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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 »يفرن« تنشر عبير الثقافة 
األمازيغية في ربوع ليبيا

ص 16

70 دوالرًا

فضاء

عرضت دار مزادات في نيويورك صورًا 
لرواد الفضاء مثل نيل أرمسترونج وبز 

ألدرين بدار، إذ تستعرض الصور أعضاء 
طاقم ناسا خالل بعثات مختلفة مثل 

Gemini وأبولو وسكاي الب، باإلضافة 
إلى برامج فضائية وطنية أخرى.
وحسب جريدة »ديلي ميل« 

البريطانية فإن تاريخ هذه الصور يرجع 
إلى العام 1960 حتى العام 2002، 

وتتضمن المجموعة صورًا ال تصدق 
للمشي في الفضاء، بما في ذلك أول 
نزهة لـ»نيل أرمسترونج« على القمر.

توقع تقرير صادر عن بنك »كومرتس« 
ارتفاع أسعار خام برنت إلى 70 دوالرًا 
للبرميل بحلول نهاية العام، وقال إن 
متوسط سعر خام برنت سيسجل 65 

دوالرًا للبرميل في العام 2019، متوقعًا أن 
يسجل متوسط سعر خام غرب تكساس 

الوسيط 60 دوالرًا للبرميل، أما فيما 
يخص الغاز فتوقع أن يصل سعر الغاز 

الطبيعي في المتوسط 3.3 دوالر لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية في 2019.

مليار51
 دوالر

إجمالي قيمة األسهم والسندات التي 
جذبتها األسواق الناشئة في يناير الماضي  

»معهد التمويل الدولي«

الوضع امليداني يتجاوز بيانات الساسة

نفط

كل شيء

مزاد

قريبا في ليبيا
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ماجد الكدواني يحصل 
على جائزة التمثيل 

من مهرجان »جمعية 
الفيلم« املصرية

الالفي في قمة 
الدوري الجزائري

منظمة أميركية تحذر من استمرار »الحرب األهلية« وعودة »داعش«
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»سوق الجريد« يعيد نبض  الحياة إلى قلب بنغازي

العملية  مسار  في  الفت  هو  ما  يستجد  لم  فيما 
أدلى  التي  المتالحقة  التصريحات  غير  السياسية، 
سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  بها 
تجاوز الوضع الميداني بيانات الساسة، إذ واصلت 
قوات من الجيش عمليتها في جنوب البالد، وسط 
تأكيدات من الناطق الرسمي باسم قيادته العامة 
بإحراز هذه القوات مزيد التقدم، وتكبيد الخسائر 

في صفوف من سماهم »قوات مرتزقة تشادية«.
األممي  المبعوث  تحدث  له  تصريح  آخر  ففي 
تأجيل  إمكانية  عن  سالمة،  غسان  ليبيا،  إلــى 
ألجل  ليس  ولكن  االنتخابي،  االستحقاق  موعد 
»الشرق  إلى جريدة  وقال في حديثه  غير معروف، 
األوسط« اللندنية: »إذا قلنا إن االنتخابات يجب أن 
تؤجل لحين جمع السالح، فسوف ننتظر لسنوات، 
إسكات  هو  األقل  على  نفعله  أن  يجب  ما  بالتالي 

صوت المَدافع، وليس بالضرورة جمع السالح«.
ــد مــواعــيــد  ــه تــحــدي ــض ــة رف ــالم ــدد س ــ وج
التوصل  قبل  البالد  فى  االنتخابية  لالستحقاقات 
وقال  الليبيين،  الفرقاء  بين  الخالفات  تسوية  إلى 
في تصريح إلى تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( أوردته يوم األحد: »لن أحدد موعدًا 
للحد  توصلوا  الليبيين  الفرقاء  بأن  أشعر  أن  قبل 
األدنى من عناصر التسوية التاريخية«، مشيرًا إلى 
أن »الصراع األساسي بين الليبيين هو صراع على 

اقتسام ثروات البالد«.
وكان المبعوث األممي قال في حديث إلى قناة 
موعدًا  يحدد  لن  إنه  الماضي،  األسبوع  »ليبيا«، 
األمر  ينضج  »عندما  إال  الوطني  الملتقى  لعقد 

ويريد الليبيون أنفسهم التفاهم«.
المجلس  لرئيس  اإلعــالمــي  المكتب  ــال  وق
الوفاق الوطني، إن رئيس بعثة  الرئاسي لحكومة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سالمة أطلع 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على آخر ما 
اتخذته البعثة األممية من خطوات وترتيبات لعقد 

الملتقى الوطني الليبي المزمع عقده قريبًا.
الجيش  قــوات  واصــلــت  الــبــالد  جنوب  ــي  وف
خليفة  للجيش  العام  القائد  عنونها  التي  عمليتها 
تطهير  بـ»عملية  الماضي  يناير   16 في  حفتر 

أن  زياد«  بن  طارق  »كتيبة  أعلنت  إذ  الجنوب«، 
قوات »اللواء 73 مشاة«، بإمرة العميد على صالح 
النفطي  الشرارة  حقل  داخل  تتوغل  القطعاني، 
»الكتيبة  وأكدت  عليه،  التامة  السيطرة  وتبسط 
على  الكاملة  سيطرتها  جهتها  من  مشاة«   128
جنوب  الواقعة  غدوة  ببلدة  االشتباكات  منطقة 
ساعات،  لسبع  استمرت  معارك  بعد  مدينة سبها، 

فجر الجمعة، ضد »قوات مرتزقة تشادية«.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  اتخذ  المقابل  في 
رآها  بين من  أثارت جداًل  الوطني خطوات  الوفاق 
عرقلة  بها  المقصود  أن  اعتبر  ومن  »متأخرة« 
هذه  أولى  بـ»الخطيرة«،  ووصفها  الجيش  عملية 
الخطوات هي انتقاد المجلس القصف الجوي على 
في  »تسبب  إنه  بالخصوص  بيان  في  قائاًل  مرزق 
وإصابة  األبرياء  للمواطنين  وترويع  مادية  أضرار 
لمثل  الفوري  التوقف  »إلى  داعيًا  منهم«  أعداد 
وحقنًا  األهلي  السلم  على  حفاظًا  األفعال؛  هذه 
للدماء«. وأكد أن »مكافحة اإلرهاب بكافة أنواعه 

وأشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على الدخالء 
جميعًا  هدفنا  هو  أرضنا  دنسوا  الذين  والمرتزقة 
يتحقق  »ال  ذلك  أن  رأى  لكنه  عنه«،  تنازل  وال 
باالندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين 
الجهود  »توحيد  ضرورة  على  مشددًا  وحياتهم«، 
والتنسيق من خالل عمل مدروس منظم وشامل، 

وترتيبات أمنية موحدة«.
بالغة  أهمية  يمثل  »الجنوب  أن  البيان  وأكد 
لتصفية  ساحة  يصبح  أال  يجب  ليبيا،  الستقرار 
بين  للفتنة  مدخاًل  يكون  أو  السياسية  الحسابات 
مكوناته االجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح 
بحدوثه أبدًا«، وفي خطوة أخرى أصدر فائز السراج 
بصفته القائد األعلى للجيش قرارًا بتعيين الفريق 
لمنطقة سبها  آمرًا  ركن علي سليمان محمد كنه 
العسكرية، ما أثار عددًا من االنتقادات، جاء أبرزها 
العامة  القيادة  باسم  الرسمي  الناطق  لسان  على 
للجيش، الذي وصف السراج في مؤتمره الصحفي 
والمجلس  ــيء،  ش فــي  يتحكم  »ال  بأنه  أمــس 

الرئاسي تحت سيطرة اإلرهابيين«.
للجيش  العامة  القيادة  بين  المتباين  الموقف 
للشأن  متابعين  جعل  الــرئــاســي،  والمجلس 
محتمل  صدام  إلى  ليقود  تطوره  يخشون  الليبي 
المنطقة  آمر  إعالن  عقب  خصوصًا  األرض،  على 
العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق، أسامة 
النفطية -  المنشآت  حرس  من  قوة  توجه  جويلي 
الموجودة  القوة  لـ»مساندة  الشرارة-  حقل   إلى 
للجيش  األعلى  القائد  ألوامــر  وفقًا  تأمينه،  في 
بأن  المسماري  بينما يصرح  السراج«،  فائز  الليبي 

قوات الجيش وصلت الحقل!
في غضون ذلك دخلت فرنسا على خط األحداث 
مقاتالتها  أن  الفرنسية  الجيوش  وزارة  بإعالن 
الماضي،  األحد  تشاد،  شمال  في  أهدافًا  قصفت 
دعمًا لقوات من الجيش التشادي سعت لصد قافلة 
مسلحين، توغلت عبر الحدود قادمة من ليبيا، أما 
سياسيًا فقد أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية، 
الموقع  نشره  بيان  في  مــول،  دور  فن  آنييس 
للجيش  األخيرة  »العمليات  أن  للوزارة  الرسمي 
الوطني الليبي أتاحت إمكانية القضاء على أهداف 
البعيد، بإمكانها  التي على المدى  إرهابية كبيرة، 
ابتلوا،  الذين  بالبشر  المتاجرين  أنشطة  تعطيل 
ومازالوا، هذه المنطقة بين الساحل والمتوسط«.
العسكرية  العمليات  أن  إلى  مول  دور  وأشارت 
تشمل »أيضًا حقول النفط« ولفتت إلى أن »فرنسا 
مورد  النفط  أن  جديد  من  تؤكد  الصدد  هذا  في 
الليبيين، وأن  وطني، يجب أن يستفيد منه جميع 
يكون تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية 
في  مؤكدة  طرابلس«،  في  مقرها  التي  للنفط 
وسيادة  »بوحدة  ملتزمة  بالدها  أن  نفسه  الوقت 
التي  الليبية  القوى  جميع  وتدعم  ليبيا،  واستقالل 
تؤكد  »فرنسا  أن  على  اإلرهاب«. وشددت  تحارب 
المؤسسات  توحيد  هو  الهدف  أن  جديد  من 
تحت  البلد،  في  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
من  شرعيتها  تستمد  مدنية،  حكومة  سلطة 

االنتخابات«.
للتصعيد،  قابل  المعطيات  هذه  وفق  الوضع 
أو  ميدانية،  تطورات  من  سيحدث  ما  انتظار  في 

تدخالت خارجية لتهدئة الموقف.

< قوات األمن المركزي تنتشر وسط مدينة سبها 2019/2/6                                   »أ.ف.ب«

سبها، بنغازي، طرابلس، القاهرة ـ الوسط

»الكتيبة 128 مشاة« تؤكد 
سيطرتها الكاملة على منطقة 

االشتباكات ببلدة غدوة الواقعة 
جنوب مدينة سبها

سالمة أطلع رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السراج على آخر ما اتخذته 

البعثة األممية من خطوات وترتيبات 
لعقد الملتقى الوطني

البغدادي يختتم املشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

»الوسط« تفتح ملف البورصة الليبية املعطلة

في العام 2014 توقفت البورصة الليبية 
عن العمل بفعل تردي األوضاع األمنية، 
افتتاح  جرس  توقف  الحين  ذلك  ومنذ 
تأسيسها  منذ  األولى  للمرة  الجلسات 

في العام 2006.
المال،  ســوق  هيئة  رئيس  ويقول 
من  المال  سوق  »تعمل  وفاء:  محمود 
بعض  أسهم  طرح  عبر  األولية  الناحية 
رأسمال  رفع  منها  المدرجة،  الشركات 
ومصرف  )خـــاص(،  الــســرايــا  مــصــرف 

التجارة والتنمية )خاص(«.
الفعلية  الناحية  »من  يستطرد  لكنه 
تجرى  وال  ــداول  ت قاعة  هناك  ليست 
توجد  وال  األسهم،  وشراء  بيع  عمليات 
»ال  وكذلك  مالية«،  وساطة  شركات 
تتوافر  ال  إذ  للمستثمر،  ضمانات  توجد 
مالية  قوائم  تنشر  ولم  لإلدراج  شروط 

وميزانيات معتمدة«.
ويبلغ عدد الشركات المدرج أسهمها 
شركة،   15 الليبية  المال  ســوق  في 
تأمين  شركات  و4  مصارف   7 وتشمل 
مجال  في  وشركتين  إسمنت  وشركة 

»الوضع  تحدث  الهيئة  الخدمات.رئيس 
المدرجة  بالشركات  المتعلق  المالي 
سنوات،  منذ  حساباتها  تقفل  لم  التي 
قفل  في  التجارية  المصارف  تأخر  منها 
عمومية  عقد جمعيات  وعدم  حساباتها 
للشركات  بالنسبة  نفسه  والحال  لها«، 
المدرجة األخرى التي »ال توجد حسابات 
تسبب  مما  سنوات«،  منذ  لها  ختامية 

في عرقلة عمل السوق.
علي  د.  االقـــتـــصـــادي  الــمــحــلــل 
ــي تــصــريــح إلــى  ــال ف الــمــحــجــوب قـ

بحاجة  الليبي  االقتصاد  إن  »الوسط« 
المالية، مشددًا على  األوراق  إلى سوق 

ضرورة تفعيلها بالشكل المطلوب.
أما مدير إدارة التداول بسوق األوراق 
فيشير  الصالبي،  على  محمد  المالية، 
إعادة  عدم  وراء  تقف  فنية  مشاكل  إلى 
بين  الربط  غياب  منها  السوق،  تفعيل 
اعتماد  طرابلس وبنغازي، وكذلك عدم 
موازنات خالل السنوات السابقة، فضاًل 

عن مشاكل في األوراق المدرجة.
التفاصيل ص 8

طرابلس - الوسط 

 الخامسة
الرئيس  على نحو متوقع، جاء ترشيح 
لوالية  بوتفليقة  عبدالعزيز  الجزائري 

البالد في نوبة  رئاسية خامسة، لتدخل 
العاشر  للرئيس  التمديد  جديدة من 

الجزائر، مؤيدوه يقولون  في تاريخ 
الضامن االستقرار ومحل  الرئيس  إنه 
الطبقات والشرائح  اإلجماع من كافة 
يرى  فيما  السياسية، 

معارضوه أنه غير قادر 
على أداء مهامه بعد 
بجلطة  إصابته 

في  دماغية 
 ،2013 العام 

وما بين 
المواالة 
والرفض 

الجزائر  تبقى 
لتركيبة  رهنًا 

سياسية 
تتجاوز  معقدة 

الرئاسيات 
نحو أفق أوسع 
إشكالية  تعمق 

الديمقراطية 
السلطة  وتداول 

في بلد يالحقه 
»العشرية  شبح 

السوداء«!

معارض إيطالي 
يطالب باالعتذار  عن 
تصريحات بشأن ليبيا

شن سياسي يساري إيطالي معارض هجوما 
على رئيس األركان السابق للقوات البحرية، 
األميرال جوزيبي دي جورجي بعد تصريحاته 

األخيرة عن ليبيا. وفي تصريحات مثيرة 
للجدل قال األميرال دي جورجي »في ليبيا ال 
توجد موانئ آمنة ألن هناك حالة صراع بين 

العصابات المسلحة«، مضيفا »المهاجرون 
في حالة َأسر غير إنسانية، بينما ستكون 

الممرات اإلنسانية ضرورية إلدارة ظاهرة 
الهجرة«. لكن السكرتير الوطني لحزب 

اليسار اإليطالي، نيكوال فراتويانّي قال»إن 
من يتحدث عن غزو للمهاجرين ال يعرف 
عماذا يتحدث أقسم أنني لم أنطق بهذه 

الكلمات، أنا فراتّوياني المعهود، بل وردت 
على لسان رئيس أركان بحريتنا السابق، 
األميرال دي جورجي«، مؤكدًا أنه »ليس 

لدي ما أضيفه«، على كلماته.
وخلص السياسي المعارض إلى القول 
إن »شخصًا ما من طرف الحكومة، يجب 

أن يعتذر على أية حال، عن الحماقات التي 
تصدر عنها كل يوم«.

»الفرسان« يحشد ليوم 24 مارس أمام »األوالد«
األول  الليبي  الوطني  المنتخب  يستعد 
األول  معسكره  لدخول  القدم  لكرة 
الفني  الجهاز  يدرس  فيما  تونس،  في 
محمد  طرابلس  األهلي  العب  إلضافة 
ربيع  االتحاد  في  ونظيره  الترهوني، 

شادي للقائمة الرسمية.
المتوسط«  »فرسان  منتخب  ويجهز 
نفسه لمواجهة جنوب أفريقيا »األوالد« 
بمدينة  المهيري  الطيب  بملعب 
صفاقس التونسية في الرابع والعشرين 
تمام  فــي  المقبل،  ــارس  م شهر  مــن 
بحسب  ليبيا،  بتوقيت  السادسة  الساعة 
ولجنة  الفني  الطاقم  بين  االتــفــاق 
التصفيات  ختام  ضمن  المنتخبات، 
الخامسة  المجموعة  عــن  المؤهلة 
إقامتها  المقرر  األفريقية،  األمم  لبطولة 

في مصر خالل يونيو المقبل.
تجمعه  الوطني  المنتخب  ويدخل 

فبراير  شهر  من   15 في  بتونس  األول 
طريقه  االستقرار  عرف  أن  بعد  الجاري، 
للجهاز الفني، بعدول سريع من المدرب 
استقالته،  عن  باني  أبوبكر  الوطني 

معلنًا استمراره في منصبه.

كرة  اتحاد  بمقر  اجتماعًا  باني  وعقد 
االتحاد عبدالحكيم  رئيس  القدم حضره 
حسين  الــثــانــي  ونــائــبــه  الشلماني، 
الحبيب المرابط، ومدير المنتخب سالم 
محمد  العام  األمين  ومساعد  صولة، 

تذليل  على  االتــفــاق  وتــم  قريميدة، 
الموضوعات  مناقشة  مع  العقبات،  كافة 
خالل  المنتخب  بمسيرة  المتعلقة 
تحضيراته  وبرنامج  المقبلة،  المرحلة 

المستقبلية.
مؤتمر  إجــراء  على  االجتماع  واتفق 
صحفي للطاقم الفني واإلداري للمنتخب 
للشباب  العامة  الهيئة  تولي  كما  األول، 
حيث  للمنتخب  بالغًا  اهتمامًا  والرياضة 
دينار  المليون  ونصف  مليونًا  خصصت 

ليبي، دعمًا خالل الفترة المقبلة.
للشباب  العامة  الهيئة  والتقى رئيس 
القنطري،  بشير  الدكتور  والرياضة 
عبدالحكيم الشلماني وحسين المرابط، 
المهم  واللقاء  االجتماع  خــالل  وتــم 
ورزنــامــة  برنامج  ومتابعة  مناقشة 
واستحقاقات  الوطنية  المنتخبات 

المقبلة. المرحلة 

ّعملية الجيش تطال »الشرارة«..وتعيين »كنه« يثير الجدل



السرطان  لمرض  العالمي  اليوم  بمناسبة 
فليم  أفضل  لقب  على  »إبادة«  فيلم  حصد 
يسلط  حيث  السرطان  مــرض  لمحاربة 
الفيلم الضوء على هذا الورم الخبيث الذي 
ينهش جسم ضحيته دون رحمة أوطوق 
نجاة مؤكد في نهاية الطريق كما يجسد 
ويرصد  واأللم،  والمعاناة  الحب  الفيلم 
المرض  عن  الناتجة  النفسية  األزمــات 

وطرق معالجة.
عام   »Netflix« إنــتــاج  مــن  الفيلم 
2018، وبطولة النجمة األمريكية ناتالي 
بورتمان، وإخراج أليكس جارالند وتدور 
أحداثه حول بعثة علمية تخوض رحلة 
بحثية سرية وخطيرة في محاولة لحل 

لغز غامض.
مغايرا  طرحا  الفيلم  قدم  وقد 
مرض  ــول  ح قبل  مــن  ــدم  ق عما 
استحضار  فــي  ونجح  الــســرطــان. 

السينما، وسط  إلى شاشة  المعاناة  هذه 
أشادوا  الذين  والسينمائيين،  النقاد  نخب  من  نجاحه  على  تأكيدات 

بمحاولته التوغل في فكرة مرض السرطان وتفاصيله.

انخفاض  أكبر  شهد  الذكية  الهواتف  سوق  أن  حديثة  بيانات  كشفت 
 ،2019 للعام  اآلفاق ليست أفضل  أن  2018، ويبدو  تاريخها سنة  في 
وبيع العام الماضي 1,4 مليار جهاز، وتراجعت المبيعات بالتالي بنسبة 
4,1 %، وفق ما أفادت مجموعة »آي دي سي«، التي تتوقع مزيدا من 

االنخفاض في العام 2019، حسب »فرانس برس«.
الذكية  للهواتف  العالمية  »السوق  إن  ريث  رايــن  المحلل  وقــال 
العام  في  اإليجابية  شديد  الوضع  يكن  »لم  وأردف  حرج«.  وضع  في 
الهند  مثل  قويا،  نموا  شهدت  األسواق  من  حفنة  في  خال  ما   ،2018

وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام«.
تغيير  عن  المستهلكين  إحجام  إلى  نظره  في  التراجع  هذا  ويعزى 
االضطرابات  ظل  في  الجديدة  األجــهــزة  كلفة  بسبب  هواتفهم 

االقتصادية والسياسية.
مبيعات  من   %30 حوالى  تشكل  التي  الصينية  السوق  وتكبدت 
دي  »آي  دراســـة  ــق  وف  ،%10 بنسبة  تراجعا  الذكية،  الهواتف 
الجنوبية  الكورية  تبقى   ،%  8 نسبته  انخفاض  من  وبالرغم  سي«، 

»سامسونغ« مهيمنة على السوق مع 20,8 % من الحصص فيها.
واستعادت »آبل« مرتبتها الثانية مع استحواذها على 14,9 % من 
»هواوي«  الصينية  الثالثة  المرتبة  في  وتليها  السوق  في  الحصص 
أتت خالصاتها  %(، وأصدرت مجموعة »كاونتربوينت« دراسة   14,7(
في   % و7   ،%  4 السنوي  معدله  بلغ  السوق  في  تراجع  مع  مشابهة 
األسواق  بعض  في  المسجل  النمو  يكف  ولم  السنة.  من  األخير  الربع 
هذه  بحسب  الصينية،  السوق  تشهده  التي  االنخفاض  عن  للتعويض 

الدراسة.

تواصـل 02

موقع  أراك«على  األعتر»ال  أيمن  الشاب  الليبي  الفنان  طرح 
الفيديو األشهر »يوتيوب«، األغنية من كلمات الشاعر الشاعر 
التونسي  وتوزيع  راكان  الكويتي  وألحان  قوس،  السعودي 
عصام الشرايطي وصور العمل في لندن مع المخرج اإلنجليزي 

جوفري أربمان.
وكان األعتر أصدر في نهاية العام 2018 أغنية ليبية بعنوان 
»يا داللي«، والتي حصدت أكثر من مليون ونصف المليون من 

عدد المشاهدات على موقع »يوتيوب«.

 »ال أراك« باللهجة الخليجية

فراق الغوالي مهناك أصعب منه
وين يخطروا نسهر أنقاطع نومي
أنقول ينتسوا وربك الحال يحنه
أنقول يرجعوا مرات يوم ايجوني

أطلق عدد من المدونين هاشتاغا باسم »#تكريم_األستاذ_محمد_
الشامس« وذلك لالحتفاء بقيام مجموعة من الشباب في طرابلس 
بتكريم مدير مدرستهم األستاذ محمد الشامس بعد 20 سنة من 

تخرجهم منها.
وشارك في التكريم التالميذ الذين درسوا في مدرسة »العصماء« 

بطرابلس في الفترة من 1993 إلى 2011 حيث قدموا سيارة جديدة 
وشهادة تقدير لألستاذ محمد الشامس حيث تفاعل رواد صفحات 

التواصل االجتماعي مع هذه المبادرة الرائعة. 

#تكريم_األستاذ_محمد_الشامس

قدمت »آبل« اعتذارا لمستخدميها بعد تعليق خاصية »فايس 
الجماعية  المكالمات  خدمة  تشغيل  إعادة  مؤكدة  تايم«، 
المجموعة  عن  صــادر  بيان  في  وجــاء  المقبل،  األسبوع 
األميركية: »أصلحنا الخلل األمني على خواديم آبل وسوف 
األسبوع  التشغيل  قيد  الخدمة  لوضع  البرمجية  نحدث 

المقبل«، حسب »فرانس برس«.
زبائننا  من  االعتذار  بخالص  »نتقدم  »آبــل«:  وأوضحت 
الذين تأثروا بالعطل ومن كل هؤالء الذين أثار هذا الخلل 
األمني قلقهم. ونشكر لكم صبركم«، وقدمت »آبل« الجمعة 
اعتذارا لمستخدميها بعد تعليق خاصية »فايس تايم«، مؤكدة 

إعادة تشغيل خدمة المكالمات الجماعية األسبوع المقبل.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة األميركية: »أصلحنا 
الخلل األمني على خواديم آبل وسوف نحدث البرمجية لوضع 
»فرانس  حسب  المقبل«،  األسبوع  التشغيل  قيد  الخدمة 
من  االعتذار  بخالص  »نتقدم  »آبــل«:  وأوضحت  بــرس«، 
زبائننا الذين تأثروا بالعطل ومن كل هؤالء الذين أثار هذا 

الخلل األمني قلقهم. ونشكر لكم صبركم«.
واضطر عمالق المعلوماتية إلى تعليق خدمة المكالمات 
يحدث  ريثما  اإلثنين،  تايم«  »فايس  تطبيق  عبر  الجماعية 

نظام التشغيل »آي أو إس« عند كل المستخدمين.
لعدة  تسمح  التي  الخاصية  لهذه  مستخدمون  واكتشف 
االستماع  الممكن  أنه من  الفيديو  عبر  بالتحادث  أشخاص 

إلى مستخدمين وحتى تصويرهم من دون علمهم.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

من الجيل الذهبي أى من سنة 92 
إلى 2011 ..رجل يشهد له بااللتزام 
والصرامة واالنضباط ..بعد المجيده 
!!!! حورب ونقل من المدرسة ..أعرفه 
شخصيا ..تحية له وهنيئا له التكريم 

 Nasiba Arebi

حاجه تشرف واهلل اعيوني دمعن 
الحمداهلل في ناس تقدر في مجهود 
اآلخرين من أجلهم يستاهل التكريم

مودة الجالي 

لفتة رائعة تنسيك 
الكواين السود يلي 
يسيرن في البالد 

ويعطنك أمل إنو مزال 
في خير 

 Nasrin Babaker اهلل فيهم بارك 
جميعا فهذه الخصال 

تكاد تكون اندثرت في 
مجتمع قل فيه فعل 

الخير ونكران الجميل 
وكثر فيه الخبث وسوء 

الخلق.

محمود شنبيرة

مزال فالبالد خير..رجل 
عرف عنه الحزم والشدة 
ولكن فالحق ربي يحفظه 
ويحفظ الشباب يلي قاموا 

بالواجب

 Mohammed
 Alballoog

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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التواصل  إيطاليا  في  السجون  نزالء  إمكان  في  بات 
العالقات  »تسهيل  بهدف  »سكايب«  عبر  ذويهم  مع 
اإليطالية،  العدل  وزارة  أعلنت  ما  بحسب  العائلية«، 
وأوضحت الوزارة في بيان أن إدارة السجون قررت بعد 
تجارب أجرتها في سجون عدة »توسيع انتشار )سكايب( 
واستخدامها على نطاق واسع« للسجناء الذين تتوافر 
وفق  الخدمة،  هذه  من  لإلفادة  الشروط  لديهم 

»فرانس برس«.
»السجناء  سيتمكن  الجديد،  التدبير  هذا  وبفضل 
واألهل  األبناء  مع  أكبر  بسهولة  اتصاالت  إقامة  من 
االنتظار  وفترات  التنقالت  عبء  يخفف  ما  واألزواج 
الممارسة  هذه  أن  غير  السجون«،  داخل  واللقاءات 
ستخضع لمراقبة مشددة ألن هذه االتصاالت بالصوت 
من  الزيارات  إطار  في  »تندرج  سكايب  عبر  والصورة 
على  عينها  للمعايير  تاليا  وتخضع  القانونية«  الناحية 

صعيد »طلبات اإلذن والمدة والمراقبة«.
ولن يتمكن السجناء الذين تتوافر لديهم الشروط 
في  »سكايب«  عبر  اتصاالت  من ستة  أكثر  إجراء  من 
الشهر الواحد، وعليهم تحديد عنوان البريد اإللكتروني 
للشخص المطلوب وإبراز شهادة تثبت رابط القربى، 
مستمرة  بصرية  مراقبة  تحت  السجناء  سيبقى  كذلك 
من شرطي تابع لهيئة السجون مكلف بمعاينة الصور 
التي يراها السجين وفي إمكانه التدخل في أي لحظة 
لقطع االتصال في حال رصد »أي سلوك غير مالئم من 

السجين أو من أفراد عائلته«.

يجري تحذير مستخدمي »واتسآب« من عملية احتيال 
خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها 

ألغراض السرقة، وربما سحب أموالهم الخاصة.
فيه  يتلقى  الذي  الوقت  في  التحذير  هذا  ويأتي 
يوم  في  الحذر،  ألخذ  إضافية  دعوات  البريطانيون 
مستخدمي  يذكر  سنوي  حدث  وهو  اآلمن،  اإلنترنت 
والجرائم  القرصنة  بمخاطر  العنكبوتية  الشبكة 

اإللكترونية.
موقع  في  السيبراني  األمن  علماء  ذكره  لما  ووفقا 
أو  تعرضوا،  البريطانيين  من   46% فإن   ،»McAfee«
أمواال  وفقدوا  لالختراق،  تعرض  ما  شخصا  يعرفون 

نتيجة ذلك.
ليست  »واتسآب«،  مثل  الشائعة،  التطبيقات  وحتى 
يستغل  حيث  األخير،  االحتيال  يثبت  كما  آمنا  مالذا 
إلجراء  العاديين،  المستخدمين  حسابات  المحتالون 
األصدقاء،  إلى  رسالة  إرسال  في  تتمثل  ماكرة  حيل 
الذي  المراسلة،  بتطبيق  الخاص  التحقق  رمز  وطلب 
واتس  في  حساب  تسجيل  نحاول  عندما  عادة  نتلقاه 
آب، الذي يتبع هذه الطريقة للتحقق من صاحب رقم 

الهاتف، وللتأكد من عدم وجود أي نية لالحتيال.
وفي حال قمت بتسليم رمز التحقق الخاص، يمكن 
للهاكر سرقة حسابك بسهولة وسرقة أموال أصدقائك، 
للقراصنة استخدام ملف  وبمجرد حدوث ذلك، يمكن 
التعريف الخاص بك لخداع أصدقائك وعائلتك، بهدف 

الحصول على رموز أخرى وتحويل األموال.
وذكرت مجلة »Straits Times« أن 10 مستخدمين 
عملية  عبر  أموالهم،  بالفعل  خسروا  سنغافورة  من 
طلب  أي  تلقي  عند  الحذر  يجب  لذا  هذه،  االحتيال 
قبل  من  آب،  واتس  في  التحقق  رمز  على  للحصول 

األصدقاء أو أفراد العائلة.

إيطاليا تجيز للسجناء 
التواصل عبر »سكايب«

عملية احتيال خطيرة 
على »واتسآب« 

ميزة  االجتماعي »فيسبوك«  التواصل  فعل عمالق 
ماسنجر،  له  التابع  التواصل  موقع  على  مهمة 
الثالثاء، وهذه الميزة المهمة كان الجميع يتمنون 
من  الرسائل  مسح  وهي  التطبيق؛  في  وجودها 

المحادثة لديك أو لدى الجميع.
لذلك في حالة إرسال رسالة خاطئة إلى الشخص 
الخطأ، أو إجراء خطأ مطبعي فادح، فستتمكن من 

إزالتها في الحال.
ويتم حذف الرسالة عند النقر على الرسالة التي 
تريد حذفها خالل 10 دقائق من إرسالها، وسيظهر 
خياران إزالة للجميع أو إزالة »نيابة عنك«، ويؤدي 
تحديد »إزالة للجميع« إلى استبدال رسالتك بنص 

تم إزالته بواسطتك.

وقال موقع »ذا فيرج«، إن هذه الميزة قد جاءت 
على إثر مطالبات بعد حصول تسريبات تفيد أنها 
كانت مفعلة عند الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ 

وبعض المديرين التنفيذيين في الشركة فقط.
أشخاص  عند  الميزة  هذه  توفر  اكتشاف  وتم 
أشارت  أن  بعد  الماضي،  أبريل  في  محدودين 
تلقوها من  التي  الرسائل  أن  إلى  مصادر متعددة 

الرئيس التنفيذي قد اختفت بشكل غامض.
إنها  قال  ذلك:  عن  »فيسبوك«  سئل  وعندما 
حذف  على  تعمل  التنفيذي  للرئيس  أمنية  تدابير 
بسبب  معين،  وقت  مرور  بعد  تلقائيا  الرسائل 

االختراقات السابقة للبريد اإللكتروني.
وغيره  زوكربيرغ  أن  الناس  اكتشف  أن  وبعد 

العادي  المستخدم  لكن  الرسائل،  حذف  يمكنهم 
ال يستطع ذلك، اتصلوا بالفيسبوك مشتكين من 

تقديمه معاملة تفضيلية لبعض المستخدمين.
وفي نفس اليوم، أعلن »فيسبوك« أنه سيبني 
في  المستخدمين  لجميع  بها«  مرحب  »غير  ميزة 
قدرة  من  ويحد  المقبلة،  القليلة  األشهر  غضون 
زوكربيرغ على استخدامها حتى يحصل الجميع على 

نفس السلطة.
جاء  الفيسبوك  رد  من  أشهر   9 بعد  واليوم 
متاحة  ستكون  الجديدة  الميزة  أن  عن  اإلعالن 
ولكال  »ماسنجر«،  من  إصدار  أحدث  على  اليوم 
إضافة  مع  إس«،  أو  »آي  و  »أندرويد«  النظامين 

بعض التحسينات عليها.

أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية

»فيسبوك« يطلق ميزة مهمة ملستخدمي ماسنجر

كلمة1000
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»إبادة« يحصد لقب أفضل 
»آبل« تعلن عودة »فايس فليم ملحاربة مرض السرطان

تايم« للعمل األسبوع املقبل
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اجليش يواصل العمليات.. و»الرئاسي« ينتقد .. وضربة خاطفة للجيش الفرنسي

مخاوف من اندالع صراع في الجنوب الليبي
عمليات  انطالق  على  أسبوعين  مــرور  بعد 
المجلس  إدانة  جاءت  البالد،  جنوب  في  الجيش 
اعتبره  الذي  العسكري  التصعيد  لهذا  الرئاسي 
أثار مخاوف  »تصفية حسابات سياسية«، وهو ما 
مرتقب،  صــراع  من  الليبي  للشأن  المتابعين 
للمنطقة  آمر  تعيين  السراج  قرار  عقب  خصوصا 

العسكرية الجنوبية.
وتعاني مدن الجنوب الليبي منذ إسقاط نظام 
العقيد معمر القذافي في العام 2011. من أزمات 
للدولة  مظاهر  غياب  أبرزها:  متفاقمة،  عديدة 
تشاديين  متمردين  وتغوّل  حقيقي،  بشكل 
ومرتزقة من دول أفريقية في الصحراء المترامية، 

وتزايد نشاطات العصابات المتاجرة بالبشر.
سيطرتها  مــشــاة   128 الكتيبة  وأعــلــنــت 
الواقعة  بغدوة  االشتباكات  منطقة  على  الكاملة 
جنوبي مدينة سبها، وذلك بعد معارك استمرت 
مرتزقة  »قوات  ضد  الجمعة  فجر  ساعات،  لسبع 

تشادية«.
في  أعلنت  للجيش  العامة  القيادة  وكانت 
شعار  تحت  عسكرية  عملية  انطالق  يناير،   15
من  للبالد  الغربي  الجنوب  مناطق  »تطهير 
والعصابات  والقاعدة،  داعش  تنظيمي  إرهابيي 

اإلجرامية«.
ويقول محللون إن الحدود التي تمتد على طول 
4389 كيلومترا وتتقاسمها ليبيا من الجنوب مع 
أمنيا  هاجسا  أضحت  والنيجر،  وتشاد  السودان 
والعصابات  اإلرهابية  للجماعات  مفتوحا  ومعبرا 
األمن  استعادة  أمام  عائقا  لتشكل  اإلجرامية، 

وتوجيه التنمية في مناطق الجنوب.
وحسب الناطق الرسمي باسم الجيش العميد 
لقنت  المسلحة  »القوات  فإن  المسماري،  أحمد 
فلول  تساندها  التي  التشادية  المرتزقة  قوات 
بنغازي  من  الهاربون  واإلرهابيون  الجضران 
درسًا في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة 
من  شهداء  ثالثة  ــودع  وت ــدوة.  غ منطقة  في 

أبطالها الشجعان«.
بعد  حـــذرًا،  هـــدوًءا  غــدوة  مدينة  وشهدت 
 128 الكتيبة  ــوات  ق بين  عنيفة  المواجهات 
القوات  فيما ترصد  التشاديين،  والمرتزقة  مشاة 
المسلحة كافة المطلوبين بمدن ومناطق الجنوب 
سواء التابعين للتنظيمات اإلرهابية أو الجماعات 
والمجموعات  القانون  عن  والخارجة  المارقة 

المسلحة غير الليبية.
ومن بين األهداف المعلنة للعملية العسكرية 
في الجنوب، القضاء على عناصر تنظيم »داعش« 

والقاعدة.
وكان الجيش أعلن على لسان ناطقه الرسمي 
القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليا، مشيرا إلى 
سبها  مدينة  إلى  الحياة  إعادة  في  أيضا  نجاحها 
ومن  منها.  والعصابات  الميليشيات  طرد  بعد 
بين هؤالء أبو طلحة الحسناوي، الذي يعتبر أهم 
وله  ليبيا،  في  اإلرهابي  القاعدة  تنظيم  قيادات 
سجل حافل باألعمال اإلرهابية تمتد من ليبيا إلى 

سوريا والعراق.
المجلس  انتقاد  جــاء  مفاجئ،  تطور  وفــي 
»في  تسبب  مرزق  على  الجوي  القصف  الرئاسي 
أضرار مادية وترويع للمواطنين األبرياء وإصابة 
لمثل  الفوري  التوقف  »إلى  داعيا  منهم«  أعداد 
وحقنا  األهلي  السلم  على  حفاظا  األفعال  هذه 
بكافة  اإلرهــاب  »مكافحة  أن  وأكــد  للدماء«. 
والقضاء  المنظمة  والجريمة  وأشكاله  أنواعه 
أرضنا  دنسوا  الذين  والمرتزقة  الدخالء  على 
أن  رأى  لكنه  عنه«،  تنازل  وال  جميعا  هدفنا  هو 
عسكرية  حلول  نحو  باالندفاع  يتحقق  »ال  ذلك 
على  مشددا  وحياتهم«،  المدنيين  أمن  تهدد 
خالل  من  والتنسيق  الجهود  »توحيد  ضــرورة 
أمنية  وترتيبات  وشامل،  منظم  مدروس  عمل 

موحدة«.
للهجة  تصعيد  وفــي  الــرئــاســي،  المجلس 
إلى  التصرفات ستعيدنا  هذه  »إن  اعتبر  االنتقاد 
بالدنا  في  األزمة  حل  أبواب  على  ونحن  الوراء، 
عبر توحيد المؤسسات وإجراء االنتخابات، لتجتاز 
وأكد  األمان«.  بر  إلى  بها  ونصل  المحنة  بالدنا 

الستقرار  بالغة  أهمية  يمثل  »الجنوب  أن  البيان 
ليبيا، ال يجب أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات 
مكوناته  بين  للفتنة  مدخال  يكون  أو  السياسية 
االجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح بحدوثه 

أبدا«.
المجلس  رئيس  قرار  جاء  أخرى،  خطوة  وفي 
السراج،  فائز  للجيش  األعلى  القائد  الرئاسي 
الفريق ركن علي سليمان محمد  الثالثاء، تعيين 

كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية.
في  الجيش  عملية  نجاح  إن  يقولون  مراقبون 
العسكرية  األهداف  من  عددا  ستحقق  الجنوب، 

األراضي  كافة  تحرير  اتجاه  في  واالستراتيجية 
مستقبل  حــول  يــدور  آخــر  ســؤاال  لكن  الليبية، 
ومستقبل  الليبي،  الجنوب  في  الفرنسي  الوجود 

السيادة الليبية أمام هذا الدور المتصاعد.
وعلى نحو مفاجئ، جاء إعالن الجيش الفرنسي 
أّن مقاتالته قصفت أهداًفا في شمال تشاد األحد 
الماضي، دعمًا لقوات من الجيش التشادي سعت 
لصد قافلة مسلحين ، توّغلت عبر الحدود قادمة 

من ليبيا.
رسمي– بيان  أشار–وحسب  الفرنسي  الجيش 

للقوات  تابعة   2000 ميراج  طائرة  تدخل  إلى 

المسلحة الفرنسية بالتعاون مع جيش تشاد في 
شمال البالد لقصف قافلة من 40 سيارة بيك أب 
تابعة لجماعة مسلحة من ليبيا بعدما توّغلت في 

عمق األراضي التشادية.
سياسيا، جاء التعليق على لسان الناطقة باسم 
مول  دور  فن  آنييس  الفرنسية،  الخارجية  وزارة 
التي قالت في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة 
الخارجية الفرنسية إن »العمليات األخيرة للجيش 
الوطني الليبي أتاحت إمكانية القضاء على أهداف 
إرهابية كبيرة والتي على المدى البعيد، بإمكانها 
ابتلوا  الذين  بالبشر  المتاجرين  أنشطة  تعطيل 

والزالوا هذه المنطقة بين الساحل والمتوسط«.
العسكرية  العمليات  أن  إلى  دورمول  وأشارت 
أن  إلى  ولفتت  النفط«  حقول  »أيضًا  تشمل 
»فرنسا في هذا الصدد تؤكد من جديد أن النفط 
جميع  منه  يستفيد  أن  يجب  وطني،  مــورد  هو 
الحصرية  السيطرة  تحت  يكون  وأن  الليبيين 
في  مقرها  التي  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 

طرابلس«.
كما أكدت أن فرنسا ملتزمة »بوحدة وسيادة 
واستقالل ليبيا. وتدعم جميع القوى الليبية التي 
تحارب اإلرهاب«. وشددت على أن »فرنسا تؤكد 
المؤسسات  توحيد  هو  الهدف  أن  جديد  من 
تحت  البلد  في  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
من  شرعيتها  تستمد  مدنية،  حكومة  سلطة 

االنتخابات«.
»توحيد  ضرورة  على  مول  دور  فان  وشددت 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية  المؤسسات 
تستمد  التي  المدنية  الحكومة  سلطة  تحت 
»هذا  أن  مؤكدة  االنتخابات«،  من  شرعيتها 
به  يقوم  ما  هو  وهذا  الليبي  الشعب  هدف  هو 
يحظى  الــذي  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 

بكامل دعمهم«.
تصريحات  مع  متزامنا  اإلعــالن  هــذا  ــاء  وج
الفرنسية  الخارجية  وزارة  في  السابق  المستشار 
مع  قوة  بكل  تقف  فرنسا  أّن  خاللها  أّكد  التي   ،
العسكرية،  عملياته  جميع  في  الليبي،  الجيش 
الجنوب  في  فرنسية  قــوات  وجــود  إلى  مشيرًا 
الليبي، في الوقت الذي تنتشر فيه قوات إيطالية 

بمناطق في غرب ليبيا.
كما جاءت هذه العملية الخاطفة بعد يوم مع 
استهداف سالح الجو الليبى ، تجمعات للمرتزقة 
على  تواجدهم  خــالل  وحلفائهم  التشاديين 
الليبية بضواحى منطقة مرزوق جنوبى  األراضى 
عن  صــادر  رسمي  بيان  وحسب  الــبــالد.  غــرب 
كبيرة  خسائر  خلفت  الجوية  الغارة  فإن  الجيش 
في األرواح والعتاد للمرتزقة التشاديين، مؤكدة 
أن مقاتالت سالح الجو الليبي عادت إلى قواعدها 

سالمة.
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مهمة غريمالدي في ليبيا.. إحياء للدور 

اإليطالي أم توطئة لخالف نفو ذ؟
القاهرة – الوسط

مهمة  غريمالدي  بوتشينو  جوزيبي  السفير  بدأ 
جديدة في رئاسة الدبلوماسية اإليطالية بالعاصمة 
إلى  عاد  الذي  بيروني  جوزيبي  للسفير  خلًفا  الليبية 
الملفات  إزاء  مواقفه  على  اعتراضات  نتيجة  روما 

السياسية.
تساؤالت  يثير  ليبيا  في  غريمالدي  تعيين  لكنّ 
حول ما إذا كان سيزيد التواجد اإليطالي في الملف 
الليبي أم يكون خصمًا من رصيد روما، بالنظر إلى 
دعم علني من وزارة الدفاع للسفير عقب وصوله إلى 
بالتباين  يرتبط  مراقبون  اعتبره  ما  وهو  طرابلس، 
الواضح في معاينة المسألة الليبية بين وزيرة الدفاع 
إليزابيتا ترينتا وهي خبيرة في شؤون إدارة األزمات 
مثل  مثلها  اليساري  نجوم«  لحزب »خمسة  وتنتمي 
سالفيني  ماتيو  الداخلية  وزير  وبين  توفالو،  نائبها 
تحركاته  ربط  الذي  اليمينية،  الشمال  رابطة  زعيم 

في ليبيا حتى اآلن على إشكالية الهجرة ال غير.
وصل غريمالدي طرابلس الجمعة، وفق الصفحة 
الرسمية للسفارة اإليطالية بليبيا عبر »تويتر«، حيث 
واألرض  المعاناة  هذه  إلى  »أعود  غريمالدي:  قال 
التدريجي  التأكيد  واثقًا من  كبيرة،  بعاطفه  الرائعة 

للسالم والعدالة واالزدهار«.
وسبق أن عمل جوزيبي بوتشيو غريمالدي سفيرًا 
 2011 الفترة من سبتمبر  ليبيا خالل  لدى  إليطاليا 
في  سفارتها  روما  أغلقت  حيث   ،2015 فبراير  إلى 
العاصمة الليبية طرابلس تلك الفترة ألسباب أمنية.

وكانت الحكومة اإليطالية أعادت السفير جوزيبي 
الماضي  أغسطس  شهر  منذ  رومــا  إلــى  بيروني 
لـ»دواٍع أمنية«، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته 
لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب إلجراء 
الليبية  األطــراف  بعض  رأتها  العامة،  االنتخابات 

»تدخاًل« في الشأن الداخلي.
ونهاية العام الماضي قال وزير الخارجية اإليطالي 
السفير اإليطالي جوزيبي بيروني  آنزو ميالنيزي إن 
قرر بمحض إرادته عدم العودة إلى طرابلس، فيما 
مراقبين  عن  اإليطالية،  »الستامبا«  جريدة  نقلت 
قولهم إن السبب وراء عدم عودة السفير يرجع إلى 
خالف مع فرنسا والقائد العام للجيش الليبي المشير 

خليفة حفتر ومجلس النواب.
مع  بلقاءات  عــودتــه  ــن  دشّ الجديد  السفير 
مسؤولي حكومة الوفاق الوطني، حيث التقى نائب 
رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مبديًا تطلع 

بالده لتعزيز وتطوير عالقات التعاون مع ليبيا.
الوزراء،  الذي عقد بديوان مجلس  اللقاء  وناقش 
واألمني،  االقتصادي  بالتعاون  المتعلقة  الملفات 
ومستجدات الوضع السياسي، باإلضافة إلى التطرق 
لـ»الخطوات اإليجابية التي اتخذتها حكومة الوفاق 
فيما يخص برنامج اإلصالحات االقتصادية بما يخدم 

المرحلة الراهنة«.
الوفاق  حكومة  طالبت  األخيرة  األشهر  وخالل 
لتنفيذ  بالعودة  اإليطالية  الشركات  الوطني، 
برنامج  مع  التعاون  وتعزيز  ليبيا  في  مشاريعها 

التنمية االجتماعية واالقتصادية.
ربطت  طيبة  غير  عالقة  حول  أقاويل  تُثار  وفيما 
يبدأ  أن  يُنتظر  ال  الليبي،  بالشرق  السابق  السفير 
السفير الجديد غريمالدي جولة لقاءات مع مسؤولي 
محاولة  في  النواب،  ومجلس  الموقتة  الحكومة 

لترميم التوابع التي تركها سلفه بيروني.
األخرى  هي  إيطاليا  من  القادمة  التصريحات 
حملت تفاؤاًل لقدرة السفير الجديد على إضافة ثقل 
لبالده في ليبيا، حيث شددت وزيرة الدفاع اإليطالية 

إليزابيتا ترينتا، في تغريدة لها السبت، عبر حسابها 
على موقع »تويتر« على أهمية دور السفير اإليطالي 

الجديد في ليبيا.
من  توفالو،  أنجيلو  الدفاع  وزير  نائب  أعرب  كما 
السفير عالقة جديدة  يبني  جهته، عن ثقته في أن 
الليبية  الوطنية  للهوية  واالحترام  الثقة  على  تقوم 
في  واالقتصادية  االجتماعية  الخصائص  وتعزيز 

البالد.
العلني  اإليطالية  الدفاع  وزارة  دعــم  ويعتبر 
للسفير ملفتًا حسب المراقبين بسبب وجود تباين 
واضح في معاينة المسألة الليبية بين وزيرة الدفاع 
إليزابيتا ترينتا وهي خبيرة في شؤون إدارة األزمات 
مثل  مثلها  اليساري  نجوم«  لحزب »خمسة  وتنتمي 
سالفيني  ماتيو  الداخلية  وزير  وبين  توفالو،  نائبها 
تحركاته  ربط  الذي  اليمينية،  الشمال  رابطة  زعيم 

في ليبيا حتى اآلن على إشكالية الهجرة ال غير.
واعتبرت ترينتا بشكل مستمر أنه لن يتم حلحلة 
مع  اإليطالي  التعامل  توسيع  دون  ليبيا  في  األزمة 
البالد،  في  والعسكرية  السياسية  األطراف  مختلف 
شجعت  كما  القائمة،  الدقيقة  التوازنات  ومراعاة 
الجيش  من  عناصر  انتشار  واضــح  بشكل  ورعــت 
أقامت  لكنها  اآلن،  حتى  مصراتة  في  اإليطالي 
البالد  الوطني في شرق  الجيش  اتصاالت مع قيادة 

وبشكل علني.
بشكل  الدفاع  وزارة  لصالح  غريمالدي،  وسيتابع 
في  حاليًا  الليبي  الوطني  الجيش  تقدم  عاجل، 
الهجرة  عنصري  على  إيطاليا  تركز  حيث  الجنوب، 

وحقول النفط والغاز.
في  غريمالدي  بوتشينو  السفير  اختيار  أن  كما 
ترينتا  الوزيرة  اهتمامات  قلب  في  يصب  طرابلس 
الفرنسي في  للتأثير  التي تعارض ما تعتبره تناميًا 
الدبلوماسية  البعثة  بوتشينو  سيقود  حيث  ليبيا، 

الغربية الوحيدة المفتوحة حاليًا في طرابلس، كما 
سيواجه بوضح وبقوة إعالن فرنسا عن قرب إعادة 

افتتاح سفارتها في طرابلس.
الــوزراء  مجلس  أذن   ،2018 ديسمبر   12 وفي 
اإليطالي بتعيين السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي 
في العاصمة طرابلس التي يعود إليها للمرة الثانية 
الذي  بيروني  جوزيبي  السابق  للسفير  خلًفا  كسفير 
في  اإليطالية  الدبلوماسية  البعثة  قيادة  تولى 

العاصمة اإليرانية، طهران.
لكن خبرته الواسعة في شؤون االتحاد األوروبي، 
لالتحاد  المؤسسي  العمل  خفايا  ذلك  في  وبما 
الوحدة  اتفاقات  من  اثنتين  صياغة  في  ومشاركته 
للدبلوماسية  فعالة  أداة  منه  يجعل  األوروبــيــة، 
ومنطقة  أفريقيا  شمال  وفي  ليبيا  في  اإليطالية 

الساحل لمواجهة الفرنسيين وفق خبراء.
نابولي  في  غريمالدي  بوتشينو  جوزيبي  ووُلد 
 1984 ديسمبر  في  القانون  ودرس   ،1961 العام 
وفي  المدينة.  نفس  في  الثاني  فيديريكو  بجامعة 
خالل  من  الدبلوماسية  مسيرته  بدأ   1988 العام 
حيث شارك  االقتصادية،  الشؤون  وزارة  في  تعيينه 
للشركات  النشط  للدعم  الوليدة  اإلستراتيجية  في 

اإليطالية في الخارج.
1994 عمل ضمن  العام  إلى   1991 العام  ومن 
طاقم السفارة اإليطالية في بيروت، ولفترة حاسمة 
بعد انتهاء الحرب األهلية. ومن 1 ديسمبر 1994، 
االتحاد  لدى  إليطاليا  الدائم  الممثل  منصب  شغل 

األوروبي في بروكسل.
دول  مع  العالقات  تابع  األولين،  العامين  وفي 
السوفياتي  االتحاد  دول  ومع  أوروبا  وشرق  وسط 
السابق. وترأس أيضا مجموعة )آسيا( خالل الرئاسة 
العام  من  األول  النصف  في  اإليطالية  الــدوريــة 
عمل   2008 يوليو  إلى   2004 أبريل  ومن   .1996
في السفارة اإليطالية في الدوحة، ثم من أغسطس 
2008 إلى 14 سبتمبر 2011 تم تعيينه في المكتب 

الدبلوماسي في رئاسة الجمهورية.
من  طرابلس  في  كسفير  األول  منصبه  وشغل 
 .2015 العام  في  وانتهى   2011 سبتمبر   15
لالتحاد  عام  كمدير  عمل  ليبيا،  في  التجربة  وبعد 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  في  األوروبــي 

الدولي.

السفير جوزيبي وصل طرابلس بطموح اجلديد

اختيار غريمالدي يصب في قلب 
اهتمامات وزيرة الدفاع التي تعارض ما 
تعتبره تنامًيا للتأثير الفرنسي في ليبيا

منظمة أميركية تحذر
من استمرار »الحرب األهلية« 

وعودة »داعش«
القاهرة–الوسط

الصراعات  ــداث  وأح مواقع  بيانات  »مشروع  عن  صــادر  تقرير  توقع 
العام، في  ليبيا هذا  األهلية« في  »الحرب  ما سماها  استمرار  المسلحة« 
ظل االنقسامات الراسخة بين طرفين بعينهما، مما يساهم في خلق بيئة 
تنظيم  مثل  المسلحة  الجماعات  ظهور  عودة  إلى  تفضي  مستقرة  غير 
تقرير  في  حكومية،  غير  أميركية  منظمة  وهو  التقرير،  وقال  »داعش«. 
بشأن الصراعات المسلحة المستمرة في العام 2019 إن آثار الربيع العربي 
في 2011 وما تاله من حروب أهلية ال تزال تتسبب في عدم استقرار في 
ليبيا، مضيًفا أنه في الفترة التي أعقبت إطاحة القذافي عانى البلد لفترة 
من عنف بين الفصائل، وهو صراع واسع النطاق ومتعدد األطراف اندلع 

عندما رفضت »الميليشيات« إلقاء السالح وتأكيد نفوذها.
ويختص   ،2014 العام  في  المتحدة  بالواليات  المشروع  س  وتأسَّ
بتوفير بياناتٍ ميدانية وتحليالت حول العنف السياسي واالحتجاجات في 

العالم النامي.
وأضاف أنه منذ العام 2014 اندلعت حرب أهلية ثانية كانت السبب في 
زيادة عدد الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم »داعش«، وفي تعميق 
االنقسام السياسي والهجرة الجماعية لالجئين، وأوقعت عددًا من القتلى.

استمرار االنقسام
هو  ليبيا  في  الحالي  الصراع  في  الرئيسي  السبب  أن  التقرير  ورأى 
الليبي  األمن  قطاع  إن  وقال  والغرب،  الشرق  بين  السياسي  االنقسام 
المنقسم أجبر على مكافحة ليس فقط »الجماعات المتمردة«، بل أيضًا 
الجماعات المسلحة التشادية والسودانية التي تسعى إلى استغالل الفراغ 

الذي تسبب به غياب التوافق السياسي ووحدة األجهزة األمنية.
فإن  السياسي،  العنف  في  ملحوًظا  تراجعًا  شهدت  بنغازي  أن  ورغم 
الجرائم تتزايد، وفق المشروع الذي قال إنه على الرغم من انتقال تنظيم 
»داعش« إلى الجنوب، إال أنه يواصل شن هجمات صغيرة ومتكررة ضد 
تجاه  تغيير نشاطه  المنطقة، فضاًل عن  في  الفاعلة  الجهات  العديد من 

زيادة المشاركة في المعارك والهجمات المعقدة ضد مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضًا: مصدر عسكري: اشتباكات هي األعنف في المدينة القديمة 
يشهد  قد   2019 العام  أن  من  مخاوف  »هناك  إن  التقرير  وقال  بدرنة 
استمرارًا النبعاث داعش العام الماضي، على الرغم من حقيقة أن قدرات 
اشتباكاته  وسط  تكتيكية  هزائم  من  عانى  أن  بعد  تراجعت  التنظيم 
درنة  مدينة  تحرير  إعالن  ورغم  الليبي«..  الوطني  الجيش  مع  المسلحة 
في أواخر يونيو من العام الماضي على يد الجيش الوطني الليبي، يقول 
تزال  ال  إنه  المسلحة«  الصراعات  وأحداث  مواقع  بيانات  »مشروع  تقرير 
توجد جيوب للمسلحين في المدينة القديمة بدرنة. وقال إن معركة درنة 
المدمرة  المدينة  أن  ستنتهي ال محالة لكن »هناك خطورة مرتفعة في 
بشكل  اإلجرامي  النشاط  ارتفاع  مع  بنغازي  مثل  نفسه  المصير  ستالقي 

ملحوظ ليستبدل العنف السياسي كقوة مزعزعة لالستقرار«.

محور الصراع
والجماعات  الحكومية  والقوات  المتعددة  »الميليشيات  أن  وذكر 
الراحة  وسائل  على  بناًء  التحالفات  فيه  تتشكل  وضعًا  خلقت  المتمردة 

الموقتة بداًل عن أهداف طويلة المدى«.
ورجح أن يكون جنوب ليبيا نقطة محورية في الصراع في العام 2019، 
مشيرًا إلى أن الجيش الوطني يوسع بالفعل نطاق وجوده في الجنوب، 
تنظيم  وجود  فيه  يشكل  الذي  الوقت  في  سبها  على  سيطر  أنه  كما 
مصدرًا  والسودانية  التشادية  المسلحة  الجماعات  إلى  إضافة  »داعش« 

رئيسيًا لعدم االستقرار في المنطقة.
لكن التقرير ذكر أنه من غير الواضح كيف ستكون الترتيبات المحلية، 
مضيًفا أن الوجود األمني ليس بالضرورة كإدارة البلد، وأن توسع وجود 

الجيش الوطني في البلد ال ينذر بالضرورة بإحالل االستقرار السياسي.

كوفاس: عائدات النفط 
الليبي غير كافية لبناء 

االحتياطي النقدي
الجزائر - عبدالرحمن أميني

الخارجية  التجارة  على  والتأمين  للضمان  الفرنسية  المؤسسة  أكدت 
»كوفاس« بقاء ليبيا في صنف »ج e« التي تعني وجود مخاطر قوية جدًا، 

وذلك في دليلها السنوي للمخاطر المحدقة بالدول.
 ،»2019 والقطاعات  »المخاطر  حول  دليلها  في  »كوفاس«  واعتبرت 
العجز  بقاء  الثالثاء،  اليوم  للمؤسسة   23 المنتدى  خالل  ُقدم  الذي 
النفط  عائدات  فشل  ظل  في   2018 العام  ليبيا  في  كبيرًا  الحكومي 
 48% بلغت  والتي  األجور،  على  اإلنفاق  في  الزيادة  تعويض  في  العالية 

من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت الهيئة الفرنسية إلى شروع حكومة الوفاق في خطة إصالحات 
أن  العمومي، ومع ذلك ترى  اإلنفاق  إلى خفض حصة  اقتصادية تهدف 
هذه اإلصالحات بحاجة إلى وقت حتى تصبح نافذة المفعول في ظل عدم 
االستقرار السياسي في البالد وعدم »شرعية حكومة الوفاق« رغم دعم 

المجتمع الدولي.
ورجحت »كوفاس« مواصلة حكومة الوفاق في الحصول على تمويل 
من البنك المركزي ولكن أيضًا من خالل األصول الليبية المتراكمة في 
البالد  شرق  في  السلطات  ستبقى  وقت  في  القذافي،  معمر  حقبة  ظل 

معتمدة على االقتراض من البنوك المحلية.
في  الزيادة  فإن  مرتفعًا  الجاري  الحساب  عجز  يظل  أن  يتوقع  وبينما 
النقد  احتياطات  بناء  إعادة  الممكن  من  تجعل  »المحروقات«  الصادرات 
التوازن  الستعادة  كافية  غير  أنها  اعتبرت  المؤسسة  لكن  األجنبي، 
%80 من احتياجاتها االستهالكية،  البالد أكثر من  الخارجي، إذ تستورد 

بما في ذلك النفط المكرر.
وبخصوص انتعاش إنتاج النفط في ليبيا توقعت أن يظل في مستوى 
برميل في  مليون  النفط حوالي  إنتاج  بلغ  بعدما   2019 عام  مماثل في 
يونيو  بين  اضطرابات  وقوع  من  الرغم  على   ،2018 العام  في  اليوم 
ويوليو، ويبدو أن الشركات األجنبية تحقق عودة حذرة للبالد وفق قولها، 
مشيرة إلى إعالن شركة النفط البريطانية »بي بي« عن استئناف جزئي 

ألنشطة التنقيب بالتعاون مع الشركة الوطنية للنفط في عام 2019.
وفي غضون ذلك، ال يزال االقتصاد غير النفطي يعوقه نقص الموارد 

واستمرار المخاوف األمنية.
بعد  أنه  »كوفاس«  أوضحت  السياسية  التسوية  توقعات  وبشأن 
األزمة  أن  يبدو  المتحدة،  األمم  بقيادة  للوساطة  »فاشلة  عدة محاوالت 
االنتخابات  تأجيل  مرجحة  أخرى  مرة  مسدود  طريق  إلى  وصلت  الليبية 
تتعرض  تزال  ال  البالد  أن  مؤكدة   ،»2019 عام  من  األول  النصف  حتى 

لـ»التقويض بسبب المصادمات، وال سيما حول حقول النفط«.
الليبي  لالقتصاد  بالنسبة  القوة  »نقاط  الفرنسية  المؤسسة  وعددت 
للغاية  الغاز والنفط وديون خارجية منخفضة  احتياطات كبيرة من  وهي 
وموقع استراتيجي مطل على البحر األبيض المتوسط بالقرب من أوروبا«. 
شطرين  إلى  البالد  انقسام  »استمرار  من  الفرنسية  المؤسسة  وحذرت 
وتعرض جنوب ليبيا إلى تصاعد في االتجار )البشر، األسلحة والمخدرات( 
وتوترات  التضخم  ارتفاع  عن  فضاًل  القبلية،  مجموعات  بين  والصراع 

اجتماعية واالنقسام السياسي والقبلي وبيئة العمل غير المواتية«.
وقال تقرير أصدرته شركة »غيبسون« وهي وسيط شحن، األسبوع 
العام  في  قياسي  مستوى  إلى  ارتفع  الليبي  النفط  إنتاج  إن  الماضي» 
2010 ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًّا، غير أنه بعد 9 سنوات يعاني 
إنتاج الخام للوصول إلى مستوى مستدام بالقرب من مستويات اإلنتاج 

في العام 2010«.
قطاع  في  تقدمًا  شهدًا   2018 العام  أن  إلى  الموقع  تقرير  وأشار 
إلى  اإلنتاج  متوسط  وصل  إذ  واعدة،  بدت  المؤشرات  وأن  النفط، 
طريق  على  على  دالئل  تلك  أن  معتبرًا  يوميًّا،  برميل  مليون  نحو 

محتمل. تعافٍ 

سبها–الوسط

< السفير جوزيبي بوتشينو غرميالدي
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ترميم  لعمليات  تخضع  بنغازي  مدينة  تزال  ال 
تأهيل  إعادة  خالل  من  الحرب،  سنوات  لتراكمات 
والقضاء  واالستقرار  األمن  وفرض  التحتية  البنية 
الملفات  في  النظر  إلى  باإلضافة  الجريمة،  على 
بقية  غرار  على  والتعليم  كالصحة  األخرى  الحيوية 

األخرى. المناطق 
لرصد  الجريد«  »سوق  داخل  تجولت  »الوسط« 
دمرته  أن  بعد  فيه  تدب  بدأت  التي  الحياة  مالمح 
في  التجار  شرع  إذ  سنوات،  ثالث  مدى  على  الحرب 
الركام  بقايا  من  السوق  وتنظيف  محالتهم  ترميم 
والمخلفات لبعث الروح في المكان، وذلك في أعقاب 
أوزارها،  الحرب  وضعت  عندما  المدينة  تحرير  إعالن 
حد  إلى  تمتعها  رغم  آثارها  نفسه  الوقت  في  تاركة 
التنمية  بإعادة  يسمح  الذي  األمني  باالستقرار  ما 

والبناء.
وجاء إحياء السوق في أعقاب مؤتمر دولي إلعادة 
مهمة  توصية   40 نحو  إلى  انتهى  بنغازي،  إعمار 
محللون  ورأى  المشاركين،  مناقشات  خالصة  تمثل 
ليس  مهمة  طريق  خارطة  هي  التوصيات  تلك  أن 
إلى مركز  بنغازي  تحويل  بل  اإلعمار فحسب،  إلعادة 
يرَ  لم  التوصيات  تلك  من  أيًا  لكن  مهم،  استثماري 

النور حتى اآلن.
تطوير  إلى  المؤتمر  انتهى  التوصيات،  بين  ومن 
مشروع رؤية إعمار مدينة بنغازي، وإنشاء هيئة عليا 
مستقلة ذات رؤية واستراتيجية وأهداف، تشرف على 
وأنشطتها،  جوانبها  بجميع  المدينة  إعمار  عملية 
مراحل  كل  في  للجميع  التصميم  بمبدأ  واألخذ 
إعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ لمشاريع إعادة 
إلعادة  وطني  برنامج  واعتماد  بالمدينة،  اإلعمار 
بشأن  الوطني  التخطيط  مجلس  ودعم  اإلعمار، 
وإنشاء  لإلعمار،  االستراتيجية  والبرامج  الخطط 
صندوق وطني لالستثمار، ومقره بنغازي بالمشاركة 
الليبية  والمؤسسة  المركزي  ليبيا  مصرف  بين 
ربحية  استثمارية  مشاريع  بإقامة  يختص  لالستثمار، 
فرص  وتوفير  وتنويعه  االقتصاد  إنعاش  شأنها  من 

للشباب. عمل 
سالم  األستاذ  يسرد  الجريد«  »سوق  تاريخ  وعن 
ففي  السوق  من  التاريخ  عبق  يفوح  كيف  الكبتي 

الزيتي  اللوح  بأسقفؤ  المحال  كانت   ،1958 عام 
مفتوحة  جوانبه  وبعض  خشبية  وأبواب  المزخرف، 
تدخل  لكي  المناور؛  مثل  مباشرة  السماء  على 
أصوات  تتعالى  كانت  كما  السوق،  أرجاء  الشمس 
وقياس  الزبائن  ومفاصالت  والمتجولين  الباعة 

بالذراع. األقمشة 
كانت  التي  السوق  من  مشاهد  الكبتي  ويتذكر 
والزيت،  البقالة  ومواد  العطرية  الروائح  منه  تفوح 
والقهوة  الشاكار  وحلويات  بالمنطال  يباع  الذي 
تشهد  فيما  ذلك،  وغير  بالنعناع،  والشاي  بالكسبر 
جوًا  العيد  اقتراب  مع  السيما  رمضان  في  لياليه 

. منعشًا
العربية  الوحدة  ومطعم  هوتيل  يقع  منه  جزء  في 
لوحدة  تخليدًا  »الرايس«  صاحبه  سماه  الذي 
ناصية  في  مكانه  وكان  والقوتلي،  عبدالناصر 
إلى  النهاية  في  توصلك  التي  الحمام  زنقة  مدخل 
ضريح سيدي الشريف، ويلوح في الصورة محل جزار 
الوطني  اللحم  من  »السقايط«  بعض  بيع  يرتضى 

أبيض. ويعرضها محفوظة في قماش 

وبعد حرب دامت ثالث سنوات عم الدمار المكان، 
قبل أن يبدأ أصحاب المحال إعادة الحياة مرة أخرى 
وبناء  محالتهم،  ترميم  في  التجار  وبدأ  السوق،  إلى 
الجامعي  سمير  المواطن  يقول  إذ  منها،  تهدم  ما 
الذاتية،  بمجهوداتنا  اإلعمار  إعادة  »محاوالت  إن 
هذا  إلى  الحياة  عودة  أجل  من  كتجار  وتشاركنا 
وترميم  وبناء،  تنظيف  في  وبدأنا  العريق،  المكان 

السوق من أجل افتتاح قريب«.
لم  »الحكومة  أن  الطرابلسي  يوسف  ويضيف 
بزيارتنا  يقم  لم  لنا شيًئا حتى  لنا، ولم تقدم  تلتفت 
المحالت  لفتح  المسؤولين، ولكن اضطررنا  أحد من 
من أجل الناس، وألجل أن تعود الحياة مرة أخرى«.

