في  متجسدًا  الحكومي 
التي  الشبابية  التجمعات 
إطالق  على  تتوقف  ال 
في  والنقاشات  الحوارات 

شؤون الثقافة وغيرها.

وليد،  بني  والفنون  والثقافة  للترات  الجبال  إرث  منظمة  أقامت 
بني  التعليم  مراقبة  مع  بالتعاون  وليد  بني  التاريخية  المدن  ومكتب 

وليد، معرضًا مفتوحًا للكتاب بمدينة بن تليس األثرية.
وقال رئيس منظمة إرث الجبال والفنون خالد جلة، لـ»الوسط«، إن 
»الهدف من المعرض هو الحث على القراءة والتعرف على أبرز المعالم 
والمحافظة  والتوعية  الثقافة  ولنشر  األجيال،  لكافة  وإبرازها  األثرية 

على المدن التاريخية والمعالم األثرية المنتشرة بمدينة بني وليد«.
وأوضح جلة »على هامش المعرض أقيمت جولة داخل مدينة بن 
عليها  الحفاظ  وكيفية  المدينة  بمعالم  الزوار  لتعريف  األثرية  تليس 
واستثمارها سياحيًا«، مضيًفا أنه »تم االتفاق بين الحضورعلىإنشاء 
مركز تقافي يهدف إلى الحفاظ على الوثائق التاريخية ومكتبة تضم 

العديد من الكتب التاريخية«.
وحضر المعرض عدد من مؤسسات المجتمع المدني ببلدية بني 
وليد وتجمع شباب الخير وجمعية وادي دينار وجمعية السالم لألعمال 

الخيرية واالتحاد الوطني لشباب ورفلة.

 معرض مفتوح للكتاب 
بمدينة بن تليس األثرية

 اكتشاف مقبرة عائلية تعود إلى القرن الثاني امليالدي بطرابلس
ُكشف الثالثاء معلم أثري جديد بمدينة 

طرابلس بمنطقة قرقارش، وهو عبارة 
عن مقبرة عائلية تعود إلى القرن الثاني 

الميالدي.
وعثر في المقبرة على أثاث جنائزي، منها 

أوانٍ رخامية »URN« لحفظ رماد الموتى 
منقوشة بإتقان ومصابيح زيتية من الفخار 
وفانوسان من النحاس ومرآتان من البرونز 
وصحون وأوانٍ زجاجية وصحون من الفخار 

ومشغوالت معدنية أخرى.
وقال رئيس قسم الشؤون الفنية 

بمراقبة آثار طرابلس، رمضان محمد 
الشيباني، عبر صفحته الشخصية بموقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك« عن المقبرة 
المكتشفة، »استعملت طريقة الدفن 

بالمقبرة بحرق الميت ووضع رفاته في 
األواني الرخامية، ومن خالل هذه المقتنيات 

نستطيع أن نجزم بأن هذه العائلة من 
أثرياء مدينة أويا )طرابلس في الفترة 

الرومانية(«.
وأضاف »تقدم هذه المقبرة معطيات 
جديدة ومهمة لتاريخ مدينة اويا خاصة 

وليبيا عامة، وتم نقل كل المقتنيات لمخازن 
مراقبة آثار طرابلس، وسنقوم بتنظيفها 

وترميمها وتصنيفها وتسجيلها«.



فن 13

انتظروني في »نقارش« رمضان املقبل.. وسعيد بجائزة ليبيا لإلبداع
جمال الخراز: 

ten
Top غالس« يتصدر شباك التذاكر« 

في الصاالت األميركية

صدارة  »غالس«  الجديد  والرعب  اإلثارة  فيلم  احتل 
األسبوع  مطلع  في  الشمالية  أميركا  في  السينما  إيرادات 
بروس  بطولة  الفيلم  دوالر،  مليون   40.6 بلغت  بإيرادات 
تيلور،  وأنيا  مكافوي  وجيمس  جاكسون  وصمويل  ويلز 
الكوميدي  الفيلم  وتراجع  شياماالن.  إم.نايت  إخراج  ومن 
»أبسايد« من المركز األول إلى المركز الثاني هذا األسبوع 

بإيرادات بلغت 15.7 مليون دوالر، وفًقا لوكالة رويترز.
والفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول 

كيدمان، ومن إخراج نيل برغر.
بول  »دراجون  الجديد  المتحركة  الرسوم  فيلم  وجاء 
سوبر:برولي« في المركز الثالث محقًقا إيرادات بلغت 10.7 
والمغامرة »أكوا مان«  الحركة  فيلم  مليون دوالر، وتراجع 
من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا األسبوع بإيرادات 
10.3 مليون دوالر. والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر 
هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، ومن إخراج جيمس وان.
ذا  إنتو  مان:  »سبايدر  المتحركة  الرسوم  فيلم  وتراجع 
سبايدر فيرس« من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا 

األسبوع.
بروس ويليس وزوجته إيما هيمينغ في نيويورك، 15 يناير 

2019 )أ ف ب(
العشرة  األفالم  تصنيف  في  المراكز  باقي  يلي  ما  وفي 

األوائل على شباك التذاكر في الصاالت األميركية:
من  دوالر  ماليين   7,1 مع  هوم«  واي  دوغز  »إيه   6-

اإليرادات )23,6 مليونا في أسبوعين(.
مليونا   41,5( 5,2 ماليين دوالر  مع  روم«  -7 »إسكايب 

في ثالثة أسابيع(.
-8 »ماري بوبينز ريتورنز« مع 5,2 ماليين دوالر )160,2 

مليونا في خمسة أسابيع(.
)116,9 مليونا في  4,6 ماليين دوالر  -9 »بمبلبي« مع 

خمسة أسابيع(.
-10 »أون ذي بايسس أوف سكس« مع 3,9 ماليين دوالر 

)17,5 مليونا في أربعة أسابيع(.

حوار: عبدالرحمن سالمة

الفنان الليبي جمال الخراز هو نوعية من الفنانين التي 
يطلق عليها لقب »الفنان الشامل«، فهو ممثل وملحن 
ومطرب ومخرج وصحفي، قدم العديد من األعمال الفنية 
من  العديد  نال  كما  والمسموعة،  والتلفزيون  للمسرح 
الفن  عن  للحديث  »الوسط«  حاورته  الفنية..  الجوائز 

والسياسة والحياة.

● كيف لك العمل وسط كل هذه الظروف؟
الفنان خلق ليتحدى الظروف الصعبة ويتحدى نفسه.. 
يتحدى القبح بفنه وجماله، والظروف المريحة جدًا ربما 

ال تخلق فنانًا معجونًا بالفن وبرائحة الوطن.
من  الوطنية  المصالحة  على  دائمًا  تحرص  لماذا   ●

خالل أعمالك؟
تصالح  منا  كل  لو  النفس،  مع  مصالحة  بذاته  الفن 
تعامله  فنانًا في كل شيء.. في  مع نفسه سيجد نفسه 
أحرص  وأنا  وطنه،  خدمة  وفي  عمله،  وفي  اآلخرين  مع 
الوطنية،  المصالحة  داعمة  أعمالي  كل  تكون  أن  على 
وال أقصد أني دخلت في السياسة ودهاليزها، بل القصد 
تدعو  كانت  ومسلسالت  أغانٍ  من  أعمالي  كل  أن  هو 
و»هايم  الخير«  »وطن  أغنيتي  مثل  الوطنية  للمصالحة 
الغزالي  فرج  الرائع  الشاعر  كلمات  من  ليبيا«  يا  بيك 
ومسلسلي المسموع »كالم على حله« بأجزائه الخمسة.
● كيف كانت تجربة العمل في مسلسل »نقارش« مع 

المخرج علي القديري؟
في  العمل  مواصلته  على  ألحييه  الفرصة  هذه  أنتهز 
للمشاهد  العنان  يطلق  فهو  والتراثية  البدوية  األعمال 
ويمتع  بالقصة  ويستمتع  ليبيا،  جمال  يرى  كي  العربي 
بهذه  سعيد  وأنا  الليبية،  والصحراء  بالطبيعة  ناظريه 
التجربة وبهذا العمل والذي سيكون ضمن إطالالتي في 
في  المسلسل شاركت  وبعد هذا  المقبل،  رمضان  شهر 

إنتاج عمل غنائي بعنوان »مدرستي« للفنان أحمد خليفة 
العربية  وحتى  الليبية  القنوات  لجميع  تسويقه  ونحاول 
»حزام«  المسرحي  العرض  عبر  للمسرح  عودة  ولدي 
الفنان  للكاتب الصحفي عبدالرحمن سالمة ومن إخراج 

المخرج أبوبكر المعيوف.
● ما إحساسك بعد الحصول على جائزة ليبيا لإلبداع 

عن العام 2018؟
أهتم  ما  بقدر  الجوائز  عن  يبحثون  الذين  من  لست 
باحترام الجمهور لما أقدم وأعتز بتكريمي بجائزة ليبيا 
لإلبداع 2018 عن فئة التميز في التمثيل، وهذا التكريم 

كان دافعًا لي للعمل والعطاء رغم عدم استطاعتي حضور 
الحفل في العاصمة طرابلس وهذا نفسه يؤلمني بسبب 
الظروف التي تمر بها ليبيا، وقبلها تحصلت على جائزة 

»راديونا« لإلبداع المسموع.
●  كيف ترى ركود النقابات الفنية في ليبيا؟

من األسباب التي أدت إلى ركود الحركة الفنية وزيادة 
والنقابة  الفنية،  النقابات  دور  غياب  هو  الفنان  معاناة 
الفنان فقط، بل هدفها األول  ليست للدفاع عن حقوق 
حياته  في  حتى  معه  والوقوف  الفنان  حقوق  استرجاع 
الخاصة، لدينا كثير من الفنانين الذين تعرضوا لظروف 
الوقوف مع  فاعلة الستطعنا  نقابات  لدينا  أن  لو  قاهرة، 
زمالئنا، هناك من يتحجج بأنه في عدم وجود دستور ال 
يحق لنا تكوين نقابة، وأنا أقول أن أنسب وقت للنقابة 
هو هذا الوقت الذي يحتاج فيه الفنان الليبي لمن يدافع 

عنه وعن قضاياه.
● ما الذي ينقص المسرح الليبي؟

ولكنه  وهادف،  وجاد  عريق  مسرح  الليبي  المسرح 
الدولة  من  وهادفة  وجادة  قوية  وقفة  إلى  أيضًا  يحتاج 
مجرد  وليس  ازدهاره  إلى  يعود  كي  المسؤولين  ومن 
يشكرون  أنفسهم  الفنانين  من  شخصية  اجتهادات 
عليها ولكنها تظل في النهاية اجتهادات، وأقل ما يمكن 
تقديمه للمسرحيين في الوقت الحالي إقامة دورات فنية 
متخصصة في مجال التمثيل أو الديكور والتنكر أو اإلدارة 
المسرحية أو فن اإلخراج المسرحي وكتابة السيناريو لمَ 

ال؟
●  هل ترى أن معاناة الفنان الليبي مستمرة؟

فأنا  أعمالنا،  لنا  ينتج  من  نجد  وال  مستمرة،  بالطبع 
الزمالء،  بقية  مثل  ينتجها  من  تجد  لم  لدي مسلسالت 
المنتج، ورغم اإلعجاب بها  ربما ألنني ال أكتب بشروط 
واالتفاق عليها مثل مسلسل »قرية موح« والذي يتكون 
إلى  باإلضافة  رغيد«،  »الحاج  ومسلسل  حلقة،   13 من 

الفيلم القصير »أوقفوا الحرب«.

