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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 توابيت ليبية
 في المتحف البريطاني

ص 16

انكماش

فضاء

رصد فلكيون كائن غامض »كيس 
مهمالت فارغ« عائم فوق األرض في 

الفضاء، حسب جريدة »اندبندنت 
البريطانية«، ويعتقد الفلكيون الذين 
رصدوا هذا الجسم الصغير بواسطة 

االقمار الصناعية أنه »كيس قمامة«، 
يحتوي على مواد خفيفة ، مثل رقائق 

معدنية ، تم التخلص من مركبة فضائية. 
ولكن ليس من الواضح أيه عالمات تشير 

الى المركبة التي أطلقتها.

أعلن تقرير »ريج زون« عن تراجع حاد 
العالمية  والغاز  النفط  استثمارات  في 

350 مليار دوالر، أو أكثر من  بنحو 
%40 من عام 2014 إلى عام 2016، 
وهو ما يعد أكبر انكماش استثماري 
الماضي بعد أن  القرن  منذ ثمانينات 
 120 هبط النفط الخام من أكثر من 

30 دوالرًا،  دوالرًا للبرميل إلى أقل من 
ونوه إلى تأكيد وكالة الطاقة الدولية 

التي  الجديدة  بأن عدد المشروعات 
 2017 تمت الموافقة عليها في عام 
تضاءلت إلى أدنى مستوى لها منذ 

70 عامًا.

مليار 714
برميل

احتياطي الدول العربية من النفط الخام.
)أوابك(

سباق الحل بني »العسكري« و»السياسي«

نفط

كل شيء

قمامة

قريبا في ليبيا
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برئاسة ليلى علوي.. 
مهرجان »أسوان الدولي 

ألفالم املرأة« يعلن
أعضاء لجان التحكيم

تغيير املدربني.. 
»طعنة« في ظهر 

الكرة الليبية

السفارات الليبية..ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
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رئيس مجلس »شيوخ« ليبيا: هذه هي ضمانات اتفاق طرابلس

الوضع  وبقاء  السياسي،  الجمود  يستمرّ 
المبعوث  تراجع  أن  بعد  البالد،  في  سائاًل 
األممي غسان سالمة عن تواريخ معينة كان 
مجلس  أمام  السابقة  إحاطاته  في  حددها 
بعقد  يتعلق  ما  خاصة  خطته،  بشأن  األمن 
إلى  أشار  كان  الذي  الليبي  الوطني  الملتقى 
االنتخابات  ــراء  وإج يناير،  في  سيعقد  أنه 
الربيع  موعدها  أن  إلــى  أيضًا  أشــار  التي 
المقبل، قبل أن يعود ويصرّح بأن الحدثين 
مناسبة،  الظروف  تكون  أن  قبل  يكونا  لن 
هذه  في  األمني،  بالوضع  يتعلق  ما  خاصة 
عسكريًا  تحركًا  الليبي  الجنوب  يشهد  األثناء 
العسكرية  العملية  تتواصل  حيث  نشطًا، 
قبل  للجيش  العامة  القيادة  أعلنتها  التي 
الجنوب«،  »تطهير  عنوان  تحت  أسبوعين، 
القيادة  باسم  الرسمي  المتحدث  ووفــق 
»وصلت  العملية  ــإن  ف للجيش،  العامة 
العسكرية  المنطقة  وأن  الثالثة،  المرحلة 
يتابعها  محكمة  خطة  تنفذ  الجنوب  في 
خالل  المسماري  ولفت  حفتر،  خليفة  المشير 
أن  إلى  األربعاء،  ببنغازي،  صحفي  مؤتمر 
تعمل  الليبي  بالجيش  الرئيسة  األفرع  »كل 
الخطة وفق ترتيبات معينة، ويقوم  في تلك 
إضافة  الرئيسة،  الطرق  بتأمين  الجيش 
متابعون  ويرى  والغاز«،  النفط  حقول  إلى 
مهمته  في  الجيش  نجاح  أن  الليبي  الشأن 
يخوضها  والتي  الليبي،  الجنوب  في  الحالية 
تحت راية الحرب على اإلرهاب، ستقوي دون 
يملك  وتجعله  حفتر  المشير  وضع  من  شك 
مزيد األوراق على طاولة التفاوض السياسي 
مستقباًل، إن لم تكن الورقة األقوى بالقياس 
في  أنه  سيما  وال  الليبية،  للحالة  الميداني 
أقرب  سيجعله  شمااًل،  الجيش  تقدم  حالة 
حكومة  توجد  حيث  طرابلس،  العاصمة  إلى 

الوفاق الوطني التي تحظى بتأييد دولي.
اختار  سياسي  تحرك  يجري  الشمال،  وفي 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  له 
النمسا  أوروبيتين، هما  السراج دولتين  فائز 

»الوضع  أن  السراج  رأى  وهناك  والتشيك، 
التحسن،  نحو  عامة  بصفة  يتجه  ليبيا  في 
مبادرة  تدعم  الوطني  الوفاق  حكومة  وأن 
تفضي  التي  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
دستوري  ــار  إط فــي  تجرى  انتخابات  ــى  إل
االنتخابات  »خيار  أن  على  مشددًا  سليم«، 
من  يعد   2017 العام  طرحه  أن  سبق  الذي 
األزمة  من  الوحيد  المَخرج  نظره  وجهة 
الراهنة«، إذن هو يطرح هنا الحل السياسي 
السياق  هذا  في  ينس  ولم  الليبية،  لألزمة 
قال  حينما  التشيكية  التجربة  إلى  اإلشــارة 
يتطلع  إنه  التشيكي  النواب  مجلس  مخاطبًا 
الديمقراطية  »التجربة  من  االستفادة  إلى 
االنتقالية  والمرحلة  التشيك  جمهورية  في 
أما   ،»1989 العام  البالد  بها  مرت  التي 
يقود  الذي  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
لحل  الدولي  المجتمع  من  المدعومة  خطته 

األزمة في ليبيا، فقد واصل تصريحاته، التي 
وحياديته  خطته  عن  الدفاع  بين  تراوحت 
حملة  إلى  تعرّض  أن  بعد  دولي،  كوسيط 
على  مهمته  بإنهاء  المطالبة  حد  بلغت 
خلفية تصريحات عن الجنوب الليبي قال في 
السياق  وفي  فهمها،  أسيء  إنها  الحق  وقت 
عن  ليبيا  في  األممية  بالبعثة  سالمة  نأى 
البالد«،  في  القائم  الصراع  في  »التورط 
الوسيط بين  البعثة، ودورها  مؤكدًا حيادية 
التأكيد على  الجاري، كما جدد  النزاع  أطراف 
للقوات  العام  القائد  مع  تواصله  استمرار 
حفتر  خليفة  المشير  الليبية  المسلحة 
البعثة  تقود  الذي  السياسي  الحل  بخصوص 
الجهود من أجل التوصل إليه، مشيرًا إلى أن 
يمنعه  لم  الوفاق  بحكومة  الدولي  االعتراف 
الليبية.  ــراف  األط جميع  مع  التواصل  من 
تأييده »أي طرف  التأكيد على  وجدد سالمة 

وفك  األهلي  والسلم  للمصالحة  ليبي يسعى 
»لن  البعثة  أن  من  حّذر  لكنه  االشتباك«، 
إطالق  ووقف  الهدنة  يخرق  من  مع  تتسامح 
في  مؤخرًا  إليه  التوصل  جرى  الذي  النار« 
العاصمة طرابلس، وطالب بـ»تحييد السالح 
عن العملية السياسية«، مذّكرًا بأن »ثوابت 
كل  وتأييد  اإلرهاب  مكافحة  األممية  البعثة 
»حماية  نفسه  الوقت  وفي  يحاربه«،  من 
وممتلكاتهم  تعريضهم  وعدم  المدنيين 

للخطر.
الهدف  االنتخابي  االستحقاق  وبشأن 
أن  على  سالمة  شدد  خطته،  في  الرئيس 
»وجود  هو  االنتخابات  نجاح  شــروط  أحد 
عماًل  »هــنــاك  وأن  مقبول«،  أمني  وضــع 
أفضل  أمنية  ظــروف  لخلق  وحاسمًا  جديًا 
االستحقاقات  وتنفيذ  االنتخابات«  إلجــراء 
الديمقراطية المرتقبة في ليبيا، ألن مشكلة 
صندوق  إال  يحسمها  »ال  ليبيا  في  الشرعية 

االنتخابات« وفق قوله.
قناة  األربعاء،  معه،  أجرته  حوار  في  وقال 
األممية  »البعثة  إن  الوطن«  روحها  »ليبيا 
تقوم بعمل لوجستي كبير في دعم االنتخابات 
الفتًا  ليبيا«،  في  والرئاسية  والنيابية  البلدية 
والبعثة  الدول  وبعض  األمن  مجلس  أن  إلى 
»لكن  االنتخابات،  إجراء  تريد  كلها  األممية 
تنظيمها يتطلب وضعًا أمنيًا مقبواًل، في وقت 
االستفتاء  تسريع  أجل  من  البعثة  فيه  تعمل 

على الدستور وإجراء االنتخابات«.
إعالن  عن  أيضًا  بنفسه  نأى  سالمة  لكن 
السياسية  العملية  رأيه صراحة عن مستقبل 
التي  خطته  مسار  تعني  والتي  البالد،  في 
دوليًا،  إجماعًا  وحــازت  األمن  مجلس  أمام 
ليبيا،  في  الوضع  يوم سيولة  كل  يرى  بينما 
في  مهم  اختراق  تحقيق  على  القدرة  وعدم 
مواقف أطراف األزمة، حيث يجري سباق غير 
والعسكري،  السياسي  الحلين  بين  معلن 
ممثلي  وعن  البعثة  عن  يصدر  ما  كل  رغم 
انتظار  في  هــذا،  عكس  الدولي  المجتمع 
للوضع  يخبئ  عما   2019 العام  يفصح  أن 

ليبيا. المتشابك في 

< سالمة< السراج< حفتر

فيينا، سبها ، القاهرة - الوسط

السراج اختار التحرك شماالً إلى 
النمسا والتشيك ويرى أن الوضع

فى اجتاه التحسن

نجاح مهمة الجيش الحالية في 
الجنوب الليبي يقوي دون شك

من وضع المشير حفتر

100 مليون برميل نفط يوميًا االستهالك املتوقع عامليًا

»اللشمانيا« تنتشر بسبب البطء الحكومي
ــرض  ــرة انــتــشــار م ــيـ تــتــزايــد وتـ
الرمل  ذبابة  تنقله  الذي  »اللشمانيا« 
تخطو  فيما  البالد،  أنحاء  مختلف  في 
مع  بطيئة  خطوات  المعنية  الجهات 
المرض وغياب برنامج وطني لمكافحة 
أدوية  لشحنة  انتظارًا  وذلك  المرض، 
عدم  اكتشاف  عقب  إيطاليا  من  قادمة 
من  قادمة  تجريبية  شحنة  صالحية 
اإلمكانات.  في  قصور  وسط  الهند، 
األمراض،  مكافحة  مركز  مدير  ويقدر 
أعداد  لـ»الوسط«  النجار،  الدين  بدر 
من  أكثر  بنحو  بالمرض  المصابين 
خمسة آالف حالة مرضية مسجلة دون 
استمرار  من  محذرًا  لهم،  دواء  توفير 
في  الــمــرض  وانتشار  أعـــداد  تــزايــد 
تاورغاء  من  ليبيا  غرب  شمال  مناطق 
الجبل  ومناطق  جــديــر،  رأس  حتى 
المدن  باستثناء  مزدة،  حتى  الغربي 
من  المرض  المسببة  الحشرة  ألن 

الصحراوية. القوارض 
ما  أو  الجلدية  اللشمانيا  وتنتشر 
ليبيا،  في  الشرقية«  بـ»القرحة  يعرف 
وهو مرض موسمي ويسبب تشوهات 
للجلد في حالة عدم وجود عالج عاجل، 
الجلدي تتسبب في  التقرح  ألن منطقة 
بعد  وتظهر  دائمًا،  يستمر  الجلد  تلف 

الرمل  ذبابة  لسعة  من  عدة  أسابيع 
أو  صغيرة  حمراء  حبوب  شكل  على 

تقرحات. عليها  ثم تظهر  كبيرة 
في  ليبيا  نجحت   2007 العام  ومنذ 
عبر عدة  اللشمانيا  على مرض  القضاء 
بعد  المرض،  لمكافحة  وطنية  برامج 
العام  خــالل  حالة   2341 سجلت  أن 
2005، في حين بلغت أعداد اإلصابات 
في  حالة   1877 الشرقية  بالقرحة 

2006 في شمال غرب البالد. العام 
األمراض  مكافحة  مركز  مدير  لكن 
وطني  ــامــج  ــرن ب ــد  ــوج ي »ال  ــول  ــق ي

ومكافحة  الــلــشــمــانــيــا،  لمكافحة 
القوارض  مكافحة  على  تعتمد  المرض 
وجود  إلى  مشيرًا  الرملية«،  والذبابة 
المستندية  الدورة  في  إداري  »تعقيد 
الـــدواء«.  لتوريد  اعــتــمــادات  لفتح 
من  البالد  في  الصحي  القطاع  ويعاني 
األعوام  طيلة  تام  شبه  انهيار  حالة 
المالية  المخصصات  لقلة  الماضية، 
معظم  مغادرة  جانب  إلى  الحكومية، 
المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر 
األجانب بسبب تدهور الوضع األمني.
تفاصيل ص5

طرابلس - الوسط 

 مادورو
الزعيم  بات ميراث 

هوجو  الفنزويلي 
المحك،  على  شافيز 
في ظل ما تشهده 

البالد من صراع 
إثر  السلطة،  على 

نيكوالس  عزل 
مادورو من 

كرئيس  منصبه 
وأداء  لفنزويال، 
البرلمان  رئيس 

خوان غوايدو، 
رئيسًا  اليمين 

للبالد،  موقتًا 
المتحدة  الواليات 
والغرب عبروا عن 

»غوايدو«،  تأييدهم 
روسيا  تتمسك  فيما 

بتأييد  والصين 
»الشافيزية«،  وريث 

فنزويال  تبقى  وبينهما 
لتتفاقم  برئيسين 

االقتصادية  أزمتها 
يبقى  لكن  واالجتماعية، 

»الجيش«  الرهان على 
الجميع  ينتظر  الذي 
اتجاه الريح في 

للشرعية! اختياراته 

تفاصيل القبض
على »البرق«

قال مصدر أمني في سرت إّن عناصر 
-يرجح أنها أجنبيّة- شاركت في اقتحام 

منزل القيادى في تنظيم »داعش« 
مؤسس تنظيم أنصار الشريعة في سرت، 

خليفة البرق. وأضاف المصدر أن قوة 
محليّة، بينها عناصر من كتيبة 604 
السلفيّة وعناصر أجنبية غير معروفة 
الجنسية داهمت منزل البرق )5 كلم 

غرب مركز المدينة( فجر الخميس، بعد 
محاصرته وإغالق الطرق المؤدية إليه منذ 

الساعة الثانية والنصف صباحًا.
وأكد أّن خليفة البرق حاول مواجهة 

القوة المداهمة بإطالق النار، لكنّه 
استسلم حوالي الساعة الثالثة صباحًا، 

بعد أن أصيب في إحدى يديه، واقتيد إلى 
مكان غير معلوم.

وأوضح المصدر أن البرق وهو مهندس 
كان يعمل بإحدى الشركات النفطية 
العاملة بمجمع رأس النوف النفطي، 
وأسس البرق تنظيم أنصار الشريعة 

بسرت، كما ترأس اللجنة األمنية في سرت 
مع عبدالهادي زرقون الذي قتل مؤخرًا 
جرّاء قصف طيران قوات الـ»أفريكوم« 

بإحدى ضواحي بني وليد.

»التمويل الليبي« قد ينتهي بساركوزي إلى السجن
المحاكمة  دائرة  ساركوزي  نيكوال  السابق  الفرنسي  الرئيس  دخل 
الفعلية التي ربما تؤدي إلى السجن، بعد رفض محكمة االستئناف 
للمحاكمة على  إحالته  العليا بفرنسا طعنه بشكل نهائي على قرار 

خلفية تهم التمويل الليبي غير المشروع لحملته االنتخابية.
وطلب الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي من القضاء 
إلغاء التهمة الموجهة إليه في إطار التحقيق في شبهات تمويل 

ليبي حملته االنتخابية في 2007 لعيوب في اإلجراءات.
القذافي  لمعمر  السابق  المالي  المسؤول  بشير صالح  وقال 
في تحقيق صحفي بُثَّ في مايو الماضي على القناة الفرنسية 
للرئيس  ســرًا  دفع  القذافي  نظام  إن   »2 »فرانس  الثانية 
لتمويل حملته  الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي مبالغ مالية 

االنتخابية العام 2007 ، وفقًا لـ»فرانس برس«.
على  بالعمل  وتعهد  مخالفات  أي  ارتكاب  نفى  ساركوزي  لكن 
الفرنسي  القانون  وينص  عليه،  المرفوعة  القضايا  كل  رفض 
يقدم  لم  ما  رسمية  بصفة  متهمًا  يصبح  ال  به  المشتبه  أن  على 

للمحاكمة.
المحاكمة  من  الرئاسية  الحصانة  ســاركــوزي  عن  وسقطت 
أكتوبر   8 وفي  الرئاسة،  منصب  تركه  من  شهر  بعد  القانونية 

الماضي، خسر ساركوزي الطعن األول على قرار بإحالته للمحاكمة 
النفوذ والفساد. وإذا خضع ساركوزي  في اتهامات أخرى باستغالل 
االتهام  قفص  في  يقف  فرنسي  رئيس  ثاني  فسيصبح  للمحاكمة 

منذ جاك شيراك الذي تولى الرئاسة من 1995 إلى 2007.
ووجهت إلى ساركوزي اتهامات بالفساد واستغالل النفوذ، حيث 
2007 تلقت  يقول االدعاء الفرنسي إن حملته االنتخابية في العام 
50 مليون دوالر، بينما ينفي ساركوزي  تموياًل من القذافي بقيمة 

تلك االتهامات معتبرًا إياها »محاولة للتشهير به«.
أن  المحمودي  البغدادي  السابق  الليبية  الحكومة  رئيس  وروى 
اتصل   2007 العام  االنتخابية  ساركوزي  حملة  مدير  غيان  كلود 
ببعض أصدقائه مثل بشير صالح فقام األخير بتسليم غيان خالل 
في  وُضعت  والدوالر  باليورو  »أموااًل  باريسي  فندق  في  جرى  لقاء 

حقيبة«.
أنه  الدين  تقي  زياد  الفرنسي–اللبناني  األعمال  رجل  أكد  كما 
حقائب  ثالث   2007 العام  ومطلع   2006 العام  أواخر  بين  سلم 
القذافي إلى ساركوزي  تحتوي على خمسة ماليين يورو من نظام 
إليه  وجه  الذي  غيان  كلود  وإلى  للداخلية  وزيرًا  يومها  كان  الذي 

أيضًا االتهام في إطار هذا الملف.

فيما تتعثر خطة سالمة .. عمليات في الجنوب وتحركات في الشمال



تطبيقاته  عبر  المراسلة  خدمات  بين  للجمع  »فيسبوك«  يخطط 
حيث  وإنستغرام،  ومسنجر  واتــســاب  في  الــدردشــات  ودمــج   ،
مستخدم  مع  محادثة  بدء  من  الواتساب  مستخدم  سيتمكن 
إنستغرام أوماسنجر وكسر الحواجز بين المنصات االجتماعية على 

»فيسبوك«.
كما سيتمكن مستخدم تطبيق ماسنجر أوإنستغرام من إرسال 

محادثة مشفرة من شخص إلى آخر لديه حساب واتساب فقط.
وإنستغرام  ماسنجر  مــن  كــل  وسيبقى 

الشاشة  وواتساب تطبيقات منفصلة على 
سيتم  ولكن  بذاتها  وقائمة  الرئيسية 
بين  فيما  المراسلة  ميزات  توحيد 
التوحيد  وهــدف  التطبيقات.  هــذه 
المستخدمين  إبقاء  هو  يبدو  ما  على 

والتي  »فــيــســبــوك«،  منظومة  داخـــل 
ـــ15  ال بميالدها  الــقــادم  الشهر  ستحتفل 

األكبر  التواصل  لشبكة  سيسمح  وأيــضــا   ،
بالتعامل بصورة أفضل بالتنافس أمام عمالقة 

التكنولوجيا مثل جوجل وآبل.
مراحله  في  الدمج  برنامج  فإن  للتقرير  ووفقا 

األولية وسيتم االنتهاء منه في عام 2020.
وتسعى فكرة الدمج هذه إلى تحسين عملية التواصل 

تمتلكها  التي  التطبيقات  لهذه  المستخدمين  مليارات  بين 
باسم  المتحدث  صرح  نفسه،  المصدر  عن  ونقال  »فيسبوك«. 

التي  المراسلة  تجارب  »أفضل  تبني  الشركة  بأن  »فيسبوك« 
سريعة  الرسائل  تكون  أن  يريدون  والناس  بها،  القيام  يمكننا 

وبسيطة وموثوقة وخاصة«.
وصرح المتحدث باسم »فيسبوك« في بيان: نرغب في أن نطور 
ما  أفضل  الرسائل  تبادل  عملية  من  تجعل  التي  المنتجات  أحسن 
يكون. نعكف في العمل على تشفير االتصاالت وتسهيلها بين أفراد 
سريعة  الرسائل  تكون  أن  يريدون  والناس  واألصدقاء،  العائالت 

وبسيطة وموثوقة وخاصة.
 ، تايمز«  »نيويورك  لجريدة  ووفقا 
األفكار سببت خالفات على  فإن هذه 
مستوى اإلدارة أدت لرحيل مؤسسي 
»واتساب« وإنستغرام العام الماضي.
وفيما تفيد التقارير بأن زوكربيرغ 
أجل  من  الدمج  خطة  باتجاه  يدفع 
الوقت  وزيادة  فائدة  أكثر  الخدمات  جعل 
الذي يقضيه المستخدمون على هذه التطبيقات، 
خصوصية  ــراق  ــت اخ حـــول  ــمــخــاوف  ال ــزداد  ــ ت
كامبريدج  قضية  ضــوء  على  المستخدمين، 
أناليتيكا التي كشفت عن طريق تحقيق بريطاني 
الشخصية  البيانات  واختراق  الماضي  مــارس  في 

لمستخدمين لتشمل 87 مليون شخص.
األخيرة، شهدت »فيسبوك« عدة هجمات  األشهر  وأيضا خالل 

سايبر واختراقات أمنية أثرت على مستخدمين كثر.

تواصـل 02

»عليك  المسالتي  علي  الشاب  الليبي  الفنان  أغنية  تخطت 
أمانة« أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديو األشهر 

»يوتيوب«.

محمد  وألحان  المصراتي  فتحي  الشاعر  كلمات  من  أغنية 
األغنية على موقع  انتشرت  شوقي وتوزيع معتز سالمة، كما 
التواصل االجتماعى »فيسبوك« وحققت نسب مشاهدات عالية.

أغنية املسالتي تتخطى املليون مشاهدة

وحق بواقبب بيض من الجير...وكل شيخ عابـــد وتايــب
عليــهم إن جــبت التفاكــير......يتمن دموعي سكـــــــايـب
تخطر علي المخــــاطــــير..... الليــل ناخذه بالــحسايــب

الشاعر: مصطفى الطرابلسي.

أطلقت مجموعة من المهتمين بمجال التربية والتعليم 
هاشتاغ »#ظاهرة_التنمر_المدرسي« حول السلوك العدواني بين 

التالميذ في المدارس.
وتفاعل عدد من رواد الصفحات الليبية مع هذا الهاشتاغ حيث طرح 

العديد منهم رؤيتهم حول كيفية محاربة هذه الظاهرة وطرق عالجها 
ومن هو المسؤول عن استمرارها وكيف يمكن الحد منها والوصول إلى 

القضاء عليها. 

#ظاهرة_التنمر_املدرسي

بدأت »أمازون« تجربة تسليم طرود في محيط سياتل 
»سكاوت«،  روبوت صغير سمي  بواسطة  مقرها،  حيث 
بحسب ما أعلنت المجموعة األميركية العمالقة للتجارة 

اإللكترونية.
الكهربائي  الروبوت  هذا  من  نماذج  ستة  وتسير 
الصغير على األرصفة بسرعة اإلنسان ويمكنها »تجنب 
الحيوانات والمشاة أينما كان على طريقها«، بحسب ما 
أوضح شن سكوت المشرف على المشروع في مدونة، 

وفق »فرانس برس«.
موقع  عبر  كالمعتاد  بطلبياتهم  الزبائن  ويتقدم 
تسليم  موظف  عبر  إما  البضائع  وتصلهم  ــازون«  »أم

أوعن طريق الروبوت »سكاوت«.
ويعمل »سكاوت« خالل النهار فقط من اإلثنين إلى 

الجمعة ويرافقه دائما موظف من »أمازون«.
إن  التجربة  هذه  إلى  استنادا  المجموعة  وستقرر 
كلفة  خفض  شأنه  من  الذي  المشروع  ستوسع  كانت 

تسليم البضائع.
إيجاد  »أمــازون«  تحاول  أخرى،  شركات  غرار  وعلى 
بين  الفاصل  األخــيــر«  »للكيلومتر  كلفة  أقــل  حلول 

المخزن والزبون.
على  أيضا  في سياتل  مقرها  التي  »أمازون«  وتعمل 

تسليم البضائع بطائرات صغيرة مسيرة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

فعال هذا موجود بشكل رهيب بين 
الطلبة خصوصا األوالد يجب التعامل 
معه بصورة علمية ولكن دائما ولي 
األمر هو العائق ألنه دائما في صف 
ابنه وهذه المشكلة التي نواجهها.

هادية عمر

االختالف الطبقي وانتشار الفقر والسلوك 
الالسوي مع غياب المرشد النفسي في 

المدارس زاد من تفشي مثل هذه 
الظواهر.

Awreida Mustafa

فعال والمشكلة الكبيرة 
إنه األهل أغلبهم لألسف 
يزرعوا في الطفل الحالة 

هذه وإنالحظوا فيها 
بكثره في المدارس. 

Zen Arjabi عدة أسباب هناك 
لظهور التنمر أهمها 

ثقافة المجتمع وكذلك 
المدرسين بس بدايتها 
الوالدين هم المسؤوالن 

عن تربية أبنائـهم.

nena j zaid

كالم في غايه األهمية 
ياريت إيكون في دور 

فعال ..لألخصائي 
االجتماعي وفي حلقات 

لتوعية األطفال..أي شيء 
تزرعه في الطفل من هو 

صغير يشب عليه.

أم خالد خلودي

أمازون تكشف عن 
روبوت ينقل البضائع

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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التي  عليه،  المنشورة  المقاطع  »يوتيوب«  سيحذف موقع 
تروج لنظريات غريبة األطوار مثل أن األرض مسطحة، أو 

أي مواد تروج لما يخالف العلم والحقائق الثابتة.
المقاطع،  اقتراح  نظام  تعديل  على  الموقع  وسيعمل 
للعلم  المخالفة  المضامين  ذات  المقاطع  تعود  ال  بحيث 
والحقائق كثيرة االنتشار. لكنه لن يحظرها تماما، حسب 

»فرانس برس«.
بجعل  »سنبدأ  مدونتها  على  الخدمة  إدارة  وكتبت 
المقاطع التي تنشر أخبارا مغلوطة أقل ظهورا في قائمة 
التي  بالتسجيالت  لذلك..  مثال  وضربت  االقتراحات«. 
تتحدث عن »عالجات عجائبية ألمراض خطرة، أوتلك التي 
تقول إن األرض مسطحة، أوالتي تروج ألمور بينة الخطأ 

حول أحداث تاريخية«.
ومن خالل هذا اإلجراء، يأمل الموقع أن يحد من انتشار 
هذه المقاطع من دون حظرها، موازنا بذلك بين »حرية 

التعبير» و»المسؤولية تجاه المستخدمين«.

صورة  دعم  »واتساب«  الفورى  التراسل  منصة  أضافت 
الويب  منصة  على   »picture-in-picture« داخل صورة 
قبل  أضافت  قد  الخدمة  وكانت  المكتب،  سطح  وإصدار 
 ،iOS منصة  على  عام  نحو  قبل  الميزة  هذه  دعم  ذلك 
ثم أضافتها فى أكتوبر من العام الماضي بشكل تجريبي 
لنسخة أندرويد، حتى تم اإلعالن عنها رسميا قبل أشهر 

قليلة من اآلن.
فإن  الهندى   »Phonearena« موقع  نشره  لما  ووفقا 
هذه الميزة متاحة على اإلصدار »WhatsApp Web« من 
منصة األجهزة المكتبية، وعند تفعيلها يمكن للمستخدم 
الضغط على أي معاينة للفيديو بهدف رؤيتها مفتوحة فى 

نافذة عائمة فوق محادثتك الحالية.
حجمها  تغيير  أو  الفيديو  نقل  للمستخدم  ويمكن 
التشغيل  أوالتبديل إلى وضع ملء الشاشة والتحكم فى 
ومستوى الصوت وفتح عنوان URL األصلى إذا لزم األمر، 
وتعمل هذه الميزة مع مقاطع الفيديو من يوتيوب وفيس 

.»Streamable«بوك وإنستجرام و

تعمل منصة »سناب شات«على إضافة تحديثات جديدة 
من  أطول  لفترة  يدوم  بمحتوى  التطبيق  شكل  ستغير 

الوقت الحالي أو بظهور دائم.
»سناب  رواد  هويات  إلبراز  آخر  خيار  هناك  وسيكون 
الميزة  وهي  للعامة،  صور  بنشر  يقومون  الذين  شات« 
من  وجاءت  التطبيق،  في  قبل  من  متاحة  تكن  لم  التي 
أجل جلب مزيد المستخدمين الجدد المهتمين بمشاركة 
مشاركته  إمكانية  مع  باالستمرار  يتسم  محتوى  وعرض 
معمقة  دراسة  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي  المنصة.  خارج 
حول إعدادات الخصوصية واالعتبارات األخرى التي تلزمها 
لهذا  تخضع  قد  مثالً  كالقصة  للعلن،  المنشورات  إتاحة 
التأثير بمكوثها لفترة أطول وكشف مصدر الشخص الذي 
المستخدم  لدى  الحذف  إمكانية  توفر  مع  بإنشائها،  قام 

حسب الرغبة.

»يوتيوب« يحارب املقاطع 
املخالفة للعلم والحقائق

»واتساب« يدعم ميزة 
صورة داخل صورة

»سناب« شات تطلق 
تحديثات جديدة

من  قليال  عددا  أن  إلى  دراسة جديدة  توصلت 
المزيفة  األخبار  من  نشروا  »تويتر«  مستخدمى 
وكبار  المحافظين  مشاركة  مع   ،2018 عام  فى 

السن فى التضليل بنسبة أكبر.
قام  البريطانى،  ميل«  »ديلى  لموقع  ووفقا 
حسابات  من   16000 من  أكثر  بفحص  العلماء 
 16 أن  ووجــدوا  المتحدة،  الواليات  فى  تويتر 
 %  80 حوالى  بتغريد  قاموا   1% من  أقل  منهم 
فى  دراســة  حسب  المضللة،  المعلومات  من 

مجلة ساينس.
فى  مشارك  أستاذ  وهو  الزر،  ديفيد  وقــال 
أن  إيسترن،  نورث  بجامعة  السياسية  العلوم 
نشروا  »تويتر«  مستخدمى  من   %  99 حوالى 

معلومات مزيفة عمليا فى العام االنتخابى.
المزيفة  المعلومات  نشر  أن  الزر  وأوضــح 
»تويتر«،  فــى  للغاية  صغير  بجانب  يحدث 

األخــبــار  ــارك نشر  ــزر: »شـ ــاف اليـ وأضـ
 308 بمعدل  تويتر  على  المضللة 

الفترة  فــى  مزيفة  مــنــشــورات 
ديسمبر   6 و  أغسطس   1 بين 

.»2018
أن  الزر  وأكــــد 
قــلــة مــن الــنــاس 
بنشره،  يقومون 

وقـــــلـــــة أيـــضـــا 
الزر:  وقال  يقرؤونه، 

ألخبار  الناس  من  العظمى  الغالبية  »تتعرض 
أن  حقيقة  من  الرغم  على  للغاية  قليلة  زائفة 

هناك جهودا متضافرة لدفعها إلى النظام«.
قاموا  حسابا   16442 أن  الباحثون  ووجــد 
من  عشوائية  بمجموعة  بالبدء  بتحليلها 
مطابقة  ــاء  ــم وأس الــنــاخــبــيــن،  ســجــالت 
ثـــم فحص  »تـــويـــتـــر«،  لــمــســتــخــدمــى 
غير مسيطر  أنها  يبدو  التى  الحسابات 
أشخاص  قبل  من  عليها 

حقيقيين.
ــه  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وتـ
مع  اســتــنــتــاجــاتــهــم 
ــت فى  ــري ــة أج ــ دراس

انتشار  تناولت  الشهر  هــذا  من  سابق  وقــت 
ووجدت  بوك،  فيس  على  الخاطئة  المعلومات 
فى  يتشاركون  كانوا  الناس  من  قلة  أن  أيضا 
فعلوا  الذين  أولئك  لكن  المزيفة،  األخبار  نشر 

كانوا أكبر من »65« عاما.
المشارك  المدير  بينكلير،  يونشاى  قــال 
على  هــارفــارد  بجامعة  الحقوق  كلية  لمركز 
هذه  يجعل  مــا  »هــذا  والمجتمع:  اإلنترنت 
من  مجموعتين  ألن  تصديقا  أكثر  الــدراســة 
لوسائل  مختلفة  منصات  يستخدمان  الباحثين 
لالنتماء  مختلف  وقياس  االجتماعية،  اإلعــالم 
السياسى بشكل مختلف ومع لجان مختلفة من 

المستخدمين، توصلوا إلى نفس النتيجة«.

فيسبوك يدمج »واتساب« و»إنستغرام« و»ماسنجر«

دراسة جديدة تكشف نسبة األخبار املفبركة على »تويتر«

كلمة1000

●  غرق شوارع بنغازي

افتتاح أول سينما في جدة
حسين  بن  بدر  بالسعودية  والمسموع  المرئي  اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  افتتح 
الردسي مول، بحضور  للسينما في مدينة جدة بسوق  األول  الموقع  االثنين،  الزهراني، 
جيدة  بطريقة  صممت  قاعات   6 وتضم  ومختصين،  وإعــالم  أعمال  ورجــال  مسؤولين 
ومبتكرة، بينها قاعة لألطفال صممت بطريقة جذابة إضافة إلى شاشات عرض صممت 
بأعلى درجات الدقة. وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت عبر حسابها في »تويتر«، 

للسينما  مواقع  خمسة  افتتاح  عن 
في جدة بعضها خالل العام الحالي 
واآلخر في العام المقبل وأشارت إلى 
مساء  تجريبي  عرض  أول  تدشين 
والذي  مول  الردسي  في  االثنين 

يحتوي على 12 شاشة عرض.
افتتاح  على  العمل  وسيتم 
مول  األنــدلــس  في  آخــر  موقع 
من خالل 27 شاشة وفي ستارز 
أفينيو تسع شاشات خالل العام 
 11 ــول  م أبحر  ــي  وف الحالي 
شاشة وفي المسرة مول ست 

خالل  افتتاحها  وسيتم  شاشات 
العام القادم 2020.

وكانت شركة فوكس سينما التابعة لمجموعة ماجد الفطيم قد فازت بالرخصة 
وأعلنت مسبقا عن  السعودية  العربية  المملكة  في  السينما  دور  لتشغيل  الثانية 
خطتها الستثمار ملياري ريال في افتتاحها لـ 600 شاشة عرض سينمائي ما يوفر 

ثالثة آالف فرصة عمل على مدى الخمسة أعوام المقبلة.
وتم خالل األشهر المنقضية تدشين أربع شاشات عرض في مدينة الرياض 
بحضور وزير اإلعالم، وشمل التدشين أول شاشات »IMAX« المخصصة لعرض 

أفالم الشباب وشاشات »VOX KIDS« لترفيه األطفال.
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واصل عمليته.. وقتل قياديا بـ »القاعدة«

الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية في الجنوب
جنوب  في  الوطني  الجيش  أطلقها  التي  العسكرية  العملية  تتواصل 
البالد، وسط أنباء عن السيطرة على مواقع استراتيجية في مدينة سبها 
المدينة، ومع  القاعدة شمال  بشكل طوعي، وتصفية قيادي في تنظيم 
إعالن مجلس النواب تأييده للعملية كان االنتقاد الضمني للعملية من 
مؤسسة النفط )على لسان رئيسها مصطفى صنع اهلل(، الذي اعتبر أن 
مسعى إعادة تشغيل حقل الشرارة تعّقد أكثر بإطالقها، فيما دخل رئيس 
المجلس  بدعوته  الخط  على  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
السيادة  بحماية  االلتزام  إلى  الوفاق  بحكومة  الدفاع  ووزارة  الرئاسي 
الجنوب  من  كل  في  الحيوية  والمنشآت  والحدود  والمواطن  الوطنية 
المواقع  عديد  على  الجيش  لليبيا.وسيطر  الشرقي  والجنوب  الغربي 
المدينة،  أنحاء  كافة  في  وانتشر  السكنية  األحياء  ودخل  االستراتيجية 
كلم(   17( نحو  تبعد  التي   17 الـ  بوابة  على  السيطرة  إلى  يسعى  فيما 
جنوب المدينة وتعتبر نقطة نزاع، وغالبًا ما يتعرض المارة والمسافرون 
العقيد  الخاصة  القوات  باسم  الناطق  وفقا  ابتزاز،  عمليات  إلى  عبرها 
ميلود الزوي، الذي قال إن عملية دخول القوات المسلحة المدينة »كانت 
لضبط  الجيش  بوجود  رحبت  التي  القبائل  كافة  مع  وبالتعاون  سلسلة 

وحفظ األمن«.
الحراري،  معسكر  على  الجيش  سيطر  فقد  عسكرية،  مصادر  وحسب 
ومطار سبها الدولي، والثانوية الجوية، وقلعة سبها، ومقر كتيبة فارس 
وقاعة  الزراعة،  وكلية  العسكري،  واإلمداد  الدعوكي،  ومعسكر  سابًقا، 
المسلحة  القوات  إلى  بالكامل  المواقع  هذه  تسليم  وجرى  الشعب، 
طواعية، وأشار الناطق باسم القوات الخاصة، إلى أن »رجال األمن عادوا 
إلى مقر مديرية أمن سبها، واألجهزة األمنية باتت تعمل بشكل تدريجي 

شيًئا فشيًئا بالتعاون مع قوات الجيش«.
كان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن عن بدء 
القيادة  قالت  حيث  الغربي،  الجنوب  مناطق  في  شاملة  عسكرية  عملية 
سكان  وتأمين  لحماية  تهدف  العسكرية  العملية  إن  بيان،  في  العامة 
أو  »داعش«  تنظيم  من  سواء  اإلرهابيين،  من  الغربي  الجنوب  مناطق 
في  المنتشرة  اإلجرامية  والعصابات  اإلرهابي  »القاعدة«  تنظيم  من 
المناطق الجنوبية. وفي تطور نوعي للعمليات، جاء إعالن الناطق باسم 

أحمد  عادل  مقتل  األحد  مساء  المسماري،  أحمد  العميد  العامة  القيادة 
العبدلي المكنى أبوالزبير الليبي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية 
»من  العبدلي  أن  إلى  البيان  ونوه  سبها،  مدينة  شمال  حجارة  حي  في 
في سورية  للتنظيم  انضم  وأن  جدًا وسبق  الخطيرة  اإلرهابية  العناصر 
وبعد  سليم،  أبو  سجن  في  وسجن   2004 سنة  ليبيا  إلى  ترحيله  وتم 
2011 أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل اإلرهابيين 
النصرة  جبهة  إلى  تمتد  »عالقته  العبدلي  إن  وليبيا«.وقال  بين سورية 
قتل  الذي  أبوطلحة  الحسناوي  عبدالمنعم  باإلرهابي  ويرتبط  بسورية. 
اشتداد  ومع  الماضي«.  األسبوع  المسلحة  للقوات  نوعية  عملية  في 
وجهت  الجيش،  عناصر  بعض  من  انتهاكات  عن  واألحاديث  العمليات، 
فيها عما  اعتذرت  الليبي،  الجنوب  قبائل  إلى  رسالة  128 مشاة  الكتيبة 
قالت إنها »ممارسات فردية ألحد أفراد الكتيبة الذي ال يمثل إال نفسه«. 
الكتيبة  آمر  باسم  »نعتذر  الزادمة:  معتوق  حسين  الكتيبة  آمر  وقال 
أفراد  أحد  من  بدر  عما  ومتطوعين  صف  وضباط  ضباط  من  وأفرادها 
الكتيبة الذي ال يمثل إال نفسه فقط، وسوف ينال العقوبة على فعلته«، 
مشيرًا إلى أن »هذه ليست أخالق القوات المسلحة وال يمثلها أشخاص 

والكل تحت القانون«.
الزادمة أضاف أن الكتيبة تضم »عناصر من كل القبائل وال هم لها 
إلى  تدخل  »لم  الكتيبة  أن  موضحًا  والمرتزقة«،  اإلرهاب  محاربة  إال 
سبها ولم تتسلم أيَّ مقر من المقرات بقوة السالح بل باالتفاق مع كل 
وكرر  واألمان«.  واألمن  والشرطة  بالجيش  تنادي  التي  الشريفة  قبائلنا 
آمر الكتيبة حسين معتوق الزادمة االعتذار لـ»قبيلة القذاذفة المجاهدة 
لتحرير  المشوار  إكمال  في  التبو  لقبيلة  الشكر  موجهًا  بالتحديد«، 
الوطن، ولقبيلة أوالد سليمان في »سرعة التعامل مع القوات المسلحة 

في تسليم المقرات الحكومية«.
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  مطالب  جاءت  نفسه،  السياق  وفي 

والحدود  والمواطن  الوطنية  السيادة  بحماية  بااللتزام  المشري،  خالد 
والمنشآت الحيوية في كل من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لليبيا، 
الدفاع  ووزير  الرئاسي  المجلس  من  كل  إلى  رسمي  خطاب  في  وذلك 
حرس  ورئيس  األركان  ورؤساء  العامة  األركان  ورئيس  الوفاق  بحكومة 

المنشآت النفطية وآمري المناطق العسكرية التابعين لحكومة الوفاق.
التشادية  للمعارضة  قــوات  بوجود  تفيد  تقارير  ورود  إلى  وأشــار 
جنوب  في  والقاعدة  »داعــش«  مثل  إرهابية  وجماعات  والسودانية 
وترويع  وخطف  البشر  تهريب  عصابات  انتشار  إلى  المشري  نوه  البالد. 
االتفاق  وروح  بنص  االلتزام  إلى  داعيًا  البالد،  جنوب  في  المواطنين 

السياسي في هذا الصدد.
»أهالي  نصح  شرادة  بن  سعد  للدولة  األعلى  المجلس  عضو  لكن 
الجنوب من جميع أطيافه عربا وطوارق وتبو أن يضمدوا جراحهم وينسوا 
خالفاتهم ويلتفوا حول أبنائهم من الجيش حتى القضاء على العصابات 
أن  »الوسط«  إلى  في تصريح  بن شرادة  ورأى  الدولة«.  وتأمين حدود 
»الجنوب يتعافى بعد دخول الجيش الوطني«، مؤكدا أن »ترحيب أهالي 
الليبي  الجنوب  إهمال  »إن  وقال  صائب«،  قرار  الليبي  بالجيش  الجنوب 
طيلة السبع سنوات من قبل الحكومات المتعاقبة فاقم الوضع على جميع 

المستويات«.
المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أما 
الشرارة  حقل  تشغيل  إعادة  مسعى  أن  اعتبر  فقد  اهلل  صنع  مصطفى 
لتصبح  توسعت  اإلرهاب  لمكافحة  دولية  مهمة  بإطالق  أكثر  »تعّقـد 
محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط« في 
للقوات  العامة  القيادة  أيام  التي أطلقتها قبل  العسكرية  للعملية  إشارة 
كان  الذي  اهلل  صنع  وأضاف  البالد.  غرب  جنوب  في  الليبية  المسلحة 
قلقي  يثير  »ما  الثالثاء،  لندن  في  هاوس«  »تشاتام  معهد  في  يتحدث 
هو إطالق سلسلة من األحداث قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة 

لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط«.
قد تتعدد وجهات النظر بشأن العملية العسكرية، لكن يبقي السؤال 
حول ما إذ كانت ستضع حدا لعدم استقرار الوضع األمني بالجنوب لذي 
أصبح يشكل العمود الفقري في األزمة الليبية باعتباره من أهم الملفات 
صعوبة لكونه متشابك ما بين صراعات مختلفة وأزمة اقتصادية نتيجة 

اإلهمال والتهميش وتجاهل الحكومات.