ويضيف »الجامعي« أن السوق جامع لكل البضائع 
للمتسوقين  متاحة  وتكون  المناسبات،  تخص  التي 
بين  التنقل  عدم  عليهم  لتوفر  واحد  مكان  في 
ولو  حتى  العودة  قررنا  »لذلك  متابعًا:  المحالت، 
العمالة فإن  ارتفاع سعر  الذاتي، لكن مع  بمجهودنا 

والبناء«. الترميم  التقدم بطيء جدًا في 
الصيانة  عملية  تظهر  السوق  داخل  جولة  وخالل 
بالكامل،  وتنظيفها  الذهب،  سوق  محال  وطالء 
وعمل سقف لسوق الظالم بجانب سوق الجريد، كما 

العتيق. الجامع  ترميم  جرى 
أّن  إلى  الفيتوري  أبوبكر  المواطن  وأشار 
اللواء  بزيارتنا  قام  ولكن  المكان،  تزر  لم  »الحكومة 
بوخمادة«، وجرى الحديث عن أزمة الكهرباء بخالف 

المدينة. أخرى تخص  مشكالت 
الدرسي: »لقد تم مؤخرًا  المواطن وليد  ويضيف 
تنظيفه  بعد  البلدي،  الفندق  الخضرة  سوق  افتتاح 
الجريد(  )سوق  افتتاح  يتم  أن  ونتمنى  وصيانته، 

أيضًا«. كبير  بحفل 
خاصًا  متحًفا  هناك  أن  إلى  بكر  أبو  ويشير 
بالتراث جرى افتتاحه مؤخرًا من أجل خلق حياة في 
الحياة  لعودة  يمكن  ما  بأسرع  ونسعى  المنطقة، 

لمنطقة البالد رغم الدمار الذي حل بها«.
 ،2019 العام  يحمل  أن  بنغازي  أهالي  وينتظر 
محاصرة  المدينة  جعلت  التي  للملفات  جذرية  حلواًل 
التأهيل لكافة  التنمية وإعادة  بالمشاكل، ومحاوالت 
المدينة  ليست  بنغازي  أّن  إلى  بالنظر  المناطق، 
لكنها  الحرب؛  وطأة  مالمحها  تغير  التي  األولى 
تبقى بحاجة إلى تنمية وإعادة إعمار واستقرار أمني 

وسياسي حتى تعود لسابق عهدها.

القاهرة - الوسط

بنغازي - ابتسام أغفير

القاهرة–الوسط

التجار يرممون محالهم بجهود ذاتية

»سوق الجريد« يعيد الحياة إلى قلب بنغازي

يبدأ جولة جديدة من التفاوض بين جميع األطراف لسّد الفجوة

غسان سالمة يسابق الزمن إلنقاذ خطته في ليبيا

اللجنة المركزية لن تتمكن من إطالق برامج توعوية

ال يزال الغموض يحيط بملف انتخابات المجالس البلدية التي 
في  عوامل  لعدة  وذلك  المقبلة،  األسابيع  في  إجراؤها  تقرر 
المركزية،  اللجنة  رئيس  ذكر  وفقما  التمويل  نقص  مقدمتها 
رغم  دينار،  مليون   50 يحتاج  االستحقاق  هذا  إن  قال  الذي 
األجهزة  تجريها  التي  الجارية  واالستعدادات  الدولي  الدعم 

الوطني. الوفاق  مع حكومة  بالتنسيق  المحلية 
تمهد  التي  االستحقاقات  أول  المحلية  االنتخابات  وتعد 
التي  األممية  الطريق  خارطة  تنجز  التي  االستحقاقات  لبقة 
أعلنها غسان سالمة بعقد ملتقى وطني، ومن ثم إقرار دستور 
تنهي  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إجراء  تعقبها  للبالد،  موحد 

االنتقالية. المرحلة 
سالم  البلدية،  المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  رئيس 

69 مجلسًا  بن تاهية، قال إن ما ال يقل عن 
120 مجلسًا قد ال تعقد انتخابات  بلديًا من 
التمويل  نقص  بسبب  المقبل؛  مارس  في 

الوطني. الوفاق  من حكومة 
»رويترز«  مع  مقابلة  في  تاهية  بن  وأشار 
إلى أن إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج 
 36( ليبي  دينار  مليون   50 عن  يقل  ال  ما 
تتلقَ  لم  اللجنة  أن  إلى  الفتًا  دوالر(،  مليون 
في الوقت الراهن سوى %30 من هذا المبلغ.
هذه  دون  تتمكن  لن  اللجنة  أن  وأضاف 
األموال من إطالق برامج لزيادة الوعي بأهمية 
البلدية، ولم يصدر عن مسؤولين  االنتخابات 

بحكومة الوفاق أية بيانات للتعقيب على تلك التصريحات.

حكومية استعدادات 
أرقامًا  فإن  االستحقاق،  هذا  إجراء  تواجه  التي  العراقيل  ورغم 
الناخبين،  أسماء  تسجيل  باب  فتح  ُأعيد  عندما  كشفت  رسمية 
توقيع أكثر من 800 ألف ناخب أسمائهم، منهم 504136 امرأة.

ودعت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا الحكومة لتوفير 
الوقت  في  البلدية،  المجالس  انتخابات  إلجراء  الالزم  التمويل 
اإلنمائي دعمًا  المتحدة  األمم  البعثة وبرنامج  فيه  الذي تقدم 

.2018 العام  االنتخابات منذ مارس  للجنة  فنيًا ولوجيستيًا 
البلدية  المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  أن  إلى  يشار 
القانونية  الوالية  انتهاء  الماضي  العام  نهاية  أعلنت  ليبيا  في 
للناخبين  التسجيل  باب  فتح  معلنة  بلديًا،  مجلسًا  لـ76 

المحمول. للهاتف  النصية  الرسائل  والمترشحين عن طريق 
اعتمد  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وكان 
المجالس  بانتخابات  الخاصة  والضوابط  األسس  الئحة 
التخاذ  2018؛  لسنة   )1363( رقم  قراره  وفق  البلدية، 

يضمن  بما  لها  والتحضير  لالنتخابات  الالزمة  اإلجراءات 
وحريتها. نزاهتها 

تسييرية مجالس 
بحكومة  المحلي  الحكم  وزارة  قررت  الماضي  أغسطس  وفي 
الوفاق، استمرار عمل المجالس البلدية المنتهية واليتها كلجان 
تسييرية إلى حين إجراء االنتخابات، منوهة بأن القرار جاء استنادًا 
عمل  استمرارية  بشأن  الرئاسي  المجلس  رئيس  »كتاب  إلى 

المجالس البلدية المنتهية واليتها كمجالس تسييرية«.
اللجنة  إعالن  مع  بالتزامن  التسييرية  اللجان  قرار  وجاء 
الخاص  االنتخابي  النظام  آلية  البلدية،  لالنتخابات  المركزية 
مقاعد  عدد  التوضيح  يتضمن  حيث  المحلية،  بالمجالس 

واالحتياطيين. المرشحين  وفئات  البلدية  المجالس 
سكانها  عدد  التي  البلديات  »إن  المركزية:  اللجنة  وقالت 
تسعة  من  البلدي  مجلسها  يتكون  نسمة  ألف   250 من  أكثر 
مخصصة  منها  مقاعد  سبعة  مقاعد، 
للفئة العامة، ومقعد للمرأة ومقعد لذوي 
االحتياجات الخاصة من الثوار«، مشددة 
القائمة  »تتضمن  أن  ضرورة  على 
الفئة  عن  البلدي  للمجلس  المترشحة 
وستة  رئيسيين  مرشحين،  سبعة  العامة 
من  تصاعديًا  ترتيبهم  يتم  احتياطيين، 
قد  التي  المقاعد  شغلهم  أولوية  حيث 
واشترطت  البلدي«.  بالمجلس  تشغر 
القائمة  في  المرشحين  بين  تكون  »أال 
الواحدة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة«، 
المكونات  في  التنوع  »مراعاة  وضرورة 
منوهة  الواحدة«،  القائمة  في  والقبلية  والمناطقية  االجتماعية 
إلى أنه »بالنسبة لمقعد المرأة ومقعد ذوي االحتياجات الخاصة 

سيتم انتخابهما بالنظام الفردي«.

دعم دولي
الخاص  الممثل  نائبة  فإن  الجارية  التحضيرات  إطار  وفي 
تصريحات  خالل  أعلنت  ويليامز،  ستيفاني  السياسية،  للشؤون 
الناخبين  تسجيل  عملية  تدعم  المتحدة  األمم  أن  سابقة 
تعهدت  كما  البلدية،  االنتخابات  إلجراء  الجارية  والتحضيرات 

ألمانيا بدعم االنتخابات البلدية بمليوني يورو.
كما عبرت بروكسل عن استعدادها لتقديم كافة المساعدات 
الممكنة لدعم عمل األمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى تنظيم 
انتخابات  تنظيم  بـ»الصعب«  األوروبيون  يصف  إذ  االنتخابات، 
في الموعد بليبيا بالنظر إلى تعقيدات وصعوبات تواجه اإلدارة 
التنفيذية، في إطار سعي دول االتحاد األوروبي للبحث عن طرق 
سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  عمل  دعم  أجل  من 

بشكل يسمح بتطوير العملية السياسية في ليبيا.

انتشار السالح يرجع إلى ترسانة 
معمر القذافي الهائلة وتدفق 

مستمر للسالح إلى البالد

 الليبيون تحّمسوا للملتقى الوطني 
وال يمكن ألحد تعطيل انعقاده

خالفات إيطاليا وفرنسا تنعكس 
على الملف الليبي

<   سوق الجريد بعد عملية الترميم

<  جانب من عملية اقتراع في ليبيا

<   غسان سالمة وسامح شكري خالل لقاء في القاهرة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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سالم بن تاهية: نقص التمويل قد 
يحول دون إجراء انتخابات في أكثر 
من نصف المجالس البلدية خالل 

مارس المقبل

مصير غامض ينتظر انتخابات املجالس البلدية

سالمة  غسان  المتحدة  األمم  مبعوث  خاض 
في  مناقشات  جولة  المنقضي  األسبوع  خالل 
مصريين  مسؤولين  التقى  عندما  القاهرة 
أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  واألمين 
الغيط، في إطار محاوالت تفكيك »حصار« فشل 
على  يعكف  التي  الطريق  وإنقاذ خطوات  خطته 
الملتقى  عقد  وتستهدف  حاليًا،  لها  التحضير 

الوطني الجامع خالل الفترة القليلة المقبلة.
أثير  جدل  أعقاب  في  سالمة  جولة  جاءت 
حد  وصلت  انتقاد  حملة  بعد  الماضي  األسبوع 
بتنحيته  وطالبت  األزمة«،  من  »جزًءا  اعتباره 
إحاطته  في  قال  عندما  ليبيا،  في  مهمته  من 
الجنوب  في  الوضع  :»إّن  األمن  مجلس  أمام 
واصًفا  للقلق،  ومثيرًا  متدهورًا  يزال  ال  الليبي 
اعتبره  ما  الضعيفة«،  ليبيا  بـ»خاصرة  المنطقة 
أعلنتها  التي  عمليته  ومؤيدو  الجيش  أنصار 
قيادته العامة األسبوع قبل الماضي تحت عنوان 
في  الجيش  لدور  تجاهاًل  الجنوب«  »تطهير 

مكافحة اإلرهاب وما حققه في هذا االتجاه.
غسان  تحدث  القاهرة  زيارة  هامش  وعلى 
مدافعًا  األوسط«،  »الشرق  صحيفة  مع  سالمة 
شخصه  على  الهجوم  إّن  قال  إذ  موقفه،  عن 
ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة  وأّن  يزعجه،  ال 
إجراء  رهن  أّن  اعتبر  كما  محايد،  بشكل  تعمل 
من  سنوات  يكلف  السالح  بجمع  االنتخابات 

االنتظار.
كاهله،  عن  الضغوط  لتخفيف  محاولة  وفي 
الليبية  األزمة  حل  إزاء  تفاؤله  عن  سالمة  عبّر 
وفق المسار السياسي خالل العام الحالي، لكنّه 
ربط ذلك بـ»اتفاق األطراف الفاعلة«، فيما اعتبر 
وكان  يزعجه  ولم  جيد  طاله  الذي  الهجوم  أّن 

يتوقعه.
ونفي سالمة اتهامات أنصار القوات المسلحة 
اعترافه  عدم  بشأن  حفتر  خليفة  والمشير 
في  الفتًا  خاطئ،  أمر  هذا  أّن  معتبرًا  بالجيش، 
ليبيا  في  تعمل  »البعثة  أن  إلى  نفسه  الوقت 

بصورة تشبه الجواهرجي«، على حد تعبيره.
وقال سالمة إّن االنتقادات التي تطاله تعني 
ليبيا  في  األوضاع  تغيير  أجل  من  »يعمل  أنّه 

إلى األفضل«، معتبرًا في الوقت نفسه أّن هذه 
االنتقادات وراءها أسباب كثيرة، فيما عاد ليشير 
يرونه  من  بين  ينقسم  عليه  الهجوم  أن  إلى 
كمن يحكم ليبيا وآخرون يقولون إنّه متقاعس 
وال يعمل، وهو ما استند إليه لتدليل أّن ظاهرة 
الهجوم على شخصه طبيعية وتعني أنهه يبذل 
بشأن  توافقية  حلول  إلى  للوصول  جهودًا 
المسار السياسي، متابعًا: »حقيقة األمر أن كل 
طرف يفرح عندما تقف بعثة األمم المتحدة إلى 
لكن عندما  أكثر،  تتقدم  أن  ويريد منها  جانبه، 
إليها  يوجه  آخر  طرف  إلى  أقرب  بأنها  يشعر 

اتهامات بأنها تتدخل في الشؤون الليبية«.
وصفها  عما  للحديث  سالمة  غسان  وانتقل 
لكنّه  حاليًا«،  بها  يقوم  جديدة  بـ»مشروعات 
إلى  أشار  لكنه  باإلعالم،  تناولها  في  يرغب  ال 

أن ليبيا تضم قرابة 15 مليون قطعة سالح في 
ترسانة  أن  إلى  يرجع  وذلك  المواطنين،  أيدي 
هذا  كبيرة،  كانت  تركها  التي  القذافي  معمر 
البالد،  يدخل  يزال  ال  الذي  السالح  عن  فضاًل 
اتخاذ  بصدد  أنّه  إلى  الصدد  هذا  في  الفتًا 
دخل  مصادر  مراقبة  بينها  من  عملية،  إجراءات 
المركزي في طرابلس ومدينة  وإنفاق المصرف 

البيضاء.
وفي إشارة إلى إنفاق جزء من األموال الليبية 
األموال  إّن  سالمة  غسان  قال  السالح،  على 
سبل  كشف  لكن  وغيره،  السالح  على  »تنفق 
اإلنفاق أمر في غاية األهمية والشفافية«، منوهًا 
إن  يتأففون ويقولون  الليبيين  بأّن »كثيرًا من 
أموال البلد ال تنفق في خدمة الشعب، ومصالحه 
أّن  إلى  الفتًا  صحيح«،  بشكل  وأمنه  واستقراره 

وأّن  بالسالح،  يتعلق  فيما  عملية  نتائج  ثمة 
جمع  لحين  االنتخابات  تأجيل  عن  »الحديث 
السالح فسوف ننتظر لسنوات، بالتالي ما يجب 
أن نفعله على األقل هو إسكات صوت المدافع، 
بأّن  منوهًا  السالح«،  جمع  بالضرورة  وليس 
ما  وهذا  المدافع،  إسكات  مع  تجاوبًا  »هناك 
النار بين طرابلس  إثباته خالل وقف إطالق  تم 

وترهونة في سبتمبر الماضي«.
»بعض  بوقوع  األممي  المبعوث  واعترف 
الخروقات واالشتباكات، لكنها كانت محدودة، ولم 
ذاته خالل  األمر  وتكرر  يومين،  أكثر من  تستمر 
منتصف يناير الماضي، لكن باإلجمال فإن الهدنة 
ما زالت قائمة، ونسعى لمنع حدوث أي اشتباك، 
حتى قبل وقوعه، وهذا أمر ال يتحدث عنه اإلعالم«.

دولية  تحركات  عن  للحديث  سالمة  وانتقل 

متخصصة  لجنة  تتواصل  حيث  السالح،  بشأن 
مع  مباشرة  السالح،  بمجال  معنيين  خبراء  من 
ما  كل  عن  وتعلن  ترصد  حيث  األمن،  مجلس 
إلى  السالح  تصدير  حول  أدلة  من  إليها  يصل 

ليبيا.
انتشار  معضلة  األممي  المبعوث  عزا  كما 
معمر  ترسانة  إلى  ليبيا  في  القائمة  السالح 
مستمر  تدفق  إلى  إضافة  الهائلة،  القذافي 
منذ  فوضى  تشهد  التي  البالد  إلى  للسالح 

اإلطاحة بالنظام السابق.
مليون   15 نحو  وجود  المتحدة  األمم  وتقدر 
يشير  فيما  المواطنين.  أيدي  في  سالح  قطعة 
المبعوث األممي في حواره المذكور على »نتائج 
الخصوص،  هذا  في  تحقيقها  تمّ  عملية« 
بتأجيل  القاضي  الطرح  ذاته  الوقت  في  رافضًا 

ذلك  ألن  السالح،  جمع  لحين  االنتخابات  موعد 
»سيجعلنا ننتظر لسنوات«.

الليبيين  إّن  سالمة  غسان  قال  سياسيًا 
يمكنه  ال  أحدًا  وأّن  الوطني  للملتقى  تحمسوا 
تعطيل انعقاده، الفتًأ إلى أّن البعض ينظر إلى 
الملتقى الوطني وكأنه جسم جديد سيضاف إلى 

األجسام القائمة، وأحيانًا يرونه مجرد اجتماع.
لكن  مهم.  ملتقى  هو  تقديري  »في  وتابع: 
الفاعلة  الزمني تحدده تفاهمات األطراف  إطاره 
لتقريب  نسعى  ونحن  الليبية،  الساحة  على 
وضع  من  الملتقى  يتمكن  كي  النظر  وجهات 
وقد  الجميع،  بين  المستقبل  في  للعمل  ميثاق 
سعدت جدًا خالل األسابيع األخيرة للتقارب الذي 
حصل بين بعض األطراف في البالد، التي كانت 
وسبق  تتفاعل،  وبدأت  بينها،  فيما  تتحدث  ال 
ينعقد  سوف  الوطني  الملتقى  أن  أعلنت  أن 
خالل الربع األول من عام 2019. واليزال أمامنا 
الموعد  تأجيل.  أي  يحدث  لم  وبالتالي  الوقت، 

قائم والعمل متواصل مع جميع األطراف«.
جولة  ساعات  خالل  سيبدأ  إنه  سالمة  وقال 
جديدة من التفاوض بين جميع األطراف الفاعلة 
قائاًل:  القائمة،  الفجوة  سد  بهدف  ليبيا  في 
»هناك نقاط عدة، بعضها قديم تم التوصل إلى 
أنا متفائل، وسألتقي رئيس  حل لها بنجاح، لذا 
المجلس الرئاسي فايز السراج، ثم المشير خليفة 

حفتر، ثم المستشار عقيلة صالح«.
اإلذاعة  »هيئة  لتلفزيون  تصريح  وفي 
موعدًا  يحدد  »لن  إنه  قال سالمة  البريطانية« 
قبل أن يشعر بتوصل الفرقاء الليبيين إلى الحد 
التاريخية«، مؤكدًا  التسوية  عناصر  األدنى من 
وأن  االتجاه،  هذا  في  لعمله  الكثير  أمامه  أن 
تنعكس  وفرنسا  إيطاليا  بين  خالفات  »هناك 
بإبعاد  الجانبين  مناشدًا  الليبي«،  الملف  على 
الملف الليبي عن تلك الخالفات، لكنه عاد ليعرب 
البالد  في  السياسي  المسار  بحل  تفاؤله  عن 

خالل العام الحالي حال اتفاق األطراف الفاعلة.
األمين  التقى  إنه  قال  إلى مصر  زيارته  وعن 
الغيط،  أبو  أحمد  العربية  للجامعة  العام 
الستمرار التواصل الدائم، وكذلك وزير الخارجية 
سامح شكري، وبعض المسؤولين، بهدف دعم 
دعم  مجال  في  مصر  بها  تقوم  التي  الجهود 

وتوحيد الجيش الليبي.



متابعات 05

حوار : ابتسام اغفير 

الجزائر - عبدالرحمن أميني

واشنطن ــ الوسط

● نود تسليط الضوء على مفهوم الحوكمة؟
إدارة  في  األخيرة  العقود  خالل  المصطلح  هذا  ظهر 
في  لالختالل  تصحيح  كآلية  سبقتنا،  التي  المجتمعات 
الحكومية،  اإلدارة  تحملها  التي  والخدمة  التسيير  جوانب 

والتخفيف من عزلة الناس عن الدولة.
الحوكمة في أبسط صورها هي »إحداث التغيير في دور 
مؤسسية  ووسائل  أدوات  عبر  الناس  حياة  في  الحكومة 
للحوكمة في  أكثر  «، ومن ثم ظهر مفهوم مطور  معينة 
من  الرشيدة  الحوكمة  مصطلح  وهو  اإليجابي  تأثيرها 
األدوات  خالل  من  الناس،  حياة  تغيير  نحو  السعي  أجل 
اإلدارة  توفرها  التي  الجيدة  الوسائل  أو  المؤسسية 

الحكومية.
● وما هي وسائل تنفيذ الحوكمة؟

خالل  من  والمجتمع  الدولة  شؤون  إصالح  استحقاق 
-حتى  فقط  الدولة  عاتق  على  يقع  ال  الرشيدة  الحوكمة 
األساسية  القاطرة  أو  القائد  هي  هنا  الدولة  كانت  وإن 
ركائز  ثالث  هناك  حياتنا–بل  في  التغيير  ستقود  التي 
المجتمع  الرشيدة في داخل  الحوكمة  أساسية في تحقيق 
والدولة هي حوكمة و إصالح و تطوير اإلدارة الحكومية، 
وحوكمة وإصالح ثم تطوير القطاع الخاص االقتصادي في 
النهوض  في  الدولة  أجل مساعدة  والمجتمع، من  الدولة 
وذلك  المدني،  المجتمع  وترشيد  وحوكمة  االقتصادي، 
الدولة  حوكمة  بقضايا  لديه  المؤسسي  الوعي  بتنمية 
اإلصالح  ليكون  المؤسسي،  واإلصالح  الخاص  والقطاع 
المؤسسي شاماًل في الدولة. بالتالي انبثقت مجموعة من 
الفكر  أصحاب  اعتبرها  التي  المؤسسية  واآلليات  الوسائل 
وإحداثها  اإلدارة  وتقدم  إلصالح  وسائل  المجال  هذا  في 
أدوات  أو  )عناصر  سميت  الناس  حياة  في  إيجابي  لتغيير 
المؤسسي  واإلصالح  التغيير  أجل  من  الرشيدة  الحوكمة 

الشامل(.
وإصالح  للحوكمة  األولى  الركيزة  المثال،  سبيل  على 
القانون،  سيادة  فرض  هي  الحكومية  اإلدارة  وتطوير 
لهذه  الجيد  االختيار  عبر  الحكومية  القيادات  واصالح 
القيادات من الرجال والسيدات، وإصالح النظم واإلجراءات 

في أجهزة الخدمة المدنية.
● وماذا عن الركيزة الثانية لإلصالح؟

 أما الركيزة الثانية هي )حوكمة وإصالح وتطوير القطاع 
قدرة  مدى  هنا  نتتبع  فإننا  والمجتمع(  الدولة  في  الخاص 

الدولة على إطالق العنان للقطاع الخاص في المجتمع من 
تنظم  التي  والقرارات  والضوابط  التشريعات  جودة  خالل 
عن  يرفع  لكي  والمجتمع،  بالدولة  الخاص  القطاع  عالقة 
كاهل الدولة والقطاع العام أعباء التوظيف ويوفر ضرائب 
بين  التنافس  أو  مثاًل  الخاصة  )الصحف  إبداعيا  وتنافسا 
العاملة من خارج  للقوى  توجيه  الخاصة( كذلك  المصارف 
القطاع العام )يقدر عددهم اآلن بأكثر من مليون موظف( .
المجتمع  وترشيد  حوكمة  وهي  الثالثة  الركيزة  أما 
المدني فقد ظهرت لكي تنهي عزلة الناس عن تصرفات 
والمشاركة  المؤسسي  الوعي  وتنشر  حكوماتهم  وقرارات 
والفهم لما يحدث في الدوائر الحكومية من قرارات تمس 
أي  لقياس  المؤسسية  الوسائل  وتتجسد  المواطن،  حياة 
المتقدمة  المجتمعات  ضغط  في  الركيزة  هذه  في  تطور 
على المسؤولين فيها من خالل المساءلة الشعبية للنواب 
مؤهلة  قيادات  اختيار  نحو  المجتمع  وضغط  المنتخبين، 
المجامالت  عن  بعيدًا  اإلصالح  عملية  إجراء  على  وقادرة 

والتحيز االجتماعي.
● ما مدى صالحية تطبيق هذه الوسائل في ليبيا ؟

الحوكمة  موضوع  كان  و2015   2013 عامي  بين  ما   
درجة  لتحضير  دراستي  من  كبيرًا  جزءًا  يشكل  ليبيا  في 
السياسات  في  والتغيير  الرشيد  الحكم  حول  الدكتوراه 
غياب  ورصدت  البريطانية،  الجامعات  بإحدى  العامة 
فترة  الليبية خالل  الدولة  وسياسات  لمؤسسات  الحوكمة 
ثالثة عقود سابقة، ولكن بين عامي 2003-2010 أعلنت 
ضمنها  من  كان  إصالحات  مشاريع  تقديم  نيتها  الدولة 
وبوجود عدد محدود  الذكر  الحوكمة سابقة  ركائز  بعض 

من الوسائل المؤسسية.
● وما الخالصة التي خرجت بها؟

ركائز  على  ومحدود  انتقائي  بشكل  عملت  الدولة   
منها  تختر  فلم  السابقة،  الفترة  خالل  الحوكمة  ووسائل 
القطاع  بتطوير  تشريعات  لبعض  التحسين  بعض  سوى 
التطوير  ووسائل  المال،  وسوق  والمصارف،  الخاص، 
التجميل  إحداث بعض  حاولت  الدولة  أن  أي   ، االقتصادي 
في ركيزة ترشيد القطاع الخاص دون أي تطوير أو ترشيد 
على  أو  الدولة،  مؤسسات  إدارة  مستوى  على  للحوكمة 
حكم  يتطور  فلم  والمواطنين،  المدني  المجتمع  مستوى 
اإلجراءات  أو  النظم،  فاعلية  أو  المساءلة،  أو  القانون، 

المهنية الحكومية وال غيرها .
بوسائل  و  الحوكمة  بأهمية  التوعية  يمكن  كيف   ●

التغيير المؤسسي التي ذكرتها؟
في  الحوكمة  تجارب  لبعض  بحثية  مقارنة  خالل  من 

دول العالم المتقدم والعالم النامي، وجدت أن إحدى أهم 
وسائل التحسين التي تبدأ من قاعدة المجتمع بالتوازي مع 
إصالحات في قمة الجهاز اإلداري الحكومي، لتدعيم إصالح 
في  حدث  كما  معًا  وحكومي  مجتمعي  بزخم  المؤسسات 

سنغافورة وبعض الدول األفريقية والعربية ودول أوروبا.
● وما آليات التنفيذ؟

من خالل ما يعرف بمنتديات القضايا والسياسات العامة 
الرشيدة،  الحوكمة  بأهمية  المؤسسي  الوعي  تنمية  و 
تطوير  على  تشرف  أساسية  مكونات  من  تبنيها  ويمكن 
الوعي في المجتمع مثل مفوضية المجتمع المدني )في حال 
توفر قيادة مؤهلة وذات كفاءة مدركة ومدربة ألهمية مثل 
هذا البعد(، بداًل من تضييع الوقت في جمعيات ومنتديات 
وذو  مهني  منه  أكثر  وحماسي  عاطفي  طابع  ذات  شكلية 
فائدة للمواطن والمواطنة في ليبيا، لضمان االنسجام في 
المهنية  الواعية  الدولة  قيادات  بين  المؤسسي  اإلصالح 

ومسؤولي المجتمع المدني.
● ماذا عن مهمة هذه المنتديات؟

المعيشية  القضايا  نحو  الناس  توجه  وتدعيم  توجيه 
اليومية التي تهم حياتهم ومحاولة إشراكهم في متابعة 
عمل الجهاز الحكومي للدولة عبر تنمية وعيهم المؤسسي 
الميزانيات،  وتخصيص  )وضع  مثل  القرار  صنع  بقضايا 
واإلنفاق، وسن التشريعات، واتخاذ القرار، وآليات الضغط 

في اختيار المسؤولين(.
وإذا نجحت هذه المنتديات في استقطاب عدد كبير من 
الناس حول تقييم قضايا الحوكمة والقضايا المؤسسية الفنية 
في الدولة، سيتوفر في المستقبل ما يعرف بالمجتمع المدني 
المتنور مثل الدول المتقدمة، حيث تضغط الشعوب في اتجاه 
والسياسات  المؤسسات  وتحسين  الحكومية  اإلدارة  تطوير 

العامة وتدعيم القطاع الخاص.
وبين  الحوكمة  بين  مباشرة  عالقة  هناك  هل   ●

اإلعالم ؟

- نعم، هي عالقة تأثير وتأثر، كلنا اآلن يشاهد تأثيرات 
مختلفة  وأجندات  مصالح  خلف  المبعثر  المشتت  اإلعالم 
زاد  وكيف  الناس،  معيشة  وعلى  الحكومية  اإلدارة  على 
تباعد وعزلة المواطن عن القضايا المؤسسية وصنع القرار 
في الدولة، وهي بال شك القضايا التي يفترض أنها األهم 
سيولة  من  باحتياجاتهم  تتعلق  ألنها  إليهم،  بالنسبة 

نقدية ومرتبات وإسكان وعمل وبنية تحتية.
إن ابتعاد اإلعالم عن الحوكمة يعني مزيدًا من العزلة 
للمجتمع عن اإلصالح المؤسسي، وتقدم اإلدارة الحكومية 
الذين ينعكس تطورهما في شكل خدمات أفضل وجودة 
ذلك  تم  ولو  حتى  مرتفع  معيشة  ومستوى  أكثر  حياة 
بالتدريج، المهم دائمًا أن يشعر الناس أن اإلدارة الحكومية 

تغير حياتهم لألفضل.
● وماذا عن محاولتك اإلعالمية في هذا الصدد؟

خلق  محاوالت  زلت–في  بدأت–وما   2017 عام  منذ   
الحوكمة  وقضايا  المؤسسي  باإلصالح  اإلعالمية  التوعية 
اإلعالمي  مع  باالشتراك  الجديدة  ليبيا  اسمه  برنامج  عبر 
فرج بومطيرق الفرجاني، وتناولنا فيه العديد من الحلقات 
القيام  على  القادرة  القيادات  اختيار  حول  المتخصصة 
مضافا  الحوكمة  وركائز  المؤسسي  اإلصالح  بشؤون 
إليها حلقات حول التقييم المؤسسي لعدد من القطاعات 
وال  والنقابات،  للدولة  المالي  والقانون  والزراعة  كالتعليم 

زلنا مستمرين في ذلك.
اإلصالح  بأهمية  اإلعالمية  التوعية  طريق  أن  شك  وال 
المؤسسي والحوكمة هو درب طويل ويحتاج تحماًل كبيرًا.

المؤسسي  واإلصالح  الحوكمة  تجد  أن  تتوقع  هل   ●
قبواًل من أصحاب القرار ؟

 يجب اغتنام فرصة وجود اتجاه عالمي متقدم لمحاربة 
اإلدارة  حوكمة  تعزيز  بأهمية  والتوعية  الحكومي  الفساد 
التي  الدول  في   . والمجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومية 
الفساد قد تكون مقاومة  اعتادت على نمو وترعرع ثقافة 

التغيير كبيرة جدًا للحوكمة.
الصحيح  االتجاه  هذا  أمام  تصمد  لن  شك  بال  لكنها 
كالجريمة  بظواهر  كثيرًا  الفساد  اقتران  بعد  خصوصا 

المنظمة ودعم اإلرهاب وتغذية الصراعات المختلفة.
لذلك ال مناص من سيادة اتجاه الحوكمة الرشيدة بعد 
حين في ليبيا ،خصوصا وأنها طريق قد تمت تجربته من 
أميركا  الدموية كما في  الصراعات  مجتمعات ذاقت مرارة 
الصاعدة  األفريقية  الدول  وبعض  آسيا  ودول  واوروبا 
بقوة اآلن بعد المعجزات االقتصادية المبهرة التي بدأت 
رفاهية  وزيادة  االقتصاد،  على  الرشيدة  الحوكمة  تحققها 

المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
● هل يمكن تطبيق الحوكمة على مستوى الدولة أو 

البلديات ؟
 كالهما يفترض أن يعمال معًا في شكل متواٍز فالحكم 
الوطني المركزي في بلدان العالم أصبح يفوض كثيرًا من 
العامة  النفقات  تراكم  بسبب  المحلي  للحكم  صالحياته 
التي أصبحت تثقل كاهل الميزانية العامة، وتشكل فرصًا 

كبيرة الزدهار الفساد.
وتدبير  واالختصاصات  المالي  اإلنفاق  تفويض 
ليس  استحقاق  الرشيدة  الحوكمة  عبر  المحلية  الموارد 
وبينها  ومدربة،  منضبطة  قيادات  إلى  ويحتاج  سهال 
البالد  حال  ينصلح  ولن  مشترك،  وحكومي  إداري  تفاهم 
خالل  من  إال  السابقة  الثالثة  الركائز  في  مؤسسيًا 
حكومة  )رئيس  التغيير  على  قادرة  حكومية  قيادة  توفير 
لتوجيه  العاقل  الرأس  بمثابة  يكون  وقادر(  مؤهل 
مدرب  حكومي  فريق  معه  يكون  وأن  المترابط  الجسد 
الحكومية  اإلدارة  مشكالت  مواجهة  على  عاليا  تدريبا 
والسياسات العامة واستحقاقات اإلصالح المؤسسي وأن 
)جيش  قوية  وأمنية  عسكرية  مؤسسية  بنى  تساندهم 
والمقدرة  وبالكفاءة  القانون  بإنفاذ  مؤمنة   ) وشرطة 
شؤون  إصالح  في  الرشيدة  الحوكمة  ودور  المهنية 
و  الخدمية  بالقطاعات  والنهوض  والمجتمع  الدولة 
القطاع  نمو  مراقبة  مع  العامة  للمؤسسات  التسييرية 

. الخاص بشكل منضبط ودقيق 
المؤسسي  اإلصالح  حركة  السياق  هذا  في  يحضرني 
المتحدة  الواليات  في  سابقًا  ازدهرت  التي  والحوكمة 
القرن  ومطلع  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  األميركية 
لقادة  الدقيق  االختيار  ضرورة  على  ركزت  التي  العشرين، 
بشكل  اختيارهم  وفصل  المحلي  والحكم  المدن  شؤون 
حزبية  صراعات  أية  عن  بعيدا  الحوكمة  على  قائم  مهني 
أفرز حركة  مما  السياسي  التحيز  اعتبارات  أو  اجتماعية،  أو 
جديدة للمحافظين للمدن وحكام واليات كانت على درجة 
الطريق  النجاح  ذلك  ومهد  واإلنجاز  المهنية  من  عالية 
لبعضهم لكي يصبحوا رؤساء تاريخيين للواليات المتحدة.
تجد  هل  البالد،  تشهدها  التي  التحديات  أخيرا..   ●

نفسك متفائال بشأن دولة تحكمها ركائز الحوكمة؟
التقليدية  الحالة  من  االنتقال  بأن  نسلم  أن  يجب   -
الحالية إلدارة الدولة في ليبيا والمجتمع إلى حالة الحداثة 
والتقدم والرفاه تقتضي الصبر على التحسينات التدريجية 
إلى  وصواًل  الرشيدة  الحوكمة  تحدثها  أن  يمكن  التي 

التغيير اإليجابي المنشود.