القاهرة ـ الوسط

»روما« و»ذي فايفوريت« يتصدران الترشيحات

رامي مالك ينافس كريستيان بيل على أوسكار أفضل ممثل

حصد أكثر من مليون مشاهدة

فيلم ساخر عن حصار لينينغراد يثير استياء في روسيا
)العيد(  »برازدنيك«  فيلم  تلقى 
انتقادات كثيرة حتى قبل  الروسي 
أن يخرج لصاالت العرض، والسبب 
وقائع  ساخر  بشكل  يتناول  أنه 
الحياة اليومية أثناء حصار النازيين 
الحرب  في  لينينغراد  مدينة 

العالمية الثانية.
وإزاء االنتقادات الكثيرة فضّل 
أن  كراسوفسكي  أليكسي  المخرج 
الثقافة  وزارة  موافقة  على  يحصل 
ثم  الصاالت  في  للعرض  الالزمة 
»يوتيوب«،  موقع  على  فيلمه  بّث 
حيث نال منذ الثالث من يناير أكثر 
من مليون مشاهدة، وفق »فرانس 

برس«.
عائلة  قصة  الفيلم  ويروي 
ما  إلى  ينتمي  سوفياتي  عالم 
ذات  »نومانكالتورا«  بطبقة  عُرف 

الحظوة لدى السلطات.
العائلة  تستعد  وفيما 
الجديدة  السنة  بحلول  لالحتفال 
غير  الباب شخصان  يطرق   ،1942
العائلة  أطفال  دعاهما  متوقعان 

للحضور، فتتغيّر الخطة.
إقناع  الممكن  غير  فمن 
الدجاج  شاهدا  اللذين  ين  المدعوَّ
أن  العيد  مائدة  على  والشمبانيا 
روسية  فوسكريسنسكي  عائلة 
)سان  لينينغراك  فيما  مثلهما، 
نازيًا  حصارًا  تعيش  بطرسبرغ( 
الكثيرين من سكانها  قاسيًا يقتل 

جوعًا.
وهذه ليست المرة األولى التي 
كراسوفسكي  أليكسي  فيها  يخرج 
فيلمه  نال  فقد  ضجّة،  يثير  فيلمًا 
العام  في  الصادر  الديون«  »جامع 
ونجاحًا  عدة  دولية  جوائز   2016

كبيرًا في الصاالت الروسية.
مختلف،  الجديد  فيلمه  لكن 
موضوعًا  يتناول  إنه  حيث  من 
العدالة  غياب  وهو  حساسًا 
الروسي  المجتمع  في  االجتماعية 

لوكالة  ويقول  فيه.  والفساد 
نعيش  »نحن  برس«،  »فرانس 
اليوم ما يشبه الحصار، لقد تعوّدنا 
على أن نتظاهر بأننا ال نرى تدهور 
المالحقات  وال  المعيشة  مستوى 

القضائية للمتظاهرين«.
قد  الرسالة  هذه  أن  ويبدو 
شاهدوا  الذين  من  عدد  تلّقفها 
اإلنترنت  على  فكتبوا  الفيلم، 
الفيلم  أن  إلى  تشير  تعليقات 
الواقع  األمر  حقيقة  في  يصوّر 
الحالي في روسيا حيث يتمتع كبار 
ويديرون  بمميّزات  المسؤولين 

ظهرهم للمواطنين الفقراء.
لم  العلنية  االنتقادات  لكن 
تتناول هذا األمر، بل كيفية تصوير 
تلك المرحلة التاريخية الدقيقة من 

حياة روسيا.
ويناير   1941 سبتمبر  فبين 
1944، أودى حصار لينينغراد بحياة 
الجوع  قتلهم  شخص،  ألف   800

والقصف النازي.
لذا يرفض كثيرون تناول هذه 
مرحلة  تكون  تكاد  التي  الحقبة، 
من  بشيء  البعض،  لدى  مقدّسة 

السخرية.
بوياركسي  سيرغي  ويقول 

»لم  الحاكم،  الحزب  عن  النائب 
أشاهده«،  ولن  الفيلم  أشاهد 

واصفًا محتواه بأنه »تجديف«.
أندري  هو  له،  زميل  وطالب 
تورتشاك، بحظر عرض الفيلم في 
عن  المنتجون  فتراجع  الصاالت، 

عرضه.
مسؤواًل  إن  المخرج  ويقول 
ثالثًا عرض عليه المال مقابل إتالف 

نُسَخه.
الناجمة  الخسائر  ولتعويض 
أنشأ  الفيلم،  عرض  عدم  عن 
إنه جمع فيه  المخرج صندوقًا قال 
ثالثة ماليين و500 ألف روبل )53 
ميزانية  يعادل  ما  أي  دوالر(  ألف 

الفيلم.
 ،2018 العام  مطلع  في 
اللحظات  في  السلطات  حظرت 
»موت  فيلم  عرض  األخيرة 
بشكل  يتناول  الذي  ستالين« 
ساخر الساعات التي تلت وفاته في 

العام 1953.
األفالم  تحظى  المقابل،  في 
الحرب  في  روسيا  تمجّد  التي 
من  مالي  بدعم  الثانية  العالمية 
الدولة، بما يتوافق مع التوّجهات 
القومية للرئيس فالديمير بوتين.

ألفونسو  للمكسيكي  »روما«  فيلما  تصدّر 
السبعينات  مكسيكو  في  طفولته  حول  كوارون 
يورغوس  لليوناني  التاريخي  فايفوريت«  و»ذي 
أوسكار مع  إلى جوائز  السباق  الثالثاء،  النثيموس 

10 ترشيحات لكل منهما.
وتقدّم هذان الفيلمان على »إيه ستار إز بورن« 
كوبر  برادلي  بطولة  من  الرومانسي  الموسيقي 
في  رشح  الذي  غاغا  ليدي  البوب  ونجمة  وإخراجه 
للجوائز  والتسعين  الحادية  للدورة  فئات  ثماني 

التي توزع في 24 فبراير في لوس أنجليس.
نائب  حياة  يتناول  الذي  »فايس«  فيلم  ونال 
ثمانية  تشيني،  ديك  السابق  األميركي  الرئيس 

ترشيحات أيضًا.
الذي  الضخم  اإلنتاج  بانثر«  »بالك  فيلم  أما 
يتمحور على بطل خارق أسود، فقد رُشح في سبع 

فئات.
وشهد موسم الجوائز الهوليوودية هذه السنة 
مجموعة  بين  الجوائز  توزع  مع  المفاجآت  بعض 

متنوعة من األفالم.
تكون  فيلم  أفضل  فئة  في  »روما«  اختيار  ومع 
منصة »نتفليكس« للبث التدفقي المنتجة العمل 
حصلت على أول ترشيح لها في هذه الفئة العريقة، 

فضاًل عن فئتي أفضل مخرج وأفضل ممثلة.
واألبيض  باألسود  المصور  الفيلم  ونال 
ترشيحات في فئات أخرى، وال سيما أفضل ممثلة 

في دور ثانوي وأفضل فيلم أجنبي.
مع  نسبيًا  مفاجأة  فايفوريت«  »ذي  وشكل 
متوقعًا  فكان  الترشيحات.  من  العدد  هذا  حصده 
ستون  وإيما  كولمان  أوليفيا  نجماته  ترشيح 
يكن  لم  السباق  تصدره  أن  إال  فايس،  ورايشتل 
في  النثيموس  يورغوس  مخرجه  ورشح  متوقعًا. 

فئة أفضل إخراج.
من  األخيرة  النسخة  هو  بورن«  إز  ستار  و»إيه 
ورشح  الكالسيكي  الرومانسي  الموسيقي  العمل 
في غالبية الفئات الرئيسية هم ترشيحات في ثالث 
غاغا  وليدي  كوبر  لبرادلي  تمثيل  فئات  أربع  من 

وسام إليوت.

مخرج  أفضل  فئة  في  كوبر  برادلي  يرشح  ولم 
على أول عمل ينجزه، مما شكل مفاجأة مع أنه كان 
غلوب«  »غولد  الفئة خالل حفل  في هذه  مرشحًا 

ونقابة المخرجين.
وتتنافس ثمانية أفالم على جائزة أفضل فيلم 
و»إيه  فايفوريت«  و»ذي  »روما«  جانب  إلى  هي 
ستار إز بورن« و »بالكككالنسمان« و»بوهيميان 
و»بالك  بوك«  و»غرين  و»فايس«  رابسودي« 

بانثر«.
ودخل فيلم »بالك بانثر« تاريخ السينما لكونه 

أول فيلم أبطال خارقين يرشح في هذه الفئة.
ونال فيلم »غرين بوك« خمسة ترشيحات. وفاز 
خالل عطلة نهاية األسبوع بجائزة أفضل فيلم في 

حفل نقابة المنتجين.
وفي فئة أفضل ممثل يرجح فوز كريستيان بيل 
الذي يؤدي دور ديك تشيني في »فايس«. إال أن 
رامي مالك الذي فاز جائزة أفضل ممثل في حفل 
فريدي مركوري في  دور  بتأديته  »غولدن غلوب« 
ورشح  عليها.  ينافسه  قد  رابسودي«  »بوهيميان 
بوك(  )غرين  مورتنسن  فيغو  نفسها  الفئة  في 
اترنتيز  )آت  دافو  وليم  عن  فضاًل  كوبر،  وبرادلي 

غايت(.
وفي فئة أفضل ممثلة رشحت غلين كلوز التي 
النقاد، عن  وجائزة  غلوب«  »غولدن  بجائزة  فازت 
دورها في فيلم »ذي وايف« الذي تجسد فيه كاتبة 
الكاتب  زوجها  يفوز  عندما  زواجها بصعوبات  يمر 

أيضًا بجائزة نوبل لآلداب.
لكن يتوقع أن تكون المنافسة محتدمة في هذه 
الفئة مع ليدي غاغا وأوليفيا كولمان التي تضطلع 
بدور الملكة آن في »ذي فايفوريت«. ورشحت في 
)روما( وميليسا  اباريسيو  ياليتسا  أيضًا  الفئة  هذه 

ماكارثي )كان يو إيفر فورغيف مي؟(.
يتنافس  ثانوي  دور  في  ممثل  أفضل  فئة  وفي 
)غرين  علي  ماهرشاال  مع  إليوت  سام  خصوصًا 

بوك( الذي فاز بجائزة »غولدن غلوب«.
أما في فئة النساء فتتواجه ريجينا كينغ »إيف بيل 
ستريت كان توك« خصوصًا مع ستون و»فايس«. 
مع  روما  يتنافس  أجنبي  فيلم  أفضل  فئة  وفي 
»كفرناحوم« )لبنان( و»كولد وور« )بولندا( و»نيفر 

ولك اواي« )ألمانيا( و»شوبليفترز« )اليابان(.

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

السنة الرابعة
العدد 166 18 جمادى األولى 1440 هــ

24 يناير 2019 م اخلميس

غادة عبدالرازق حصدت 
أفضل ممثلة.. 