السياسي  ــذراع  ال الليبية  الخارجية  وزارة  تعيش 
الدبلوماسي للدولة الليبية أسوأ مراحل عملها منذ 
ما سمّي بالزحف الشعبي على السفارات وتحويلها 
إلى »مكاتب شعبية« في ثمانينيات القرن الماضي، 
وما واكبها من حوادث مأساوية ورطت الدولة الليبية 
موظفين  اتهام  منها  ومالية،  جنائية  قضايا  في 
على  الرصاص  بإطالق  لندن  في  الليبية  بالسفارة 
أمام مبنى في  فليتشر  إيفون  البريطانيّة  الشرطية 

لندن عام 1984، ما أدى إلى مصرعها.
السلك  بقانون  الفوضى  تطيح  أخــرى  ــرّة  وم
1959، وهو  16 لسنة  الدبلوماسى والقنصلى رقم 
في  التعيينات  بموجبه  صارت  كان  الذي  القانون 
حدّدها  وشروط  معايير  وفق  تتم  الليبية  الخارجية 
أمكنة  وسفاراتها  الخارجية  لتصبح  القانون،  ذلك 
استنزاف  عبر  وللفساد  المناطقية  للمحاصصات 
مالي للدولة سببه عشوائية التعيين وتضخم أعداد 
الوالء للدولة،  القبلي محل  الوالء  الموظفين، ليحل 

ما أدى إلى تشويه سمعة البالد في الخارج.
إجراء  أيّ  الخارجية  وزارة  تتخذ  لم  هذا  ومع 
ملموس للحد من هذا الوضع البائس الذي تعيشه 
في  يحدث  ما  ولعّل  الخارج،  في  الليبية  الممثليات 
هذا السياق هو ما جعل أحد الدبلوماسيين الليبيين 
ومحسوبية  وبلطجة  اختالسات  بـ»طوفان  يصفه 
تضع  بالخارج،  سفاراتنا  أبواب  تحاصر  ومحاصصة 
الصمت على الحالة محل تساؤل وشك بالغين..!«

سفارات  أصبحت  التي  متكررة  وجرائم  تجاوزات 
الممثليات  تلك  لها،  مسرحا  الخارج  في  ليبيا 
سفارة   114 حوالي  البالغ  بعددها  الدبلوماسية 
إلى  غــربــا،  بنما  مــن  العالم  قــارات  فــي  تنتشر 
سبيل  على  جنوبا.  سيشل  وحتى  شرقا،  استراليا 
بدولة  الليبية  السفارة  كانت  الحصر،  ال  المثال 
التي  الحوادث  من  واحــدة  على  شاهدًا  الكويت 
وأساءت لسمعة  الدبلوماسية،  األعراف  كسرت كل 
بين  مشاجرة  نشبت  بعدما  الليبية،  الدبلوماسية 
وانتهت  باأليدي  بالعراك  بدأت  السفارة  موظفي 
شخص  أصغر  تكليف  بسبب  األبيض،  السالح  إلى 
سخط  آثــار  ما  رفيع،  بمنصب  سنا  السفارة  في 
من  عدد  إصابة  عن  المشاجرة  وأسفرت  البعض، 
المستشفى  إلــى  نقلهم  وتــم  السفارة  موظفي 
بالكويت  الليبية  السفارة  حادث  يكن  ولم  للعالج. 
القاهرة  إذ كانت سفارتنا في  نوعه،  األول من  هو 
االتهامات،  وتبادل  االشتباكات،  من  لكثير  ساحة 
منصب  يشغل  ــان  ك الــذي  شعيب  طــارق  بين 
وكياًل  وظيفته  جانب  إلى  السفارة،  بأعمال  القائم 
محمد  السابق  باألعمال  والقائم  الخارجية،  لوزارة 
مقرين  إلى  السفارة  انقسام  في  تسببت  الدرسي، 
الزمالك،  حي  في  واآلخــر  الدقي،  حي  في  أحدها 
فائز  األسبق  السفير  تعرض  بعد  ذلــك  وحــدث 
إثر اقتحام السفارة من  جبريل إلى اعتداء شخصي 
قبل أشخاص اتهم القائم باألعمال السابق محمد 
السفارة  مقر  اقتحام  على  بتحريضهم  الدرسي 

وإجبار السفير جبريل على مغادرتها.
مناطق نفوذ

في  والنفوذ  الحظوة  مناطق  على  الخالف  وتجدد 
 ،2017 السفارة الليبية في مطلع أكتوبر من العام 
بالسفارة  الليبي  باألعمال  القائم  رفض  عندما 
الليبية في لقاهرة تسليم مهمته إلى مندوب ليبيا 
السفارة، من  المكلف بتسيير  العربية  الجامعة  لدى 
إلى  الطاهر سيالة،  الوفاق محمد  قبل وزير خارجية 
حين تكليف سفير جديد لها. لكن في 18 ديسمبر 

2017 استقال شعيب من منصبه.
وصراعات  االشتباكات  عند  األمــر  يتوقف  لم 
االدعاء  سلطات  كشفت  إذ  والمحاصصات،  النفوذ 
السفارة  كانت  مالية  تجاوزات  عن  السويسرية 
 2014 العام  منذ  فيها  طرفا  سويسرا  في  الليبية 
فإن  السويسرية  بوند«  ــر  »دي صحيفة  ووفــق   ،
إلى  المرضى  ملفات  يرسل  كان  ليبيا  دبلوماسيا 
األخير  وكان  بيرنر«،  »شتات  مستشفى  في  طبيب 
 % 20 العالج مقابل عملة تبلغ نسبتاه  يقدر تكلفة 

من التكاليف.
وثائق  إلــى  استندت  السويسرية  الصحيفة 
المتوقعة  الــعــالج  تكاليف  تقدير  ــى  إل تشير 
يرسل  كان  بأنه  ليتضح  يعالجهم،  لم  أنه  رغم 
الخاصة  الحسابات  إلى  المبلغ  قيمة  نمن   80%
فإن  بوند«  »دير  وحسب  الليبي،  بالدبلوماسي 
بحصانة  يتمتعون  الليبيين  الدبلوماسيين  هؤالء 
 ، العام  المدعي  قاله  لما  ووفقًا   ، دبلوماسية 
القضية  فى  الرئيسيين  الجناة  هم  هؤالء  سيكون 
زالوا يعملون حتى  لكنهم يتمتعون بالحصانة وما 

اليوم في السفارة الليبية في بيرن.
سويسرا  في  الليبية  السفارة  اختالسات  واقعة 
سبقها بعامين تحرك من هيئة الرقابة اإلدارية في 
العاصمة طرابلس، إذ أوقفت 26 موظفًا، بينهم 15 
تونسيًا، كانوا يعملون بعقود عمل محلية في سفارة 
بالسفارة  دبلوماسيين  وأخضعت  بتونس،  ليبيا 
والقنصلية الليبية بتونس للتحقيق، متهمة عددًا من 
موظفي السفارة بـ»الفساد المالي واإلداري«، وقالت 
إن »القائمين على السفارة في تونس مددوا عقود 
ذلك  جاء  قانوني«،  وجه  دون  الموظفين  من  عدد 
في  الوفاق،  بحكومة  المالية  وزارة  كشفت  أن  بعد 
 ،2017 العام  من  أغسطس  من  والعشرين  الحادي 
عن »محاولة البعض التصرف في الودائع واألرصدة 
الدبلوماسية  والبعثات  والقنصليات  بالسفارات 

بالخارج«.
تعود  تاريخية  التجاوزات سوابق  لهذه  أن  ويبدو 
على  يطلق  كان  الــذي  السابق  النظام  عصر  إلى 
 2012 العام  ففي  الشعبية(،  )المكاتب  السفارات 
في  المصرفية  المعلومات  معالجة  مكتب  كشف 
حولوا  ومعاونيه  القذافي  معمر  العقيد  أن  بلجيكا 
بداية عام 2011 مبلغ 1.5 مليون يورو مباشرة من 
الليبية  السفارة  حساب  إلى  الليبية  العامة  الخزانة 
في بروكسل، بينما تم سحب المبالغ نقدًا ودون أي 
بيان يثبت طبيعة االنفاق، لكن مراقبين يقولون إن 
ما كشفه المكتب البلجيكي هو غيض من فيض في 

تجاوزات حدثت في عهد النظام السابق.
بداية  هو  فبراير   17 ــورة  ث ــدالع  ان يكن  ولــم 
وإهدار  المنظم  النهب  من  الموجات  لهذه  النهاية 
المال العام، بل تفاقم حجم المشكلة، التي يرجعها 

مراقبون للشأن الدبلوماسي بالالئمة إلى االنقسام 
السياسي الذي تشهده البالد منذ أعوام وسط»غابة 
يغري  والــذي  العالم«  تمأل  التي  الليبية  السفارات 
أعضاء  تعيينات  على  والمحاصصة  المحسوبية 
في  الليبية  السفارات  وتنشر  الدبوماسية«.  البعثات 
الخمس  العالم  قــارات  في  سفارة   100 من  أكثر 
إلى  شرقا،  استراليا  إلى  غربا،  بنما  من  الست،  أو 
على  تحفظ  دبلوماسي  مصدر  وفق  جنوبا،  سيشل 
وزارة  ذكر اسمه، ويضيف »%50 من عدد موظفي 
الخارجية يتقاضون مرتباتهم من السفارات، بينهم 
الخارجية«.وحسب  غير  أخــرى  قطاعات  يتبع  من 

في  العاملين  أعــداد  فإن  رسمية،  شبه  تقديرات 
بين  من   ،1800 نحو  يبلغ  الدبلوماسية  البعثات 
أعدادهم  تتراوح  الذين  الخارجية  موظفي  إجمالي 
مصدر  دفع  ما  وهو  موظف،  و3000   2800 بين 
ليبيا  ستخسره  الذي  »ما  التساؤل  إلى  دبلوماسي 
لو أقفلت %90 من سفاراتها الحالية، ووفرت بذلك 

عشرات أو مئات الماليين من العملة الصعبة؟«.
جهد محدود

أن  إال  الــعــام،  المال  وإهــدار  الترهل  هــذا  ورغــم 
واألجــســام  الــبــالد،  على  المتعاقبة  الحكومات 
السياسية التي وصلت السلطة لم تقدم حال جذريا 
وشامال، فقد سبق لوزارة الخارجية التابعة للحكومة 
وآسيا  أفريقيا  قارات  في  سفارة   17 إغالق  الموقتة 
وأوروبا وأميركيا، في مارس عام 2015، كما خفضت 
والملحقين  بالخارج  الموفدين  ــوزارة  ال موظفي 
 2016 12 يناير  30 %، وفي  الفنيين بنسبة تقارب 
، فيما تحدث وزير الخارجية في حكومة اإلنقاذ علي 
ابو زعكوك عن ضرورة إعادة النظر في تضخم عدد 
العام،  المال  لتوفير  بالخارج  والملحقيات  السفارات 

لكن الحل الحقيقي بقي قائما.
ما  يرجع  السابق،  الدبلوماسي  العجرود،  محمد 
اإلداري،  »التخبط  إلى  الليبية  السفارات  تشهده 
وزارة  على  ــالءات  واإلمـ االختصاصات،  وتــداخــل 
»الوسط«  إلى  تصريح  في  ويوضح  الخارجية«. 
بالقانون،  اإللتزام  عدم  سببه  األعداد  »تضخم  أن 
غير  الموفدين  وفرض  والمحسوبية،  والوساطة 

الرسميين من قطاعات أخرى«.
ما  ظل  في  تحوّلت  الخارجية  وزارة  أن  شك  »ال 

للشأن  متابع  يقول  بابا«،  علي  مغارة  إلى  قائم  هو 
الدبلوماسي واصفا ما يحدث في السفارات، ويقول 
»يتقاتلون من أجل ولوج السفارات وغرف ما أمكن 
من كنوزها، وليس مهمّا أن تهان في سبيل ذلك 
ويقدم  سمعتها،  من  تبقى  وما  الدولة  ممثليات 
أسوأ  الدبلوماسية  المرافق  على  المحسوبون 

نموذج للغوغاء والتخلف والفساد«.
سفارات بدون داع

وتساءل دبلوماسي سابق »ما الضرورة التي تجعلنا 
القمر  وجــزر  موريشيوس  في  بسفارات  نحتفظ 
والرأس األخضر ومدغشقر على سبيل المثال؟.. وما 
بكل من مصر  في سفارتينا  التكدس  لهذا  الداعي 
تمثيال  تحتاجان  ال  التان  الدولتان  وهما  وتونس، 
دبلوماسيا، وإنما خدميا، يتعلق بالشؤون القنصلية 
والصحية والتعليمية، وربما العمالية؟«، مضيفا »ما 
جدوى وجود سفارات ليبية في دول العالم الرئيسة 
تونس  في  متواجدون  سفراؤها  بينما  والمؤثرة، 
وأحيانا في طرابلس ويتعاملون من هناك مع ليبيا 
هناك  أّن  الليبيون  يعلم  ؟..هل  لدولهم  ممثلين 

سفارة ليبية في ساوتومي وبرنسيب؟« ..
األوضاع  هذه  يغذي  سياسي  انقسام  ظل  وفي 
المتداعية بدا أن الوضع أكثر تعقيدا.. ففي جلسة 
ناقشت  الماضي  العام  من  يناير  في  برلمانية، 
التي  اإلشكاليات  النواب،  بمجلس  الخارجية  لجنة 
رئيس  وقال  الليبية،  السفارات  بعض  تواجهها 
السفراء  »بعض  إن  العقوري،  يوسف  اللجنة 
العامة  المصلحة  على  الشخصية  المصلحة  غّلب 
هاشم  صالح  النواب  مجلس  عضو  للدولة«.أما 
لبعض  السياسي  »االنتماء  أن  اعتبر  إسماعيل، 
بالعمل  أضر  بأعمالهم،  والقائمين  السفراء، 
رؤيــة  هناك  يعد  لــم  ــمّ  ث ومــن  الدبلوماسي، 
»غالبية  أن  إلى  الليبية«، مشيرًا  للخارجية  موحدة 
الرئاسي،  المجلس  مع  التعامل  تفضل  السفارات 
المؤقتة  الحكومة  مع  يتعاطى  اآلخــر  والبعض 

النواب«. لمجلس  الموالية 
العجرود  محمد  السابق  الدبلوماسي  ويقترح 
بالمالك  واإللــتــزام  السفارات،  عــدد  »تخفيض 
هم  من  كل  انتداب  إنهاء  في  والشجاعة  المحدد، 
من خارج القطاع«. أما عضو مجلس النواب إدريس 
المغربي، فقال إن »غالبية السفراء الليبيين ضحية 
وشبه  السياسية«،  الساحة  على  الموجود  الصراع 
والسندان«،  المطرقة  بين  »وقع  بمن  السفراء 
وانتهى  الدولة،  مؤسسات  توحدت  »إذا  وقال: 
وزارة  مــع  سيتعاملون  أنهم  بــد  فــال  الــخــالف 
ووسط  عليها«.  التوافق  يتم  التي  الخارجية 
إلى  ولو  قائما،  التساؤل  يبقي  المقترحات  هذه 
الذي  البائس  الوضع  هذا  سيظل  متى  إلى  حين، 
متى  وإلى  وقنصلياتها،  ليبيا  سفارات  تشهده 
تسببه  الذي  المالي  اإلستنزاف  هذا  أمد  سيطول 
والتضخم  الــســفــارات  هــذه  انتشار  عشوائية 

فيها؟ رصدت  التي  الفساد  وحاالت  الوظيفي 

 114 سفارة تهدر المال العام في 
قارات العالم دون مبرر واضح

سفراء ضحايا االنقسام السياسي.. 
»الوفاق« أم »الموقتة«؟

 دبلوماسي سابق: تخبط إداري 
وإمالءات على وزارة الخارجية

السفارات اللييبة..
ابتزاز مناطقي

واستنزاف مالي

فوضى ضحيتها سمعة البالد

اختالسـات ماليـة ومعارك باألسـلحة البيضــاء بين الموظفيــن

سبها–الوسط

< الشرطية البريطانّية فليتشر  عقب اطالق الرصاص عليها في لندن عام 1984 < الزحف على السفارة الليبية في اليونان أغسطس 1979

ترحيب من »النواب« بالعملية ومجلس الدولة 
دعا »الرئاسي« و»دفاع الوفاق« للتدخل



متابعات 04

الشرعية  غير  والهجرة  السياسية  العملية  ملف  تصدر 
رئيس  أجراها  التي  األوروبية  الجولة  أعمال  جدول 
التي  السراج  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
مع  مباحثات  أجرى  حيث  والتشيك،  النمسا  شملت 
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيليين، ومستشار 
جمهورية  وزراء  ورئيس  كورتس،  سبستيان  النمسا، 

التشيك اندريه باببيش.
السراج، وخالل اجتماعه بالرئيس النمساوي، عرض 
»لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، كما 
عبر عن تقـديره لدعم النمسا لحكومة الوفاق الوطني 
والمسار الديمقراطي، وحرصها على مساعدة الليبيين 

على تجاوز األزمة الراهنة«.

مبادرة غسان سالمة
ليبيا  في  »الوضع  أن  الرئاسي  المجلس  رئيس  وأكد 
الوفاق  حكومة  وأن  التحسن  نحو  عامة  بصفة  يتجه 
الوطني تدعم مبادرة المبعوث األممي غسان سالمة 
دستوري  إطار  في  تجرى  انتخابات  إلى  تفضي  التي 
سليم«، مشددًا على أن »خيار االنتخابات الذي سبق 
المَخرج  يعد من وجهة نظره   2017 العام  أن طرحه 

الوحيد من األزمة الراهنة«.
أكد  الماضي،  يناير  من  والعشرين  الثاني  وفي 
غسان  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس 
الليبية.  االنتخابات  من  البعثة  موقف  وضوح  سالمة، 
وقال: »أنا مستعجل على االنتخابات أكثر من الليبيين 
أنفسهم«. وعن تأجيل االنتخابات، قال سالمة: »ليس 
لكي  تواريخ محددة  لم نحدد  تأجيل، نحن  هناك من 

نقول إنها تأجلت«.
أما الرئيس بيليين فقد عبر عن موقف بالده الداعم 
لجهود تحقيق األمن واالستقرار في ليبيا، معربًا عن 
»حرص النمسا على تطوير العالقات الثنائية مع ليبيا 
مجاالت  تشمل  التي  معها،  التعاون  اتفاقات  وتفعيل 

حيوية متعددة«.

الهجرة غير الشرعية
وتطرق االجتماع إلى قضية الهجرة غير الشرعية، حيث 
شاملة  معالجة  اعتماد  ضرورة  على  الرئيسان  اتفق 
واالقتصادية  اإلنسانية  المختلفة  بأبعادها  للمشكلة 

واألمنية، وأن ال يقتصر الحل على الجانب األمني رغم 
أهميته.

المجلس  رئيس  مباحثات  نتائج  مع  ذلك  ويتوافق 
لدى  األوروبي  االتحاد  مع سفير  السراج  فائز  الرئاسي 
يوم  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  حول  بوجيا  آلن  ليبيا 
يقتصر  أال  على  الجانبان  اتفق  إذ  الماضي،  الخميس 
التعامل مع المشكلة من منظور آني فقط، بل العمل 
أبعاد  كافة  االعتبار  في  يأخذ  شامل  حل  إيجاد  على 

المشكلة.
ألكساندر  النمساوي  الرئيس  رفض  المقابل،  في 
فان دير بيلن، إعادة الالجئين إلى معسكرات االحتجاز 
ال  المعسكرات  هذه  في  الظروف  إن  بالقول  ليبيا  في 
الوضع في مراكز  أن  الالجئين. وأوضح  بإعادة  تسمح 
من  العمل  إلى  السراج  داعيًا  مرض«  »غير  االحتجاز 
أجل تحسين الوضع بأسرع وقت ممكن، حسب وكالة 

األنباء الكويتية )كونا(.
من جانبه أقر السراج بأن الوضع في مراكز االحتجاز 
واألمنية  السياسية  الظروف  بسبب  مثاليًا«  »ليس 
مشكلة  معالجة  ضرورة  إلى  ودعا  البالد.  في  الصعبة 
»ضحية«  إلى  تحولت  ليبيا  ألن  جذورها  من  الهجرة 

باعتبارها دولة عبور.
 20 حاليًا  تضم  التي  االحتجاز  مراكز  وتستضيف 
ألف شخص من إجمالي عدد المهاجرين الذين يزيد 
حسب  البالد،  في  شخص  ألف   800 على  عددهم 

مصادر رسمية.

تدريب الكوادر الليبية
النمسا،  مستشار  مع  مباحثات  السراج  أجرى  كما 
وزراء  من  عدد  فيها  شارك  كورتس،  سبستيان 
ومسؤولي الحكومة النمساوية، ووزير الخارجية محمد 
وتناولت  العاشي.  جالل  باألعمال  والقائم  سيالة، 
المحادثات عددًا من ملفات التعاون المشترك، خاصة 
في مجاالت الصحة والتعليم والنفط والمعادن والبناء 
وإمكانية  الكهرباء،  قطاع  ودعم  والصناعة،  والتشييد 
في  التخصصات  بمختلف  الليبية  الكوادر  تدريب 

النمسا، إضافة إلى تبادل الخبراء.
كما جرى بحث إمكانية االستفادة من قدرات النمسا 
في مجال الطاقة المتجددة، واالستثمار المشترك في 
هذا المجال، حيث اتفق الجانبان على تفعيل مذكرات 
التفاهم التي تشمل المجاالت السابقة، من خالل آلية 

تضعها اللجان الفنية في البلدين.

عودة الشركات النمساوية
و خالل االجتماع، طالب السراج بعودة سريعة للبعثة 
طرابلس،  العاصمة  إلى  النمساوية  الدبلوماسية 
وعودة الشركات النمساوية للعمل من جديد في ليبيا، 
وتعهد الجانب النمساوي بالعمل على تحقيق ذلك في 

أقرب وقت ممكن.
وعلى صعيد آخر اتفق الجانبان على أهمية التعاون 
في مجال مكافحة الجريمة والتهريب واالتجار بالبشر 
والحد من الهجرة غير الشرعية من خالل توحيد الرؤية 

بما يخدم مصلحة جميع األطراف.

مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون
ملخصًا  االعالم، مقدمًا  إلى وسائل  السراج  وتحدث 
الرئيس والمستشار وما  لنتائج مباحثاته مع كل من 
مذكرات  تفعيل  على  اتفاق  من  إليه  التوصل  جرى 
والعلمي  االقتصادي  التعاون  واتفاقات  التفاهم 
المفعول،  والسارية  البلدين  بين  الموقعة  والفني 

الخدمات. ليبيا في قطاع  احتياجات  وتلبية 
نتطلع  »إننا  الرئاسي:  المجلس  رئيس  وقال 
تترجم  والنمسا  ليبيا  بين  حقيقية  شراكة  إلى 
على  بالفائدة  تعود  الواقع  أرض  على  مشاريع  إلى 

الصديقين«. الشعبين 
استثنائي  بوضع  تمر  »بالده  أن  السراج  وأوضح 
واقتصادية،  وأمنية  سياسية  تحديات  وتواجه 
وإلى  األصدقاء،  دعم  إلى  الظرف  هذا  في  وتحتاج 
عافيتها«،  البالد  وتستعيد  االستقرار  يتحقق  أن 
االقتصادية  المقومات  من  تمتلك  »ليبيا  أن  مؤكدًا 
النهضة  تحقيق  من  يمكنها  ما  واالستراتيجية 
السالم  على  الحفاظ  في  اإليجابية  والمساهمة 

بالمنطقة«. واألمن 
مساء  وصل،  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان 
رسمية  زيارة  في  النمساوية  العاصمة  إلى  األحد، 
ليبيا  في  الوضع  تطورات  لبحث  يومين،  تستغرق 

البلدين. بين  المشترك  والتعاون 
عقد  حيث  للسراج،  أخرى  محطة  التشيك  وكانت 
ثمن  باببيش،  اندريه  الوزراء  رئيس  مع  محادثات 
الليبي،  الشعب  جانب  إلى  التشيك  وقوف  خاللها 
والمساعدات التي قدمتها لليبيين إضافة لعالج عدد 

التشيكية. المستشفيات  في  والجرحى  المرضى  من 
المحطة  خالل  االنتخابات  عن  الحديث  وتكرر 
مدنية  دولة  لبناء  الليبيين  تطلع  عبر  إذ  التشيكية، 

الدولة  هذه  الى  الطريق  بأن  موضحًا  ديمقراطية، 
الشعب  ليقول  انتخابات  اجراء  عبر  يأتي  المنشودة 

كلمته ، ويختار وفق ارادته الحرة من يقود البالد.
وأكد السراج أهمية عودة الشركات التشيكية للعمل 
الخاص في  القطاع  للتعاون مع  قنوات  ليبيا وفتح  في 
البناء، ودعم برنامج اإلصالح  إعادة  عمليات االعمار و 
 ، الماضي  العام  سبتمبر  في  طرحه  الذي  االقتصادي 
مشيرا إلى أن عملية اإلصالح تشمل تشجيع االستثمار 
يأمل  ما  وهو  الصديقة  الدول  مع  المشترك  والتعاون 

تحقيقه مع جمهورية التشيك.
على صعيد آخر أكد الجانبان على أهمية التعاون في 
والتهريب  المنظمة  والجريمة  االرهاب  مكافحة  مجال 
من  الشرعية  غير  الهجرة  من  والحد  بالبشر  واالتجار 
خالل توحيد الرؤية بما يخدم مصلحة جميع األطراف. 
للجنة  اجتماعات  لعقد  الترتيب  على  الجانبان  وأتفق 
سبل  لتحديد  كآلية  البلدين  في  والخبراء  الفنية 

وأولويات مجاالت التعاون.
اإلعالم،  بوسائل  السراج  التقى  المحادثات  واثر 
حيث قدم ايجازا للمواضيع التي تم بحثها مع الجانب 

التشيكي.
وعلى صعيد التعاون الثنائي أشار إلى أنه تم االتفاق 
والصحي  االقتصادي  التعاون  اتفاقيات  تفعيل  على 
المفعول،  والسارية  البلدين  بين  الموقعة  والفني 
عن  وعبر  الخدمات،  قطاع  في  ليبيا  احتياجات  وتلبية 
تطلعه إلى عودة قريبة للشركات التشيكية للعمل من 
جديد في ليبيا للمساهمة في انعاش االقتصاد وبرامج 
التنمية وإعادة اإلعمار، كما تم مناقشة سبل التعاون 

في مجال االمن من خالل برامج التدريب والتأهيل.
وناقش الجانبان موضوع الهجرة غير الشرعية التي 
تؤرق ليبيا مثلما تشغل االوربيين، واتفق الجانبان على 
المختلفة،  بأبعادها  للقضية  شامال  حال  إيجاد  اهمية 
للحكومة  بالشكر  الرئاسي  المجلس  رئيس  وتقدم 
التشيكية على ما قدمته من مساعدات لخفر السواحل، 

لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة.
الذي  اإلرهاب  ملف  إلى  المحادثات  تطرقت  كما 
في  غاليا  ثمنا  ليبيا  ودفعت  العالم  دول  منه  تعاني 
شبابها  خيرة  من  اآلالف  ضحى  حيث  مواجهته، 
بحياتهم في ساحات القتال في مختلف المدن الليبية 
العالج  ويتلقون  تلقوا  المصابين  من  الكثير  وأن   ،
بالشكر  وتقدم  تشيكية،  ومصحات  مستشفيات  في 

لحكومة جمهورية التشيك على ذلك.

حوار ــ رمضان كرنفودة

القاهرة - الوسط 
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دعوات لحصار عسكري تسبق 
مهمة السفير اإليطالي الجديد

بوتشينو  جيوزيبي  ليبيا،  لدى  المعين  اإليطالي  السفير  يصل 
المقبل، بعد نحو ستة أشهر  العاصمة طرابلس مطلع فبراير  غريم، 

السابق جوزيبي  للسفير  الجديد خلًفا  السفير  الترقب إلرسال  من 
بيروني، لكن قائد عسكري إيطالي دعا إلى فرض حصار بحري فعلي 
ليبيا المهاجرين من  التونسية لوقف تدفق  الحدود  إلى  من مصراتة 
الحاجة تزداد  وقالت جريدة »الريبوبليكا« اإليطالية الصادرة إن 
إلى طرابلس بعد أن عينت فرنسا سفيرة  إلرسال السفير بوتشينو 

لها في أكتوبر، مشيرة إلى أنه على دراية جيدة بالملف الليبي.
السابق  النظام  انهيار  السفارة منذ  الجديد على  السفير  وأشرف 
2015، حيث غادر البالد بسبب انعدام األمن، وظلت  وحتى العام 

2017 تاريخ تسلم  العام  السفارة اإليطالية مغلقة حتى فبراير من 
اإلشراف عليها. بيروني مهام  جوزيبي 

بيروني  لجوزيبي  خلًفا  بوتشينو  تعيين  اإليطالية  الخارجية  وقررت 
الذي غادر البالد في العاشر من أغسطس من العام الماضي، وسط 

انتقادات موجهة له بالتدخل في شؤون البالد.
التي سوف يضطر  اإلشكاليات  »تعقد  وتوقعت »الريبوبليكا« 
الجديدة«،  الدقيقة  مهمته  في  معها  للتعامل  بوتشينو  السفير 

وأشارت إلى ما سمته بالمشادة بين رئيس الوزراء فائز السراج 
المجموعات  المواجهة مع  وإلى  باشاغا،  الداخلية فتحي  ووزير 

حفتر. الرافضة  المسلحة 
إلى طرابلس ليبيا  اقرأ أيضًا: إيطاليا تعيد سفيرها األسبق لدى 

الجريدة اإليطالية، فإن فشل سياسة احتواء تدفقات  وحسب 
الليبي ستكون  الساحل  تأهيل حرس خفر  الهجرة، وإخفاق عملية 

السفير. أولويات  من ضمن 
المتحدة غسان سالمة  الجديد مبعوث األمم  السفير  ورافق 

المسؤولين  بمختلف  اجتماعاته  روما خالل  الماضي في  الخميس 
الوطني  للملتقى  اإلعداد  تركزت على  اإليطاليين، وهي محادثات 

»ال  بأنها  الملتقى  لهذا  التحضيرات  الجامع، ووصفت »الريبوبليكا« 
البحار«. تزال عالقة في أعالي 

على صعيد آخر وفي موقف أثار جداًل في إيطاليا، اقترح الجنرال 
أفغانستان-  الناتو في  اإليطالي فانشانزو صانتو -الذي قاد قوات 
فرض حصار بحري فعلي من مصراتة إلى الحدود التونسية لوقف 

إيطاليا. إلى  ليبيا  المهاجرين من  تدفق 
وقال في مقال نشره موقع »ريبورت ديفيزا« العسكري إن الحصار 

»هو الحل األمثل الحتواء الهجرة بشكل جذري، ووضع حد لمجمل 
إيطاليا بشأن هذه  القائم في  العميق  السياسي  والجدل  المضاربات 

المسألة«.
القوارب دون استثناء،  البحري جميع  وطالب بأن يشمل »الحصار 
بما في ذلك قوارب وسفن المنظمات غير الحكومية«، مضيًفا »كل 

اتفاق فعلي وعملي مع  إلى  التوصل  المؤشرات توحي باستحالة 
الوفاق«. حكومة 

بروكسل ــ علي أوحيدة

مباحثات مهمة للسراج خالل جولته األوروبية:

االنتخابات »املخرج الوحيد« لألزمة.. وحل شامل للهجرة غير الشرعية

<  جيوزيبي بوتشينو غريم

وحكماء  وأعيان  مجالس  هناك  لجانًا،  ليست 
الذي تأسس على نحو  ليبيا  مثل مجلس شيوخ 
وجرى  الشعبية،  القاعدة  إلى  بالرجوع  صحيح 
في  الموجودة  والمكونات  القبائل  زعماء  اختيار 

ليبيا الثالث.
● ما آلية اتخاذ القرار في اللجنة؟

 القرار جماعي.

يتم  بما  األطراف  التزام  ضمانات  ما   ●
االتفاق عليه؟

ولجان  األدبية،  السلطة  هو  الوحيد  الضامن 
المصالحة ال تملك قوة السالح أو فرض القانون، 
األطراف  على  األدبية  السلطة  تمتلك  لكن 

المتنازعة، ودائمًا ما تحدث خروقات.
إلى جلسات  اللجوء  ● لكن البعض يرى أن 

● ما ضمانات نجاح اتفاق المصالحة األخير 
بالعاصمة طرابلس؟

القانون  سيادة  تفرض  قوية  دولة  قيام   -
للمصالحات  الوحيد  الضامن  هما  السالح  ونزع 
استمرار  ظل  في  ليبيا  أرجاء  في  المجتمعية 

الفوضى وانتشار السالح.
لحل  المصالحة  لجان  تكفي  هل  لكن،   ●

أزمة التشكيالت المسلحة؟
ليبيا  أتحدث بصفتي رئيس مجلس شيوخ   -
للمصالحة، وقد جلسنا مع قوة حماية طرابلس، 
والمتمثلة في جسم سياسي، ونمضي على قدم 
وساق لعقد مؤتمر في األيام المقبلة تحت شعار 
الواقع  ليبيا  في  الوطنية  للقوة  األول  »المؤتمر 
تشارك  أن  المقرر  ومن  والحلول«،  والتحديات 

هذه المجموعة في الجلوس مع مشايخهم.
● وماذا عن المصالحة في الجنوب؟

الجنوب استثنائية، وتباشير  - المصالحة في 
في  والتبو  الطوارق  قبيلة  بها  قام  التي  الخير 
الجنوب،  في  المصالحة  قواعد  أرست  أوباري 
منها  تنطلق  التي  األساسية  القاعدة  وتعتبر 
األخرى،  القبائل  بين  الجنوب  في  المصالحة 
من  عدد  بين  للمصالحة  تبذل  جهود  وهناك 

قبائل الجنوب.
قادرة  المصالحة  لجان  هل  عام،  بشكل   ●

على إخراج ليبيا من أزمتها؟
الشعب  عاهدوا  المصالحة كما  رجال  ● طبعًا 
الليبي منذ االستقالل وتوحيد ليبيا قادرون على 
انقسامات  من  اليوم  تعانيه  مما  البالد  إخراج 
تضافرت  إذا  ومؤسسية،  وعسكرية  سياسية 
الجهود  وتعاضدت  النوايا  وصدقت  الجهود 
المصلحة  عن  النهي  على  الخيرين  كل  وتعاون 

الخاصة وتغليب المصلحة العامة.
● كيف تشكل اللجنة؟.. وكم عدد أعضائها؟

أجسام  هناك  أخرى،  إلى  لجنة  من  تختلف 

على  للقفز  تعميقًا  يعد  الودية  المصالحة 
القانون؟

فالتركيبة  بالمطلق،  استثنائي  ليبيا  وضع 
الديموغرافية قبلية، والقبلية تغلب على نسيجها 
االجتماعي، ويمكن القول إن القبلية هي المظلة 

االجتماعية التي تضم كافة الليبيين.
● وهناك من يخشى على ليبيا من تعميق 
لجان  جهود  نجاح  حال  في  القبلية  الروح 

المصالحة؟
موجودة  القبيلة  روح  أن  على  التأكيد  أعيد   

ومتجسدة في الشعب الليبي، وهذا ليس عيبًا.
اتفاقات  تصبح  أن  يمكن  هل  إذن،   ●
المصالحة بدياًل عن المحاكم التقليدية وتطبيق 

القانون؟
● ال يمكن لمواثيق المصالحة أن تكون بدياًل 
لها  وطنية  مواثيق  تكون  لكنها  القانون،  عن 

مكانتها، ولكن القضاء مستقل.
جهود  تعترض  التي  العقبات  أهم  ما   ●

المصالحة؟
وهما  دائمًا،  تواجهنا  رئيسيتان  عقبتان   
واحد،  هرم  أو  حقيقية  دولة  وجود  عدم 

السالح. انتشار  وفوضى 
الخالف  مع  اللجنة  تتعامل  كيف  إذن،   ●

والموقتة؟ الوفاق  بين حكومتي 
إتمام مصالحة سياسية بين  - توسطنا في 
في  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس 
أن  والحقيقة   ،2016 العام  في  أجخرة  واحة 

ونحاول  مشكلة  هو  الجسمين  هذين  وجود 
عليها. التغلب 

االنقسام  ظل  في  جهودها  توفق  كيف   ●
الحالي؟

الجهود تُبذل منذ العام 2011، واالنقسامات 
المؤسسة  أو  الدولة  مستوى  على  سواء  عميقة 
توحيد  إلى  نسعى  لكن  المدنية،  أو  العسكرية 

المجتمع الليبي.
إنهاء  ● وهل يمكن أن يكون لها دور في 

االنقسام بين الشرق والغرب؟
- أكيد.. شيء طبيعي.. من خالل المؤتمرات 
التي تعقد هنا وهناك في عدد من مناطق ليبيا، 

لتضييق هوة االنقسام بين الليبيين.
ملف  في  خارجية  تدخالت  هناك  هل   ●

المصالحة؟
دولية  وقوة  وإقليمية  محلية  قوى  هناك   -
وأي  ليبيا،  في  المصالحة  مشروع  ضد  دافعة 
مشروع وطني في كافة أنحاء العالم عندما يكون 
هناك مشروع وطني البد من وجود قوة دافعة 

نحو إفشاله.
لجان  أمام  المستقبلية  القضايا  ما   ●

المصالحة؟
تواجه  جدًا  صعبة  المستقبلية  القضايا 
التي  المتعاقبة  فالحكومات  المصالحة،  رجال 
حقيقيًا  دعمًا  تقدم  لم   2011 بعد  جاءت 
هيئة  أو  وزارة  تستحدث  أو  المصالحة،  لجهود 

مصالحة.

 قوى محلية وإقليمية ودولية ضد 
مشروع المصالحة.. واللجان لن تكون 

بديالً عن القانون

الحكومات المتعاقبة لم تقدم دعماً 
حقيقياً للمصالحة.. ووجود النواب 

ومجلس الدولة »مشكلة«

دولة القانون ونزع السالح ضمانات اتفاق طرابلس
قام الشيوخ واألعيان بدور محوري في إتمام اتفاق وقف 
إطالق النار بين العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة، وذلك 
برعاية المجلس االجتماعي لقبائل ورفلة، ليصبح عمل هذه 

المكونات االجتماعية محط أنظار المتابعين والمراقبين.
لكن أسئلة كثيرة تالحق هذا االتفاق وغيره من تحركات 

المجالس االجتماعية ولجان المصالحة، في ظل غياب 
الضمانات الالزمة لهذه االتفاقات، واالنقسام الداخلي وسيطرة 

التشكيالت المسلحة وغياب دولة القانون.
في هذا الحوار، الذي اختص به »الوسط«، يسلط رئيس 
مجلس شيوخ ليبيا، محمد الهوش، الضوء على دور لجان 

المصالحة، ويشير إلى أن قوتها في فاعلية األشخاص أو أعضاء 
لجنة المصالحة في فرض الحلول بالحجة الدامغة، كما يتحدث 
عن ضمانات االلتزام باالتفاقات التي تتمخض عنها، وإلى نص 

الحوار:

<    السراج ومستشار النمسا سبستيان كورتس<   السراج ورئيس وزراء التشيك يستعرضان حرس الشرف

رئيس مجلس »شيوخ« ليبيا:



متابعات 05

طرابلس ــ أحمد الخميسي

البيضاء – الوسط

بمرض  جديدة  إصابات  تسجيل  دون  يوم  يمر  ال 
تخطو  فيما  الرمل،  ذبابة  تنقله  الذي  »اللشمانيا« 
وغياب  المرض  مع  بطيئة  خطوات  المعنية  الجهات 
لشحنة  انتظارًا  وذلك  المرض،  لمكافحة  وطني  برنامج 
صالحية  عدم  اكتشاف  عقب  إيطاليا  من  قادمة  أدوية 
في  قصور  وسط  الهند،  من  قادمة  تجريبية  شحنة 

. اإلمكانيات 
ويقدر مدير مركز مكافحة األمراض بدر الدين النجار، 
 5 لـ»الوسط« أعداد المصابين بالمرض بنحو أكثر من 
آالف حالة مرضية مسجلة دون توفير دواء لهم، محذرًا 
مناطق  في  المرض  وانتشار  أعداد  تزايد  استمرار  من 
ليبيا من تاورغاء حتى راس اجدير، ومناطق  شمال غرب 
الحشرة  ألن  المدن  باسثناء  مزدة،  حتى  الغربي  الجبل 

الصحرواية. القوارض  للمرض من  المسببة 
بـ»القرحة  يعرف  ما  أو  الجلدية  اللشمانيا  وتنتشر 
ويسبب  موسمي  مرض  وهو  ليبيا،  في  الشرقية« 
ألن  عاجل،  عالج  وجود  عدم  حالة  في  للجلد  تشوهات 
يستمر  الجلد  تلف  في  تتسبب  الجلدي  التقرح  منطقة 
اللشمانيا  مرض  إن  طبية  مصادر  تقول  فيما  دائمًا. 
الرمل،  ذبابة  قرصة  طريق  عن  ينتقل  المنشأ  طفيلي 
حجم  ثلث  حجمها  يتجاوز  ال  جدًا  صغيرة  حشرة  وهي 
ويزداد  قفزًا  وتنتقل  أصفر،  لونها  العادية  البعوضة 
الشخص  تلسع  قد  لذا  صوتًا،  تصدر  وال  لياًل  نشاطها 
طفيلي  الرمل  ذبابة  وتنقله  بها،  يشعر  أن  دون 
)إنسان  المصاب  دم  من  مصّه  طريق  عن  اللشمانيا 
أوحيوان كالكالب والقوارض( ثم تنقله إلى دم الشخص 
الزراعية  المناطق  المرض في  له، وينتشر  التالي فينتقل 

والريفية.
وتظهر اللشمانيا الجلدية بعد أسابيع عدة من لسعة 
أوكبيرة  صغيرة  حمراء  حبوب  شكل  على  الرمل  ذبابة 
سطحها  على  ويلتصق  تقرحات،  عليها  تظهر  ثم 
وتكبر  بسرعة،  القروح  هذه  تلتئم  وال  متيبسة،  إفرازات 
المناعة  جهاز  ضعف  حالة  في  وخاصة  بالتدريج،  القرحة 
المناطق  في  اآلفات  هذه  عادة  وتظهر  اإلنسان،  عند 
من  منها  الشفاء  مدة  تتراوح  الجسم،  من  المكشوفة 

لسنة. أشهر  ستة 
2007 نجحت ليبيا في القضاء على مرض  ومند العام 
بعد  المرض،  لمكافحة  وطنية  برامج  عدة  عبر  اللشمانيا 
2005، في حين بلغت  2341 حالة خالل عام  أن سجلت 
العام  1877 حالة في  الشرقية  بالقرحة  اإلصابات  أعداد 
مكافحة  مركز  مدير  البالد.لكن  غرب  شمال  في   2006
لمكافحة  وطني  برنامج  يوجد  ال   « يقول  األمراض 
مكافحة  على  تعتمد  المرض  ومكافحة  اللشمانيا، 
»تعقيد  وجود  إلى  مشيرًا  الرملية«،  والذبابة  القوارض 
لتوريد  اعتمادات  لفتح  المستندية  الدورة  في  إداري 

الدواء«.
 ، عالميًا  باللشمانيا  السنوية  اإلصابات  عدد  وتتخطى 

الـ1.3 مليون   ، العالمية  الصحة  وفق احصائيات منظمة 
القطاع  ويعاني  سنويًا.  ألفا  و30   20 بين  والوفيات   ،
الصحي في البالد من حالة انهيار شبه تام طيلة األعوام 
إلى   ، الحكومية  المالية  المخصصات  لقلة   ، الماضية 
جانب مغادرة معظم العناصر الطبية والطبية المساعدة 

األجانب بسبب تدهور الوضع األمني .
في  المشتركة  األمراض  مدير  القراري،  أحمد  ويوضح 
برنامج  ميزانية  أن  االمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
السبب   ، سنوات  منذ  متوقفة  اللشمانيا  مرض  مكافحة 
المستوطن  الدورية لألماكن  المكافحة  الذي أدى لغياب 

فيها الداء .
 ، األزمة  لمواجهة  المكافحة  مركز  استعداد  وحول 

قال»لدينا فريق وخطة عمل على أتم االستعداد للتعامل 
مع  بالتعاون  ومجهزة  معدة  خطة  مع  التفشي،  مع 
المهنية  كوادرنا  إلى  إضافة   ، العالمية  الصحة  منظمة 

المكان«. الجاهزة من عين 
اإلنجليزية  الشركة  مع  األمراض  مركز  تعامل  وتوقف 
مدير  أرجعه  ما  وهو  مباشر،  بشكل  للدواء  المصنعة 
الدولة  على  الشركة  هذه  لدى  »ديون  إلى  المركز 
إيطاليا  من  أدوية  شحنة  وصول  المقرر  ومن  الليبية«، 
في  الجلدية  اللشمانيا  لمرض  حقنة   5000 تشمل 
صادرة  تصريحات  وفق  طرابلس،  إلى  أيام  عشر  غضون 

عن وزارة الصحة.
الصحة  وزارة  باسم  الناطق  كشف  األثناء،  هذه  في 
شحنة  حقيقة  الهاشمي  أمين  الوطني  الوفاق  بحكومة 
اللشمانيا،  مرض  لعالج  الهند  من  القادمة  األدوية 
كونها  الشحنة  األدوية  على  الرقابة  مركز  ورفض 
إلى  تصريحات  في  وأوضح  للمواصفات.  مطابقة  غير 
الخارجية  وزارة  إلى  لجأت  الصحة  وزارة  أن  »الوسط« 
أجل  من  بالخارج  الليبية  السفارات  جميع  لمخاطبة 
الحصول على دواء مخزون لدى الشركات المصنعة، ألن 

الطلبية. الدواء يصنع وفق 
الهندية  الشركات  »بعض  أن  إلى  الهاشمي  وأشار 
ليبيا  سفارة  عبر  أرسلت  وقد  اللشمانيا،  أدوية  تخزن 
من  ملليمتر   100 سعة  عبوة  تجريبية  حقنة   95 بالهند 
األدوية  على  الرقابة  »مركز  وأضاف  هندية«،  مصانع 
أنها  وتبين  البالد،  إلى  وصولها  عقب  الشحنة  فحص 
في  موجود  غير  اللشمانيا  من  آخر  نوع  لعالج  تستخدم 

ليبيا«.
»هناك  األمراض:  مكافحة  مركز  مدير  قال  بدوره، 
منظمة  لدى  معتمدة  محدودة  هندية  شركات 
لمرض  ثانية  درجة  دواء  تصنع  العالمية،وهي  الصحة 
جلبتة  الذي  الدواء  »لألسف  أضاف  لكنه  اللشمانيا«، 
وزارة الصحة غير مطابق للمواصفات وبه شوائب، فضاًل 
الصحة  منظمة  لدى  معروفة  غير  المصنعة  الشركة  عن 
واألدوية  الفنية  المواصفات  أن  إلى  ونوه  العالمية«. 
الصحة،  وزارة  لدى  موجودة  المرض  لعالج  المطلوبة 
توريد  في  االستعجال  بشأن  الطبي  اإلمداد  ومركز 
بسبب  تماطل  الحكومية  »الجهات  أن  وأضاف  الدواء، 

نقص األموال لتوريد الدواء«.

»اللشمانيا« تفتك بأجساد األطفال: 
انتشار واسع.. وبطء حكومي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 ميزانية برنامج مكافحة مرض اللشمانيا 
متوقفة منذ سنوات

 الديون أوقفت التعاقد مع الشركة 
اإلنجليزية المصنعة الدواء

5 آالف إصابة في عدد من المناطق الليبية

موجة  الموقتة  الحكومة  في  الصحة  وزارة  تواجه 
والصور  بالوثائق  اتهامات  وتبادل  واسع،  جدل 
مالية  وتجاوزات  مخالفات  خلفية  على  الضوئية، 
إلى  النواب  مجلس  أحالها  وإدارية  وقانونية 
الوزارة  تسيير  المكلف  يتهم  العام،  النائب  مكتب 
بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب بارتكابها.

عليها  اطلعت  ووثائق  إحالة  مذكرة  ووفق 
بمجلس  الصحة  لجنة  اتهمت  فقد  »الوسط«، 
ثالثة  تطبيق  بعدم  الصحة  وزارة  وكيل  النواب 
استئناف  محاكم  من  صدرت  قضائية  أحكام 

أماكن مختلفة. عليا في ثالثة  ومحكمة 
جسيمة  »مخالفات  عن  النواب  لجنة  وتحدثت 
وإنكار  الجنائية  المخالفات  مستوى  إلى  ترتقي 
الحقوق واالعتداء على سلطة القضاء وهيبته من 
قضائية  أحكام  بتنفيذ  يلتزم  لم  الذي  الوكيل، 
خطيرة  »سابقة  اعتبرته  ما  وهو  النفاذ«،  واجبة 
وعدم  أحكامه  وتسفيه  القضاء  ازدراء  على  تدل 

احترامه«.
أحكام  ثالثة  إلى  أشارت  اإلحالة  مذكرة 
الصحة  وزارة  وكيل  بتنفيذها  يلتزم  لم  قضائية 
التزام عقوب  الموقتة، من بينها عدم  بالحكومة 
في  النفاذ«  واجب  نهائي  قضائي  »حكم  بتنفيذ 
إبراهيم إسماعيل أوحيدة  المرفوعة من  الدعوى 
استئناف  محكمة  من  حكم  على  حصل  الذي 
السابق  عمله  إلى  العودة  في  بأحقيته  بنغازي 
وأيدته  طبرق  في  الصحية  للخدمات  كمدير 
 22 يوم  اإلدارية  الرقابة  وهيئة  العليا  المحكمة 
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دولية تعاقدات 
الحكم  تنفيذ  المذكرة–عن  عقوب–حسب  وامتنع 
بنغازي  استئناف  محكمة  عن  الصادر  القضائي 
لصالح مدير عام مستشفى طب وجراحة األطفال 
العودة  من  تمكينه  بشأن  الفالح  مفتاح  الدكتور 
من  المخول  لكونه  بالمستشفى  عمله  إلى 
دولية  تعاقدات  على  بالصرف  المركزي  المصرف 
األردنية  والمستشفيات  األطفال  مستشفى  بين 

إلسعاف وعالج األطفال المرضى.
المذكرة–عن  أيضًا–حسب  عقوب  امتنع  كما 
محكمة  عن  الصادر  القضائي  الحكم  تنفيذ  عدم 
مطرود  عيسى  الدكتور  لصالح  بنغازي  استئناف 
مهامه  من  إعفائه  قرار  تنفيذ  بوقف  الجالي 
في  المقريف  أمحمد  الشهيد  لمستشفى  كمدير 

أجدابيا.
في  جاء  آخر  منعرجا  االتهامات  واتخذت 

مكتب  إلى  أيضًا  المقدمة  الصحة  لجنة  مذكرة 
التالعب  بمحاولة  لعقوب  اتهامات  العام  النائب 
وأمراض  األورام  أطفال  لعالج  مخصصة  بأموال 
أن عقوب  إلى  األردن، مشيرة  الدم موجودة في 
ليتسنى  مصر  إلى  المخصصات  هذه  نقل  حاول 

فيها. التالعب  له سهولة 

للعملة الموازي  السعر 
فيها  اعترض  مذكرة  اإلحالة،  مذكرات  وضمن 
في  األطفال  وجراحة  طب  مستشفى  عام  مدير 
محافظ  لدى  الفالح  مفتاح  الدكتور  بنغازي 
تخصيص  على  البيضاء  في  المركزي  المصرف 
مشيرًا  الموقتة،  بالحكومة  الصحة  لوزارة  أموال 
العام«  للمال  إلى وجود »شبهة فساد« و»إهدار 
الوزارة  بتسيير  المكلف  العام  الوكيل  ضد 

الدكتور سعد عقوب.
شكل  عقوب  أن  الفالح  أوضح  مذكرته،  وفي 
طبية  ومعدات  أدوية  لتوريد  عطاءات«  »لجنة 
الكبرى  العامة  والمستشفيات  الصحية  للمرافق 
على  الحصول  »دون  الماضية  الفترة  خالل 
بالشراء  قامت  بل  الرسمي،  بالسعر  اعتمادات 
بالسوق  األجنبية  للعملة  الموازي  بالسعر 
المضاعفة  األضعاف  بعشرات  وهو  السوداء 

العامة«. بالمصارف  الرسمي  للسعر 
»ترغب  اللجنة  هذه  أن  إلى  الفالح  ونبه 
وهو  السابق«  الطريق  بنفس  بالشراء  حاليًّا 
للميزانية  وإرهاًقا  العام  للمال  إهدارًا  »يعد  ما 
الظروف  ظل  في  حق  وجه  دون  للدولة  العامة 

إلى  الفتًا  حاليًّا«،  الليبية  الدولة  بها  تمر  التي 
ومناسبة  كتاب  من  أكثر  في  عقوب  خاطب  أنه 
توفيراحتياجاتها  على  المستشفيات  بقدرة 
بالسعر  مستندية  اعتمادات  لها  صت  خُصِّ إذا 
الرسمي باعتبارها جهات تملك الصفة االعتبارية 

المستقلة. المالية  والذمة  واإلدارية 
وقال مدير مستشفى األطفال في بنغازي، في 
يتجاوب  لم  الصحة  وزارة  وكيل  »إن  المذكرة، 
مع هذا اإلجراء للصالح العام واستمر في العامل 
مع  والتعاقد  الموازية  السوق  من  الشراء  على 
عالمية،  ليست  وأكثرها  قادرة  غير  شركات 
مالية  مخصصات  على  الحصول  في  اآلن  ويرغب 
إضافية لالستمرار في هذا النهج الضار بمصلحة 
وتحوم  العامة  للخزينة  استنزاًفا  ويعتبر  الدولة 

السلطة«. الفساد وسوء استخدام  حوله شبهة 
في  الطبي  اإلمداد  جهاز  أن  الفالح  وأكد 
والمعدات  األدوية  دوري  بشكل  يوفر  طرابلس 
تواصل  لجنة  من خالل  الشرقية  للمنطقة  الطبية 
مباشرة بين الجهاز ومستشفيات المنطقة الشرقية 
تقوم »بالتوريد بالسعر الرسمي بالمصارف العامة 
وتقوم  العالمية  الشركات  مع  التعاقدات  حسب 

بالتوزيع على مستوى ليبيا دون أي اختالف أو تحيز 
لمنطقة على حساب أخرى«.