بات مفهوم »الحوكمة«.. أو »الحوكمة الرشيدة« من بين المصطلحات 
المتداولة على نطاق واسع، وقد فرض الحديث عن الحوكمة والتطوير 
المؤسسي وإصالح اإلدارة الحكومية نفسه بقوة في ظل األوضاع التي 

تعيشها البالد، خصوصا مع تصاعد شكوى المواطن من نقص كفاءة اإلدارة 
الحكومية، و عزلته عما ما يحدث من تفاعل مؤسسي في أجهزة الدولة وصنع 

القرار.
ويعد مركز اإلدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي أحد المراكز 

البحثية الواعدة التي أخذت على عاتقها نشر الوعي المؤسسي بقضايا إصالح 
اإلدارة الحكومية التي تلمس حياة المواطنين بشكل يومي، وفي هذا السياق 

يقدم خدمات البحث واالستشارات والتدريب في ميدان اإلدارة الحكومية 
والتطوير المؤسسي..

مدير المركز د.أنس أبوبكر بعيرة يتحدث لـ»الوسط« عن الحوكمة وفرص 
تطبيقها في ليبيا، والوسائل الناجعة لتنفيذها، كما يسلط الضوء على تجارب 

الدول الكبرى والنامية على هذا الصعيد، وكان هذا نص الحوار.

 الحوكمة تعيد توازن الدولة الليبية

 منتديات القضايا والسياسات العامة بداية 
طريق اإلصالح المؤسسي.. ونحتاج قيادة 

حكومية قادرة على التغيير

مدير مركز اإلدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي

معجزات اقتصادية حققتها دول الصراعات بفضل التطوير املؤسسي ونظام القذافي عمل بشكل انتقائي على ركائزها

تطور جديد سجله ملف »يتامى عناصر داعش« 
بعدما  ليبيا،  في  رعاية  دور  في  المحتجزين 
الحكومة  جهود  أن  تونسيون  حقوقيون  كشف 
على  تقتصر  الستعادتهم  حاليًا  التونسية 
تقنية  عراقيل  بسبب  فقط  واألم  األب  »يتامى 

البقية«. تسليم  إجراءات  تعترض 
تنقضي  الجاري  الشهر  منتصف  وبحلول 
للحكومة  الليبي  األحمر  الهالل  منحها  مهلة 
مقاتلي  أبناء  من  أطفااًل  لتتسلم  التونسية 
في  عائلي  سند  دون  بقوا  »داعش«  تنظيم 

. ليبيا
بالملف  المقابل أكدت مصادر على صلة  في 
تعد  اليتامى  هؤالء  قضية  أن  لـ»الوسط« 
الـ37  الحاالت  ببقية  مقارنة  تعقيدًا  »األقل 
مراكز  أو  رعاية  دور  في  يقبعون  ممن  طفاًل 
في  أسرهم  مارست  حيث  ليبيا،  في  صحية 
تونس ضغوط كبيرة لجلبهم إلى ذويهم لكن 
بسبب  هوياتهم  إثبات  يصعب  األطفال  بقية 

بيانات لهم«. غياب قاعدة 
إلنقاذ  التونسية  الجمعية  رئيس  وقال 
بن  إقبال  محمد  بالخارج،  العالقين  التونسيين 
لمقاتلي  واألم  األب  يتامى  »األطفال  إن  رجب، 
على  ومضى  أطفال  ستة  هم  ليبيا  في  داعش 
وجودهم أكثر من سنتين لذلك يتطلب تسوية 
سواء  تونس  في  ذويهم  إلى  وإعادتهم  الملف 

ألجدادهم أو واحد من أقاربهم«.
برعاية من  الستة يحظون  األطفال  أن  يذكر 
 7 منذ  بمصراتة  الليبي  األحمر  الهالل  طرف 

.2016 ديسمبر 
األحمر  الهالل  فرع  في  المسؤولون  ويشكو 
فرع  رئيس  يقول  إذ  اإلمكانات،  قّلة  بمصراتة 
»أصبح  الرايس:  نجيب  مصراتة  األحمر  الهالل 
من الصعب االستمرار خصوصًا أننا ال نستطيع 
لضعف  األطفال  هؤالء  مسؤولية  تحمل 

اإلمكانات«.
رئيس  إلى  رفع شكوى  عن  رجب  بن  وكشف 
االنشغال  عن  فيها  يعبّر  السبسي  الجمهورية 
الغامض  المصير  مسلسل  تواصل  عن  والقلق 
العالقين  األبرياء  التونسيين  األطفال  لعدد من 

التونسية. السلطات  من  والمنسيين  بالخارج 
وللجدات  للعائالت  أسفه  عميق  عبر عن  كما 
التونسيات على كل ما أصابهن من حزن وألم 
ومماطلة للوصول إلى حل نهائي يمكنهن من 

ليبيا. في  أوأبنائهم  أحفادهن  معرفة مصير 
حكومية  مصادر  تتحدث  المقابل،  في 
األطفال  بقية  جلب  تواجه  عراقيل  عن  تونسية 
اآلخرين وعددهم 37 ضحية من ضحايا مقاتلي 
أنهم  يثبت  بما  أومقاتالت داعش فهو مرهون 

تونسيون.
خميس  التونسي،  الخارجية  وزير  وذهب 
ل  حمَّ حين  ذلك  من  أبعد  إلى  الجهيناوي، 
عرقلة  مسؤولية  ليبيا«  في  الحاكمة  »األطراف 
غياب  بسبب  »داعش«  أطفال  عودة  ملف 

الليبي مع وفد رسمي. التجاوب من الجانب 
تلك  إن  له  سابقة  تصريحات  في  وقال 
بالتحاليل  القيام  لهم  ترخص  لم  األطراف 
العالقين  التونسيين  لألطفال  الجينيّة 

الليبية. والمستشفيات  بالسجون 
تميم  اليتيم  التونسي  الطفل  عودة  ومنذ 
معلومات  أي  ترد  لم   )2018 )مارس  الجندوبي 
عن استرجاع أطفال آخرين موجودين في نفس 

الليبي. األحمر  الهالل  رعاية  وضعيته وتحت 
العالقين  التونسيين  إنقاذ  جمعية  وقدرت 
»داعش«  أطفال  أعداد  من   50% أن  بالخارج 
ليبيا،  في  يتمركزون  النزاع  بؤر  في  ونسائهم 
علمًا بأن هؤالء موجودون لدى »قوات الردع«، 

وأن آخرين لدى الهالل األحمر.
وتنصب جهود حقوقيين في كيفية استرجاع 
أبرياء،  ضحايا  كونهم  داعش«  »عناصر  أبناء 
خصوصًا  بالتطرف  مليئة  بيئة  في  يوجدون 
أمهاتهم  مع  السجون  في  يقبعون  ممن 
التنظيمات  مع  آلخر  أو  لسبب  وتورطن 
تربية  يتلقى  منهم  عددًا  إن  بل  اإلرهابية، 

المسلحة. القيادات  متشددة من والدته زوجة 
أصدره  تقرير  الخصوص  بهذا  ويكشف 
عن  األدنى  الشرق  لدراسة  واشنطن  معهد 
تنظيم  صفوف  في  تونسية  امرأة   300 »وجود 

داعش اإلرهابي في ليبيا«.
عن  اإلفراج  تونس  في  برلمانيون  ويأمل 

الشباب  تسفير  في  التحقيق  لجنة  نتائج 
اآلباء  سفر  وظروف  التوتر  بؤر  إلى  التونسي 
عن  أولى  بدرجة  المسؤولين  يبقون  الذين 
األطفال  وأن  خاصة  األبرياء،  أطفالهم  وضع 
اصطحب  من  ومنهم  ليبيا  في  ولد  من  منهم 

القتال. إلى ساحات  برفقة والديه معهم 
بحسم  تونسية  حقوقية  منظمات  وتطالب 
ملف األطفال، إذ طالبت جمعية إنقاذ التونسيين 
الرئيس  الماضي  مارس  في  بالخارج  العالقين 
يوسف  حكومته  ورئيس  السبسي  قائد  الباجي 
البحث  على  تعمل  خاصة  لجنة  بتشكيل  الشاهد 

في مصير هؤالء األطفال »داعش«.
2016، بسطت قوات »البنيان  وفي ديسمبر 
سرت،  مدينة  على  سيطرتها  المرصوص« 
التحقوا بصفوف  األطفال  أهل هؤالء  كان  حيث 
تنظيم »داعش«، ونقلت »البنيان المرصوص« 
مختلفة  جنسيات  إلى  المنتمين  األطفال  هؤالء 

إلى دار الرعاية في مصراتة.

50% منهم يتمركزون في ليبيا

»أيتام داعش«.. عودة »مشروطة« إلى تونس

املشري يدعو أميركا للحد
من التدخالت الدولية السلبية

عبر رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري، عن أمله في أن تكون الواليات المتحدة 
شريًكا استراتيجيًا لليبيا، مؤكدًا أنه ال يطلب دعمها طرًفا دون اآلخر، لكن المطلوب 

مساعدة ليبيا في الحد من التدخالت الدولية السلبية.
جاء ذلك خالل زيارته إلى الواليات المتحدة بناء على دعوة من الكونغرس األميركي 

لزيارة العاصمة واشنطن وحضور يوم اإلفطار الوطني في السابع من فبراير، بحضور رئيس 
الواليات المتحدة دونالد ترامب.

والتقى المشري والوفد المرافق له، مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية األميركية 
جاشوا هاريس، خالل زيارته التي يجريها بدعوة من الكونغرس إلى العاصمة واشنطن.

وأضاف رئيس المجلس األعلى للدولة، أن مجلس الدولة »في تناغم« مع البعثة األممية، 
مشيرًا إلى أنه شكل لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع، وأن رؤية المجلس للحل في ليبيا 

تتلخص في إجراء االستفتاء على الدستور في أقرب وقت وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
جديدة، وخروج كل األجسام الحالية من المشهد.

بدوره ثمن مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية األميركية، جهود المجلس األعلى 
للدولة في تحقيق االستقرار، مؤكدًا أن »الواليات المتحدة ستبقى على تواصل دائم من 

أجل استمرار العملية السياسية وأن بالده تدعم جهود المبعوث األممي وخطته لحل األزمة 
في ليبيا«، معبرًا عن تفاؤل الخارجية األميركية بالبدء في تنفيذ الترتيبات األمنية.

كما عرض رئيس المجلس األعلى للدولة رؤية المجلس للحلول التي من شأنها الدفع 
بالبالد نحو االستقرار، وذلك خالل حلقة النقاش التي استضاف فيها المجلس األطلسي 

بالعاصمة األميركية واشنطن، رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري، بحضور 
شخصيات دبلوماسية بارزة من المهتمين بالشأن الليبي.

وطالب المشري خالل لقائه ممثلين عن غرفة التجارة األميركية، في العاصمة واشنطن، 
بعودة الشركات األميركية للعمل في ليبيا وتفعيل االستثمارات، معتبرًا أن وجود شريك 

اقتصادي قوي كالواليات المتحدة يقطع الطريق أمام التدخالت السلبية في الملف الليبي.

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

 قادة الساحل يطالبون بتنسيق الجهود 
الدولية الستقرار ليبيا

دان قادة دول الساحل الخمس في ختام قمتهم التي عقدت الثالثاء في مدينة واغادوغو عاصمة 
بوركينافاسو، محاوالت التوغل من قبل العصابات المسلحة على الحدود التشادية الليبية.

وجدد قادة مجموعة »ج.5« والتي تتشكل من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد 
في البيان الختامي، نداءهم إلى المجتمع الدولي من أجل تقدير عادل لنطاق االمتداد اإلقليمي 

والدولي لألزمة الليبية.
ودعا البيان إلى تنسيق جهود جميع البلدان المعنية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية 

وتحقيق االستقرار في ليبيا.
ودان رؤساء الدول الخمس بقوة جميع األعمال »اإلرهابية« التي يقوم بها »المرتزقة«، ال 

سيما الهجمات التي وقعت مؤخرًا في بوركينا فاسو ومالي، فضاًل عن االضطرابات على الحدود 
التشادية مع ليبيا، معبرين عن تضامنهم مع شعوب هذه الدول.

واتفق القادة على إنشاء »مركز الساحل لتحليل المخاطر والتحذيرات المبكرة« يكون مقره 
في واغاودوغو، على غرار مؤسسات وهيئات أخرى توجد مقراتها في نواكشوط وباماكو ونيامي 

وانجامينا.
وسلم رئيس النيجر محمدو يوسفو، الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، إلى 
رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري، كما تقرر أن تعقــد القمة العادية السادسة في شهر 

فبراير من عام 2020 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وجاء عقد مؤتمر واغادوغو عقب شنّ طائرات فرنسية أول أمس األحد ضربات بشمال 

جمهورية تشاد، لـ»وقف تقدم 40 آلية تابعة لمجموعة مسلحة« قادمة من ليبيا.
وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية، أن التدخل العسكري الفرنسي يأتي »استجابة لطلب من 

السلطات التشادية، لمواجهة رتل كان يتسلل إلى عمق األراضي التشادية«.
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تمسك ببناء الجدار وأشاد بـ »االزدهار االقتصادي«

ترامب يعمق االنقسام الداخلي في خطابه حول »حال االتحاد« ويزعم تحقيق انتصارات خارجية
واشنطن ــ وكاالت  

خطابه  في  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  حضّ 
أمام الكونغرس حول حال االتحاد، األميركيين على 
الوحدة سعيًا منه لطي صفحة سنتين من االنقسام 
السائد في واشنطن  السياسي  التوتر  الحزبي، لكن 
وتصريحاته حول الهجرة جعلت هذه المهمة شائكة.

كثف  االتحاد  حال  حول  التقليدي  خطابه  وفي 
وتجاوز  التسوية  إلى  الدعوات  األميركي  الرئيس 
إلى  سارعوا  الديمقراطيين  لكن  الحزبية  الخالفات 
رفض مبادرته بعد إصراره في الخطاب على بناء الجدار 
المثير للجدل على الحدود األميركية–المكسيكية، ما 

ينذر بتوتر سياسي جديد في المستقبل القريب.
وفيما كان يمازح أعضاء الكونغرس أحيانًا، وفي 
أحيان أخرى يتحدث باندفاع قال ترامب للكونغرس 
نغتنم  وأن  االنتقام  سياسات  نرفض  أن  »يجب 

اإلمكانات الالمحدودة من التعاون والوفاق«.
الجمود  من  عقود  كسر  نستطيع  »معًا،  وأضاف 
السياسي. يمكننا التغّلب على االنقسامات القديمة، 
شفاء الجروح القديمة، بناء تحالفات جديدة، تطوير 
حلول جديدة وإطالق عنان الوعد االستثنائي لمستقبل 

أميركا. اتّخاذ القرار متروك لنا«.
وتابع »يُمكننا جعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا، وعائالتنا 
أقوى، وثقافتنا أكثر غنى، وإيماننا أكثرعمًقا، وطبقتنا 

المتوسطة أكبر وأكثر ازدهارًا من أي وقت مضى«.
أمام  يده  في  ورقة  أقوى  على  ترامب  شدد  كما 
الناخبين وهي االزدهار االقتصادي قائاًل إنه »أفضل 
موحدة  مبادرة  إلى  داعيًا  العالم«،  في  اقتصاد 
في  المتحدة  الواليات  من  اإليدز  مرض  الستئصال 

غضون عقد من الزمن.
أّن هناك »معجزًة  الرئيس األميركي على  وأدعى 
واألشياء  المتّحدة،  الواليات  في  تحدث  اقتصاديّة 
الوحيدة التي يُمكن أن توقفها هي الحروب الحمقاء 
أوالسياسة أوالتحقيقات السخيفة والمنحازة«. وأردف 
»يجب أن نكون متّحدين في بلدنا لهزيمة خصومنا 
في الخارج«. لكن الهدف الرئيسي من الخطاب حيث 
قاطعه عدة مرات الجمهوريون بالتصفيق الحاد، كان 
عرض رؤية رئاسية أكثر شمولية استعدادًا النتخابات 

العام 2020.
منذ  البالد  في  شديدًا  يزال  ال  االنقسام  أن  اال 
تولي إدارة ترامب السلطة وصواًل إلى كل جانب من 

الحياة السياسية تقريبًا. وكان االنقسام ظاهرًا منذ 
دخول ترامب مجلس النواب، حيث تدافع الجمهوريون 
بعيدًا  الديمقراطيين  معظم  بقي  فيما  لمصافحته 

عنه.

الجدران تنفع
المفضل،  موضوعه  إلى  ترامب  وصل  وحين 
وهو بناء جدار على الحدود المكسيكية لوقف تدفق 
الديمقراطيون  كان  القانونيين،  غير  المهاجرين 

يهزون رؤوسهم بغضب.
النواب  مجلس  عضو  قال  الخطاب  وبعد 

الديمقراطي النافذ ستني هوير أن ترامب لجأ إلى لغة 
»التخويف إلخفاء حقيقة أن رئاسته تفتقد إلى حس 

القيادة وهي مسيئة لمستقبل األميركيين«.
ومبادرة الرئيس وفشله في الحصول على تمويل 
من الكونغرس لبناء الجدار هي في صلب االنقسام 
خطابه  في  الرئيس  يحاول  كان  الذي  السياسي 

إصالحه.
تنفع  الجدران  بساطة،  »بكّل  ترامب  وقال 
على  معًا  نعمل  دعونا  لذا،  أرواحًا.  تُنقذ  والجدران 
تسوية، ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أميركا آمنة حّقًا«. 
وأضاف بلهجة تحد »سأبنيه« وسط تصفيق حاد من 

الجمهوريين وصمت من الديمقراطيين.
ترامب  تحذيرات  أن  الديمقراطيون  ويرى 
إشاعة  لمجرد  القانونية هي  غير  الهجرة  بخصوص 
وتسبب  الالزم.  التمويل  تقديم  ورفضوا  الخوف 
الملف بإغالق جزئي إلدارات  المرتبط بهذا  الخالف 
وأدى  أسابيع  خمسة  استمر  الفيدرالية  الحكومة 
إلى تأجيل خطاب حال االتحاد أسبوعًا. لكن األمور 
اإلغالق  فترة  بتجديد  ترامب  تهديد  مع  تتفاقم  قد 
الحكومي أوإعالن حالة طوارىء وطنية لكي يتمكن 
من تجاوز الكونغرس وإعطاء نفسه سلطة الحصول 

على تمويل عسكري لمشروعه.

»نجاحات« في السياسة الخارجية
وفي نفس الوقت، فإن حديث ترامب عن نجاحاته 
واسعة  أصداء  تلقى  ال  الخارجية  السياسة  مجال  في 

حتى في صفوف حزبه.
الدبلوماسية  في  جديد  بأسلوب  ترامب  وأشاد 
الطويلة، معلنًا  النزاعات  إنهاء  إلى  يعتمده ويهدف 
عن قمة ثانية في وقت الحق هذا الشهر مع كوريا 
الشمالية ومتحدًثا عن تقدم في المحادثات مع حركة 
طالبان األفغانية. كما أكد تمسكه بقراره سحب قوات 
بالده من سورية، ولكن من دون تحديد جدول زمني 

واضح.
وقال ترامب إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون في 27 و28 فبراير في فيتنام. وأضاف 
نُواصل  الجريئة،  دبلوماسيّتنا  إطار  »في  ترامب، 
الجزيرة  شبه  في  السالم  أجل  من  التاريخي  جهدنا 

الكوريّة«.
االنفراج  منذ  تحّقق  الذي  بالتقدّم  ترامب  وأشاد 
الذي بدأ في العام الماضي، مؤّكدًا أنّه لو لم يُنتخَب 
»حرب  حالة  في  المتّحدة  الواليات  لكانت  رئيسًا، 
كبرى اآلن مع كوريا الشمالية«. وقال ترامب »لقد عاد 
رهائننا إلى الديار، وتوّقفت التجارب النوويّة، ولم يتمّ 
إطالق صواريخ منذ 15 شهرًا«. وتابع »ما زال هناك 
عمل كثير يجب فعله، لكنّ عالقتي بكيم جونغ أون 

جيّدة«.
وكان ترامب قد التقى كيم في يونيو الماضي في 
أشهر  بعد  الدولتين،  بين  قمة  أول  في  سنغافورة، 
على تهديد الرئيس األميركي كوريا الشمالية بسبب 
تجاربها النووية والصاروخية. ومنذ القمة قال ترامب 
منتقديه  لكن  التاريخ،  لصنع  مستعدان  وكيم  إنه 

يقولون إن وعود كوريا الشمالية ال تزال غامضة.
وسيكون على الزعيمين في فيتنام مناقشة معنى 
التزام كوريا الشمالية في سنغافورة ب»نزع السالح 
النووي«، وسط تصور كيم لنزع لجميع األسلحة في 
شبه الجزيرة وليس التخلي عن ترسانة استغرق بناؤها 

عقودًا.

»وقف الحروب التي ال تنتهي«
وفي خطابه، حاول ترامب تصوير نفسه كسياسي 
يعتمد الواقعية في العالم، قائاًل إنه ينتهج »سياسة 
خارجية تضع مصالح أميركا أواًل«. وقال ترامب »األمم 
العظمى ال تقاتل حروبًا ال تنتهي« وذلك بعد قراره 
المثير للجدل سحب كل الجنود األميركيين من سورية 

و14 ألف عنصر من أفغانستان.
وعبر ترامب عن أمل حذر بأن تكثيف المفاوضات 
مع حركة طالبان سينهي أطول حرب خاضتها أميركا. 
في  بنّاءة  محادثات  تُجري  »إدارتي  ترامب  وأضاف 
بينها  األفغانيّة،  الجماعات  من  عدد  مع  أفغانستان 

طالبان«.
سنتمّكن  المفاوضات،  هذه  تقدّم  »مع  وقال 
على مكافحة  والتركيز  قوّاتنا،  الحدّ من وجود  من 
اإلرهاب. ال نعرف ما إذا كنّا سنتوصّل إلى اتّفاق أم 
ال، لكننا نعرف أنّه بعد عقدين من الحرب، فإّن الوقت 

حان لمحاولة صنع السالم على األقّل«.
خليل  زلماي  الخاص  األميركي  المبعوث  وعقد 
زاد في يناير ستة أيام من المفاوضات المطولة مع 
»لقد  ترامب،  وتابع  قطر.  في  طالبان  عن  ممثلين 
قاتلت قوّاتنا بشجاعة ال مثيل لها )في أفغانستان(. 
وبفضل شجاعتها، أصبحنا اآلن قادرين على إيجاد حّل 

سياسي لهذا النزاع الدموي الطويل«.
الكونغرس عن سورية،  أمام  ترامب  كما تحدّث 
وعن قراره المفاجئ سحب زهاء ألفي جندي أميركي 
مهماتي  تسّلمت  »عندما  وقال  هناك.  منتشرين 
يُسيطر  اإلسالميّة  الدولة  تنظيم  كان  )الرئاسية(، 
العراق  في  مربّع  كيلومتر  ألف   50 من  أكثر  على 

وسورية«.
اليوم كّل هذه األرض  ترامب »لقد حرّرنا  وتابع 
إلى  المتعّطشين  القتلة  هؤالء  قبضة  من  تقريبًا 
إلى جنب مع حلفائنا  نعمل جنبًا  الدّماء. وفي وقت 
لتدمير ما تبّقى من تنظيم الدولة اإلسالميّة، حان 
وقت التّرحيب بحرارة بأولئك الذين قاتلوا بشجاعة 

في سورية«.
الملف  هذا  ترامب  ربط  فنزويال،  وبخصوص 
معارضيه  تشبيه  محاولته  في  األميركية  بالسياسة 
مادورو.  نيكوالس  الفنزويلي  بالرئيس  الليبراليين 
وفي تناقض لسياسته القائمة على مبدأ عدم التدخل 
في نزاعات خارجية، دخل ترامب بقوة على خط األزمة 
غوايدو  خوان  البرلمان  برئيس  واعترف  الفنزويلية 

»رئيسًا انتقاليًا«.
أحرارًا،  وسنبقى  أحرارًا  ولدنا  »لقد  ترامب  وقال 
ونجدد تصميمنا على أن أميركا لن تصبح أبدًا بلدًا 

اشتراكيًا«.
ورفض يساريون من أعضاء الكونغرس مثل هذه 
ال  أكبر  مساواة  إلى  دعواتهم  إن  وقالوا  المقارنات 
تقارن بأي شكل إلى الفساد وسوء اإلدارة في فنزويال.

في  التصويت  مع  اإلضراب  وتزامن  بالجملة.  للبيع 
البرلمان الثالثاء على قانون »مكافحة المشاغبين« 
الذي يعطي مسؤولي اإلدارات المحلية إمكانية منع 
انتقادات حادة من قبل  تظاهرات، وهو قانون يثير 

النقابات.

نقطة تحول في والية ماكرون
وترجّح غالبية من المحّللين أن تشّكل األزمة نقطة 
تحوّل في والية ماكرون، نظرا إلبرازها حجم الغضب 
في أوساط العائالت ذات الدخل المتدني في األرياف 

والبلدات الصغيرة.

تعتزم الفرنسية إيزا دوشين من »السترات الصفر« 
في بلدة مونتارجي، الواقعة على بعد نحو 120 كلم 
االحتجاجات  في  بالمشاركة  االستمرار  باريس،  من 
ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في أسبوعها الثاني 
عشر، كما يؤكد آخر أن »مارد الغضب لن يعود إلى 

القمقم«.
منذ  تشهد  المدينة  جنوب  في  مستديرة  وعند 
رفضت  عنف،  أعمال  تخّللتها  احتجاجات  نوفمبر 
دوشين )57 عاما( العاملة في مصنع دعوة الحكومة 
منتصف  منذ  شهد  شهرين  مدى  على  حوار  إلجراء 
يناير عشرات االجتماعات. وقالت الناشطة بمرارة إن 
»ماكرون يحضّر لالنتخابات األوروبية«، مضيفة أنه 

»ال يهتم أبدا ألمرنا«.
الرئيس  معارضي  من  كثير  يردّده  اتّهام  وهو 
تكتيك  مجرّد  الحوار  يعتبرون  الذين  الفرنسي 
التي  الصفر«  »السترات  حركة  عن  االنتباه  لصرف 
هزّت البالد وتسببت بأزمة هي األكبر التي يواجهها 

ماكرون منذ توليّه الرئاسة قبل 20 شهرا.
ديسمبر  في  عنه  ُأعلن  الذي  الوطني  والنقاش 
للتعبير  الغاضبين  للناخبين  منصة  جهة  من  أوجد 
حقل  أخرى  جهة  من  شّكل  فيما  معاناتهم،  عن 
البرلمان  النتخابات  استعدادا  لماكرون  تجارب 

شعبيته  تراجع  وبعد  مايو.  في  المقررة  األوروبي 
عاما   40 البالغ  الرئيس  تمّكن  أشهر  مدى  على 
خسره  ما  بعض  تعويض  من  األخيرة  األسابيع  في 
إطالالت سعى من خاللها  بفضل  تأييد شعبي  من 

إلظهار تواضعه.
وفي الجانب المقابل، انخفضت أعداد المشاركين 
مع  كبير  بشكل  الصفر«  »السترات  احتجاجات  في 
تراجع ظاهرة احتالل الساحات والمستديرات وكذلك 

اعداد الحشود المشاركة في تظاهرات السبت.

إضراب عام
»الكونفدرالية  نظمت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
العامة للعمل« )سي جي تيه( الثالثاء مع »السترات 
الصفر« وأحزاب يسارية فرنسية »إضرابا وطنيا لـ24 
ساعة« وتظاهرات للمطالبة بزيادة األجور والعدالة 

الضريبية و»حرية التظاهر«.
وُقدمت  تظاهرة   160 من  أكثر  تسيير  وتم 
العام  القطاع  في  سيما  وال  باإلضراب،  إخطارات 
وتحديدا في دائرة مكافحة الغش، وفي النقل العام 

والشبكة الوطنية للسكك الحديد.
وانطلقت الحركة ليل اإلثنين الثالثاء في السوق 
الدولية لألغذية في رانجيس بضاحية باريس، حين 
قام مئتا إلى ثالثمئة شخص من »السترات الصفر« 
العامة  الكونفدرالية  أعالم  الحاملين  والمتظاهرين 
للعمل بقطع أحد المداخل إلى هذه السوق الضخمة 

عاما   64 يبلغ  متقاعد  وهو  بوشون  مارك  وقال 
حاليا.  يعانون  كثر  »هناك  مونتارجي،  في  يقيم 
إنهم ال يريدون مزيدا من الحوار«. وتظاهر بوشون 
مونتارجي  في  متتالية  أسابيع  خمسة  مدى  على 
والمتقاعدين  المعيالت  واألمّهات  »المسنّين  مع 
الذين قرعوا كل األبواب لكن شيئا لم ينفع«. لكن 
بوشون يعتقد أن التظاهرات يجب أن تتوّقف اآلن. 
وقال، »بات لدينا فرصة للنقاش، فلنغتنمها«. وتابع 
معاناة  مع  اآلن  يتجاوب  أن  للرئيس  أقول  »لكنني 

العمال الفقراء. وأاّل ينتظر حتى انتهاء الحوار«.

نحو كارثة؟
 130 البالغ عددها  ومونتارجي المشهورة بجسورها 
الذي  لوان  ونهر  المائية  قنواتها  فوق  مقاما  جسرا 
المدن  من  الكثير  غرار  على  شهدت  المدينة،  يعبر 
الفرنسية الصغيرة إقفال معامل ومصانع وارتفاعا في 
البطالة التي وصلت نسبتها إلى 13 بالمئة، أي أعلى 

بنحو أربع نقاط من المعدّل الوطني.
محلي  مسؤول  وهو  سوبليسون،  فرانك  وقال 
تزال  ال  الصفر«  »السترات  حركة  إن  المدينة،  في 
السكان.  من  كبيرة  شريحة  دعم  وتلقى  هنا  قوية 
من  أولى  حوار  جلسة  عُقدت  الماضي  والخميس 
سابقا  كانت  التي  المدينة  في  مقررة  أربع  أصل 
مركزا لصناعة الجلود. وتجمّع نحو 45 شخصا داخل 
العاملة  الطبقة  من  سكانها  منطقة  في  عامة  قاعة 

الحركة  تنادي  التي  الشكاوى  من  الكثير  طرح  حيث 
بمعالجتها ومن بينها قرار ماكرون خفض الضرائب 
عن ذوي المداخيل المرتفعة، ومعالجة نقص األطباء 
في المناطق الريفية ومشاكل النقل العام والصعوبات 
التي تواجه طالبي العمل بدوام كامل وهو ما يدفع 
كثرا إلى تولي عدة وظائف. وقد أعطي الجميع فرصة 
في  تعمل  التي  بوالن  رين  ماري  وتحدّثت  للكالم. 
كافيتيريا مدرسية عن تراجع مستوى المعيشة للعمال 
ذوي الدخل المنخفض، وهي المشكلة التي أطلقت 
شرارة االحتجاجات في نوفمبر عندما قرّرت السلطات 
إلغاء  ماكرون  قرار  يلب  ولم  المحروقات.  أسعار  رفع 
اإلضافية  العمل  ساعات  على  المفروضة  الضرائب 
ما  واستعادت  طموحاتها،  لألجور  االدنى  الحد  ورفع 
يردّده كثر من المحتجين الذين يعتبرون أن النظام 

السياسي واالقتصادي يعمل ضد مصالحهم.
كثيرا.  ستتغيّر  األمور  أن  أعتقد  »ال  وقالت 
الممسكون بالسلطة ال يريدون خسارتها«، مضيفة 
»نحن النساء علينا أن نتواجد هناك في المستديرات 
ألننا األكثر ضعفا«. بدوره قال جيريمي كليمان )41 
عاما( الذي يعمل في مجال البناء إنه توّجه إلى باريس 
على مدى ستة أسابيع متتالية لالنضمام للمحتجين. 
أن نقبل  لنا  وتابع »نحن نعيش في بلد غني. كيف 
أال تغطي الرواتب مصاريف العيش؟«، مضيفا »الناس 
نقم  لم  إذا  لكن  ذلك.  يعون  ال  الكبيرة  المدن  في 

بتغيير سنصل إلى الكارثة«.

مونتارجي، فرنسا ــ وكاالت

<   محتّجون من »السترات الصفراء«  يحتلون مستديرة في مونتارجي 

ناشطون من »السترات الصفر« يؤكدون أن »مارد الغضب لن يعود إلى القمقم«
رغم تراجع أعداد المتظاهرين وتحسن شعبية ماكرون

<    الرئيس االميركي دونالد ترامب يلقي خطابه عن حال االتحاد بالكونغرس في واشنطن

بدعوة  اإلثنين  مادورو  نيكوالس  فنزويال  رئيس  ندد 
»مجموعة ليما« إلى تغيير سلمي للنظام في بالده وإلى 
أنها  معتبرا  غوايدو،  المعارض خوان  الجيش خلف  وقوف 

»كريهة ومضحكة«.
وانتقد الرئيس االشتراكي متحدثا خالل حفل أقيم في 
المعارضة  بزعيم  اعترفت  التي  األوروبية  الدول  كاراكاس 
خوان غوايدو رئيسا انتقاليا مكلفا تنظيم انتخابات رئاسية، 
وتصريحات الرئيس األميركي دونالد ترامب عن إمكانية 

التدخل عسكريا في األزمة في فنزويال.
وقال مادورو معلقا على دعوة مجموعة ليما »هذا البيان 
األخير كريه فعال، كريه ومضحك، ال نعرف إن كان يتحتم 
اإلثنين  ليما  مجموعة  وطالبت  الضحك«.  أو  التقيؤ  علينا 
في البيان الذي وقعته 11 من دولها الـ14 بتغيير سلمي 
للنظام في فنزويال »بدون استخدام القوة«، وطلبت من 
القوات المسلحة في هذا البلد أن »تعلن والءها« لخوان 
غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه »رئيسا 

بالوكالة«.
بدخول  يسمح  أن  الجيش  المجموعة  ناشدت  كذلك 
المساعدات اإلنسانية إلى فنزويال التي تعاني من انقطاع 

حاد في المواد الغذائية األساسية واالدوية.
ورأى مادورو أن مطالب مجموعة ليما المؤلفة من دول 
من أميركا الالتينية والكاريبي وكندا، »أكثر جنونا الواحدة 
من األخرى«. وتحدث مادورو لدى مشاركته في إحياء ذكرى 
فبراير   4 في  تشافيز  هوغو  قادها  التي  االنقالب  محاولة 
1992 قبل أن يصبح رئيسا الحقا في 1999 وحتى وفاته 

عام 2013.
وقلل مادورو الذي تم تنصيبه في 10 يناير لوالية ثانية، 
تعتبرها المعارضة والعديد من الدول األجنبية غير شرعية، 
من أهمية اعتراف 19 دولة أوروبية بغوايدو رئيسا انتقاليا 
حددت  األوروبية  الدول  هذه  من  ست  وكانت  لفنزويال. 
مهلة لمادورو انتهت األحد لإلعالن عن تنظيم انتخابات 

رئاسية جديدة، غير أنه رفض ذلك.
ورأى مادورو أن االعتراف األوروبي على ارتباط بخطط 
الواليات المتحدة إلطاحته. وقد اعترفت واشنطن بغوايدو 

رئيسا انتقاليا فور إعالن نفسه رئيسا بالوكالة.
وأشار مادورو إلى تصريحات ترامب األخيرة التي اعتبر 
فيها أن التدخل العسكري إلطاحته »بالتأكيد خيار« مطروح، 
معلقا »وكأنه يتحدث عن قطة في ميامي، قال إنه يدرس 

خيار القيام باجتياح. هذا جنون«.