»يوم الدين« و»تراب املاس« يتقاسمان جوائز جمعية  كتاب ونقاد السينما املصرية

حصد فيلم »يوم الدين« للمخرج أبو بكر شوقي 
جائزة أفضل فيلم، بينما حصل بطال الفيلم نفسه 
راضي جمال والطفل أحمد عبدالحافظ على جائزة 
جالل  الفنان  حصل  كما  الخاصة،  التحكيم  لجنة 
األب  دور  عن  خاصة  تقدير  شهادة  على  العشري 

والد بشاي في فيلم »يوم الدين«.
كما فاز مخرج الفيلم نفسه أبو بكر شوقي بجائزة 
أفضل  جائزة  وكذلك  أول،  عمل  إخراج  أفضل 
سيناريو، فيما حصل مروان حامد على جائزة أفضل 
إخراج عن فيلم »تراب الماس«، وعن الفيلم نفسه 
أفضل  جائزة  على  الكدواني  ماجد  الفنان  حصل 

ممثل دور أول.
الروائي المصري  الفيلم  جاء ذلك في مسابقة 
المصرية  الجمعية  نظمته  الذي   2018 لعام 
لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي 
األمير أباظة بعد توقف ما يقرب من عشرين 
عامًا وتحمل جائزتها تمثال الملكة نفرتيتي.
مدير  يرأسها  التي  التحكيم  لجنة  وضمت 
الكاتب  وعضوية  شيمي،  سعيد  التصوير 
والفنان  الشماع  الدكتور عصام  والمخرج 
عبدالرحمن  ناصر  والمؤلف  وفيق  أحمد 

والناقد محمود عبدالشكور.
جائزة  دسوقي  شريف  الفنان  وحاز 
أفضل ممثل دور ثان عن فيلم »ليل 
غادة  الفنانة  وحصلت  خارجي«، 
دور  ممثلة  أفضل  على  عبدالرازق 
كرموز«،  »حرب  فيلم  عن  أول 
دالل  الفنانة  حصلت  بينما 

عن  ثان  دور  ممثلة  أفضل  جائزة  على  عبدالعزيز 
الفنان مصطفى خاطر  بينما حصل  فيلم »كارما«، 
على جائزة أفضل وجه صاعد رجال عن فيلم »طلق 
صناعي«، وميريهان مجدي على أفضل وجه صاعد 

نساء عن »ورد مسموم«.
رؤوف  بين  مناصفة  أفضل تصوير  جائزة  وجاءت 
عبدالعزيز عن فيلم »كارما«، وفيدريكوسيشكا عن 
فيلم »يوم الدين«، بينما حصل الموسيقار هشام 
عن  تصويرية  موسيقى  أحسن  جائزة  على  نزيه 

عن  أمين  لمحمد  ديكور  وأفضل  الماس«،  »تراب 
للمونتير  مونتاج  وأحسن  صناعي«،  »طلق  فيلم 

باهر رشيد عن فيلم »حرب كرموز«.
وقررت إدارة المهرجان إقامة حفل توزيع الجوائز 
على  بناء  الجاري  الشهر  نهاية  الفائزين  على 
عبدالدايم  إيناس  المصرية  الثقافة  وزيرة  مواعيد 
بتوزيع  تقوم  أن  المنتظر  من  التي  الثقافة،  وزيرة 
رئيس  أباظة  األمير  السينمائي  الناقد  مع  الجوائز 
خالل  تعلن  سوف  الجمعية  أن  أكد  الذي  الجمعية 

أيام أسماء الفنانين المقرر تكريمهم خالل الحفل.
الناقد  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ووجه 
اللجنة  ألعضاء  الشكر  أباظة،  األمير  السينمائي، 
على تعاونها المثمر والروح الطيبة التي تحلى بها 
وتقييمها  وحيادها  نزاهتها  إلى  باإلضافة  الجميع، 
هي  العناصر  هذه  كل  لتكون  المقدمة،  األعمال 
االستمرار  لها  متمنيًا  ناجحة،  لمسابقة  البداية 

لدعم السينما المصرية.
شيمي  سعيد  التصوير  مدير  أعرب  جانبه  ومن 
رئيس اللجنة عن سعادته بالمشاركة برئاسة لجنة 
استمتع  كما  األفضل،  كانت  أنها  مؤكدًا  التحكيم، 

بالمناقشات واآلراء المستنيرة.
مؤكدًا  للجميع،  الشكر  الشماع  وجه عصام  بينما 
والحياد  الثقافة،  وعمق  بالود،  اتسمت  اللجنة  أن 
الشكر  موجهًا  الحرية،  مع  واإلنسانية  والنزاهة، 
في  لموضوعيته  أباظة  األمير  الجمعية  لرئيس 
اختيار أعضاء لجنة التقييم، كما وجه التحية للسينما 

المصرية الذي قال إنها تكافح من أجل البقاء.
اجتماعات  أن  عبدالشكور  محمود  الناقد  وأضاف 
بأن  تشرف  حيث  صحبة،  أجمل  كانت  اللجنة  هذه 
موجهًا  شيمي،  سعيد  برئاسة  منها،  واحدًا  يكون 

الشكر لألمير أباظة.
قضى  أنه  عبدالرحمن  ناصر  الكاتب  أكد  فيما 
الفنان  قال  بينما  اللجنة،  بصحبة  سعيدة  أوقاتًا 
تعلم  التي  التجربة  بهذه  استمتع  إنه  وفيق  أحمد 
منها الكثير، خصوصًا أنها تضم أساتذة كبارًا في 

صناعة السينما.
أعضاء  من  وكاتب  ناقد   200 من  أكثر  وشارك 
الجمعية في استفتاء نظمته الجمعية الختيار سبعة 
أفالم من بين 36 فيلمًا روائيًا طوياًل عرضت خالل 

العام الماضي في دور العرض السينمائي.

معاناة الفن الليبي مستمرة
ونفتقد النقابات الفنية

<   كريستيان بيل

<   محرر الوسط مع الفنان جمال الخراز

<   الفنان جمال الخراز

<   رامي مالك

<   أوليفيا كولمان

<   ليدي غاغا

القاهرة ــ محمد علوش



أن  الطائرة  للكرة  الليبي  االتحاد  كشف 
السداسي  الــدوري  لفرق  الفني  االجتماع 
الجمعة  ــدا  غ سيعقد  الــطــائــرة  للكرة 
الفرق  مــنــدوبــي  بحضور  بــطــرابــلــس، 
السويحلي والنصر  المتأهلة وهي:  الستة 
واألهلي  طرابلس  واألهــلــي  والتصدي 

بنغازي واالتحاد المصراتي.
غد  بعد  السداسي  مباريات  وستنطلق 
السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس وبنظام 
ثالث  بواقع  دوري  نصف  ومن  التجمع 
الجمهور،  حضور  دون  يوميا  مباريات 
التراتيب  على  المتحصلة  الفرق  وتتأهل 
األربعة األولى للمرحلة الثالثة التي ستقام 
التجمع   .. مرحلتين  ومن  التجمع،  بنظام 

األول في ملعب الفريق الحائز على 
الترتيب الثاني في الدوري 

السداسي، بينما يقام 
في  الثاني  التجمع 
مــلــعــب الــفــريــق 
على  المتحصل 
في  األول  الترتيب 

السداسي،  الدوري 
نقاطا في تجمع  األكثر  والفريق 
الدوري الرباعي سيتوج ببطولة 

ليبيا للكرة الطائرة.
بمقر  جرت  نفسه،  الوقت  في 

قرعة  بالبحرين  العربي  االتــحــاد 

بطولة األندية العربية للكرة الطائرة في 
تونس  تستضيفها  والتي  الـ37،  نسختها 
القادم  24 فبراير  إلى   12 الفترة من  في 
أربع  على  وزعــت  فريقا   21 وبمشاركة 

مجموعات.
بنغازي  األهــلــي  ــى:  األولـ المجموعه 
اليمني  وخــبــيــل  ــطــري  ــق ال ــان  ــريـ والـ
والصفاقسي التونس وسنجل الفلسطيني.

السعودي  الهالل  الثانية:  المجموعة 
ووادي موسى األردني والشرطة القطري 

والسالم العماني والمكناسي المغربي.
اليمني  الشعلة  الثالثة:  المجموعة 
اللبناني  بــول  وسبيد  العماني  وصحار 

والكويت الكويتي والترجي التونسي.
الليبي  السويحلي  الرابعة:  المجموعة 
البحريني  واألهلي  السعودي  واالتــحــاد 
والمجمع  العراقي  الجنوب  وغــاز 
البترولي الجزائري وشباب جباليا 

الفلسطيني.
وستتبارى كل مجموعة 
نصف  من  بينها  فيما 
فقط(  )ذهــاب  دوري 
والثاني  األول  ويتأهل 
مجموعة  كــل  مــن 
لـــلـــدور الــثــمــانــي، 
الكرة  ممثال  ويلتقي 
األهلي  الليبية  الطائرة 
جولة  في  والسويحلي  بنغازي 
القطري  بالريان  البطولة  افتتاح 

وغاز الجنوب العراقي.

خصصت الهيئة العامة للشباب والرياضة مليون 
للمنتخب  دعما  ليبي،  دينار  المليون  ونصف 
ستشهد  التي  المقبلة،  الفترة  خالل  الوطني 
استحقاقا أفريقيا مهما في شهر مارس المقبل؛ 
إلى  المؤهلة  أفريقيا  جنوب  لمباراة  استعدادا 
وأكد  وسبق   ،2019 بمصر  أفريقيا  نهائيات 
لكرة  الليبي  الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير 
سيدخل  المنتخب  أن  صولة،  سالم  القدم، 
الثالث  في  تونس  في  ــدادي  إع معسكر  في 
عشر من شهر فبراير المقبل، استعدادا لختام 
تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو األمم 

األفريقية.
وحددت لجنة المنتخبات باالتحاد الليبي لكرة 
القدم السبت 23 من شهر مارس المقبل موعدا 
القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  لمباراة 
وجنوب أفريقيا، وأكد صولة، أن الجهاز الفني 
اختار ملعب »الطيب المهيري« بصفاقس مكانا 
المنتخب  أن  وأضاف  المهمة،  المباراة  لهذه 
الوطني سيدخل معسكرا، كما أن هناك مساعي 
هذه  خالل  وديتين  اثنتين  أو  مباراة  إلجراء 
والبدني،  الفني  المستويين  لرفع  الفترة 
وأن هناك عديد األسماء سوف يعلن 
عنها خالل األيام المقبلة، بعد عودة 
من  العيساوي  فوزي  الوطني  المدرب 

االستحقاقات األفريقية مع نادي النصر.
صعود  يفصل  يعد  لم  نفسه،  الوقت  في 
لألمم  القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
جنوب  على  الفوز  سوى  المقبلة،  األفريقية 
أفريقيا »األوالد«، في المباراة المقبلة بينهما، 
الخامسة  المجموعة  تصفيات  ختام  ضمن 
المؤهلة، بعد أن تنفس »فرسان المتوسط« 
األفريقي  االتحاد  اختيار  بإعالن  الصعداء، 
لكرة القدم )كاف( مصر مستضيفا للبطولة، 
»الكونغرس«  اجتماع  في  التصويت  عبر 
بالعاصمة السنغالية داكار، وحصلت مصر 
على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب 
أفريقيا، من أصل 18 صوتا، حيث امتنع 
عضو واحد عن التصويت، بعد أن دخلت 
أفريقيا،  جنوب  مع  منافسة  في  مصر 
أفريقيا  أمم  بطولة  تنظيم  شرف  لنيل 
سحب  التي  الكاميرون  عن  بدال   ،2019
بااللتزامات  الوفاء  لعدم  التنظيم  منها 
المطلوبة، وكأن جنوب أفريقيا جاءت في 
أمام مصر بشأن  األولى  مرتين،  الطريق 
التنظيم، وتحقق الهدف بإسناد البطولة 
أقــدام  على  تتوقف  والثانية  لمصر، 