مكيدة
ووسط هذا السيل من االتهامات كان رد عقوب 
بنفي »أي عالقة له بالتهم الموجهة إليه، مشيرًا 
لقوله.  وفًقا  مكيدة«  وجود  يستبعد  »ال  أنه  إلى 
»من  »الوسط«  إلى  خاص  تصريح  في  واستغرب 
مدير  وتصريحات  بالبرلمان  الصحة  لجنة  طريقة 
العمل  عن  الموقوف  بنغازي  األطفال  مستشفي 

مفتاح الفالح«.
كافة  أمام  للمثول  »مستعد  أنه  عقوب  وأكد 
العام  النائب  مكتب  فيها  بما  الرقابية  الجهات 
مشيرًا  الليبي«،  القضاء  أحكام  يحترم  وأنه  الليبي 
مفتاح  بنغازي  األطفال  مستشفي  مدير   « أن  إلى 
هيئة  رئيس  قبل  من  العمل  عن  أوقف  الفالح 
الرقابة اإلدارية وهو رهن التحقيق«. وطالب لجنة 
المخالفات  عن  »الكشف  النواب  بمجلس  الصحة 
وجدت  إن  واإلدارية  القانونية  التجاوزات  وإيضاح 

على وزارة الصحة«.
وأضاف المكلف بوزارة الصحة: »كان من األجدر 

إحالة تلك المخالفات إلى ديوان المحاسبة أو ديوان 
المؤقتة  الليبية  للحكومة  التابع  اإلدارية  الرقابة 
المستندية  الدائرة  وتتابع  تعمل  وهي  للتحقيق 
الختصاصاتها،  وفق  دوري  بشكل  الصحة  لوزارة 
العام  النائب  ومكتب  النواب  مجلس  مطالبا 
»بالوقوف على األسباب الحقيقية التي تسببت في 
وكذلك  المذكورين  المستشفيات  مديري  إيقاف 

اإلجراءات اإلدارية والقانونية المتخذة حيالهم«.
في  األطفال  نفى مدير مستشفى  المقابل،  في 
وكيل  تصريحات  الفالح،  مفتاح  الدكتور  بنغازي 
عقوب  سعد  الموقتة  الحكومة  في  الصحة  وزارة 
الرقابة  هيئة  من  بقرار  العمل  عن  إيقافه  بشأن 
اإلدارية. وأوضح في تصريحات إلى »الوسط«، أن 
»هذا األمر غير صحيح، بل على العكس، فإن هيئة 
قرار  بسحب  الوزارة  وكيل  طالبت  اإلدارية  الرقابة 

إيقافه عن العمل وأوصت برجوعه لسابق عمله«.
وزود الفالح »الوسط« بمراسالت رسمية صادرة 
للحكومة  التابعة  اإلدارية،  الرقابة  رئيس هيئة  عن 
الموقتة، عبدالسالم الحاسي تؤكد عدم إيقافه عن 
العمل من قبل هيئة الرقابة اإلدارية وصدور كتاب 
وإعادته  اإليقاف  قرار  عن  بالعدول  عقوب  يطالب 

توجه  أنه  إلى  وأشار  األطفال.  لمستشفى  مديرًا 
بالمستندات التي بحوزته إلى القضاء، حيث أصدرت 
محكمة استئناف بنغازي حكما مستعجاًل بإلغاء قرار 
اإليقاف وعودته لسابق عمله، وهو ما لم ينفذه وكيل 

وزارة الصحة بالموقتة، بحسب الفالح.

مهام إدارية
توليه  اإلدارية خالل  بالرقابة  المساءلة  ملف  وحول 
مهام مدير مستشفى األطفال، قال الفالح إن األمر 
يتعلق بتكليف موظف بمهام إدارية خدمية وليس 
مالية،  أوتجاوزات  إجراءات  عن  مساءلة  أي  هناك 
مشيرًا إلى أنه جرى تزويد هيئة الرقابة باإلجابات 
والردود حول الموضوع والتي أقرت بعدم وجود تجاوز 
أو تقصير لتكليف موظف بمهام خدمية أو تعارض 
أنه  الفالح  القانون واللوائح بالخصوص«. وأكد  مع 
»في الوقت الحالي لم تطلب أي جهة التحقيق معه 

أومساءلته، بعكس تصريحات وكيل وزارة الصحة«.
الناطق  لسان  على  الوزارة  جددت  بدورها، 
باسمها معتز الطرابلسي لـ»بوابة الوسط« قولها 
للتأديب  األعلى  »المجلس  إلى  الفالح  أحالت  إنها 
تضمنها  وتجاوزات  مخالفات  ارتكاب  خلفية  على 

ملف القضية رقم )68( لسنة 2018«.
ضوئية  صورة  الوزارة،  من  »الوسط«  وتلقت 
إن  فيها  تقول  الجاري  يناير   21 في  مؤرخة  لوثيقة 
الرقابة  هيئة  رئيس  لكتاب  »وفًقا  جاءت  اإلحالة 
اإلدارية عبدالسالم الحاسي، الموجه إلى وزير العدل 
)الفالح(  المعني  ارتكاب  بشأن  الموقتة  بالحكومة 
مع  تتعارض  وخدمية  مالية،  وتجاوزات  مخالفات 

القانون واللوائح اإلدارية المعمول بها«.
قامت  أنها  اإلدارية«  »الرقابة  أوضحت  بدورها 
بإيقاف قرار وكيل عام وزارة الصحة بإيقاف الفالح 
إلى  ونوهت  القرار،  صحة  ودراسة  التحقيق  لحين 
بوقف  بنغازي  إستئناف  محكمة  من  حكم  »صدور 
تنفيذ قرار وكيل عام وزارة الصحة بإعفاء مدير عام 
الصحة  وزارة  وشرعت  بنغازي  األطفال  مستشفي 
بالقيام بإجراءات التسليم واالستالم تنفيذًا للحكم 

المذكور«.
من  العديد  »تسجيل  إلى  الهيئة  ونوهت 
وزارة  مخاطبة  بصدد  والهيئة  حياله  المالحظات 
»متابعة  إلى  مشيرة  المالحظات«،  بهذه  الصحة 
أداء مستشفي األطفال بنغازي وتم تسجيل العديد 
من المخالفات المرتكبة من أدارة المستشفي وتم 
التحقيق فيها من قبل اإلدارة العامة للتحقيق ومن 

ثم تم إحالة للمجلس التأديبي األعلى«.
ورغم كثرة المستندات التي بعثها كال الطرفين 
إلى »الوسط«، إال أنها لم تتمكن من التثبت من 
تواريخ  تحمل  ضوئية،  صور  جميعًا  ألنها  صحتها 

متضاربة، لذا تحفظت على نشرها.

عقوب لم يستبعد وجود مكيدة بعد حديث عن إهدار المال العام

اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية لـ »صحة املوقتة«
 الفالح يؤكد عدم إيقافه عن 

العمل.. و»صحة الموقتة« ترد

»الوسط« تلقت مستندات من 
الطرفين إال أنها لم تتمكن من 

التثبت من صحتها

<   صبي ليبي مصاب بـ»اللشمانيا« <    فريق طبي تابع لألمم المتحدة لعالج اللشمانيا في تاورغاء

<    سعد عقوب
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األميركية  بالعقوبات  الثالثاء  وروسيا  الصين  نددت 
على  الخناق  تضييق  اطار  في  فنزويال  على  الجديدة 
الرئيس نيكوالس مادورو، وذلك عشية تظاهرات جديدة 
نفسه  أعلن  الذي  المعارض  غوايدو،  خوان  إليها  دعا 

رئيسًا بالوكالة ويحظى بدعم أميركي وغربي.
بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 
العقوبات  هذه  فنزويال  في  الشرعية  السلطات  »تعتبر 
غير قانونية ونحن ننضم تمامًا إلى وجهة النظر هذه«، 
»سندافع  وأضاف  صارخ«.  ب»تدخل  واشنطن  متهمًا 
استخدام  عبر  الدولي  القانون  إطار  في  مصالحنا  عن 
كل اآلليات التي في متناولنا«، علمًا بأن روسيا تستثمر 
واألسلحة في  المحروقات  الدوالرات في قطاعي  مليارات 

فنزويال.
الجهات  قائمة  تتصدر  التي  الصين  أكدت  بدورها، 
الدائنة لفنزويال، »رفضها العقوبات اآلحادية« على لسان 
المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ الذي اعتبر أن 
هذه العقوبات »ستؤدي إلى تدهور حياة سكان فنزويال 

و)من فرضها( سيكون مسؤواًل عن تداعيات خطيرة«.
 35( غوايدو  برئاسة  البرلمان  عقد  األثناء،  هذه  في 
عامًا( الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، اجتماعًا الثالثاء، 
دعا  كما  الرحيل.  إلى  مادورو  دفع  على  تصميمه  وأكد 
غوايدو إلى التظاهر أمس األربعاء ثم السبت معواًل على 

الدعم الدولي الذي يحظى به.

معركة دبلوماسية
وإضافة إلى بكين وموسكو، ال يزال مادورو يتلقى دعم 
متزايدة  أصواتًا  أن  غير  وكوبا.  وتركيا  الشمالية  كوريا 
حيث  أوروبا  في  سيما  وال  غوايدو،  لخوان  تأييدًا  ترتفع 
أمهلت ست دول هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
والبرتغال وهولندا، الرئيس االشتراكي حتى األحد للدعوة 

إلى انتخابات تحت طائلة االعتراف بخصمه رئيسًا.
واجتازت الواليات المتحدة هذه العتبة إذ باتت تعتبر 
غوايدو رئيسًا بالوكالة. وشددت واشنطن الضغط على 
النفط  شركة  المرّة  هذه  مستهدفة  اإلثنين،  كراكاس 

الوطنية )بيديفيسا( التهامها بأنها »أداة فساد«.
وصرح مادورو مساء االثنين محذرًا الرئيس األميركي 
بعد إعالن واشنطن عقوبات جديدة، أن »الدماء التي قد 

تراق في فنزويال ستلطخ يديك دونالد ترامب«.
عن  المعارضة  تنظمها  التي  التظاهرات  وأسفرت 
ما  وفق  أسبوع،  في  قتياًل  أربعين  من  أكثر  سقوط 
»بروفيا«  منظمة  وكانت  الثالثاء.  المتحدة  األمم  أكدت 

على  قتياًل   35 عن  تحدثت  الحكومية  غير  الفنزويلية 
األقل الفتة إلى ثمانية »إعدامات غير قانونية« بعد هذه 

التظاهرات خالل عمليات للشرطة.
مهلة  رفض  فقد  بموقفه،  متمسًكا  مادورو  يزال  وال 
في  تعمل  بأنها  المتحدة  الواليات  ويتهم  األوروبيين 
على  الثالثاء  وكتب  به.  اإلطاحة  بهدف  الكواليس 
اإلمبريالية  الدعوات  تتجاهل  أن  المعارضة  »على  تويتر 
بمواجهة  التسبب  إلى  تهدف  التي  المتحدة(  )الواليات 

بين اإلخوة«.
ومع  )ترامب(  الرئيس  مع  »تشاور  أنه  غوايدو  وأكد 
رؤساء آخرين في المنطقة والعالم« وتولى السيطرة على 

أصول فنزويال في الخارج وباشر »آلية تعيين لجان إدارة 
بيديفيسا وسيتغو« فرع شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
للمصافي في الواليات المتحدة. كما أرسل غوايدو خطابًا 
لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يطالبها فيها بمنع 
احتياطات  في  التصرف  من  مادورو،  الفنزويلي،  الرئيس 
ورغم  البريطانية.  البنوك  في  المودع  الذهب  من  بالده 
أن بريطانيا أعربت عن دعمها لغوايدو، إال أنها لم تصدر 
فنزويال  باحتياطي  المتعلق  مطلبه  بشأن  رسميًا  موقًفا 

من الذهب.
ويشكل النفط مصدر العائدات الرئيسي لفنزويال التي 
تملك احتياطات خام تعتبر من األكبر في العالم، ولو أن 
صيانة  عدم  بسبب  األخيرة  السنوات  في  تراجع  إنتاجها 

المنشآت.
منا شركة سيتغو،  أن يسرقوا  وقال مادورو »يريدون 
قضائية  مالحقات  بمباشرة  متوعدًا  الفنزويليون«  نحن 

ضد الواليات المتحدة.

الركيزة الثانية للنظام
الركيزة  الجيش،  وواشنطن  المعارضة  استهدفت  كذلك 
 2013 منذ  مادورو  إليه  يستند  والذي  للنظام  الثانية 
للبقاء في السلطة. وحض مستشار األمن القومي للبيت 
األبيض جون بولتون الجيش وقوات األمن على القبول 

بانتقال »سلمي وديمقراطي ودستوري« للسلطة.
الحكوميين  الموظفين  عن  العفو  غوايدو  وعرض 
بعض  وبدأت  دعمه.  يقررون  الذين  والعسكريين 
العسكري  الملحق  إعالن  مع  بالظهور،  االنشقاقات 
الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا 

السبت تأييده لغوايدو.
إنسانية  كارثة  الدولية  األسرة  تخشى  العنف،  وإلى 
في هذا البلد الذي كان أغني دول أميركا الالتينية وبات 
ماليين  عشرة  نسبة  بلغ  هائاًل  تضخمًا  يعاني  اليوم 
بالمئة في 2019 بحسب صندوق النقد الدولي، ونقصًا 

حادًا في المواد الغذائية واألدوية.

مادورو يحمل أميركا مسؤولية إراقة الدماء

واشنطن تضيق الخناق على رئيس فنزويال وروسيا والصني تنددان
برازيليا - وكاالت

على خلفية انتهاك العقوبات على إيران وسرقة تكنولوجيا

الصني تندد بمسعى واشنطن »تشويه« صورتها في قضية »هواوي«

التابعة  أوالشركات  فروعها  من  أي  أو  »الشركة 
األميركي  للقانون  االنتهاكات  من  أيًا  ارتكبت  لها 
المذكورة في الئحتي االتهام«. كما أّكدت أن »ال علم 
للشركة بأي مخالفة من جانب السيدة مينغ ونؤمن 
لنفس  النهاية  في  ستصل  األميركية  المحاكم  أّن 

االستنتاجات«.

مذكرة تسليم
تطلب  رسمية  مذكرة  المتحدة  الواليات  وقدمت 
تسليمها مينغ، وفق شبكة سي.بي.سي التلفزيونية 
فبراير   6 في  المحكمة  أمام  مينغ  الكندية، وستمثل 

في كندا.
في  فانكوفر  في  توقيفها  على  أيام  تسعة  وبعد 

»الدوافع  بأنه  وصفته  ما  الثالثاء  الصين  دانت 
االتهام  بتوجيهها  المتحدة  للواليات  السياسية« 
لعمالق االتصاالت الصيني »هواوي« في قضية يُرجّح 
أن تفاقم التوتر في العالقات بين القوتين العظميين.

ضد  اتهامًا   13 األميركية  العدل  وزارة  وأعلنت 
»هواوي للتكنولوجيا« ومديرتها المالية، مينغ وانتشو، 
تابعتين  شركتين  وضد  المجموعة،  مؤسس  ابنة 
العقوبات  انتهاك  خلفية  على  العمالقة  للمجموعة 
األميركية على إيران. واتُهمت الشركة أيضًا بسرقة 
تكنولوجيا، وذلك في نفس اليوم الذي وصل فيه كبير 
المفاوضين الصينيين في الملف التجاري إلى واشنطن 
مسؤولين  مع  األهمية  غاية  في  محادثات  إلجراء 
أميركيين، ما سيعقد على األرجح تلك المحادثات مع 
اقتراب نهاية الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، 

والتي تمتد حتى مارس سعيًا للتوصل إلى تسوية.
ودخلت كندا على خط الخالف منذ توقيفها مينغ 
بموجب مذكرة من الواليات المتحدة الشهر الماضي، 
ما أثار أزمة دبلوماسية بين أوتاوا وبكين، التي كررت 
دعوة كندا إلطالق سراحها والواليات المتحدة إللغاء 
إن  الصينية  الخارجية  وزارة  وقالت  بحقها.  المذكرة 
هناك »دوافع سياسية قوية وتالعبًا سياسيًا« في ملف 

الوزارة غينغ شونغ في  المتحدث باسم  التهم. وقال 
مؤتمر صحفي روتيني »منذ فترة، تستخدم الواليات 
المتحدة سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية 
محددة في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية 

والقانونية للشركات«.
وأضاف »نحض الواليات المتحدة بقوة على وقف 
ومنها  الصينية  للشركات  المنطقي  غير  االضطهاد 
وبموضوعية.  عادلة  بطريقة  ومعاملتها  هواوي، 
والمصالح  الحقوق  عن  بحزم  الصين  وستدافع 

المشروعة للمؤسسات الصينية«.
للشركة،  جديدة  انتكاسة  االتهام  الئحتا  وتمثل 
التي حظرت معداتها من شبكات محلية في الواليات 
أمنية.  مخاوف  وسط  ونيوزيلندا  وأستراليا  المتحدة 
وإلى جانب اتهام مينغ والشركة باالحتيال على خلفية 
شركتين  اتهام  تم  إيران،  على  العقوبات  انتهاك 
تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة 

الروبوتات من شركة تي–موبايل.
ماثيو  بالوكالة  األميركي  العام  المدعي  وقال 
ويتكر إّن الئحة االتهامات ال تتضمن أي دور مفترض 
للحكومة الصينية في القضيتين. غير أنه أضاف، »كما 
قلت للمسؤولين الصينيين في أغسطس، على الصين 
أن تحاسب مواطنيها والشركات الصينية فيما يخص 

االمتثال للقانون«.
تكون  أن  بيان  في  هواوي  نفت  جانبها  ومن 

األول من ديسمبر، قامت السلطات الصينية بتوقيف 
للضغط على  ردًا  اعتبرت  اثنين في خطوة  كنديين 
محكمة  أمام  مينغ  ضد  المرفوعة  والتهم  أوتاوا. 
فيدرالية في نيويورك، تقول إنه بين 2007 و2017 
لها  التابعتان  والشركتان  و»هواوي«  مينغ  سعت 
للتستر على أنشطتها مع إيران في انتهاك للعقوبات 

األميركية والدولية عليها.
»كذبت  خاص  بشكل  مينغ  إن  التهم  وتضيف 
تكرارًا« على مسؤولي المصارف بشأن العالقات بين 
الشركات وخصوصا شركة »سكايكوم«، وهي شركة 

متفرعة عن »هواوي« في إيران.
ينتهك  ذلك  إن  األميركية  العدل  وزارة  وقالت 
يتضمن  إيران  مع  التعامل  ألن  األميركية  القوانين 
تعامالت بالدوالر األميركي تجريها مصارف عن طريق 
الواليات المتحدة. وأضافت بأن »هواوي« والشركتان 
التابعتان لها كذبت على السلطات األميركية وعرقلت 

التحقيق.
وتذكر الئحة االتهام بأن مؤسس »هواوي«، رين 
جينغفي المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي 
الصيني، والمشار له ب»الشخص رقم واحد« في وثائق 
المحكمة، »كذب في قوله« إن الشركة »لم تتعامل 
مقابلة  خالل  إيرانية«  شركة  أي  مع  مباشر  بشكل 
أجراها معه مكتب التحقيقات الفيدرالي إف.بي.آي في 

يوليو 2007. غير أنه لم يتم توجيه اتهام لرين.

سرقة أسرار تكنولوجية
قامت  »هواوي«  إن  الثانية  االتهام  الئحة  وتقول 
بمجهود منسق لسرقة تكنولوجيا مرتبطة بروبوت 
مختبرات  من  »تابي«  عليه  يطلق  الهواتف  الختبار 

»تي-موبيال« األميركية في والية واشنطن.
وقال ويتكر إن مهندسي هواوي التي كانت تقوم 
بتزويد تي–موبايل بالهواتف، التقطوا صورًا وأخذوا 
الروبوت »بل حتى سرقوا قطعة  قياسات ألجزاء من 

منه«.
وقالت وزارة العدل إن الشركة الصينية قدمت في 
قيمة  أساس  »على  لموظفين  مكافآت   2013 يوليو 
حول  أخرى  شركات  من  سرقوها  التي  المعلومات 
العالم، وقدموها لهواوي عبر عنوان إلكتروني مشفر«.
وتأتي االتهامات بالتوازي مع وصول نائب رئيس 
الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن اإلثنين لترؤس 
إعالم  وسائل  وفق  األسبوع،  هذا  تجارية  محادثات 

رسمية صينية.
يتحدث  كان  الذي  روس  ويلبر  التجارة  وزير  وأكد 
توجيه  عن  اإلعالن  لدى  العدل  وزارة  مسؤولي  مع 
االتهامات، إن التهم »منفصلة تمامًا عن مفاوضاتنا 

التجارية مع الصين«.
غير أنه أضاف أن وزارة »التجارة ستواصل العمل مع 
شركائنا داخل الوكاالت لحماية مصالح األمن القومي 

األميركي«.

بكين ــ وكاالت

<  الرئيسان األميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خالل لقاء  قمة سابق

<  خوان غوايدو<  نيكوالس مادورو

لندن ــ وكاالت

من  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  تمكن  رغم 
البرلمان  دعم  على  بحصولها  نسبي  انتصار  تحقيق 
االتحاد  من  الخروج  خطة  حول  التفاوض  إعادة  لمطلب 
األوروبي أو »بريكست«، وموافقة زعيم المعارضة العمالية 
جيريمي كوربين اللقاء معها للتفاوض بشأن شروط ذلك 
االتفاق، ما زالت العديد من العقبات تنتظر زعيمة حزب 
المحافظين في ضوء إعالن كبار المسؤولين في المنظمة 

األوروبية رفضهم إعادة التفاوض مع لندن.
الثالثاء،  مساء  صوتوا  البريطانيّون  النوّاب  وكان 
وبفارق ضئيل، على تعديل يطلب تغيير اتّفاق بريكست 
األوروبي،  االتحاد  مع  شأنه  في  التفاوض  تمّ  الذي 
وخصوصًا تغيير بند يهدف إلى تجنّب العودة إلى حدود 
فعليّة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. 
غير أّن االتحاد شدّد على أّن اتفاق بريكست »غير قابل 

إلعادة التفاوض«.
نائبًا   317 أيّده  الذي  التعديل  على  التصويت  وقبل 
الوزراء  رئيسة  اعتبرت  عارضوه،   301 مقابل  بريطانيًا 
تيريزا ماي أّن هذا التعديل الذي طرحه المحافظ غراهام 
برادي سيمنحها »تفويضًا« للتفاوض مجددًا، وهو األمر 
موعد  من  شهرين  قبل  ترفضه  بروكسل  تزال  ال  الذي 

الخروج، »بريكست«.
وسارع متحدّث باسم رئيس المجلس األوروبي، دونالد 
الذي  بريكست  اتّفاق  بأّن  الثالثاء  التحذير  إلى  توسك، 
تمّ التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا واالتّحاد 

األوروبّي »غير قابل إلعادة التفاوض«.
وقال المتحدّث »نُواصل حضّ الحكومة البريطانيّة 
على توضيح نواياها، في أقرب وقتٍ ممكن، بالنسبة إلى 
المتحدّث  وأشار  اتّخاذها«.  تنوي  التي  التالية  الخطوات 
إلى أنّه في حال قدّمت بريطانيا »طلبًا معقواًل« إلرجاء 
 29 بعد  ما  إلى  التنفيذ  حيّز  »بريكست«  دخول  موعد 
مارس ووافقت الدول األعضاء على هذا الطلب باإلجماع، 

عندها يُمكن تأجيل موعد االستحقاق.
الفرنسي  الرئيس  أعلن  يزورها،  التي  قبرص  ومن 
فتح  إعادة  رفضه  الثالثاء  مساء  ماكرون  إيمانويل 
التوصل  تمّ  الذي  الّطالق  اتفاق  أّن  معتبرًا  المفاوضات، 
إليه في نوفمبر هو »أفضل اتّفاق ممكن، وال يُمكن إعادة 
التفاوض« في شأنه. ودعا ماكرون الحكومة البريطانيّة 
إلى أن »تُحدّد سريعًا« لكبير مفاوضي االتّحاد األوروبي 
ميشال بارنييه »المراحل المقبلة التي تتيح تجنّب خروٍج 
ولكن  أحد،  يتمنّاه  ال  الذي  األمر  وهو  اتّفاق،  دون  من 

علينا مع ذلك أن نستعدّ له جميعًا«.
وكان النوّاب البريطانيّون رفضوا بأكثريّة كبيرة في 
الخامس عشر من يناير الجاري اتّفاق االنسحاب الذي تمّ 
التفاوض بشأنه على مدى أشهر بين تيريزا ماي واالتّحاد 

األوروبي.
تقترح  لم  االتّفاق،  البريطاني  البرلمان  رفض  وبعد 
تيريزا ماي خطًة بديلة، خالفًا لما كان يُطالب به النوّاب، 
كما لم تتمّكن من التوصّل إلى توافق على خطة عمل 
المعارضة ومع نوّاب  أجرتها مع  جديدة خالل مشاورات 

من أكثريتها المحافظة.
»إلى  النوّاب  داعيًة  النقاش  ماي  تيريزا  وافتتحت 
القادة  إلى  الرسالة األكثر وضوحًا، قدر اإلمكان«  توجيه 

ردود فعل متعارضة
يستبدل  الطالق  اتّفاق  على  تعدياًل  ماي  تيريزا  وتدعم 
إّن  ماي  وقالت  بديلة.  بترتيبات  األمان«  »شبكة  بند 
هذا التعديل الذي قدّمه النائب المحافظ غراهام برادي 
مع  للتفاوض  إليه  بحاجة  أنا  الذي  التفويض  »يُعطيني 
غالبيّة  بتأييد  يحظى  أن  يُمكن  ترتيب  حول  بروكسل 

هذا المجلس«.
وبعد أن كررت ماي عرضها التفاوض مع حزب العمال 
بعد  كوربين  أعلن  الخروج،  التفاق  جديدة  صيغة  حول 
وذلك  الوزراء،  رئيسة  مع  للحوار  موافقته  عن  التصويت 
الماضيين،  األسبوعين  مدى  على  ذلك  رفض  أن  بعد 

أعربت عن  يُريدونه، كما  ما  ليشرحوا لهم  األوروبيين، 
استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع بروكسل.

وتابعت ماي »أنا ال أتكّلم عن تبادل جديد للرسائل، 
بل عن تغيير كبير يكون ملزمًا قانونًا التّفاق االنسحاب«.
حول  »التفاوض  إّن  أيضًا  الحكومة  رئيسة  وقالت 
إعادة  يعني  هذا  سهاًل.  يكون  لن  النوع  هذا  من  تغيير 
أعرف  خطوة  وهي  االنسحاب،  اتّفاق  حول  النقاش  فتح 
ضئيلة«.  تجاهها  األوروبيين  شركائنا  استعدادات  أّن 
وأضافت، »إال أنّني أعتقد أنه بتفويٍض من هذا المجلس 

أستطيع الحصول على هذا التغيير«.
ماي  تيريزا  أّن  البريطانيّة  الحكومة  رئاسة  وأعلنت 
اتّصلت الثالثاء برئيس المفوضية األوروبّية جان كلود 
يونكر بعد اجتماع لحكومتها، من دون كشف ما دار خالل 

هذا االتّصال.
وزرائها،  أمام  ماي  أعلنت  الحكومة،  اجتماع  وخالل 
»أّن  عنها  الحكومة  باسم  المتحدّث  نقل  ما  بحسب 
ستكون  األمان(  )شبكة  للباكستوب  قانونية  تغييرات 
ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم«، في إشارة 
والمفترض  بريكست  اتّفاق  في  الموجود  البند  الى 
إيرلندا  مقاطعة  بين  الفعليّة  الحدود  عودة  يمنع  أن 

الشماليّة البريطانيّة، وجمهورية إيرلندا.
حول  النقاش  فتح  إعادة  يعني  »هذا  المتحدث  وتابع 
الحكومة  رئيسة  أّن  على  تشديده  مع  الخروج«،  اتّفاق 
في  األوروبي  االتّحاد  مغادرة  على  مصمّمة  »تبقى 
المحدد  الموعد  وهو  مارس«  من  والعشرين  التاسع 

لـ»بريكست«.

بحجة أنه يجب على رئيسة الوزراء تؤكد أواًل أنها ملتزمة 
بعدم الخروج من االتحاد من دون اتفاق.

إال أن فكرة إعادة التفاوض حول االتفاق أثارت ردود 
المؤيدين  المتظاهرين  صفوف  في  متعارضة  فعل 
مجلس  مقر  أمام  المتجمعين  لبريكست  والمناهضين 

العموم في ويستمنستر.
وقال فيليب ايستون )66 سنة( المؤيّد بريكست، »ال 

بدّ من إعادة التفاوض، ألّن الباكستوب غير مقبول«.
أمّا نيك جاكسون )48 عامًا( المعارض خروج المملكة 
على  اإلصرار  فانتقد  األوروبّي،  االتحاد  من  المتّحدة 
إعادة التفاوض مع تأكيد االتحاد األوروبي رفضه لذلك. 
ال  األوروبي  االتحاد  قادة  قال  »لقد  اإلطار  وقال في هذا 
)لمفاوضات جديدة( وقالوا ذلك مرارًا. وال أعرف لماذا ال 

تفهم« في إشارة إلى تيريزا ماي.
التداول  يجري  التي  األخرى  التعديالت  أبرز  ومن 
بشأنها، ما قدّمته النائبة العمالية ايفيت كوبر التي تريد 
مع  اتّفاق  دون  من  خروج  لتجنب  بريكست  موعد  إرجاء 
االتحاد األوروبي. وفي حال إقراره، سيكون على النوّاب 
إلجبار  المقبل  فبراير  من  الخامس  في  قانون  مناقشة 
الحكومة على إرجاء موعد »بريكست« في حال لم يتمّ 
من  والعشرين  السادس  في  جديد  اتّفاق  إلى  التوصل 

فبراير.
العمّال  حزب  زعيم  دعم  على  التعديل  هذا  وحصل 
المعارض، كوربن، الذي اعتبر أنّه سيُتيح »إعطاء بعض 
الوقت إلعادة التفاوض« وتجنّب خروج من دون اتّفاق 

»سيتسبّب بكثير من األضرار« لالقتصاد البريطاني.

ماكرون يطالب لندن بحسم موقفها

تيريزا ماي تحظى بثقة البرملان إلعادة التفاوض حول »بريكست« واألوربيون يرفضون

<   رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي

<    معارضون لبريكست يرفعون علم االتحاد األوروبي على حافلة في لندن

إغالق الحكومة الفيدرالية كلف 11 مليار دوالر

تراجع شعبية ترامب مع استمرار أزمة 
تمويل الحائط واقتراب انتهاء تحقيق مولر

واشنطن – وكاالت

تزايدت المصاعب التي يواجهها الرئيس األميركي دونالد ترامب في منتصف 
بناء  في  رغبته  الكونغرس بشأن  مع  استمرار خالفه  مع  األولى  رئاسته  فترة 
حائط على طول الحدود مع المكسيك، وذلك على الرغم من اضطراره إلعادة 
فتح الحكومة الفيدرالية ودفع رواتب ما يزيد عن 800 ألف موظف من دون 

التوصل التفاق.
كما يخشى ترامب من تبعات انتهاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص 
روبرت مولر بشأن تواطؤ محتمل لحملته مع روسيا لضمان فوزه باالنتخابات 
2016 في مواجهة منافسته الديمقراطية هيالري  الرئاسية في نهاية العام 
كلينتون. وكان وزير العدل األميركي باإلنابة ماثيو ويتيكر قد أعلن اإلثنين أّن 

المدعي الخاص، مولر، قد »شارف على االنتهاء« من تحقيقاته.
وقال ويتيكر للصحافيين إّن »تحقيق مولر شارف على االنتهاء«، وتابع »لقد 
تم إحاطتي بشكل كامل بشأن التحقيق وأتطلع أن يقدم المدير مولر تقريره 
النهائي«. وأضاف »آمل أن نتمكن من الحصول على التقرير من المدير مولر 
في أقرب وقت ممكن«.ومن المقرر أن يقدم مولر تقريره المرتقب إلى ويتيكر 
ما لم يتم استبداله ببيل بار، الذي رشحه ترامب لّكنه ال يزال ينتظر موافقة 

مجلس الشيوخ على تعيينه.
ويحاول مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفريقه منذ عام 
ونصف العام معرفة ما إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب 
لم  مولر  يقودها  التي  التحقيقات  فإن  اآلن،  2016. وحتى  عام  وموسكو في 
تستهدف مباشرًة ترامب بل أدّت إلى اتهامات متعددة وإدانات لـ34 شخصا 

من بينهم مستشارون مقربون من 
قطب العقارات الثري.

السلطات  أوقفت  والجمعة، 
مستشار  ستون  روجر  األميركية 
وقت  منذ  وصديقه  السابق  ترامب 
في  إليه  تهمًا  ووجهت  طويل، 
أحد  بذلك  ليكون  التحقيق،  إطار 
الذين  الرئيس  من  المقربين  آخر 
هذه  في  لالستجواب  يخضعون 
توجيه  وتم  تؤرقه.  التي  القضية 
سبعة اتهامات لستون تشمل عرقلة 
كاذبة  بأقوال  واإلدالء  رسمي  إجراء 
والتالعب بالشهود، كما أفاد مكتب 

مولر.
ترامب  مساعدي  من  ستة  وأقر 
مخالفات  بارتكابهم  اآلن  حتى 
كوهين  مايكل  بينهم  من  مختلفة 
وبول  السابق،  ترامب  محامي 
لفريق  مديرًا  كان  الذي  مانافورت، 
حملة ترامب ومايكل فلين، مستشار 
القومي.  لألمن  السابق  ترامب 

شعواء«،  مطاردة  »حملة  أنه  ويعتبر  متكرر،  بشكل  التحقيق  ترامب  وينتقد 
ويتهم مولر بأنه يعمل لخدمة الديموقراطيين.

تكاليف اإلغالق
من ناحية أخرى، أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس األميركي أن اإلغالق 
إجمالي  كلف  من شهر  ألكثر  األميركية  الفيدرالية  الحكومة  الجزئي ألجهزة 
الناتج الداخلي للبالد 11 مليار دوالر، بينها 3 مليارات لن يكون من الممكن 

تعويضها.
وأوضح المكتب في بيان اإلثنين أنه »نتيجة تراجع النشاط االقتصادي، يرى 
مكتب الميزانية في الكونغرس أنه تم اقتطاع ثالثة مليارات دوالر من إجمالي 
الناتج الداخلي في الفصل الرابع من 2018. وخالل الفصل األول من 2019، 
تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي بثمانية مليارات دوالر بما يعكس في آن 
أسابيع اإلغالق الخمسة واستئناف النشاط االقتصادي عند استئناف التمويل«. 
وذكر المكتب أن ثالثة مليارات دوالر من هذه الخسائر اإلجمالية تمثل حوالى 

%0,02 من توقعات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2019.
وكتب أنه »خلف هذه العواقب على االقتصاد بصورة إجمالية، هناك التأثير 
القطاع  شركات  »بعض  بأن  محذرا  والعمال«  الشركات  على  بكثير  األكبر 

الخاص لن تعوض أبدا عن مداخيلها الفائتة«.
عن  التعويض  سيتم  المطاف  نهاية  في  أنه  من  »بالرغم  البيان  وتابع 
القسم األكبر من خسائر إجمالي الناتج الداخلي خالل الفصل الرابع من 2018 
والفصل األول من 2019، فإن مكتب الميزانية يرى أن حوالى ثالثة مليارات 

دوالر لن يمكن تعويضها«.
ألف موظف حكومي، أعلن   800 أكثر من شهر وطاول  وبعد شلل استمر 
لإلغالق  حد  لوضع  اتفاق  عن  الجمعة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 

الحكومي وتمويل األجهزة الفيدرالية حتى 15 فبراير.
يتم  لم  حال  في  التاريخ  هذا  من  اعتبارا  جديد  مالي  بشلل  هدد  لكنه 
التوصل إلى تسوية بشأن الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود الجنوبية مع 
يرفضه  ما  وهو  الميزانية،  ضمن  له  تمويل  بتخصيص  ويطالب  المكسيك، 

الديموقراطيون.

نصف األميركيين ال يثقون في ترامب
أن  واليته،  منتصف  إلى  ترامب  وصول  مع  تزامن  للرأي  استطالع  أفاد  كما 
الرأي  استطالعات  ولم تحمل  إطالقا«.  به  يثقون  األميركيين »ال  نحو نصف 
العديدة التي أجريت في هذه المناسبة أخبارا سعيدة للرئيس األميركي، الذي 
خرج من أزمة االغالق الحكومي مهزوما بعد أن اضطر في نهاية المطاف إلى 

التراجع، ولو مؤقتا، عن مشروع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وكشف آخر استطالع أجرته قناة »أي بي سي نيوز« بالتعاون مع صحيفة 
أكانوا  سواء  السياسيين،  قادتهم  إزاء  األميركيين  حذر  بوست«،  »واشنطن 
الثقة يطاول بشكل  جمهوريين أو ديموقراطيين. ولكن هذا الحذر وانعدام 
خاص ترامب. فقد تبين أن نحو نصف األميركيين )%48( »ال يثقون إطالقا« 
بترامب، مقابل %37 ال يثقون برئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي 

بيلوسي.
وال تبدو األرقام مشجعًة أيضًا بالنسبة لما كان االميركيون يتوقعونه من 

ترامب لدى وصوله إلى البيت األبيض في 20 يناير 2017.
فقد كان %50 يتوقعون من ترامب أن يكون فاعال لجهة النجاح في ضبط 
 17 بتراجع  أي  بالفعل،  بذلك  نجح  أنه  اليوم  يرون  فقط   33% لكن  العجز، 

نقطة. وفي ما يتعلق بالصحة، كان الفارق 11 نقطة.
من  فقط   32% يملك  األبيض،  البيت  في  أدائه  على  الحكم  عن  وبعيدا 
أدنى  من  بنقطتين  أقل  أي  ترامب كشخص،  من  إيجابيًا  موقفًا  األميركيين 
لوينسكي.  بمونيكا  أوج فضيحة عالقته  في  كلينتون  بيل  اليها  نسبة وصل 
وكرر دونالد ترامب في أكثر من مناسبة أنه ينوي الترشح لوالية ثانية في عام 
2022، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدة نواب ديمقراطيين من مجلسي 

الشيوخ والنواب عن نيتهم منافسة الرئيس الحالي.

< وزير العدل باإلنابة ماثيو ويتكر
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الخرطوم ــ وكاالت  

األمة  حزب  رئيس  نائبة  السودانية  األمن  قوات  اعتقلت 
عائلتها،  أعلنت  ما  األربعاء، وفق  أمس  المعارض  الرئيس 
المناهضة  التظاهرات  قمعها  من  السلطات  تزيد  فيما 

للحكومة التي هزت البالد.
الوطني  والمخابرات  األمن  جهاز  من  عناصر  وألقت 
ما  وفق  منزلها  من  مريم  على  القبض  النافذ  السوداني 
أكدت شقيقتها رباح. وقالت رباح الصادق المهدي »صباح 
األمن  لجهاز  تتبعان  سيارتان  حضرت  األربعاء،  اليوم 
أن  دون  منزلها  من  الصادق  مريم  وأخذت  والمخابرات، 
يبرزوا مستند استدعاء وحتى اآلن لم تعد وال نعرف عنها 

شيئًا«.
المهدي  مريم  نظمت  األمة،  حزب  لرئيس  وكنائبة 
عمر  الرئيس  لحكومة  مناهضة  فعاليات  دوري  بشكل 

البشير.
ويدعم والدها، رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، 
البشير  عمر  حكم  بإنهاء  المطالبة  التظاهرات  حركة 

المستمر منذ ثالثة عقود.
وتسلم البشير الحكم في العام 1989 بانقالب مدعوم 
ديمقراطيًا  منتخبة  بحكومة  مطيحًا  اإلسالميين،  من 

بقيادة الصادق المهدي.
صالة  عند  درمان  أم  في  مسجد  في  المهدي  وقال 
المصلين،  مئات  إلى  متوجهًا  الماضي،  األسبوع  الجمعة 
»على هذا النظام أن يسقط فورًا«. وبعد عام في المنفى، 
عاد المهدي إلى السودان في 19 ديسمبر، في اليوم نفسه 

الذي اندلعت فيه التظاهرات المناهضة للحكومة.

اطالق سراح المعتقلين
حزب  رئيس  نائبة  المهدي،  الصادق  مريم  اعتقال  ويأتي 
جميع  بإطالق  أمرًا  السلطات  إصدار  على  يوم  بعد  األمة، 
من اعتقلوا في التظاهرات التي عمّت البالد منذ ديسمبر.
في  الثالثاء  أعلنت  قد  السودانية  اإلعالم  وزارة  وكانت 
بيان أن مدير جهاز األمن والمخابرات الفريق صالح قوش، 
»أصدر قرارًا بإطالق جميع المعتقلين في األحداث األخيرة«.

متظاهر  ألف  من  أكثر  إن  الحقوقية  الجماعات  وتقول 
منذ  احتجزوا  وصحفي  وناشط  المعارضة  في  وقيادي 
المناهضة  االحتجاجات  قمع  والمخابرات  األمن  جهاز  بدأ 
 19 في  البالد  أنحاء  مختلف  في  اندلعت  التي  للحكومة 

ديسمبر.
من جهة ثانية نقلت وكالة األنباء السودانية )سونا( عن 
الفريق أول عصام الدين مبارك نائب رئيس أركان القوات 
الثالثاء على »التزام القوات المسلحة  المشتركة تشديده 
مشيرًا،  الوطن«،  مكتسبات  وحماية  البالد  عن  بالدفاع 

واألخطار  األعداء  لدسائس  الكامل  وإدراكها  وعيها  »إلى 
من  قيادته  حول  التفافها  مؤكدًا  السودان،  تهدد  التي 
أجل األمن واالستقرار«. وأضاف الفريق مبارك »ال بد من 
التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال 

االعتداء وبقائها حارسًا أمينًا وصمام أمان للوطن«.

البجا في بورتسودان
وتجددت االحتجاجات الثالثاء واستخدمت قوات األمن الغاز 
وأم  الخرطوم  في  المتظاهرين  لتفريق  للدموع  المسيل 

اعتصم  البالد  شرق  شمال  في  بورتسودان  وفي  درمان. 
الرئيس  باستقالة  للمطالبة  البجا  قبائل  من  سودانيون 
21 شخصًا من مدينتهم  السوداني، وإلحياء ذكرى مقتل 

قتلوا قبل 14 عامًا خالل مواجهات مع الشرطة.
السكان  البجا،  من  ناشط  وهو  موسى  عبداهلل  وقال 
السودان، »حوّلنا ذكرى شهداء  لمنطقة شرق  األصليون 
المهنيين  تجمع  حراك  من  كجزء  اعتصام  إلى  البجا 
السودانيين  المهنيين  تجمّع  ويقود  السودانيين«. 

االحتجاجات المناهضة لحكومة البشير.

ليست  الثالثاء  اليوم  »اعتصامات  موسى  وأضاف 
السوداني  الشعب  لكل شهداء  ولكن  البجا فقط  لشهداء 
في انتفاضة ديسمبر«. وانفجرت االحتجاجات في السودان 
الشارع  إلى  غاضبة  حشود  نزلت  عندما  ديسمبر،   19 في 
أضعاف.  ثالثة  الخبر  سعر  الحكومة  زيادة  على  لالحتجاج 
مناهضة  احتجاجات  إلى  لتتحول  التظاهرات  وتنامت 

للحكومة تطالب الرئيس بالتنحي.
ويرى محللون أن حركة االحتجاج الحالية هي أكبر تحدّ 
يواجهه البشير منذ أن تسلم السلطة بانقالب مدعوم من 
اإلسالميين في العام 1989، علمًا بأنه تجاوز العديد من 

التظاهرات خالل السنوات الماضية.
لتنحيه،  الدعوات  المخضرم،  القائد  البشير،  ورفض 
في  العنف  »المتسللين« مسؤولية  وحمّل مجموعات من 

التظاهرات.
قتلوا  شخصًا   30 إن  الحكوميون  المسؤولون  ويقول 
تؤكد  بدئها، في حين  منذ  بالتظاهرات  مرتبط  في عنف 

جماعات حقوقية أن عدد القتلى تجاوز الـ40 شخصًا.
الرياض مع »استقرار« السودان

من جهة ثانية، أّكدت السعودية الثالثاء دعمها سلطات 
السودان مؤكدة رفضها المساس بـ»أمن واستقرار« هذا 

البلد.
برئاسة  األسبوعية  جلسته  في  الوزراء  مجلس  وشدد 
على  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل 
التحديات  مواجهة  في  السودان  مع  المملكة  »تضامن 
»أمن  أن  رسمي  بيان  في  مضيفًا  الراهنة«،  االقتصادية 

السودان أمن للمملكة واستقرارها استقرار لها«.
السوداني  الرئيس  دعمها  أيضًا  أعلنت  قطر  وكانت 
خالل زيارة األخير الدوحة في الثالث والعشرين من الشهر 
الشيخ  األمير  القطرية عن  اإلعالم  ونقلت وسائل  الجاري. 
الثابت في  ثاني »تأكيده موقف بالده  آل  تميم بن حمد 

حرصها على وحدة السودان واستقراره«.
بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم  المتحدث  وكان 
القوات  جانب  إلى  روس  »مدربين«  بوجود  اإلثنين  أقر 
الحكومية في السودان، مضيفًا أن هذا الوجود العسكري 
الروسية–السودانية«  الثنائية  العالقات  إطار  »في  يندرج 

وزعم أنه »مشروع تمامًا«.