ايطاليا ترفض المطلب األوروبي وعلى الرغم من تزايد 
الدعم لرئيس البرلمان الفنزويلي، إال أن االتحاد األوروبي 
لم يتمكن من تبني موقف موحد يعترف بغوايدو، بسبب 
في  مشترك  بيان  مشروع  على  المصادقة  إيطاليا  رفض 
هذا المعنى خالل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية االتحاد 
الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية. وكان من 
أبرز الدول األوروبية التي اعترفت بغوايدو إسبانيا وفرنسا 

وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وهولندا.
اإلثنين  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  ورحّب 
باعتراف هذه الدول األوروبية بغوايدو رئيسًا انتقاليًا، داعيًا 

بقيّة الدول إلى االقتداء بها.
الدول،  كل  نشجّع  »نحن  بيان  في  بومبيو  وأعلن 
الشعب  دعم  على  األوروبي،  االتحاد  دول  بقية  سيما  وال 
الفنزويلي عبر االعتراف بالرئيس االنتقالي غوايدو ودعم 
جهود الجمعية الوطنية من أجل استعادة الديموقراطية 

الدستورية في فنزويال«.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان 
اإلثنين أّن كاراكاس ستُعيد تقييم عالقاتها الدبلوماسية 
انتقاليًا  رئيسًا  بغوايدو  اعترفت  التي  األوروبية  الدول  مع 

للبالد.
وأورد البيان أن السلطات الفنزويلية »ستعيد في شكل 

كامل تقييم العالقات الثنائية مع هذه الحكومات اعتبارًا من 
هذه اللحظة وإلى أن تعدل عن تأييد الخطط االنقالبية«.

وكانت روسيا، أحد أبرز حلفاء مادورو، نددت بالمواقف 
ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال  األوروبية. 
بيسكوف، »نعتبر محاوالت منح السلطة المغتصبة شرعيًة 
فنزويال  شؤون  في  مباشر  وغير  مباشر  تدخل  بمثابة 

الداخلية«.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أكد  من جهته، 
غوتيريش اإلثنين أّن المنظمة الدولية لن تنضم إلى أي 
وذلك  فنزويال  في  األزمة  حل  إلى  تسعى  دول  مجموعة 
حل  إيجاد  في  للمساعدة  عرضنا  مصداقية  على  »حفاظًا 

سياسي«.

غوايدو يتهم الجيش بسرقة المساعدات
عن  اإلثنين  أعلن  ترودو  جاستن  كندا  وزراء  رئيس  وكان 
مساعدة بقيمة 53 مليون دوالر كندي )35 مليون يورو( 

لشعب فنزويال، خالل افتتاح اجتماع »مجموعة ليما«.
وقبيل اإلعالن الصادر من أوتاوا، اتّهم غوايدو الجيش 
بالسعي إلى »سرقة« مساعدات إنسانية في طريقها إلى 

فنزويال حيث يُفترض أن تتولى حكومة مادورو توزيعها.
»لقد  غوايدو خالل مؤتمر صحافي في كراكاس  وقال 

تلّقينا معلومات من مصادر قريبة من القيادة العليا تفيد 
بأنهم )قادة الجيش( ال يبحثون في ما إذا كانوا سيسمحون 

بمرور المساعدات من عدمه، بل في كيفية سرقتها«.
أجل  من  )المساعدات(  »سيُصادرونها  غوايدو  وقال 
بأسعار  األغذية  لبيع  الحكومي  البرنامج  عبر  توزيعها 

مدعومة« في األحياء الشعبية.
وشكر غوايدو في المؤتمر، الدول الـ19 التي اعترفت به 
رسميًا رئيسًا انتقاليًا. كما اتّهم زعيم المعارضة الرئيس 
إلى  دوالر  مليار   1,2 مبلغ  تحويل  إلى  بالسعي  الفنزويلي 
هذه  في  التورّط  بعدم  مونتيفيديو  مطالبًا  األورغواي، 
المبالغ  تحويل  يحاولون  »إنهم  غوايدو  وقال  السرقة.  
االقتصادية  التنمية  مصرف  حسابات  أحد  في  المتوفرة 
إلى  أدعوها  التي  األورغواي  إلى  فنزويال  في  واالجتماعية 
عدم التورّط في هذه السرقة )...( نحن نتحدّث عن مليار 

إلى 1,2 مليار دوالر«.

مؤتمر للمساعدة اإلنسانية في واشنطن
الواليات  في  لغوايدو  التمثيلي  المكتب  أعلن  واإلثنين، 
المتحدة أّن مؤتمرًا للمساعدة اإلنسانية الطارئة سيُعقد 
في واشنطن في 14 فبراير من أجل سدّ نقص حاد في 

المواد الغذائية واألدوية يعاني منه الشعب الفنزويلي.
ونقل مكتب ممثل غوايدو في واشنطن كارلوس فيكيو 
أّن »الحكومة االنتقالية في فنزويال ستنّظم في 14 فبراير 

مؤتمرًا دوليًا لطلب مساعدات إنسانية طارئة لفنزويال«.
أعلى  أوروبا وبلغت  اإلثنين في  النفط  وارتفعت أسعار 
مستوى لها خالل العام، على خلفية األزمة في فنزويال التي 

تملك احتياطيًا هائاًل ويستمرّ تراجع إنتاجها.
طلب مساعدة من البابا

روسيا  بدعم  يحظى  الذي  عامًا(   56( مادورو  ويتهم 
والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا، الواليات المتحدة 

بتدبير انقالب عليه.
وفي مقابلة اإلثنين مع قناة تلفزيونية إيطالية، أعلن 
مادورو أنه وجه رسالة الى البابا فرنسيس طالبا مساعدته 
ووساطته، وقال »ابلغته أنني في خدمة قضية المسيح )...( 
وفي هذا السياق طلبت مساعدته في عملية لتسهيل الحوار 

وتعزيزه«.
وأضاف »طلبت من البابا أن يبذل أقصى جهوده وأن 

يساعدنا على طريق الحوار. آمل بتلقي رد إيجابي«.
أن  يعتزم  أنه  اإلثنين  اإلسباني  الوزراء  رئيس  وأعلن 
المتحدة »خطة  األوروبي واألمم  االتحاد  إطار  يعرض في 
اإلنسانية  األزمة  مواجهة  في  لإلسراع  دولية  مساعدة 

الخطيرة التي تشهدها فنزويال«.

مادورو يصف دعوات إقالته بـ»الكريهة والمضحكة«

19 دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيسًا لفنزويال و»مجموعة ليما« تدعو لتغيير النظام
كراكاس ــ وكاالت

<  ناشط مؤيد للحكومة الفنزويلية يرفع صورة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز 

<  اجتماع بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين  ووزير دفاعه سيرغي شويغو 

روسيا تطور صواريخ ردا على تخلي واشنطن 
عن معاهدة تعود لفترة الحرب الباردة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثالثاء أن على بالده أن تقوم بتطوير 
نوعين جديدين من المنظومات الصاروخية في السنتين القادمتين بعد تخلي 

واشنطن وموسكو عن معاهدة رئيسية للحد من األسلحة. 
وكثيرًا ما اتهمت الواليات المتحدة روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ النووية 
متوسطة المدى )آي.إن.إف( وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب الجمعة بدء 

واشنطن عملية االنسحاب من المعاهدة في غضون ستة أشهر.
انسحاب  السبت  الروسي فالديمير بوتين  الرئيس  أعلن  وفي موازاة ذلك، 
موسكو من المعاهدة وبدء العمل على تطوير أنواع جديدة من األسلحة، تنتهك 

االتفاقية التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
ويقول عدد كبير من المحللين إن التخلي عن المعاهدة التي تعود لعام 1987 

يمكن أن يؤذن فعاًل ببدء سباق تسلح جديد.
وفي اجتماع مع مسؤولين الثالثاء قال شويغو إن على روسيا أن تقوم بتطوير 

منظومتين صاروخيتين جديدتين في السنتين القادمتين.
وقال »يتعين علينا خالل 2019-2020 تطوير نموذج يطلق برًا لمنظومة 
كاليبر التي تطلق من البحر مع صاروخ بعيد المدى يفوق سرعة الصوت«. وأكد 

وزير الدفاع أن بوتين وافق على الخطط.
والقصيرة  المدى  المتوسطة  الصواريخ  إطالق  آي.إن.إف  معاهدة  وتحظر 

المدى من البر، ولكن ليس من البحر.
البحر  التي تطلق من  الصواريخ  تحويل منظومات  إن  الدفاع  ويقول خبراء 
ومن الجو لالستخدام من األرض، سيصب في مصلحة روسيا ألن إنتاج مثل هذه 

الصواريخ سيكون أقل كلفة وينجز بسرعة.
وقال شويغو إن »استخدام صواريخ تطلق من البحر ومن الجو سيسمح لنا 
بشكل كبير خفض الوقت الضروري إلنتاج الصواريخ الجديدة وكذلك تمويل 
تطويرها«. وأوكل إلى مسؤولي الدفاع مهمة زيادة المدى األقصى للصواريخ 

التي تطلق من البر »التي يتم تطويرها حاليًا«.
وقال خبراء الدفاع إنه ونظرًا ألن الصواريخ المتوسطة المدى التي تطلق من 
البر أقل كلفة، يمكن لروسيا من الناحية النظرية أن تنشر عددًا أكبر منها في 

مجال أهداف أوروبية.
وقال بوتين لشويغو السبت إن روسيا لن تنشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا 

أو أماكن أخرى في العالم، »ما لم تقم بذلك الواليات المتحدة أواًل«.

موسكو ــ وكاالت
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المصلون مجانًا في ألفي حافلة من مدنهم المختلفة في أبوظبي - وكاالت
الدولة الخليجية، إلى مدينة زايد الرياضية في العاصمة.

بيت العائلة اإلبراهيمية
وغادر البابا بعد انتهاء القداس، في ختام زيارة بدأت مساء 
مسيحي،  مليون   3.5 من  أكثر  الخليج  في  ويقيم  األحد. 
الفليبين  غالبيتهم عمال من  الكاثوليك،  %75 من  منهم 
والهند. وتقول النيابتان الرسوليتان في المنطقة إن هناك 
أكثر من مليون كاثوليكي في السعودية التي تسمح فقط 
في  ألفًا   350 ونحو  اإلسالمية،  الدينية  الشعائر  بممارسة 
ألف   300 إلى   200 ونحو  البحرين،  في  ألفًا  و80  الكويت 

كاثوليكي في قطر.
األجانب،  ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من 
وهو  كاثوليكية،  كنائس  ثماني  توجد  حيث  اإلمارات  في 
العدد األكبر مقارنة مع الدول األخرى المجاورة )أربع في كل 
من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، 
وواحدة في قطر(. وتتبع اإلمارات، التي يشكل األجانب نحو 
%85 من مجموع سكانها، إسالمًا محافظًا، لكنها تفرض 
الدينية  النشاطات  المساجد وعلى  الخطب في  رقابة على 

فيها لمنع تحولها إلى منابر للتطرف.
وفي الكنائس يقيم المسيحيون صلوات يومية، أكبرها 

يوم الجمعة، في بداية عطلة نهاية األسبوع.
للتسامح  مكان  أنها  على  نفسها  اإلمارات  وتقدم 
الدولية«  »العفو  منظمتي  لكن  المختلفة.  األديان  بين 
األحزاب  منعها  عليها  تأخذان  ووتش«  رايتس  و»هيومن 
النشطاء،  ومالحقة  المحلي  باإلعالم  وتحكمها  السياسية، 
قيادة  في  تشارك  حيث  اليمن،  حرب  في  دورها  وتدين 

تحالف عسكري.
ومساء الثالثاء، كتب ولي عهد أبو ظبي في تغريدة على 
موقع »تويتر« أنه أمر »بتشييد بيت العائلة اإلبراهيمية في 
أبوظبي؛ وذلك تخليدًا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة 
للبابا فرنسيس وفضيلة اإلمام أحمد الطيب شيخ األزهر، 
وتعبيرًا عن حالة التعايش السلمي وواقع التآخي اإلنساني 

الذي يعيشه مجتمع دولة اإلمارات«.

جنسيات ولغات وطقوس
عمااًل  فرنسيس  البابا  اختار  المصلين،  جموع  بين  ومن 
خورخي  األرجنتيني  والبابا  عليهم.  ليسلم  مغتربين 
البوين  إيطالية  أصول  من  المتحدر  بيرغوليو،  ماريو 
رأس  على  انتخابه  منذ  أظهر  األرجنتين،  إلى  هاجرا 

المغتربين  مع  تعاطفه   ،2013 في  الكاثوليكية  الكنيسة 
والمهاجرين.

وقال، في عظة ألقاها باإليطالية في ملعب كرة القدم، 
تعيشوا  أن  لكم  بالنسبة  سهاًل  ليس  أنه  المؤكد  »من 
غير  بمستقبل   )...( ربما  تشعروا  وأن  البيت  عن  بعيدًا 

أكيد. لكن الرب )...( ال يترك« المؤمنين به. وتابع: »أنتم 
جوقة تتضمن تنوع جنسيات ولغات وطقوس، تنوعًا يحبه 
منه  ليصنع  ينسقه  أن  الدوام  على  ويريد  القدس  الروح 

سيمفونية«.
وكان البابا دعا، اإلثنين في ثاني أيام زيارته، إلى حماية 
الحروب  ووقف  األوسط،  الشرق  في  الدينية«  »الحرية 
خصوصا في اليمن، متحدثًا أمام رجال دين وسياسيين في 

مؤتمر حول األديان.
وطالب الحبر األعظم بحق المواطنة نفسه لجميع سكان 
في  تصاعدًا  األخيرة  السنوات  في  شهدت  التي  المنطقة 
في  متطرفة  تنظيمات  ظهور  مع  والتعصب  العنف  وتيرة 

مقدمتها تنظيم »داعش«.
ولم يحدد البابا أطرافًا معينة، لكن تصريحاته تتزامن 
بالتعرض  المنطقة  في  أقليات  فيها  تشكو  مرحلة  مع 
والشيعة  الدول،  المسيحيون في بعض  بينها  للتهميش، 

في السعودية، والبدون في الكويت.
وشيخ  البابا  توقيع  اإلنسانية«  األخوة  »مؤتمر  وتخلل 
»مكافحة  إلى  تدعو  وثيقة  على  الطيب  أحمد  األزهر 
العبادة  أماكن  وحماية  الدينية  الحرية  وتؤكد  التطرف«، 
يتعانقا  أن  قبل  المهمشة«،  لـ»األقليات  المواطنة  وحق 

ويتبادال القبل.
إلى  »خطوة  اعتبره  بما  البابا  أشاد  الحق،  وقت  وفي 
األمام« في الحوار مع المسلمين، لكنه شدد على أن عملية 

التواصل هذه تحتاج إلى أن »تنضج مثل الفاكهة«.
العودة  رحلة  الطائرة خالل  للصحفيين على متن  وقال 
الدمار  حاليًا هو  وحيد  كبير  »برأيي هناك خطر  روما،  إلى 
والحرب والحقد في ما بيننا. وإن لم نكن نحن كمؤمنين 
بعضنا  واحتضان  البعض  بعضنا  مساعدة  على  قادرين 

البعض... فإن إيماننا سينكسر«.
على صعيد آخر، أكد الحبر األعظم أن وساطة محتملة 
وأضاف  الطرفين.  موافقة  تتطلب  فنزويال  في  للفاتيكان 
بهذه  الجانبان  يطالب  أن  هي  المبدئية  »الشروط  أن 
الوساطة«، مضيفًا أنه تلقى »رسالة من الرئيس الفنزويلي 

نيكوالس مادورو«، لكنه لم يقرأها بعد.

أكبر تجمع بشري في تاريخ اإلمارات

بابا الفاتيكان يحيي قداسًا »تاريخيًا« في أبوظبي ويوقع »وثيقة أخوة« مع شيخ األزهر

<   عناق بين شيخ األزهر والبابا فرنسيس بعد توقيع وثيق »األخوة اإلنسانية«  في أبوظبي

<   عبد العزيز بوتفليقة

<    محتجون سودانيون خالل تظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة أم درمان 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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في  إحيائه  بعد  الثالثاء،  اإلمارات،  فرنسيس  البابا  غادر 
أبوظبي قداسًا تاريخيًا حضره عشرات اآلالف من المقيمين 
األجانب، في الهواء الطلق، هو األول لحبر أعظم في شبه 

الجزيرة العربية، مهد اإلسالم.
وكان في وداع البابا ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان. 
ووصل البابا إلحياء القداس في سيارة بيضاء مكشوفة 
إلى مدينة زايد الرياضية، حيث حيا المصلين الذين رفعوا 
الفاتيكان، فيما سار بجانب سيارته حراس يرتدون  أعالم 

بدالت سوداء.
آسيوية،  دول  من  ومعظمهم  اآلالف،  صيحات  وتعالت 
أرض  البابا  لدى دخول سيارة  فرحًا،  البابا؛  باسم  هاتفين 
ويصعد  قصيرة  جولة  بعد  منه  تنسحب  أن  قبل  الملعب، 
البابا إلى المذبح األبيض الضخم أمام المدرجات المكتظة 

بالحشود الغفيرة، يتوسطه صليب عمالق.
مكبرات  عبر  للحاضرين  الحفل  منظمي  أحد  وقال 

الصوت: »كم هو جميل أن يلتقي األخوة تحت السماء«.
التي  العربية،  الجزيرة  شبه  تاريخ  في  مرة  أول  وهذه 
تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست واليمن، يحيي 
فيها حبر أعظم قداسًا، خاصة أن الدولة األكبر في منطقة 
على  الكنائس  بناء  أساسًا  تحظر  السعودية،  الخليج، 
األخرى  الدول  في  تسامحًا  أكثر  القوانين  بينما  أراضيها، 

مثل اإلمارات والكويت والبحرين.
وذكر شخص في فريق المنظمين، عبر مكبرات الصوت، 
الملعب  داخل  ألفًا   50 بلغ  الحاضرين  المصلين  أعداد  ان 
تاريخ دولة  أكبر تجمع بشري في  ألفًا خارجه، وهو  و120 
إعالم  نقلت وسائل  ما  المتحدة، بحسب  العربية  اإلمارات 
أن  القداس  قبل  أعلنوا  المنظمون  وكان  محلية.  إماراتية 

عدد التذاكر يبلغ 135 ألفًا.
أتوا  مسلم  آالف  أربعة  نحو  الحاضرين،  بين  ومن 
ونقل  محلية.  كنسية  مصادر  بحسب  البابا،  لمشاهدة 

هجين، سورية ــ وكاالت

الخرطوم ــ وكاالت

بعد سقوط دولة »الخالفة« في هجين

مراكز خالية وشعارات ومخاوف للسكان املحليني من »الخاليا النائمة«

في بلدة هجين في شرق سورية، ال تزال عبارة 
أحد  واجهة  على  مكتوبة  باقية«  الخالفة  »دولة 
تنظيم  هجرها  التي  البلدة  في  لكن  المحال... 
إال  »الخالفة«  من  يبق  لم  أسابيع،  قبل  »داعش« 

مقار خالية ووثائق تحت األنقاض وذكريات أليمة.
غادرها  التي  البلدة  مدخل  من  وبالقرب 
قوات سورية  وقع ضربات  على  على عجل  التنظيم 
أعضاء  ترك  أميركيًا،  المدعومة  الديمقراطية 
التنظيم اإلرهابي على جدار أحد المنازل عبارة »لم 

نكن نكذب على اهلل عندما أعلنّا الخالفة«.
ويقول رئيس بلدية هجين، علي جابر علي، )56 
المنطقة،  في  محليين  لوجهاء  جولة  خالل  عامًا( 
»كانوا يأخذون بيوت الناس ويحولونها مراكز لهم، 

كل من يغادر بيته يصادرونه«.
للشرطة،  التنظيم  خصصه  مركز  إلى  ويشير 
وتحول  أبواب.  بال  أرضي  منه سوى طابق  يبق  لم 
تزال  فيما ال  الركام،  أكوام من  إلى  الثاني  الطابق 
عيادة  اسم  تحمل  جدرانه  أحد  على  معلقة  الفتة 

طبيب.
سورية  قوات  سيطرة  من  أسابيع  وبعد 
 17 في  الدولي  التحالف  من  بدعم  الديمقراطية 
ديسمبر على البلدة، تبقى هذه اآلثار شاهدة على 

ارتكابات التنظيم اإلرهابي.

وعلى بعد أمتار، تدمرت جدران منزل من طابق 
أمامه.  والخردة  الحجارة  تراكمت  بينما  واحد، 

ويعرّف أحد السكان عنه على أنه »ديوان الزكاة«.
ويُخرج  المنزل  إلى  الوجهاء  أحد  مرافق  ويدخل 
و»الزكاة«  بالمزروعات  الئحة  بينها  وثائق،  منه 
لمرافقيه  علي  الحاج  ويقول  عليها.  المفروضة 

مبتسمًا، »خذوها معكم، لم نعد نريدها هنا«.
ليس بعيدًا من المقرّ، تتناثر مقاعد بيضاء اللون 
ويشرح  للتنظيم.  سابق  إعالمي«  »مكتب  خارج 
على  دأب  التنظيم  أن  عامًا(   35( الشيخ  حايس 
عرض »أفالم الرعب« في هذا المكان لدعوة الناس 
لالنضمام إليه. ويعني الشيخ بأفالم الرعب مشاهد 
التي كان يقوم بها أعضاء  الرؤوس  اإلعدام وقطع 

التنظيم في مناطق متفرقة من العالم.

سجون ونقود معدنية
ثالثة  إلى  سكان  يشير  تمامًا،  المركز  وبمحاذاة 
يعلق من  التنظيم كان  إن  يقولون  أعمدة كهرباء 
بإطالق  أو  رجمًا  إعدامهم  قبل  عليها  يعاقبهم 
الرصاص، ثم يبقي الجثث معلقة عليها لثالثة أيام.

وأثار التنظيم الرعب في صفوف المدنيين جراء 
قوانين متشددة فرضها عليهم وأعمال وحشية من 
قتل وذبح وقطع أطراف بحق كل من يخالف أحكامه.

صادرها  مدنيين  منازل  التنظيم  واستخدم 
أحدها،  في  البلدة.  وفق شهادات سكان  كسجون، 
حديدية،  أبواب  ذات  فارغة  غرف  رؤية  يمكن 

وقضبان وُضعت على نافذة كل منها.
قوات  مقاتلو  جمع  الميداني،  تقدّمهم  ومع 
في  وجدوها  عدة  وثائق  الديمقراطية  سورية 
أو  جند«  »بطاقة  بينها  ومراكزه،  التنظيم  مقرات 
في  عناصر  بأسماء  لوائح  وكذلك  غنيمة«،  »وصل 
التنظيم مع عدد زوجاتهم وأبنائهم والكتيبة التي 
ينضوون فيها. ويعرض أحد المقاتلين ما عثر عليه 
من نقود معدنية أصدرها التنظيم ويحمل بعضها 

عبارة »الدولة اإلسالمية–خالفة على منهاج النبوة« 
مصنوعة بغالبيتها من النحاس.

سبتمبر  في  الديمقراطية  سورية  قوات  وبدأت 
شرق  في  التنظيم  معاقل  آخر  على  واسعًا  هجومًا 
في  حاليًا  ومحاصرته  التقدم  من  وتمكن  سورية، 

أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.
سورية  قوات  في  مسؤولون  يحّذر  ذلك،  ورغم 
شوارع  في  الظالم  بعد  الخروج  من  الديمقراطية 

خالية، خوفًا من »الخاليا النائمة«.
هويات  في  الديمقراطية  سورية  قوات  وتدقق 
اآلالف من الخارجين من مناطق سيطرة التنظيم في 
مقاتلين  وجود  عدم  من  للتحقق  األخيرة  األسابيع 

في صفوفهم.
)28 عامًا( بعد خروجها  آمنة حج حسين  وتقول 
»خرج  الباغوز،  بلدة  إلى  »داعش«  مواقع  آخر  من 
معنا رجال كثر وال يزال هناك كثيرون«، بينما تروي 
سيدة أخرى ترفض الكشف عن اسمها، أن »عددًا 
كبيرًا من النساء موجود في الداخل، ألنهن يرفضن 
ترك أزواجهنّ«. وتقول ثالثة إن المقاتلين يدعون 
يوميًا أن يأتي »العجاج«، أي الضباب حتى يتمكنوا 

من شن هجمات مضادة.

»انتهى األمر«
ومني التنظيم الذي أعلن في العام 2014 تأسيس 
»الخالفة« انطالقًا من مناطق واسعة سيطر عليها 
ميدانية  بخسائر  المجاور،  والعراق  سورية  في 
أطراف  وقع هجمات عسكرية شنتها  على  متالحقة 
»الخالفة«  وباتت  األخيرين.  العامين  خالل  عدة 
ينتشرون  المقاتلين  من  مئات  عن  عبارة  اليوم 
سورية  قوات  تحاصرهم  أو  صحراوية،  مناطق  في 

الديمقراطية.
وعند مدخل سوق هجين الرئيسية حيث انتشرت 
العايش  تركي  شاب  يشير  سابقًا،  التنظيم  مراكز 
)48 عامًا(، أحد السكان العائدين مؤخرًا إلى البلدة، 

بدء  »قبل  ويقول،  البلدة.  مساجد  أكبر  ثاني  إلى 
وذخيرة،  سالحًا  يحمل  وكان  أحدهم  أتى  العملية، 
والحرس حوله، وقال لنا إن شاء اهلل سنحتل العالم، 

وبعد أسبوع سنكبّر في روما«.
ويضيف مع ابتسامة عريضة »بعد أسبوع، سمعنا 
ألمانيا. ذهب إلى أوروبا لكنه  أو  أنه فرّ إلى تركيا 

ذهب وحيدًا«.
أوجّ  في  التنظيم  كان  حين   ،2015 العام  وفي 
محمد  أبو  باسمه  السابق  المتحدث  توعّد  قوته، 
وقال  أوروبا.  إلى  بالوصول  مقتله،  قبل  العدناني، 
في تسجيل صوتي حينه »نريد إن شاء اهلل باريس 
قبل روما وقبل األندلس )...( نريد كابل، وكراتشي، 
بغداد  نريد  وطهران،  والرياض  وقم  والقوقاز 
وأبو  والدوحة  وصنعاء  والقاهرة  والقدس  ودمشق 

ظبي وعمان«.
الذي  العايش  يتوقع  لم  كثيرين،  غرار  وعلى 
اعتقله التنظيم خمس مرات بتهمة تهريب القمح، 
أن ينتهي التنظيم بهذه الطريقة. ويوضح »تنظيم 
بهذا الحجم.. لم نتوقع أن يخسر، بدأ يتمدد وفي 

كل يوم فتوحات جديدة ويصدر عملة«.
وقرب الباغوز، ينتظر العراقي سامي عبدالحميد 
طابور  في  ينتظر  بينما  بصماته  أخذ  عامًا(   30(
الكّثة  الذقن  ذو  الرجل  ويقول  للرجال.  مخصص 
»تركناهم  متسخة،  كحلية  عباءة  ارتدى  والذي 
يبق  لم  األمر،  انتهى   )...( )مقاتلي داعش( ضعفاء 

شيء لهم، شارع واحد فقط«.

البشير يتعهد بتنمية الريف

الشرطة السودانية تالحق املدرسني واألطباء واملحامني بقنابل الغاز
المعارضة تصف االنتخابات بـ»التهريج«

أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر ترشح بوتفليقة لوالية خامسة
الجزائر – وكاالت

رشحت أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر 
لالنتخابات  بوتفليقة  العزيز  عبد 
في  أبريل،   18 في  المقررة  الرئاسية 
تقديم  األرجح  على  تسبق  خطوة 

بوتفليقة ترشيحه شخصيًا.
وجاء في بيان صدر بعد اجتماع قادة 
أحزاب  »إن  سياسية:  تشكيالت  أربعة 
عبد  المجاهد  ترشح  الرئاسي  التحالف 
الرئاسية  لالنتخابات  بوتفليقة  العزيز 
خياراته  حكمة  لسداد  تقديرًا  المقبلة؛ 
التي حققتها  وتثمينًا لإلنجازات الهامة 
الجزائر تحت قيادته الرشيدة واستكمااًل 

لبرنامج اإلصالحات« التي بدأها.
مجلس  رئيس  االجتماع  في  وشارك 
النواب ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة 
التحرير الوطني معاذ بوشارب، ورئيس 
التجمع  لحزب  العام  واألمين  الوزراء 
أويحيى،  أحمد  الديمقراطي  الوطني 
الجزائر  أمل  تجمع  حزب  ورئيس 
الشعبية  الحركة  ورئيس  غول،  عمار 

الجزائرية عمارة بن يونس.
طلبت  أن  األحزاب  لهذه  وسبق 
العمر  من  البالغ  الرئيس  ترشيح  إعادة 
صحية  مشاكل  يعاني  الذي  عامًا،   81
إال  العلني  الظهور  من  منعته  كبيرة 
نادرًا. ويستخدم بوتفليقة، الذي يحكم 
الجزائر منذ العام 1999، كرسيًا متحركًا 
الدماغ  في  لجلطة  تعرضه  منذ  للتنقل 
العام 2013. لكن اجتماع األحزاب يوم 

السبت ارتدى طابعًا رسميًا.
الترشيحات  تقديم  مهلة  وتنتهي 

منتصف ليل 3 مارس.
قراره  اآلن  إلى  بوتفليقة  يعلن  ولم 
بالترشح. إال أنه بالنسبة ألحمد أويحيى 
أي شك« بخصوص ترشحه،  يوجد  »ال 
مؤتمر  خالل  سابق  وقت  في  أكد  كما 

صحفي.
بوتفليقة  مرض  أن  أويحيى  ورأى 

ُأصيب  فقد   .)...( لترشحه  »مانعًا  ليس 
في أبريل 2013 وترشح وفاز في أبريل 

2014 بحالته الصحية الحالية«.
أن  الحاصل  تحصيل  »من  وتابع: 
االنتخابية  بالحملة  يقوم  لن  بوتفليقة 
كما في 2014«، بسبب حالته الصحية. 
ألن  ذلك  إلى  يحتاج  »ال  أنه  أكد  لكنه 

الشعب أصبح يعرفه«.
وأعلن حزب »التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية« المعارض والممثل في 
في  المشاركة  عدم  الجمعة،  البرلمان، 
االنتخابات الرئاسية في الجزائر، مؤكدًا 
أنه »يرفض تعيينًا آخر لرئيس الدولة«.
ووصف الناطق باسم الحزب، النائب 
المرتقبة  االنتخابات  عيسوان،  ياسين 
نشارك  أن  »نرفض  الذي  بـ»التهريج« 
تسعة  لديه  الذي  الحزب  وكان  فيه«. 
البرلمان،  في   462 أصل  من  نواب 
مقاطعة  إلى   2014 انتخابات  في  دعا 

االقتراع.
القوى  »جبهة  دعت  كما 
المعارضة  أحزاب  أعرق  االشتراكية«، 
في الجزائر، إلى »مقاطعة فعلية مكثفة 

وسلمية« لعمليات االقتراع ألن »شروط 
إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة 

وشفافة )...( ليست متوافرة«.
ممثلة  اإلسالمية  المعارضة  وقررت 
السلم«  مجتمع  »حركة  أحزابها  بأبرز 
االنتخابات،  في  المشاركة  نائبًا(   34(

وترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري.
غديري  علي  المتقاعد  اللواء  وكان 
بعد  ترشحه  أعلن  من  أول  سنة(   64(

تحديد تاريخ االنتخابات.
وأبدى رئيس الحكومة األسبق، علي 
ينتظر  لكنه  الترشح،  نيته  فليس،  بن 
القرار النهائي لحزبه »طالئع الحريات«.
األبرز  المنافس  فليس  بن  وكان 
 6.4%(  2004 انتخابات  في  لبوتفليقة 
من األصوات(، وفي 2014 )حصل على 

.)12.3%
لرئاسة  الترشح  شروط  ومن 
من   600 تواقيع  جمع  الجمهورية، 
والواليات  البلديات  مجالس  أعضاء 
تواقيع  جمع  أو  البرلمان،  في  نواب  أو 
بحق  يتمتعون  مواطن  ألف  ستين 

االنتخاب.

الثالثاء  للدموع  المسيل  الغاز  السودانية  الشرطة  أطلقت 
الخرطوم  في  يحتجون  كانوا  الذين  المدرسين  مئات  على 
على مقتل زميل لهم أثناء احتجازه وسط استمرار التظاهرات 

والتجمعات ضد حكم الرئيس عمر البشير.
والمحامين  والطالب  األطباء  من  مجموعات  ونظمت 
استمرارا  البالد  مناطق  من  وغيرها  العاصمة  في  تظاهرات 
لالحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة 

رفع أسعار الخبز ثالثة أضعاف.
وتحولت االضطرابات إلى احتجاجات عمت البالد ضد حكم 
المتظاهرون  المستمر منذ ثالثة عقود، حيث يطالب  البشير 

باستقالته.
في  قتلوا  شخصًا   30 إن  الحكوميون  المسؤولون  ويقول 
التظاهرات، بينما أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« إن 

51 شخصًا قتلوا خاللها.
وتجمع المدرسون الثالثاء قرب وزارة التعليم في الخرطوم 
البالد،  شرق  كسال  والية  في  لهم  زميل  مقتل  على  احتجاجا 
بحسب ما ذكر شهود عيان أضافوا أن شرطة مكافحة الشغب 

أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
الشعبي  المؤتمر  حزب  عاما( من   36( الخير  أحمد  وتوفي 
اإلسالمي، اثناء احتجازه بعد أن اعتقله عناصر األمن األسبوع 
الماضي بسبب االحتجاجات، طبقا لما ذكره أحد أقاربه السبت. 
عدالة«،  سالم  »حرية  وهتفوا  الشوارع  إلى  زمالؤه  وتدفق 
بحسب شاهد عيان أضاف أن »العديد منهم حملوا صور الخير 

الذي توفي أثناء احتجازه«.
ودعا حزب المؤتمر الشعبي اإلسالمي المشارك في حكومة 

البشير إلى اجراء تحقيق في مقتل المحتجين.
على  للدموع  المسيل  الغاز  الثالثاء  الشرطة  أطلقت  كما 
حسب  الخرطوم،  جامعة  خريجو  نظمها  منفصلة  تظاهرة 
شهود عيان. وقال أحد الشهود إن »الطالب حاولوا االنطالق 

بمسيرة، لكن تم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع«.
ونظم مئات األطباء اعتصامات في العديد من المستشفيات 
في البالد ودعوا البشير إلى االستقالة، بحسب شهود عيان. 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديو  تسجيالت  وأظهرت 

أطباء يحملون الفتات تدعو البشير لالستقالة.
في  منفصلة  مسيرة  المحامين  من   200 نحو  ونظم 
الخرطوم، إال أنه تم تفريقهم بسرعة بالغاز المسيل للدموع، 
هويته  عن  الكشف  عدم  طالبا  المحامي  وقال  محام.  بحسب 
»أردنا أن نقدم عريضة لرئيس القضاة تدعو إلى حرية التعبير 
الشغب  مكافحة  شرطة  لكن   )...( المعتقلين  عن  واإلفراج 

أطلقت علينا الغاز المسيل للدموع مما اضطرنا للتفرق«.