»الفرسان« أنفسهم.
أول  هــي  المقبلة  البطولة 
تستقبل  لألمم  بطولة 
أن  بعد  منتخبا،   24
ــام طــوال  ــق ــت ت ــان ك
السنوات الماضية بنظام 

16 منتخبا، األمر الذي أقرته اللوائح بوضع 48 
األشهر  طوال  التصفيات  منافسات  في  منتخبا 
الماضية، بما فيها البلد المستضيف الكاميرون، 
الثانية،  المجموعة  في  تنافس  حيث  وقتها، 
على أن يصعد من كل مجموعة األول والثاني 
المستضيفة بغض  الدولة  بينما تصعد  فقط، 
النظر عن ترتيبها ونتائجها في المجموعة، وقد 
ضمنت مصر التأهل مع تونس بشكل رسمي 
من قبل عن المجموعة العاشرة، فضال عن كون 
الملف المصري هو األكمل، حيث حرصت الدولة 
المصرية على تسليم الموافقة الحكومية ضمن 
أوراق الملف، وهو شرط أساسي، الشيء الذي 

لم تقدمه جنوب أفريقيا.
رئيس  الجعفري  جمال  الدكتور  أن  المثير 
اتحاد كرة القدم الليبي »الموقوف« فاجأ الجميع 
»كونغرس«  اجتماع  وحضوره  بل  بظهوره 
المنظم  البلد  اسم  على  للتصويت  األفريقي، 
لبطولة األمم األفريقية، في الوقت الذي يمر فيه 
الجعفري ببعض المشاكل واألزمات الداخلية مع 
الذي أسفر عن استبعاده، لحين  األمر  اتحاده، 
إسناد  ليتم  عدمه،  من  بقائه  أمر  في  البت 
مهمة تسيير األعمال لنائبه األول عبد الحكيم 
الشلماني، لكن، فيما يبدو أن الفيفا التي سبقت 
العام  لمناسبة  الجعفري  بتهنئة  قامت  وأن 
الجديد، والكاف الذي سمح بتواجده على رأس 
منضدة االجتماعات ال يعترفون إال به، كونه آخر 

رئيس اتحاد كرة قدم ليبي منتخب.
ويتمتع الجعفري بمناصب أخرى بخالف كونه 
رئيس االتحاد الليبي المنتخب، فهو رئيس اتحاد 
برئيس  وطيدة  وتربطه عالقة  أفريقيا،  شمال 
اتحاد كرة القدم المصري هاني أبوريدة، الذي 
ليبيا  تصويت  لضمان  استدعائه  في  ساهم 
لمصر، حتى تبقى فرص وحظوظ ليبيا قائمة 

في المنافسة خالل مباراة جنوب أفريقيا المقرر 
إقامتها في مارس المقبل بتونس، ضمن ختام 
تصفيات المجموعة العاشرة، والفائز من المباراة 
لو  بعكس  نيجيريا،  بجانب  مباشرة  سيتأهل 
أسند التنظيم لجنوب أفريقيا، فكانت ستصبح 

المباراة دون فائدة.
وسجل منتخب ليبيا األول لكرة القدم تواجده 
على ساحة المنافسة بقوة بفوزه الكاسح على 
سيشل، بنتيجة )8-1(، ضمن الجولة الخامسة 
بامتياز،  قياسية  أرقاما  التصفيات، مسجال  من 
مقابل  أهداف  بثمانية  الكبير  الفوز  يعد  حيث 
يسجله  انتصار  أكبر  ــد،  واح هــدف 
الفريق الوطني في تاريخ مشاركاته 
ــارج  خ ــان«،  ـــ»كـ الـ تصفيات  ــي  ف
حقق  أن  للمنتخب  وسبق  قواعده، 
مقابل  دون  أهــداف  بثمانية  الفوز 
على حساب ساوتومي، لكن بملعب 
بنغازي الدولي، االنتصار الكبير على 
أنيس  الفريق  مهاجم  جعل  سيشل 
سلتو هدافا للمنتخب في التصفيات 
سباق  ليدخل  أهداف،  أربعة  برصيد 
الهدافين ويسجل اسمه كثالث العب 
مشاركات  تاريخ  في  »هاتريك«  يسجل  ليبي 
األفريقية،  بالتصفيات  المتوسط«  »فرسان 
في شباك  المصلى  أحمد  ثالثية كل من  بعد 
زعبية  محمد  وثالثية   ،2003 العام  ساوتومي 
في ساوتومي أيضا العام 2015، ويصبح سلتو 
ثالث هدافي التصفيات األفريقية الحالية برصيد 
أربعة أهداف، بعد كل من إيغالو هداف منتخب 
نيجيريا برصيد ستة أهداف، وعبد الرازق هداف 
ثالث  مع  ليتساوى  أهــداف،  بخمس  بورندي 
النجم  بينهم  من  آخرين  وهدافين  نجوم 

المصري محمد صالح.
منتخب  على  العريض  ليبيا  منتخب  فــوز 
األرقام هو  بلغة  »الفرسان«  »القراصنة« جعل 
القوة الضاربة وصاحب أكبر رصيد من األهداف 
برصيد 15 هدفا، متساويا مع المنتخب المصري 

على مستوى كل مجموعات تصفيات الكان.
سيشل  على  الكبير  الفرسان  تفوق  ويعد 
الحالية،  التصفيات  في  للمنتخب  الثاني  هو 
يتذوق  لم  متتالية  جوالت  ثالث  بعد  واألول 
خاللها طعم االنتصار، ليجدد ويعيد األمل في 
المنافسة على بطاقة التأهل الثانية، بعد تعثر 
جنوب أفريقيا وتعادلها على ملعبها مع ضيفتها 
نيجيريا متصدرة المجموعة، التي خطفت بطاقة 
مباراة  النتظار  الحاجة  دون  األولــى  الصعود 

الجولة االخيرة.
ثنائي الزمن الكروي الجميل، الجديد القديم، 
المدير الفني فوزي العيساوي ومعاونه أبوبكر 
العاجلة  الوطنية  اإلنقاذ  لمهمة  ترجال  باني 
وكانا لها بامتياز وأعادا المنتخب إلى الواجهة 
أفريقيا  جوب  أمام  الحسم  موقعة  انتظار  في 
إلى  والــعــودة  العبور  بوابة  لتكون  بتونس 
نهائيات الـ»كان« للمرة الرابعة وبقيادة الجهاز 

الفني الرابع وبعد غياب عن آخر ثالث نسخ.

في
املرمى

بنغازي تستقبل 
دورة مدربي 
الكاراتيه

أكد رئيس لجنة المسابقات، الهادي السويطي، أن 
الدوري الليبي في الدرجة األولى ينطلق في الخامس من 

شهر فبراير المقبل، وقرعة الدوري ستجرى قبل يومين 
من موعد االنطالق، كما تزور لجنة مكلفة من االتحاد 
الليبي ملعب طرابلس الدولي؛ لمتابعة أعمال الصيانة.

عقد االتحاد الليبي للسباحة والغوص أول اجتماع له هذا ◆
الموسم، وتناول االجتماع مناقشة االستعداد للموسم 

الجديد ومشاركة الوفد الليبي المشارك في بطولة العالم 
بالصين، كما تطرق إلى مناقشة االستعداد لبطولة ليبيا 

الشتوية بمصراتة ودورة معلمي السباحة.

◆

انطلقت بمدينه بنغازي دورة المدربين 
والممتحنين التي ينظمها االتحاد الليبي 
محاضرة  أول  كانت  حيث  للكاراتيه 
األحزمة  امتحان  منهج  عن  الــدورة  في 
الثانية  والمحاضرة  الكيالني  اهلل  لعبد 
للدكتور  الرياضي  التدريب  علم  عن 
عبدالعزيز امديقش إلى جانب محاضرة 
لعبداهلل  األحــزمــة  امتحان  منهج  عن 
الــكــيــالنــي ومــخــاطــر أســـس كــاراتــيــه 

الكومتي ألشرف القطعاني.
اإلسعافات  عــن  محاضرة  وتناولت 
وتعديالت  المشيطي  لسالمة  األولية 
القانون لفوزي مسعود كما سيكون هناك 
لعبداهلل  والممتحنين  للمدربين  تطبيق 
التحريري  االمتحان  جانب  إلى  الكيالني 
على  والممتحنين  للمدربين  والعملي 

بتوزيع  الجمعة  غــدا  الختام  يكون  أن 
والممتحنين  المدربين  على  الشهادات 

الذي بلغ عددهم 32 متدربا.
الليبي  المنتخب  أحـــرز  أن  وســبــق 
في  متنوعة  قــالئــد  خمس  للكاراتيه 
البطولة العربية في نسختها الـ 12 التي 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  أقيمت 
بواقع  الليبية  الخمس  القالئد  وجــاءت 
حسين  أحرزهما  فضيتين  ميداليتين 
وحمزة  فـــردي،  كاتا  فئة  فــي  التركي 
الحاسي المتوج بفضية كاتا فردي لذوي 
الرياضيان  وأحــرز  الخاصة  االحتياجات 
القالدة  أمين  وعـــادل  الــفــالح  جبريل 
في  كيلوغراما   84 وزن  في  البرونزية 
الجماعي  الكوميتي  فريق  تــوج  حين 

بالقالدة البرونزية للفرق.
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واصل المحترف الليبي في 
المالعب الجزائرية مؤيد الالفي، 
تألقه بإنقاذ فريقه اتحاد العاصمة 
من خسارة مؤكدة بعد تسجيله 
هدف التعادل في شباك أهلي 
برج بوعريريج بعد أن دخل 
الالفي بديال في الدقيقة 
الرابعة والسبعين ليتمكن 
بأول لمسة له في اللقاء من 
تسجيل هدف التعادل في 
مباراة األسبوع الثامن عشر 
من مباريات الدوري الجزائري، 
وجاءت المشاركة األولى لالفي أمام 
نصر حسين داي الجزائري، حيث سجل 
الهدف الرابع لصالح فريقه قبل نهاية 
اللقاء بعشر دقائق واختار الالفي مؤخرا 
االحتراف في الجزائر بعد فشل االتفاق 
مع النادي اإلسماعيلي المصري ليفاضل 
بين عروض من اتحاد العاصمة الجزائري 
والنجم الساحلي التونسي وناديه السابق 
األهلي طرابلس، بعد أن فسخ تعاقده 
مع نادي الشباب السعودي عبر المحكمة 
الدولية »كاس« المختصة من قبل االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« في فض 
المنازعات بين أطراف المنظومة.