الجيش يؤكد دعم قيادته وموسكو تقر بوجود »مدربين روس«

اعتقال نائبة رئيس حزب األمة السوداني واتساع التظاهرات ضد البشير

<   متظاهرون سودانيون خالل اعتصام في حي البحري في الخرطوم ضّد الرئيس عمر البشير

<   رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد اهلل 

<  بحرينيون يحملون صور  الشيخ علي سلمان خالل احتجاجات على توقيفه 

<  آغنس كاالمار

<    نائبة رئيس حزب األمة المعارض مريم المهدي 
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تونس ــ وكاالت

الرئيس التونسي يتهم الشاهد بالتمسك 
بالسلطة والتحالف مع »النهضة«

خطوة تعزز االنقسام بين الضفة وغزة

واشنطن واالتحاد األوروبي وإيران ينتقدون الحكم

الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة والتشكيل الجديد »فتحاوي«

السجن املؤبد لزعيم املعارضة الشيعية في البحرين بتهمة التخابر مع قطر

الثالثاء  مساء  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  قبل 
بدأت  حين  في  اهلل،  الحمد  رامي  حكومة  استقالة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل  بين  مشاورات 
لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يغلب عليها الطابع 
الفلسطيني  الوضع  من  للخروج  محاولة  في  السياسي، 

الراهن.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة وفا 
الحمد  رامي  الرسمية إن عباس »قبل استقالة حكومة 
الحكومة  تشكيل  حتى  األعمال  بتسيير  وكلفها  اهلل، 

الجديدة«.
المشاورات  الرئيس  سيبدأ  »وعليه،  البيان  وأضاف 
التحرير  منظمة  فصائل  من  سياسية  حكومة  لتشكيل 
تشريعية  النتخابات  اإلعداد  بهدف  الفلسطينية 

جديدة«.
الوزراء  مجلس  جلسة  خالل  قال  اهلل  الحمد  وكان 
تصرف  تحت  استقالتها  تضع  »الحكومة  األسبوعية 
 )...( مهامها  أداء  في  مستمرة  وهي  الرئيس  سيادة 
حكومة  تشكيل  حين  إلى  مسؤولياتها  جميع  وتحملها 
بعد  اهلل  الحمد  استبدال  محللون  واعتبر  جديدة«. 
خمسة أعوام من عمله خطوة من الرئيس الفلسطيني 
حركة  على  والضغط  سلطته  لتقوية  عباس  محمود 
ستؤدي  خطوة  اعتبروها  آخرين  لكن  لعزلها،  حماس 
إلى تعزيز االنقسام عبر سيطرة فتح بالكامل على قيادة 

الضفة الغربية، وحركة حماس على قطاع غزة.
من  ليس  إنه  شاهين  خليل  السياسي  المحلل  وقال 
اهلل،  الحمد  بتغيير  عباس  الرئيس  يقوم  أن  الضرورة 
تتم  أن  الممكن  »ومن  تحسم  لم  اآلن  لغاية  فاألمور 

إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة«.
وعن سبب تغيير هذه الحكومة قال شاهين، »الوضع 
الحكومة  هذه  وأن  خاصة  يحتمل،  يعد  لم  الراهن 

والخالف  البحرينية  المعارضة  للمواجهة مع  في تصعيد 
القائم مع الدوحة، أيّدت محكمة التمييز اإلثنين حكمًا 
بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي 
لصالح  »التخابر«  بتهمة  واثنين من مساعديه،  سلمان 

قطر، على ما أفاد مصدر قضائي بحريني.
والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي وال يمكن 
ببراءة  أولي  حكم   2018 يونيو  في  وصدر  به.  الطعن 
العامة قامت باستئناف  النيابة  سلمان ومساعديه، لكن 
حكمًا  نوفمبر  في  االستئناف  محكمة  لتصدر  الحكم، 

بالسجن المؤبد بحقهم.
قامت  التمييز  محكمة  إن  القضائي  المصدر  وقال 
»برفض الطعن المقدّم« من سلمان على الحكم الصادر 

بحقه من قبل محكمة االستئناف.
فإن  االثنين،  البحرينية  العامة  للنيابة  بيان  وبحسب 
دولة  مع  »التخابر  شملت  سلمان  إلى  الموجهة  التهم 
عدائية  أعمال  »الرتكاب  قطر،  إلى  إشارة  في  أجنبية« 
ضد مملكة البحرين وبقصد اإلضرار بمركزها السياسي 
نظام  إسقاط  بغية  القومية  وبمصالحها  واالقتصادي 

الحكم في البالد«.
وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي األسود وحسن 
البرلمان  في  سابقان  نائبان  والرجالن  غيابيًا.  سلطان، 

موجودان خارج البحرين.
أوقف زعيم المعارضة الشيعية في 2014، وحكم عليه 
بتهمة  إلدانته  أعوام  أربعة  بالسجن   2015 يوليو  في 
التحريض على »بغض طائفة من الناس« و»إهانة« وزارة 

الداخلية خالل أحداث العام 2011.
وقررت محكمة االستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة 
أعوام بعدما أدانته أيضًا بتهمة »الترويج لتغيير النظام 
نادرة  التمييز في خطوة  تقرر محكمة  أن  قبل  بالقوة«، 

تطبيق  يخص  فيما  سواء  القرارات  من  عددًا  اتخذت 
قانون الضمان االجتماعي أو قرارات بشأن وقف رواتب 
موظفين من غزة، إضافة إلى وجود حالة من االستوزار 

لدى مسؤولين«.
على  الضغط  عباس  الرئيس  نية  مع  واتفق شاهين 
جديدة،  سياسية  حكومة  تشكيل  خالل  من  حماس 
بموقف  مرهونًا  »يبقى  األمر  أن هذا  إلى  أشار  أنه  غير 
الفصائل الفلسطينية األخرى التي أعلن بعضها رغبته 

بحكومة وحدة وطنية ال يغلب عليها اللون الواحد«.
مشاوراتها  بدأت  أنها  اإلثنين  فتح  حركة  وأعلنت 
التحرير  لمنظمة  التابعة  الفلسطينية،  الفصائل  مع 
غير  جديدة،  فلسطينية  حكومة  لتشكيل  الفلسطينية، 

أن أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة ما زالت غير 
واضحة. وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها 
فوزي برهوم، »حكومة الحمد اهلل كان لها الدور األكبر 
شعبنا،  مصالح  وتعطيل  االنقسام  وتعزيز  ترسيخ  في 
فتح  األدوار مع حركة  تبادل  إطار  تأتي في  واستقالتها 
ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل 
حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبو مازن وحركة 

فتح«.
وترفض حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، 
الفلسطينية ومثلها حركة  التحرير  الدخول في منظمة 

الجهاد اإلسالمي.
واعتبر محللون اإلثنين أن تشكيل حكومة فلسطينية 

توقيف  عملية  وأدت  سنوات.  أربع  إلى  العقوبة  خفض 
سلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت المملكة الصغيرة، 
وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية 

ومن قبل الواليات المتحدة، حليفة البحرين.

»انتقام سياسي«
وقال »مركز البحرين للحقوق والديمقراطية« في بيان 
انتقام سياسي  الحكم بسجن سلمان، »إنه  تعليًقا على 

وإهانة للعدالة«.
التمييز  محكمة  قد حضّت  المتحدة  الواليات  وكانت 
سلمان.  بتبرئة  سابق  حكم  نقض  عدم  على  البحرينية 
لهجة  ترامب  األمريكي دونالد  الرئيس  إدارة  وتستخدم 
مخففة لدى انتقادها حلفاءها الخليجيين في قضايا حقوق 

اإلنسان، واإلثنين كان رد فعلها مدروسًا.

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  اعتبر  تويتر  وعلى 
األميركية على روبرت باالدينو أن الحكم »يقّلص مساحة 
حرية التعبير والنشاط السياسي، اللذين يكفلهما تاريخيًا 

النظام الدستوري البحريني«.
وحليفة  األميركي  الخامس  األسطول  مقر  والبحرين 
لواشنطن. وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب خّفف 
البلد  هذا  إلى  األسلحة  بيع  على  المفروضة  القيود  من 
منذ تسلمه الحكم في يناير 2017. واعتبرت من جهتها 
منظمة العفو الدولية في بيان أن الحكم »ضربة جديدة 

لحرية التعبير«.
من جهته، أفاد االتحاد األوروبي في بيان أن »قرار اليوم 
يمثل خطوة جديدة ضد األصوات المعارضة«، مضيًفا أن 
بروكسل عبّرت مرارًا عن »قلقها حيال القيود المتزايدة 
وإلى  البحرين  وتتهم  البحرين«.  في  التعبير  حرية  على 

التحرير دون إشراك حركة حماس  من فصائل منظمة 
االنقسام  تفاقم  إلى  سيؤدي  فيها،  اإلسالمي  والجهاد 

الفلسطيني الداخلي.
الحكومة  وهي  اهلل،  الحمد  حكومة  تشكلت 
عقب   ،2014 العام  في  عشرة  السابعة  الفلسطينية 
ومن  الفلسطينية  الفصائل  مختلف  بين  مشاورات 
لها  أوكل  حيث  اإلسالمي،  والجهاد  حماس  ضمنها 
العام  في  بدأ  الذي  الفلسطيني  االنقسام  إنهاء  مهمة 
2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وإعادة 

بناء القطاع.
مرات  ثالث  الحين  ذلك  منذ  الحكومة  تعديل  وتم 

)2015 مرتين وفي العام 2018( بإضافة وزراء جدد.
بتمكينها  تطالب  وهي  الحكومة  تشكلت  أن  ومنذ 
من العمل بحرية في قطاع غزة، حيث زار رئيس الوزراء 
غزة مرتين األولى عقب توليه منصبه مباشرة في العام 

.2014
 ،2018 العام  من  مارس  في  الثانية  الزيارة  وفي 
وقع انفجار كبير حين كان موكب رئيس الوزراء الحمد 
اهلل يمر من المدخل الرئيس إلى قطاع غزة، واتهمت 
السلطة الفلسطينية حركة حماس بتدبير هذا االنفجار 

الغتيال الحمد اهلل وهو ما نفته حماس.
وتأتي استقالة الحمد اهلل في ظل احتجاجات واسعة 
الضمان  قانون  على  احتجاجًا  الغربية  الضفة  شهدتها 
االجتماعي الذي حاولت حكومة الحمد اهلل تطبيقه على 
خالل  محتجون  وهتف  الخاص،  القطاع  في  العاملين 
 .. »ارحل  أسبوعين:  قبل  القانون  هذا  ضد  تظاهرة 

ارحل«، في إشارة إلى الحمد اهلل.
البدء بمشاورات  وقبيل  الفلسطيني  الرئيس  أن  غير 
رئاسيًا  مرسومًا  اإلثنين  ليلة  أصدر  الحكومة  تشكيل 
من  كثير  عبر  الوقت  ذات  وفي  القانون،  تنفيذ  أوقف 

الفصائل الفلسطينية عن تقديرها هذا القرار.
اهلل  رام  مدينة  وسط  العمال  من  المئات  واحتفل 
بقانون  العمل  إلغاء  اإلثنين بسبب  الغربية  الضفة  في 

الضمان االجتماعي.

بتمويل  قطر  ومصر،  اإلمارات  ودولة  السعودية  جانبها 
اإلرهاب والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه 

اإلمارة الصغيرة.
وكانت الدول األربع قطعت عالقاتها مع قطر في يونيو 
مقاطعة  وفرضت  االتهامات.  هذه  خلفية  على   2017
من  القطرية  الطائرات  ومنعت  الدوحة،  على  اقتصادية 
عبور أجوائها والشركات القطرية من العمل على أراضيها، 
بينما حظرت السعودية واإلمارات والبحرين على مواطنيها 

السفر إلى قطر.

»الحراك مستمر«
السلطات تضييق  تحاول  إلى جانب مالحقة معارضيها، 
سياسة  تتبنى  التي  السياسية  الجمعيات  على  الخناق 
البحريني  القضاء  حّل   ،2016 يوليو  وفي  لها.  مناهضة 
جمعية »الوفاق« الشيعية المعارضة التي كانت لديها أكبر 
كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وكذلك 

جمعية »وعد« العلمانية المعارضة.
ومنعت الجمعيتان أيضًا من المشاركة في االنتخابات 
البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي. وقالت »الوفاق« 
التي ال تزال ناشطة خارج البحرين، في بيان، إن الحكم 
ضد سلمان »جاء ألسباب سياسية انتقامية وأن استخدام 
الدموي  للنظام  القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة 
االستبدادي في البحرين«، معتبرة أن »كل القضية ارتكزت 

على فبركة وتدليس متهالك«.
ورأت أن »الحراك في البحرين مستمر ولن يتوقف أو 
يتراجع بل سيزداد قوة ومنعة وإن الغالبية العظمى من 
النظام  من  التحول  بضرورة  متمسكة  البحرين  شعب 

االستبدادي الدموي إلى نظام ديمقراطي معتدل«.
على  االضطرابات  تدعم  إيران  إن  البحرين  وتقول 
أراضيها، وهو اتهام تنفيه طهران. وقالت وزارة الخارجية 
اإليرانية االثنين إن الحكم على سلمان »مرفوض«، لكنه 

أضاف »مع ذلك، نحن ال نتدخل في شؤون البحرين«.

الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد،  التونسي  اتهم الرئيس 
بالتمسك بالسلطة، معتبرًا أن حزب »النهضة« اإلسالمي سيدعم األخير »سرًا« 

في االنتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال السبسي في حوار مع جريدة »العرب« اللندنية، صدر الثالثاء، إن »الشاهد 
يريد أن يبقى في السلطة، فقال إن عنده خالفًا مع النداء )حزب نداء تونس(. ال 

أعتقد أن هذا هو األصل«.
وأضاف أن حزب النهضة »فهم طموحه وتعامل معه بذكاء ودفعه إلى تكوين 
السبسي  تصريحات  وتأتي   .»2019 انتخابات  بعد  الحكم  يشاركه  جديد  حزب 

االنتخابات  قبيل  مشحون  سياسي  جو  في 
العام،  نهاية  المقررة  والرئاسية  التشريعية 
وبعد أن أطلقت الكتلة البرلمانية »االئتالف 
المقربة   ، البرلمان(  نائبًا في   44( الوطني« 
ومنافسًا  »تقدميًا  حزبًا  الشاهد  يوسف  من 
»تحيا  حركة  باسم  النهضة«،  لحركة 

تونس«؛ استعدادًا لالنتخابات.
ببعدها  تونس«  »تحيا  حركة  وتتشابه 
الذي  تونس«  »نداء  حزب  مع  التقدمي 
الرئاسية  االنتخابات  في  الفوز  استطاع 

والتشريعية في 2014.
حزبه  بين  توافقًا  أعلن  السبسي  وكان 
»نداء تونس« وحزب »النهضة«« اإلسالمي 
إثر انتخابات 2014 . إال أن الرئيس التونسي 
حزب  وبين  بينه  التوافق  نهاية  وأعلن  عاد 
»النهضة« في الخريف الفائت، إثر تصريحات 

لرئيس الحكومة الشاهد اتهم فيها نجل الرئيس حافظ قائد السبسي بتدمير 
حزب »نداء تونس«.

السر  )الشاهد( في  الغنوشي سيدعمه  »راشد  أن  السبسي في حواره  واعتبر 
ليترشح لرئاسة الجمهورية. هذا لم يعد خافيًا على أحد في تونس«.

وأضاف أن حزب النهضة »مسيطر على المشهد السياسي التونسي، باعتبار 
أنه المساند الرئيسي للحكومة، ورئيسها. واألكيد أنه بال دعم النهضة لن تكون 
هناك حكومة«. وأوضح السبسي ردًا على سؤال عن إمكانية ترشحه لالنتخابات 
الرئاسية القادمة، »قمت بواجبي لكن ذلك ال يعني أنه من الضروري أن أرشح 
أنا ضد  الحياة.  المؤيدين لفكرة رئيس مدى  )...( لست من  نفسي لالنتخابات 

هذا التوجه. ليس طموحي أن أبقى رئيسًا مدى الحياة«.
وخلص إلى القول: »اليوم الذي أقرر فيه الترشح من عدمه، سيكون حافزي 

الحقيقي هو مصلحة تونس«.

<   قائد السبسي

اسطنبول ــ وكاالت

خبيرة أممية ستقدم تقريرها
عن مقتل خاشقجي نهاية مايو

أعلنت مقررة خاصة لألمم المتحدة حول عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أنها 
ستقدم تقريرها بنهاية مايو بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بالده في تركيا.
وقالت آغنس كاالمار للصحفيين من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول 
إن »التقرير سينشر قبل أن أقدمه لمكتب حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في 

جنيف، أي ربما في نهاية مايو«.
وسيصدر التقرير قبل جلسة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في يونيو، 
منذ  تركيا  تزور  التي  كاالمار  أوضحت  كما 

االثنين للبحث في قضية خاشقجي.
القنصلية  إلى  كاالمار  تدخل  ولم 
السعودية الثالثاء، لكنها أعربت عن رغبتها 
في  جولتها  نهاية  قبل  القنصلية  زيارة  في 
»وجهنا  كاالمار،  وأضافت  األسبوع.  آخر 
طلبًا للحكومة السعودية لدخول القنصلية 
وفي  هنا  سعودية  سلطات  للقاء  وكذلك 

السعودية. ننتظر ردهم«.
السلطات  ندعو  »باحترام  وتابعت 
دمنا  ما  ما  مرحلة  في  بالدخول  لنا  للسماح 

هنا«.
العدالة  حزب  باسم  المتحدث  واعتبر 
أنه  جيليك  عمر  تركيا  في  الحاكم  والتنمية 
على  السعوديين  ردّ  عدم  »الفاضح«  من 
طلب الخبيرة األممية دخول القنصلية. وأكد في حديث لقناة »أ هابر« التركية 

أن، »هذا الموقف يظهر نقصًا في التعاون، وهو محاولة إلخفاء بعض األمور«.
والحقًا، التقت كاالمار ألربع ساعات المدعي العام في اسطنبول، عرفان فيدان. 
غول  الحميد  عبد  العدل  ووزير  أوغلو،  تشاوش  مولود  الخارجية  وزير  واستقبل 

مساًء الخبيرة.
وتسعى كاالمار من هذه الزيارة إلى تركيز الضوء على مقتل خاشقجي في 2 
أكتوبر على يد عناصر سعوديين في قنصلية بالده في اسطنبول وتجزئة جسده. 
جثة  إخفاء  مكان  عن  الكشف  اآلن  حتى  ترفض  السعودية  السلطات  تزال  وما 

خاشقجي واكتفت بالقول إنه تــم تسليمها إلى »متعاون محلي«.

رام اهلل، فلسطين ــ وكاالت

دبي ــ وكاالت



قال رئيس المؤسسة الليبية الوطنية للنفط اليوم الثالثاء إن 
حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، سيظل مغلقا لحين 
مغادرة مجموعة مسلحة تحتل الموقع، وذلك بعد أكثر من 

شهر على غلق الحقل بسبب احتجاج.
خالل  النفط  مؤسسة  رئيس  اهلل  صنع  مصطفى  وقــال 
المجموعة  »على  لندن  في  هاوس  تشاتام  لمعهد  مؤتمر 
المسلحة التي تحاول رهن مؤسسة النفط وتعافي االقتصاد 
استئناف  المؤسسة  تدرس  أن  قبل  الحقل  تغادر  أن  الليبي 

اإلنتاج«، وفقا لوكالة »رويترز«.
وكان الحقل ينتج ما يصل إلى 315 ألف برميل يوميا قبل 
إغالقه. لكنه خسر 13 ألف برميل يوميا من طاقته اإلنتاجية 

ذكره  لما  وفقا  أمنية،  خروقات  بسبب  الماضي  الشهر  منذ 
صنع اهلل للصحفيين على هامش المناسبة. وقبل 17 فبراير 
2011 ، كان حقل الشرارة قادرا على إنتاج 340 ألف برميل 
يوميا، لكنه منذ ديسمبر الماضي تحت حالة القوة القاهرة، 
وقال صنع اهلل إن ليبيا تنتج حاليا ما يقل عن مليون برميل 
يوميا، وهو مستوى دون متوسط 1.1 مليون برميل يوميا 

في العام 2018.
الوطنية للنفط حقل الشرارة بالشراكة  وتدير المؤسسة 
قطاع  ويواجه  وإكينور.  وأو.إم.فـــي.  وتوتال  ريبسول  مع 
االضــطــرابــات،  بــدأت  أن  منذ  تعطيالت  الليبي  النفط 
المحتجون  يستهدف  مــا  وكثيرا  السياسي  واالنــقــســام 

والمجموعات المسلحة حقول النفط والبنية التحتية للطاقة.
ويشن الجيش الوطني الليبي حملة هذا الشهر يقول إنها 
منشآت  وتأمين  المسلحة  المجموعات  محاربة  إلى  تهدف 

النفط في الجنوب بما في ذلك حقل الشرارة.
وقال صنع اهلل في إشارة إلى حملة الجيش الوطني الليبي 
بإطالق مهمة  أكثر  »تعقد  الحقل  إعادة تشغيل  إن مسعى 
للسيطرة  محاولة  لتصبح  توسعت  اإلرهاب  لمكافحة  دولية 

على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط«.
األحداث  من  سلسلة  إطالق  هو  قلقي  يثير  »ما  وأضاف 
قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة 
الحقل  لتأمين  المفضل  الحل  إن  وقال  للنفط"«.  الوطنية 
تديره  الذي  النفطية  المنشآت  حرس  قوات  نشر  يتضمن 
الخيار  هذا  ستتبنى  النفط  مؤسسة  أن  مضيفا  المؤسسة 

لكن مع »بعض التردد«.
تشكيل  فوري  كإجراء  النفط  مؤسسة  اقتراح  إلى  وأشار 
تفاوضي«  أمني  إطــار  داخــل  حال  توفر  قد  مختلطة  »قــوة 

بقيادة حكومة الوفاق الوطني وبدعم من األمم المتحدة.

اقتصاد

كالم في األرقام

استخدموا مطار دبي الدولي
خالل العام 2018.

قالوا
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ارتفعت أسعار الذهب أمس األربعاء ألعلى مستوياتها منذ مايو 2018، بدعم 
من الضبابية التي تكتنف العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصين، 
وتوقعات بأن يبقي مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األمريكي( على 

أسعار الفائدة دون تغيير.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية 0.2 % إلى 1313.96 دوالر لألوقية 
)األونصة(، بعد أن المس 1315.49 دوالر وهو أعلى مستوياته منذ 14 مايو 

2018 في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 0.3 % إلى 1312.8 دوالر لألوقية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 0.6 % إلى 15.94 دوالر 
أعلى  الجلسة وهو  15.96 دوالر في وقت سابق من  بلغت  أن  لألوقية، بعد 

مستوياتها منذ يوليو 2018.
وانخفض البالديوم 0.3% إلى 1341.18 دوالر لألوقية، فيما صعد البالتين 

0.6% إلى 814.41 دوالر لألوقية.

الذهب يصعد لذروة مايو والفضة ملستوى يوليو

مليون مسافر 

»اتفقنا مع الحكومة األردنية 
على خفض أسعار شحنات 
النفط إليها مقابل تسهيل 
استيراد العراق للسلع«.

عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي 

89.15
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3823دوالر أميركي
1.5816يورو

1.8095الجنية االسترليني
0.3686الريال السعودي
0.3763درهم إماراتي
0.2059االيوان الصيني
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»االنجلو-  للفكر  بامتياز  حوصلة  العشرين  القرن  كــان 
متتاليين  نصرين  بفضل  العالم  اجتاح  الذي  ساكسوني« 
في حربين عالميتين كان الحسم فيها بأكبر جرعة رعب في 
تاريخ اإلنسانية بتفجير نووي شامل. أعقب ذلك نصر حاسم 
آخر في مجال األيدولوجيا على النقيض الثقافي االشتراكي 

)الجماعي( الوسط–أوروبي في نهاية القرن.
فرصة  الثمانينات،  نهاية  في  الشيوعية  نهاية  وكانت 
نموذج  لطرح  سكسونية  األنجلو-  الثقافة  أمــام  سانحة 
النموذج  في  تمثل  واالقتصاد  للسياسة  جديد  عملياتي 

المسمى العولمة.
 Free مجانية  غــذاء  وجبة  للعولمة  االتجاه  يكن  ولم 
العالم  إلى  األنجلو- سكسونية  الثقافة  Lunch مقدمة من 
بل كان بحثا عن مقابل أكبر عندما تعثرت العجلة الصناعية 
في  التوسع  على  القدرة  مطبات  في  الكبرى  ــدول  ال في 

السعات الصناعية مقابل الطلب المحلي المتنامي.
بالقبول  إال  الصناعية  الدول  أمام  حل  هناك  يكن  ولم 
لتخفيض  الشمال  إلى  الجنوب  من  البشرية  الهجرة  بتزايد 
تضخم التكاليف الصناعية، أو تصدير رأس المال إلى الخارج 

للحصول على الحاجيات المحلية بأقل التكاليف.
التخصص  تركيز  على  يقوم  كمفهوم  العولمة  كانت 
على  ساكسون  األنجلو-  دول  تحصل  بحيث  الصناعي 
التقنية  على  تعتمد  التي  األعلى  العائد  ذات  الصناعات 

المالية  والخدمات  اإللكترونيات  كصناعات  العالية 
ووسائل النقل، ونقل الصناعات األقل عائدا كالزراعة، 
وألعاب  والسيراميك  والبتروكيماويات  والمنسوجات 

األطفال إلى الدول األقل تقدما.
اقتصادية  ناحية  من  العولمة  نموذج  بتقدم 
بدأت  األميركية  المتحدة  الواليات  أن  وتقنية شهدنا 
باالستعمال المفرط ألنظمة العقوبات السياسية التي 
لم تكن تؤمن باستخدامها أثناء خوضها غمار الحرب 
الباردة، وذلك لحصر فوائد العولمة في تيار من الدول 

يصب إيجابا في مصالحها الوطنية.
استمرت  المتحدة  الواليات  فإن  المثال  سبيل  على 
لالستثمارات  كمستقر  الصين  مع  تعاملها  في  بقوة 
المالية األميركية التجارية الفائضة عن نقطة التوازن 

فوائض  استثمارات  الصين  تعيد  أن  مقابل  في  المحلي 
أرباحها من التصدير في سندات الخزينة األميركية.

)ذو  األقصى  الشرق  في  المتزايد  األميركي  االنغماس 
المتحدة  الواليات  إهمال  إلى  قاد  الرخيصة(  العمالة  تكلفة 
دول  بدأت  فبينما  الالتينية(.  )أميركا  الخلفية  لحديقتها 
كفيتنام وكوريا وتايالند وماليزيا أوما عرف في مصطلحات 
السريع،  االقتصادي  التوسع  في  اآلسيوية  بالنمور  العولمة 
أمــريــكــا  دول  تــعــثــرت 
مصدرا  وفقدت  الالتينية 
تمويل  مصادر  من  هاما 

تنمية اقتصاداتها.
بعد فشل تمرد ثقافة 
»الهيسبانك« المكسيكية 
المفتوحة  المواجهة  في 
األنجلو–ساكسون  مــع 
الحصار  وإحكام  الشمالي 
وقمعها  كوبا  في  عليها 
فقد  ــن  ــي ــت ــن األرج فـــي 
فنزويال  شافيز  استغل 
نحو  األميركية  االستدارة 
اإلفالت  لمحاولة  الشرق 
األنجلو-  سيطرة  مــن 

ساكسون الشمالي.
والتمثيل  االنتخابي  الصندوق  هو  شافيز  سالح  كان 
األنجلو–ساكسونية  الثقافة  آليات  نفس  أي  النيابي، 
الصندوق، ولم يكن مضى وقت طويل على اغتيال سلفادور 
في  الكونترا  دعم  محاوالت  على  وال  تشيلي  في  أليندي 
المتحدة  الواليات  داخل  فضائح  إلى  أدت  التي  نيكاراغوا 
شافيز،  على  العسكري  االنقالب  محاولة  لتجري  نفسها، 
هذا  لمثل  تأييدهم  تبرير  عن  ساكسون  األنجلو-  ويعجز 

االنحراف عن مفهوم الديمقراطية.
وال يمكنني هنا أن أحكم على أداء شافيز وال خلفائه في 
الفنزويلي،  للشعب  وأخيرا  أوال  متروك  فهذا  فنزويال،  حكم 
تؤكد  فبينما  القضية،  هذه  حول  كبيرا  تضاربا  هناك  لكن 
الحالية  الحكومة  إدارة  كفاءة  عدم  االقتصادية  المؤشرات 
ألي سبب من األسباب التي قد يرجعها البعض إلى الحصار 
سوء  إلي  اآلخر  البعض  يرجعها  أو  األميركي،  االقتصادي 
يحمل  نفسه  الصراع  أن  إال  المستشري،  الفساد  أو  اإلدارة 

أبعادا ثقافية قد يصعب على بعض المحللين إدراكها.
بريطانيا على الساحل األطلنطي المقابل للثقافة األنجلو-
األميركي  االقتصادي  اإلهمال  بهذا  شعرت  ساكسونية 
الجارة من خالل  بالقارة  ارتباطها  فزادت على مضض من 
أن  البداية  منذ  ظاهرا  كان  ــي.  األوروب االتحاد  مؤسسات 
التحرك البريطاني لم يكن أصيال بمعنى أنه دائم، بل كان 
األميركي  الشريك  فيها  سيبتعد  التي  الفترة  لجسر  تكتيكا 

عنها في نظام العولمة الذي ابتدعه وعمل به.
شروطا  فرضوا  األوربيين  فإن  تحديدا  السبب  ولهذا 
صارمة على الدخول والخروج من االتحاد التي كانت موجهة 

أساسا إلى الجزيرة األنجلو-ساكسونية.
مدفوعا  العولمة  نظام  لتفكيك  قوي  اتجاه  هناك  اليوم 
أساسا بوصول ترامب إلى السلطة، حقيقة أنا ال أفضل رؤية 
الفرد  دور  في  أواإلغــراق  شخصي  بشكل  السياسية  األمور 
كمفهوم  العولمة  أن  إنكار  يمكن  ال  إجماال.  السياسة  في 
وبدأ  األساسيين،  تخطيطه من مطلقيه  تم  عما  يخرج  بدأ 
يسبب أضرارا جانبية بليغة للثقافة األنجلو- ساكسونية. هنا 
األمر يتطلب إما التفكيك الكامل وذلك بالعودة إلى أنظمة 

االنعزال الشامل أوالتفكيك بغرض إعادة الترتيب.
حاليا،  الوارد  هو  الثاني  االحتمال  أن  أعتقد  جانبي  من 
حيث إن االحتمال األول له آثار سلبية مدمرة على الجميع، 
ومادام األمر جزئيا فإن إسكات التمرد الهاسبنكي والخروج 

البريطاني من أوروبا وتقليم أظافر الصين ليس غريبا.
كتبت هذا المقال ردا على أحد أساتذة العالقات الدولية 
الثنائيات  عصر  في  يعيشون  ــوا  زال ما  الذين  الليبيين 

)ديمقراطية مقابل ديكتاتورية(
* خبير اقتصادي ليبي 
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د. محمد أحمد*

تفكيك العوملة:
الصني وفنزويال

والبريكست كأمثلة

ال يمكن إنكار أن 
العولمة كمفهوم 

بدأ يخرج عما تم 
تخطيطه ويسبب 

أضرارًا جانبية بليغة 
للثقافة األنجلو- 

ساكسونية

النفط  لتصنيع  رأس النوف  إدارة شركة  رئيس مجلس  قال 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إن  بسيبسو،  شعبان  والــغــاز، 
بحلول  النفط  يوميا من  برميل  مليون   1.6 إنتاج  تستهدف 

نهاية العام الجاري.
وبحساب كمية اإلنتاج المستهدفة مع متوسط سعر 55 
دوالرا للبرميل، حسب تقديرات بنك االستثمار الدولي »جيه 
بي مورغان«، فإن تقديرات إجمالي قيمة إنتاج النفط يوميا 

تصل إلى نحو 88 مليون دوالر.
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وكان 
إن  الجاري  يناير   6 في  قال  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
المؤسسة حققت خالل العام 2018 »أعلى إيرادات على مدار 
إنتاج  متوسط  »سجلت  حيث  الماضية«،  السنوات  الخمس 
يومي بلغ 1.107 مليون برميل وإيرادات نفطية بقيمة 24.4 

مليار دوالر في العام 2018«.
يوميا،  نفط  برميل  مليون  نحو  حاليا  تنتج  ليبيا  لكن 
بنهاية  برميل  مليون   1.6 إلى  إنتاجها  زيــادة  وتستهدف 
واألمنية، حسب تصريح  التقنية  التحديات  بعد تخطي  العام 
جلوبال  بي  آند  »إس  مؤسسة  مع  مقابلة  في  بسيبسو، 
بالتس« على هامش المنتدى السابع والثالثين الذي أطلقه 
المقابلة،  الياباني للبترول. ونوه بسيبسو في  التعاون  مركز 
والتحسين  التطوير  عمليات  أن  إلى  اإلثنين،  نشرت  التي 
المخططة تستهدف المرحلة األدنى من صناعة النفط والغاز 
وهي عمليات التكرير والتوزيع«، وتابع: »لدينا خطة للوصول 
إلى أكثر من مليوني برميل نفط يوميا بحلول العام 2020«، 
لكنه أشار إلى وجود تحديات على الصعيد التقني، والحاجة 
إلى  أشار  كما  القديم،  النظام  لتحديث  االستثمار  مزيد  إلى 

تحديات أخرى على الصعيد األمني.
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  كان 
مليار   60 إلى  تحتاج  ليبيا  إن  الماضي  نوفمبر  في  قال  اهلل 
دوالر من االستثمارات إلحياء قطاع إنتاج الطاقة، من بينها 
إلى نحو  التكرير  لرفع طاقة  40 مليار دوالر سوف تستخدم 
مليون برميل يوميا من النفط، فيما تستخدم الــ 20 مليار 

على مدار السنوات الخمس المقبلة في تطوير البنى التحتية.
األمر الذي أوضحه صنع اهلل الذي كان يتحدث في مقابلة 

مع جريدة »ذا ناشونال« اإلماراتية، قائال: »هناك حاجة على 
مدار السنوات الخمس إلى 20 مليار دوالر في مرحلة صناعة 
التحقق من  المنبع، وبالنسبة لصناعة المصب فيتعين علينا 
صحة دراسة شركة )وود غروب(.وبالتالي، سيكون إجمالي ما 

نحتاجه 60 مليار دوالر«.
غروب«  »وود  شركة  مع  محادثات  هناك  أن  إلى  يشار 
البريطانية لخدمات الطاقة إلعداد دراسة حول إصالح أصول 
إلنشاء  خطط  إلى  إضافة  بالدولة،  الخاصة  النفط  تكرير 
محطات تكرير وبتروكيماويات متكاملة، حسب ما قاله صنع 

اهلل لـ جريدة »ذا ناشونال«.
فإن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  توقعات  ووفــق 
برميل  المليوني  سيفوق   2022 العام  بحلول  ليبيا  »إنتاج 
يوميا من النفط، وثالثة ماليين قدم مكعبة من الغاز، لذلك 
نحتاج إلى إجمالي 20 مليار دوالر للسنوات الخمس المقبلة، 
ستوجه  كما  اإلنتاج«.  زيادة  في  سيساعد  )االستثمار(  وهذا 
تلك االستثمارات »إلى إعادة تأهيل حقول النفط، خاصة تلك 
المدمرة، التي تسببت في اقتطاع نحو 150 ألف برميل من 

إنتاج ليبيا اليومي من النفط«.

يشكل ملف الطاقة مفتاح حل األزمة في السودان التي تحاول 
تقليل أسباب االحتجاجات الشعبية التي تستمر منذ أكثر من 
شهر؛ بسبب الغالء المتصاعد، السيما بعدما شهدت األسواق 
شحا في الوقود على مدار األشهر الماضية، وذلك تزامنا مع 
في  وتسبب  االستيراد  أعاق  مما  األجنبي،  النقد  نقص  أزمة 

حدوث ارتفاعات متوالية في أسعار الوقود.
وتفاقمت أزمة الوقود مع قفزة غير مسبوقة في سعر لتر 
البنزين في منتصف عام 2018، إلى نحو 80 جنيها، بما يمثل 

13 ضعف سعره الرسمي البالغ 6.1 جنيهات.
السودان قسما  إلى خسارة  الوقود  وترجع مشكلة نقص 
كبيرا من حقول النفط إثر انفصال جنوبه، األمر الذي تراجع 
إنتاجه من النفط بشدة إلى نحو 86 ألف برميل يوميا في عام 
2017، أى بنسبة تقل %81 عن مستوياته البالغة 462 ألف 
برميل يوميا قبل االنفصال بعام واحد، وفق ما ذكره تقرير 

مركز »المستقبل–أبو ظبي«.
زيــادة  عبر  ــة  األزم تخفيف  الحكومة  تحاول  ذلــك  إزاء 
االستيراد لتلبية احتياجات األسواق من البنزين والجازولين 
تدفع  األجنبية  العمالت  نقص  مشكلة  أن  غير  وغيرها، 
الحكومة إلبرام اتفاقيات نفطية مع شركاء لمدة تتراوح ما 
بين 3 و4 أعوام لتزويدها بالمشتقات البترولية على أن يتم 

تسديد المدفوعات آجال.
ويبقى خيار آخر أمام الحكومة للتغلب على األزمة يتمثل في 
تعزيز الشركات الروسية عمليات التنقيب عن النفظ والغاز في 
أراضي السودان وبناء مصفاة نفط جديدة في بورتسودان، 

بما قد يخفف من حدة أزمة الطاقة على المدى الطويل.
لكن مشكلة تهالك المصافي النفطية يظل تحديا آخر، جعل 
طاقتها لتكرير النفط محدودة وال تتجاوز حاليا نحو 105 آالف 
برميل يوميا عبر مصفاتين هما مصفاة األبيض بطاقة 15 ألف 

برميل يوميا، ومصفاة الخرطوم بطاقة 90 ألف برميل يوميا، 
واللتان تعانيان بين الحين واآلخر من انقطاعات متكررة في 

اإلنتاج نتيجة مشكالت التعطل المفاجئ.
تستورد  والمعادن،  والغاز  النفط  وزارة  لتقديرات  ووفقا 
البالد ما يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 مليون طن من المشتقات 
النفطية سنويا، أى حوالي ثلث استهالكها السنوي الذي يقدر 

بما بين 5 إلى 6 ماليين طن.
وبدأت السودان بناء شراكات مع الجانب الروسي مؤخرا، 
حيث أبرمت وزارة النفط السودانية في يوليو 2018 اتفاقية مع 

شركة »روس جيولوجيا« للتنقيب عن النفط والغاز واالستثمار 
في »مربع 15« على الجرف القاري في البحر األحمر، وهو ما 
قد يلبي–نسبيا–تطلعات السودان لزيادة إنتاجها من النفط 
والغاز الطبيعي، كما أجرت وزارة النفط أيضا مباحثات فنية 
مع شركة »روس جيولوجيا«، في يناير الجاري، لبناء مصفاة 
جديدة في مدينة بورتسودان بطاقة 222 ألف برميل يوميا.

يضاف إلى ما سبق اتفاق الدولتين في مارس 2018، على 
محطة  لبناء  التنفيذية  الخطوات  في  للشروع  طريق  خارطة 
نووية لألغراض السلمية منتصف العام الجاري، والتي تأتي 

السلمية  النووية  الطاقة  تعاون حول  اتفاق  توقيع  على  بناء 
في عام 2017.

غير أن المشروعات التي جرى االتفاق بشأنها ربما يستغرق 
والسياسية  الفنية  لطبيعتها  نظرا  لتنفيذها  طويال  وقتا 
يتعلق  عديدة  عقبات  تواجه  قد  أنها  عن  فضال  المعقدة، 
أههما باضطراب األوضاع االقتصادية والمالية والسياسية في 
السودان خالل المرحلة الراهنة، بما قد يدفع الشركات الروسية 

إلى تأجيل تنفيذها حتى عودة االستقرار في الداخل.
وتأتي أزمة الكهرباء واحدة من التحديات األخرى التي تواجه 
الحكومة السودانية، ما تزياد االحتجاجات الشعبية الناقمة على 
السياسات الحكومية، السيما أن التيار الكهربائي متوفر لـ20% 
فقط من سكان السودان البالغين 40 مليونا، في حين يبلغ عدد 
المشتركين في العاصمة الخرطوم نحو 700 ألف مشترك فقط، 
بما في ذلك المؤسسات والشركات الحكومية، في وقت ال تتجاوز 

فيه الطاقة المنتجة ثالثة آالف ميغاوات.
لتعويض  لبدائل  الماضي  العام  نهاية  الحكومة  ولجأت 
الكهرباء  وزارة  توقيع  التيار، من خالل  المتزايد على  الطلب 
عقدا مع شركة )EMD Interactional( باعتبارها واحدة من 
لطاقة  التخطيط  مجال  في  العاملة  العالمية  الشركات  أكبر 
مصادر  تنوع  نحو  للتوجه  الفنية،  للمواصفات  وفقا  الرياح 
اإلمداد  استقرار  أجل  من  السودان  قدرات  وتطوير  الطاقة 
وغيرها  والسكنية  والزراعية  الصناعية  للخدمات  الكهربائي 
من االستخدامات الضرورية، باالستفادة من كثافة واستقرار 

واستمرار طاقة الرياح في السودان.
إلى ذلك تبقى الخيارات المتاحة أمام الحكومة السودانية 
رهينة الدعم الخارجي لنظام عمر البشير، بيد أن ذلك يحتاج 
إلى استقرارسياسي مع تراجع االحتجاجات التي تجعل مصير 
النظام غامضا، هذا فضال عن أزمات داخلية تتمثل في ضعف 
كفاءة قطاع النفط التي تزايدت مع تراجع االستثمارات خالل 
الفترة الماضية بسبب العقوبات األميركية التي فرضت على 

البالد لمدة 24 عاما.

ليبيا تستهدف إنتاج 1.6 مليون برميل نفط يوميا 

صنع الله: على املسلحني مغادرة حقل الشرارة قبل استئناف اإلنتاج

ملف الطاقة مفتاح حل األزمة في السودان

بعد تخطي التحديات األمنية والتقنية

»عمليات التطوير تشمل أنشطة التكرير 
والتوزيع وخطة إلنتاج أكثر من مليوني 

برميل يوميا في 2020«.

القاهرة ـ الوسط

الخرطوم ـ الوسط

لندن ـ الوسط

 < حقل الشرارة

 < مصطفي صنع اهلل

 < جانب من احتجاجات الشباب السوداني

لتر البنزين تضاعف 13 مرة من 6.1 جنيه إلى 80 جنيها 



»أوبك«  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  توقعت 
نتيجة   ،2019 العام  في  النفط  على  الطلب  زيادة 
الــدول  بعض  مــن  الــخــام  على  الطلب  الرتــفــاع 
نمو  انخفاض  توقعت  الناشئة، في حين  اآلسيوية 

إمدادات الدول المنتجة للنفط.
أن  الجاري  يناير  لشهر  المنظمة  تقرير  وتوقع 
بمقدار   2019 العام  في  النفط  على  الطلب  يزيد 
االستهالك  ليبلغ  يوميا،  برميل  مليون   1.29
يوميا،  برميل  مليون   100.08 حوالي  العالمي 
الهند  وخصوصا  آسيا  دول  من  الطلب  زيادة  إثر 
لكنه  وتايالند،  وسنغافورة  وإندونسيا  والصين 
دول  من  الخام  على  الطلب  ينخفض  أن  توقع 
 2019 في  يوميا  برميل  ألف   900 »أوبك« حوالي 
مقارنة  يوميا،  برميل  مليون   30.8 إلى  ليصل 
مليون   31.7 بلغت  التي   2018 العام  بتقديرات 

برميل يوميا.
الجاري،  الشهر  منتصف  الصادر  التقرير،  وتوقع 
أن تقود الدول خارج منظمة »التعاون االقتصادي 
وأن  الــخــام،  على  الطلب  )أوســيــد(  والتنمية« 
تستهلك حوالي 10.4 مليون برميل إضافية يوميا 
المنظمة  دول  تستهلك  وأن  الجاري،  العام  خالل 

حوالي250 ألف برميل إضافية يوميا.
التقرير  فتوقع  النفط،  إمــدادات  يخص  وفيما 
من  للنفط  المنتجة  الدول  إمدادات  نمو  انخفاض 
خارج »أوبك« بحوالي 600 ألف برميل يوميا، ليبلغ 
إنتاجها حوالي 64.16 مليون برميل يوميا، بسبب 
تراجع توقعات النمو في كندا وانخفاض اإلمدادات 
ارتفاعا طفيفا  لكنه توقع  والنرويج،  المكسيك  من 
دول  من  النفط  منتجي  من  ــدادات  اإلم نمو  في 
برميل  مليون   1.51 بمقدار  »أوســيــد«  منظمة 

يوميا ليبلغ 29.61 مليون برميل يوميا.
من  النفطي  اإلنــتــاج  زيـــادة  التقرير  وتــوقــع 
اتفاق خفض اإلنتاج  2019، رغم  العام  روسيا في 
الموقع مع »أوبك«، الفتا إلى زيادته في ديسمبر 
بزيادة  يوميا،  برميل  مليون   11.65 إلى  الماضي 
نوفمبر،  شهر  عن  يوميا  برميل  ألف   80 قدرها 
من  النفط  إنتاج  في  طفيف  انكماش  توقع  فيما 

الصين بمقدار 200 الف برميل يوميا.
»أوبك«  لمنظمة  الكلي  اإلنتاج  أن  إلى  ويشار 
2018، بسبب  العام  األخير من  الربع  انخفض في 
إنتاج  بلغ  إذ  ــران،  وإيـ ليبيا  في  اإلنــتــاج  تراجع 
من  ديسمبر،  في  يوميا  برميل  ألف   928 ليبيا 
تراجع  كما  نوفمبر،  في  يوميا  برميل  1.6مليون 
من  برميل  مليون   2.76 إلى  إيــران  في  اإلنتاج 

2.92 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
»أوبك«  سلة  سعر  ارتفع   ،2018 العام  وخالل 
بشكل عام بنسبة 33% أو 17.35 دوالر للبرميل، 
بتحقيق  مدفوعا  التوالي،  على  الثاني  للعام 
ثابت  وطلب  العالمي  السوق  في  نسبي  تــوازن 
االنخفاض  إلى  األسعار  عادت  لكن  النفط.  على 
 56.94 مستوى  إلى  ووصلت  ديسمبر  شهر  في 
أكتوبر  منذ  األقل  المستوى  وهو  للبرميل،  دوالر 
2017، وذلك بسبب مخاوف التزال مسيطرة على 
على  والطلب  العالمية  اإلمــدادات  بشأن  األسواق 
النمو  بشأن  اليقين  عدم  من  حالة  وسط  الخام، 

السوق  مدى هشاشة  على  إشارة  في  االقتصادي، 
للتغيرات السياسية واالقتصادية.

االقتصاد  لنمو  ثابتة  توقعات  التقرير  وحمل 
فيما   ،%3.5 نسبة  عند   2019 العام  في  العالمي 
خفض توقعاته للنمو في الواليات المتحدة ودول 
في  بـ%2.9  مقارنة   %2.6 إلى  »أوسيد«  منظمة 

العام 2018.
النمو  نسبة  تبلغ  أن  التقرير  توقع  أوروبا،  وفي 
 ،2018 1.9% في  انخفاضا من   2019 1.7% في 
كما توقع أن يبلغ إجمالي النمو في اليابان حوالي 
1%. وفي الصين والهند، أكبر مستهلكي النفط، 
و%6.1   %7.2 النمو  نسب  تبلغ  أن  التقرير  توقع 

على التوالي، وأن تبلغ 1.7% في روسيا.
لنمو  المنخفضة  توقعاته  التقرير  ــع  وأرجـ

االقتصاد العالمي إلى استمرار التحديات الضاغطة 

التجارية  التوترات  وأهمها  العالمي  االقتصاد  على 
المتحدة،  ــات  ــوالي وال الصين  بين  المستمرة 
التشديد  وسياسات  بالعالم،  اقتصادين  أكبر 
من  خصوصا  الــدول،  بعض  في  المتبعة  النقدي 
جانب  إلى  األميركي،  الفيدرالي  االحتياطي  قبل 
الناشئة  ــواق  األسـ ــام  أم المتعددة  التحديات 

واالقتصادات النامية.
المتعلقة  اليقين  عــدم  حالة  ذلــك  إلــى  أضــف 
خصوصا  األوروبــي،  االتحاد  من  بريطانيا  بخروج 
به  تقدمت  الذي  االتفاق  البرلمان نص  مع رفض 
المالية  والمشكالت  ماي،  تيريزا  ــوزراء  ال رئيسة 
األوروبي،  االتحاد  دول  بعض  اقتصاد  تؤرق  التي 
المبيعات  ضريبة  في  المتوقعة  الزيادة  كذلك 

باليابان.
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 851 استيراد  عن  النطاق  واسع  حظرا  الجزائر  رفعت 
سلعة، وفرضت بدال من ذلك رسوما جمركية تتراوح 
نسبتها بين %30 و200 %، إذ لم ينجح الحظر بشكل 

يذكر في تقليص فاتورة الواردات.
موقعها  على  الجزائرية  التجارة  وزارة  وقــالــت 
رفعت  الجديدة،  السياسة  بموجب  إنه  اإللكتروني 
استيراد  على   2018 في  فرضته  الذي  الحظر  الجزائر 
الخام  والمواد  المنزلية  واألجهزة  المحمولة  الهواتف 

وبعض السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
السيارات  استيراد  على  المفروض  الحظر  ومــازال 
وبعض المنتجات األخرى قائما، حسب وكالة »رويترز«. 
وأضافت الوزارة أنه أصبح مسموحا من اآلن استيراد 
السلع والمنتجات التي تقرر وقف استيرادها في 2018. 
الشركات  تشجيع  إلى  يهدف  اإلجراء  أن  إلى  وأشارت 

المحلية وحماية الصناعات الناشئة في البالد.
عن  الضغوط  لتخفيف  الحظر  فرضت  الجزائر  كانت 
والغاز،  النفط  ــرادات  إي هبوط  بفعل  العامة  المالية 
وهي المصدر الرئيسي إليرادات الحكومة وتشكل 94 
يذكر  بشكل  يؤثر  لم  اإلجراء  لكن  الصادرات.  من   %
ألن قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في البالد لم 

تتمكن من إنتاج بدائل كافية.
إلى  الماضي  العام  851 سلعة  استيراد  وأدى حظر 
خفض فاتورة الواردات 0.35% فقط إلى 38.24 مليار 
العشرة أشهر األولى من 2018 مقارنة مع  دوالر في 

العام السابق، حسبما أظهرته البيانات.
وقال محللون إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد 
األسعار  ارتفاع  خالل  من  بالفقر  الجزائريين  إحساس 
بصناعة  المتعلقة  األكبر  المشكلة  مواجهة  من  بدال 

محلية غير متطورة.
وقال عبد الرحمن آية أستاذ االقتصاد »سيؤثر ذلك 

سلبا على القوة الشرائية للمواطنين«. وتطبق الرسوم 
مثل  المنتجات  من  قائمة  على  الجديدة  الجمركية 

األجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.
تصنعان  الخاص  القطاع  من  شركتان  وتشكو 
السوقية بفعل  الحصة  المحمولة من تقلص  الهواتف 
على  أيضا  الرسوم  وستطبق  الواردات.  من  المنافسة 
بعض مواد البناء، مثل األسمنت والرخام والسيراميك 
والجرانيت النهائي، إضافة إلى منتجات مثل األلومنيوم 

واألثاث ومنتجات البالستيك.
الدواجن  مثل  غذائية  سلعا  الرسوم  وستشمل 
المستثناة  الغذائية  المنتجات  لكن  الحمراء.  واللحوم 
الفواكه  إلى  إضافة  المجمدة  األبقار  لحوم  تتضمن 

الطازجة والمجففة والمعلبة ومشتقات الحبوب.
ربما تضاف  المنتجات  إن مزيدا من  الوزارة  وقالت 
إلى القائمة. وبموجب اإلجراء الجديد، ستصل الرسوم 
بينما  بالمئة،   200 إلــى  االسمنت  على  الجمركية 
الطهي  الغساالت ومواقد  المفروضة على  ستبلغ تلك 
والثالجات 60 بالمئة، بحسب التفاصيل المنشورة على 

الموقع اإللكتروني للجريدة الرسمية.
أجهزة  على  ــرســوم  ال تبلغ  أن  المنتظر  ــن  وم
والسجاد  األلــومــنــيــوم  ومنتجات  ــهــواء  ال تكييف 
بالنسبة  ستدور  بينما   ،%60 والسيراميك  واألثــاث 
والــخــضــروات  والفاكهة  والعصائر  للشوكوالتة 

المختلفة بين 30 و%120.