البشير يتعهد بالتنمية
تنمية  على  العمل  البشير  الرئيس  تعهد  أخرى،  ناحية  من 
المناطق الريفية وذلك في مسعى لمواجهة التظاهرات التي 

تشكل أكبر تهديد لحكمه.
واألحد زار أرجاء والية شمال كردفان وخاطب المئات في 
ثالثة تجمعات متلفزة من بينها تجمع خالل الليل في مدينة 

العبيد عاصمة الوالية.
وعد  القرى  سكان  من  مئات  أمام  كلمة  ألقى  وصباحًا 
في  الريفية  المناطق  في  نظيفة  شرب  مياه  بتوفير  خالله 
تدشين  أعقاب  في  الكلمة  تلك  وجاءت  السودان.  أنحاء 
بمدينة  كردفان  يربط شمال  كلم   340 طريق سريع طوله 

أم درمان.
كانوا  الذين  الرجال  عشرات  رافقه  بعدما  البشير  وقال 
ليس  كهذا  طريق  »بناء  إن  المنصة  إلى  جمال  متن  على 
أمرا سهال في ظل ظروف السودان«. وأضاف وسط تصفيق 
كهرباء  بشبكة  سنأتي  الطريق  هذا  »مع  المتجمعين  مئات 

إلنشاء بنية تحتية للتنمية«.

وجاءت كلمته بعدما وصف رئيس الوزراء معتز موسى عبد 
اهلل السبت حركة االحتجاجات بأنها »صوت محترم يجب أن 

يسمع وهي تحرك شبابي محترم وهي مطالب مشروعة«.
التقليدي  اللباس  البشير  ارتدى  الظالم  حلول  ومع 
والعمامة وألقى كلمة أمام مئات من أنصاره بينهم طالب، 
فيها  جددت  التي  العبيد  مدينة  في  مفتوح  ملعب  في 
السلطات مستشفى. وقال إن المرضى أصبح بإمكانهم اآلن 

إجراء الجراحات في العبيد بدال من العالج في الخارج.
العنف  في  قتلوا  شخصا   30 أن  إلى  مسؤولون  ويشير 
رايتس  »هيومن  منظمة  تفيد  بينما  التظاهرات  رافق  الذي 

ووتش« أن عدد القتلى بلغ 51 شخصا على األقل.
السودانيين  المسؤولين  كبار  من  وغيره  البشير  وأصر 
على أن تغيير الحكومة ال يمكن أن يتحقق إال عبر صناديق 

االقتراع.
دعمه  انقالب  عبر  السلطة  تولى  الذي  الرئيس  ويسعى 
في  جديدة  لوالية  الترشح  في   1989 في  اإلسالميون 

انتخابات العام المقبل.

<     مدنيون فروا من مناطق سيطرة تنظيم »داعش« قرب الباغوز في شرق سورية



الدولي  البنك  لرئاسة  الترشيح  عملية  تبدأ 
مارس   14 حتى  وتستمر  الخميس  اليوم  رسمًيا 
الرئيس  اســم  إبريل  منتصف  ُيعلن  أن  على 

للبنك. المقبل 
الرئيس  المرشح  يخلف  أن  المقرر  ــن  وم
أصل  من  أميركي  وهو  كيم  يونغ  جيم  الحالي 
الدولي  البنك  مسؤولو  ويؤكد  جنوبي،  كوري 
بشفافية  ستتم  المقبل  رئيسه  اختيار  عملية  أن 

الجدارة. وانفتاح وسُتبنى على أساس 
تعاقب   ،1944 عـــام  ــي  ف إنــشــائــه  ــذ  ومــن
تولى  حــيــن  ــي  ف المنصب  عــلــى  أمــيــركــيــون 
لكن  الدولي.  النقد  صندوق  إدارة  أوروبيون 
معارضة  تواجه  األدوار  في  المشاركة  هــذه 

الناشئة. متزايدة من قبل الدول 
السؤال  المرة،  »هذه  أوروبي  مصدر  ويقول 
أن  يريدون  ال  األوروبيون–الذين  كان  إن  هو 
لعدم  لترامب–مستعدين  مؤيد  شخص  يأتي 
األوراق  خلط  وبالتالي  األميركي  المرشح  تأييد 
صندوق  إدارة  بخسارة  المخاطرة  طريق  عن 
كريستين  مهمة  تنتهي  عندما  الدولي  النقد 

الغارد«.
ــون، كــبــيــر  ــسـ ــونـ ــك ســـايـــمـــون جـ ــك ــش ي
الدولي،  النقد  السابق في صندوق  االقتصاديين 
المجازفة.  هذه  لمثل  األوروبيين  استعداد  في 
النقد  لصندوق  بحاجة«  زالوا  ما  »إنهم  ويقول 
ليست  البلدان  هــذه  أن  إلــى  مشيرًا  الــدولــي، 

بمنأى من أزمة اقتصادية جديدة.

تنازالت  لتقديم  استعدادًا  أكثر  أنهم  ويضيف 
وأن  سيما  ال  ــي  ــدول ال البنك  رئــاســة  بــشــأن 
العام  المدير  منصب  من  تأثيرًا  أقل  المنصب 

الدولي. النقد  لصندوق 
النامية  البلدان  أن  يبدو  األثناء،  هذه  في 
جونسون،  يقول  إذ  منظمة،  غير  بصورة  تتحرك 
أكثر  يبدون  كانوا  أعوام،  أوثمانية  ستة  »قبل 
دوالً  يرى  فهو  ذلك،  ومع  متماسكة«.  ككتلة 
الهند،  مثل  أكفاء،  مرشحين  تقديم  يمكنها 
راجان،  راغــورام  األعمال  ورجل  االقتصادي  مع 

المركزي. للبنك  السابق  المدير 
باستمرار  الخبراء  يطرحه  آخر  اسم  وهناك 
إنــدراواتــي،  مولياني  ســري  اإلندونيسية  هي 
الدولي،  البنك  لدى  للعمليات  العامة  المديرة 
وهي وزيرة مالية سابقة تحظى بشعبية كبيرة.

في  السابق  المسؤول  سوبل،  مارك  ويقول 
شيء  كل  أن  »أعتقد  األميركية،  المالية  وزارة 
إذا كان شخصًا  األميركي،  المرشح  سيعتمد على 
مسار  لديه  أو  المؤسسة،  تجاه  بعدائه  معروفًا 

للمنصب«. يؤهله  مهني 
التي  ترامب  إدارة  نحو  األنظار  جميع  وتتجه 

أن  وينتظر  الدولي  للبنك  قاسية  انتقادات  توجه 
قريبًا عن مرشحها. تكشف 

ــة دونـــالـــد تــرامــب  ــن ــرف إيــفــانــكــا اب ــش وت
وزير  إلى جانب  االختيار  عملية  على  ومستشارته 
البيت  ميزانية  ومدير  منوتشين  ستيفن  الخزانة 

األبيض ميك مولفاني.
ديفيد  أن  لألنباء  بلومبرغ  وكالة  وكتبت 
وزارة  في  الدولية  الــشــؤون  وكيل  مالباس، 
لكن  ترامب،  لدى  المفضل  المرشح  هو  الخزانة، 

البيت األبيض لم يعلق على هذا النبأ.
فيما علق توني فراتو، المسؤول في وزارة الخزانة 
»ديفيد  إن  قائًل:  بــوش  دبليو  جــورج  عهد  في 

مالباس سيكون كارثة، سيكون خيارًا مدمرًا«.
كبير  ــان،  ــريـ ــعـ الـ مــحــمــد  ــحــظــى  ي ــد  ــ وق
األوروبية  التأمين  مجموعة  في  االقتصاديين 
االقتصادي  اآلراء. فهذا  في  توافق  على  »أليانز« 
األميركية  جنسيات:  ــلث  ث لــديــه  المحترم 

والفرنسية. والمصرية 
تحفظًا  أكثر  بلهجة  األوروبي  المصدر  ويقول 
األوروبيين«،  لدى  المفضل  المرشح  ليس  »إنه 
لجنة  في  ترامب  إيفانكا  وجود  أن  إلى  مشيًرا 
صوًتا  تعد  ألنها  السيئ«  باألمر  »ليس  االختيار 
األشخاص  ومن  األميركية،  اإلدارة  في  معتدالً 

ترامب. إليهم  الذين يستمع 
فــأوردت  جورنال  ستريت  وول  صحيفة  أما 
إندرا  بيبسي كوال  السابقة لشركة  الرئيسة  اسم 
كسيدة  ماضيها  لكن  األصــل.  الهندية  نويي 
سياسة  إلــى  تلجأ  أن  من  خشية  يثير  أعمال 
هي  كانت  إن  ُيعرف  لم  كما  صارمة،  تخفيضات 

بالمنصب. مهتمة  نفسها 

العام  تأسست  لألسهم  بورصة  ليبيا  في 
سنوات،  ثماني  بعد  توقفت  لكنها   ،2006
أحداث  بسبب  2014؛  العام  في  وتحديدًا 
بنغازي وتردي األوضاع األمنية. ويصل عدد 
المال  سوق  في  أسهمها  المدرج  الشركات 
و4  مصارف   7 وتشمل  شركة،   15 الليبية 

إسمنت  وشركة  تأمين  شركات 
وشركتين في مجال الخدمات.

عن  ــحــديــث  ال ــجــرى  ي اآلن 
تفعيل سوق المال الليبية لتحفيز 
باعتبارها  االقتصادي،  النشاط 
الوطنية  المدخرات  لجذب  أداة 
وتوظيفه  األجنبي  المال  ورأس 
ــات  ــروع ــش ــم ــل ال ــوي ــم ــي ت فـ
السؤال:  يبقى  لكن  التنموية. 
غياب  في ظل  ذلك  يمكن  كيف 
في  واألمني  السياسي  االستقرار 

كافة ربوع البلد؟!
التقت رئيس هيئة  »الوسط« 
الذي  وفاء،  محمود  المال  سوق 
البورصة  حال  واقع  عن  تحدث 
ــراهــن،  ال ــوقــت  ال فــي  الليبية 

وأضاف أسبابًا أخرى لتوقفها.
ــاء  ــح وف ــة، أوضـ ــداي ــب ــي ال ف
شركة  عن  عبارة  البورصة  أن 
أسهمها  يمتلك  ليبية  مساهمة 
المال  سوق  وهيئة  مواطنون. 
تتولى  مستقلة  هــيــئــة  هــي 
اإلشــــراف عــلــى ســـوق الــمــال، 
مجلس  الهيئة  أعضاء  ويعين 

الوزراء بناًء على ترشيح من وزارة االقتصاد، 
بشأن   2010 لسنة   10 رقم  للقانون  وفقًا 

سوق المال الليبية والئحتها التنفيدية.
الناحية  من  المال  سوق  »تعمل  وأضاف: 
الشركات  بعض  أسهم  طــرح  عبر  األولية 
السرايا  رأسمال مصرف  رفع  منها  المدرجة، 
)خاص(،  والتنمية  التجارة  )خاص(، ومصرف 
ولكن من الناحية الفعلية ليست هناك قاعة 
تداول وال تجرى عمليات بيع وشراء األسهم، 
وكذلك  مالية«،  وساطة  شركات  توجد  وال 
تتوافر  ال  إذ  للمستثمر،  ضمانات  توجد  »ال 

مالية  قوائم  تنشر  ولــم  لـــإدراج  ــروط  ش
وميزانيات معتمدة«.

شأن  شأنها  معطلة،  المال  ســوق  إذن 
االنقسام  عطلها  ــرى  أخ ليبية  مؤسسات 
سببًا  أضاف  الهيئة  رئيس  أن  إال  السياسي، 
المتعلق  المالي  »الوضع  إلــى  أرجعه  آخــر 
بالشركات المدرجة التي لم تقفل حساباتها 
التجارية  المصارف  تأخر  منها  سنوات،  منذ 
جمعيات  عقد  وعــدم  حساباتها  قفل  في 
نفسه  والــحــال  لها«،  عمومية 
المدرجة  للشركات  بالنسبة 
حسابات  »التوجد  التي  األخــرى 
مما  سنوات«،  منذ  لها  ختامية 

تسبب في عرقلة عمل السوق.
لكن رئيس هيئة سوق المال 
هناك  أن  ـــ»الــوســط«  ل كشف 
وطــرح  الــســوق،  لتطوير  خطة 
للكتتاب  استثمارية  صناديق 
التمويل  إلــى  باإلضافة  فيها، 
اإلسلمي، وغيرها من المشاريع 
الجديدة التي سوف تكون نافدة 

جديدة لدعم االقتصاد الوطني.
وزارة  وكيل  بحث  ذلك،  إلى 
بحكومة  والصناعة  االقتصاد 
الوفاق فتحي أونيس، مع رئيس 
عام  ومدير  المال  ســوق  هيئة 

ــوق الــمــال«  شــركــة »سـ
تفعيل  ــيـــات  وآلـ ســبــل 
الليبية، وتنظيم  البورصة 
عملها مع مناقشة إصدار 
التفعيلية  القرارات  بعض 
التي  الشركات  لتنظيم 

تخضع لرقابة السوق.
طبيعة  ــا  م الـــســـؤال:  كـــان  لـــذا 
في  أسهمها  الــمــدرجــة  الــشــركــات 

عن  ــاذا  وم الملكية..  حيث  من  البورصة 
شركات القطاع الخاص التي يمكن أن تدرج 

مستقبًل في البورصة؟
المحجوب  علي  د.  االقتصادي  المحلل 
قال في تصريح إلى »الوسط« إن االقتصاد 
المالية،  األوراق  سوق  إلى  بحاجة  الليبي 
بالشكل  تفعيلها  ــرورة  ضـ على  مــشــددًا 
المطلوب، وأضاف أن الوضع الحالي بالنسبة 
أو  فردية  شركات  أنها  الخاصة  للشركات 

أن  منها،  أمــور  لعدة  نتيجة  وهــذا  عائلية، 
حكم  أيام  موجودًا  يكن  لم  الخاص  القطاع 
 1997 العام  في  عاد  حتى  القدافي،  نظام 
النشاط  أن  إال  ليبيا،  على  الحصار  بسب 
القطاع  أنشطة  على  المهيمن  ظل  التجاري 
النشاطين  عن  بعيدًا  بنسبة90%  الخاص 
لن  المواطن  وبالتالي  والزراعي،  الصناعي 
عائلت  تملكها  شركات  في  أسهمًا  يشتري 

وأفراد.

أما بالنسبة ألسهم شركات القطاع العام 
معظم  »إن  فقال:  الــســوق،  في  المدرجة 
الشركات والمصانع الحكومية تأسست بقرار 
االقتصادية،  الجدوى  مراعاة  دون  سياسي 
تكون  لن  خاسرة  شركات  هناك  وبالتالي 
في  حال طرحها  في  للشراء  جاذبة  أسهمها 

البورصة«.
إدارة  مدير  تحدث  ذاتــه،  السياق  في 
على  محمد  المالية  األوراق  بسوق  التداول 

مشاكل  إلى  مشيرًا  »الوسط«  إلى  الصلبي 
السوق،  تفعيل  إعادة  عدم  وراء  تقف  فنية 
وبنغازي،  طرابلس  بين  الربط  غياب  منها 
وكذلك عدم اعتماد موازنات خلل السنوات 
األوراق  في  مشاكل  عن  فضًل  السابقة، 
التي  المشاكل  من  ذلــك  وغير  المدرجة، 
بعد  وذلــك  جديد  من  السوق  عمل  تعيق 
توقفه منذ نهاية العام 2014 بسبب أحداث 

بنغازي وتردي األوضاع األمنية.

اقتصاد

كالم في األرقام

بما يعادل )17.06 مليار 
دوالر( صافي األرباح السنوية 

لشركة »تويوتا« للسيارات.

قالوا

08

استقرت أسعار الذهب، أمس األربعاء، بعدما تعهد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
في خطابه لحالة االتحاد، ببناء جدار حدودي، بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح 
بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدوالر حال دون تحقيق 

مكاسب للمعدن.
لألوقية  دوالر   1314.30 عند  الفورية  المعاملت  في  الذهب  أسعار  واستقرت 
)األونصة(، وكذلك العقود األميركية اآلجلة للذهب عند 1318.20 دوالر لألوقية، 

حسب وكالة »رويترز«.
كما استقر مؤشر الدوالر بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين. وانخفض السعر 

الفوري للبلديوم 0.2% إلى 1379 دوالر لألوقية.
وتراجعت الفضة 0.3% إلى 15.79 دوالر لألوقية، في حين نزل البلتين %0.1 

إلى 815 دوالرًا.
وتسبب طلب ترامب تمويلً قيمته 5.7 مليار دوالر لجدار على الحدود المكسيكية 
ترامب  . وهدد  يناير   25 في  وانتهى  يوماً   35 استمر  للحكومة  جزئي  إغلق  في 

باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

الذهب يستقر عند 1314.30 دوالر لألوقية 

تريليون ين

»األزمات باتت وراءنا 
والوضع المالي )اللبناني( 
يتحسن، ومن المتوقع أن 
تبدأ الفوائد باالنخفاض 
قريباً«.

ميشال عون
الرئيس اللبناني 

1.87
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3865دوالر أميركي
1.5798يورو

1.7955الجنية االسترليني
0.3697الريال السعودي
0.3775درهم إماراتي
0.2056االيوان الصيني

2019 1 فبراير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

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

السنة الرابعة
العدد 168 2 جمادى األخرة 1440 هــ
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البورصة الليبية معطلة.. ملن يدق جرس االفتتاح ؟!
مصارف وشركات مدرجة أسهمها لم تقفل حساباتها المالية منذ سنوات

طرابلس ـ أحمد الخميسي

واشنطن ـ وكاالت

محمود وفاء: خطة لتطوير السوق وطرح صناديق استثمارية لالكتتاب باإلضافة إلى 
التمويل اإلسالمي وغيرها من المشاريع التي ستكون نافدة جديدة لدعم االقتصاد الوطني

ديفيد مالباس المرشح المفضل 
لترامب ومسؤول سابق في عهد بوش 
يعتبر اختياره »كارثة وخيارا مدمرا«

 < محمود وفاء

 < د. على المحجوب

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

ال أشارك في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي 
المشاركين هذا  بأن  ينبئني  إحساسي  لكن  في »دافوس«. 
إلى  خلصوا  السابقة،  السنوات  في  الحال  كانت  كما  العام، 
المزيد من استقراء المحاور ونقاط التحول بناء على أحداث 

الماضي القريب، بدال من النظر بصدق إلى المستقبل.
إلى  النظر  إلى  »دافــوس«  اجتماعات  لميل  سبب  هناك 
الماضي. حيث ينصب تركيز القادة الحاضرين بشكل تلقائي 
على ما عانوا منه في اآلونة األخيرة. وإذا مر اآلخرون بنفس 
التجارب، فإن غرفة دافوس تضخم من صدى هذه المواضيع 
األخيرة  التطورات  حــول  المحادثات  على  تهيمن  بحيث 

والتوقعات المستقبلية.
كان للجتماعين اللذين عقدا قبل األزمة المالية العالمية 
العام 2008 نبرة متفائلة إلى حد ما، ولم يلتفت أي منهما 
إلى تحذيرات القلة الذين شعروا بأن فترة »التهدئة الكبرى« 
وعصر التمويل غير المقيد من المرجح أن يؤديا إلى نهاية 
مؤلمة. لكن اجتماع يناير 2009 كان على العكس من ذلك 
تماما، حيث انتهى بتوقع أزمة وركود عالمي في المستقبل.

في  ينتظرنا  لما  الخاطئة  القراءات  هذه  مثل  تكن  لم 
المستقبل مقتصرة على الفترات المحيطة باألزمات. ما 
السابق،  االجتماع  في  حدث  فيما  التفكير  عليك سوى 
الذي عقد في يناير 2018، ومقارنته بهذا العام لترى 

ذلك.
أقوى  الزعماء قد خرجوا من  قبل عام، كان معظم 
ثلثة أشهر من النمو العالمي منذ سنوات. أضف إلى 
ذلك ارتفاع النشاط االقتصادي في كل بلد تقريبا في 

جميع أنحاء العالم.
بعضهم  تجارب  إلــى  الحاضرون  استمع  وبينما 
مفاده  تصورا  ــوس«  »دافـ مندوبو  تبنى  البعض، 
بحيث  المتزامن،  النمو  من  فترة  دخل  قد  العالم  بأن 
تعزز  أن  اإليجابية  األفعال  ردود  من  لسلسلة  يمكن 
االهتمام  من  الكثير  يعيروا  لم  لكنهم  العملية.  هذه 
غير  نمو  عوامل  البلدان تشهد  أن معظم  حقيقة  إلى 

متكررة، مع استثناء ملحوظ للواليات المتحدة.
أكثر  الكلي كان  المزاج  إن  يقال  النقيض من ذلك،  على 
قتامة بكثير في اجتماع دافوس هذا العام. فقد كان هناك 
توافق في اآلراء حول أننا نتجه نحو تباطؤ متزامن في النمو 
العالمي، مع خطر متزايد من الوقوع في دوائر مفرغة ذاتية 

التغذية.
ال  أخـــرى،  مــرة  ولكن 
العوامل  بين  ذلك  يفرق 
غير المتكررة، التي يكون 
ويمكن  مؤقتا  تأثيرها 
كبير  حــد  إلــى  عكسها 
الجزئي  اإلغــلق  مثل  ــ 
للحكومة األميركية وحالة 
جانب  من  التفاهم  سوء 
ــ  الفيدرالي  االحتياطي 
الذي  المزمن  والضعف 

تعاني منه أوروبا.
معظم  ــزت  ــ رك فــقــد 
والواليات  الصين  بين  التجارية  التوترات  على  المناقشات 
المتحدة، وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي )بريكست(. 
وهنا، مرة أخرى، كان الحاضرون منجذبين نحو اإلفراط في 

استنباط التطورات المستقبلية بناء على ما حدث للتو.
العام  هذا  دافوس  في  إجماع  هناك  كان  يبدو،  ما  على 
المتحدة  والواليات  الصين  بين  التجارية  النزاعات  أن  حول 
سوف تتفاقم خلل عام 2019. لكن السيناريو األكثر احتماال 
هو أن التوترات تتضاءل مع إدراك الصين لما قامت به كوريا 
اإلدارة  مع  التعامل  في  بالفعل  وكندا  والمكسيك  الجنوبية 

األميركية.
السيناريوهات  ركزت  البريطاني،  بالخروج  يتعلق  وفيما 
المحورية في دافوس إما على استمرار عملية »الل سلم والل 
حرب« في الوقت الحالي، أو على »الخروج الصعب« للمملكة 
المتحدة من االتحاد األوروبي. مع ذلك، وألن هذه العملية قد 
أثبتت بالفعل كونها بطيئة للغاية، مع عدم تمكن البرلمان 
الحالية  للعلقات  بديل  على  االتفاق  من  مرارا  البريطاني 
بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة، فإن احتمال خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي مع البقاء في السوق الموحدة 
نفسه،  الحال  كبير. وهي  يتزايد بشكل  السهل(  الخروج  )أو 
الذي  ثان،  استفتاء  إجراء  احتمال  مع  أقل،  بدرجة  كان  وإن 
كان يعتقد في السابق أنه نتيجة غير محتملة، إن لم تكن 

مستحيلة.
الماضي  أحداث  على  بناء  المستقبل  استقراء  مجرد  إن 
القريب عادة ما يقود مندوبي دافوس إلى مسارات خاطئة. 
لكن من الممكن أن يحسن كل من المنظمين والمشاركين 
في  تغييرات  ثلثة  إجراء  خلل  من  أداءهم  »دافــوس«  في 

طريقة إدارة الحدث.
بديلة  سيناريوهات  االجتماع  يقترح  أن  يجب  أوال، 
كان  المثال،  سبيل  فعلى  فعال.  نحو  على  الجادة  للمناقشة 
إمكانية عودة  العام  األعمال هذا  أن يتضمن جدول  ينبغي 
النمو االقتصادي المتفاوت في عام 2019 والمخاطر والفرص 

المرتبطة بذلك.
ثانيا، يجب على دافوس جمع ومناقشة أفضل الممارسات 
اليقين لكل من  المعتادة من عدم  للتعامل مع المستويات 

الشركات ودوائر صنع السياسات الحكومية.
يحتاج  األجل،  قصيرة  باآلفاق  األمر  يتعلق  عندما  وأخيرا، 
أخرى  مواضيع  مناقشة  في  أطول  وقت  قضاء  إلى  االجتماع 
أعتقد أنها ستثبت كونها أكثر أهمية من الخروج البريطاني 
في  المتحدة  والواليات  الصين  بين  التجارية  التوترات  أو 

الفترة القادمة.
وتشمل هذه المواضيع المواقف المتغيرة تجاه التوجهات 
المركزي، ومدى إمكانية  البنك  اإلقليمية، وتحديات سياسة 
في  والسياسات  الحكومة  بين  التنسيق  من  المزيد  تحقيق 

االقتصادات المتقدمة.
* كبير المستشارين االقتصاديين في شركة »أليانز«

*نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

 د.محمد العريان *

»دافوس«... قراءات خاطئة

مجرد استقراء املستقبل 
بناء على أحداث املاضي 

القريب عادة ما يقود 
مندوبي دافوس إلى 

مسارات خاطئة 

قال مسؤولون سعوديون إن المملكة ستستثمر نحو 3.8 مليار دوالر 
في  اإلدارية،  المعوقات  وتقليص  الجيولوجية،  البيانات  إتاحة  لتيسير 

إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن.
وتخطط الحكومة لتحقيق انطلقة قوية لقطاع التعدين السعودي، 
إلى  تهدف  أوسع،  نطاق  على  صناعية  استراتيجية  من  جزءا  ليشكل 
 1.6 بقيمة  الخاص  القطاع  من  استثمارات  وجذب  االقتصاد  تنويع 
المقبلة،  العشر  السنوات  مدى  على  دوالر(  مليار   426( ريال  تريليون 

وفق وكالة »رويترز«.
وسيتم ضخ االستثمارات من خلل البرنامج الوطني للتنمية الصناعية 
استراتيجية  »2030«، وهي  المملكة  رؤية  إطار  في  واإلمداد،  والنقل 
إصلح يقودها ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، وتهدف 

إلى تقليص اعتماد االقتصاد على النفط وخلق وظائف.
ونقلت »رويترز« عن نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
أمس  للتعدين  أفريقي  مؤتمر  في  المديفر،  خالد  التعدين  لشؤون 
األربعاء، أن نشاط التعدين السعودي اتسم لبعض الوقت بقلة البيانات 
الجيولوجية المتاحة علنا، ومنح التراخيص في أوقات طويلة، واالفتقار 

إلى الشفافية.
بأنشطة  القيام  لتيسير  دوالر  مليار   3.8 إنفاق  سيتم  أنه  وأضاف 
أعمال، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة باالستثمار 
في فرص تعدينية جديدة للذهب والزنك والمعادن النادرة ومعادن 
أخرى. والسعودية من بين أكبر موردي الفوسفات في العالم، ويعمل 

في قطاع التعدين في المملكة نحو 250 ألف شخص.

حظرت المفوضية األوروبية أمس األربعاء مشروع االندماج بين شركتي 
»ألستوم« الفرنسية و»سيمنز« األلمانية، معتبرة أن هذا االنصهار يسيء 
األوروبي. وكان  االتحاد  الحديد داخل  السكك  التنافس في سوق  إلى 
قرار المفوضية هذا متوقعاً، وأكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، 
صباح األربعاء ذلك، منتقدًا مسبقاً هذا الفيتو باعتباره »خطأً اقتصادياً... 

سيصب في مصلحة« الصين، حسب وكالة »فرانس برس«.
مشاريع  على  الفيتو  حق   1989 منذ  األوروبية  المفوضية  وتمتلك 
االندماج الكبرى، لكنها نادرا ما استخدمته، وقد وافقت خلل 30 عاما 

على أكثر من ستة آالف عملية اندماج، فيما منعت أقل من 30 عملية.
منافسة  من  الصناعية  الشركات  وكذلك  وبرلين  باريس  وتتخوف 
شركة »سي أر أر سي« الصينية للسكك الحديد، الشركة األولى عالميا 
صينيتين  شركتين  بين  التقارب  عن  نشأت  التي  القطارات،  لصنع 

مملوكتين للدولة.
ولفت وزير المالية الفرنسي مؤخرا إلى أن هذه الشركة الصينية 
لسيمنز  قطارا   35 مقابل  السرعة كل سنة،  فائق  قطار   200 تصنع 

وألستوم.

السعودية تخطط إلنفاق 3.8 مليار 
دوالر لدعم التنقيب عن املعادن

املفوضية األوروبية تمنع مشروع 
اندماح »ألستوم« مع »سيمنز« 

بدء الترشح لرئاسة البنك الدولي اليوم
محمد العريان ورئيسة بيبسي كوال السابقة أسماء متداولة

● إندرا نويي● جيم يونغ ● محمد العريان● سري مولياني● ديفيد مالباس
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في  الواقع  ظهر  الغاز  حقل  إنتاج  إن  أمس  المصرية  البترول  وزارة  قالت 
البحر المتوسط وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

دوالر  مليار   1.2 الحقل سيستثمرون  إن شركاء  بيان  في  الوزارة  وقالت 
وكالة  وفق  بمنطقته،  التنموية  األنشطة  لتكثيف   2020  -  2019 في 
»رويترز«. وأضافت الوزارة أن استثمارات التنمية بالحقل في 2019-2018 
ويحوي   2015 في  ظهر  اإليطالية  إيني  اكتشفت  دوالر.  مليار   3.2 بلغت 

الحقل احتياطات تقدر بــ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
أن  بعد  حديثا  المكتشفة  حقولها  من  اإلنتاج  تسريع  إلى  مصر  وتسعى 
أعلنت توقفها عن االستيراد نهاية العام الماضي وسعيها للتحول إلى مركز 
ثالثة  أكثر من  إلى  بإنتاج ظهر  الوصول  للطاقة. وتستهدف مصر  إقليمي 

مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي.

2.1 مليار قدم مكعبة يوميا إنتاج حقل ظهر 
تنفيذ  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تتابع 
في  المستدامة  التنمية  برامج  بعض 
مدينتي جالو وأجخرة بمنطقة الواحات، 
كلية  في  مبان  »تطوير  تتضمن  التي 
الهندسة بمدينة جالو، وصيانة الطريق 
وأجدابيا،  أوجلة  مدينتي  بين  الرابط 

وتسليم سيارة مطافئ«.
المدينتين  المؤسسة  وفد  زار  فقد 
البرامج  تتضمن  الماضيكما  األسبوع 
النفط  مؤسسة  تنفذها  التي  التنموية 
قدرة  ذات  مياه  »تسليم عشر مضخات 

فصول  وتجهيز  جالو،  بلدية  إلى  عالية 
معدات  ــد  ــوري وت متكاملة  ــة  دراســي
ومنظومات الطاقة الشمسية والمتجددة 
النفطية  للشؤون  العالي  بالمعهد 

بمدينة أجخرة.
ــن الــمــؤســســة زار  ــد م وكـــان وفـ
برامج  سير  حسن  »لضمان  المدينتين 
التنمية المستدامة التي تقوم بتنفيذها 
للحقول  الــمــجــاورة  المناطق  لــدعــم 
والمواقع النفطية في كافة أرجاء البالد، 
وااللــتــزام  التسليم  حيث  مــن  ــك  وذل

بالشفافية في استخدام التمويل«.
المهندس  المؤسسة  وفــد  ــرأس  ت
خالد بو خطوة، مدير عام اإلدارة العامة 
لألمن والصحة والسالمة والبيئة والتنمية 
المستدامة، رفقة الدكتور شعيب األمين، 
نائب  شيتا  وجمعة  جالو،  بلدية  عميد 
ليبيا،  فــرع  فــي«  إم  »أو  شركة  مدير 
فرع  مدير  العرفي  عبدالعزيز  والعميد 
هيئة السالمة الوطنية بالمنطقة الشرقية، 
العباني مدير فرع  والعقيد عبدالحفيظ 

الهيئة الوطنية للسالمة بالواحات.

مؤسسة النفط تتابع تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الواحات
السعر بالدوالرنوع الخام

61.61برنت

53.35غرب تكساس

59.08دبي

62.32سلة أوبك

60.46أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 1 فبراير 2019

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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السنة الرابعة
العدد 168 2 جمادى األخرة 1440 هــ

7 فبراير 2019 م اخلميس

مليون   137.21( كندي  دوالر  مليون   180 بنحو  مشفرة  عمالت  تجمدت 
دوالر أميركي( في حسابات مستخدمي منصة كوادريجا الكندية الرقمية 
بعد وفاة المؤسس، الشخص الوحيد الذي لديه كلمة سر الدخول، على 
نحو مفاجئ في ديسمبر. وتوفي جيرالد كوتن )30 عاما( جراء مضاعفات 
لصفحة  وفقا  الهند  في  أيتام  دار  في  متطوعا  كان  بينما  كــرون  داء 

كوادريجا على موقع فيسبوك، التي أعلنت وفاته في 14 يناير.
وتقدمت المنصة، التي تسمح بتداول بتكوين واليتكوين وايثيريوم، 

بطلب حماية من الدائنين لدى المحكمة العليا في 
كوادريجا  ولدى  الماضي.  األسبوع  سكوشيا  نوفا 
مستحقة  ديون  وعليها  مسجل  مستخدم  ألف   363
كندي  دوالر  مليون   250 قدرها  إجمالية  بقيمة 
لعدد 115 ألف مستخدم تأثروا بالعملية وفقا إلقرار 
كوتن  أرملة  روبرتسون  جنيفر  به  تقدمت  رسمي 

نيابة عن الشركة.
الكمبيوتر  إن  اإلقـــرار  في  روبرتسون  وقالت 
متصلة  غير  محفظة  يــحــوي  لكوتن  الرئيسي 
باإلنترنت من العمالت المشفرة، غير متاح الوصول 

 180 على  تزيد  بقيمة  »عمالت  تركت  وفاته  وإن  اإلنترنت،  عبر  إليها 
مليون دوالر كندي مخزنة دون االتصال باإلنترنت«.

كان  منخرطة في نشاط كوتن حين  تكن  لم  إنها  روبرتسون  وقالت 
على قيد الحياة، وإنها لم تكن على دراية بكلمة السر أو رمز االسترداد، 
وأضافت »على الرغم من عمليات البحث المتكررة والدؤوبة، لم أتمكن 
من العثور عليهما مكتوبين في أي مكان«. وقالت روبرتسون في إقرارها 
إنها تلقت تهديدات عبر اإلنترنت و»تعليقات تحوي افتراء« بما في ذلك 

أسئلة بشأن طبيعة وفاة كوتن وما إذا كان توفي فعليا.

اإلمــارات  مصرف  وافــق  حيث  انتهى،  والكويت  دبي  بين  خالفا  أن  بدا 
نور  بنك  لدى  مجمدا  كان  دوالر  مليون   496 مبلغ  صرف  على  المركزي 

المملوك للحكومة في دبي منذ أواخر العام 2017.
من  جزء  وهو  كايمان،  جزر  في  المسجل  فاند(  )بــورت  صندوق  وقال 
مجموعة كويتية لالستثمار المباشر وحائز الحساب في نور بنك، إن األموال 
جرى اإلفراج عنها. ولم يرد البنك المركزي اإلماراتي وبنك نور على الفور 

على طلبات للتعقيب، حسب وكالة »رويترز«.
البالد  في  الموانئ  مؤسسة  هما  كويتيان،  حكوميان  كيانان  وكــان 
 200 نحو  إجماليه  ما  يستحقان  التقاعد،  بمعاشات  الخاص  وصندوقها 
مليون دوالر بعد تجميد األموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل 

مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك األموال من الفلبين.
وأعرب مارك وليامز، وهو مدير االستثمار في بورت فاند، لـ»رويترز« 
وبعض  األصلي  المال  رأس  إعادة  من  »تمكننا  بالتمكن  سعادته  عن 
انتهاء  بالموضوع  دراية  على  مصدر  أكد  بينما  للمستثمرين«،  األرباح 
في  موجودا  كان  الذي  المبلغ  معظم  أن  وليامز  وأضاف  األموال.  تجميد 
حساب الصندوق جرى تحويله أول من أمس )الثالثاء( إلى مستثمري بورت 
إن حكومة  »رويترز«  وقالت  كويتية.  كيانات حكومية  ذلك  في  بما  فاند، 

دبي لم ترد على طلب للتعليق.