● تدريبات الكاراتيه بدورة بنغازي

●  السويطي

1.5 مليون دينار لـ »فرسان املتوسط« استعدادا لـ »األوالد«
ليس باإلمكان أفضل مما كان

إيقاعات رياضية
زين العابدين

بركان

على  وممثلينا  األفريقي  للرباعي  المبكر  الخروج 
واجهتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية كان 
أمًرا متوقًعا ولم استغرب هذه المغادرة السريعة 
وإخفاق الفرق األربعة جميعها في الذهاب بعيًدا 
في المعترك األفريقي لهذا الموسم بغض النظر 

عما وقع من بعض األخطاء التحكيمية.
مشاركتها  كانت  الموسم  هذا  األربعه  ففرقنا 
استثنائية  ظــروف  ظل  في  ــاءت  وج استثنائية 
مختلفة فقد خاضت مبارياتها األفريقية ودخلت 
التي  المحلية  المنافسة  قبل  األفريقي  المحك 
ورغم  ينبغي  مما  أكثر  انطالقها  موعد  تأخر 
ضعف المنافسة المحلية بسبب عدد الفرق التي 
وصل إلى 24 فريًقا إال أنه كان من الممكن أن 
يكون الدخول في المنافسة المحلية أوالً بمثابة 
األفريقية  للمغامرة  والتجهيز  واإلعداد  التحضير 
التي لم تستعد لها فرقنا كما ينبغي وبما يتفق 

مع أهميتها وقيمتها.
هذا إلى جانب تواصل خوض فرقنا مبارياتها 
يعني  ما  وهــذا  وجماهيرنا  مالعبنا  عن  بعيًدا 
فقدان نصف الحظوظ في المنافسة وعدم تكافؤ 
أمام جمهورها  الفرص بين فرق تلعب  وتساوى 
الديار  خارج  وإياًبا  ذهاًبا  تلعب  وفرق  ومالعبها 
الذين  الالعبين  ونوعية  االنتدابات  عن  ناهيك 
الخبرة  يفتقدون  المنافسة  فرقنا  بهم  خاضت 
والتجربة األفريقية لهذه األسباب مجتمعة جاءت 
الظروف  هذه  استمرار  حال  وفى  سلبية.  النتائج 
قادم  في  فرقنا  تذهب  أن  نتوقع  ال  االستثنائية 
على  المنافسة  من  وتقترب  بعيًدا  المشاركات 
ظل  في  حتى  افتقدناها  التي  األفريقية  األلقاب 
الظروف الطبيعية والمستقرة فما بالك في هذه 
القدم  التي تمر بها بالدنا وكرة  األجواء الصعبة 
عموًما فلم يكن باإلمكان أفضل مما تحقق وكان.

طرابلس – الصديق قواس 

طرابلس–محمد ترفاس
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المنتخب الوطني يرفع سقف 
الطموحات بالتأهل إلى األمم 
األفريقية 2019 في ختام 

تصفيات المجموعة الخامسة 

ملعب »الطيب المهيري« بمدينة 
صفاقس يستقبل المواجهة المصيرية 

وسط ترقب إلعالن قائمة الالعبين 

واصل فريق الصداقة الصاعد والعائد إلى دوري 
عندما  القوية  وعروضه  نتائجه  سلسلة  األضواء 
على  المحلية  المسابقة  في  الثالث  فوزه  حقق 
قمة  ليعتلي  لصفر  بهدف  األنوار  ضيفه  حساب 
 11 برصيد  موقتا  األولــى  المجموعة  وصــدارة 
فريق  تاركا  مباريات  خمس  من  جمعها  نقطة 
بعد  الترتيب  الئحة  آخر  في  نقاط  دون  األنــوار 
طعم  خاللها  يتذوق  لم  مباريات  خمس  خوضه 
الفوز، بينما شدد كل من األخضر وشباب الجبل 
تسع  برصيد  للمتصدر  المباشرة  المالحقة  في 
نقاط لكل منهما مع فارق المباريات، حيث لعب 
الكاملة  بالعالمة  وتفوق  مباريات  ثالث  األخضر 
خمس  الجبل  شباب  لعب  فيما  جميعها،  في 
مباريات وسجل فوزا مهما هذا األسبوع في آخر 
الدقائق على حساب ضيفه الهالل، فيما تتساوى 
األهلي  وهــى  نقاط،  سبع  برصيد  فــرق  ثــالث 
ونجوم  الماضي  الموسم  نسخة  وصيف  بنغازي 
مباشرة  خلفهما  يأتي  بينما  والتعاون،  أجدابيا 
الماضي  الموسم  بطولة  حامل  النصر  من  كل 
حيث  منهما،  لكل  نقاط  ست  برصيد  والهالل 
الهالل  خاض  فيما  مباريات  ثالث  النصر  لعب 
نقاط،  أربع  برصيد  التحدي  ثم  مباريات،  خمس 
بنقطة  ســرت  وخليج  نقاط،  بثالث  ودارنـــس 
دون  الترتيب  الئحة  يتذيل  واألنــوار  وحيدة، 

نقاط.
المجموعة  ــرق  ف منافسات  صعيد  وعــلــى 
صــدارة  إلــى  السويحلي  فريق  تقدم  الثانية 

فريق  على  الكبير  فوزه  عقب  المجموعة  ترتيب 
صدارة  ليقاسم  لهدفين  أهــداف  بأربعة  رفيق 
تواليا  الثاني  الفوز  وهو  االتحاد  مع  المجموعة 
الذى يسجله فريق مدينة مصراتة بقيادة مدربه 
برصيد  ليصبح  أربيش  عبدالحفيظ  الوطني 
12نقطة خاضها كل فريق من خمس مباريات، 
نقاط من خمس  برصيد تسع  ثالثا  المدينة  ثم 
أمام  أهــداف  دون  سلبيا  تعادله  بعد  مباريات 

أبوسليم  الجديد  الصاعد  يليهما  الشط،  جاره 
بخطى  يسير  ــذى  والـ نــقــاط  ثماني  برصيد 
األضــواء  دوري  في  له  ظهور  أول  في  واثقة 
المصراتي،  االتحاد  أمــام  سلبيا  تعادله  عقب 
تعادله  عقب  نقاط  سبع  برصيد  الخمس  ثم 
الوحدة  يليهما  األولمبي،  أمــام  أهــداف  دون 
برصيد خمس نقاط عقب خسارته أمام االتحاد 
االتحاد  مع  متساويا  لصفر  بهدفين  المتصدر 

إلى  تراجع  الذي  طرابلس  األهلي  ثم  المصراتي 
أربع  من  نقاط  أربــع  برصيد  الثامنة  المرتبة 
المدرب  الفنية  حقيبته  تسلم  والذى  مباريات، 
التونسي طارق ثابت وهو المدرب الثالث للفريق 
جمال  والوطني  جــالل  إيــهــاب  المصري  بعد 
مع  متساويا  نقاط  بثالث  رفيق  يليه  أبونوارة، 
كل من األولمبي والشط، وأخيرا المحلة برصيد 

نقطتين من ثالث مباريات.

● مباراة االتحاد والوحدة● جانب من مباراة األخضر في الدوري

الوسط – زين العابدين بركان

األخضر وشباب الجبل يالحقان الصاعد حديثا لدوري األضواء 
الصداقة ينفرد باألولى.. واالتحاد والسويحلي يتقاسمان الثانية

سداسي الطائرة في طرابلس.. والسويحلي 
واألهلي بنغازي في البطولة العربية

تنفيذا لتوصيات مؤتمر تولي المرأة الليبية مناصب 
قيادية في الرياضة، أصدر رئيس اللجنة األولمبية، 
الدكتور جمال الزروق قرارا بتشكيل لجنة الرياضة 
والبيئة برئاسة الدكتورة سوسن حنيش ونائبها 
معمر الرطب والمقرر زهرة الدهماني وعضوية 

مديحة يونس وعبد الناصر العباني وحاتم سليمان.
وأسندت للجنة العديد المهام، من بينها 
توظيف الرياضة وأنشطتها من أجل البيئة 

المستدامة وتطوير وعي الرياضيين والجماهير 
بأهمية البيئة والمحافظة عليها، والتواصل مع 

المنظمات والمؤسسات واللجان المحلية في 
الشأن المشترك للتشاور في كيفية استخدام 

االستراتيجيات الداعمة في الحفاظ على البيئة 
وحمايتها.

حنيش رئيسا للجنة الرياضة

● الالفي



أفريقيا  فــي  التحكيمي  الظلم  مــجــددا  عــاد 
في  ويتسبب  الليبية،  الكرة  على  برأسه  ليطل 
األبطال  دوري  بطولتي  من  األندية  خــروج 
النصر  سريعا  ودع  حيث  و»الكونفيدرالية«، 
بعدهما  ومن  األبطال،  دوري  بنغازي  واألهلي 
االتحاد واألهلي طرابلس من »الكونفيدرالية«، 
من  ــرر  ــك م الـــــ32  دور  يــشــهــد  أن  قــبــل 
»الكونفيدرالية«، تجديد خروج النصر واألهلي 
وفرصة  سريعا  الرباعي  ليبيا  لتخسر  بنغازي، 
فرصة  أتيحت  أن  بعد  القوي،  للظهور  ذهبية 
جيبوتي  من  حكم  ولعب  الرباعي،  التواجد 
حسين  فريق  كافة  ترجيح  في  محوريا  دورا 
كان  الذي  بنغازي،  األهلي  أمام  الجزائري  داي 
متقدما في الذهاب بالقاهرة بهدف، لكنه خسر 
)3/1( في العودة بالجزائر ليودع ويلحق بالنصر 

واألهلي طرابلس واالتحاد.
المصرية،  العاصمة  فــي  والتقى  سبق 
لكرة  الليبي  لالتحاد  المكلف  الرئيس  القاهرة، 
مجلس  وعضو  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم 
مقر  في  األوجــلــي  ــادل  ع النصر  ــادي  ن إدارة 
عدد  مع  )كاف(،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
األفريقي؛  باالتحاد  الفنية  اللجان  أعضاء  من 
تعرضت  الذي  الفادح  الظلم  لمناقشة  وذلك 

الحكام،  قبل  الليبية من  والفرق  المنتخبات  له 
وتقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص، وذلك 
دوري  من  المجموعات  دور  قرعة  حضور  قبل 
كأس  من  مكرر   32 الـ  ودور  أفريقيا  أبطال 
الليبية  الفرق  عديد  وكانت  »الكونفيدرالية«، 
واضح،  لظلم  تعرضت  الوطنية  والمنتخبات 
التحكيم  حول  بيانا  النصر  إدارة  أصدرت  كما 
األفريقي، الذي أكدت فيه أن الحكم كان ظالما 
ومتحامال ومستفزا، وما سهل من مهمته في 
ظلم النصر هو قلة خبرة الالعبين الليبيين في 
تحكيميا،  السيئة  األفريقية  المواقف  هذه  مثل 
وقال بيان النصر: »نحن ندفع ثمن عدم وجود 
أي تأثير أو ثقل التحاد الكرة الليبي في أجندات 

االتحاد األفريقي«.
وقت  في  كثيرا  ــاف«  »ك مع  ليبيا  وعانت 
أصدر  عندما  بعيدا،  الماضي  يكن  فلم  قصير، 
الكاميروني  السابق،  األفريقي  االتحاد  رئيس 
اآلن  حتى  أثره  الممتد  فرمانه  حياتو،  عيسى 
اللعب على  ليبيا من  بحرمان منتخبات وأندية 
أرضها ووسط جماهيرها، رغم أن ظروف ليبيا 

أفريقية كانت تعاني  مشابهة بكثير لدول 
ويالت الحروب في كثير من المناسبات 

ومنتخبات  فرق  لتعاني  والبطوالت، 
فأصبحت  الجائر،  الظلم  هذا  ليبيا 
المعسكرات  تقيم  الليبية  الفرق 
الخارجية وتلعب مبارياتها في الخارج 

والمصاريف  السفر  معاناة  ذلك  في  وتتكبد 
واإلقامة والتنقل من مكان إلى آخر.