اقتصاد 09

نما االقتصاد الصيني بأبطأ معدل له منذ العام 1990، ما أثار مخاوف بشأن 
تأثير ذلك على االقتصاد العالمي.وأظهرت بيانات رسمية، صدرت االثنين، أن 

االقتصاد الصيني نما بنسبة 6.6% في العام 2018.
وفي الربع األخير من العام الماضي نما االقتصاد بنسبة 6.4% عن العام 
السابق. وجاءت هذه األرقام متوافقة مع التوقعات، لكنها تؤكد القلق األخير 

بشأن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
على  لذلك  المحتمل  التأثير  بشأن  القلق  الصين  في  النمو  معدل  وأثار 
من  المتحدة  الواليات  مع  التجارية  الحرب  زادت  وقد  العالمي.  االقتصاد 
التوقعات المتشائمة. ويتراجع النمو الصيني منذ سنوات، لكن القلق بشأن 

وتيرة التباطؤ في الصين ارتفع خالل األشهر األخيرة.
وتضغط الحكومة الصينية من أجل التحول من النمو القائم على التصدير 

إلى االعتماد بصورة أكبر على االستهالك المحلي.

الصني تسجل أبطأ معدل نمو منذ 1990
محمد  المصري،  المالية  وزيــر  قال 
في  البدء  تعتزم  بــالده  إن  معيط، 
بين  الدولية  السندات  طرح  برنامج 
بعمالت  المقبلين  ومــارس  فبراير 
مليارات  بين ثالثة  ما  لجمع  مختلفة 

وسبعة مليارات دوالر.
كانت مصر جمعت في أبريل من 
الماضي 2.46 مليار دوالر من  العام 
ألجل  باليورو  مقومة  سندات  بيع 
ثماني سنوات و12 عاماً بفائدة 4.75 
ما  حسب  الترتيب،  على  و%5.625 

نقلت وكالة »رويترز«.
دولية  سندات  إصدار  مصر  تنوي 
دولية  ــدات  وســن للبيئة  صديقة 
مطروحة بعملة آسيوية للمرة األولى 

في وقت الحق.
تبلغ احتياجات مصر التمويلية في 
 714.637 نحو   2019-2018 موازنة 
مليار جنيه، منها 511.208 مليار في 
والباقي  محلية  دين  أدوات  شكل 
تمويالت خارجية من إصدار سندات 

وقرض صندوق النقد.

مصر تطرح سندات دولية بني فبراير ومارس
السعر بالدوالرنوع الخام

61.75برنت

53.74غرب تكساس

58.92دبي

59.57سلة أوبك

58.71أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 30 يناير 2019
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مع زيادة الطلب األسيوي خصوصا الهند والصين وإندونسيا وسنغافورة وتايالند

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ ترجمة: هبة هشام

100 مليون برميل نفط يوميا االستهالك املتوقع عامليا 

المصدر: منظمة أوبك

ارتفاع سعر سلة »أوبك« بنسبة 
33% أو 17.35 دوالر للبرميل، 

للعام الثاني على التوالي

الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك 
تضخ 64.16 مليون برميل يوميا

بنحو  القدم  لكرة  ناديا  عشرين  ألغنى  المجمعة  اإليــرادات  ارتفعت 
6% خالل الموسم الكروي 2017/ 2018 لتسجل رقما قياسيا جديدا 
بوصولها إلى 8.3 مليار يورو، وتعتمد القائمة على إيرادات األندية 
مدريد  ريال  فريق  وتصدر  ديونها.  االعتبار  في  األخذ  دون  فقط، 
نادي  مزيحا  العالم،  في  األغنى  العشرين  القدم  كرة  أندية  قائمة 

مانشستر يونايتد، الذي تصدر القائمة العام الماضي.
حقق  فقد  المهنية،  للخدمات  ديتلويت  شركة  نشرته  لما  ووفقا 
وتراجع  يــورو.  مليون   750.9 قدرها  قياسية،  أرباحا  مدريد  ريال 
برشلونة  نادي  احتل  بينما  الثالث،  المركز  إلى  يونايتد  مانشستر 
أغنى  ضمن  مراكز،  إنجليزية  أندية   6 احتلت  كما  الثاني.  المركز 

عشرة أندية في العالم، وهو رقم قياسي جديد.

ارتفعت أسعار النفط أمس األربعاء، في 
الوقت الذي فاقت فيه المخاوف بشأن 

حدوث اضطرابات في اإلمدادات بعد فرض 
الواليات المتحدة عقوبات على قطاع النفط 
في فنزويال، إثر الضغوط الناجمة عن اآلفاق 

القاتمة لالقتصاد العالمي.
وفي المعامالت اآلسيوية، بلغت العقود 

اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
53.43 دوالر للبرميل مرتفعة 12 سنتا أو 0.2 
% عن سعر التسوية السابقة. وارتفعت العقود 
اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 

0.3 بالمئة إلى 61.53 دوالر للبرميل.
وأعلنت واشنطن االثنين عن عقوبات 

على صادرات شركة النفط المملوكة للدولة 
بتروليوس دي فنزويال )بي.دي.في.إس.إي( 

مما يقلص تعامالت شركات أميركية تتعامل 
مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.

وعلى الرغم من أن التحرك دفع أسعار 
النفط لالرتفاع، فإن األسواق بدت مرتاحة 

قليال إذ أن العقوبات تؤثر فقط على إمدادات 
فنزويال إلى الواليات المتحدة.

وبعيدا عن فنزويال، يشير المحللون إلى 
الضعف االقتصادي باعتباره أحد العوامل التي 

تقابل تلك المؤثرة على المعروض. ويتباطأ 
نمو االقتصاد العالمي في ظل نزاع تجاري 
بين الواليات المتحدة والصين وهما أكبر 

اقتصادين في العالم.
ومن المقرر أن يدشن مسؤولون من 

واشنطن وبكين جولة جديدة من المحادثات 
التجارية اليوم تهدف إلى تسوية نزاعاتهما 
التي فرض خاللها الطرفان رسوم استيراد 

كبيرة على سلع الدولة األخرى.

في  شخصا   26 أغنى  إن  الدولية  الخيرية  »أوكسفام«  منظمة  قالت 
العالم يملكون ما يعادل ثروة نصف سكان العالم )3.77 مليار نسمة(، 
وحثت المنظمة الحكومات على زيادة الضرائب على األثرياء لمكافحة 
انعقاد  قبل  نشرته  تقرير  في  المنظمة  وأضافت  المساواة.  عدم 
بين  المتزايدة  الفجوة  أن  دافوس،  في  العالمي  االقتصادي  المنتدى 
وتغذي  باالقتصادات،  وتضر  الفقر،  محاربة  تقوض  والفقراء  األغنياء 
الشعور العام بالغضب، وحذرت المديرة التنفيذية لـ»أوكسفام«، ويني 
العالم غاضبون ومحبطون«،  أنحاء  »الناس في جميع  أن  بيانيما، من 

حسب تقرير لـ»بي بي سي«.
العالم  أنحاء  جميع  في  المليارديرات  ثروة  أن  المنظمة  وأوضحت 
ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دوالر يوميا في العام 2018. في حين أشارت 
النصف  الذين يشكلون  العالم،  3.8 مليار شخص حول  إلى أن ثروات 
الماضي.  العام   %  11 بنسبة  انخفضت  قد  البشر،  تعداد  من  األفقر 
الرئيس  وهو  العالم،  في  رجل  أغنى  ثــروة  إن  »أوكسفام«  وقالت 
دوالر  مليار   112 إلى  ارتفعت  بيزوس،  أمازون جيف  لشركة  التنفيذي 
الميزانية  يعادل  ثروته  1% فقط من  أن  إلى  الماضي، مشيرة  العام 
 105 سكانها  عدد  يبلغ  التي  إثيوبيا،  في  الصحة  لقطاع  المخصصة 

ماليين نسمة.
كضرائب  فقط   %0.5 بدفع  األثرياء  مطالبة  أن  المنظمة  وأضافت 
إضافية على ثرواتهم »يمكن أن يجمع أمواال تفوق األموال المطلوبة 
الصحية  الرعاية  وتوفير  المدارس،  خارج  طفل  مليون   262 لتعليم 
نشرته  تقرير  حسب  شخص،  مليون   3.3 حياة  تنقذ  أن  يمكن  التي 
يدفعون  الكبرى  والشركات  األثرياء  »إن  وتابعت:  سي«.  بي  »بي 
معدالت ضريبية أقل مما كانت عليه منذ عقود«، حتى »باتت التكاليف 
إلى  أدوية«، منوهة  البشرية ضخمة: أطفال بال معلمين وعيادات بال 
أنه في كل يوم يموت نحو 10 آالف شخص بسبب عدم حصولهم على 

رعاية صحية بتكلفة معقولة.

سوف  أنها  ظبي  أبو  العاصمة  في  إماراتية  مصارف  ثالثة  أعلنت 
مؤسسة  ثالث  أكبر  ستكون  مصرفية  مجموعة  لتشكيل  تندمج 
ــارات  اإلم أنباء  وكالة  نشرته  بيان  وقــال  اإلمارات.  في  مالية 
االتحاد  و  التجاري  ظبي  أبو  بنكي  إدارة  مجلسي  إن  الثالثاء، 
الهالل  مصرف  على  االستحواذ  ثم  االندماج،  على  وافقا  الوطني 

الذي سيواصل عمله كبنك إسالمي في المجموعة الجديدة.
التنظيمية  الجهات  موافقة  على  الحصول  إلى  االندماج  ويحتاج 
المقبلة.  األسابيع  في  عليها  الحصول  ويتوقع  والمساهمين، 
تبلغ  بأصول  التجاري  ظبي  أبو  بنك  باسم  المؤسسة  وستعمل 
ظبي  أبو  حكومة  فإن  البيان  وبحسب  دوالر.  مليار  قيمتها 114 
الغنية بالنفط عبر مجلس أبو ظبي لالستثمار التابع لها ستملك 

نسبة 60,2% من أسهم البنك.

إلى  )بي.دي.في.اس.ايه(  الفنزويلية  الوطنية  النفط  شركة  تسعى 
تجاوز عقوبات إدارة ترامب التي تفرض قيودا على مدفوعات نفطها 
من خالل مطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي األمريكية، 

بإعادة التفاوض على العقود.
أصول  يجمد  تنفيذيا  أمرا  االثنين  المتحدة  الواليات  وأصــدرت 
بي.دي.في.اس.ايه ويستلزم من الشركات األمريكية دفع ثمن نفط 
رئيس  جوايدو،  خوان  لسيطرة  خاضعة  حسابات  خالل  من  الشركة 
البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا للبالد، في إجراء للضغط 

على نيكوالس مادورو للتنحي.
الشركة  إن  قولها  مطلعة  مصادر  أربعة  عن  »رويترز«  ونقلت 
مبادلة شحناتها  على  العقوبات،  قبل  الزبائن  تحث  بدأت  الفنزويلية 

من الخام بالوقود وغيره من المنتجات وفقا لما ذكرته المصادر.
كوسطاء  بالتصرف  التجارة  شركات  مطالبة  الشركة  تدرس  كما 
في جزء من مبيعاتها النفطية للتوريد للزبائن في الواليات المتحدة 

وغيرها بشكل غير مباشر.

8.3 مليار يورو إيرادات
أغنى 20 ناديا

فنزويال تقترح مبادلة خام 
النفط بالوقود وسلع أخرى

بآالف البراميل يوميلإنتاج دول أوبك

اندماج 3 بنوك بأبوظبي 
أصولها 114 مليار دوالر

ضغوط على أسعار النفط 
بسبب اآلفاق االقتصادية 

26 شخصا ثريا يملكون وأزمة فنزويال
ثروة نصف سكان العالم

الجزائر ترفع حظر استيراد 851 سلعة 
وتفرض رسوما بني 30 % و%200

 < محمد معيط

 < ميناء الجزائر
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رسالة إلى والدي
في عيد ميالده

أحمد معيوف

عزة المقهور

إمتى شفت الشمس آخر مرة مصطفى الزائدي؟
طبعًا السيد مصطفى الزائدي لم يقر بما ُأدين به، رغم الكثير من القرائن على فعلته، بل لعل التوضيح الذي 
قدمه المرحوم بن حميدة في مقاله »مصطفى الزائدي ال مفر من االعتراف!« لم يترك لمصطفى الزائدي أية 

مساحة للمراوغة في تفنيد ما ُأدين به.
لقد انتهت قضية مصطفى الزائدي حينها عن طريق عملية االبتزاز التي مارسها النظام »الجماهيري«، التي 
تم بموجبها القرار األلماني، السياسي »وليس القضائي«، بترحيل مجرمي »بيت الشعب«، ومبادلتهم بالرهائن 
األلمان السبعة الذين احتجزتهم اللجان الثورية، وعّللت السلطات السياسة األلمانية أن طرد مصطفى الزائدي 

أملته مصلحة ألمانيا العليا.
أدين لمصطفى الزائدي بدخولي عالم الكتابة، فقد كتبت أول مقالة لي في نهاية ديسمبر العالم 2008، وقد 
كانت بعنوان »الزائدي: قل يا أيها الكافرون!«، وقد كتبتها باسم مستعار هو »أميس أنتمورا«، استعملته طيلة 

الفترة حتى انبالج ثورة 17 فبراير.
كان سبب المقالة هو ذلك السجال الذي دار بين المرحوم محمد بن حميدة والدكتور مصطفى الزائدي حول 
الحكم  أراه فسادًا في منظومة  لما كنت  وتوضيحًا  ما كتبت حينها عرضًا  وكتبت  بون.  الشعب في  بيت  أحداث 
واختزال الوطن في شخص، وتكوين تنظيم يعبد ذلك الشخص ويتبنى آراءه ونظرياته كأنها قدس من األقداس، 
ويستميت في الدفاع عنها، ويرتكب من الموبقات ما ال حصر لها من أجل حمايتها والتنظير لها، رغم أن هذا 
التوجه يصب في مصلحة شخص على حساب مصلحة أمة كاملة، ويرى كل مخالف عدوًا وليس صاحب حق في 

خالفه.
مصطفى  رد  المؤدلجين،  من  الحجة  عديمو  إليها  يلجأ  التي  التبرير  وكعادة 
بـ »إلى بن حميدة.. وأنتمورا وآخرين..(، لكن  الزائدي على مقالي بمقال عنونه 
فمن  مخالف،  لكل  والمتكررة  المستهلكة  االتهامات  مقاله  في  جاء  ما  أهم  ربما 
الدولة  نظام  كان  إن  لألميركان  عميل  هو  دولنا  في  الحاكمة  األنظمة  يخالف 
النظام  كان  إن  للشيوعية  وعمياًل  البديع«  »الجماهيري  كالنظام  »تقدميًا!!!....« 

الحاكم »رجعيًا!!!!....«.
التلفزيوني  لقاؤه  هو  الزائدي  مصطفى  السيد  تناول  إلى  اليوم  أعادني  ما 
هنا  وسأركز  الحاج  نبيل  اإلعالمي  استظافة  في  الوطن«  »روحها  ليبيا  قناة  على 
البرنامج..  مقدم  أسئلة  عن  وإجاباته  حديثه  في  وردت  التي  النقاط  بعض  على 
لقد ابتدأ جوابه بعدم اعتقاده في نجاح المؤتمر الجامع الذي يسعى إليه السيد 
غسان سالمة »وربما أتفق معه في هذا األمر مع بعض التحفظ بسبب طبيعتي 
المتفائلة«، والسبب كما يراه أن البعثة األممية تسعى إلى تقسيم السلطة بين 
الزائدي، أنها ليست جديرة بممارسة السلطة، ويرد فشل  أطراف، يرى مصطفى 

الصخيرات إلى نفس السبب.
وهم  يعيش  زال  ال  مصطفى  السيد  أن  هو  الجواب  أسلوب  من  يستشف  ما 
السلطة التي تسربت من بين يديه، ومازال يعتقد بأن ليس هناك من هو جدير 
بالسلطة. في ما يبطن من معتقد، فأنصار سبتمبر هم وحدهم الجديرون بالحكم 
زالوا  ال  الذين  أوالئك  هم  الدولة  إدارة  على  األشخاص  أقدر  وإن  سواهم،  دون 
يقبعون في السجون من أمثال المحمودي ودوردة والسنوسي وغيرهم من رجال 
النظام السابق. كأن ليبيا لم تلد غيرهم. على أنه أصبح يتحدث عن أنصار فبراير بلغة تعني قبوله لهذا التيار، بعد 

أن وصل إلى واقع يجبره على هذا األمر، وهذا في حد ذاته نضوج سياسي يحسب له.
نظمته  الذي  دكار  مؤتمر  في  ليبيا«  إلنقاد  الشعبية  »الجبهة  المسمى  تنظيمه  من  أعضاء  مشاركة  ورغم 
مؤسسة برازفيل، التي يعتقد بأنها ممولة من دولة قطر وتشرف عليها زوجة الرئيس الفرنسى السابق نيكوال 
ساركوزي، الذي شاركت فيه قيادات للتيارات اإلسالمية، فهو يطالب بإقصاء بعض هذه التيارات العابرة للحدود. 
لكنه في نفس الوقت يدين اإلقصاء والعزل واالستبعاد. وتناسى أنه ال زال يدعو ويساند نظامًا استبعد الجميع 
من خالل الجبهة التي يرأس أمانتها، وأنه كان أحد أركان ذلك النظام ومن أهم أدواته، ونسي تاريخ تهميش 
عن  الرئيسية  القضايا  رأيه-  حسب  ويعزل-  فبراير..  ثورة  سبقت  التي  األربعة  العقود  في  الفكرية  التيارات  كل 
أداة قتل في نظام فاشي. ويعبر عن  المهني في خدمة مستبد، بل كان  تاريخه  أنه قضى كل  األشخاص، رغم 
نفسه بأنه ضد الشيطنة، وقد كان يرى في ماضيه السياسي كل مخالف شيطانًا وعمياًل.. ومن اإليجابيات التي 
ظهرت في ردوده، التي بالفعل تعتبر تطورًا إيجابيًا في مساره السياسي، االبتعاد عن توظيف أعداد المهجرين 
والمهاجرين والمبالغة في أرقامهم، ذلك أن أنصار سبتمبر عودونا على تضخيم هذا األمر وإبرازه على أنه يفوق 
ثلث سكان ليبيا، إال أن السيد مصطفى.. صرح، ربما جداًل.. بأن المهجرين ال يتجاوز عددهم نصف المليون، في 
التي  المليونين. واألسئلة  المهجرين يزيدون عن  أن  العدد- يصرون على  المتاجرة بكبر  حين كانوا- من أجل 
تفرض نفسها: هل نسي السيد مصطفى أنه كان يعتبر كل »خصوم« النظام الجماهيري »عمالء« ألميركا؟ هل 
تناسى أن تنظيمه الثوري ونظامه الجماهيري كانا ينظران إلى كل من ال يعتقد في أطروحات ذلك النظام على 
أنه عدو، ويصنفونه في قائمة »الخيانة«، ويسبغون عليه صفة »العمالة«، ويطالبون بل يسعون إلى استئصاله؟!. 
أستطيع أن أقول إن خطاب الزائدي يبين فيه نضجًا سياسياً، لكنه نضج جاء متأخرًا، ذلك أن هذا النضج لم يتم من 
خالل الممارسة السياسية التي امتهنها في أكثر من ثالثة عقود، عذب فيها من عذب، وقتل فيها من قتل، وأهان 
فيها من أهان، رغم أنه لم يكن في مركز أمني قد يبرر ممارساته، بل جاء هذا النضوج وهو خارج السلطة، وأرجو 
أن ال يكون بدافع العودة إليها. وربما يحاول اآلن أن ينسى أو يتناسى أنه صاحب مقولة »إمتى شفت الشمس آخر 
مرة؟«، ألناس أبرياء ربما لم يلتقوا به في أي مناسبة، ولم تكن له عداوة بأي منهم، إال أن القدر جعلهم ضحاياه 

في لحظة »شبق ثوري« تحت مظلة نظام دموي.
النضوج  الذين نضجوا وهم خارج السلطة، على هذا  الزائدي وكل »أنصار سبتمبر«،  وأخيرًا، أهنئ مصطفى 
حتى وإن أتى متأخرًا، فذلك أفضل من أن ال يأتي. وأملي أن يساهم هذا النضوج في حل جزء من مشكل الوطن 
الذي ال شك هم كانوا أول من ساهم في ما آل إليه، وأنصح تنظيمهم الذي يعرف بـ»الحركة الشعبية« أن يختار 
أمينًا لم يتورط في قضايا تعتبر جنائية حتى تكون له مصداقية في الشارع، وأن يتخلى عن صفة »الوطنية« التي 
لم تكن في يوم من األيام ذات قيمة في هذا التنظيم الثوري.. أؤمن تمامًا بأن أهم أهداف التغيير الذي حدث 
وأيدناه ونؤيده في فبراير 2011 هو عدم إقصاء أي طيف سياسي، على أن هذا ال يعني شهادة براءة لمن أجرم 
بسبب المظلة التي أتاحها القدر له في الطيف الذي ينتمي إليه، لهذا فالمشاركة السياسية في دولة القانون يجب 

أن تستبعد كل المجرمين الذين أجرموا في حق اإلنسان الليبي.

بابا الحبيب
أكتب إليك اليوم من »هافانا«.. أتذكر تلك المدينة التي زرتها في سبعينات القرن الماضي مبعوثًا شخصيًا 
من رئيس البالد، للقاء فيديل كاسترو، ودعوته لزيارة ليبيا؟ أتذكر تلك الصورة التي جلستما فيها متجاورين على 

أريكة واحدة؟ كنت ترتدي بذلة لونها كحلي ورابطة عنق، بينما كاسترو في بزته العسكرية.
عدت من رحلتك فرحًا بذلك اللقاء الذي جمع بينكما دون ثالث.. كان لقاؤك بفيديل ذا قيمة، ثم كان لقاؤك 

الثاني به في طرابلس حين زارها وسأل عنك.
صغيرة كنت بين كل تلك الكتب التي غصت بها مكتبات البيت، ومنها كتب عن الثورة الكوبية واإلطاحة بـ 
»باتيستا«. قرأت في سنٍّ مبكرة كتاب مذكرات جيفارا، كان »التشي« اليزال حيًا في ذاكرة الشعوب، وتأثرت كثيرًا 
الكتاب وال تزال بعض مشاهده حية في ذاكرتي، حين تنازل تشي عن كل السلطة والمال والجاه ورحل  بذلك 

إلى األدغال االستوائية يدعم الثوار في بوليفيا فضاق الحصار عليه حتى أكل أوراق الشجر وشرب عرقه، ثم ُقتل.
الثورة حركة التاريخ، لكنها أيضًا صناعة بشرية تتنازعها أهواء ورغبات ومصالح ونزوات وطبائع البشر، وتؤثر 

في مساراتها تهافته ومصالحه إزاءها.. أراك تهز رأسك.
الثورة حقيقة في مصدرها ألنها غريزة اإلنسان، تبدأ من تمرده جنينًا على رحم أمه، يستثير كل تلك التقلصات 
لحياة  والتوق  والتحرر  دفعه،  والرغبة في  والظلم  القمع  بين  داخله  ليعيش صراعًا مستمرًا  خارجها  تدفعه  حتى 

أفضل.
وصلت الثورة–كما وصفتها الصحف- حتى فرنسا. نعم أراك تبتسم مستغربًا، تحرِّك نظارتك وتثبتها. وكأنك 
تتساءل حتى فرنسا؟! أنت الذي عرفت باريس منذ خمسينات القرن الماضي، حتى استقر بك المقام فيها سفيرًا 

لبالدك في السبعينات.
أتذكر قصة » رباح« وقصة بائع »القسطل« وذكريات الثورة الجزائرية وحرب تحريرها والمظاهرات التي جابت 
جادات باريس وشاركت فيها أنذاك، وتلك الندبة التي على جبهتك، تقرب رأسك مني، وتتحسسها وأنت تحكي لي 

قصة الهراوة التي سقطت على رأسك وشجت جبهتك. أراك تبتسم.
بتحسين  يطالبون  صفراء  بسترتات  باريس  شــوارع  في  الفرنسيون  خرج 

معيشتهم.. هكذا تبدأ الثورات وال يعرف أحد كيف تنتهي.
هناك من يفر منها، وهناك من يتفاداها، وهناك من يُقتل فيها، وهناك من 

يمتصها وهناك من يمتطيها ويستغلها.
من  تهدأ  التي  »البيريه«  الكوبية،  للسياحة  اليوم مصدرًا  جيفارا  تشي  أصبح 
شعره المتناثر، واألكواب التي عليها نقشه وصورته البارزة تتوسط ساحة الثورة 
لكنه  اليد  ضيق  يعاني  يزال  ال  الذي  البلد  على  صعبة  عمالت  تدخل  هافانا،  في 
غادرهناك  فقد  عرفت  الذي  فيدل  أما  العالم.  لدول  والمهندسين  األطباء  يصدّر 

حيث أنت. ووصى أن ال يُبنى له تمثاٌل في األرخبيل الكوبي.
كل  تجاوز  الوضع  أن  هو  لك  إبالغه  أريد  ما  أهم  كثيرًا.  يتغير  لم  البالد  حال 
بالسريالي  أشبه  الوضع  وأصبح  عهود  للبالد  يعد  لم  أنه  هنا  وأقصد  المعقول 
كل  من  نقضه  اليوم  تشهد  المتحدة  األمم  رعته  الذي  االتفاق  حتى  الفوضوي، 

األطراف دون أن تبالي..
أتذكر حين تستهجن إدخال التعديالت على المواثيق، وتعتبرها طرقًا تلفيقية 

تفرغ المواثيق من مصداقيتها؟
خيبة  تعاني  وباتت  أسسها،  من  المواثيق  كل  ُأفرغت  لنا،  يحدث  ما  هذا 
التعديالت، ومازال الليبيون غير قادرين على وضع ميثاق يوقف نزيف الحرب ويلم 
حالة  في  أننا  والحقيقة  انقسام،  المتنفذون مخطئين عن  يتحدث  الوطن.  شتات 

تشظٍ وفراغ.
التشادي إدريس  الرئيس  أتذكر  القول فيه.  هناك خبر مزعج البد أن أصدقك 
دبي. أراك تهز رأسك وتستعجل قولي.. حسنًا.. هو ال يزال رئيسًا لبالده، وكان في زيارة إلسرائيل.. نعم نعم زار 
انقطاع منذ  زيارات متبادلة بعد  الدبلوماسية رسميًا،  العالقات  أنجامينا عودة  القدس، وأعلن مؤخرًا من وسط 

1972. أزعجتك؟! أعلم.
الدولية في أول جلسة لدعوى الخالف  العدل  التي دخل فيها إدريس دبي قاعة محكمة  اللحظة  أتذكر معك 
الترابي وسط استغراب الجميع، معلنًا بحضوره مدى أهمية الدعوى التي رفعتها ليبيا ضد تشاد أمام المحكمة. 
بثقة  تطمئنني  تبتسم  وأنت  القاعة،  في  مباشرة  خلفك  أقف  وكنت  نحوي  التفاتتك  أتذكر  للدفاع،  رئيسًا  كنت 

وتهمس لي: »ال تنزعجي، العبرة بالعمل. الزيارات السياسية مآلها النسيان«.
لم ترحل أيها الحبيب إال بعد أن ساهمت برجاحة عقلك واستراتيجيتك التي اقترحتها في رفع الدعوى قبل انقضاء 
المدة المقررة لتنال ليبيا صفة المدعي وتسبق تشاد في نيلها وهي تحشذ الخبراء القانونيين الفرنسيين لرفعها، 
وبهذا تمكنت ليبيا من تحديد المطالب في الدعوى وقطعت الطريق أمام أية مطالب متوقعة بالتعويضات من 
جراء حرب تورطت فيها ليبيا. وهكذا ترسمت الحدود، وتوقف أزهاق أرواح الليبيين والرمى بجثثهم في الصحراء 
الساخنة، واليوم رغم كل ما يعصف بالجنوب الليبي الجريح، فإن الطمأنة الوحيدة هي أنه ال يمكن ألحد أن يعبث 
بالخط الحدودي الذي ترسّم بعناية بموجب حكم دولي. لو لم يكن ذلك فإنها بال شك الكارثة في هذه الظروف.

أعلم حبك للجنوب، كانت لك أمنية لم تتحقق، سانية في »سوكنة« وبيت صغير فيها. وعدك مدير مكتبك 
الوفي والحبيب عمي أحمد ميلود السوكني بأن يحققها لك. لكن انشغالك وهيامك بمدينتك لم يترك مجااًل للحلم 
أن يتحقق. أعلمك بأنني على اتصال دائم بصديقك عمي غيث سالم سيف النصر الذي يتذكرك دومًا بكل الخير 

طوال رحلة عمله معك دبلوماسيًا في باريس.
أعتذر عن تأخيري في إرسال هذه الرسالة، ذلك ألنني انشغلت رفقة صديقك األستاذ سالم سعدون في طباعة 
أعمالك الكاملة التي تزين أرفف معرض القاهرة الدولي للكتاب بإذن اهلل، ها أنا أرى ابتسامتك العريضة وعينيك 
الواسعتين تشعان فرحًا. أنا على يقين أن فرحتك لن تكتمل إال باالحتفاء بها في المكتبة التي ُأطلق عليها اسمك 

بدار الفقيه حسن بطرابلس.
بابا.. ماما بخير كما أوصيتنا بها. أرى انفراجة أساريرك على وجهك الذي إليه اشتقت، أعلم مدى حبك لها.. كن 

مرتاحًا، كلنا بخير الحمد هلل والبالد ستكون كذلك في رسالة قادمة، أعدك.

سالم الكبتي

حديث املساء: فاقد الشيء ال يعطيه

والغنوشي، وهو يلعن إسرائيل ويدعو إلقامة 
إسراطين، ويرسل حجاجه إلى بيت المقدس، 
بالسالح  المدججة  الثورية  اللجان  ويؤسس 
المناهضة لكل فكر مغاير، ويهوى عبدالناصر 
لجانه  أمام  ميثاقه  ويلعن  العبادة  درجة  إلى 
في اللقاءات الخاصة جدًا، إلى آخر المتناقضات 
األحــوال  كل  وفي  فيها.  البرية  حــارت  التي 
القفز  وأجاد  جيدًا  اللعبة  هذه  فهم  القذافي 
المهمة  والمال  البترول  وأدى  حبالها  على 
والمنطقة  العالم  امتداد  على  أحزاب  بإتقان. 
في  واستعمالها  بخس  بثمن  شراؤها  يمكن 

كل األوقات إال فيما ندر.
الناس  ظل  أعوام  ثمانية  منذ  فبراير  وبعد 
نحو  التغيير  إلى  المتطلعين  من  ليبيا  في 
حزب  أي  التطلع  هذا  وراء  يكن  لم  األفضل. 
وراءها  كانت  جماعة.  أو  نخبة  أو  تنظيم  أو 
)ليبيا( فقط لدى أولئك المساكين، كما الحظ 
الجميع، غير أن الفرصة كانت مواتية في ظل 
وضوح  عدم  مع  نشأ  الذي  السياسي  الفراغ 
الرؤية الوطنية الواحدة لسد ذلك الفراغ منذ 
من  استطاع  الذين  الشباب  ومساندة  البداية 
يجيرهم  أن  والخارج  الداخل  في  أطماع  له 
باألمراض  تمتلئ  ومصالح  ــداف  أه لصالح 

والعاهات.
كان األمر يبدو طبيعيًا عندما الحظنا أحزابًا 
من  أكثر  بعاطفة  واندفعت  بحماس  تشكلت 
اإلسالمية  التيارات  من  ســواء  آخر  شيء  أي 
الليبرالية كما يقال أو المستقلة،  المختلفة أو 
معاكس  فعل  رد  أنه  لو  كما  الموضوع  وبدا 
القذافي  )تحزب خان( في عهد  قوي على من 
كان  الملكي.  العهد  في  األحـــزاب  منع  أو 
اختلطت  التي  لألجواء  وفقًا  جدًا  عاديًا  ذلك 
بالفوضى مع الحرية التي شعر بها الناس مع 

صقيع فبراير.
العاطفة  على  مبنيًا  كذلك  ــر  األم ــان  وك
شيء  وال  والمعرفة  والعالقات  والصداقة 
سواها. فهل الحظتم وجوهًا أو شخصيات لها 
الوطني  التاريخ  أو  السياسة  في  عريقة  تجربة 
ومهارة فائقة في إدارة الشؤون والتعاطي مع 
وفهمًا  أداء  قدرات وحسن  باعتبارها  السياسة 
الحظتم  هل  والمستقبل.  والحاضر  للماضي 
التجربة  هذه  في  اآلن  وإلى  فبراير  منذ  ذلك 
معاناة  غير  شيء  أي  من  الخالية  البسيطة 
والمحاكاة  المهجر  في  النضال  أو  السجن 
لآلخرين حتى في إطالق التسميات لدى بعض 

)األحزاب(.
ما هي الخبرة لهذه »األحزاب«، التي أطلت 
ومصالحهم؟  وأطماعهم  بأفرادها  فجأة  علينا 
وبمختلف  السرعة  بهذه  لتكوينها  كان  لقد 
بعض  في  إلحاقها  ثم  وتياراتها  أنواعها 
مما  أكثر  أضر  فادح  المؤسسات خط سياسي 

إذا قيل لكم ليس لدينا أحزاب، فاغضبوا قلياًل 
لكن اضحكوا في اللحظة نفسها كثيرًا. إنه ال 
السياسية هنا في  تاريخ عريق لألحزاب  يوجد 
تجربة  وراءه  ثمة حزب حقيقي  يوجد  ليبيا. ال 
أو مسيرة حافلة بالعذاب والنضال. إن ما هو 
يقلده،  المنطقة،  في  غيره  يحاكي  موجود 
يتأثر به. مجرد مبادرات سريعة في الهواء أو 
اجتهادات تظل في غالبها قاصرة، يسهل على 

الدوام احتواؤها أو توقفها عن المشي.
أو  الجماعات  أو  األحــزاب  لهذه  يوجد  ال 
أو  فكر  أي  األرصفة  فوق  نبتت  التي  التكتالت 
منهج أو خطة عمل واضحة، أو رؤية محددة أو 
أيما شيء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع الليبي 

على مدى تاريخنا المعاصر.
أو  السجون  في  لمعاناتها  التقدير  ومــع 
استشهاد بعض رموزها أو مالحقتها بالتقارير 
تقدم  قاصرة  تظل  تجربتها  فــإن  السرية، 
ولعلنا  مكانها.  تراوح  أو  أخرى،  وتؤخر  ِرجاًل 
تحزب  )من  صاحب  القذافي  أن  ندرك  جميعًا 
وهميًا  عدوًا  حكمه  فترة  في  منها  خلق  خان( 
أراد أن يخيف به من ينوي مجاهرته  أو بعبعًا 
وهواجسه  طبيعته  بحكم  ــك  وذل بالعداء، 
وعودته للسجالت والقيودات األمنية القديمة 
زمن  منذ  المباحث  أدراج  في  المحفوظة 
االستقالل  عهد  بداية  أو  البريطانية  اإلدارة 
أو حتى من بعض  المخبرين  لوشايات  نتيجة 
منهم  البعض  بوجود  أو  األحزاب،  تلك  أفراد 
كتبة  بواسطة  المجاورة  الدول  في  للدراسة 

أجهزتها البوليسية أيضًا.
ولم  تمامًا  ذلك  من  القذافي  استفاد  لقد 
يجعل  أن  في  األربعة  عقوده  يأُل جهدًا طوال 
من كل من يخالفه )حزبيًا( بالمجان على عادة 
تلك الوشايات والتقارير، وقد رأينا عدم تورعه 
في إلصاق تلك التهمة ببعض الشباب الصغار 
ألنهم  الحزب  كلمة  معنى  اليعرفون  ممن 

فقط شاركوا في مظاهرة ضده أو نددوا به.
تلك كانت عادته وعادة حوارييه من اللجان 
وأصبحت  الخيال  في  أحزابا  كون  الثورية. 
من  تخوين  إلى  تصل  ذريعة  التهمة،  تلك 
وتنتهي  عظمى  والمعتقد،  ــرأي  ال يخالفه 
العديد  مع  تعامله  رغم  بالتصفية،  أحيانًا 
باألموال  وإغراقها  العالم  في  األحــزاب  من 
الوقت  طوال  والدعاية  لصالحه  واستخدامها 
من خالل المثابة العالمية. وكان ذلك مضحكًا 
للغاية ومدعاة للتندر، فهو يتهم البعض هنا 
حاوي،  وجورج  كاسترو  ويعانق  بالماركسية 
ومصطفى  وحــمــى  الدغيس  يصفي  ــو  وه
في  »البعث«  مع  العالقات  ويوثق  النويري 
أنفاس  يكتم  وهو  العراق،  وأحيانًا  سورية 
ويقتل  واألرمن،  األكراد  مع  ويتعامل  األمازيغ 
القرضاوي  ويعانق  رمضان  مصطفى  محمد 

أفاد. صراعات واختالفات ومصالح وتهديدات. 
يعدون  وغيرهم  األحزاب  المرشحون من  كان 
الشعب بالوعود البراقة في لوحاتهم الدعائية 
الدوران  وجزر  الشوارع  في  المنتصبة  الملونة 
كان  والحصاد  المستحيل،  سيحققون  بأنهم 

صفرًا حتى تاريخه.
فقاعات، وهي وجه  لدينا مجرد  األحزاب  إن 
آخر للقبيلة والمصالح الفردية وربما االرتكان 
إلى جهات خارج الوطن. قد يقول قائل إننا في 
وإن هذه  يستدعي هذا،  الحراك  وإن  البداية. 
أولى الخطوات نحو الديمقراطية، وينسى أننا 
لم نضع دستورًا يقر ذلك حتى اآلن، ورغم هذه 
إلى  الحسنة فإننا لسنا في حاجة ملحة  النوايا 
أحزاب »قاصرة« و»غير راشدة« وغير »خبيرة« 
السياسية«،  والخبرة  التجربة  من  و»خالية 
أحزاب وجماعات تستدعي الرثاء حقًا، أعضاؤها 
ومعرفة  سياسية  ثقافة  يملكون  ال  وقياداتها 
بالواقع وال يعرفون كيف يتحدثون و يكسرون 
اللغة ويعوجون التاريخ، أحزاب وجماعات أغلب 
بنغازي  في  الشمس  وجه  في  مقفلة  مقراتها 
الواحات  البعيد في  المواطن  وطرابلس، فيما 
واألرياف والنواجع والقرى، ال يسمع عنها شيئًا 

أو تتصل به وتضعه ضمن شغلها الشاغل!!
نحن اآلن في حاجة قصوى إلى حزب »ليبيا« 
يجمعنا حتى تنضج األمور وبعدها سيغدو كل 
في  الدافئ  الحليب  ارتشاف  مثل  سهاًل  شيء 
الحزبي«  »الخطاب  أن  لكم،  أقول  الصباح. 
»عكازين«  على  ًويتوكأ  قاصرا  سيظل  عندنا 
وثيقة  عالقة  تحقيق  دون  كبرى  أزمة  ويعاني 
يكون صوتهم،  أن  يفترض  الذين  الناس  مع 
الوطن.  باتجاه مصالحهم ومصالح  ويقودهم 
نوع  ورجال من  إلى تضحيات  يحتاج  أمر  ذلك 

آخر.
)فصا(  تضربوا  أو  كثيرًا  تضحكوا  ولكي 
بالصقيع  المفعم  المساء  هذا  في  لكم  أقول 
توجد  ال  الطويل:  بنغازي  ليل  في  والوحدة 
الصحيح،  السياسي  بالمفهوم  »أحزاب«  لدينا 
لهذا  العالم  يعرفه  الذي  الحقيقي  بالمعنى 
نحاكي  مازلنا  فقط  إننا  يعنيه.  وما  المصطلح 
وحده  وهذا  بعاطفة.  ونندفع  ونتأثر  ونقلد 
اليكفي. إنه يجعلنا أكثر بؤسًا ومدعاة للسقوط 

والدحرجة في مزالق الطريق الطويل.
جديرة  »وطنية«  حزبية  تجربة  لنا  اصنعوا 
باالهتمام والتقدير. أوجدوا لنا أحزابًا حقيقية 
وليست عائالت أو قبائل حزبية. تجربة ناضجة 
تتخلق في جيناتها ليبيا وتنمو. ونحن عندئذٍ 
سنكون جميعًا معكم »بتراب الدار«، أول من 
يدون اسمه في كوادركم وسجالتكم عند فتح 
تعاني  التي  مدننا  من  زقاق  أول  في  الفروع 
السيولة  وطوابير  الكهرباء  وانقطاع  الصقيع 

المالية!

ال يوجد لهذه 
األحزاب أو 

الجماعات أو 
التكتالت التي 

نبتت فوق 
األرصفة أي فكر 

أو منهج أو خطة 
عمل واضحة أو 

رؤية محددة

نحن اآلن في 
حاجة قصوى 

إلى حزب )ليبيا( 
يجمعنا حتى 
تنضج األمور 

وبعدها سيغدو 
كل شيء سهاًل 

مثل ارتشاف 
الحليب الدافئ في 

الصباح

الجيش وشبهه

أقصى  ممارسة  إلــى  األطــراف  جميع  داعيًا  الجنوب، 
التسوية  على  يتحفظ  الكاتب  النفس.  ضبط  درجــات 
بين مسميى »الجيش الوطني« و»الجماعات المسلحة«، 
تطهير  عاتقها  على  أخذت  قيادة  وله  نظامي،  فالجيش 
السالح  وتحمل  الدولة  عن  خارجة  جماعات  من  البالد 

وترهب الليبيين وتمأل البالد بالفوضى.
»الجماعات  سماه  لما  توصيفه  في  الكاتب  مع  نتفق 
المسلحة« وإن كان لم يحددها، ولكن نأخذ عليه وصفه 
لمسمى الجيش الليبي الذي ينحصر في برقة بالنظامي. 
كل ما هو موجود في ليبيا منذ العام 2011 وحتى اآلن 
تشكيالت عسكرية في برقة وفي طرابلس والجنوب، من 
بقايا جيش تم تفكيكه قبل الثورة بحرب تشاد وإزاحته 
بما سمته الفوضويات الجماهيرية بالمؤسسة العسكرية 
التقليدية بإعالن قيام الشعب المسلح، وممن تبقى من 
ثوار 17 فبراير الذين مازالوا يحملون السالح بعد إطاحة 
إسالموية،  تنظيمات  في  جلهم  اندرج  والذين  النظام 
وممن تم االستقواء بهم بعد ذلك من قبل التشكيالت 
المسلحة، شرقًا وغربًا، كالجماعات الجهادية السلفية في 
الميليشيات  تشكيل  في  ألختها  المثيلة  الليبي  الشرق 
وأولياء  األحياء،  وشباب  طرابلس،  على  اليوم  المهيمنة 
ليبيين  ومكافآت  مرتبات  ومرتزقة  برقة،  في  الــدم 

وأجانب أبرزها قوات المعارضة التشادية والسودانية.
األوســط«  بـ»الشرق  مقاله  في  الكاتب  يأخذ  كما 
إلى توجه  المندوب األممي في بيانه عدم اإلشارة  على 
المسألة  إلى معالجة  الليبي مؤخرًا  الجيش  قائد مسمى 
يحتاج  التي  الملحة  القضايا  رأس  على  كونها  األمنية 

الجنوب الليبي إلى معالجتها.
إلى  ينتمي  الذي  كنة،  علي  الفريق  العسكري  القائد 
العام  العسكرية  الكلية  )تينالكم( وخريج  الطوارق  قبيلة 
في  الجيش  مسمى  بقائد  أســوة  شارك  الــذي   ،1967
شرق ليبيا في »حركة الضباط الوحدويين األحرار« التي 
أطاحت النظام الملكي العام 1969وتولى عديد المهام 
استرداد  في  بل شارك  الجنوب،  في  واألمنية  العسكرية 
شريط أوزو العام 1989من القوات التشادية، كما تولى 
أمانة العدل )الداخلية( على مستوى ليبيا، حدد التحديات 
بين  السياسي  االختالف  في  الليبي  الجنوب  تواجه  التي 
الشرق والغرب الليبيين، ونقل صراعاتهما إلى الجنوب، 

بداللة  الحديث  المصري  الوعي  في  الجيش  يتجلى 
محددة: فهو مؤسسة قتالية محترفة دشنها في مشروع 
االنكشاري  مؤسسها  باعتماد  الحديثة  الدولة  بناء 
من  المصريين  على   1815 منذ  علي،  محمد  األلباني 
أبناء الفالحين لبناء مؤسسة الجيش، الذي أثبت وجوده 
فى ميادين قتال متعددة، بمعاركه فى الجزيرة العربية، 
شارك  بل  اليونان،  بـ:  المورة  جزيرة  وشبه  والسودان، 
األورطة  باسم  إسماعيل  الخديوي  حكم  إبان  الجيش 
المكسيك  استقالل  حرب  في  السودانية  ـ  المصرية 
لصف  منحازة  األهلية  الحرب  منحى  أخذت  التي   1863
فرنسا  من  المدعوم  ـ  األول  ماكسميليان  اإلمبراطور 
اجتماع،  علماء  ضده.  قامت  التي  الوطنية  الثورة  ضد  ـ 
إبراهيم،  الدين  وسعد  يسين  والسيد  عبدالملك  كأنور 
لم  التي  ووطنيته  الجيش  مصرية  كتاباتهم  في  أكدوا 
أي من  يد  فى  واستبداد  قهر  قوة  يكون  بأن  له  تسمح 
أبدًا  أسلحته  نيران  يفتح  أن  وبين  بينه  وحالت  حكامه، 
أحمد  منذ  الجيش  ذلك  كان  وبالعكس،  شعبه.  على 
عرابي، القرن 19 وحتى اليوم منحازًا للمطالب الشعبية. 
فهو جيش مصر المتفق عليه في الضمير المصري الذي 
يعبر عنه الكتاب والساسة كهرم من أهرامات مصر في 
 ،1952 ثورة  منذ  للساسة  ومصنع  وهزائمه،  انتصاراته 
وعامل مهم في االقتصاد والتنمية بعد 1978 باتفاقية 
السالم المصرية ـ اإلسرائيلية، وآخر دور سياسي وطني 
لعبه في الثورة الشعبية يناير 2011 التي أزاحت النظام 
»ثورات  سميت  التي  التغييرات  سلسلة  في  المصري 

الربيع العربي«.
مصدر  أنها  يبدو  للجيش،  المعيارية  الرؤية  هذه 
المنكفئ  جــودة  سليمان  المصري  الصحفي  كتبه  ما 
المضطر  اليوم«  »المصري  جريدة  في  مصريته  على 
ليس  قضايا  عن  يكتب  أن  األوسط  الشرق  جريدة  في 
عى  مدَّ متبنيًا  فينبري  الليبية.  كالقضية  بها  إلمام  له 
المعطل  البرلمان  في  البرقاوية  االنفصالية  المجموعة 
تمديد  في  أطماعها  لتلبية  في طبرق  العمل  عن  نفسه 
المبعوث  اتهامها  مبررًا  الفوضوية.  االنتقالية  الفترة 
الدولي لليبيا بالقفز على ما ادعوه حقائق أربع في بيانه 
الوطني«  »الجيش  مسمى  يخوضها  التي  العمليات  عن 
مناطق  في  المسلحة«  »الجماعات  مسمى  ضد  الليبي، 

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

أصبحت األجهزة األمنية بالتالي منقسمة.
يدعو  ال  بما  للعالم،  أثبتت   2011 فبراير   17 ثورة 
الليبي،  للجيش  الموهومة  الصورة  اختفاء  الشك،  إلى 
في  الطائلة  النفط  أموال  فيها  أنفقت  التي  األسطورة 
الـ  القرن  من  الثمانينية  ونصف  السبعينية  العشرية 
20 وأن نظرية الشعب المسلح قضت قضاًء مبرمًا على 
دولة  وجهد  بعرق  بنيت  التي  الليبي  الجيش  مؤسسة 
الجيش  استبدال  بأن كرست   1969 ـ   1952 االستقالل 
الديكتاتورية  من  التحرير  إعالن  مع  ومهدت  بالكتائب، 
إلعادة برمجة الكتائب في صورة الميليشيات بتنوعاتها 
التي  والمواجهة  الحرب  تضحية  قليلها  أفــرزت  التي 
غنيمة  اصطنعته  وكثيرها  الناتو،  قوات  تدخل  حسمها 
المغامرة  تخيالت  اإلفسادات  ومن  وإفساداتها.  الحرب 
عسكرية  كتائب  أن  يصدق  أن  لعاقل  يتأتى  فكيف 
مهلهلة، بسيارات دفع رباعي تتمكن منطلقة من أقصى 
بؤرة  القضاء على  يوم من  بعد  الليبي  الشرقي  الشمال 
إرهابية بعملية محكمة أسفرت عن مقتل مؤسس مجلس 
اشتهر  الذي  الشاطئ(  )بقرضة  الحساونة  قبيلة  شورى 
في شبكة إرهاب »القاعدة« بـ »أبو طلحة الليبي«، أحد 
إلى سورية  غادر  الذي  المقاتلة  الليبية  الجماعة  قيادات 
2013 وكلف هناك مهام المسؤول الشرعي لكتيبة  في 
»المهاجرين« المؤلفة من عناصر أجنبية جهادية قاتلت 
جبهة  الكثيرين  برفقة  وأسس  السوري،  النظام  ضد 
عام  أعلن  كما  »القاعدة«،  لتنظيم  الموالية  النصرة 
وسط  العراقي  الجيش  مع  مواجهات  في  مقتله   2014
أعلن  ما  فند  ليبيا  بجنوب  مجددًا  ظهوره  أن  إال  البالد 
»آفريكوم«  قوة  أن  االحتماالت  أغلب  العراقيون.  عنه 
األنظار عن  أواًل إلبعاد  السابقة..  لجأت عكس ضرباتها 
القوة العسكرية المحلية التي ساعدتها في الوصول إليه 
في بيته وفي معقله بقبيلة الحساونة التي لها أهميتها 
في التركيبة القبلية بالجنوب الليبي. وثانيًا توقي ضربة 
العملية  في  تصفيتهم  تمت  الذين  فالعناصر  انتقامية، 
المغرب  بالد  في  »القاعدة«  تنظيم  بقيادات  مرتبطون 

العربي.