لصالح  نهائيا  حكما  األربعاء،  أمس  تونس،  في  العليا  المحكمة  أصدرت 
المصرف الليبي الخارجي، رفضت فيه دعوى التعويض التي أقامتها الشركة 

التونسية »l ms« ضد المصرف الليبي الخارجي، حسب مصادر قضائية.
كانت محكمة االستئناف التونسية واقفت في الرابع عشر من يونيو العام 
2017 على دعوى االستئناف التي رفعها المصرف شكال وأصال، ونقض الحكم 
االبتدائي، والقضاء برفع الدعوى ورفع التوقيفية، وتغريم الشركة المدعية.

وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية العام 2011، حين طلبت شركة 
النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 126 مليون دوالر  الشرارة للخدمات 
أميركي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود 
 l« لتغطية متطلبات السوق المحلية عبر ثالث بواخر وقود بواسطة شركة
ms« التابعة لرجل األعمال التونسي أسعد بن سهل وفقا لتقارير اطلع عليها 

مراسل »الوسط« من طرابلس.
وقامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلى بنغازي، التي صودرت 
من قبل قوات الحلف األطلسي »ناتو« بقيمة 53 مليون دوالر أميركي، وتم 
قبل  الخارجي من  الليبي  للمصرف  العام  المدير  توقيف محمد بن يوسف 
إدارة البحث الجنائي بالنظام السابق إزاء ذهاب الشحنة إلى بنغازي وليس 

إلى طرابلس.

المتعاملين  ستلزم  إنها  األربعاء  أمس  المصرية  المالية  وزارة  قالت 
جنيه   500 على  تزيد  التي  المستحقات  بسداد  الحكومية  الجهات  مع 

إلكترونيا وذلك بداية من مايو المقبل.
إن  بيان  في  معيط  محمد  المالية  وزير  وقال 
لتحقيق  الــدولــة  خطة  »الستكمال  يأتي  الــقــرار 
المعامالت  جميع  ميكنة  خالل  من  المالي  الشمول 
وكانت  »رويترز«.  وكالة  نقلت  ما  المالية«، حسب 
المصري  للرئيس  قرارا  نشرت  الرسمية  الجريدة 
بإنشاء   2017 فبراير  في  السيسي  الفتاح  عبد 
تستهدف  خطوة  في  للمدفوعات  القومي  المجلس 
البنوك  خارج  النقد  استخدام  خفض  على  العمل 

وتحفيز الدفع اإللكتروني.
إنها »تقوم  المالية في بيان أمس  وقالت وزارة 
التحصيل  نقاط  ماكينات  بنشر  الحالي  الوقت  في 

اإللكتروني... تمهيدا لالنتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط 
تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل( 2019 وربط هذه 

الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل اإللكتروني بوزارة المالية«.

اإلمارات تفرج عن 496 مليون دوالر 
كانت مجمدة وتنهي خالفا مع الكويت

حكم نهائي للمحكمة العليا في تونس 
لصالح املصرف الليبي الخارجي

مصر: الدفع إلكتروني ألي تعامالت 
حكومية ابتداء من مايو

ماليني العمالت املشفرة مجمدة 
بعد وفاة مؤسسها الكندي

تزامنا  ليبيا،  في  اإلعمار  إعادة  عن  الحديث  تجدد 
ومستثمرون  أعمال  رجــال  يخطوها  خطوات  مع 
مشروعات  إلطــالق  الالزمة  الخام  المواد  لتوفير 
لكن  السياسي،  واالنقسام  الحرب  خلفته  ما  تعمير 
في  الخطوات  هذه  جدوى  عن  يتساءلون  مراقبين 
البالد،  في  واألمني  السياسي  االستقرار  غياب  ظل 

ومعوقات التبادل التجاري مع دول الجوار.
الليبية  التجارية  الغرفة  وقعت  القاهرة  ففي 
بروتوكول  الماضي  اإلثنين  المشتركة  المصرية 
ويهدف  المصرية،  البناء  مــواد  غرفة  مع  تعاون 
البلدين  التجاري بين  التبادل  البروتوكول إلى تعزيز 
السوق  حاجة  مع  خاصة  البناء،  مــواد  مجال  في 
إعــادة  لمشروعات  الــالزمــة  البناء  لمواد  الليبية 

اإلعمار.
القاهرة  غرفة  استقبلت  الماضي  يناير  وفــي 
الليبيين  األعمال  أصحاب  مجلس  من  وفدا  التجارية 
مجلس  عضو  الفرجاني  فوزية  برئاسة  بنغازي  فرع 
في  التعاون  سبل  لبحث  بنغازي  فرع  ومدير  اإلدارة 
تستضيف  أن  المقرر  من  فيما  بنغازي،  إعمار  خطة 
البناء خالل شهر  بنغازي معرضا متخصصا في مواد 

إبريل المقبل تحت شعار »صنع في مصر«.
والمؤتمر  بالمعرض  استبشروا  اقتصاديون  وكان 
مطلع  عــقد  الــذي  بنغازي،  إعمار  إلعــادة  الدولي 
 40 نحو  إلــى  وخلص  الماضي،  العام  من  مايو 
المشاركين،  مناقشات  خالصة  تمثل  مهمة  توصية 
التوصيات هي خارطة طريق  ورأى محللون أن تلك 
تحويل  بل  فحسب،  اإلعمار  ــادة  إلع ليس  مهمة 
بنغازي إلى مركز استثماري مهم، لكن بقي السؤال 
إلى  وتحويلها  االقتراحات  هذه  تفعيل  فرص  عن 

واقع ملموس.
الصناعة  غرف  اتحاد  رئيس  تحدث  جانبه  من 
تحديات  عــن  الرعيض  محمد  الليبي  والــتــجــارة 
التبادل  صعيد  على  اإلعمار  إعادة  مشروعات  تواجه 
إلى  بينها مصر، ودعا  الجوار ومن  التجاري مع دول 
مشيرا  ليبيا،  الي  المصرية  الصادرات  حركة  تنشيط 
عمق  مع  يتناسب  ال  البينية  التجارة  حجم  أن  إلى 
فيما  الشقيقين.  البلدين  بين  التاريخية  العالقات 
هاني  المصرية  الليبية  التجارية  الغرفة  رئيس  أكد 
تعزيز  نحو  جادة  بخطوات  السير  أهمية  سفراكس 
إزالة  إلى  داعيا  البلدين،  بين  االستثماري  التبادل 

العوائق التجارية بين مصر وليبيا.
على  يتجدد  اإلعمار،  إعــادة  عن  الحديث  وظل 

رئيس  أعلن  إذ   ،2011 العام  منذ  موسمي  نحو 
االنتقالي  الوطني  للمجلس  التنفيذي  المكتب 
نفسه  العام  أكتوبر من  في  جبريل،  السابق محمود 
عاما  العشرين  خالل  ليبيا  إعمار  إلعادة  برنامج  عن 
 24 بواقع  دوالر،  مليار   480 تكلفته  تتجاوز  المقبلة 

مليار دوالر سنويا.
تكلفة  فإن  الدولي  البنك  تقديرات  آخر  ووفق 
مليار   200 ستبلغ  التحتية  البنية  مرافق  إعمار  إعادة 
التقرير  لكن  المقبلة،  العشر  السنوات  خالل  دوالر 
الفصلي  االقتصادي  »الموجز  عنوان  حمل  الــذي 
إن  قال  أفريقيا«  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 
وحلول  السياسي  األمني  االستقرار  من  حالة  وجود 
فى  اإلعمار  إعادة  حركة  يحفز  أن  شأنه  من  السالم 
مما  لديها  االستثمار  حركة  ويشجع  المعنية،  الدول 

يساهم فى زيادة مستويات إنتاج النفط فى ليبيا.
الخطوات  جدوى  عن  يتساءلون  مراقبين  لكن 
بين  السياسي  االنــقــســام  اســتــمــرار  مــع  الحالية 
حكومة  ــود  وجـ ــدم  وعـ ــهــا،  وغــرب ــالد  ــب ال شـــرق 
ودفع  حماية  تضمن  موحدة  أوتشريعات  واحــدة 

ذلك  على  عالوة  التحتية،  البنية  في  االستثمارات 
ومستقبل  واقــع  عن  يتساءلون  المتابعين  فــإن 
األمني  الوضع  هشاشة  ظل  في  المشروعات  هذه 
البالد،  غرب  على  المسلحة  المجموعات  سيطرة  مع 
وتصاعد  الجنوب،  في  للجيش  العسكرية  والعمليات 

والقاعدة. تنظيمي »داعش«  خطر 
على  الدولي  الصراع  يشتد  مواز،  صعيد  على 
إذ  ــار«،  ــم اإلع بـ»كعكة  سياسيون  يصفها  مــا 
حضورا  الدولية  القوى  أبرز  إحدى  إيطاليا  تعتبر 
لتدعيم  جــاهــدة  وتسعى  الليبية،  الساحة  فــي 
الماضي،  يونيو  وفي  البلد.  هذا  في  استثماراتها 
سالفيني،  ماتيو  اإليطالي،  الداخلية  وزير  أعلن 

والشراكة  ليبيا  في  االستثمارات  من  مزيد  عن 
والبنية  الطرق  إنشاء  في  واالستثمار  االقتصادية 
طلب  على  بناء  ليبيا  في  والمستشفيات  التحتية 

قوله. وفق  الليبية  السلطات  من 
المشهد  على  نفسها  الصين  تفرض  كذلك 
والمساهمة  ليبيا،  إلى  شركاتها  بعودة  بتعهدات 
سفارة  لفتح  إضافة  ليبيا،  إعمار  صندوق  في 
ممكن.  وقت  أقرب  في  طرابلس  بالعاصمة  صينية 
بشأن  تفاهم  مذكرة  والصين  ليبيا  وقعت  كما 
والطريق«،  »الحزام  مبادرة  إلى  ليبيا  انضمام 
وخصصت   2013 فــي  عنها  بكين  أعلنت  التي 
مليار   600 نطاقها  في  ستقام  التي  للمشاريع، 

دوالر.
والــتــحــديــات  المحلية  الــمــصــاعــب  بــيــن  ومــا 
إعــادة  عن  الحديث  يبقي  والدولية،  اإلقليمية 
ويقول  واقــعــا،  منه  أكثر  أمــانــي  محل  اإلعــمــار 
إلى  يحتاج  البناء  شرارة  إطالق  قرار  إن  محللون 
قوية  ومؤسسات  وأجهزة  موحدة  سياسية  إرادة 

حمايته. على  تقوم 

ضجيج بال طحين في غياب االستقرار السياسي واألمني

خزنها في كمبيوتر شخصي

القاهرة - عالء حموده

بروتوكوالت ومؤتمرات إلعادة إعمار ليبيا .. كيف ..؟

البنك الدولى: 200 مليار دوالر 
تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في 

ليبيا خالل السنوات العشر المقبلة

 < توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة مواد البناء و االقتصادية الليبية

 < منصة حقل نفط في بحر الشمال

للعام  النفط  لسعر  توقعاته  باريبا«  »بي.إن.بي  خفض 
البنك  وقــال  للبرميل،  دوالرات  ثمانية  بواقع   2019
تكساس  غرب  خام  سعر  متوسط  يبلغ  أن  المتوقع  من 
68 دوالرا  وبرنت  للبرميل  61 دوالرا  األميركي  الوسيط 

للبرميل.
وأضاف إن التوقعات الجديدة لسعر النفط تفترض أن 
بالكامل،   2019 لتغطي  اإلنتاج  تخفيضات  أوبك ستمدد 
األول  النصف  في  ترتفع  النفط سوف  أسعار  إن  وأضاف 

من 2019 بفعل شح اإلمدادات.
فيما توقع أن تنخفض أسعار النفط في النصف الثاني 
وزيــادة  االقتصادي  النشاط  ضعف  بفعل   2019 من 

صادرات الخام األمريكية إلى األسواق العالمية.
البترول  معهد  من  بيانات  أظهرت  أخري  ناحية  من 
الواليات  في  الخام  النفط  مخزونات  أن  األمريكي 
المتحدة ارتفعت األسبوع الماضي على الرغم من زيادة 
المصافي إلنتاجها، في الوقت الذي زادت فيه مخزونات 

البنزين ونواتج التقطير.
الخام  مخزونات  إن  الثالثاء،  بيان  في  المعهد  وقال 

2.5 مليون برميل في األسبوع المنتهي  ارتفعت بمقدار 
مقارنة  برميل،  مليون   448.2 إلى  فبراير  من  األول  في 
برميل،  مليون   2.2 قدرها  لزيادة  محللين  توقعات  مع 

وفقا لـ»رويترز«.
كاشينج  تسليم  مركز  في  الخام  مخزونات  أن  وأضاف 

بأوكالهما ارتفعت بواقع 889 ألف برميل.
استهالك  مــعــدالت  أن  المعهد  بيانات  وأظــهــرت 

المصافي ارتفعت بمقدار 85 ألف برميل يوميا.
وارتفعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، مقارنة 
مع توقعات محللين في استطالع للرأي أجرته »رويترز« 

لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
الديزل  تشمل  التي  التقطير،  نواتج  مخزونات  وزادت 
مع  مقارنة  برميل،  ألف   141 بمقدار  التدفئة،  وزيــت 
لما  وفقا  برميل،  مليون   1.8 قدره  بانخفاض  توقعات 

أظهرته بيانات المعهد.
األسبوع  الخام  من  المتحدة  الواليات  واردات  وزادت 
برميل  مليون   7.8 إلى  يوميا  برميل  ألف   189 الماضي 

يوميا.

»بي.إن.بي باريبا« يتوقع 68 دوالرا لبرميل النفط في 2019

● محمد معيط

السعودية األولي وليبيا الخامسة

»أوابــك«  منظمة  عن  صــادرة  بيانات  أظهرت 
من  العربية  الــدول  احتياطي  إجمالي  أن  للنفط 
ليبيا  وتحتل  برميل،  مليار   716.38 بلغ  النفط 
إلى  يصل  باحتياطي  عربيًا  الخامسة  المرتبة 

48.36 مليار برميل.
احتياطي  أن  إلى  ــك«  »أواب إحصائية  وأشــارت 
في  برميل  مليار   48.40 بلغ  النفط  من  ليبيا 
 ،2015 49.52 مليار برميل في  2013، ليرتفع إلى 
في  برميل  مليار   48.36 إلى  تقديراته  تراجع  ثم 

.2017
وأوضحت البيانات أن أكبر احتياطي عربي للنفط 
كان من نصيب السعودية بواقع 266.46 في العام 
 148.76 إلى  يصل  باحتياطي  العراق  تلتها   ،2017
الثالثة، إذ بلغ  مليار برميل، ثم الكويت في المرتبة 

احتياطيها من النفط 101.5 مليار برميل.
بـ  الــرابــع  المركز  في  ــارات  اإلمـ ــة  دول وجــاءت 

يطرأ  لم  الذي  االحتياطي  وهو  برميل،  مليار   97.8
المركز  قطر  واحتلت   .2013 العام  منذ  تغيير  عليه 
مليار   25.2 إلى  يصل  باحتياطي  عربيًا  السادس 

برميل.
الجزائر  جاءت  والثامن  السابع  المركزين  وفي 
مليار  و3.47  برميل  مليار   12.2 باحتياطي  ومصر 

التوالي. على  برميل 
احتياطي  إجمالي  أن  البيانات  أظهرت  كما 

الدول األعضاء
للنفط  المنتجة  العربية  الــدول  منظمة  في 

706.84 مليار برميل. »أوابك« بلغ 
»أوابك«  خارج  من  المنتجة  العربية  الدول  أما 
وصل  فقد  والـــســـودان،  والــيــمــن  عــمــان  ــي  وه
مليار  و2.67  برميل  مليار   5.37 إلى  احيتاطيها 

التوالي. برميل، و1.5 مليار برميل على 
لم  والبحرين  تونس  من  كــاًل  أن  إلــى  يشار 
الخام  النفط  من  احتياطيهما  تقديرات  تتجاوز 
على  برميل  مليون  و120  برميل  مليون   430

التوالي.

أوابك: 716.38 مليار برميل 
احتياطي الدول العربية من النفط

القاهرة - الوسط

20132014201520162017الدول
265.85266.58266.46266.46266.46السعودية

145.30143.07143.10148.766148.766العراق

101.50101.50101.50101.5101.5الكويت

97.8097.8097.8097.897.8االمارات

48.4048.4249.5248.36348.36ليبيا

25.2425.2425.2425.2425.2قطر

12.2012.2012.2012.212.2الجزائر

4.204.403.473.473.47مصر

2.52.52.52.52.5سورية

0.430.430.430.430.43تونس

0.120.120.120.120.12البحرين

703.53702.26702.33706.84706.84اجمال الدول األعضاء

5.505.505.315.3735.373عمان

2.672.672.672.672.67اليمن

1.501.501.501.51.5السودان

713.20711.93711.81716.39716.38اجمال الدول العربية

)مليار برميل(احتياطي النفط 2013 ـ 2017
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»مالعبية ليبيا« األرض املحروقة 
تحول أقدامهم إلى أجنحة

ميالد عمر المزوغي

أحالم المهدي

وأيضًا  والعامة(  الخاصة  )المؤسسات  واالعتبارية  العادية  الشخصيات  أن  عليه  المتعارف 
اآلخرين  قبول  ومدى  أهدافها  تحقيقها  ومدى  عملها  تقييم  إلى  فترات  على  تسعى  الدول, 
المسار  تغيير  األمر  يستلزم  وقد  الخطط،  وتعديل  األخطاء  تجنب  على  العمل  ثم  ومن  لها 
األدنى. بالحد  ولو  للجميع  المشتركة  األهداف  لتحقيق  درجة(   180 )ليس  بالتأكيد  ولكن 

لشعوبنا  بالمآسي  المليء  وتاريخهم  المسلمين  لإلخوان  الدولي  التنظيم  عن  بعيدًا 
األعضاء  بعض  ترشح  بأن  والتدليس  الخداع  مارسوا  ليبيا  فإخوان  واإلسالمية,  العربية 
نفس  حمل  لهم  حزبًا  شكلوا  ثم  ومن  البرلمانية   2012 العام  انتخابات  في  فردية  بصفة 
التي  له  تبعيتهم  مدى  نقل  لم  إن  بينهم  الترابط  مدى  على  يدل  مما  إردوغان  حزب  اسم 
البلد,  لحكم  المطلقة  األغلبية  ينالوا  لم  ذلك  رغم  ولكنهم  المتكررة,  زياراتهم  في  تجلت 

بدورها. المؤسسات  قيام  وجه  في  عثرة  حجر  أصبحوا  بل 
منحة  له  قدموا  اإلسالمية,  الخالفة  بإقامة  لهم  حلمًا  مصر  حكم  مرسي  تولي  في  رأوا 
مرسي  سقوط  مع  كابوسًا  أصبح  حلمهم  لكن  دوالر,  الملياري 
وفي  المغوار,  وجيشها  مصر  أبناء  يد  على  القاضية  بالضربة 
أنصار  مع  تحالفوا  ليبيا  في  القائم  الوضع  على  اإلبقاء  سبيل 
بنغازي،  في  وخاصة  اإلرهابية  التنظيمات  من  وغيرها  الشريعة 
في  لهم  مخالف  كل  تكفير  إلى  التنظيمات  تلك  عمدت  حيث 
األمنية  واألجهزة  المسلحة  القوات  أبناء  كافة  اعتبروا  الفكر, 
الطرق,  بكافة  منها  التخلص  وجب  حيوية  أهدافًا  رتبها  بمختلف 
بل  للوطن,  والؤها  أمنية  وقوة  موحد  بجيش  يؤمنون  ال  ألنهم 

بأوامرهم. يأتمر  وطني  حرس 
الحقيقي,  حجمهم  ما  حد  إلى  أظهرت   2014 العام  انتخابات 
األحياء  بعض  سكان  وإجالء  طرابلس  مطار  إحراق  إلى  فعمدوا 
شعبي  ثقل  من  تمثله  وما  العاصمة  على  االستيالء  ثم  ومن 
القنوات  قفل  الدولة,  مقدرات  كل  في  التحكم  تم  وسياسي, 
وأصحاب  النشطاء  بعض  اعتقال  الرأي,  تخالفهم  التي  اإلعالمية 
ودموع  تباكيهم,  قنواتهم,  عبر  شاهدنا  لقد  المخالف..  الرأي 
عطف  بها  يستجلبوا  لكي  يذرفونها  تنفك  لم  التي  التماسيح 
قوات  كانت  عندما  النشاز  أصواتهم  آذاننا  و)أصمّت(  اآلخرين 
قنفوذة  محور  وخاصة  بنغازي  في  المحاور  كل  في  تتقدم  الجيش 

األبد. وإلى  وأده  تم  قد  أن مشروعهم  أدركوا  الذي بسقوطه 
أحدثتها  التي  القالقل  بفعل  أشقائها  من  لحصار  تتعرض  لإلخوان  الرسمي  الداعم  قطر 
وفي  المطالب،  لتحقيق  استجابتها  بمدى  رهنًا  وذلك  الحصار  يطول  ربما  الدول,  بتلك 
مدخرات  على  لالستحواذ  يسعون  الخصوص  وجه  على  وأمريكا  الغرب  إن  األحوال  جميع 
األموال  وإهدار  االستقرار  عدم  حالة  لتعيش  بينها  الفرقة  بث  ومحاولة  المنطقة  شعوب 
العالمي  اإلخوان  بتنظيم  األجواء  تعصف  عندما  بينها,  فيما  واالقتتال  األسلحة  شراء  في 
هذه  المراجعة  تكون  أن  نتمنى  المراجعة,  عن  الحديث  إلى  الوطن  في  أخواننا  يسارع 
عالميًا(  اإلخوان  شيطنة  )محاولة  جدا  كبيرة  أنها  يبدو  التي  الضغوط  بسبب  ليست  المرة 
متناول  في  طعامًا  تكون  األهمية  عديمة  متناثرة  أشالء  إلى  األجسام  تحوّل  قد  والتي 
الوطنية  اللحمة  تعيد  حقيقية  مراجعة  نتمناها  بل  بالبلد,  تتربص  التي  المفترسة  القوى 
المختلفة  الطوابير  حيث  الحياة,  مقومات  أبسط  إلى  يفتقر  أصبح  الذي  البلد  أبناء  إلى 

الليبية!. بالدولة  رئيسيًا  معلمًا  أصبحت  والمقابر,  الموتى«  »دار  على  الطوابير  فيها  بما 
أمني  أو  استخباراتي  نظام  بها  يوجد  وال  يحميها,  خارجي  سياج  بال  دولة  اليوم  ليبيا 
وأصبحت  عليها,  تتطاول  الدول  وكل  بها  تنتعش  العالم  مخابرات  أن  نجد  بل  وطني, 
بمختلف  أبنائها  تكاتف جهود كل  إلى  بحاجة  اليوم  ليبيا  والدولي,  اإلقليمي  للصراع  ساحة 
فيها  يحظى  التي  العصرية  الدولة  بناء  ألجل  وأعراقهم,  والفكرية  السياسية  توجهاتهم 
خالل  من  الغربية  الديمقراطية  وفق  المسؤولية  وتحمل  االحترام  من  القدر  بنفس  الجميع 

االقتراع. صناديق 

كل  تجعل  القدم  كرة  أقدام العب  فإن  القلوب،  أبواب  لصاحبها  البيانو  عازف  أصابع  تفتح  كما 
الليبي من اسمه  القدم  أّن سبتمبر حاولت تجريد العب كرة  األبواب مشرعة في وجهه، ورغم 
وجعله مجرد رقم يلهث وراء حلم بعيد, فإنها أخفقت بسبب هوس الليبيين بهذه اللعبة, وانتشار 
»المرابيع«،  وفي  المدرجات  في  وفرضتها  عرفتها  التي  الشعبية  األوساط  في  الالعبين  أسماء 

لتعود أيضًا إلى ألسنة المعلقين وسطور أخبار الصحف اليومية.
فقد اختفت كل الساعات والمنبهات ذات يوم وحلت محلها الموسيقى الشهيرة لفقرة الصباح 
الرياضي التي امتزجت بصوت »محمد بالراس علي« المنبعث من كل راديو في البالد، لتكون 

سببًا كافيًا لالستيقاظ باكرًا مهما كان المستمع كسواًل.
ورغم ذلك فإن األقدام الليبية اكتفت بمداعبة الكرة على مالعب أرض الوطن، ربما بسبب 
أكثر  القدم  كرة  تعتبر  تكن  ولم  االجتماعي  محيطها  لالغتراب عن  تميل  ال  التي  الليبي  عقلية 
فبراير  قبل  الليبية  األندية  عاشتها  التي  االقتصادية  االنفراجة  ساعدت  وقد  هواية،  مجرد  من 
2011 على تغذية الطموح المالي لالعب الليبي فركز على األندية المحلية ال يبرحها أبدًا، وبذلك 

تكاتفت الظروف لتمنع التاريخ من تسجيل أي تجربة احترافية باسم ليبيا.
إلى أن جاء »البرنس الليبي« الذي زاد من شعبية الدوري التونسي في ليبيا وأجبر الليبيين 
التركي واالستماع لمعلقين ال تُفهم منهم إال  الدوري  على متابعة 
كلمة واحدة هي »التايب« بالالم القمرية, وبشغف كبير أيضًا صرنا 
أشهر  كان  التي  الغزل  عبارات  والحقنا  السعودي  الدوري  في  خبراء 
المعلقين العرب يصفون بها جمال أداء التايب في الملعب, وإن غابت 
كؤوس اإلنجازات عن الخزائن الليبية فقد حملها العبون ليبيون، وإن 
كان »الشان« إنجازنا اليتيم فإن كأس االتحاد األفريقي الكونفدرالية 
حملت بصمة ليبية في مناسبتين، رغم ذهابها إلى خزائن فرق أخرى.
األندية  اللعب في  يعد  ولم  الظروف،  وتغيرت  اليوم  الحكام  تغير 
الليبية ترفًا يحلم به الالعب، وبالتوازي مع تصاعد األزمة االقتصادية 
اهتمام،  أي  نعيره  ال  قد  خفي  مؤشر  تصاعد  البالد  في  والسياسية 
مالعب  في  التحليق  لمحاولة  أجنحة  إلى  الليبية  األقدام  تحول  وهو 
العالم، فانضم سند الورفلي إلى التايب في إنجازه القاري عام 1999، 
األفريقي  االتحاد  كأس  المغربي  البيضاوي  الرجاء  فريقه  مع  ورفع 

الكونفدرالية في ديسمبر الماضي 2018.
أفريقيا لكن  أن يسطع نجم في مالعب شمال  السهل  ليس من 
المعطيات تغيرت وستتغير النتائج، فأخبار حمدو الهوني مفرحة جدًا 
منذ الخطوة األولى له مع الترجي، بل يبدو أننا سنتابع أخبار الدوري 
الملعب  مع  صولة  ويحيى  المنستير،  اتحاد  مع  الكوت  المهدي  أخبار  لنعرف  بانتظام  التونسي 
القابسي وطارق الصيد مع الملعب التونسي، وسنتابع أيضًا تألق النجم مؤيد الالفي على المالعب 
الجزائرية. كذلك فإن محمد منير وإسماعيل التاجوري لم يهتما كثيرًا بقرار »ترامب« السياسي 
المتعلق بحظر سفر الليبيين إلى بالده، فأقدامهما أقوى من أي جواز سفر في العالم، وهي ما 

أبعدتهما عن هذا القرار وفتحت أمامهما أبواب المالعب األميركية.
الذي  الدون  بلد  البرتغال  ففي  أوروبا،  أيضًا في  ونحتاجه  لنا موطئ قدم نستحقه  يكون  قد 
احتفت  الحقيقيون  النجوم  إال  يسطع  ال  حيث  رونالدو،  كريستيانو  الليبيين  من  الكثير  يعشقه 
الصحافة الرياضية هناك بالليبي المعتصم المصراتي وشبهته بنجم وسط ارتكاز ريال بيتيس 

اإلسباني والمنتخب البرتغالي »ويليام كارفالو«، بل وصفت االثنين بالتوأم.
نعرف البرتغال جيدًا، لكن بعضنا قد يجهل الموقع الجغرافي لمونتينيغرو، حيث استقر زكريا 
الهريش ليلعب الفوتبول هناك، للمرة األولى في تاريخ الكرة الليبية عشرات الالعبين سيلعبون 
خارج مالعبنا السيئة، لكن ليس بعيدًا عن الجمهور الليبي الذي سيالحقهم في كل مكان من 
العالم، وسيحتفل معهم بإنجازاتهم التي يراها البعض بعيدة وأراها قريبة، وسينعكس هذا حتمًا 
على المنتخب وعلى مستوى الكرة في البالد، عندما يتحول الهواة إلى محترفين ويسيرون على 

صراط المجد واإلنجازات.

صالح الحاراتي

»فوتــــــه«!؟

إحدى  وهــو  التكتيكي،  بالتجاهل  يسمى 
المُستخدمة  السلوكية  االستراتيجيات 
صاحبه  يسعى  تحدٍ  سلوك  على  الــرد  في 
على  الحصول  أو  االنتباه  للفت  أو  لالستفزاز 

رد فعل من اآلخرين.
ويفضل استخدام هذه االستراتيجية عندما 
سلوك  عنه  يصدر  الذي  الشخص،  تصادف 
اآلخرين،  من  فعل  رد  أي  يتلقى  أن  يسعده 

حتى لو كان سلبيًا.
واإلطالة  التدقيق  تستحق  ال  أمورٌ  فهناك 
وإضاعة  عندها  الوقوف  حتى  أو  التفكير  في 
الطريقة  يكون هو  قد  فالتجاهل  وقتنا معها، 
الكلمات  تلقي  أو  المواقف  لمواجهة  الناجحة 

السلبية. التصرفات  أو 
لنا  يتبين  »فوته«  لمفردة  المعنى  بهذا 
للتجاهل  حيث  وراءها،  المختبئ  المعنى  عمق 
السلبية  الكلمات  فتجاهل  عديدة،  ميزات 
يبعدك  أمر  هو  اآلخرين  من  األفعال  وبعض 
عن الشعور باليأس والقنوط واإلحباط خاصة 
وهو  بشرية  طبيعة  االختالف  أن  نعلم  وأننا 
الذي قد يخلق البغضاء بين الناس.. الختالف 
السياسية  واالنتماءات  الشخصية  القناعات 
المواجهات،  إلــى  تــؤدي  قد  أسباب  وتلك 

لم  وأظنه  انتباهي  أثار  ومختصر  مكثف  لفظ 
اللفظ  الزمن،  من  عقدين  قبل  متداواًل  يكن 
نصيحة  صورة  في  ويأتي  الليبية؛  باللهجة 
تجاهل  أو  األمر«  تجاوز  أو  »تجاهل  بمعني 
الشخص المعني وال تهتم وال تكثرت به، أي 

ال تقيم له وزنًا وال تأخذه بعين االعتبار.
أصل  عن  بعيدًا  ليس  بظني  والمعنى 
المعاني  قاموس  ففي  الفصحي،  في  الكلمة 

نجد
أن َفاتَ اْلوَْقتُ: أي َذهَبَ وَمَضَى

رَهُ: أي نَِسيَه َفاتَهُ َأْن يَُذكِّ
فات األمرُ: مرَّ ومضي

فات الشيَء: جاوزه.
بعض  مع  ــر  األم مناقشة  بعد  وخلصت 
التجاهل  تعني  هذه  »فوته«  أن  األصدقاء، 
ال  شخصًا  أو  كالمًا  أو  موقفًا  تتجاوز  بحيث 
لعدم  أما  لسلبيته  عنده  تتوقف  أن  يستحق 
لباقته أو مأساويته وغير ذلك من المنغصات، 
والتغافل  والتجاهل  التجاوز  يبدو سلوك  وهنا 
مسألة إيجابية ألن اإلنسان إذا أتقن التجاهل 

فيمكنه تجاوز الكثير من مشاكل الحياة.
ــه  ــرأت ــل ق ــاه ــج ــت وهـــنـــاك نـــوع مـــن ال
ما  هــنــاك  ــأن  ب مــفــاده  الويكيبيديا  عــن 

أو كلمة  رأي،  أو  فإذا توقفنا عند كل تصرف، 
جارحة فإن الحياة ستصبح صعبة وكئيبة.

إن  لــك  ويــقــول  أحــدهــم  أتــاك  لــو  تخيل 
بكل  عليه  فترد  مسيئًا  كالمًا  عنك  قال  فالن 
بساطة »فوته« أي تجاهله؛ أنت هنا تعبر عن 
مما  سلبي  تأثير  ألي  وتجاوزك  بنفسك  ثقتك 
سمعت.. ألن سمعتك ال تتعلق بما يظنون بل 
بما تظن أنت وبما تقوم به طالما تصرفاتك 

مقبولة ومنطقية وال تلحق الضرر بأحد.
هي  قريب  ــر  آخ بمعنى  »فــوتــه«  تبقى 
لم  منا  فمن  أحمق،  كل  مع  الحكيم  التصرف 
األذى  كان  سواء  حوله..!  ممن  األذى  ينله 
معنويًا بكالم أو بفعل ولكن هل نرد اإلساءة 
الناس كما يعاملوننا..  باإلساءة، وهل نعامل 
أم يجب علينا أن نوطن أنفسنا على أن نعامل 

اآلخرين بأخالقنا وليس بأخالقهم
»فوته«  يقابل  أظنه  ما  تذكرت  وأخيرًا 
وكبر  دماغك،  )اشتري  المصرية  باللهجة 
»وَِإَذا  أيضًا  الذاكرة  استدعت  وربما  مخك(.. 