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

سبع دورات متتالية.
من جانبه أعلن رئيس االتحاد الليبي لكرة 
رفع  في  ثقته  الجعفري  جمال  القدم 
قريبا،  ببالده  المالعب  عن  الحظر 
رئيس  تجاوب  من  لمسه  ما  بعد 
أحمد  ــاف«  »ك األفريقي  االتحاد 
أحمد تجاه هذا الملف المعلق منذ 

الكاميروني  سلفه  عهد  في  وتحديدا  سنوات، 
عيسي حياتو الذي اتخذ القرار في أعقاب أحداث 
الذي  الجعفري  لكن  السائد،  السياسي  التوتر 
اتحاد شمال  برئاسة  رفيعا  منصبا  مؤخرا  تقلد 
أفريقيا، كشف خطوات جادة وإيجابية تمهيدا 
مجددا  للظهور  والمنتخبات  األندية  لعودة 
للعب وسط أرضها وجماهيرها، وقال الجعفري، 
جريدة  إلــى  قبل  من  خاصة  تصريحات  في 
»نجحنا  القاهرة:  في  تواجده  أثناء  »الوسط«، 
في استثمار تجمع دول االتحاد األفريقي، وقمنا 
مع  أبرزها  كثيرة،  ومشاورات  اتصاالت  بعمل 
على  وكان  أحمد،  أحمد  السيد  الكاف  رئيس 
حيث  الحظر،  رفع  ملف  بالطبع،  الملفات  رأس 
أكد تجاوبه الشديد مع الطلب، وأكد أنه سيزور 
سيسبق  كما  بنفسه،  األمر  لبحث  قريبا  ليبيا 
عن  تقرير  لعمل  دولية  لجنة  توافد  زيارته، 

ومدى  والمنشآت،  بالمالعب  الخاصة  األجــواء 
المباريات،  في  الجماهير  الستقبال  استعدادها 

كما سيتم تقييم الوضع األمني عن قرب«.
الحظر  برفع  يرحب  »الجميع  بالقول:  وأضاف 
االتحاد  الليبية، سواء على صعيد  المالعب  عن 
الدولي أو األفريقي، بشرط أن تستقر األوضاع 
األمنية، لذا ننتظر جميعا ما ستسفر عنه األحداث 
القريبة لتكوين صورة عامة وشاملة، يمكن على 
وإقناعه  بإيجابية  الكاف  رئيس  استقبال  أثرها 
بأحقية تنفيذ الطلب، فهي فرصة جديدة أرجو 
أن تساعدنا الظروف على استثمارها هذه المرة، 
فأنا مسؤول مسؤولية كاملة عن سالمة جميع 
لذا أسعى بكل جهدي  ليبيا،  اللعبة في  عناصر 
الستكمال هذا الملف من خالل أبوابه الشرعية 
والمتمثلة في االتصاالت المستمرة مع الحكومة 
وال  وتساعدنا،  بجانبنا  تقف  التي  الداخل،  في 
نملك جميعا إال الرهان على عنصر الوقت، لتأكيد 
داخل  العبيه  رؤية  في  الليبي  الجمهور  أحقية 
األندية  صعيد  على  سواء  األخضر،  المستطيل 
أوالمنتخبات التي أرهقت كثيرا بقرار اللعب في 

الخارج ذهابا وإيابا، وهو ما سيتم قريبا«.
المثير أن فضائح القارة السمراء لم تنته عند 
هذا الحد، بل امتدت في الوقت نفسه إلى قضية 
يسعى  حيث  بنفسه،  الـــ»كــاف«  فجرها  أخــرى 
تحقيق  كشف  أن  بعد  بنفسه،  نفسه  لتطهير 
سري استغرق عامين عن كرة القدم في أفريقيا، 

طالت  مالي  فساد  فضيحة  غانا،  في  وتحديدا 
أفارقة،  ومسؤولين  الحكام  من   100 من  أكثر 
تلقوا رشاوى مالية للتالعب في مباريات محلية 
أجرى  حيث  بالفيديو،  الوقائع  ووثقت  ودولية، 
اسم  نفسه  على  يطلق  متخف،  غاني  صحفي 
من  أكثر  تصوير  في  ونجح  التحقيق  »أنــاس«، 
مئة مسؤول أفريقي في كرة القدم وهم يقبلون 
النقود من صحفيين متخفين من أجل التالعب 
في مباريات محلية بغانا، ومباريات دولية تخص 
لقواعد  واضح  انتهاك  في  أخرى،  أفريقية  فرقا 
الضخمة  الفساد  قضية  إعالن  ليثير  الرياضة، 
أنها  خاصة  وخارجها،  غانا  في  كبيرا  اهتماما 
أثرت في اللعبة الشعبية األولى في القارة، وربما 
أدت إلى هزيمة فرق ومنتخبات على يد حكام 

ومسؤولين فاسدين.
باالتحاد  االنضباط  لجنة  عقدت  جانبها  من 
قرارات  التخاذ  اجتماعا  القدم  لكرة  األفريقي 
في  ذكرهم  تم  الذين  الحكام  حــاالت  بشأن 
اتخاذ  وتم  فساد،  قضايا  في  اإلعــالم  وسائل 
وهم  غانا  حكام  مــن  عــدد  بإيقاف  ــرارات  قـ
الثبريدغ ريجينالد »حكم«، وديفيد الريا »حكم 
مساعد« )مدى الحياة(، وفليشر سيسيل »حكم«، 
إيريك  وناتانيير  »حكم«،  داوود  وأودراوجـــو 
»حكم مساعد«، وساليفو مالك »حكم مساعد«، 
ولنغتون  مساعدة«،  »حكمة  أكونجيام  وتيريزا 

جوزيف »محاضر فني« عشر سنوات.

بطولة  بنغازي  األهلي  فريق  ودع 
حسين  فريق  أمــام  »الكونفيدرالية« 
مكرر،  الـــ32  دور  في  الجزائري،  داي 
بعد  النصر،  خــروج  بساعات  وسبقه 
بدوري  منافساتهما  رحلة قصيرة من 
سويا  ليلحقان  األفــريــقــي،  األبــطــال 
اللذين  طرابلس  واألهــلــي  باالتحاد 
ليخرج  قبلهما،  »الكونفيدرالية«  ودعا 
بعكس  الوفاض،  خالي  الليبي  الرباعي 
منافسات  من  طرابلس  األهلي  قدمه  ما 
األخــيــرة،  قبل  النسخة  فــي  ومــفــاجــآت 
األبطال  بــدوري  الثمانية  لدور  بوصوله 
العام  فــي  بنغازي  األهــلــي  قبله  ــن  وم

.2014
مرحلة  ــة  ــرع ق مـــراســـم  ــرت  ــفـ وأسـ
»الكونفيدرالية«  لكأس  المجموعات 
داي  حسين  نصر  وقــوع  عن  األفريقية، 
األخيرة  اللحظات  في  قفز  الذي  الجزائري 
على حساب األهلي بنغازي في المجموعة 
وجور  مصر  من  الزمالك  بجانب  الرابعة 

ماهيا الكيني وبترو أتلتيكو األنجولي.
لالتحاد  الرئيسي  المقر  واستضاف 
بالعاصمة  )كــاف(  القدم  لكرة  األفريقي 
دور  قرعة  مــراســم  القاهرة  المصرية 
الكونفيدرالية  لــكــأس  الــمــجــمــوعــات 
ممثال  الزمالك  وجــود  وسط  األفريقية، 
تواجد  حيث  المصرية،  لألندية  وحيدا 

أندية  مع  الرابعة،  بالمجموعة  الزمالك 
داي  حسين  نصر  الكيني،  ماهيا  جــور 
ويعد  األنجولي،  أتلتيكو  وبترو  الجزائري، 
وحسنية  الرجاء  المغربي  الثالثي  صدام 
أغادير ونهضة البركان بالمجموعة األولى 
بجانب  المجموعات،  بمرحلة  األبــرز  هو 

ممثال  والصفاقسي  الساحلي  النجم  وقوع 
تونس بمجموعة واحدة.

في  لتشهد  المجموعات  ترتيب  وجــاء 
المجموعة األولى: حسنية أغادير المغربي 
نهضة   - الكونغولي  أويو  دي  أوتوهو   -
المغربي،  الــرجــاء   - المغربي  البركان 
الساحلي  النجم  الثانية:  المجموعة  أما 
- ساليتاس  النيجيري  رينجيرز   - التونسي 
التونسي،  الصفاقسي   - البوركيني 
 - الزامبي  زيسكو  الثالثة:  والمجموعة 
كوتوكو  أشانتي   - السوداني  الهالل 
الغاني - ناكانا الزامبي، وأخيرا المجموعة 
الكيني - نصر حسين  الرابعة: جور ماهيا 
 – األنجولي  أتلتيكو  بترو   - الجزائري  داي 

الزمالك المصري.
مع  األول  التصنيف  في  الزمالك  وجاء 
وزيسكو  التونسي  الساحلي  النجم  أندية 
كان  بينما  المغربي،  والــرجــاء  الزامبي 
الهالل  أندية  من  مكونا  الثاني  التصنيف 
وجور  التونسي  والصفاقسي  السوداني 
حين  في  البركان،  ونهضة  الكيني  ماهيا 
نكانا  من:  كل  المفتوح  بالتصنيف  وضع 
الجزائري  داي  حسين  نصر   - الزامبي 
ساليتاس   - المغربي  أغادير  حسنية   -
الكونغولي  أويو  البوركيني - أوتوهو دي 
رينجرز   - األنــجــولــي  أتلتيكو  بــتــرو   -

النيجيري - كوتوكو الغاني.
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الظلم األفريقي يطل برأسه مجددا على الكرة الليبية
وداع رباعي سريع ألندية الفرسان بدأه األهلي طرابلس واالتحاد.. والمعاناة مع التحكيم تتواصل 

● النصر  أمام ساليتاس البوركيني في أفريقيا ● األهلي بنغازي في مباراة الذهاب أمام حسين داي بالجزائر

حكم من جيبوتي يرجح كفة 
حسين داي الجزائري أمام األهلي 
بنغازي في ملحق »الكونفيدرالية«

أسفرت مراسم قرعة مرحلة 
المجموعات عن وقوع حسين داي 

في المجموعة الرابعة

بطل الجزائر يقفز على حساب األهلي بنغازي 
في تصرف مفاجئ وغير مفهوم لمتابعي النجم المصري 
قام  اإلنجليزي،  ليفربول  بصفوف  المحترف  صالح  محمد 
التواصل  موقعي  على  الشخصي  حسابه  بحذف  األخير 

االجتماعي »تويتر« و»فيسبوك« خالل الساعات األولى من صباح اليوم األربعاء، 
وخرج صالح نفسه بالكتابة عبر »تويتر« في آخر رسالة له قائال »لقد حان وقت 