علماء االجتماع 
أكدوا في 

كتاباتهم مصرية 
الجيش ووطنيته 

التي لم تسمح 
بأن يكون قوة قهر 

واستبداد فى يد 
أي من حكامه

نظرية الشعب 
املسلح قضت 

قضاًء مبرمًا على 
مؤسسة الجيش 
الليبي التي بنيت 

بعرق وجهد دولة 
االستقالل 1952 ـ 
1969 بأن كرست 
استبدال الجيش 

بالكتائب

النضج السياسي خارج السلطة )2(

نورالدين خليفة النمر

من يخالف األنظمة 
الحاكمة في دولنا 
عميل لألميركان 

إن كان نظام 
الدولة »تقدميًا!« 

وعميل للشيوعية 
إن كان النظام 

الحاكم »رجعيًا!«.

عدت من رحلتك 
فرحًا بذلك اللقاء 

الذي جمع بينكما 
دون ثالث.. كان 
لقاؤك فيديل ذا 

قيمة، ثم كان 
لقاؤك الثاني به 

في طرابلس
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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 »             «

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

السنة الرابعة
العدد 167

اخلميس
25 من جمادى األولى  1440 هــ
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إحاطة غسان وحائط امليليشيات

وهج الشعر يتسربل بـ »مهابة الغائب«!

المبعوثين السابقين كأمر يفرض نفسه، أو في إطار سياسة 
التي  الجماعات؛  بهذه  يحيط  الذي  وااللتباس  الواقع،  األمر 
ما  هو  مرجعيات،  أو  محددة  مطالب  أو  هوية  لها  تُعرف  ال 
يجعلها خارج أتون الحوار الليبي الذي ترعاه مندوبية األمم 
المتحدة، وما يجعل سالمة عاجزًا عن ذكرها أو تعريفها في 
كل إحاطاته. ولألسف كل ما تمخض عنه اتفاق الصخيرات 
قناة صرف  ليكون  دوليًا  به  معترف  رسمي  جسم  إيجاد  هو 
المسلحة  المجموعات  وهــذه  المركزي  البنك  بين  مالي 
التي تحمي هذا الجسم ووزاراته والبنك في غياب ما سمته 

اإلحاطة »القوات الحكومية الرسمية«.
ربما تأخر السيد غسان في إشارته المواربة التي وردت في 
إحاطته األخيرة، وربما تأخر في شكره للحكماء واألعيان الذين 
استطاعوا أن ينقذوا طرابلس من حرب شرسة، مؤقتًا على 
األقل. إشارة ربما ستلفت نظره ألهمية البعد االجتماعي في 
معالجة األزمة، وقد أشرت في الكثير من المقاالت إلى أهمية 
أن  الممكن  من  التي  ليبيا  في  االجتماعية  للقوة  االلتفات 
يكون لها ضغط على أمراء الحرب وميليشياتهم باعتبار هذه 
القوة االجتماعية هي المرجعية الوحيدة والمالذ النهائي لهم 
كأفراد. ولألسف تم القفز على هذا المعطى األساسي سواء 
من المبادرات الخارجية التي تنظر إلى ليبيا بعين غربية، أو 
الداخلية التي كثيرًا ما تهاجم بتبجح القبيلة في ليبيا، وكأن 
ثمة قوة أخرى بديلة، يمكن إدارتها غير هذه القوة التي لها 
خبرة طويلة في إدارة السلم االجتماعي، وفض العديد من 
المنازعات، والقدرة على الضغط على أبنائها وإخراجهم من 

المحرقة مثلما حدث في حرب الهالل النفطي األولى.
في رسالتي إلى السيد غسان السابق ذكرها، ركزت على 
للشروع  شاملة  رؤية  »رسم  االجتماعية:  المصالحة  أولوية 
القوى  بإسهام  االجتماعية  المصالحة  برنامج  في  العملي 
المصالحة،  ولجان  والحكماء  األعيان  ومجالس  االجتماعية 

حسيب ورقيب.
كذا ستنبثق قصيدة اإلنترنت يكتبها الشاعر في اللحظة التي 
دون  صياغتها  وإعادة  تلقيها  في  المتلقي  ويشارك  فيها،  تنشر 
مصحح رسمي وال ناشر مراقب، ويمكن القول إن قصائد اإلنترنت 
وال  يشده  وال  الجاذبية  يسبح ضد  طائر  »بارا«  قصائد  كما  هي 
يدفعه تيار، من الفرن إلى فم القارئ، وبهذا، فالشعر الحر يتحرر من 
نفسه وما قعد لنفسه، فتتمسرح على شاشة الحاسوب القصيدة 

الجديدة، وتتنوع وتتشكل لكل قارئ قراءة أثناء اإلنشاء.
نصوص اإلنترنت تنفلت حتى من كاتبها وتتكون تحت نظر 
متلقيها، هي مرسلة دون عنوان مرسل إليه حاملها اللغة المكتوبة 
بها لكن دون حدود، وكأن الحاسوب روح المبدع واإلنترنت دماغه 
يخاطر اآلخر فيتشكل النص في فضاء مرسل من الحروف والمفردات 
في التو، بهذا الوسيلة هي الهدف، وكأنما النص ال كاتب له ومحرر 
بل كاتب متلق في نفس اللحظة، وهذا يبان في نصوص تنشر 
على اإلنترنت خاصة في صفحات التواصل االجتماعي، وهي تكتب 
وتحور وتراجع مع قرائها، وحتى إذا ما ضمتها دفة كتاب فذلك بعد 

أن طالعها قارئها.
هكذا حال يذكر باالرتجال، مثلما في المسرح مثاًل، حيث تنمو 
وتحور النصوص من متلقيها، وكأنما ثمة ورشة عمل تقوم وتحرر 
النص، وإن هذا يطال كل النصوص حتى التي لم تمِس بعد نص 
إنترنت. لن أذهب في هذا كثيرًا، لكن أردت توضيح أن النصوص 
حاليًا قد أفتكت من إضبارة الرقيب، وقد تحررت من تعقل وقيود 
كاتبها المتفرد، وأن النص يسبح حرًا في هذا الفضاء، أما إلى أين 
فلعل اكتشاف المطبعة يجيب كيف أمست النصوص تسبح في 

بحور النور، وكيف خرجت من بحر الظلمات.
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نص جمعة الموفق هو هذا النص الذي قدمنا، لكن يطرح أيضًا 
مسألة تخص »الزمكان«، حيث هذه الشعرية تأتي ضمن لحظة 
استثنائية، وذلك يمكن استشفافه من النصوص التي تبدو كما 
الطبيعة  ضد  مستشٍر  عنف  مواجهة  في  عنيفة  ساخطة  صرخة 
البشرية، ولهذا فإن الشعرية تكسر االعتيادي، وتنفي صلتها بما 
كائن وبما كان، وتنبئ بأن ال أفق للشعر في حال كهذا الحال.. فما 

هو هذا الحال؟
قد يضيء تجربة الموفق الشعرية أن الشاعر ليبي، وأنه شاب 
تعيش بالده حربًا أهلية التي هي عنف مدمر يتجاوز الطبيعة، فحتى 

منطق الغابة ال يبرر حصاد هكذا حرب أو كما يقول الموفق.
محمد  مثلما  شاعراً  أنتجت  الليبية  العربية  الشعرية  قبل 
طاغية  سياسية  سلطة  مواجهِ  في  صرخة  مثل  من  الشلطامي 
مارست العسف، لهذا جاءت شعرية الشلطامي ضمن ما عدّ شعرية 
المقاومة السياسية في الشعرية اإلنسانية عامة كما شعرية أراغون 
الشعرية  هذه  درويش،  ومحمود  حكمت  وناظم  ومايكوفسكي 
التي  الذات  حول  المتمركزة  بالغنائية  المشحونة  الرومانتيكية 
تشحنها  معقولة  جملتها  جزلة،  سلسة  شعرية  بالتقدم،  تعتقد 

المبعوث  ليبيا تطرق  األخيرة حول األوضاع في  إحاطته  في 
موارب،  بشكل  وإن  غسان سالمة،  السيد:  الخاص،  األممي 
إلى من يقفون بكل قواهم عقبة أمام أية بادرة لحل األزمة: 
القانون  إنفاذ  عن  مسؤولة  تزال  ال  المسلحة  »المجموعات 
لهذه  وصفه  ورغم  النظامية«،  الحكومية  القوات  من  بداًل 
المجموعات بـ»المخربين« إال أن تعامل المندوبية والسفارات 
معترفًا  أجسامًا  يمثلون  باعتبارهم  السياسيين؛  رعاتهم  مع 
بها دوليًا، ما زال مستمرًا ويطرح المزيد من األسئلة حيال 

تعامل المجتمع الدولي مع األزمة الليبية.
كما يطالب المبعوث األممي بتوجيه رسائل حازمة تجاه 
من يصفهم بالمخربين دون أن يحدد هوياتهم أو طبيعة 

هذه الرسائل:
»دون تضافر الدعم من المجتمع الدولي، فإّن المخربين 
سيعملون على تعطيل العملية السياسية وإلغاء أي تقدم يتم 
إحرازه. فإذا ما تم السماح بحدوث ذلك، فسوف يتراجع تقدم 
الواضحة تجاه  الحازمة  ليبيا لسنوات. إن دعمكم والرسائل 

المخربين أمر في غاية األهمية«.
خوفًا من الوصول إلى هذه النتيجة المتوقعة، نشرت في 
موجهة  رسالة   ،2017 يونيو   28 بتاريخ   ،218 قناة  موقع 
للسيد غسان، قبل أن يباشر عمله في الملف الليبي، تطرقت 
عملية،  وآليات  وتحديات،  أساسية،  منطلقات  إلى:  فيها 
التي  المذكورة  المنطلقات  وفق  األزمة  طبيعة  مع  للتعامل 
عن  النظر  بغض  الليبية  األزمة  معطيات  تصف  أن  تحاول 
التداول اإلعالمي معها الذي يحرف الكثير من الحقائق ويقفز 

على عديد المعطيات التي تتحكم في المشهد.
والميليشيات  السالح  انتشار  التحديات  هذه  ضمن  من 
بصلة  تمت  وال  مارقة  مجرد عصابات  الواقع هي  في  )التي 
لتنظيم  عسكرية  كــذراع  المعروف  الميليشيات  لمفهوم 
سياسي يمكن التفاهم معه( والتي تم التعامل معها من قبل 
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هل من الممكن الكتابة في حالة الغاضب، أن يكون الغضب شعرًا، 
القرف واالزدراء والسباب والتقيح واإلحباط واليأس من الكتابة. وأن 
ثمة جمااًل يكمن في السخط والعبث واليأس من الكتابة، ومنه أن 

الشعر ال يكمن في جمالية الدال وجمالية الداللة.
أزهار الشر أرادها شاعرها الملعون بودلير أن تكون جماليات 
بالمرة  يلتفت  لم  بهذا  بودلير  االبتذال،  وحتى  والرعب  السخط 
شعراء  يعر  لم  ومنذها  والمدلول،  الــدال  النص:  ثنائية  لجدل 
؟.  الجمالية  ما  واألولى  الشعر،  لماهية  اعتبار  أي  القبح  جماليات 
وفي الحداثة الشعرية بزغت أزهار الشر كزهور ال حقل لها تنبت 
على حاشية الحداثة، تنزع حتى إلى نزع الشعر عنها، فهي قصائد 
برية ونصوص مفتوحة، ومنها سفر لوتريامون )أناشيد مالدورور( 
هتكٌ للشعر وألغراضه، لقد سحب الشعر إلى الهذيان فكأنه أرجع 

لطفولته وبدائيته.
أما األرجنتيني نيكانور بارا، فقد نحل الشعر من الال عقل والال 
الحياة  قصدية  والال  وألغاز  معادالت  يكتب  وكأنه  فبدا  منطق، 
التي يلتقطها من الشارع ومن المنثور، فالشعر ما يزدري الشعر، 
ويمارس عادته السرية عالنية وبكل فجاجة ممكنة وغير ممكنة 
مثلما غمغمة الغضب. كأن شعر بارا ال يدعي وال يتملق السخف 
واإلسفاف، وبهذا يجرجر الشعر من شعره ليهجو الشعر وأغراضه 
النظر  في  يألو جهداً  الغضوب ال  بارا  الحياة.  نفايات  ويسله من 
بغضب إلى األمام، ويلوي رقبة الشعر إلى المنثور في الخلف، وبهذا 

ال يكتب قصيدة نثر بل نثر الشعر.
العربية ثمة معايير ما يمكن استنباطها منذ  القصيدة  وفي 
امرؤ القيس إلى الشابي والسياب، لكن هامش هذه القصيدة ظل 
متمردًا على التعيير ولهذا حذف من متنها. ولقد أصيبت الحداثة 
الشعرية العربية بمس أزهار الشر وتمثلت في شعرية الماغوط من 
خجوال أطل كشاعر مفارق يكتب شعرية الصحف اليومية ونشرات 
من  الشعر  يوقظ  متبرمًا  ساخًطا  اليأس  شعرية  يقطر  األخبار، 
نوم الكسول، يغذيه بالغضب من الشعر أواًل ومما يحوطه، لكن 
هذا لم يجعله يفتك الشعر من معقوليته وتعقله. الماغوط وهو 
يحرق قصائده بسجائره، متكئًا على أريكة وسائل النشر من صحف 
وكتب، كثيرًا ما تأنى كلما تراءت له عين الرقيب، فتتسربل شعريته 
بالوجل، ويركب يأسًا مركب النثر العفيف، فظلت قصائده مسكونة 
على  التي  ويلقيها -هي  ويقرأ سمعي  ويدقق  يراجع  بهواجسها 
خالف مع اإللقاء- على نفسه المترددة الوجلة، ما يكبلها الشبكة 

التي يهجوها من رقابة ووسائل نشر وهلم جر.
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الشبكة التي كبلت الماغوط وحاكمت بودلير، ستفككها شبكة 
عنكبوتية في القرن الحادي والعشرين، ويبدو لي أن األرجنتيني 
نيكانور بارا هو كاهن معبد دلفي )الشبكة العنكبوتيه ( من ينتمي 
إليها قبل اكتشافها، إن نص بارا كأنما كتب مرة دون مراجعة وال 
مدقق، منفلتًا من التقعيد ومفرداته كما كلمات متقاطعة، دون 

اجتماعي تنطلق  الرؤية صياغة ميثاق وطني  وتتطلب هذه 
بنوده من تجارب ليبية سابقة في مواثيق المصالحة برزت 
تركته من مشاعر سلبية  وما  اإليطالية  الفاشية  بعد خروج 
التي انقسمت بين مقاوم ومتواطئ  بين مكونات المجتمع 
مع االحتالل، وكان لوجهاء القبائل وأعيان المدن دور مهم 
وحاسم في رأب هذه الصدوع وتوفير المناخ المالئم لعمل 
أن  وأستطيع  االستقالل«.  بعد  المتحدة  لألمم  بعثة  أول 
أقول إن الظروف ما زالت كما هي ألن أربعة عقود من حكم 

القذافي لم تتح ألية بدائل عن القوة االجتماعية أن تنمو.
وصفها  أن  باعتبار  الوطنية(  وليس  االجتماعية  )وأقول 
على  الواقعي  غير  تصور  إلى  يحيلنا  الوطنية  بالمصالحة 
األرض بكون الصراع بين األطراف صراع أحزاب سياسية أو 
إثنيات أو طوائف أو جهات، بينما الذي يعقد األزمة في الغرب 
والجنوب هو التوترات القبلية التي يستثمرها دعاة الصراع 
السياسي كما حدث دائمًا وعلى مر التاريخ، وأي خطة إلنجاز 
البساط من  القبائل سيسحب  مصالحة اجتماعية بين هذه 
تحت أقدام المخربين الذين يستغلون هذه الصدوع وينمون 
والمصالحة  الصدوع  رأب  على  قادر  أحد  وال  حاضناتها،  في 

سوى أعيان وحكماء هذه المناطق.
من جانب آخر، عدم االعتراف بمؤسسة القوات المسلحة 
التي انبثقت هي وقياداتها من قرار من أعلى سلطة تشريعية 
تمثل  لها بشكل خجول كقوة عسكرية  اإلشارة  أو  منتخبة، 
سلطة  أعلى  عن  المنبثقة  الشرعية  في  طعنًا  يشكل  جهة، 
الغرب  في  للميليشيات  مضمرًا  ودعمًا  منتخبة،  تشريعية 
وتواجده  الجيش  إعادة هيكلة هذا  نواة  تعتبر  نعم  الليبي. 
المُرّكز في الشرق الليبي، لكن هذا ال يمنع أنه جيش ليبيا 
المعتمد من مجلس النواب، وأن الظروف الخارجة عن اإلرادة 
نواته  تشكلت  مثلما  الشرق  في  يتشكل  جعلته  التي  هي 
األصلية في مصر )الجيش السنوسي( إبان االحتالل الفاشي 
السياسي  اإلسالم  تيار  سيطرة  الظروف  هذه  وأهم  لليبيا. 
على مراكز القرار في الغرب، وهو تيار عمل منذ تمكنه من 
السلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا، إبان أول انتخابات، 
خاصة  ميليشيات  وبناء  العسكرية،  المؤسسة  تفكيك  على 
من  العديد  يقودها  ليبيا«  »درع  سماها  التنظيم  بهذا 
اإلرهابيين السابقين العائدين من حروب أفغانستان والعراق 
والجزائر، بل عمل على تصفية هذه المؤسسة من نخبتها 
العسكرية وخبرائها من الضباط عبر سلسلة من االغتياالت 
الممنهجة للمئات منهم، من أجل إتاحة الفضاء للميليشيات 
وفي  السياسية  القرارات  في  عبرها  تتحكم  كي  الخاصة 
أكثر  أن  أو أي استحقاق قادم. وكل هذا ال يمنع  االنتخابات 
من ثلثي كادر القوات المسلحة موجود في الغرب والجنوب 
الليبييَن وسط إحساسها بالعجز وعدم القدرة على تنظيم 
الموجودة  التوترات  نتيجة  الشرق،  في  حدث  كما  نفسها، 
اإلسالم  هيمنة  وبسبب  القبائل،  بين  أو  المدن  بين  هناك 
السياسي بكل مجموعاته على مفاصل القرار في العاصمة مع 

أذرعته العسكرية المسيطرة فعاًل على األرض.
بكوادرها  وقضائية  وأمنية  عسكرية  مؤسسات  وجود 
كاملة، ممتدة على جميع ربوع ليبيا، حقيقة، وال تحتاج سوى 
إلى دعم الحوار بينها عبر تعاون بين البعثة وحكماء وأعيان 
هذه المناطق، ألن الرأي الذي يقول أن ال جيش في ليبيا غير 
لحل  رؤاهم  المندوبين  بعض  عليه  بنى  ولألسف  حقيقي، 
من  السادسة  النقطة  في  ذكرت  عليه  وبناء  الليبية،  األزمة 
المنطلقات في الرسالة إلى السيد غسان، قبل عام وثمانية 
واألمنية  العسكرية  المؤسسات  وتوحيد  »بناء  أن:  أشهر، 
تشكل ضرورة وأولوية لدى الرأي العام، ومعادوها قلة لكنهم 
غير  األغلبية  عكس  وتنظيمية  مادية  بإمكانات  يتمتعون 
المنظمة، وفكرة ترويج أن ليبيا لم يكن فيها جيش وطني أو 
مؤسسات أمنية وقضائية، إبان النظام السابق، فكرة خاطئة 
روج لها المتضررون، خارجيًا وداخليًا، من عودة هذه األجهزة.
لذلك ال حل حيال هذه الميليشيات التي تعيث فسادًا سوى 
غسان  يا  الحمراء  العين  إلى  الحازمة«  »الرسائل  تترجم  أن 
يباشر  أن  حتى  دون  وربما  الناتو،  تدخل  األمر  تطلب  ولو 
عملياته، فبمجرد اقتراب سفنه من الشواطئ الليبية وتحليق 
طائراته سيختبئ من وصفتهم بالمخربين تحت األرض، أو 
يهربون إلى حماية قبائلهم، مثلما حدث حين إخراج البعثة 
الدبلوماسية األمريكية من طرابلس إلى تونس تحت حماية 
طائرات أمريكية جعلت أمراء حرب معركة فجر ليبيا يمتنعون 

حتى عن إشعال عود ثقاب.

المخيلة بالصور المدهشة العاطفية، وتغترف من المتاح، وال تذهب 
الشعري  بالتراث  ووشائجها  معقول،  معقولها  ال  أن  حتى  بعيدًا 
قوية، ففي حال الشلطامي شاعر قصيدة التفعيلة شعريته جدل 
قصيدة المتنبي والصوفية، وبنية القصيدة كما البنية التقليدية في 
قصيدة البيت الواحد كما جاءت عند خليفة التليسي، من يرى أن 
عمود الشعرية العربية قصيدة لبيت واحد مكتفٍ، وعّل هذا يوصم 

الشعرية الغنائية أساسًا.
لكن »الموفق« قطيعته مع هكذا شعرية واضحة، وقد وضعنا 
تتضح  وعليه  ووشائجه،  صالته  تبيين  من  تقدم  فيما  أسها 
والمفارقة  شعرية،  هكذا  تخص  التي  والمقاربات  االنفصاالت 
الصارخة الزمكانية: زمن الدوت كم، وبالد الحرب األهلية، التي وإن 
لم تقبر شعرية المقاومة فإنها كسرت مسلماتها، وعرت حفريات 
الشعرية  التضاد  هذا  يبين  وال  البسيطة،  الساذجة  سردياتها 
الشعرية  الموفق لكن هذه  أول تجربة  التي نرصد في  الجديدة 
هي التي تبين هذا التضاد واالنفالت، ورصدنا مرجعيتها في بيان 

نيكانور بارا المضاد للشعر.
ويقبل  القبول  عن  ينزاح  المجدف  للموفق  الشعري  اإلنشاء 
بالرفض، فينشئ عالقة التضاد مع المعقول ويغترف من المستبعد 
والمدان أخالقيًا، المفردات وحشية والجمل حادة جارحة، والصور 
معينها المبتذل وحتى المقزز، بهذا فإن الجدة في شعريته ليست 
في اإلنشاء فحسب، بل في أنها تطرق السبل المستهجنة فتجعلها 

الشعرية.
تأويل أي نص للموفق كما تأويل مهابة الغائب التي هي مهابة 
ارتيابي متصورة، فالغائب غير محدد بل افتراضي، والغياب يسربل 
تجربة  يؤول  الغياب  هذا  للغائب،  الشاعر  منحها  التي  بالمهابة 
الشاعر ويطبع شعريته: غياب ما يمنح المهابة لكن ال ندرك غياب 
ما هو قادم أو ما هو ذاهب، هل هو غياب األب أم غياب االبن ما 
يمنح للغياب المهابة، لكن في كل األحوال للغياب هذا مهابة، فهل 
المهابة أم الغياب هو ما يسربل شعرية الموفق بالغضب فالسخط 
والقلق والتوتر فالقرف والتقزز، وهل هذا ما استدعى قبل »مأدبة 

لبكاء مرّ«.
وبالتالي مصابة  أولها  في  الشعرية  الموفق  تجربة  كانت  إن 
باالرتباك، فإن المدهش فيها ال تردد، وأنها ليست مدعية وال تتملق 
قارئ معروف ما يريد ومن السهل دغدغته، تتدفق دون احتراز كما 
وفر ذلكم عصر اإلنترنت، واستباح العالم الحروب األهلية، فالعصور 
الوسطى المستعادة في الهجرة، وأسوار المدن، والحدود وهلم جر، 
وبالتالي شعر الموفق المضاد للشعر يتأتي في زمن الال شعر، وهنا 
واآلن يستحوذ بمفارقته هذه على شعريته الغضوب المغمغمة، 
ويستلها في »مأدبة لبكاء مرّ« وفي »مهابة الغائب« من اللحظة 

االستثنائية البكماء المفرطة في القتل والهمجية.
*طلب الشاعر جمعة عبد اهلل الموفق أن أكتب مقدمة لديوان 

»مهابة الغائب«.

 االلتباس الذي 
يحيط بهذه 

الجماعات؛ التي ال 
ُتعرف لها هوية أو 

مطالب محددة أو 
مرجعيات، هو ما 

يجعلها خارج أتون 
الحوار الليبي الذي 

ترعاه مندوبية 
األمم املتحدة

في القصيدة 
العربية ثمة 

معايير ما يمكن 
استنباطها منذ 
امرؤ القيس إلى 

الشابي والسياب، 
لكن هامش هذه 

القصيدة ظل 
متمردًا

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

 مسؤوليتنا إزاء األجيال القادمة

دراه.. الكبد!

صالح الحاراتي

التعامل  على  واإللحاح  الحض  إلى  مضطرًا  نفسي  أجد  ما  كثيرًا 
الموضوعي في مناحي الحياة كافة، وعلى األخص القضايا والشؤون 

د: القومي( والوطني. العامة المتعلقة بتاريخنا القومي )أشدِّ
الرئيس  على  عنيفًا  هجومًا  الحظت  القومي  المستوى  فعلى 
المصري األسبق جمال عبدالناصر، باعتباره منبع البالء الدكتاتوري 
االنقالبات  مسلسل  بتدشينه  المنطقة  أصاب  الذي  واالستبدادي 

العسكرية في البلدان العربية.
في  وقع  المنطقة  في  العسكرية  االنقالبات  فاتحة  أن  والحقيقة 
1936 بقيادة بكر صدقي، تاله انقالب  29 يوليو سنة  العراق يوم 
يتم  ما  غالبًا  لكن  نفسه،  العراق  في   1941 الكيالني  عالي  رشيد 
المدشن   ،1949 مارس  سورية،  في  الزعيم  حسني  انقالب  اعتبار 
تبع  العربية.  المنطقة  في  العسكرية  النقالبات  لسلسلة  الحقيقي 
بهما  قام  السنة  نفس  من  أغسطس  في  انقالبان  االنقالب  هذا 

سامي الحناوي.
ولعل السبب األبرز في عد انقالب حسني الزعيم أول االنقالبات 
العسكرية في الوطن العربي يأتي من كونه جاء بعيد تنصيب دولة 
عربية  بلدان  في  له  التالية  االنقالبات  وأن   ،1948 سنة  إسرائيل 
أخرى اكتسبت جزءًا كبيرًا من شعبيتها من خالل رفعها شعار تحرير 

السليبة. فلسطين 
بالنسبة إلى معمر القذافي هناك من يتهمه باإلسهام في تسعير 
العداء  بعد  إنكار  ينبغي  ال  أنه  أرى  وأنا  اللبنانية.  األهلية  الحرب 
لالستعمار والحس القومي لدى معمر القذافي )على األقل إلى فترة 
احتداد أزمة لوكربي والشروع في برنامج التوريث(. وأعتبر أن تدخل 
إيجابيًا.  تدخاًل  كان  األهلية  الحرب  إبَّان  لبنان  في  القذافي  معمر 
فبغض النظر عن نواياه السياسية ومحاولة اختراق التنظيمات التي 
تعامل معها وبحثه عن »أتباع« وليس »حلفاء« إال أنه، في المجمل، 
التحرير  اللبنانية وفصائل حركة  الوطنية  الحركة  تحالف  بدعم  قام 

الفلسطينية دعمًا فعااًل.
وما  القذافي  ومعمر  عبدالناصر  جمال  استبداد  إنكار  إن 
والوطنية  للعقل  مناف  أمر  اآلن،  حتى  مآٍس  من  ذلك  جراء  نعانيه 
واألخالق. كما أن إنكار الحقائق التاريخية والشيطنة التامة لهذين 
المستبدين، وغيرهما، هو أيضًا، موقف مناف للموضوعية والنزاهة 
واإلنصاف وروح العدالة اإلنسانية، وال يفيد على المستوى المعرفي 

ومسؤوليتنا إزاء األجيال القادمة.
يمكننا  القضايا،  هذه  مثل  ومع  عمومًا،  الموضوعي  فالتعامل 
وتحديد  معه  للتعامل  األساليب  أنجع  وتبين  واقعنا  فهم  من 

وتكتيكاتنا. استراتيجياتنا 

التي  »الغثيان«  لدرجة  االشمئزاز  حالة  تعني  الليبية  باللهجة  الكبد«  »دراه 
الليبية  العبارة  هذه  ولكن  أخرى،  ألسباب  أو  مرضي  لسبب  اإلنسان  تصيب 
كعالمة  الحاالت  لبعض  المصاحب  الغثيان  بمعنى  ليس  بكثرة  تستخدم 
مبكرة للحمل مثاًل، أو الغثيان الذي له أسباب مرضية عضوية مثل اضطراب 
في الجهاز الهضمي أو خلل في مستوى سكر الدم أو خلل في ضغط الدم، أو 
األنيميا وسوء التغذية، أو التهاب األمعاء واالثنى عشر أواإلصابة باإلمساك 

أوعسر الهضم، وما إلى ذلك.
لماذا يا ترى اختار الليبيون التعبير عن حالة القرف واالشمئزاز من خالل 

عضو الكبد وليس القلب أو الدماغ وغير ذلك؟
عمليات  كل  ينظم  نجده  حيث  به،  يقوم  وما  الكبد  وظائف  على  لنتعرف 
وظائف الجسم من خالل ماليين القرارات التي يعطيها لكل أجهزته. عالوة 
الطعام  باستغالل  يقوم  حيث  بها،  يقوم  التي  الكيماوية  العمليات  على 
وتصنيعه بعد استقباله من الجهاز الهضمي، والتخلص من نفايات وسموم 
الجسم. كما يقوم بتنظيم كمية السكر بالدم. وما يزيد على الحاجة يخزنه 
الشهية؛  يفتح  والكبد  الحاجة.  ليحوله لسكر عند  كنشاء حيواني غليكوجين 
لى  »فقع  تعبير  وحتى  للطعام..  شهيتنا  نفقد  يلتهب  أو  يتليف  عندما  لهذا 
في  ويفرزها  المرارية  العصارة  بصنع  يقوم  ألنه  بالكبد  عالقة  له  مرارتي« 
استخدام  في  المعنى  عمق  تتخيل  أن  فلك  بها..  الدهون  لهضم  األمعاء 
كيان  تعتري  حالة سلبية  للتعبير عن  األعضاء  غيره من  دون  »الكبد«  لفظ 

اإلنسان.
ومن هنا برأيي أن لفظ »دراه الكبد« تعبيرعبقري عن الغثيان الناتج عن 
يتحدث  وهو  أحدهم  تقابل  عندما  فمثاًل..  ونفسية،  ومعنوية  عقلية  جوانب 
من  عدد  بها  ركيكة  ندوة  تحضر  أو  مثاًل،  البعير  بول  فوائد  عن  بإسهاب 
»محلل سياسي«  فيه  المشهد  يتسيد  تلفزيونيًا  برنامجًا  تشاهد  أو  األدعياء 
مكررًا  وكالمًا  مبتذلة  حكايات  برود  بكل  يردد  خطيب  أو  كذوب  جاهل 
ومواضيع تافهة وما إلى ذلك.. فيتم وصف الكالم، بل الشخص نفسه، بأنه 
»دراه كبد«، وحتى النكتة وإن كانت طبيعتها أنها مضحكة ومسلية إال أنها 

من لسانه تكون بال طعم وال نكهة!
ويقترب معنى »دراه الكبد« من القصد بأن كالمًا ما أو شخصًا ما »مقزز«.

ومقزز هذه تعني قزَّز الشيء: نفرت منه النفس وعافته.
لفظ »دراه الكبد« قد يلتصق بشخصيات معينة، أي بعد أن يكون وصفًا 
ألفعال وأقوال يتحول إلى توصيف للشخص نفسه، وهذا الصنف من الناس 
تنفر  الذي  الغليظ،  البليد،  الشخص  وهو  الدم«،  »ثقيل  بـ  البعض  يصفه 
المجالس وتكره األسماع سماع  النفوس وتستثقله األرواح، وتضيق به  منه 

حديثه.
والشخص الذي نصفه نحن بـ »دراه الكبد« يقول عنه البعض:

حالك  تصف  أن  إال  معه  تتعامل  وأنت  تملك  ال  الذي  الشخص  ذلك  إنه 
تحدثه  أو  معه  تتكلم  عندما  وتشعر  مرارتي«  لي  »فقع  لقد  بالقول  عندها 
كبيرًا  ثقاًل  تحمل  بأنك  شعور  يأتيك  واحد،  مكان  في  معه  تتواجد  حتى  أو 
أو تحاول إزاحة برميل ضخم من مكانه إلى مكان آخر بقدر بالغ من الجهد 
في  محير  النظرات،  مستفز  المالمح،  بارد  المشاعر،  جاف  شخص  والمشقة، 
نوبة  تصيبك  وقد  فجأة،  مزاجك  ويتعكر  لديك،  الدم  ضغط  يرتفع  ردوده، 
بالشيء  والشيء  تنتابك.  التي  الغثيان  حالة  بعد  مركزة  أو  خفيفة  اكتئاب 
بـ  الكبد«  »دراه  الشخص  تسمية  يحبذ  البعض  أن  كذلك  ننسى  ال  يذكر، 
)الالصقة( لتشابه األمر مع الالصقة األميركية التي تلتصق بالظهر وال تخرج 

منه إال بصعوبة.
من  الكبد«  »دراه  حالة  انتقلت  االجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار  مع 
اإللكترونية،  الشبكة  في  التواصل  مواقع  إلى  االفتراضي،  العالم  إلى  الواقع 
مواقع الدردشة والمنتديات والـ»فيسبوك« والـ»تويتر«، فالمواضيع والردود 
غير  أم  »دراه كبد«  انطباعًا عن صاحبها من حيث تصنيفه  تعطي  بال شك 

ذلك!
تقول؛  الحكماء  أحد  من  بنصيحة  ذكرناه  ما  كل  رغم  نقر  أن  أخيرًا  يبقى 
وبالرغم من أن الشخص »دراه الكبد« نموذج إنساني يستحق الشفقة أكثر 
المواطن،  أخي  االحتقار ألنه قد ال يعرف حقيقة نفسه، فال تقسُ عليه  من 
وتحمله بنية أنه قد يكون في صبرك وتعاملك معه شيء إيجابي بحيث يمثل 

لك فرصة لزيادة مرونتك وقدرتك على التعامل مع اآلخرين.

 إن إنكار استبداد 
جمال عبدالناصر 

ومعمر القذافي 
وما نعانيه جراء 

ذلك من مآٍس 
حتى اآلن، أمر 

مناف للعقل 
والوطنية 

واألخالق

عمر أبو القاسم الككلي

 ملاذا يا 
ترى اختار 

الليبيون 
التعبير عن 
حالة القرف 
واالشمئزاز 

من خالل 
عضو الكبد 

وليس القلب 
أو الدماغ 

وغيرذلك؟



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري »21«

هكذا فإن وقت الفراغ 
الطويل العريض قد دفعني 
إلى التفكير في تأليف كتاب 

مستفيض حول موضوع خطير

ويواصل األستاذ محمد القزيري رسالته الساخرة إلى خليفة 
حضرت  يوم  أيضا،  لي،  »قيل  األخيرة:  الفقرة  بهذه  الفاخري 
الستالم العمل، إن مدير اإلدارة )أي عَرّفِي( غائب عن العمل 
هو نفسه بسبب وفاة طفلته الوحيدة، التي لم يكن مضى على 
والدتها سوى بضعة أيام. فحزنت معه، لكنني بالطبع لم أفصح 
عليك  يخفى  ال  إذ  الضمير.  تأنيب  أو  بالذنب  إحساس  أي  عن 
–يا صديقي األشكل- أن كل السذج واألبرياء يعتقدون أن مثل 
هذه الحوادث والكوارث إنما تقع قضاء وقدرًا وال عالقة لها بأي 

تعيينات جديدة!!.
وفيما عدا أوقات العمل )إن جاز القول بأن -ليس- لدي حتى 
اآلن، أية صنعة أو منّعة«( ويصدق علىّ تعبير الكاتب اإليرلندي 
)BrendanBehan(، حيث قال: »إن اهلل حين خلق الوقت خلق 
منه قدرًا كبيرًا«. فليس ثمة أكثر من الوقت في هذه الديار، 
مرة  ذات  قدم  بإحدى شركات  العاملين  من  واحدًا  أن  بدليل 
كشًفا بساعات العمل اإلضافي الذي أداه بمفرده فيه 25 ساعة 
في يوم واحد بالتوقيت المحلي. فالوقت كما ترى أصبح -تبعًا 
إنه  لقانون العرض والطلب– خاليًا من كل قيمة تقريبًا. بل 

يكاد يكون أرخص حتى من إنسان العالم الثالث.
إلى  دفعني  قد  العريض  الطويل  الفراغ  وقت  فإن  وهكذا 
التفكير في تأليف كتاب مستفيض حول موضوع خطير اخترت 
له مبدئيًا عنوان : »أثر الفواخر في تاريخ الدنمارك المعاصر«. 
مصادر  عدة  في  وأنقب  المراجع  عن  أبحث  الحاضر،  في  وأنا 
الصدفة  بمحض  عثرت  ولقد  الباهر.  الكتاب  هذا  مادة  ألجمع 
)أي في عهد  د.  إلى سنة ق  تاريخه  عن مخطوط قديم يرجع 
ورد  الدبلوماسية(  قبل  ما 
الرواة  بعض  عن  نقاًل  فيه 
الفاخرية  أباطرة األسرة  أحد  أن 
كان آنذاك يقطن برجًا شامخًا 
في  الكبير  الفندق  باسم  عرف 
الواقعة  الساحلية  المدن  إحدى 
كان  وأنه  األفريقي،  بالشمال 
االنكشارية  من  أعوانه  يسلط 
جنح  تحت  ليلية  غارات  لشن 
بالموت  ويتهددهم  الظالم 
الزؤام إن لم يعودوا إليه بكل 
ما لذ وطاب من الغنائم السائلة واألسالب. وقد فرض الجزية 
بالمدينة  يسمى  ما  تسكن  كانت  التي  الهمجية  القبائل  على 

الدائخة في تلك الحقبة النايخة«.
المتوافرة  األخرى  التاريخية  الروايات  مختلف  وتؤكد 
بالذات  اإلمبراطور  ذلك  أن  ومدسوسة  علنية  من  بالمكتبات 
أصل  من  إنه  يقال  كما  سوسة.  عسكر  أكبر  عصره  في  كان 
)هاملت(  وينحدر من ساللة  بجنقي  يلقب  وكان  إسكندنافيّ، 
إحدى  في  أن تسمية »جنقي«  )ومعلوم  اليتيم  الدنمارك  أمير 
اللهجات الدنماركية المندثرة تعنى بالفصحى »أقبج الساقين« 
كما وردت في لهجة أخرى بمعني »قاهر السالطين« إشارة إلى 
وخرج  المعاصي  سلطان  ضد  خاضها  التي  الطويلة  المعارك 

منها منتصرًاـ ولكن دائخ الرأِس(.
تبطر  قد  اإلمبراطور جنقي هذا  أن  الطبري  تاريخ  في  وجاء 
في النهاية ومل المقام في ) Grand ( هوتيل، فعبأ )الساكو( 
بما يملك من حطام وقرر الرحيل، وما إن تحصل على تأشيراته 
وتذاكر األسفار حتى احترف القرصنة الجوية وانطلق في غزواته 
إلى ما وراء البحار. فلما وصل إلى بالد الدنمارك أعجبه الحال، 
استتبت  ما  وسرعان  الترحال،  فحط  المنى..  غاية  فيها  ووجد 
حاناتها  سائر  على  نفوذه  وبسط  كوبنهاجن،  في  األمور 
هنا..«  باعني  »بوي  وقال:  وتنحنح،  فيها،  فحَرَن  وغوانيها، 
الناصعات  نساءهم  اجعل  »اللهم  الشهيرة:  عبارته  أطلق  كما 
للفواخر،  غنائم  واألزيار،  الجرار  في  المعتقة  وخمرهم  البياض 
البواخر،  أو  الطائرات،  يأتون على متن  األبرار ممن  وصحبهم 
أو حتى بالقطار، مثل البراني صَّكاك الحصان وسليمان الفاجر، 

وعلى األخص صديقنا محمد حسين المستشار..«.
ولقد احتفظ لنا التاريخ أيضًا -لحسن الحظ- بنص البرقية 
العاجلة التي بعث بها جنقي المذكور إلى أخيه األصغر )هانس 
ونيس( يدعوه فيها إلى اللحاق به للمشاركة في تلك الغطيسة، 
البرقية من  الهريسة. وكانت تلك  أن يحضر معه بعض  على 
واحد  الديباجة، سطر  فيها، بخالف  جاء  ودل حيث  قل  ما  أبلغ 
الدعوة  أخوه  ولبىّ  هنا«.  إاّل  تحسنه  ما  رأسك  »بّل  مؤداه: 
على الفور حتى إنه –كما ذكر الرواة– نسى أن يبل رأسه من 
فرط االستعجال. آن لي أن أنهى هذه الرسالة الملونة والهراء 
والمدفئة  والنصف  الثانية  نحو  تزحف  فالساعة  »المنقرش« 
الكهربائية الصغيرة القابعة في ركن الغرفة ترتجف من البرد 
وتصطك أسالكها مستنجدة بي أن أغطيها بمعطفي المبطن 

بفراء الضفادع. وأنا أيضًا مقرور وجائع حد التخمة.
هاكا  )تمسح  بالزيت  لقمة  أو  حساء  أكلة  إلى  أتوق  فكم 
البلغم( من صنعك، يا أمهر الطهاة! ويأتي شد لهفي على ما 
يسبق الحساء في بالد الروم كل ليلة ويوم... فال حول وال قوة 

إاّل باهلل الحي القيوم!.. ورحمة اهلل وبركاته.
أرشيدوق

القاهرة - نهلة العربي

المعاصر،  الوقت هو مشكالت األدب  في ذلك 
بما يعني أن ثمة هاجسًا يحيا في أعماقي من 
التجارب األولى، وأستطيع أن أقول إنني تلميذ 
مصر،  أهل  »أحيي  وأضاف  محفوظ«،  لنجيب 
فقد كانت مصر تؤوينا في الحروب والمجاعات 
لم  بلية  بنا  ألمت  وكلما  الهم،  معنا  وتقتسم 
كثيرة  جوار  شعوب  عكس  على  مصر  إال  نجد 

التي ال يمكن أن تقارن بموقف مصر«.
الكتابة  إلى  حديثه  في  الكوني  وتطرق 
الكتابة  أن  إلى  أشير  أن  »أريد  قائاًل  الروائية، 
الصحراوية  الروائية  والكتابة  تحد،  الروائية 
الرواية  مال  رأس  أن  حين  في  مرتين،  تحد 
بالدرجة  والرواية  العالقات،  هو  المجتمع  في 
ما  كثيرًا  ألن  مكان،  كل  في  دراما  األولى 
عن  فنستغني  الشعرية  الروح  تستهوينا 
وتقاليده  الخاصة  سمته  للروائي  الدراما، 
وأساطيره ووجوهه، وكي يتميز عن اآلخر هذا 

تحد له«.
غير  واقع  الصحراء  إنسان  »واقع  وأضاف 
دنيوي، هو واقع أسطوري، كان علىّ أن أبحث 
العمل  في  األسطورة  لتسخير  طريقة  عن 

ضيًفا  الكوني  إبراهيم  الليبي  األديب  حل 
ضمن  للكتاب،  الدولي  القاهرة  معرض  على 
الحوار  وأدار  الرئيسية،  بالقاعة  الفكري  اللقاء 
ندوة  في  شارك  كما  بدوي،  محمد  الدكتور 
الصالون  فعاليات  ضمن  العربي«  »السرد 

بالمعرض. الثقافي 
في  السنوي  المعرض  فعاليات  وانطلقت 
في  ويختتم  يناير   23 في  الذهبي  يوبيله 
تتضمن  رسمية  ليبية  بمشاركة  فبراير،   5
العديد من الندوات واللقاءات، وعدد كبير من 

الليبية. الكتاب ودور النشر 
إن  الندوة  مقدم  بدوي  محمد  وقال 
تفرز  وقلمًا  عالمي،  أديب  الكوني  إبراهيم 
كاتبًا  ليس  فهو  بحجمه،  كاتبًا  العربية  األمة 
إنما هو  ويتأخر،  يتقدم  متعثرًا  وليس  محليًا، 
رؤية واسعة للعالم والوجود، في الوقت الذي 
التي  بالواقعية  للمطالبة  األصوات  فيه  ترتفع 
الصراعات  عن  وتبحث  المدن  بتفاصيل  تهتم 

والمواطنين. الحكومات  بين 
منطقة  في  يبحث  الكوني  »كان  وأضاف: 
الحياة  عن  للكتابة  الكوني  يلجأ  إذ  أخرى، 
بالتفاصيل  نفسه  يشغل  وال  الواسع،  بمعناها 
بها  ليس  مختلفة  رواية  إزاء  فنحن  األخرى، 
التي  األخرى  القضايا  أو  واآلخر،  األنا  قضايا 
تمثيل  هو  يبحث  كان  العالم،  بها  ينشغل 
نفسه  يكشف  ال  الذي  البشري  الوجود 

الكبير«. التحدي  بسهولة، وكان 
وتابع »الكوني كان هناك منطقة بالصحراء 
الغربية يسكنها عائلة الطوارق، ولكن الكوني 
لكنه  المعني،  بهذا  التهميش  عن  يكتب  لم 
األولى  األسئلة  عن  باحًثا  الصحراء  استخدم 
عالم  الكوني  كتابة  ففي  نفسها،  التي فرضت 
الوجود  أزمة  يمثل  عالم  هو  مختلف  شاسع 

البشري والنزوع في الحياة«.
عمل  إلى  يحتاج  الكوني  أن  البدوي  ورأى 
»أديب  الكوني  ألن  العرب،  النقاد  من  دؤوب 
النقد  أن  إلى  مشيرًا  نفسه،  إال  يشبه  ال  كبير 
فقد  البشري،  بالوجود  مشغواًل  ليس  العربي 
األدب  في  نجدها  لم  بمعان  الكوني  جاء 

العربي، وله سرد مبطن، وصاغ كل هذا بدأب 
ليصبح كونيًا وقادرًا على طرح األسئلة«.

»أنا  الكوني  إبراهيم  الليبي  الروائي  قال 
العالمي  األديب  الروائي  مصر  هرم  تلميذ 
امتنانه  عن  الواقعية«،  في  محفوظ  نجيب 
اختزل  أنه  إلى  مشيرًا  بدوي،  محمد  لمقدمة 
السنين  العربية على مدى عشرات  النقد  رؤية 
والهاجس  األساسي  الهدف  ألن  يكتب،  بما 

الذي يشغله هو الرؤية الفلسفية.
المعاصر  العربي  األدب  إن  الكوني  وقال 
»لم يعي هذه الرؤية التي كانت هاجسًا، وفى 
مؤتمر األدباء العرب العام 1977، كان المحور 

الروائي، ألنني تعلمت ذلك من تجارب األدباء 
الخبرات  من  استفادوا  الذين  األوروبيين 
أو  ماركيز  فنجد  تغيبنا،  أننا  حين  في  العربية، 
كافكا لجآ إلى األسطورة في أدبهما، فالرواية 
البعد  ألن  مأدلجة  العربي  العالم  في  الحديثة 
أن  حين  في  السياسي،  البعد  هو  الطائفي 
الهامش،  هي  بل  المتن  هي  ليست  السياسة 
الهامش  نغلب  فعندما  المتن،  هو  والوجود 
إبداعنا  نجرد  متن،  إلى  ونحوله  المتن  على 
من أهم أسلحته، ومزاياه، حتى أصبح الهوس 

المهيمن«. بالواقع هو 
ورأى أنه على الكاتب أن »يصنع أسطورته 
العالمي  األدب  تاريخ  في  يبقى  فال  الخاصة، 
لخلود  ضمان  واألسطورة  الموثق،  النص  إال 
النص، فلو كتب هوميروس اإللياذة بالواقعية 
الواقعي  ال،  الحال  بطبيعة  ستخلد؟  كانت  هل 
عابر،  شيء  والمعلومة  المعلومة  أدب  هو 
اآلداب  وتجربة  الميثولوجي،  البعد  من  وخال 
ممن  كاتب  يبق  ولم  ذلك  لنا  تثبت  العالمية 
التقنية  ولهذا  االشتراكي،  األدب  يكتبون 
تروج  ألنها  األدب  على  جسيمًا  خطرًا  تشكل 
وأضاف  الحرفي«،  واألدب  المعلومة  ألدب 
أوتاره اإللهية  الرواية  الكوني »إذا لم تعصف 
أو أوتاره التي تبشر بالخلود، فلم تبق«، وفًقا 

لموقع »بوابة األهرام«.
امتنانًا  نقدم  أن  »يجب  قال  الجوائز  وعن 
وتشجيع  تحفيز  الجائزة  غاية  كان  إذا  للجوائز 
وحتى  نبيل،  مبدأ  هذا  اإلبداع،  على  المبدع 
للجائزة شيء جميل  رواية  يكتب  أن  إذا حدث 
معاكسًا  دورًا  تلعب  الجوائز  ولكن  أيضًا 
وتتحول لعائق وليس حافزًا، الكثير حين يفوز 
بجائزة كبيرة ال يعرف كيف يكتب نصًا، ومن 
هو الكاتب الذي حصل على نوبل وكتب عماًل 
العرب  تجد،  لن  يكتب،  كان  ما  يساوي  قويًا 

نفس الشيء«.
»حدثت  الكوني  قال  الهوية  سؤال  وعن 
ندوة لي وحين سئلت عن موقفي من الحداثة 
واردة،  غير  الحداثة  لي  بالنسبة  استغربت، 
البعد  وفي  الزمن  خارج  عالم  عن  أكتب  أنا 
إلى  بنا  أدى  بالحداثة  فالهوس  األسطوري، 

اختالل القيمة في الوجود اإلنساني«.
وفي ندوة »السرد العربي« ضمن فعاليات 

الصالون الثقافي، في معرض القاهرة الدولي 
التغير. الكوني مسألة  للكتاب، تناول 

الكاتبة  من  كل  الندوة  في  وشارك 
المصري  والكاتب  التلمساني،  مي  المصرية 
عادل ضرغام،  المصري  الناقد  الطويلة،  وحيد 
والمغربي  زيادة،  حمور  السوداني  والكاتب 

الرافعي. أنيس 
المتحدثين  الكتاب  وطرح صالح فضل على 
في الندوة عدة أسئلة أبرزها »ما الذي ننتظره 
العربي،  الربيع  ثورات  نكبات  بعد  أوطاننا  في 
العالم  بواقع  العربية  الرواية  عالقة  هي  وما 
تحدث  التي  والتغيرات  نعيشه،  الذي  السريع 

متسارع«. بشكل 
وقال الكوني »إن كلمة التغير عندما تطلق 
يقف  ما  أول  فإن  المؤدلج،  العربي  عالمنا  في 
أن  من  الرغم  وعلى  السياسة،  هو  أمامها 
سؤال التغيير هو سؤال وجودي، وأن السياسة 
جزء منه، إال أن األخيرة هي التي تسيطر على 
فوزي  الكاتب  نشره  تسجيل  وفق  األساس«، 
حداد على صفحته بموقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«.
وأضاف »أن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 
البعدين،  اختزلت  اآلية  هذه  بأنفسهم،  ما 
ننتمي  الذي  الوجودي  والبعد  الحرفي،  البعد 
تأتي  للتغير  الوجودية  المسألة  جميعًا،  له 
األول، ألننا عندما نكتب، ال نكتب  المركز  في 
سبيل  في  نكتب  لكننا  السعادة،  سبيل  في 
الحقيقة، وال حقيقة يمكن أن ترجى منا ما لم 

بأنفسنا«. نغير ما 
وتابع »أنا شخصيًا أكتب ال ألن أغير، ولكن 
الشخصي  المستوى  على  أتغير،  لكي  أكتب 
يتعدى  ال  بالنفس  ما  فتغير  األولى،  بالدرجة 
فعندما  العالم،  على  خصومة  نفتعل  بأن 
الوقت  ذلك  في  بالعالم،  ما  نغير  لكي  نذهب 
وليس  لنا  انعكاس  العالم  ألن  يهزمنا،  العالم 
اإلنسان،  بداخل  والروح  الوجود  ألن  العكس، 
هزمت  ولهذا  العالم،  تقود  التي  هي  والروح 
لكي  يثور  فيها  اإلنسان  ألن  الثورات  كل 
يفتعل خصومة مع العالم والعالم يهزمه، ألن 
أن  البد  لهذا  هشة،  روح  ونحن  حربي  العالم 
نعود إلى األصل، البد أن نغير ما بأنفسنا أواًل، 

روحية«. فالتغير مسألة 
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على هامش مشاركته بمعرض القاهرة للكتاب

جولة بني عناوين اإلصدارات الليبية في املعرض

للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  في  تشارك 
النشر  دور  من  مجموعة  الـ»50«  بدورته 
اسم  تحت  للبيع  وآخر  رسمي  بجناح  الليبية 
دولة ليبيا، وفي هذا التقرير نستعرض بعضًا 
من العناوين المشاركة في نسخة هذا العام.
»حرب  رواية  اإلصدارات  هذه  بين  ومن 
الغزالة«، للكاتبة عائشة إبراهيم، التي تطرق 

رواية من  له  لم تتعرض  ربما  زمنًا »مهماًل« 
قبل، عن مملكة في منطقة جبال األكاكوس 
)جنوب غرب ليبيا(، في أحد العصور القديمة، 
نحو  قبل  القديم  الليبي  عاش  حيث  وتدور 
صخرية  لوحات  خالل  من  عام،  آالف  عشرة 
وأفكارهم  اليومية  وشؤونهم  حياتهم  توثق 
ومن  بعدها.  وما  الحياة  عن  وتصوراتهم 
الصخور  بين  متعرج  طريق  »في  الرواية: 
األعلى،  إلى  برؤوسها  تشرئب  التي  الشاهقة 
وهو  هيريديس،  الفتاة  ميهال  اصطحب 
للرؤوس  تاركًا  مطرق دون أن ينبس بشيء، 
بعد  السماء  عدالة  عن  تتحدث  أن  الصخرية 
وتركت  الصالحين  أبناءها  األرض  ابتلعت  أن 

األشرار يعربدون فوق أديمها«.
شكري  والمؤرخ  الصحفي  الكاتب  ويشارك 
وهما  جديدين،  بإصدارين  السنكي  محمد 
»منصور رشيد الكيخيا.. سيرته ومواقفه وقصة 
الرواد« و»مجموعة  اغتياله« الصادر عن »دار 
الذكريات..  و»فيض  اإلعالمية«،  الوسط 
أثرت  شخصيات  عَن  يتحدث  منينـة  سليمان 

الحياة المصرية« الصادر عن »دار الرواد«.
السياسي  سيرة  يتناول  األول  اإلصدار 
الكيخيا،  رشيد  منصور  والدبلوماسي 

خالل  من  النظام،  ومعارضته  واستقالته 
الكتاب  أما  الوطني،  اإلنقاذ  جبهة  ترؤسه 
الثاني وهو »فيض الذكريات«، ففيه يتحدث 
الحياة  أثرت  شخصيات  عن  منينة  سليمان 
وهم  العربي،  والعالم  بمصر  والفنية  األدبية 
عالقته  خالل  من  وملحنون  وفنانون  شعراء 
دراسته  أثناء  بهم  الشخصية  ومعرفته 
بالجامعة األميركية بمصر في فترة الستينات.

»عصير  المشاركة،  العناوين  ضمن  ومن 
بما  والكتاب  ذهني«،  صدقي  محمد   - العمر 
ومطلع  بارع  لكاتب  شائقة  سيرة  يحتويه 
محمد  سيرة  وغزيرة:  عميقة  وثقافة  محنك 
صدقي ذهني سيرة الخبير الدولي في الزراعة 
من تبوأ مناصب في األمم المتحدة بمنظمة 
بدور  ساهم  من  بالزراعة،  المختصة  الفاو 

مميز في وضع أس مؤتمر األرض.
كتاب  بأول  مفراكس  رمزي  يشارك  كما 
بعد  ما  الليبية  االقتصادية  الحالة  يتناول 
ثورة فبراير 2011م »ليبيا الدينار والدوالر«، 

ويتناول الحالة االقتصادية الليبية الراهنة.
إضافة إلى كتاب »أول مذيعة تلفزيون ليبية 
- عايدة سالم الكبتي«، هذه الفتاة الموظفة 
بالمكتبة الفنية باإلذاعة العام 1965 م، ذات 
برغبتها،  تقدمت  التي  ربيعًا  عشر  الخمسة 

فقد  بينما  مذيعة،  لتصبح  اختبارًا  ودخلت 
تتحمالن  وشقيقتها  سيجعلها  األب  المعيل 

مسؤولية العمل المبكر رفقة مقعد الدراسة.
وليلة  »ألف داحس  القائمة كتاب  وتشمل 
الجامع  االسم  وهو  الفيتوري،  ألحمد  غبراء« 
بـ»غابة  تبدأ  متداخلة  روائية  لمتوالية 
األشجار الميتة«، ثم »غابة القضبان الحية«، 
ولكل  المقطوعة«،  الرؤوس  بـ»غابة  نهاية 
أيضًا  وللكاتب  الخاصة،  داللته  منها  اسم 
»سيرة  رواية  للكتاب  القاهرة  معرض  في 
بني غازي«، و هذه األعمال من إصدارات دار 

»ميادين« الليبية.
للثقافة  العامة  الهيئة  تقدم  عام  وبشكل 
»الفنان  كتاب  منها  جديد،  إصدار   300
لسالم  ليبيا«  زرياب  عريبي  حسن  الموسيقار 
المعاصر  والثقافي  الحضاري  و»اإلرث  عريبي، 
تفاصيل  يحوي  سجاًل  يعد  مرزق«،  لمدينة 
البحر  عاد  و»ما  مرزق،  مدينة  عن  ومعلومات 
مالحًا« لنجاة إلياس، نصوص نثرية متنوعة، 
اإلبداع  في  التراثية  »المؤثرات  وكتاب 
و»صور  زيدان،  لسليمان  ليبيا«  في  الشعري 
كل  و»  رنين،  لموسى  الشعبي«  التراث  من 
غنيم،  إليمان  فبراير«   17 في  ابتدأ  شي 
-1911( ليبيا  والحرب  السلم  في  »قراءات 

و»المرشد  محجوب،  المنعم  لعبد   »)2011
و»تحت  اليعقوبي،  لمحمد  العبادات«  في 
في  و»مشاهدتي  الفنادي،  ليونس  المجهر«، 
الشقماني،  لمحمد  واألشياء«  الناس  تأمالت 
وأوربية«  عربية  نصوص  في  و»طرابلس 
الدوامة«  و»مسرحية  التليسي،  نجمية  إعداد 
ترقيص  و»أغاني  الجورتي،  الهادي  لمؤلفه 
لمحمد  الليبي«  الشعبي  التراث  في  األطفال 

سعيد محمد.

جمعة عتيقة: النضج الفكري لطالب 
الستينات أفرز جمعيات أدبية عديدة

نظمت الجمعية الليبية لآلداب والفنون، السبت، بقاعة المحاضرات بدار الثقافة والفنون 
جمعة  للكاتب  أدبية  أصبوحة  بطرابلس،  الثقافة  مكتب  من  وباستضافة  بميزران  والتراث 
عتيقة، تحدث فيها عن ذكرياته الجامعية وآفاق الحراك الثقافي للطالب أواخر ستينات القرن 

الماضي.
وأشار إلى أن اختياره الدراسة في مجال القانون ليصبح محاميًا فيما بعد، كان بتأثير دوافع 

مختلفة تشكلت منها في النهاية رغبة الدخول في هذا المجال.
وتوقف عتيقة عند فترة انتقالية مهمة وهي الخروج من مرحلة التعليم الثانوي والدخول 
القبول بكلية  امتحان  بنغازي رفقة بعض األصدقاء واجتزت  إلى  قائاًل »ذهبت  الجامعة  إلى 
الحقوق، وأقمت بالقسم الداخلي للجامعة الكائن بمنطقة الحميضة، وألن الناس في بنغازي 
رأوا في الطالب الجامعي صورة المستقبل للدولة الليبية، إضافة إلى الكرم وأصالة الطابع 

وحفاوة المعاملة، ساهم ذلك في تخفيف اإلحساس بالغربة والبعد عن األهل«.
وتحدث الكاتب عن صدمته في البداية باألسلوب ونمط التدريس في الجامعة ربما لكونه 
اقترب من الكتاب مبكرًا وتبين في هذا القالب سلبيات ال تتواءم ومستوى التدريس الجامعي، 
مثال ذلك أن يطلب األستاذ الجامعي من الطالب حفظ الدرس وكتابة اإلجابة حرفيًا كما 
وردت في المقرر، وهو ما يؤدي إلى قصور الجانب التحليلي في فكر الطالب، مما جعل جمعة 
عتيقة الطالب آنذاك يكتب في صحيفة »اليوم« التي كان يرأس تحريرها عبدالرحمن الشاطر 
مقااًل بعنوان »أنقدوا طالب الجامعة«. ومن جهة أخرى تناول الباحث المناشط والمحاضرات 
للنضج  فكري  كإفراز  تكونت  التي  األدبية  الجمعيات  وكذا  الجامعي  الفضاء  شهدها  التي 
احتضنت  اآلداب  كلية  أن  إلى  منوهًا  العدالة،  الفلسفة، شكسبير،  منها جمعيات  الطالبي، 

الجانب األكبر من هذا التفاعل وبالتالي مثلت مركز النشاط الثقافي والسياسي.
مضيًفا أن قسم الموسيقى كان في صلب المشهد الفكري بإقامته العديد من األنشطة 
كالدكتور  بعد  فيما  حضورها  برز  والغناء  الموسيقى  مجال  في  أسماء  أيضًا  وخرَّج  الفنية، 

عبداهلل السباعي والفنان وحيد خالد وغيرهما.
ويلمح الكاتب إلى أنه في موازاة الحراك الثقافي صدرت مطبوعات مثل »قورينا« من قسم 
الفلسفة برئاسة تحرير علي فهمي خشيم، والتي احتضنت أقالم كتاب منهم رجب بودبوس، 

فوزي البشتي، وسالم الكبتي، ومجلة »اإلعالم« التي ساهم جمعة عتيقة في إدارة تحريرها.

قال رئيس الهيئة العامة للثقافة واإلعالم والمجتمع المدني التابعة 
على  القضاء  على  أوشكت  ليبيا  إن  الفاخري،  جمعة  الموقتة،  للحكومة 

اإلرهاب بدعم مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي.
القاهرة  معرض  زيارته  هامش  على  تصريح  في  الفاخري  وأضاف 
كافة  على  قوية  كانت  المصرية–الليبية  »العالقات  أن  للكتاب  الدولي 
مشيدًا  الشعبين«،  لتماسك  نظرًا  األوقات،  أصعب  في  حتى  األصعدة 
مواجهة  في  ليبيا  مع  السيسي  عبدالفتاح  والرئيس  مصر  بتعاون 

اإلرهاب، وفًقا لوكالة أنباء الشرق األوسط.
وأكد الفاخري أن هناك خطرًا على الفكر العربي من دعوات التطرف 
سيما  وال  الحكومات،  تعاون  من  البد  وأنه  والصراعات،  واإلرهاب 
المتقاربة لمحاربة اإلرهاب، وتنبيه األجيال القادمة من هذه المخاطر، 

وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال من خالل الفكر والثقافة.
للكتاب، خاصة  دولي  للكتاب هو عرس  القاهرة  أن معرض  وأوضح 
باليوبيل  المعرض  الحتفال  نظرًا  خاص  طابع  ذات  الدورة  هذه  أن 

متميزة  مشاركة  العام  هذا  يشهد  المعرض  أن  إلى  مشيرًا  الذهبي، 
الختيار جامعة الدول العربية كضيف الشرف، وأيضًا المشاركة الكبيرة 
لليبيا والتي تدل على الجسر الثقافي القوي الذي يربط بين البلدين، 
مؤكدًا أهمية االطالع على اإلصدارات الجديدة وتقديم الكتاب الليبي 

للجمهور العربي رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.
وأضاف أن الثقافة المصرية تدخل مرحلة جديدة بعد نقل المعرض 
لمكانه الجديد بمركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، معربًا 
للقراء  جديدًا  مكسبًا  تعد  التي  التاريخية  اللحظة  بهذه  سعادته  عن 

العرب.
وزيرة  مع  سيجتمع  إنه  الفاخري  قال  مصر،  زيارته  برنامج  وعن 
تواجه  التي  التحديات  لبحث  عبدالدايم  إيناس  المصرية  الثقافة 
الثقافة العربية والتحضير للدورة القادمة، وكذلك لدعوة مصر لحضور 
معرض الكتاب الليبي المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل في مدينة 

طرابلس.

 الفاخري: الفكر العربي يواجه خطر دعوات التطرف واإلرهاب

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

القاهرة ــ دينا مصباح

تاريخ وأدب وسير ذاتية

تقدم الهيئة العامة للثقافة 300 
إصدار جديد بالحدث الثقافي 

الدولي

واقع إنسان الصحراء واقع 
غير دنيوي، هو واقع أسطوري

<  الكوني في إحدي الفعاليات بمعرض القاهرة للكتاب

<  جمعة الفاخري »يمين« علي هامش زيارته معرض القاهرة الدولي

<  جمعة عتيقة علي المنصة الرئيسية 

إبراهيم الكوني: على الكاتب أن يصنع أسطورته 

الخاصة.. والرواية العربية الحديثة مأدلجة
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Top غالس» يحافظ على صدارة شباك» 

التذاكر في أميركا الشمالية

حافظ فيلم »غالس« من بطولة بروس ويليس وجيمس 
ماكافوي وسامويل ل. جاكسون على صدارة شباك التذاكر 
في أميركا الشمالية، لألسبوع الثاني على التوالي، بحسب 

أرقام نشرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
الذي  الخارقين،  األبطال  ثالثية  األخير من  الجزء  وحصد 
لتبلغ  دوالر  مليون   19 شياماالن،  نايت  إخراجه  تولى 
»فرانس  وفق  دوالر،  مليون   73.5 اإلجمالية  عائداته 

برس«.
أبسايد«  »ذي  فيلم  الثاني  المركز  في  أيضًا  وبقي 
المستوحى من العمل الفرنسي »أنتوشابل« ومن بطولة 
بقيمة 12.2  عائدات  براين كرانستون وكيفن هارت، مع 

مليون دوالر )63.1 مليونًا في المجموع(.
وظلت المرتبة الثالثة من نصيب »أكوامان«، الذي بلغت 
دوالر  ماليين   7.3 وكندا  المتحدة  الواليات  في  عائداته 

)316 مليونًا في المجموع(.
كينغ«  بي  وود  هو  كيد  »إيه  الجديد  الفيلم  رابعًا  وحل 
المستوحى من أسطورة الملك آرثر، الذي يعثر فيه طالب 
البشرية.  إنقاذ  بريطاني على السيف الشهير ويسعى إلى 
ماليين   7.2 النقاد  استحسان  لقي  الذي  الفيلم  وحصد 

دوالر.
المتحركة  الرسوم  فيلم  الخامسة  المرتبة  في  وتاله 
المرشح لألوسكار »سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس«، 
)169 مليونًا في  العائدات  حاصدًا 6.1 ماليين دوالر من 

المجموع(.
العشرة  األفالم  تصنيف  في  المراكز  باقي  يأتي  ما  وفي 
األميركية  الصاالت  في  التذاكر  شباك  على  األوائل 

الشمالية:
-6 »غرين بوك« مع 5.4 ماليين دوالر من اإليرادات )49 

مليونًا في المجموع(.
 30.8( دوالر  ماليين   5.2 مع  واي هوم«  دوغز  »إيه   7-

مليونًا في المجموع(.
-8 »سيرينيتي« مع 4.8 ماليين دوالر.

-9 »إسكايب روم« مع 4.2 ماليين دوالر )47.9 مليونًا 
في المجموع(.

-10 »دراغون بول سوبر: برولي« مع 3.6 ماليين دوالر 
)29.9 مليونًا في المجموع(.

<   ميشال وليامز <   جوليان مور

القاهرة ــ الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أؤيد عرض األعمال الفنية
على القنوات الليبية

الفنان الكبير سعد الجازوي، هو واحد من أهم الفنانين الليبيين، قدم عديد األعمال للمسرح والتلفزيون الليبي، 
كما شارك في عدد من األعمال العربية، ولعل من أبرزها فيلم »الرسالة« مع المخرج مصطفى العقاد، فنان وطني 

يحظى بحب الجمهور ويعشق مسرح الكشاف وأزقة وحواري العاصمة، وتستهويه المدينة القديمة.. التقيناه في 
»الوسط« للحديث عن دور الفنان الليبي في إنهاء مظاهر االنقسام وكذلك لمعرفة آخر أعماله الفنية.

حوار: عبدالرحمن سالمة

الجمهور يتعلق بالفنان الذي يحترم فنه وزمالءه

تعلق  سر  ما  نظرك  وجهة  من  البداية..  في   ●
بالفنان؟ الجمهور 

للفن سحر، واإلنسان بطبعه يحب كل ما هو يسري 
النفس، ومن حسن الحظ أن الفنان لديه هذا البراح 
يكمن  السر  وربما  المتلقي،  نفس  له  تميل  الذي 
الحقيقي،  الفنان  لدى  الموجود  الصدق  في  كذلك 
ويحافظ  زمالءه،  ويحترم  فنه  يحترم  الذي  الملتزم، 
وليس  قناعة  عن  إال  عمل  أي  يقبل  وال  على مستواه 
تتحلى  فعندما  فقط،  المال  على  الحصول  أجل  من 
الجمهور  يجعل  الذي  هو  سرًا  ستوهب  ذلك  بكل 
كل  في  ويتابعك  ويحترمك  ويحبك  بك  يتعلق 
أعمالك، وكذلك يرحب بك في كل مكان يجدك فيه.
مع  الماضي  رمضان  في  لقاءك  تصف  كيف   ●

الفنانين فتحي كحلول ولطفية إبراهيم؟
مسلسل  خالل  من  زمالئي  بلقاء  جدًا  سعيدًا  كنت 
»وين حصة حواء« مع الفنان فتحي كحلول، صديقي 
من  كثير  في  معه  عملت  والذي  الدرب،  ورفيق 
القديرة  الفنانة  مع  وكذلك  والمنوعات،  األعمال 
جديد  من  عودتها  لها  ونبارك  إبراهيم،  لطفية 
عليها  يجب  بأنه  أحست  وكأنها  الفنية،  للحياة 
الثقافة  إلى  نحتاج  ألننا  الفنية  الساحة  في  التواجد 
أكثر من  الوطن  به  يمر  الذي  الوقت  والفن في هذا 
اإلعالمي  العمل  إلى  أيضًا  فيه  ونحتاج  آخر،  وقت  أي 

جميلة  مصافحة  ويصنع  النظر  وجهات  يقرب  الذي 
أخوة  ألننا  النفوس  لكل  جدًا  جميلة  وتهدئة  جدًا، 
يفرقنا  أن  أحد  يستطيع  وال  وأحباب  وأهل  وجيران 
جيد  عمل  حواء«  حصة  »وين  ومسلسل  إطالقًا، 
وأخذت  الحصص  كل  أخذت  حواء  أن  الرغم  على 
جميل  اجتماعي  عمل  وهو  أيضًا،  االستراحة  حتى 
تأليف  من  وهو  الفنانين  من  مجموعة  فيه  التقينا 

الشريف، وكان  عبدالرحمن حقيق، ومن إخراج سالم 
الرائعين. الفنانين  من  مجموعة  معنا 

● ما رأيك في اقتراح البعض عرض األعمال الفنية 
ضمن الخريطة البرامجية للقنوات الفضائية؟

السياسة  من  مللنا  ألننا  بشدة،  االقتراح  هذا  أؤيد 
الذين  هؤالء  رؤية  مللنا  كما  بالتخمة،  أصابتنا  التي 
خالل  الكريم،  المشاهد  على  عضالتهم  يستعرضون 

رمضان  شهر  ألعمال  التجهيز  يتم  اآلن  الفترة  هذه 
القنوات  عن  المسؤولين  من  وأتمنى  المبارك، 
وقت  تخصيص  يتم  أن  والخاصة  العامة  الفضائية 
برامجية  باقة  عرض  ويتم  الفضائي  البث  لتوحيد 
بالفن  ألنه  واحد،  توقيت  في  رمضان  ومنوعات 
نتوحد وبالثقافة نتجاوز كل هذه الظروف، وآمل من 
الثقافية  التحتية  بالبنية  أيضًا  االهتمام  المسؤولين 
فأنا  والمسارح،  الفنية  والمقار  المباني  وترميم 
للموسيقى  الشاعلية«  »علي  معهد  على  جدًا  حزين 
على  العمل  المسؤولين  من  وأطلب  والفنون، 
فهذا  الالزمة،  بالمعدات  ودعمه  وتطويره  صيانته 
المعهد خرَّج مجموعة كبيرة جدًا من الفنانين الكبار 
أعول  وأنا  ليبيا،  الموسيقى من مختلف مدن  وعشاق 
وفنانين  إعالميين  من  الوطنيين  ليبيا  أبناء  على 

النهوض بهذا الوطن واالرتقاء به. ومثقفين في 
الليبية  األزمة  حل  في  دور  الليبي  للفنان  هل   ●

االنقسام؟ وإنهاء مظاهر 
دورٌ مهمٌ،  لهم  عام  والنخبة بشكل  الليبي  الفنان 
وذلك  الخطوة،  هذه  في  فعلي  بشكل  بدأ  والفنان 
التي  الفنية  الملتقيات  كل  في  المشاركة  خالل  من 
الفنان  أن  كما  والغرب،  والشرق  الجنوب  في  ُأقيمت 
ويحظى  الليبية  المدن  كل  أعماله  في  يصور  الليبي 
هذه  وكل  المواطنين،  من  وباهتمام  بترحاب 
الشمل  للم  الدعوة  صور  من  صورة  هي  األعمال 
خط  وقطع  وموحدة،  واحدة  ليبيا  أن  على  والتأكيد 

الوطن. الذين يحاولون تمزيق  الرجعة على 

<  الفنان سعد الجازوي: مع محرر »الوسط«

سعد الجازوي: 

وليامز  وميشال  مور  جوليان  الممثلتان  أطلقت 
نسخة العام 2019 من مهرجان »ساندانس للفيلم« 
الذي أعلن مؤسسه روبرت ريدفورد نيته االبتعاد عن 

أضواء افتتاحه.
وصرّح ريدفورد )82 عامًا( خالل المؤتمر الصحفي 
في افتتاح المهرجان »توليت هذه المهمة لمدّة 34 
عامًا منذ تأسيس المهرجان وأظنّ أنني بلغت مرحلة 
يمكنني أن أحتّل فيها مكانة مختلفة«، وفق »فرانس 

برس«.
ويقدّم المهرجان في نسخته الحالية أكثر من 120 
فيلمًا طويال وتستمرّ فعالياته حتّى الثالث من فبراير 
ويتوّقع حضور نجوم بارزين، من أمثال إيما تومسون 
وكيرا  مور  وديمي  ديفيس  وفايوال  سوانك  وهيالري 

نايتلي وزاك إيفرون.
وأوضح روبرت ريدفورد الذي أطلق هذا المهرجان 
قبل أكثر من ثالثين سنة في مدينة بارك سيتي في 
جبال يوتا )الغرب( أنه يريد أن يمضي مزيداً من الوقت 
وقال  ساندانس.  إلى  المدعوين  السينمائيين  مع 
»أمضيت وقتًا طوياًل وأنا أقدّم لكم المهرجان وأظنّ 
أنه لم يعد بحاجة إلى من يعرّف به، فهو يجري على 

قدم وساق«.
ولم يكن ريدفورد الحائز جائزة »أوسكار« في مجال 
اإلخراج يعنى بإدارة التفاصيل اليومية في ساندانس 
أو إعداد برمجته، غير أن هذا »االنكفاء« يرسّخ قراره 
اعتزال السينما الذي أعلن عنه العام الماضي بعد فيلم 
»ذي أولد مان أند ذي غان« الذي خرج إلى الصاالت 

األميركية في أكتوبر.
الفعاليات رسميًا مساء مع عرض »أفتر  وانطلقت 
ذي ويدينغ« وهو نسخة مستعادة من عمل الدنماركية 

سوزان بير من بطولة جوليان مور وميشال ويلمز.
وأعربت الممثلتان اللتان عهدتا حضور سانداس 
في  مور  وقالت  المهرجان.  بهذا  تمسّكهما  عن 
تصريحات لوكالة »فرانس برس« إلى جانب زوجها 
إن  ويدينغ«  ذي  »أفتر  مخرج  فرويندلش  بارت 
»مهاراتنا صقلت في هذا النوع من األفالم وفيها 
قطعنا الشوط األكبر من مسيرتنا، لذا هي من دون 

شكّ في غاية األهمية«.
وصرّحت وليامز »أحضر هذا المهرجان منذ زمن 
طويل وإنه لحيّز رائع للسينما المستقّلة في الواليات 
به.  واالحتفاء  المجال  تطوير  في  يساهم  المتحدة 
أن  إلى  مشيرة  إليه«،  أعود  أن  جدّاً  ويسعدني 

»األجواء حارة ومضيافة بالفعل«.
ووصفت مور هذا الفيلم الذي يروي مواجهة بين 
ثرية  أميركية  خير  وفاعلة  الهند  في  ميتم  مديرة 
»بالمعّقد واإلنساني«، مشبّهة إياه بحياتها وقائلة 

»هذا ما أبحث عنه تحديدًا في األفالم«.
ويقدّم المهرجان أيضًا في نسخته هذه سلسلة 
من  للمستجدات،  المواكبة  الوثائقية  األعمال  من 
واينستين  هارفي  سقوط  حول  »آنتاتشبل«  قبيل 
و»ذي غريت هاك« عن فضيحة »كامبريدج أناليتيكا« 
البرلمانية  داون ذي هاوس« حول مسيرة  و»نوك 
الديمقراطية الشابة ألكسندريا أوكازيو-كورتيز التي 

انضمت حديثًا إلى الكونغرس األميركي.
ومن المرتقب أن يحدث الوثائقي المنقسم إلى 
جزئين »ليفينغ نيفرلند« ضجّة كبيرة. وهو يعرض 
شهادات شابين يتهمان مايكل جاكسون باالعتداء 

عليهما جنسيًا في طفولتهما.
وتحتل النساء مكانة بارزة في نسخة العام 2019 
من مهرجان »ساندانس«، إذ إن %47 من األعمال 
إخراجهن،  أو  نساء  إنتاج  من  هي  فيه  المعروضة 

بحسب القيّمين على هذا الحدث.

بحضور جوليان مور وميشال وليامز..

انطالق مهرجان «ساندانس» للسينما املستقلة في مدينة بارك سيتي

القاهرة ــ محمد علوش

 برئاسة ليل9 علوي..

 مهرجان «أسوان الدولي ألفالم 
املرأة» يعلن أعضاء لجان التحكيم

أعلنت إدارة مهرجان »أسوان الدولي ألفالم المرأة«، 
الطويل  الفيلم  مسابقتي  تحكيم  لجنتي  تشكيل 
للمهرجان  الثالثة  الدورة  خالل  والقصير، 
والتي ستعقد في الفترة من 20 إلي 26 

المقبل. فبراير 
للمهرجان،  الفني  المدير  وقالت 
تحكيم  لجنة  إن  جالل،  هالة  المخرجة 
النجمة  ترأسها  الطويل  الفيلم  مسابقة 
لها  سبق  والتي  علوي،  ليلى  المصرية 
في  التحكيم  لجان  وعضوية  رئاسة 
»أبو  مهرجان  منها  دولية  مهرجانات 
تونس،  في  و»قرطاج«  البيئة«  ألفالم  ظبي 
و»دمشق« في سوريا و»القاهرة السينمائي«.

مسابقة  تحكيم  لجنة  »تضم  هالة:  وأضافت 
الفرنسي  المنتج  عضويتها  في  الطويل  الفيلم 
ورئيس  مؤسس  خالط  وإلياس  بيدو،  جاك  الشهير 
والمنتجة  لبنان،  من  السينمائي  طرابلس  مهرجان 
السابق  المدير  حسين  وسعاد  دريزين،  إليس  الهولندية 

لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي«.
القصير  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  أن  وأوضحت 
في  وتضم  ميرزوفا،  جوليا  الفرنسية  المخرجة  ترأستها 
عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج األردني 

يحيى العبداهلل.
تحكيم  لجنة  أعضاء  عن  المهرجان  إدارة  كشفت  كما 

جائزة جمعية نقاد السينما المصريين.
إن  المهرجان  إدارة  مجلس  عضو  عاطف  أميرة  وقالت 
اهلل  نعمة  الكبيرة  الناقدة  عضويتها  في  تضم  اللجنة 
والناقد محمد  الليثي  والمونتيرة صفاء  والناقدة  حسين 

عاطف.
أن  على  حرصت  المهرجان  إدارة  أن  أميرة  وأوضحت 
وأن  والشباب  الخبرة  من  النقاد  تحكيم  لجنة  تتشكل 
المهرجان  وأن  خاصة  المرأة  على  أكبر  بشكل  تعتمد 

بوستر  أخيرًا  أسوان  مهرجان  إدارة  وأصدرت  لها.  موجه 
السكندري  الفنان  بتصميمه  قام  الذي  الثالثة  دورتها 
العناصر  إبراز عدد من  البوستر على  ويعتمد  هشام علي، 
امرأة،  المهرجان وهو على شكل وجه  أولها شعار  الهامة 
فالعنصر األساسي في هذا البوستر يأتي كذلك عبارة عن 
المحدثات  المصريات  كوجوه  مالمحها  تبدو  فتاة  وجه 
تبرز  لونية  مجموعة  باستخدام  المميزة،  بمالمحهن 

عناصر ألوان البيئة في أسوان أبرزها لون المياه.
المرأة«  لسينما  الدولي  »أسوان  مهرجان  إدارة  وأعلنت 
محسنة  الكبيرة  الفنانة  الثالثة  الدورة  خالل  ستكرم  أنها 
من  و5  االفتتاح،  حفل  في  شلبي،  منة  والنجمة  توفيق 
عديدة  إسهامات  لهن  كان  الالتي  النسائية  الشخصيات 
الشهيرة  التترات  مصممة  وهن  السابع  الفن  عالم  في 
الترجمة  وخبراء  فهمي،  ليلى  الكبيرة  والمونتيرة  نوال، 
األفالم  ترجمة  رائد  أبناء  عبيد  أنيس  وعبلة  وعزة  عايدة 
الثالثة  الدورة  ختام  حفل  خالل  العربية  للغة  األجنبية 
وبرعاية  والسياحة،  الثقافة  وزارتي  من  بدعم  تقام  التي 

المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.

القاهرة ــ الوسط

 «بالك بانثر» وغلني كلوز أبرز الفائزين بـ «ساغ»
تعتبر مؤشراً لجوائز األوسكار

فيلم  في  التمثيلي  الطاقم  \شكل 
مالك،  ورامي  كلوز  غلين  بانثر«،  »بالك 
نقابة  بجوائز  األحد،  مساء  الفائزين  أبرز 
تعتبر  التي  )ساغ(  األميركية  الممثلين 

مؤشرًا كبيرًا لمكافآت األوسكار.
»مارفل«  إنتاج  من  بانثر«  »بالك  ونال 
المرشح  اإليرادات(  من  دوالر  مليار   1.3(
طاقم  »أفضل  جائزة  لألوسكار،  أيضًا 
الدرامي  الفيلم  حساب  على  تمثيلي« 
الرومانسي »إيه ستار إز بورن« من بطولة 
األوفر  كان  الذي  غاغا  وليدي  كوبر  برادلي 
إخراج  من  و»بالككالنسمان«  للفوز،  حظًا 
سبايك لي الذي خرج خالي الوفاض أيضًا، 

وفق »فرانس برس«.
المؤلف  بانثر«  »بالك  طاقم  ويضم 

سود  ممثلين  من  خصوصًا 
أوساط  في  بارزة  أسماء 
هوليوود من بينهم أنجيال 
بوزمان  وشادويك  باسيت 
ب.  ومايكل  غوريرا  ودانا 
نيونغو  ولوبيتا  جوردان 
سركسيس  وأندي 

وفوريست ويتكر.
دور  يجسد  الذي  بوزمان  وقال شادويك 
ما  جميعًا  »نعرف  األفريقي:  الخارق  البطل 
هو الشعور عندما يقال لك إن ال مكان لك، 
ندرك  كنا  وأسود.  وموهوب  شاب  أنك  مع 
وأن  للعالم  نقدمه  مميزًا  شيئًا  لدينا  أن 
بالكامل  بشرية  كائنات  نكون  أن  بإمكاننا 

في األدوار التي نؤديها«.
هي  أخرى  فئة  في  مرشحًا  كان  الفيلم 

أفضل مشاهد خطرة، وفاز بها أيضًا.
»إيه  خرج  فئات  أربع  في  ترشيحه  ورغم 

ستار إز بورن« خالي الوفاض.
الخامسة  النسخة  عن  األكبر  الغائب 
والعشرين لهذه الجوائز كان فيلم »روما« 
في  المرشح  كوارون  ألفونسو  للمكسيكي 

عشر فئات في األوسكار.
وفي الفئات الفردية كافأت جوائز »ساغ« 
»غولدن  بمكافآت  الفائزين  واسع  بشكل 

غلوب« التي وزعت مطلع الشهر الحالي.
بجائزة  مالك  رامي  فاز  جديدة،  فمرة 
مركوري  فريدي  لتجسيده  ممثل  أفضل 
في فيلم »بوهيميان رابسودي« متقدمًا 
دور  يؤدي  الذي  بايل  كريستيان  على 
ديك  السابق  األميركي  الرئيس  نائب 

تشيني في فيلم »فايس«.
وقال مالك: »لم أحلم في أجمل أحالمي 

أن أكون يومًا مرشحًا مع هؤالء الرجال«.
فازت  الممثالت،  صعيد  وعلى 
في  دورها  عن  كلوز  غلين 
»ذي وايف« معززة بذلك 
جائزة  لنيل  حظوظها 
فازت  بعما  أوسكار 
خالل حفل »غولدن 

غلوب« وحفل النقاد.
ونال ماهرشاال علي، جائزة أفضل ممثل 
»غرين  فيلم  في  دوره  عن  ثانوي  دور  في 

بوك« حول الحقوق المدنية.
وسبق له أن فاز أيضًا بجائزتي »غولدن 

غلوب« والنقاد.
أفضل  بجائزة  بالنت  إيملي  فوز  وشكل 
»إيه  في  دورها  عن  ثانوي  دور  في  ممثلة 
جون  زوجها  إخراج  من  باليس«  كوايت 
كراسينسكي مفاجأة. وقالت متوجهة إليه: 
لتواجه  كنت  الدور،  هذا  لمنحي  »شكرًا 
أنت سينمائي  تفعل.  لم  لو  مشاكل كبيرة 

رائع«.
مسلسل  فاز  التلفزيون،  صعيد  وعلى 

الذي تعرضه محطة »إن  إز أس«  »ذيس 
تمثيلي  طاقم  أفضل  جائزة  سي«  بي 

في مسلسل درامي للسنة الثانية على 
»ذي  مسلسل  فاز  حين  في  التوالي، 
إنتاج  من  مايزل«  مسيز  مارفلس 
على  الثالث  بالجوائز  »أمازون« 

صعيد المسلسالت الكوميدية.
ونال جايسن بايتمان جائزة أفضل 

ممثل عن دوره في المسلسل الدرامي 
»أوزارك« )نتفليكس(، فيما حازت ساندرا أو 
جائزة أفضل ممثلة عن دورها في »كيلينغ 

إيف« )بي بي سي أميركا(.
عن  جائزة  هانكس  توم  الممثل  وسلم 
آلن  المخضرم  الممثل  إلى  مجمل مسيرته 
ألدا نجم مسلسل »ماش« الكوميدي الذي 
بمرض  مصاب  أنه  الماضي  العام  كشف 

باكنسون.
مثل  معروفة  غير  »ساغ«  وجوائز 
»غولدن غلوب«، لكنها تعتبر مؤشرًا أفضل 
لألوسكار ألن 1200 من أعضائها يصوتون 
أيضًا في إطار األكاديمية األميركية لفنون 
الجوائز  ألعرق  المانحة  وعلومها  السينما 

السينمائية ) ثمانية آالف عضو(.
من  فقط   %  48 نسبة  أن  حين  وفي 
األفالم الفائزة بجائزة »ساغ« فازت بعدها 
على  النسبة  فإن  فيلم،  أفضل  بأوسكار 
 %  79 مع  بكثير  أعلى  التمثيل  صعيد 



في
املرمى

التعاون والسويحلي 
يضمان العبي النصر

المدرب التونسي منير حريز، يقول إن سبب استقالتخ من 
تدريب الفريق األول لكرة القدم بنادي األنوار، هوعدم 

توافر اإلمكانات المالية والبشرية ومالعب التدريب، وفي 
كثير من األحيان اضطر للتدريب على ملعب خماسي.

العب فريق الصداقة حكيم بوشنة، يخرج من الرعاية ◆
المركزة بمستشفى البيضاء المركزي بعد استقرار حالته 

الطبية عقب إصابته ببلع لسانه إثر إصطدامه بحارس 
األنوار في مباراة بالدوري.

◆

الفريق  العب  طلب  على  النصر  نادي  إدارة  وافقت 
لفسخ  العجيل،  إبراهيم  بالنادي،  القدم  لكرة  األول 
االنتقاالت  فترة  خالل  بالتراضي  النادي  مع  عقده 

الشتوية الجارية.
بعد  العجيل  وجهة  أن  إعالمية  تقارير  وكشفت 
التحرر من عقد النصر، ستكون العودة إلى السويحلي 

»ناديه السابق«.
بشكل  الالعب  مشاركة  عدم  ظل  في  ذلك  يأتي 
الفريق  مباريات  خالل  النصر  تشكيلة  في  أساسي 
الكونفدرالية  وبطولة  الممتاز  الــدوري  بطولة  في 

األفريقية، التي ودعها من دور الـ32 مكرر.
أروقة  داخل  بقوة  يتردد  االتجاه،  نفس  وضمن 
إيمانويل  النيجيري  المحترف  العبه  أن  النصر، 
إيزيبيكوي، وقع على عقود انتقال إلى فريق التعاون.
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كشفت تقارير إعالمية، 
أن قيمة مشاركة ميسي 

مع منتخب األرجنتين 
في مباراته الودية أمام 
المغرب، تخطت المليون 

دوالر.
ورفض اتحاد الكرة 

المغربي، كشف تكلفة 
استقدام نجم فريق 

برشلونة، ليشارك مع 
منتخب بالده، أمام 

»أسود األطلسي«، يوم 
26 مارس المقبل، على 

ملعب موالي عبد اهلل 
بالرباط، في آخر تواريخ 
»فيفا« قبل بطولة أمم 

أفريقيا 2019، وفقا 
لـ»كووورة«

وبموجب العقد، سيلعب 
ميسي 70 دقيقة على 

األقل، أمام المغرب. 

● إبراهيم العجيل

● حريز

امليركاتو الشتوي وشهر االنتقاالت

إيقاعات رياضية
زين العابدين

بركان

الشتوية والميركاتو  قفل سوق االنتقاالت 
الشتوي وأغلقت أبوابه بعد شهر الحصاد 
االنتدابات  الماضي شهر  يناير  وهو شهر 
وتحركات  تنقالت  بحركة  تميز  الــذى 
الفرق  لكل  وصفقات  االتجاهات  كل  فى 
من  تغير  علها  جديدة  انتدابات  عن  بحثا 
نقلة  وتحدث  الفنية  المحلية  الفرق  أحوال 
المستوى  صعيد  على  الــفــارق،  وتصنع 
الئحة  على صعيد  أجواءها  وتنعش  الفني 
أن  بعد  المسجلة  والنتائج  الترتيب 
الذهاب  مباريات  وكشفت  اكتشفت 
ــرق فى  ــف ــن ال ــاق الــعــديــد م ــف إخ
فشلت  أن  وبعد  األولى  اختياراتها 

فى االختبار.
دعم  مــن  فريق  أي  يخل  ــم  ول
الالعبين  ببعض  صفوفه  وتعزيز 
خارج  من  أو  المحليين  الوافدين 
المرحلة  أن  يعني  مــا  مالعبنا 
فى  ارتــفــاعــا  ستشهد  المقبلة 
أن  ويعني  األداء  ونسق  رتــم 
بخطر  تــشــعــر  ــدأت  ــ ب الــفــرق 
المرحلة  وصعوبة  المنافسة 
فى  مأمن  فى  لتكون  المقبلة 
مسابقة  فى  المواعيد  قــادم 
ستدخل مرحلة هامة ومتقدمة 
وستبلغ  دقــيــقــة  بــحــســابــات 
اختلفت  فــرق  بين  ــا  ــه ذروت
أهدافها،  وحــددت  طموحاتها 
الهبوط  لتفادي  يلعب  من  منها 
دوري  في  البقاء  ضمان  أجــل  من 
بالمناطق  واالكــتــفــاء  مبكرا  األضـــواء 
الدافئة، وأخرى تطمح فى المنافسة على 

اللقب والتواجد فى دائرة المنافسة.
التعاقد  تم  الذين  لالعبين  يحق  ولن 
بداية  مع  إال  بالظهور  وانتدابهم  معهم 
مرحلة ساخنة  التى ستكون  اإلياب  مرحلة 
لكل  الحقيقى  االختبار  بمثابة  وستكون 
تعول  التى  فرقها  مع  الجديدة  االنتدابات 
إنقاذه  مايمكن  إنقاذ  فى  كثيرا  عليها 
التى  اإلضــافــة  وتقديم  ــفــارق  ال وصنع 
المرحلة  فى  إليها  افتقدت  والتى  تحتاجها 
التى  المحلية  المسابقة  عمر  من  الماضية 
ومذاقها  ولونها  شكلها  يتغير  ننتظرأن 
مرحلة  انتهاء  بعد  فرقها  أداء  ومستوى 
الفرق  أنفقت  التي  الشتوية  االنتقاالت 
يكون  أن  تتمنى  التى  ــوال  األمـ ألجلها 
وفى  الحدث  مستوى  فى  الجدد  القادمون 
أرهقت  التى  العقود  قيمة  وحجم  مستوى 

خزائن األندية المثقلة بالديون ...