التواصل الحقيقي«.
تصرف صالح جاء ليفتح المجال أمام الصحافة اإلنجليزية لتتساءل عن األسباب 
التي أدت به إلى حذف حساباته، خاصة بعدما نشر تغريدة عبر »تويتر«، وصفت 
إنجلترا  في  مختلفة  تفسيرات  عدة  محور  شكلت  حيث  بـ»المبهمة«،  إعالميا 
ومصر، خصوصا أن مشاكله مع اتحاد كرة القدم المصري ما زالت تبحث عن 
حلول جذرية. وسبق ودخل صالح في صدام حاد وشرس مع مسؤولي اتحاد كرة 
القدم المصري على خلفية جملة طلبات للمنتخب الوطني المصري، وليس لنفسه 
فقط، كي يحافظ على هيبة الالعبين المحترفين، من بينها استقبال المحترفين 
في صاالت كبار الزوار مع توفير مستقبلين في انتظارهم لتذليل العقبات اإلدارية، 
مع توفير حراسة خاصة لمنع اقتحام المشجعين لشخصهم، وتوفير طائرة خاصة 

للفريق تقله في رحالته الداخلية.
أضر  أن  بعد  اإلعالنية،  تعاقداته  احترام  الخاصة،  طلبات صالح  أهم  وتبقى 
اتحاد الكرة المصري بمصالحه الشخصية كنجم عالمي، عندما قامت شركة الهاتف 

طائرة  على  صورته  بإشهار  صالح  معها  المتعاقد  للشركة  المنافسة  المحمول 
الذي  األمر  األخيرة،  العالم  في كأس  روسيا  إلى  توجهها  قبل  المصري،  المنتخب 

عرض صالح لغرامات تعاقدية وأزمات كبرى، لعدم احترام تعاقده الشخصي، مما 
استلزم دخوله بمعاونة وكيله رامي عباس في صدمات متتالية مع مسؤولي الكرة 
والرياضة  الشباب  وزارة  من  بتدخل  الشيء،  بعض  األمور  تهدأ  أن  قبل  المصرية، 

المصرية، لكن لم تحل بشكل كامل ونهائي.

صالح يحذف حسابه 
على »تويتر« و»فيسبوك« 

● األهلي بنغازي  أمام نصر حسين داي الجزائري

القاهرة – الوسط

● صالح

أكد مقرر لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، 
شكري العطوشي، أن الجهاز الفني لمنتخب 
 20 اختيار  على  استقر   2002 مواليد  ليبيا 
العبا لتمثيل ليبيا في بطولتي شمال أفريقيا 

بتونس والبحرالمتوسط بمصر.
وأضاف العطوشي في تصريحات خاصة 
للمنتخب  إلى جريدة »الوسط« أن تجمعا 
المقبل  فبراير   7 في  بطرابلس  سيقام 
يتواصل لخمسة أيام، تحت إشراف المدربين 
أسامة المسالتي وحاجي المالطي، يتوجه 
بعده الفريق لتونس للمشاركة في بطولة 
فبراير   13 في  تنطلق  التي  أفريقيا  شمال 

وتونس  ليبيا  منتخبات  بمشاركة  المقبل، 
والجزائر والمغرب.

يتوجه  البطولة  »عقب  قائال:  واختتم 
المنتخب لمصر للمشاركة في بطولة البحر 
تستضيفها  التي   2002 مواليد  المتوسط 
إلى   17 من  الفترة  في  بورسعيد  مدينة 
منتخبات  بمشاركة  المقبل  فبراير   24
والمغرب  والجزائر  وتونس  ومصر  ليبيا 
وتركيا ومونتيغرو )الجبل األسود( وفرنسا 
ثالثة  مشاركة  إلى  باإلضافة  وإيطاليا، 
السعودية  وهي  شرف،  كضيوف  منتخبات 

واإلمارات ورومانيا«.

لسباق  المنظمة  باللجنة  مصدر  أكد 
العاصمة للعدو الريفي في تصريح إلى 
جريدة »الوسط« أن 300 مشارك أبدوا 
رغبتهم في التسجيل بسباق العاصمة 
للعدو الريفي، الذي سيقام بغابة النصر 
فبراير  من  التاسع  يوم  طرابلس  في 

المقبل.

التسجيل  باب  أن  المصدر  وأضــاف 
في السباق مازال مفتوحا، كما حددت 
اللجنة  وخصصت  بـ10كلم،  مسافته 
المنظمة جوائز للمتفوقين فردي وفرق، 
السباق،  أبوسليم  بلدية  ترعى  حيث 
المدرسي  النشاط  مكتب  يتولى  فيما 

بالبلدية مهمة التحكيم للسباق.

الجولة  الخميس،  اليوم  تنطلق، 
الدوري  من  الثانية  للمرحلة  الخامسة 
حيث  بمباراتين،  السلة،  لكرة  الليبي 
يواجه بالصالة الكبرى بطرابلس فريق 
االتحاد نظيره المدينة، وبمجمع بنغازي 
الجولة  وبــدأت  الهالل،  يواجه  النصر 
بمباراتين األولى اليرموك مع الشباب، 
طرابلس،  األهلي  مع  الوحدة  والثانية 
وتختتم المباريات بمجمع بنغازي، حيث 
يلتقي المروج وخالد بن الوليد، ويعقبه 

لقاء األهلي بنغازي والتحدي.
بنادي  السلة  فريق  وحقق  وسبق 

النصر فوزا عريضا في الدوري الليبي 
على التحدي بفارق كبير وصل إلى 100 
نقطة 139/ 39 ليواصل النصر انفراده 
بصدارة المجموعة الثانية برصيد 18 
كما  نقاط،  بـ9  التحدي  وصار  نقطة، 
شهدت قاعة المرج غياب الهالل أمام 
العام  االتحاد  لوائح  وحسب  المروج، 
 0  /20 للمروج  تحتسب  النتيجة  فإن 
المتغيب  الفريق  نقطة  منح  عدم  مع 
المروج  حافظ  الفوز  وبهذا  الهالل، 
الثانية  المجموعة  كثاني  موقعه  على 

برصيد 16 نقطة.

300 في سباق العدو الريفي

سلة االتحاد تنتظر املدينة والنصر أمام الهالل

منتخب اليد للشباب يستعد للمتوسط 

الليبي  األولمبي  للمنتخب  الجديد  الفني  المدير  بدأ 
عن  اإلعــالن  فور  مباشرة  عمله  مهام  عطية  رضا 
االتحاد  رئيس  مع  اجتماع  بعقد  المسؤولية  توليه 
الشلماني،  عبدالحكيم  المكلف،  القدم  لكرة  الليبي 
محمد  المهندس  لالتحاد  العام  األمين  بحضور 
األول،  المنتخب  مدير  صولة  سالم  مع  قريميدة 
المنتخبات  استحقاقات  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 
المقبلة،  القريبة  المرحلة  خالل  والتزاماته  الوطنية 
حيث تم تكليف المدرب الوطني رضا عطية بمنصب 
والمدرب  األولمبي،  الليبي  للمنتخب  الفني  المدير 
الككلي  محمد  والمدرب  عاما،  مدربا  بلحاج  ناصر 
لحراس  مدربا  الــهــادي  وسالم  مساعدا،  مدربا 
للمنتخب  إداريــا  مديرا  الترهوني  وكمال  المرمى، 

األولمبي.
دولية  مباراة  األولمبي  الليبي  المنتخب  وينتظر 
األولمبي ضمن  النيجيري  بالمنتخب  مهمة ستجمعه 
مباراة  للمنتخبات، حيث ستقام  األفريقية  التصفيات 
وذلك  بنيجيريا،  ــاب  واإلي بتونس  األولــى  الذهاب 
خالل الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل 
من أجل التأهل لنهائيات البطولة التي ستستضيفها 
وهي  المقبل،  نوفمبر  شهر  خــالل  مصر  مالعب 
األربعة  المنتخبات  تأهل  ستشهد  التي  البطولة 

األلعاب  دورة  في  األفريقية  للقارة  كممثلة  األولى 
األولمبية بطوكيو2020.

لفريق  تدريبه  وقــت  عطية،  رضــا  وأكــد  وسبق 
المنتخب  لتدريب  أنه رفض عرضا  األهلي طرابلس، 
األولمبي الليبي كونه عرضا موقتا لمدة ثالثة أشهر 
طوكيو  أللعاب  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  قبل 
األولمبية، وذلك تمهيدا لمقابلة منتخب نيجيريا في 
جريدة  إلى  تصريح  في  عطية  وقال  المقبل،  مارس 
معه  التعاقد  الكرة  اتحاد  من  طلب  إنه  »الوسط« 
موقت  كمدرب  معه  التعامل  وعــدم  عامين  لمدة 
اتحاد  »على  قائال:  وأضــاف  فقط،  الموقف  وإنقاذ 
التعامل  وعدم  الوطنيين  المدربين  احترام  الكرة 
بشكل  منتخب  تدريب  أقبل  ولن  بالعاطفة،  معهم 
مدى  وعلى  ــداف  أه له  الصحيح  فالعمل  موقت، 

طويل«.
كانت  عطية،  رضا  المدرب  تجارب  آخر  بين  من 
فرق  أحــد  المصراتي،  االتــحــاد  فريق  مع  تجربته 
تجربة  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  ــدوري  ال
سرعان  لكنه  الفريق،  مع  الماضي  الموسم  قضاها 
التي  النظر  وجهات  في  االختالفات  بعض  كشف  ما 
مؤكدا  بقناعة،  الفريق  تركه  ليعلن  مؤخرا،  وقعت 

حرصه على استمرار العالقة الطيبة مع النادي.

نيجيريا ترفع درجة االستعداد في المنتخب األولمبي
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تعني؟

المناسب لقيادتها؟

تتحقق؟

حدودها؟

لم تسجل منجزات كبيرة؟

المصالحة الوطنيةينظر إليها الخارج؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

)سكريبت(

محمد عقيلة العمامي

منذ تلك العشية 
أفنيت خمسة 

عشر عامًا ألهث 
وراء األسماك، 

هاويًا ثم محترفًا، 
وكتبت عنها ستة 

كتب متخصصة

 وضعت ِرجاًل فوق 
أخرى، وقررت أن 
أخوض التجربة 
بأبعادها كافة، 

ولذلك بحثت 
عن مدارس أو 

معاهد لدراسة 
اإلخراج التلفزيوني

أنثى قرش أبيض تثير 
الفضول في هاواي

رصد فريق من الغواصين قرشًا 
أبيض وهو من األكبر، الذي 

يشاهد قبالة شواطئ هاواي، 
وسبحوا إلى جانب هذا الحيوان 
القانص. وظهرت أنثى القرش 
البالغ طولها حوالى ستة أمتار 

فجأة الثالثاء، وانضمت إلى 
أسماك قرش أخرى كانت تقتات 

على جيفة حوت عنبر طافية قرب 
جزيرة أواهو. وروت أوشن رامزي 
من مجموعة الغواصين لصحيفة 

»هونولولو ستار أدفايز«، »رأينا 
بعض أسماك القرش ووصلت 

بعدها سمكة القرش هذه 
وتفرقت األسماك األخرى، وراحت 

تالمس مركبنا«.
وأوضحت رامزي وهي غواصة 

محترفة وخبيرة أسماك قرش 
وتناضل من أجل حمايتها: 

»كانت سمكة ضخمة لطيفة 
أرادت استخدام مركبنا لحك 

جلدها«.

فيروس القوارض 
يتوحش

سُجلت حالة وفاة، السبت، المرأة 
في منطقة ال بالتا، لتضاف إلى 

قائمة تضم 14 شخصًا ماتوا 
في ضواحي العاصمة األرجنتينية 

بوينوس آيرس، جراء اإلصابة 
بفيروس مصدره قوارض برية.