1

98 هدفا في 120 مباراة = غيبوبة هجومية
بعد مرور خمسة أسابيع من الدوري الممتاز الليبي

العيساوي قبل بالعرض:

●  مباراة سابقة بين  االتحاد والوحدة ●  من مباراة سابقة بين األخضر وخليج سرت

التي  الخمس،  الجوالت  في  مباراة   120 خوض  بعد 
أقيمت من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 
كشف مؤشر النسبة التهديفية في المباريات، واحدا من 
المؤشرات السلبية التي تعكس المستوى العام للفرق، 

سواء على الجانب الهجومي أو الدفاعي.
فمن يصدق أن فرق المجموعتين »األولى والثانية« 
الـ 24 فريقا بواقع 12 فريقا في كل مجموعة، لم تحرز 
حتى اآلن سوى 98 هدفا »+ هدف عكسي«، ما يعني أن 

النسبة التهديفية تقل عن هدف في كل مباراة.
هل  التقني:  الجانب  على  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
الفقر التهديفي يعني تطورا في النهج الدفاعي للفرق.. 

أم أنها تفتقر لالعب الهداف؟! 

أرقام سلبية
وعلى مدار 120 مباراة خاضتها الفرق الـ24 حتى اآلن، 
لم يسجل سوى العبين اثنين أربعة أهداف لكل منهما، 
ويتربعان بها في صدارة ترتيب الهدافين، وهما معتز 
المهدي مهاجم »النصر«، وأوتمار مهاجم »السويحلي«، 
فيما جاء ثالثة العبين في قائمة من أحرز ثالثة أهداف هم 
سالم المسالتي »االتحاد« والشامخ القذافي »التعاون« 
وجبريل مرسال »األهلي بنغازي«، كما أن 14 العبا سجل 

كل منهم هدفين، و56 العبا سجل كل منهم هدفا، فيما 
جاء الهدف الوحيد العكسي بالخطأ في مرماه، عن طريق 

محمد بحير مدافع »الخمس«.
تتواصل منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة 
القدم للموسم الجاري 2018/ 2019، وسط صراع قوي 
وحصد  االنتصارات  تحقيق  أجل  من  الفرق  جميع  بين 

مركز  احــتــالل  بهدف  النقاط 
متقدم في جدول ترتيب البطولة.

تألق األخضر
ــدوري  ال فــرق  باتت  أن  وبعد 
السادسة  الجولة  أعتاب  على 
»باستثناء النصر واألهلي بنغازي 
الـ  دور  في  مشاركتهما  بسبب 
الكونفدرالية  ببطولة  مكرر   32
األفريقية«، تمكن فريق األخضر 
من القفز على قمة ترتيب فرق 

العالمة  حصد  أن  بعد  »الشرقية«  األولــى  المجموعة 
الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات حقق فيها الفوز 
المركز  الصداقة  فريق  يحتل  فيما  مؤجلة،  مباراة  وله 

الثاني برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات.

إبداع االتحاد
وعلى مستوى المجموعة الثانية »الغربية«، يحتل فريق 

 12 النقطة  إلى  وصل  بعدما  األول  الترتيب  االتحاد 
فريق  جاء  نقطة،   12 الرصيد  وبنفي  مباريات،   5 من 
السويحلي في المركز الثاني »بفارق األهداف« وذلك 

بعد خوضه 5 مباريات.
الليبي  الممتاز  الدوري  بطولة  نظام  أن  إلى  يشار 
فريقا،   24 بمشاركة  الموسم  هذا  يقام  القدم،  لكرة 
تم تقسيمها إلى مجموعتين، 
واإلياب،  الذهاب  وبمنافسة 
الفريقان  يتأهل  أن  على 
األول  الــمــركــزيــن  صــاحــبــا 
مجموعة،  كل  من  والثاني، 
المتوج  الرباعي  الدوري  إلى 
إلى  يهبط  فيما  بالبطولة، 
الفريقان  الثانية  ــدرجــة  ال
المركزين  على  المتحصالن 
ـــ11 والـــــــ12، فـــي كل  ــ الـ

مجموعة.
12 فريقا من  المجموعة األولى »الشرقية«  وتضم 
النصر  وهي  وسرت،  وبنغازي  األخضر  الجبل  مناطق 
وشباب  واألخضر  والهالل  والتحدي  بنغازي  واألهلي 
إجدابيا  ونجوم  والتعاون  والصداقة  واألنــوار  الجبل 

وخليج سرت ودارنس.
الثانية »الغربية«، فتضم  وعلى مستوى المجموعة 
فرق االتحاد واألهلي طرابلس واألولمبي والسويحلي 

المصراتي  واالتحاد  والمدينة 
والوحدة والخمس والشط وأبو 

سليم والمحلة ورفيق.

ملعب طرابلس
القدم  لــكــرة  الرئيسي  الملعب  ــات  ب
جاهزا  طرابلس،  الرياضية  بالمدينة 
الستقبال المباريات بشكل رسمي اعتبارا 
الممتاز،  للدورى  السادس  األسبوع  من 
ذلك  ويأتي  ــس،  أم أول  انطلق  ــذي  ال
للشباب  العامة  الهيئة  خطة  إطــار  في 

للمالعب  التحتية  البنية  لتطوير  والرياضة، 
الليبية، كي تظهر بحلة جديدة خالل الفترة 

المقبلة.
وضمن نفس التوجه، قاربت أعمال الصيانة 

االنتهاء،  على  بنغازي،  بنينا  لملعب  والتجهيز 
الليبي  الدوري  مباريات  الستقبال  جاهزا  ليصبح 
من  الملعب  أرضية  تركيب  بعد  وذلك  الممتاز، 

العشب الصناعي للجيل السادس.
ملعب  سيحتضنها  التي  األولـــى  الــمــبــاراة 
بين  ستجمع  الموسم،  هــذا  بنينا«  »شهداء 
الساعة  لها  المحدد  واألخضر،  بنغازي  األهلي 

الثالثة من مساء اليوم الجمعة، بالمباراة المؤجلة 
من األسبوع الرابع للدورى الليبي.

طرابلس  األهلي  النادي  إدارة  مجلس  حسم 
القدم  لكرة  األول  الفريق  العب  مع  التعاقد 
أجل  من  اشطيبه،  أسامة  االتــحــاد،  بنادي 
االنتقاالت  فترة  في  الفريق  صفوف  تدعيم 

الشتوية الجارية.
لألهلي  االنتقال  عقود  على  إشطيبة  ووقع 
المالي،  عقده  مقدم  على  حصل  طرابلس، 

أمس، دون ذكر القيمة المالية للصفقة.
بالفريق  طرابلس  األهلي  إدارة  وتدخل 

ــالل  اإلح عملية  ــراء  إجـ ــى  إل األول  ــكــروي  ال
عند  تكن  لم  التي  المراكز  لتدعيم  والتبديل، 
»الزعيم«  وجماهير  اإلدارة  تطلعات  مستوى 
الدوري  بطولة  على  بالمنافسة  تطالب  التي 
لصالح  الماضي  الموسم  الفريق  افتقدها  التي 

النصر.
إدارة  اتفقت  اإلحـــالل،  عملية  إدار  وفــي 
الجنان  محمد  الالعبين،  مع  طرابلس  األهلي 
وموسى إبرايم، على فسخ عقد كل منهما مع 

النادي بالتراضي.
ويحق إلبرايم والجنان، االنتقال إلى أي ناد، 
من أجل تحقيق رغبة كل منهما في المشاركة 
منها  حرما  والــتــي  الرسمية،  بالمباريات 

الموسم الماضي مع األهلي طرابلس.
وسبق أن وقعت إدارة نادي المدينة رسميا 
مع العب فريق أهلي طرابلس، فؤاد التريكي، 
لينخرط في صفوف فريق الكرة األول بالنادي، 

بداية من اليوم.

اإلحالل 
والتبديل 
في »الزعيم«

القاهرة – عدنان النمكي

الجاري  األســبــوع  مطلع  ــداث  أح أثبتت 
المنتخب  باستقرار  تعصف  كــادت  التي 
المواجهة  قبل  القدم،  لكرة  األول  الليبي 
أجل  من  أفريقيا  جنوب  أمــام  الحاسمة 
األفريقية  األمــم  كــأس  نهائيات  بلوغ 
المنتخب سالم  إداري  أن   ،»2019 »مصر 
على  لإلبقاء  الرئيس  الدور  لعب  صولة، 
المدرب أبوبكر باني ضمن قيادة الجهاز 
فوزي  مع  المتوسط«  لـ»فرسان  الفني 

العيساوي.
وفي الوقت الذي نجح فيه طرفا األزمة 
التعتيم  في  بباني،  تطيح  كــادت  التي 
تقديم  وراء  الحقيقية  األســبــاب  على 
إال  ــذار،  إن سابق  دون  الستقالته  باني 
التواصل  مواقع  عبر  انتشر  تسريبا  أن 
الذي  االجتماع  أحــداث  عن  االجتماعي، 
الحكيم  عبد  الكرة  اتحاد  رئيس  حضره 
حسين  له  الثاني  والنائب  الشلماني، 

المرابط، ومدير المنتخب سالم 
األمين  ومــســاعــد  صــولــة، 

العام محمد قريميدة، مع 
باني،  أبوبكر  الــمــدرب 
باإلعالن  انتهى  والــذي 
ــة بــانــي  ــل ــواص عـــن م
الجهاز  ضــمــن  عمله 
برفقة  للمنتخب،  الفني 
ــام فــوزي  ــع ــدرب ال ــم ال

العيساوي.
وجاء في 
ت  يبا لتسر ا
الـــــتـــــي 

عليها،  التأكيد  المنصات  بعض  تحاول 
في  يتلخص  باني،  استقالة  سبب  أن 
شفهيا«  »وعــدا  أسماه  بما  تمسك  أنه 
الكرة، جمال  التحاد  السابق  الرئيس  من 
شهري  راتــب  على  بحصوله  الجعفري، 

قيمته 50 ألف دينار.
الشلماني  طالبه  الــمــقــابــل،  وفــي 
من  الوعد  هــذا  يوثق  رسمي  بمستند 
يكن  لم  باني  أن  إال  السابق،  الرئيس 
وعد  أنه  اعتبار  على  التوثيق،  هذا  يملك 

شفهي.
نجح في  المنتخب سالم صولة،  إداري 
العيساوي  من  كل  بمنح  الشلماني  إقناع 
ألف دينار،   20 راتبا شهريا قيمته  وباني 
العيساوي،  وافق  ثم  الشلماني،  فوافق 
معلنا  ومزقها  باالستقالة  باني  فأمسك 

قبوله بالراتب.
يدخل  الوطني  المنتخب  أن  إلى  يشار 
شهر  في  أفريقيا  جنوب  أمــام  مباراته 
من  األخيرة  الجولة  في  المقبل  مارس 
الفوز  سوى  أمامه  وليس  التصفيات، 
ليرفع  نقاط  ثالث  واقتناص  فقط 
ويتجمد  نقاط،   10 إلــى  رصيده 
عند  أفريقيا  جنوب  منتخب  رصيد 
الثالث،  للمركز  ويتراجع  نقاط،   9
المركز  الفرسان  يحتل  وبالتالي 
بالمجموعة  ــي  ــان ــث ال
التأهل  ويحسمون 
رفقة  رســمــيــا 
نــــــســــــور 

نيجيريا.

20 ألف دينار تحتفظ بباني مدربا لـ »الفرسان«

لم يسجل سوى العبين اثنين 
أربعة أهداف لكل منهما، ويتربعان 

بها في صدارة ترتيب الهدافين

● العيساوي

األفريقية  األمم  كأس  تصفيات  قرعة  فرضت 
 2020 في  بأثيوبيا  إقامتها  المقرر  للمحليين 
على  الثقيل  العيار  من  حاسمة  مواجهة   ،

المنتخب الليبي.
ليبيا  بمواجهة  القرعة  إجــراء  نظام  وجــاء 
من  ـــ13  ــ ال ــاراة  ــب ــم ال ــي  ف تــونــس  منتخب 
نتيجة  بمجموع  منهما  والفائز  التصفيات، 
إلى  مباشرة  سيتأهل  وإيابا«  »ذهابا  لقائيهما 

النهائيات بأديس أبابا.
التصفيات  من  األول  الدور  مباريات  وتقام 
في  يلتقي  حيث  ــعــودة،  وال الــذهــاب  بنظام 
مالي،  مع  بيساو  غينيا  منتخب  األولى  المباراة 
مع  فيردي  كاب  يلتقي  الثانية  المباراة  وفي 
ليبيريا  ستجمع  الثالثة  والمباراة  موريتانيا، 
والسنغال، والمباراة الرابعة تجمع بنين وتوجو، 
فيما يلتقي منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 

مع تشاد في المباراة الخامسة.
المباراة  في  السودان  مع  تنزانيا  وتلتقي 
المباراة  في  بوروندي  مع  وكينيا  السادسة، 
في  أوغندا  مع  الــســودان  وجنوب  السابعة، 
روانــدا  تواجه  والصومال  الثامنة،  المباراة 

مواجهة  في  وبوتسوانا  التاسعة،  اللقاء  في 
السيشل في المبارة العاشرة.

مع  سواتيني  إي  يلتقي   11 المباراة  وفي 
ماالوي، وتلتقي الجزائر مع المغرب في المباراة 
وليبيا  للبطولة«،  مباشرة  يتأهل  12»الفائز 
يتأهل  »الفائز   13 المباراة  في  تونس  تواجه 

مباشرة للبطولة«

الدور الثاني : ) بنظام الذهاب و العودة (
الفائز من المباراة األولى مع الفائز من المباراة 
وتلتقي  غينيا،  مع  الثالثة  من  والفائز  الثانية، 
النيجر  وتتواجه  الرابعة،  من  الفائز  مع  نيجيريا 
بوركينا  مع  غانا  تلتقي  فيما  ديفوار،  كوت  مع 

فاسو. 
يلتقي  الخامسة  الــمــبــاراة  مــن  والــفــائــز 
ساو  وتواجه  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
كما  الكاميرون،  منتخب  وبرينسيب  تومي 

تلتقي غينيا االستوائية مع الكونغو.
مع  السادسة  المباراة  من  الفائز  وسيلتقي 
الفائز  يواجه  الثامنة  الفائز  السابعة،  الفائز من 

من المباراة التاسعة.

قرعة »شان 2020« تشترط مواجهة ليبية تونسية للتأهل لنهائيات أثيوبيا

● مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات الكان 2019

مليون دوالر 
لميسي 

من المغرب

● المهدي

● ميسي



مازالت.. ظاهرة تبديل المدربين في الدوري 
العالمة  هي  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
من  فقط  جوالت  مرور خمس  فبعد  الفارقة، 
باألجهزة  اإلطاحة  عملية  سجلت  المسابقة، 
انتهاء  على  يتبقى  فيما  حــاالت،   10 الفنية 
تسليط  وجوب  يؤكد  ما  جولة،   18 الــدوري 
التي  الظاهرة  هذه  تمثله  ما  على  الضوء 
أحد  من  األندية،  إدارات  مجالس  منشؤها 
كرة  نهوض  طريق  في  الرئيسية  المعوقات 

الليبية. القدم 
بالمدربين  اإلطاحة  ملف  تفتح  »الوسط« 
الذي  التقرير  هــذا  خــالل  من  األنــديــة،  من 
يرصد التأثير السلبي »ماديا–فنيا–إحترافيا«.

البداية 10
لم  الليبى  الدوري  بطولة  منافسات  أن  رغم 
تدخل بعد مراحلها الحاسمة، إال أن مسلسل 
حيث  مبكرا،  بــدأ  المدربين  ورحيل  إقالة 

المتعثرة  والبداية  السلبية  النتائج  عجلت 
عدد  برحيل  المحلية  الفرق  من  لعدد 

من المدربين.

لألنوار السبق
ــرق  فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد فـ

كان  ــى  االول المجموعة 
فــريــق األنــــــوار الـــذي 
الثاني  موسمه  يخوض 

األضــواء  دوري  في  تواليا 
مدربها  أقالت  التي  الفرق  أول 

المحلي ميكائيل النزال واستبدلته 
في  حريز  منير  التونسي  بالمدرب 
بعد  المحلية  بمالعبنا  له  ظهور  ثاني 

تجربة أولى مع فريق النجمة.
سار  المنوال  نفس  وعلى 

فـــريـــق الـــهـــالل، عــنــدمــا 
ــشــاب  ــال مـــدربـــه ال ــ أق
ــذي  ال الككلي  محمد 
الموسم  الــفــريــق  ــاد  ق

الماضي، وتعاقد مع العبه 
الذي  الحضيري  ناصر  السابق 

الموسم  في  ببنغازي  األهلي  قاد 
بطل  وصــيــف  لقب  ــى  إل الماضي 

الموسم.
الــمــدرب  ــع  وض مفاجئ،  تــطــور  ــي  وف

مع  لتجربته  حدا  العيساوي،  فوزي  الوطني 

لنيل  قاده  الذي  النصر 
الليبي  الدوري  بطولة 
ــمــوســم  ــاز ال ــت ــم ــم ال
مباراته  وكانت  الماضي، 
أمس  أول  خليج سرت،  أمام 
في  التركيز  بحجة  ــرة،  ــي األخ
المنتخب  بقيادة  التاريخية  مهمته 
الفاصلة  مــبــاراتــه  فــي  الــوطــنــي 
المؤهلة  أفريقيا  جنوب  أمــام 
»مصر  أفريقيا  أمم  لنهائيات 

.»3019
ــدرب  ــم ــض ال ــ ورف
الـــمـــصـــري مــحــمــد 
العودة  تذكرة  عودة 
األهلي  فريقه  لقيادة 
من  خروجه  عقب  ببنغازي 
من  طار  حيث  الكونفدرالية 
مطار تونس مباشرة إلى القاهرة 
المدرب  ببنغازي  األهــلــي  ليكلف 

المساعد ونيس خير إلكمال المهمة.
الغربية أكثر

وضع  الثانية  المجموعة  فرق  صعيد  وعلى 
المتوترة  فريق األهلي طرابلس، حدا لعالقته 
نوراة  أبو  جمال  القديم  الجديد  مدربه  مع 
وهو  تــابــث  طـــارق  التونسي  مــع  ليتعاقد 
رحيل  بعد  الفريق  مسيرة  في  الثالث  المدرب 
بداية  في  الفريق  قــاد  ــذي  ال جــالل  إيهاب 
المشوار المحلي واألفريقي وبعد عالقة زاهية 
انتهت  متتالية  مواسم  ثالثة  إلــى  امتدت 
رحلة  مفاجىء  نحو  وعلى  مبكرا  الموسم  هذا 
السويحلي  فريق  مع  المرجيني  علي  المدرب 
المجيد  عبد  المدرب  غــادر  فيما  بمصراتة 
له  تجربة  أول  في  سريعا  مهمته  الرمالي 
كمدرب مع فريق المحلة ليحل محله المدرب 
مشواره  بــدأ  الــذي  الدالي  حسين  الوطني 
ليغادره  الخمس  فريق  مــع  الموسم  هــذا 
عماد  الوطني  بالمدرب  تعويضه  وليتم 
الحبيب  الشاب  المدرب  ترك  فيما  الدهماني 
فريق  الجديد  الصاعد  تدريب  مهمة  الغابري 
الوطني  المدرب  رحيله  ليعوض  أبوسليم 
الفريق  قيادة  في  الذي ساهم  الهمالي  أكرم 
إلى  تاريخه  في  مرة  ألول  الصعود  رحلة  في 

دوري األضواء صحبة زميله المخضرم ابوبكر 
شبيل  منير  التونسي  الــمــدرب  وعــاد  باني 
األولمبي  فريق  قيادة  ليتولى  الواجهة  إلى 
عادل  الوطني  المدرب  رحيل  بعد  بالزاوية 

شتيوي

حقيقة المسؤولية
هو  الــنــادي  فــي  اإلداري  الجهاز  كــان  إذا 
فهو  الرياضية،  المؤسسة  بقيادة  المنوط 
المناسب  )التدريبي(  الفني  الجهاز  يختار  من 
النادي،  طموحات  لتحقيق  نظره  وجهة  من 
يعمل  من  هو  الفني  فالجهاز  المقابل  وفي 

على تحقيق هذه الطموحات.
باختيار  قام  من  اإلداري  الجهاز  كان  وإذا 
وجيزة  فترة  بعد  يقوم  فلماذا  الفني،  الجهاز 
يكشف  ما  بالكفوء،  ليس  أنه  بحجة  بإقالته 
هو  باالختيار  قام  فمن  ــرؤى،  ال تناقض  عن 
وإال  العكس،  وليس  العقاب،  يستحق  من 
السلطة  ممارسة  شهوة  تحت  القرار  فيندرج 
إهــدار  وكذلك  المسؤولية،  من  والــهــروب 

المال العام.

الظاهرة أسباب 
تناولت  التي  األبــحــاث  تشير 

ــى أن  ــذه الــظــاهــرة، إلـ هـ
عدم  فــي  يكمن  أسبابها 
الفنية  ــدرة  ــقـ الـ تــوفــر 
من  كثير  ــدى  ل الكافية 
ــة، كي  األجــهــزة اإلداريـ
اختيارها  ــرار  ق تخضع 
ــى  ــي إل ــفــن لــلــجــهــاز ال
فنية،  ــس  وأس معايير 
االستقرار  يضمن  مــا 
لم  للفريق.غالبا  الفني 
واضحة  ــة  ــرؤي ال تكن 
إدارة  مــجــلــس  لـــدى 
يحرمها  ــا  م الـــنـــادي، 

تجهيز  على  القدرة  من 
الفني  الجهاز  متطلبات 

خالل  ومن  الطموح.  ــذه لتحقيق  هـ
مدى  اإلداري  للجهاز  يتضح  الدراسة 
اإلمكانيات  مع  الطموح  هذا  تناسب 
وتحقيق  الطموح  أن  ذلك  المتوفرة، 
مع  طرديا  تناسبا  يتناسب  ــداف  األه
والعكس  والفنية  المادية  اإلمكانيات 

غائبا  يكون  يكاد  األمــر  وهــذا  صحيح، 
لدى كثير من األجهزة اإلدارية.

أسلفنا  كما  التي  الفني  الجهاز  اختيار 
علمية،  وأســس  لمعايير  تخضع  أن  يجب 
الفرصة  إعطاء  عملية  تواكبها  أن  يجب 
يضع  لكي  الفني  للجهاز  الكافية  الزمنية 
مع  تتناسب  التي  التدريبية  العلمية  خططه 
من  تكون  التي  وبرامجه  العبيه  إمكانات 
أن  ذلك  للتنفيذ،  قابلة  الزمنية  الفترة  خالل 
ومن  والمنفذ  المدروس  السليم  التخطيط 
الكفيل  وحده  للتنفيذ هو  كافية  زمنية  فترة 
المرجوة  النتائج  وبلوغ  األهــداف  بتحقيق 
وتوفر  نضوج  قبل  النتائج  استعجال  أمــا 
أكبر  من  األعم  الغالب  في  فهو  أسبابها، 
ال  فالثمار  والخسران  والخيبة  الفشل  دواعي 

تقطف والتؤكل قبل نضوجها.

البقاء شروط 
بقائها  تعزيز  تريد  الليبية  األندية  كانت  إذا 
األهــداف  وتحقيق  التنافس  في  وأحقيتها 

أهمها  متطلبات،  له  فذلك  التنافسية، 
عملية  في  واالحترافية  التخصصية 
الذي  بالقدر  الفني،  الجهاز  اختيار 
للفريق  الفني  االســتــقــرار  يضمن 

ألطول مدة ممكنة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تغيير املدربني.. »طعنة« في ظهر الكرة الليبية
 10 أندية تقود الظاهرة.. و»الوسط« تكشفها

الوسط – زين العابدين بركان

كشفت تقارير إعالمية إسبانية أن النجم البرازيلي لباريس سان جرمان 
عبر  برشلونة  السابق  فريقه  إلدارة  توسل  سيلفا،  دا  نيمار  الفرنسي، 

رسالة واتساب إلعادته إلى صفوف النادي الكتالوني.
»Diario AS«اإلسبانية،  صحيفة  نشرته  الــذي  التقرير  وأضــاف 
الواتساب  رسالة  برشلونة عرض  نادي  أن  ونقلتها »سكاي سبورت«، 
التي أرسلها نيمار على العب آخر من أجل إقناعه لالنضمام إلى النادي 
الكتالوني خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، مستغال تلك الرسالة 
باريس سان جرمان عام  إلى  نيمار برشلونة  »أسوأ استغالل«. وغادر 
أغلى  منه  جعلت  يورو،  مليون   222 قيمتها  بلغت  في صفقة   ،2017

العب كرة قدم في العالم.
وكانت تقارير أشارت إلى أن رحيل نيمار من برشلونة، كان بسبب 

طغيان نجومية األرجنتيني ليونيل ميسي على تألق نجم السيليساو.
ورغم مستواه المتألق في باريس سان جرمان، إال أن نجما شابا آخر 
يخطف األضواء في النادي الباريسي هو الفرنسي كيليان مبابي الذي 

توج بطال للعالم، وفاز بجائزة الفيفا ألفضل العب واعد.وفي تطور 
اإلسباني  »التشيرنجيتو«  برنامج  ذكر  االتجاه،  نفس  في  سريع 

الشهير، تقريرا إعالميا، عن نية باريس سان جيرمان الفرنسي، 
االنتقاالت  فترة  خالل  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي  العبه  بيع 

الصيفية المقبلة.
بيعه،  وقرر  نيمار  من  سئم  جيرمان  سان  باريس  وأن 
بعد رفض الالعب، الخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته 
األخيرة. وتشير العديد من التقارير، إلى أن نيمار ال يريد 
بالمنتخب  اللحاق  يريد  ألنه  جراحية،  لعملية  الخضوع 
التي  أميركا،  كوبا  بطولة  في  المشاركة  قبل  البرازيلي 

ستقام الصيف المقبل على أرض السامبا.
الجراحية،  للعملية  الخضوع  نيمار،  رفض  أن  البرنامج  وأكد 

كان المسمار األخير في نعش النجم البرازيلي.
وكانت صحيفة »ليكيب«، قد أكدت أن نيمار سيغيب عن المالعب 
حتى نهاية مارس المقبل، بعدما تعرض إلصابة قوية في كاحل القدم 

اليمنى، خالل مباراة ستراسبورج.
وارتبط اسم نيمار بالعودة من جديد لصفوف برشلونة، أو اللعب 
البرازيلي لتعويض  النجم  الذي يريد ضم  الغريم ريال مدريد  لصالح 

رحيل كريستيانو رونالدو.

سان جيرمان يدق آخر مسمار في نعش نيمار
تقارير إسبانية تؤكد أنه توسل إلدارة برشلونة للعودة

في طريق البحث والكشف عن أسرار بلوغ 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ألعلى 
درجات القدرة على بلوغ القمة والتعايش 
مدرب  ابن  كشف  السنوات،  لهذه  معها 
اللياقة السابق لكريستيانو رونالدو، أسرار 
إن  قائال  البرتغالي،  النجم  وتفوق  نجاح 
»الدون« كان يعلم أنه سيتربع على عرش 

كرة القدم.
ابن ميك كليغ، في  وقال مايكل كليغ، 
حوار حصري مع موقع »كالتشيو ميركاتو«، 
كان  »رونالدو  نيوز«:  »سكاي  عنه  ونقل 
في  العب  أفضل  سيصبح  أنه  دائما  يردد 
العالم. لماذا؟ ألنه وضع هذا الهدف نصب 

عينيه، وفي قلبه، وخالل تدريباته«.
مجموعة  اتخذ  الدون  أن  كليغ  وأوضح 
من الخطوات لتحقيق تلك الغاية، إذ تعاقد 
بشكل  معه  ليعمل  تغذية  أخصائي  مع 
المهنيين  من  عــدد  جانب  إلــى  ــاص،  خ

المتخصصين في كل مجال. وتابع: »كان 
يملك مدربا خاصا بتسديد الركالت الحرة، 
ومدربا خاصا في صالة األلعاب الرياضية، 
واللياقة  القوة  لتمارين  خاصا  ومدربا 

البدنية«.
وذكر أن رونالدو كان »ذكيا« بالتعامل 
من  ليتمكن  ومختلف  متنوع  طاقم  مع 
ما  »هذا  مضيفا:  ومستواه،  أدائه  تطوير 

جعل منه األفضل في عالم المستديرة«.
مانشستر  فريق  مع  يعمل  كليغ  وكان 
كمدرب  سنوات،   10 من  ألكثر  يونايتد 
رونالدو،  مع  حينها  عمل  البدنية،  للياقة 

وساهم في تطوير مستواه.
قميص  حاليا  البرتغالي  النجم  ويحمل 
على  بصم  بعدما  اإليطالي،  يوفنتوس 
ريال مدريد اإلسباني،  مسيرة متميزة مع 
وأصبح  األلقاب،  من  بعدد  خاللها  توج 

هداف النادي الملكي التاريخي.

ابن مدرب يكشف السر األكبر عند رونالدو

للكرة  الليبي  باالتحاد  للحكام،  العليا  اللجنة  أصدرت 
الحكام  تصنيف  في  تساهم  قــرارات  حزمة  الطائرة، 
باالتحاد  الدوليين  الحكام  قائمة  ضمن  الوطنيين 
فتح  خالل  من  المقبلة،  الفترة  خالل  للعبة،  الدولي 
الليبية،  والمنتخبات  األندية  مع  الدولية  مشاركاتهم 

في البطوالت والدورات العربية واألفريقية كل عام.
ومنحت اللجنة الحكم الليبي الحق في المشاركة مع 
األندية والمنتخبات الوطنية خالل منافساتها الدولية.

بطولتين  في  حكم  أي  مشاركة  اللجنة  منعت  كما 
»عربية وأفريقية« قبل أن يكون جميع زمالئه الحكام 

أتموا مشاركاتهم.
بطولة،  عن  يعتذر  الذي  الحكم  اللجنة  واعتبرت 
قائمة  في  دوره  من  ويحرم  فيها  المشاركة  بمثابة 
تنوع  على  حرصت  أنها  كما  السنوية،  المشاركات 
المشاركات التحكيمية، بحيث فيما لو شارك حكم في 
أفريقية  بطولة  في  مشاركته  فوجبت  عربية،  بطولة 

العام المقبل.
وتعهدت اللجنة في ختام بيانها الذي أصدرته بهذا 
الشأن، أن تراقب عملية مشاركة الحكام الليبيين في 
مبدأ  تحقق  التي  الشفافية  بكل  الدولية،  البطوالت 

تكافؤ الفرص.

خارطة طريق تصل بالحكم الليبي إلى عالمية الطائرة

وصل قطار منافسات دوري كرة السلة الليبي إلى المرحلة ما 
قبل األخيرة، للتعرف على الفرق الستة المتأهلة للمرحلة الثانية، 
حيث صدر عن لجنة المسابقات باتحاد السلة الترتيب الموقت 

بالمجموعتين بعد أن لعب كل فريق 10 مباريات.
المجموعة األولى تصدرها األهلي طرابلس بالعالمة الكاملة 
 ،15 اليرموك  وثالثا  نقطة،   18 االتحاد  ويليه  نقطة،  بـ20 

والمدينة 14، والشباب 12، والوحدة 11.
 20 الكاملة  وبالعالمة  للنصر  الصدارة  الثانية  والمجموعة 
نقطة، ويليه المروج 18 نقطة، وثالثا األهلي بنغازي 16، والهالل 
13، وخالد بن الوليد 12، والتحدي 10 نقاط. أصحاب التراتيب 
الثالثة األولى في كل مجموعة سيتأهلون للدور السداسي الذي 

سيقام بنظام التجمع ومن مرحلة واحدة ذهاب فقط.

أعلن االتحاد الليبي للمالكمة حالة الطوارئ بين لجانه وأجهزته 
الفنية، إلحداث عملية إعادة التأهيل من جديد لعناصر رياضة 

المالكمة، بهدف عودتها من الباب الكبير.
الهدف  تحديد  عن  المالكمة  اتحاد  عمل  برنامج  وكشف 
القريب لعودة اسم المالكمة الليبية إلى الواجهة، بحيث تكون 

البداية من البطولة العربية التي سيحتضنها السودان.
المرحلة  المالكمة  باتحاد  واإلداري  الفني  الجهازان  وبدأ 
األولى بتجميع المنتخب من جميع المناطق »الغربية والشرقية 
داخلي في مدينة مصراتة، ومن  والوسطى« إلعداد معسكر 
ثم معسكر خارجي في تونس حسب قرار رئيس االتحاد الليبي 
للمالكمة.وتصب أهداف المنتخب الوطني للمالكمة في العودة 
من البطولة العربية بقالدة ذهبية تطوق عنق المالكمة الليبية، 

بعد غياب استمر سنوات طويلة.

أمل الدور السداسي يشعل منافسات السلة الليبية

الذهب هدف املالكمة الليبية في عربية السودان

● إحدى مباريات  الدوري الليبي الممتاز

● كرستيانو رونالدو● نيمار

● كونتي

● الككلي

● عودة

● أبو نوراة

ــر الــفــنــي الــســابــق  ــمــدي ــات ال بـ
أنطونيو  اإليــطــالــي  لتشيلسي، 
ميالن،  إنتر  أعتاب  على  كونتي، 
لقيادة النيراتزوري، خلفا للوتشيانو 

سباليتي، المدرب الحالي.
»الغــازيــتــا  صحيفة  ــرت  ــ وذك
الــمــدرب  أن  ســبــورت«،  ديللو 
اإليطالي يمكن أن يلم شمله مع 
التنفيذي  الرئيس  ماروتا،  بيبي 
إلنتر  والحالي  ليوفنتوس  السابق 
المهمة  توليه  خالل  من  ميالن، 

وفقا  واحد،  بشرط  لألخير  الفنية 
لـ»كووورة«.

الشهيرة  الــجــريــدة  وأضــافــت 
الشرط  أن  الرسمي،  موقعها  على 
الوحيد هو فشل سباليتي، في الفوز 
بأي بطولة هذا الموسم، وباألخص 
كأس إيطاليا، مشيرة إلى أن تواجد 
اإلنتر في المربع الذهبي لن يكون 

كافيا إلنقاذ لوتشيانو.
ونوهت الصحيفة إلى أنه بالرغم 
التفاوض  نفى  مــاروتــا  أن  مــن 

الجيدة  عالقته  أن  إال  كونتي،  مع 
بمدرب يوفنتوس السابق، ستلعب 
دورا مهما في إتمام الصفقة حال 
فشل سباليتي في الفوز بأي بطولة.

لمواجهة  ميالن  إنتر  ويستعد 
الخميس  يــوم  مــســاء  التــســيــو، 
الدور  منافسات  إطار  في  المقبل، 

ربع النهائي من كأس إيطاليا.
مرتبط  سباليتي  أن  إلى  يشار 
يونيو  حتى  ميالن  إنتر  مع  بعقد 

2021

شرط وحيد يفصل بني كونتي وإنتر ميالن
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يقصد به؟

يحركه؟

ظهر هذا المصطلح؟

حدود تأثيره في مسار السياسة الدولية؟

يعمل؟

المجتمع الدوليال يكون غالبًا محل ثقة دول األزمات؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

محمد عقيلة العمامي

قبل أكثر من قرن ونصف، كشف نائب القنصل البريطاني في بنغازي فردريك كرو، 
أنهم عثروا على تابوتين في مقبرة بمنطقة السلماني، في عام 1860، ثم أرسلهما 
إلى جانب مقتنيات أخرى للمتحف البريطاني. وأحدهما تابوت رخامي صغير الحجم 
مستطيل الشكل تبلغ أبعاده 82.4 سم طوًل و 52 سم عرضًا و68 سم ارتفاعًا، 
الحجرة  في  عليه  وعثر  البريطاني،  المتحف  في   13  ،  24  –  7  ،  61 الرقم  ويحمل 
أوالقبر الرابع من قبور الجانب األيسر من مقبرة السلماني، وهو مصنوع من رخام 
محاجر فرجييا، ويتكون من جزأين، السفلي الذي يمثله صندوق مستطيل الشكل 

ويمثل الجزء العلوي غطاء به بروز في زواياه األربع.
بينما زُخِرف جانبًا الغطاء من األعلى بأربعة صفوف تشبه قشور السمك أو أوراق 
نباتية عريضة مدببة الرأس متداخلة. أمّا الصندوق فقد زخرف من األعلى واألسفل 
ببروزات ذات نهايات حادة. ويعود هذا التابوت إلي منتصف القرن الثاني للميالد 

وربما ينسب إلى أتيكا اإلقليم الذي عاصمته أثينا، وربما استورد من إيطاليا.

¿ خديجة العمامي

 توابيت ليبية
 في املتحف البريطاني

 كل شيء  

»يجب أن تبقى المؤسسة 
الوطنية للنفط مستقلة وبمنأى 
عن جميع المساومات السياسية 

والعسكرية«.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

»فرنسا تهدف إلى مكافحة 
اإلرهاب ودعم األطراف التي 

تقاتله في ليبيا، ودعم المصالحة 
الوطنية هناك«.

الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

أقوالهم

»خيار النتخابات هو المخـرَج 
الوحيد من األزمة الراهنة«.

رئيس المجلس الرئاسي
فائز السراج

»الملتقى الوطني الليبي ل يمكن 
أن يكون مؤسسة مستحدثة تحل 

محل المؤسسات الشرعية«.

رئيس مجلس النواب
عقيلة صالح

 قلب »الفرعون« في يد لوسي بوينتون
في خضم المعركة، حيث الفوز مهرجان »بالم سبرينجز السينمائي الدولي«، اختار الممثل 

األمريكي - المصري رامي مالك أن يوجه رسالة خاصة لحبيبته.
وقال مالك )37 عامًا(: »شكرًا لكِ، لوسي بوينتون. لقد كنت حليفتي، وصديقتي، 

وحبيبتي. أنا أقدّرك كثيرًا«، مؤكدًا صحة الشائعات حول 
دخوله في عالقة حب مع الممثلة التي لعبت دور 

حبيبته بالفيلم، واآلن أصبحت حبيبته في 
الواقع. وفي »افتتان البوهيمية« الذي 

يحكي قصة حياة المغني األسطوري في 
فريق كوين، فريدي ميركوري، أدت 

بوينتون شخصية ماري أوستين حبيبة 
فريدي، وهو أكبر دور لها حتى اآلن. 

وكانت الممثلة البالغة من العمر 25 
عامًا متحمسة للعب دور ماري بسبب 

الحب الحقيقي الذي عاشه كل من 
ميركوري وأوستن.

وقالت بوينتون )25 عامًا(: »أعتقد 
أن أحد األشياء الرئيسية التي جذبتني 

إلى ماري هي الديناميكية التي كانت 
تتمتع بها مع فريدي طوال 

حياتهما معًا... رغم أن ما 
بينهما بدأت كعالقة 

عاطفية، إال أنه كان 
شيًئا أعمق بكثير«.

وولدت بوينتون 
في بيج آبل 

بنيويورك في 
17 يناير 1994، 

لكنها انتقلت إلى 
لندن مع أسرتها 

عندما كانت 
طفلة، وهو ما 
يفسر لكنتها.

الماضي،  القرن  في مطلع سبعينات  اشتهر  الذي  النوم«  أن مسلسل »صح  أعتقد  كنت 
البرضان«  يرددها »حسني  التي كان  الملزومة  وأن  الماغوط،  الكاتب محمد  تأليف  من 
بتواصل حلقات المسلسل التي تقول: »إذا أردنا أن نعرف ما يدور في البرازيل علينا أن 
ولكنني  العربية.  ألوضاعنا  ونقده  قفشاته  من  أيضًا  هي  إيطاليا..«  في  يدور  ما  نعرف 
بدور  قام  الذي  البارع  الكوميدي  تأليف  الفكاهي من  المسلسل  أن هذا  اآلن،  اكتشفت، 
مثلما  والمسلسل  قلعي.  نهاد  الممثل  وهو  الطوشي«  »غوار  مقالب  مستحماًل  حسني 
النوم«، كانت في  الذين تابعوه أن أحداثه ومقالب غوار لحسني في فندق »صح  يعرف 

حارة ُأطلق عليها اسم »كل من إيدو إيلو«.
المفارقة التي خطرت على بالي أن اسم الحارة يكاد يكون هو األنسب لتوصيف حالة 
»حارة« ليبيا اآلن، »فكل من إيدو إيلو« قريبة من مثلنا المتداول »كل يد تأكل لفمها«. 
أما ملزومة نهاد قلعي فتسهل علينا كثيرًا معرفة حال بالدنا إن استبدلنا دولة البرازيل 

بليبيا، وإيطاليا بأوروبا!
كاتب، اسمه سكوت سوليفان، تناول حال أوروبا بمقالة كتبها بعد نحو عشر سنوات 
من حظر تصدير النفط أثناء حرب أكتوبر 73 ثم ارتفاع أسعاره، خصوصًا النفط الليبي 

خفيف  ألنه  كافة  العرب  نفط  من  أوروبا  يهم  ما  باعتباره 
وأيضًا قريب منها. فنفط الخليج يهم آسيا بالدرجة األولى.

يقول سوليفان إنه تحقق، في أوروبا، نمو اقتصادي عقب 
الحرب العالمية الثانية سنة 1943 ولكنه أخذ في التراجع من 
بعد سنة 1973 بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، ومما 
زاد في مأزقها أنها لم تنجح في تحقيق مجموعة اقتصادية 
ومع  تافهة،  بأنها  بعضها  توصف  نزاعات  بسبب  متكاملة 
ذلك تكررت في السوق األوروبية المشتركة، انتهت بإخفاق 
مؤتمر القمة األوروبية الذي عُـقد في بروكسل سنة 1984، 
بل وبلغت ديونها حينئذٍ 1.2 مليار دوالر أميركي، خصوصًا 
المعيشة عشرة أضعاف، وحينها  ارتفع مستوى  أن  من بعد 
بدأ األوروبيون يفقدون ثقتهم وإيمانهم بمستقبلهم، فلقد 
أجرت مؤسسة »غالوب« استفتاًء في شهر مارس في السنة 
نفسها بينت تشاؤمًا واضحًا، فيما يخص أوضاعهم بعد فترة 
عليها  تفوقت  الوقت  عامًا، ومن ذلك  بثالثين  زمنية قدرت 
تضعها  ولم  عنها  وتخلت  وتجاريًا،  علميًا  أميركا،  حليفتها 
تحت مظلتها اآلخذة في االزدهار، ناهيك عن التطور المذهل 
الذي حققته اليابان، وجنوب شرق آسيا كافة، والصين التي 
يوميًا  ويتصدر  يتطور  حقيقي  اقتصادي  عمالق  أنها  أكدت 

موازين العالم التجارية.
والمواد  الطاقة  إلى  تحتاج  فإنها  بالركب  أوروبا  ولتلحق 
نمو  أي  لتطور  األساسية  العناصر  هذه  تجد  فأين  األولية.. 

اقتصادي؟!
معالجة  وقادتها  زعمائها  من  وكثير  أوروبا  حاولت  ولقد 
سماها  مثلما  المبدعة«  »الشهامة  خالل  من  قضاياهم 
جنكييز، أحد رؤساء المجموعة االقتصادية األوروبية، ونهج 
من  غيره  وأيضًا  نفسه،  النهج  ميتران  الفرنسي  الرئيس 

الرؤساء.
من  ــي  األوروب االستياء  ولكن  ــي،  األوروب االتحاد  وقام 
اهتمامًا  أوروبا  تولى  تعد  لم  أنها  يرون  مثلما  التي  أميركا 
كبيرًا وتقلص نموها االقتصادي منذ ارتفاع أسعار النفط من 

نحو %6 إلى الصفر، واشتدت المنافسة بين األوروبيين وحليفتهم أميركا. وأخذ نصيب 
األوروبيين من ثروة العالم في التقلص، فالقارة العجوز لن تسيطر ثانية على العالم كما 

كانت في عهدها االستعماري. ألن الناحية العسكرية أصبحت بين روسيا وأميركا.
حسنًا، من تسبب في ارتفاع النفط من المنظور األوروبي؟ وكيف ينبغي أن يعالج؟.. 
هذا الذي يرونه »ظلمًا« وهو ما أوصلهم إلى هذه الحالة، خصوصًا من بعد أن نشر وزير 
الخارجية األميركي »كيسنغر« آراءه من بعد حظر تصدير النفط وارتفاع أسعاره، وتحذيره 
من استمرار تكدس أموال الدنيا في خزائن أصحاب النفط، وكان البد من حل ألزمتهم، 
التي لم يعد ينفع معها ال احتالل عسكري وال استعمار تحت أي مسمى، وهل هناك حل 
أفضل من ترك أصحاب هذه األموال يتحاربون فيما بينهم وبأسلحة تنتجها مصانعهم.. 

وتحت مسميات وأسباب غامضة تصل في غموضها درجة األلغاز؟!
وبدأت  أخرى،  بعد  دولة  تتساقط  النفط  في  تتحكم  التي  الريعية  األنظمة  وأخذت 
الحروب في حارات »كل من إيدو إيلو«، ويتفق على المهادنة وتبادل األسرى والجثامين 
بين أبناء »الحارة« الواحدة المرتبطين بأواصر القربى والدم والمصير المشترك. حروب 
الحقيقية  المصلحة  أصحاب  ينفذها  ال  علمي  بإخراج  ولكنها  بأيديهم،  يفتعلونها 

فتتساقط هذه الدول وتنهب مقدراتها، لتحل أزمات اآلخرين!
رحم اهلل نهاد قلعي الذي أخبرنا منذ أكثر من ثالثين عامًا، أننا إذا أردنا أن نعرف 
ما يدور في وادي الناموس علينا أن نعرف ما يدور في »فيا فينتو« و»الشانزليزيه«.

مختبرات سويسرية 
تنهي تجربتني 

ـ»زهايمر« لعالج ال
أعلنت مجموعة "روش" 

السويسرية للصناعات الدوائية 
إنهاءها تجربتين سريريتين 
لعالج مرض ألزهايمر، الذي 

تصيب أمراض الخرف حوالى 
50 مليون شخص حول العالم، 
في أحدث االنتكاسات للبحوث 
الرامية للتصدي لهذا المرض 

العصبي االنتكاسي المستعصي 
حتى اليوم. وأشارت المجموعة 
التي تتخذ مقرا لها في مدينة 

بازل السويسرية في بيان 
إلى أنها أنهت دراستين من 
المرحلة الثالثة تحمالن اسم 

"كريد 1" و"كريد 2" بشأن 
جزيء "كرينيزوماب" المطور 

مع مختبرات "ايه سي إيميون" 
السويسرية للتكنولوجيا الحيوية 

لمكافحة أحد األشكال المبكرة 
للمرض.

 ظهور الرجل 
العنكبوت في مانيال

أوقفت الشرطة الفيليبينية 
المغامر آالن روبير البالغ 56 عاما 

إثر تسلقه إحدى أعلى ناطحات 
السحاب في مانيال، في أحدث 

مغامرات هذا الرجل الملقب 
"الرجل العنكبوت الفرنسي".

وقد تسلق آالن روبير مبنى "جي 
تي تاور" المؤلف من 47 طبقة 

في العاصمة الفيليبينية من 
دون أي معدات سالمة، على 

مرأى من المارة المشدوهين.
وقال روبير للصحافيين »هذا 

سبيلي، هذه طريقتي في 
العيش. األمر باألهمية عينها لي 
كاألكل والنوم. أحتاج ذلك فإنه 

ما يبقيني حيا«.
غير أن الشرطة أوقفت "الرجل 

العنكبوت الفرنسي" بعيد إنجازه 
هذه المغامرة التي استغرقت 

حوالى ساعتين. وقد تسلق آالن 
روبير أكثر من مئة مبنى حول 

العالم واسمه مدرج في موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية، ومن 

بين هذه المباني برج خليفة في 
دبي أعلى برج في العالم )828 

مترا( وبرج إيفل.

 املفارقة التي 
خطرت على بالي 

أن اسم الحارة 
يكاد يكون هو 

األنسب لتوصيف 
حالة »حارة« ليبيا 

اآلن

صح النوم

هل هناك حل 
أفضل من ترك 

أصحاب هذه 
األموال يتحاربون 

فيما بينهم 
وبأسلحة تنتجها 

مصانعهم.. وتحت 
مسميات وأسباب 

غامضة؟
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