وحدثت حاالت الوفيات كلها 
خالل األسابيع الستة األخيرة 
فقط، بحسب ما نقلت وكالة 

»فرانس برس« عن الصحافة 
المحلية. وهذه المرأة البالغة 

34 عامًا والتي توفيت في أحد 
مستشفيات ال بالتا كانت تعمل 
في الحقول، على ما أكدت قناة 
»تي أن« التلفزيونية نقاًل عن 

مصادر في وزارة الصحة في 
مقاطعة العاصمة بوينوس آيرس. 
وظهر هذا الوباء قبل ستة أسابيع 

ورصدت حاالت عدة في منطقة 
إيبويين الجبلية الصغيرة، التي 

تعد 3500 نسمة في جنوب غرب 
البالد حيث قضى عشرة أشخاص 

منذ مطلع الشهر الجاري.

على شاطئ البحر تقف »دار بوك عميرة«، التي تمثل أحد المعالم التاريخية األثرية بمدينة 
زليتن، حيث تبعد نحو 2.5 كلم عن ميناء المدينة من جهة الغرب وعلى بعد 3 كلم، شرق 

مدينة زليتن الحديثة.
والدار هي واحدة من الفيالت الرومانية الممتدة على طول شاطئ ليبيا، وكانت قديمًا 

ا، وتعرف اليوم أطاللها بفيال »دار بوك عميرة«، وأيضًا بـ»فيال  منتزهًا بحريًّا خاصًّ
زليتن«. واشتهر هذا المعلم بسبب لوحاتهاالفسيفسائية األرضية التي تمثل غاية في 

اإلبداع، حيث تم نقلها حاليًا بمتحف اآلثار بالسرايا الحمراء بمدينة طرابلس.
وُاكتُشفت هذه الفيال العام 1913، ويقال إن سبب التسمية جاء نسبة لشخص كان 

يقيم بالقرب منها يدعي الحاج بوعميرة، وحسب المصادر التاريخية يرجح تاريخ إنشائها 
إلى الفترة بين نهاية القرن األول وبداية القرن الثاني الميالدي.

¿ خديجة العمامي

 »دار بوك عميرة«..
 أطالل تشهد على التاريخ

 كل شيء  

»اقتصاد بالدي دفع ثمن تأزم الوضع 
في ليبيا«.

رئيس الحكومة التونسي
يوسف الشاهد

»يتعين على ليبيا بناء المؤسسات 
الوطنية القادرة على إنهاء عنف 

الميليشيات«.

المبعوث األميركي السابق إلى ليبيا
جوناثان واينر

أقوالهم

»ينبغي علينا التوصل إلعادة الوضع 
الطبيعي إلى ليبيا، وهذا أمر ضروري 

بالنسبة لنا«.

وزير الخارجية اإليطالي
إينزو ميالنيزي

»سياسة ألمانيا بشأن ملف األزمة 
الليبية قريبة من النهج اإليطالي 

وليس النهج الفرنسي«.

المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل

 ريانا تقاضي والدها
أقامت المغنية ريانا دعوى قضائية ضد والدها بسبب 
استخدامه عالمتها التجارية »فينتي« ولمحت إلى أن 

شركة أسسها في 2017 تستغل اسمها. وأقامت 
المغنية واسمها الحقيقي روبن ريانا فينتي 

دعوة أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس 
الثالثاء متهمة والدها روبرت فينتي واثنين 

من شركائه بالتحايل واإلعالنات المزيفة 
المرتبطة بشركته فينتي للمواهب 

الترفيهية واإلنتاج. وطلبت ريانا، المولودة 
في باربادوس والتي تستخدم العالمة 
التجارية فينتي لبيع المواد التجميلية 

والمالبس الداخلية واألحذية، من المحكمة 
أمرًا يجبر والدها على الكف عن استخدام 

العالمة التجارية باإلضافة إلى مبلغ لم 
يكشف عنه كتعويض.

وجاء في نص الدعوى أن 
ريانا »ليست لها أي صلة 

بشركة فينتي للترفيه« 
ولكن الشركة تستغل 

اسمها وتصف 
نفسها بأنها 

مرتبطة 
بها.

فيما كنت كالعادة متشمسًا، مع أصدقائي في الركن الشرقي بنادي المالحة، دعاني 
صديقي »لكريك« إلى رحلة بحرية في قاربه »حليمة« لصيد السمك.

علقت سمكة في خيط أمسكت به، واحترت، كيف أتعامل مع األمر، وفيما ظللت 
يا بني  الخيط من قبضتي، وقال غاضبًا: »مش هكي!  أفكر مترددًا، خطف أحدهم 

آدم«.
أنا في الواقع لم أفعل شيئًا وال هو أيضًا، سوى أنه سحب الخيط إلى أن وصلت 
بين  تتخبط  البائسة  السمكة  سقطت  أن  وبعد  فرفعها.  القارب،  حافة  السمكة 
ونظر  بذراعيه  منتصفه  ممسكًا  مفتوح؛  كمقص  وقف  القارب،  سطح  فوق  أقدامنا 
إلى قائاًل بلوم: »كادت السمكة تضيع بسبب رعونتك يا غزال!«. نظرت إليه ساخرًا 

وبحنق مكبوت، وقلت في سري قبل أن ينطلق لساني: »برا شينكه«.
منذ تلك العشية أفنيت خمسة عشر عامًا ألهث وراء األسماك، هاويًا ثم محترفًا، 
وكتبت عنها ستة كتب متخصصة، يكاد مجالها يكون هو األكثر تخصصًا في اللغة 
العربية، ألنني ببساطة شديدة، من بعد هواية صيد السمك امتهنته وترجمت من 
أجل ذلك الكثير مما كتبه العلماء والمتخصصون عن الحياة البحرية وعلوم األحياء 

البيئية.
كتبي، وعدد من أوراق بحثية تحدثت عن األسماك وبيئتها، وسلوكها وأنواعها 

وطرق صيدها، بل وحتى طرق طهوها، فكانت أكثر قربًا 
يتقن  ليبيا  في  سمك  صياد  هناك  فليس  الواقع!  من 
تقديم  في  العلمي  المنهج  وسلك  المتخصص،  البحث 
المعلومة، وليس هناك في ليبيا باحث أكاديمي امتهن 

صيد السمك.
أعمل  نفسي  وجدت  سنة،  وثالثين  خمس  بعد  اآلن، 
في التلفزيون، ودار جدل بيني وبين أحد المتخصصين 
المادة  إعــداد  أن  بإصرار،  ليؤكد،  الصناعة  هذه  في 
أجهل  ألنني  فرضخت  النص،  كتابة  يسبق  التوثيقية 
أبحث  أن  عليَّ  فرض  المنطق  ولكن  الصنعة،  هذه 
وأتأكد من ذلك، وفيما كنت أفكر في هذا الموضوع، في 
طريق عودتي من مقر عملي، وجدت نفسي أمام مكتبة 
إلى  للكتاب، فدخلتها، واتجهت  العامة  المصرية  الهيئة 
ركن الفنون وخرجت منها بنحو عشرة كتب عن السينما 
»اإلسكريبت«  وكتابة  والسناريو  واإلخراج  والتلفزيون 
والفنون ذات الصلة، تمامًا مثلما فعلت في شأن »الحوت 

وزفرته«.
تصنع  »كيف  عنوانه  كتابًا  نفسها  الليلة  في  قرأت 
وكالى  النير  تروي  هما  مخرجان  أعده  األول؟«  فيلمك 

نيكوالس، وترجمه الدكتور عاطف معتمد عبد الحميد.
التالي:  النص  وجدت  األولى  الكتاب  هذا  بصفحات 
تحديد  السيناريو ستتمكن من  لديك  يولد  أن  »بمجرد 
بالتحكم  فيه  الذي ستقوم  المكان  التصوير، وهو  موقع 
في اإلضاءة والصوت، وسيلزمك نص السيناريو بتحديد 
حقيقية  عالمة  النص  إن  مالمحها.  وصياغة  قصتك 
قبل  النص  يعني  الفيلم«  صناعة  في  جديتك  مدى  في 

المادة.
السينما  في  »تأمالت  عنوانه  آخــر،  كتاب  ويقول 
الوثائقية المصرية«، لمؤلفه أحمد فؤاد درويش: »... إن 
الواقع حدثًا  يختار من  الذي  الفيلم  الوثائقي هو  الفيلم 
أو مناسبة، أو من الفنون التشكيلية، بحيث يُحوّل هذا 
متخياًل  أو  ماضيًا  واقعًا  أو  حاليًا  المعاش  الواقع  الحدث 

المخرج  تمامًا، ألن  واقعية  وليست  بالكامل،  ليست خيالية  إلى سينما  أو مستقبليًا 
وكاتب السيناريو والمونتير ومؤلف الموسيقى التصويرية ومهندس مزج األصوات، 

يتدخلون بفكرهم وخيالهم للوصول لعمل اسمه الفيلم الوثائقي..«.
ويعد المخرج، والمفكر اليساري اإلنجليزي، جون جريرسون، هو الرائد األول للفيلم 
الوثائقي، ويعرِّفه بأنه» فيلم تسجيلي يعالج األحداث الواقعية بأسلوب في خلق فني 
بالفيلم  دفعت  السينما  صناعة  تطور  إن  القول  وباإلمكان  للواقع«،  خالقة  ومعالجة 

اإلخباري إلى تسجيلي ومنه إلى الوثائقية، بمعنى الواقع مضافًا إليه إبداع المخرج.
يقول:  األفكار«  معركة  في  »الفيلم  كتابه  في  هيوارد  جون  والمفكراليساري 
كل  مع  يتعامل  تحديدها،  الصعب  من  التي  المساحة  يُغطي  التسجيلي  »الفيلم 
شيء على األرض أو في أعماق الحياة. إن موضوعاته الممكنة تمتد مع كل تقدم 

في معارف اإلنسان«.
واصلت قراءاتي وكلها تؤكد أن نجاح إخراج الفيلم يعتمد بالدرجة األولى على 
فهم المخرج للنص، وتوظيف ثقافته في تقديم العمل، وفوق ذلك كله الموهبة 

وهي التي يمنحها اهلل لمن يشاء.
بل  وكاتب،  ومفكر  شاعر  وهو  المخرجين،  أنجح  من  بازوليني،  اإليطالي  ويعد 
يعد ظاهرة ثقافية استثنائية ألنه تميز في عدة مجاالت مثل الصحافة والفلسفة 
واللغة والكتابة الروائية والكتابة المسرحية واإلنتاج السينمائي والرسم والتمثيل 

والسياسة، ولكنه لم يمارس صيد السمك!
أعترف بأنني لم أواصل قراءة بقية الكتب، فلقد وضعت ِرجاًل فوق أخرى، وقررت 
أن أخوض التجربة بأبعادها كافة، ولذلك بحثت عن مدارس أو معاهد لدراسة 
التلفزيوني  العمل  مواضيع  في  متخصصة  دورات  تقدم  التلفزيوني،  اإلخراج 
كافة، واتصلت بأحد المعاهد وبدأت، بالفعل، في دراسة هذا التخصص؛ فما 

زال عمري في أوله، فأنا لم أحتفل بعيد ميالدي الخامس والسبعين بعد!

المصالحة الوطنية
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