ِباللَّغِْو مَرُّوا كِرَامًا« مَرُّوا 
»وِإَذا خَاَطبَهُمُ اْلجَاهُِلوَن َقاُلوا سَاَلمًا«

 »فوته« هذه 
تعني التجاهل 

بحيث تتجاوز 
موقفًا أو كالمًا أو 
شخصًا ال يستحق 

أن تتوقف عنده 
لسلبيته

خديجة العمامي

 الخبز... كلما أعطيت منه زاد

وعطفها  بحبها  كذلك  كانت  وقد  كلهم، 
مساء  في  تنورها  حول  نجتمع  كنا  وكرمها 
لكل  كان  الذي  خبزها  ننتظر  جميل  رمضاني 
)قنان(  طفل  ولكل  منه  نصيبٌ  الحي  بيوت 

الصغار. هدية لمن كان صائمًا من 
كنا  ولكن  الكذب  معنى  ما  نعرف  نكن  لم 
رغيف  على  نحصل  أن  أردنا  إذا  بأننا  نعرف 
أن  فعلينا  )قنان(  نسميه  الذي  الصغير  الخبز 

نصوم ولو نصف يوم.
لم نكن أغنياء ولكن لم نعرف الفقر. كانت 
الجيران  على  التنور  خبزة  توزع  سالمة  حني 

كلمة  زاد.  منه  أعطيت  كلما  الخبز... 
في  التصقت  مرة  ذات  سالمة  حني  قالتها 
طفلة  كنت  حينما  الصغيرة  ذاكرتي  جدار 

التنور( )ترمي خبزة  بجوارها وهي  ألعب 
ال  صافية  نقية  تظل  الــصــغــار  ــرة  ذاكـ
شكوك  تطالها  وال  الكبار  ظنون  بها  تعبث 
فهمها  في  تجتهد  ال  فأنت  المشككين 
وقت  يأتي  أن  إلى  مدخراتك  حبيسة  وتظل 

استخدامها.
التي  الطيبة  الــجــارة  تلك  سالمة  حني 
جدتهم  بأنها  جميعهم  الحي  أطفال  يعتقد 

تكن  لم  أنها  رغم  )مجانًا(  السبيل  وعابري 
منه  تقتات  صغير  متجر  صاحبة  وكانت  غنية 
ذهنها  إلى  يتبادر  لم  أنه  إال  وأسرتها،  هي 
لالتجار. مربحة  الخبز سلعة  بأن  يومًا  النقي 

بأن  الحي  أهل  من  أسمع  كنت  ما  كثيرًا 
عطر  بالعطاء..  إال  يغُلب  ال  ــوٌل  غ الفقر 
ــراود  ي ــذي  ال ــل  األم هــو  ــزال  ي ال  الماضي 
الحاضر  رائحة  لوثته  أن  بعد  المستقبل 
لوطن  كيف  السؤال  يظل  ولكن  العفنة. 
العوسج  يثمر  أن  الرحيمة  القلوب  أنبت هذه 

بعضا؟. يأكل بعضه  وأن 

يظل السؤال 
كيف لوطن أنبت 

هذه القلوب 
الرحيمة أن يثمر 

العوسج وأن يأكل 
بعضه بعضا؟

ثروة الثورة املهدرة

بما  القدرات  وبناء  للتدريب  المادية  اإلمكانيات 
يمكن من الوصول إلى التمثيل المنصف في توزيع 

الوظائف.
نلحظ بونًا شاسعًا بين المقصود بوظيفة الدولة 
المتحاورين  لدى   »Allocation State« التوزيعية 
الريعية  الذهنية  عليهم  تهيمن  الذين  الليبيين، 
النظام  لرأس  الديماغوجي  التنظير  غّذاها  التي 
والحاجة  البدوية  الحريّة  بين  بربطه  الدكتاتوري 
إشباعها  يتم  والــتــي  الــغــرائــز  تتملكها  الــتــي 
الثروة  وتوزيع  والشراكة،  كالمقايضة،  بالبدائيات، 
الحوار  الزبونية، وما يتقصده مركز  »الريع« بمبدأ 
المقيّدة  للدولة  التوزيعية  بالوظيفة  اإلنساني 

بالمبادئ الديمقراطية.
الليبيين  المتحاورين  أن  التقارير  أوردت 
انتظمهم، بإدارة مركز الحوار المذكور ،77 اجتماعًا 
مدن  من  وعدد  الليبي  الداخل  في  بلدية   43 في 
استبيان،   1300 نحو  مشاركة  عن  فضاًل  المهجر، 
البريد  عبر  مكتوبة  مشاركة   300 من  يقرب  وما 
اإللكتروني. ومن خالل الخالصات يبدو أن الخطاب 
الليبية  الحكومة  إلى  متوجه  الــحــوارات  جل  في 
يطابقها  ال  التي  التنفيذية  وسلطتها  المركزية، 
في  ورد  كما  االفتراض  هذا  وعلى  الحال،  واقــع 
الكثير  أن  »الوسط«  بصحيفة  المنشورة  التقارير 
بتوجيه  الملتقيات  الذين شاركوا في  الليبيين  من 
صالحيات  على  اتفقوا  السويسريين  مديريها  من 

مفترضة لهذه الحكومة للدولة الموهومة.
ومن الصالحيات التي انتقيت لعرضها في المقال 
التوزيعية وتتمثل ـكما  حتى ال يطول، الصالحيات 
»في  إحداهاـ:  نقاط  في  الخُالصات  إحدى  أوردته 
على  وتوزيعها  والطبيعية  الوطنية  الموارد  إدارة 

المناطق والمواطنين«.
من  ــواع  أن ثالثة  بين  يميّز  ماكيفر:  ــرت  روب
عنته  ـبما  الثقافية  الوظائف  الحكومية:  الوظائف 
المتعلقة  والوظائف  الفوقيةـ،  بالبنية  الماركسية 
توفر  التي  الرفاهية  دولة  عنته  ـبما  العام  بالرفاه 
ووظائف  األساسيةـ،  الحاجات  إشباع  على  يزيد  ما 
الشفافية  يحقق  بما  والمالي  االقتصادي  الضبط 
وهي   ، الديمقراطيةـ  المؤسسات  عبر  والرقابية 

وظائف مترابطة.
كما أن الحكومة تعمل وفقًا لميزان للقوى بين 
دون  مصلحة  إلى  وتنحاز  والمعارضين،  المؤيدين 
أخرى، فهي بطبيعتها انتهازية، وتواجه بطبيعتها، 
سياساتها  لها  وفقًا  تضع  التي  واألحوال  األوضاع 
تخدم  أن  أرادت  فإذا  بها؛  تنّفذها  التي  والطريقة 
حاجات الشعب، عليها أن تتجاوب مع مطالبه، على 

بـ»تشاوريات«  سُمّي  فيما  واضــح  بشكل  بــرز 
الملتقى الوطني التي نظمها مركز الحوار اإلنساني
ومقرّه  Centre for Humanitarian Dialogueـ 
الفترة  في   ،)!( السويسرية  جنيف  بمدينة  الرئيس 
من 5 أبريل إلى 11 يوليو2018 بتكليف من البعثة 
الحاجات  نظرية  نحو  توجّهه  ليبيا،  في  األممية 
التي   »TheHuman Needs Theory« اإلنسانية 
تجادل في أن أسباب النزاعات تكمن في مجموعة 
إرضاؤها،  يجِر  لم  العامة  اإلنسانية  الحاجات  من 
الحاجات  هذه  تحليل  إلى  النظرية  هذه  وتدعو 
والتواصل بشأنها وإرضائها من أجل الوصول إلى 

حل للنزاع.
نشوء  قبل  ما  إلى  الليبية  النزاعية  جذور  تعود 
لها  أرهــص  التي  المجتمعية  االنقسامية  البيئة 
ليبيا  في  الدكتاتوري  النظام  طال  الذي  التغيير 
مجتمعيًا  نزاعًا  اشتعل  ــذي  وال  .2011 ـ   1969
على  ضروبه  من  ضرب  في   2014 عام  مُسّلحًا 
المورد النفطي كونه الريع الوحيد الذي هيمن على 
المعاش البشري الليبي ألربعة عقود وما زال، والذي 
النظام  إسقاط  قبل  ما  العقدين  في  إدارته  تمت 
الزبونية  بطرائق  الشعبية  بالثورة   2011 عام 
السلطة  في  اأُلتوقراطي  المنحى  يشترطها  التي 

الدكتاتورية التي تقمصت الفوضوية الجماهيرية.
من  تسلحت  التي   2011 فبراير   17 وبثورة 
السالح،  فوضى  نشرت  انتصارها  وبعد  البداية، 
وانهارت  الميت،  الجيش  موت  شهادة  وأصــدرت 
العائلية  األمنية  المؤسسة  ضرباتها  وقع  على 
والقبلية والوالئية. فاختفت حتى المظاهر الشرطية 
المدنية كشرطة المرور والجمارك والبلدية. وعمّت 

الفوضى كل مناحي الحياة المؤسسية والخدمية.
االضمحالل  يشبه  ــذي  ال التداعي  هــذا  لكن 
لوظائف الدولة يبدو أنه غير متصوّر إلى حد اآلن 
ليبيا  إلى  األممية  البعثة  حتى في ذهنية مسؤولي 
هذه  بإدارة   )!( اإلنساني  الحوار  مركز  كّلفت  التي 
العبارة  هذه  بيزنطياتها  من  التي  التشاوريات 
المبتدئة  الصغرى  تنفي مقدمتها  التي  المتناقضة 
المبتدئة  الكبرى  مقدمتها  المناطق«  بـ»بعض 
بـ»كل مكونات وفئات الشعب الليبي«: تضم بين 
بناتها وأبنائها كفاءات مؤهلة لتولي كل المناصب 
القبول  يمكن  ال  األســـاس،  هــذا  وعلى  العليا. 
بتهميش مناطق بعينها في بعض المناصب العليا 

بذريعة انعدام الكفاءات فيها.
وفي حال لم تتوافر بعض الخبرات المتخصصة 
من  عقود  لتعاقب  نــظــرًا  المناطق  بعض  فــي 
كل  توفير  يتم  أن  الضروري  من  فإنه  التهميش، 

الرغم من أن هذه المطالب متعارضة ومتنوعة، ما 
يفرض عليها االلتجاء إلى التسويات.

وبما أن مطالب الحكومة من المواطنين مطالب 
إلزامية، فإنها تحتاج إلى قوة إكراهية تختص بها 
الذي  األمر  وحدها،  الحكومة  تحتكرها  باألحرى  أو 
تتدخل  أنها  مؤداه  المواطنين  عند  شعورًا  يوّلد 
في حياتهم اليومية، وهو شعور تختلف حدّته بين 
عنه  عبرت  ما  ـوهو  الديمقراطي  النظام  مواطني 
فرنساـ،  في  الصفراء  السترات  أصحاب  مظاهرات 
الشعور لدى  الذي يكون هذا  األوليغاركي  والنظام 
مواطنيه أكثر حدة وقوة بما أنهم يعانون قسرية 

الدولة في كّل شيء.
في  الفوضوية  اأُلتوقراطية  فّككت  التي  ليبيا 
معالم   2011 عام  المُسقط  الدكتاتوري  النظام 
البلدان  من  الوحيد  االستثناء  كانت  فيها،  الدولة 
بأن  العربي  بالربيع  سمي  ما  تغيير  طالها  التي 
فيها  تتوخى  التي  الدولة  حالة  من  الثورة  نقلتها 
باإللزام  المبرمجة  الفوضى  اصطناع  السلطة 
مضمونها  سرقت  التي  الثورة  حالة  إلى  واإلكراه، 
مؤهلة  وغير  فاسدة  مجتمعية  شريحة  وزيّفته 
تسللت إلى واجتها، ورمت بها طوعيًا في القبائليات 
في  والعنفية  الواهمة  واإلسالمويات  والجهويات 

بيئة فوضوية مسّلحة.
وّلد االنسداد الذي ضرب عميقًا في سابق النظام 
المجتمع  من  بالخوف  شعورًا  ليبيا  في  الدكتاتوري 
مضلل باالستهانة عكسه االهتمام المفرط باألمن 
ما  وانتشارها،  وتداخلها  وتعدّدها  القمع  وأجهزة 
لحماية  النظام،  يقتطعها  كبيرة  ميزانية  يستلزم 
اإلنفاق  حساب  على  الــعــام  الــمــال  مــن  نفسه، 
االستثماري المطلوب إلنشاء مناخات تنموية عامة 
وتأمين فرص عمل ألجيال شبابية صاعدة، فضاًل 
عن حاجة المجتمع إلى اإلنفاق على الصحة والتعليم 
والطاقة. ففي عالم عربي موقوف عن التطور بفعل 
العربية،  الدول  جُّل  في  للسلطة  مُكرّسة  ريعية 
اختيار  في  حّقهم  والجماعات  األفراد  ممارسة  أي 
السلطة  إكــراهــات  دون  مــن  بحرية  ممثليهم 
والعشيرة والطائفة والمذهب، ما أدّى إلى انسداد 
أفق التغيير، فأصبح المجتمع عاجزًا عن إنتاج قادته، 
إلى قوة طاردة بداًل من أن يكون  النظام  وتحوّل 
قوة جذب، ما جعل سبل التغيير تنحصر في وسيلة 
دائمة  في فوضى  ثوار  دون  ثورات شعبية  واحدة: 

ال تركن لالستقرار وثروة الثورة مصيرها اإلهدار.

هذا التداعي 
الذي يشبه 

االضمحالل 
لوظائف الدولة 

يبدو أنه غير 
متصّور إلى حد 

اآلن حتى في 
ذهنية مسؤولي 

البعثة األممية 
إلى ليبيا

ليبيا، كانت 
االستثناء الوحيد 

من البلدان التي 
طالها تغيير ما 

سمي بالربيع 
العربي

إخوان ليبيا وحقيقة املراجعة

نورالدين خليفة النمر

قطر الداعم 
الرسمي لإلخوان 
تتعرض لحصار 

من أشقائها بفعل 
القالقل التي 

أحدثتها بتلك 
الدول, ربما يطول 
الحصار وذلك رهنًا 

بمدى استجابتها 
لتحقيق املطالب

األقدام الليبية 
اكتفت بمداعبة 

الكرة على مالعب 
أرض الوطن، 

ربما بسبب عقلية 
الليبي التي ال 

تميل لالغتراب 
عن محيطها 

االجتماعي
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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 168

اخلميس
2 من جمادى اآلخرة  1440 هــ

رأي7  فبراير 2019 م 11

حني يهبط جبريل في التاريخ

 معرض طرابلس للكتاب )دورة 2019(

بدل  نموذجه،  رقعة  لتوسيع  الساعي  الفقيه  والية  نظام 
اإلمبراطورية  بناء  بإعادة  المهووس  الشاهنشاه  نظام 
الساسانية، وكان التعبير الرائج لهذا التحول والذي مازال 
يستخدم حتى اآلن: »الثورة اإلسالمية« الذي وصف ذلك 
االنقالب السياسي واالجتماعي الهائل في إيران، بشكل 
في  الممكن  الديني  التغيير  هواجس  كل  خلفه  حرك 
المنطقة، حتى وإن كانت مجموعات مسلحة صغيرة دون 
للتحقق  قابلة  اإلسالمية(  )الثورة  فكرة  أن  رأت  مشروع 
في مواجهة األيديولوجيات المتصارعة، وأن عودة نظام 

الخليفة ممكن مثل عودة والية الفقيه.
في صدد تحليله لهذه المواجهة بين المفردتين في 
التاريخ،  في  مواجهة  من  عنه  ترتب  وما  اللغوي  السياق 
يقول المفكر اإليراني داريوش شايغان في كتابه »أوهام 
مثاًل،   ، تعني  »ماذا   : مقّلد  علي  محمد  ترجمة  الهوية« 
هذه العبارة التي سال، من أجلها، كثير من الحبر: الثورة 
اإلسالمية؟ إن هاتين المفردتين ، إسالم وثورة، تتحرك 
كل منهما داخل منظومة فكرية مختلفة، وتحيالن إلى قيم 
أخرى. وإذا كانت الكلمة األولى، كلمة الثورة هي مغامرة 
حركة  خارج  تبقى  فالثانية  التاريخي،  الزمن  في  الــروح 
التاريخ الدنيوي، وترفع ستارا عن الحقائق الموجودة، إذا 
االختالف  أما  )ميتاتاريخ(.  التاريخ  وراء  ما  في  القول،  صح 
اختالف  الرأي، بل  تباعدا في  فليس  بينهما،  الذي يضاد 
بمنظومة  األفكار  منظومة  يضاد  الذي  كذاك  جوهري 
أخرى. وعندما يبدأ عصر التصادم بين المنظومات ينزل 
المالك جبريل في التاريخ ويغدو، بفعل ذلك، أكثر اهتماما 
كناقل  بدوره  القيام  في  بالرغبة  منه  الطبقات  بصراع 

للكتاب  طرابلس  لمعرض  الروح  عودة  فإن  لهذا 
الجهود  لتكاتف  بل  لقرار رسمي فحسب،  ليس  تحتاج 
كالمثقفين  الشأن  أصحاب  خاصة  كافة،  الليبيين  من 
والمتعلمين  والمعلمين  والناشرين  منهم  والكتاب 
والمؤسسات التعليمية جملة، وإن وضع هؤالء جهدهم 
ووقتهم ومالهم فإنهم قادرون على فعل المستحيل، 
باألمر  ليست  للكتاب  طرابلس  معرض  روح  وعــودة 

المستحيل.
طرابلس،  روح  إعادة  بمكنته  الكتاب  الساعة ساعة 
عاصمة البالد العروة الوثقى، ومن هذا بلدية العاصمة 

عليها واجب النهوض بما يلزم:
للكتاب مهمتها األساس  أواًل: تكوين لجنة وطنية 
أن  يفترض  دائمة  لجنة  للكتاب،  طرابلس  معرض 
يقرها  ما  ــوزراء  ال لمجلس  المباشرة  تبعيتها  تكون 
أن يجعل  أفترض  قانونها، ما  ويوفر ميزانيتها ويضع 
مهمتها األساس حماية الكتاب والذود عنه والحرص 
على نشره، وإقامة معرضه العام والتشجيع على إقامة 
تكون  أن  على  والحث  والمختصة،  الخاصة  المعارض 

هذه المعارض حيث أمكن في المكان والزمان.
افترض  الدائمة  للكتاب  الوطنية  اللجنة  ثانيًا: 
الناشرين  واتحاد  الكتاب  من  وأعضاءها  رئاستها 

والمؤسسات الثقافية والتعليمية وذات الشأن.
أول  نعد  بل  الصفر،  نقطة  من  نبدأ  ال  أن  ثالثًا: 
معرض ُأقيم بالبالد هو المعرض األول، وهكذا يكون 
يكون  وعليه  األول،  من  متسلساًل  القادم  المعرض 
القار  المقر  المختار  عمر  بشارع  طرابلس  معرض 
لمعرض الكتاب، ويمكن أن يكون مقرًا لمعرض دائم 

للكتاب والفنون.
منه  األخير  واألسبوع  مايو  شهر  يكون  أن  رابعًا: 
في  العام  هذا  ولنبدأ  المعرض،  إلقامة  القار  التاريخ 
العمل من أجل عودة روح ليبيا/ الكتاب ما يوفر زخمًا 
ومشاكل  السياسة  بعيدًا عن  فني  ثقافي  للقاء وطني 

اللغة حقل ألعاب خصب والكلمات نفسها تثير الصور 
ارتدادها  حسب  أو  السياق،  في  وقوعها  حسب  المختلفة 
من عقل المستقِبل وفق تصوراته المسبقة، ومن ضمن 
تجمع  التي  الشائعة  التعبيرات  تلك  المثيرة  أالعيبها 
أو  النعت  عبر  ــدة،  واح عالقة  في  متضادتين  كلمتين 
ب سياقا خبيثا تُهدأ فيه مفردة  اإلضافة أو العطف، ما يُركِّ
عنيفة بمفردة أخرى ناعمة، أو ترفق فيه مفردة رومانسية 
بفتيل مفردة أخرى قابلة لالنفجار. هذا المزج الكيميائي 
للمفردات في مركب واحد يشبه صناعة قنبلة على شكل 
لعبة أطفال، أو وضع قفاز حريري على قبضة مالكم ال تمنع 
أو استخدام فتاة جميلة كعميلة  الحلبة،  الدم فوق  تناثر 

لجهاز استخبارات، ومن أمثلتها الشائعة:
الحرب النظيفة، أم القنابل، رصاصة الرحمة أو الموت 
الرحيم، النيران الصديقة، العنف الناعم، الفوضى الخالقة، 
اإلرهاب المحمود، والقائمة تطول، وهي سياقات تحاول 
أن تلطف وقع كلمة قاسية بإضافتها أو بنعتها أو بعطفها 
لكن  السامع،  وجدان  من  وقريبة  حميمة  أخرى  مفردة 
السياقات تالعبا وقسوة عبارة »الدكتاتور  أكثر هذه  من 
تجمع  أن  عجيبة  بكيمياء  استطاعت  التي  الــعــادل« 
العدل  مع  الظلم  بفكرة  تاريخيا  المقترنة  الدكتاتورية 
كمفردة تسبح مثل السراب الراقص في مخيلة أي إنسان، 
وفي النهاية مثلما النيران تُفحّم األجساد حتى وإن كانت 
صديقة، فالدكتاتور سيُنّكل بشعبه دون أن يتحقق العدل.
سياسيا،  راج  تعبير  السياق  هذا  في  اآلن  يعنيني  ما 
العصر  الدين مشروعا لها في  أول ثورة تبنت  منذ نجاح 
الحديث، واستطاعت أن تجتث النظام السابق لها وتبني 

تبدأ مرة أخرى
من نقطة الصفر أو ربما أعلى قلياًل

ال تبتئس حتى بالدك تبدأ
دائمًا من نقطة الصفر أو أعلى قلياًل

هي جينات في وطن الرمال
والرمل يشبهنا حين يستقر وحين يسافر.

شعر: عمر الكدي
وبعد...

لم أزرْ معرض القاهرة للكتاب الدورة الخمسين )23 
أصابتني  فقد  واحد،  ليوم  إال   )2019 فبراير   5 يناير/ 
نوبة برد أرقدتني الفراش، لكني من زواره، وقد صادف 
مناسبة  وهو  األخيرة،  حتى  األولى  دوراتــه  منذ  ذلك 
أصبح  ولذلك  صيًفا.  تطاق  ال  التي  القاهرة  لزيارة 
لمصريي  حتى  القاهرية  السياحة  رعاة  من  الكتاب 
السياحة  فتزدهر  ووحدان،  زرافات  يأتون  من  األقاليم 
عربي  بحضور  زخرت  الذهبية  الدورة  وهذه  الداخلية. 
مكثف ومنهم الليبيون، من حصل البعض منهم على 
زيارة للقاهرة على حساب الدولة، حيث بات المعرض 
محج المثقفين الليبيين، خاصة الكتاب منهم، وذا شأن 

طيب، فمعرض القاهرة للكتاب ال مثيل له عربيًا.
بمثابة  للكتاب  القاهرة  بمعرض  التواجد  كان  وإذا 
سنة حميدة، فذا يعني أنه من لزوم ما يلزم أن يكون 
الذي  المعرض  عين،  فرض  للكتاب  طرابلس  معرض 
الواجب  من  ما  متقطع  بشكل  ولكن  عقود  منذ  ُأقيم 
عودة الروح إليه بكل يد مضرجة تدق على باب الكتاب، 
ما طاله إعصار الرقمية وقوتها، لكن ذا اإلعصار جعل 
النشر  فدور  وانتشارًا،  قوة  وزاده  بقوة  يؤخذ  الكتاب 
2019 لمعرض  التي شاركت في دورة  المصرية مثاًل 
القاهرة للكتاب قاربت 500 دار، ما يعني أن الكتاب وإن 
الكتاب منذ كان نقشًا مسماريًا  لبس ثوبًا جديدًا هو 
أو رسمًا في كهوف تاسيلي وحتى رقمنته  العراق  في 

الساعة.

للوحي اإللهي«.
إذا ما اعتبرنا نزول المالك جبريل، في هذه الحالة، في 
التاريخ تعبيرا مجازيا ال يخلو من روح الفكاهة، إال أن ما 
حدث في الثورة اإليرانية من نزول مشابه، يُعد في الواقع 
واقعة تاريخية حرفيا. فحين اكتظت شوارع إيران بالحشود 
المنتفضة التي شكل فيها اليسار اإليراني دورا مهما ووفق 
أهداف دنيوية محددة لهذه الثورة، نزل اإلمام الخميني 
من السماء عبر طائرة أيرباص فرنسية رفقة حارسين من 
المطالب  ذات  الثورة  لتتحول هذه  الفرنسية،  المخابرات 
السياسية المتمثلة في القيم الجمهورية إلى ثورة دينية 
عودة  )الميتاتاريخي(  مشروعها  لب   ، العمائم  تقودها 

اإلمام المنتظر ليخلص األرض من كل الشرور.
السلطات  استطاعت  الثورة  هذه  من  سنوات  بعد 
العميقة بشكل ناجح  الدولة  الجديدة أن تصفي  الدينية 
بالنسبة لها، غير أن المعنى المتضاد الذي يحطم بعضه 
في تعبير »الثورة اإلسالمية« نزل من ثنائية التدمير في 
السياق اللغوي إلى الواقع على األرض في دولة بنيت على 
فيه  تحطم  تدميرية  صراعات  وخاضت  التضادات  هذه 
الدولة نفسها بالشكل الذي رُّكبت فيه العبارة كجزئين 
أن  قابلة لالنشطار بمجرد  لقنبلة ذرية  الحرج  الوزن  من 
»التي  الخالئط  شايغان،  يسميه  ما  أو  الجزءان،  يلتصق 
تخلق حقل هجانة لألفكار تكون فيها كل أشكال التجميع 
)الكوالج( وكل التحوالت، حتى أكثرها انحرافا، أمرا ممكنا. 
ما  إلى  ألبتة  نعود  ال  الماضي،  إلى  العودة  أردنا  إذا  إننا 
قبل الحداثة، ذلك ألن الحداثة تشكل، شئنا ذلك أم أبينا، 
خلفية وجودنا األولى، والمحيط الذي نحيا فيه، والفضاء 
االبستمولوجية  والبنى  وننمو،  نتطور  وفيه  يغلفنا  الذي 
عالقاتنا  بيئية  تغير  والتي  معرفتنا،  تشرط  التي  الالزمة 

االجتماعية.«.
تقوض  أن  اإلسالمية  ــران  إي ثــورة  استطاعت  ربما 
المديرة  المؤسسات  مستوى  على  العميقة  الدولة  بنى 
ما  حالة  إلى  المجتمع  إعادة  لم تستطع  لكنها  للمجتمع، 
نتاجاتها  بكل  احتكاكه  وفق  بها  المتشرب  الحداثة  قبل 
المادية والمعنوية، ومن هنا نشهد هذا الصدام اليومي 
وبين  السلطة  في  قواعده  ثبّت  إسالمي  أكليروس  بين 

مجتمع يطمح ألن يعيش في قلب العصر الحديث.
وثورات  اإليرانية  الثورة  بين  المقارنة  دقة  عدم  رغم 
الربيع العربي، إال أن ثمة نقاط تشابه كثيرة، فتلك الحشود 
التي بدأت هذا الربيع منطلقة من الطبقة الوسطى وعن 
طريق الثورة المعلوماتية وبمطالب تتعلق بالديمقراطية 
والحقوق والرفاه، تسرب إليها ذاك الصدى المثير للثورة 
اإليرانية، بداية بارتباط هذا الحراك بأيام الجمعة والجوامع 
والتكبير، ونهاية بالمطالبة بتطبيق شرع اهلل وعودة نظام 
الخالفة، وبحنين مضمر لفكرة الدكتاتور العادل النازل من 
بداية  ومن  أيرباص،  طائرة  طريق  عن  كان  ولو  السماء 
أوروبا  مطارات  من  القادمة  الطائرات  تهاطلت  الحراك 
تحمل على متنها قادة إسالميين ــ يمثلون حسب وصفة 
الغرب اإلسالم المعتدل ــ كانوا منفيين لسنوات طويلة، 

مثل الخميني، في عواصم الغرب.
واستطاعوا عبر استثمار هذا الصدى الرومانتيكي للثورة 
اإليرانية أن يستقطبوا الحشود ويصلوا إلى السلطة عبر 
المال  عبر  أو  ومصر،  تونس  في  كما  االقتراع  صناديق 
السياسي أو االنقالب المسلح كما حدث في ليبيا، غير أنه 
في الحاالت جميعها ــ ورغم تكتيكات هذا التيار المختلفة 
ــ تصادمت المجتمعات السابحة في فضاء الحداثة حتى 
ولو كانت عن طريق استهالكها، مع هذا الخطاب الرجعي 
أو السلفي الذي جاء بشعارات الخالص والمخلص دون أن 
أقرب،  بمعنى  أو  المواطنين،  لنشل  برامج حقيقية  يقدم 
الرعية، من الفقر والبطالة، وكل إنجازه تمثل في إنعاش 
حنين شعبي جديد لعودة الشاهنشاه أو النظم العسكرية 

التي قامت ضدها الثورات.

الساعة.
مايو  في  عاجلة  الحالية  الــدورة  تكون  خامسًا: 
العامة  الجهات  كل  فيها  للمشاركة  ويدعى  2019م، 
وتقوم  والتعليمية،  واإلعالمية  الثقافية  والخاصة 
اللجنة الوطنية للكتاب الدائمة المشكلة بدعوة عاجلة 
للدورة  اإلعداد  على  تعمل  التي  المذكورة،  للجهات 
متخطية الصعاب، ومعتبرة أن الدورة هدفها األساس 
عنوانها  »الكتاب«  ثقافية  كمهمة  البالد  روح  عودة 
لكن  صعبة  المهمة  أن  يظهر  كان  وإن  ووسيلتها، 

نتائجها تستدعي المكابدة والمعاناة من أجلها.
وقبل...

الصعب  باألمر  ليس  للكتاب  فإن معرض طرابلس 
وال الهين في هذا الظرف العصيب، وما لقاء القاهرة إال 
المثال على أن تفاؤل اإلرادة يغلب تشاؤم العقل، وأن 
ما ال يطال كله ال يترك كله، وأن المليون خطوة تبدأ 
بخطوة، وهذا ليس حشدًا لمقوالت، بل إن الفعل متوفر 
الليبية  الناعمة  فالقوى  الخصوص،  في  مشتت  لكنه 
خالل سنوات ثورة فبراير كانت القادرة والفاعلة، وكتاب 
الغالي  قدموا  الطيف  بألوان  ومثقفوها  ليبيا  وفنانو 
والنفيس، وكانوا جديرين بالمهمة في هذه المرحلة 
المناشط  وأقاموا  الفنية  واألعمال  الكتب  أنتجوا  وقد 
طرابلس  معرض  وما  الطريق،  صعبت  حين  الثمينة 
للكتاب إال تكثيف لتلك المهمة ممن حملوا أرواحهم 
الداخل  وفي  والمكان  الزمان  في  فكانوا  األكف،  على 
والخارج حقائق ساطعة رغم التخرصات والجحود، ولهذا 
لم ينتظروا فبادروا كأفراد قبل وكجماعة حيثما تمكنوا.
السبع  فبراير  سنوات  خالل  الليبية  الناعمة  القوى 
الصعبة كانت القوى التي تبادر بالفعل والقوى، ومنهم 
لمعرض  الروح  نعيد  فهلموا  الجمع،  صيغة  في  الفرد 
وما  2019م،  دورة  للكتاب  طرابلس  معرض  ليبيا: 
يقول  كما  أو  ريش  الجماعة  وحمل  بصعب،  عليكم 

المثل الليبي... وكل فبراير وأنتم بخير وسالم.

من أكثر هذه 
السياقات تالعبا 

وقسوة عبارة 
»الدكتاتور 

العادل« التي 
استطاعت 

بكيمياء عجيبة أن 
تجمع الدكتاتورية 

املقترنة بفكرة 
الظلم مع العدل 

كمفردة تسبح 
مثل السراب

التواجد بمعرض 
القاهرة للكتاب 

بمثابة سنة 
حميدة، فذا 

يعني أنه من لزوم 
ما يلزم أن يكون 

معرض طرابلس 
للكتاب فرض 

عني

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

املوضوعية و»الثقوب السوداء«

اإلبداع ال يؤطر

محمد عقيلة العمامي

ليس  الحديث،  إلى  المتكررة  العودة  في  كبيرًا  حرجًا  أجد  صرت 
والقضايا  األحــداث  تقييم  في  الموضوعية  انتهاج  أهمية  عن 

والعامة، فقط، بل وضرورتها. الشخصية  والمواقف، 
»الموضوعية�« هي الترجمة العربية الموفقة للفظة اإلنجليزية 
شيئًا  تعني  التي   Object لفظة  من  مشتقة  وهي   ،Objectivity
مستقاًل  الخارجي  العالم  في  موضوعًا  أي  عيانيًا،  جسمًا  أي  ماديًا، 
في وجوده عن وعينا، أو عدم وعينا، به. أي أنه ال عالقة له بذواتنا.
منه  تخلو  جدًا  حديث  استخدام  العربية  »الموضوعية«  فلفظة 

القديمة. العربية  اللغة  قواميس 
 .1803 سنة  اإلنجليزية  في  اللفظة  ظهرت  القواميس،  وحسب 
وكانت تعني »عدم تفضيل جانب على آخر«. أي استبعاد العواطف 
المفهوم  توسع  ثم   .Subjective الذاتية  والميول  والمشاعر 
والقضايا  اليومية  الحياة  وقائع  من  الموقف  يشمل  أصبح  بحيث 

والسياسية. االجتماعية 
بموقف  رأيــي،  في  تتعلق،  العامة  القضايا  في  والموضوعية 
التعامل  في  موضوعيًا  أكون  أن  الشخصي  قراري  أنها  أي  ذاتي. 
االلتزام  فانتوائي  بالنتائج.  وليس  بالنية،  متعلق  إنه  األمور.  مع 
قد  بل  صائبة،  ستكون  آرائي  أن  يعني  ال  الموضوعي  بالتعامل 
التزامي  لكن  ذاك.  أو  الحد  هذا  إلى  والقصور  الخطأ  يعتورها 
سواء  وتعديلها،  آرائي  تصحيح  من  يمكنني  بالموضوعية  الثابت 
يبديها  »موضوعية«  اعتراضات  على  بناء  أو  نفسي،  تلقاء  من 

بخصوصها. آخرون 
لمجرياتها  تقييمي  يكون  أن  ينبغي  مثاًل،  الليبية،  الحالة  في 
بعينها  قبيلة  إلى  انتمائي  أو  األيديولوجي  بتوجهي  محكوم  غير 
الليبي.  الجسد  أقاليم  من  إقليم  أو  إثنية  أو  محددة  مدينة  أو 
األمر  يتعلق  عندما  مختلفة  تقييم  معايير  استخدم  أن  ينبغي  فال 

التي تكون جزءًا من عواطفي. بالجوانب 
يتحلون  ومثقفين  نابهين  أشخاصًا  ثمة  أن  أالحــظ  لكنني 
أو  مدنهم  لكن  ومتنوعة،  متعددة  أمور  تناول  في  بالموضوعية 
سوداء«  »ثقوب  إلى  تتحول  أقاليمهم  أو  إثنياتهم  أو  قبائلهم 
تلتهم موضوعيتهم وتغيبها عندما يتعلق األمر بطرح مسائل ذات 
عالقة بهذه »القواعد« أو االنتماءات، ويصبح الشعار الضمني: »ال 

صوت يعلو على صوت قبيلتي أو إثنيتي أو مدينتي أو إقليمي«.
التنوير  إزاء  الكاتب  المثقف  الحقيقة، يخل بمسؤولية  وهذا، في 
العلمية  باألمانة  ليس  ويخل،  الحقيقة،  من  االقتراب  ومحاولة 

واإلنسانية. الوطنية  بالمسؤولية  أيضًا  وإنما  فقط، 

القاهرة  معرض  في  منها  كمشارَكة  الليبية  الثقافة  وضعته  الذي  البرنامج  األصدقاء  أحد  لي  بعث 
للكتاب، والحقيقة ابتهجت أن الثقافة اجتمعت في وفد واحد، متجاهلة حالة التشتت المركبة بين أكثر 
من حكومة، ولذلك لم أعترض على وجود اسمي في قائمة المشاركات الليبية من دون علمي، فذلك 
أمر اعتدنا عليه، وإن كان يربك المشارك عند العلم به متأخرًا، فالمشاركة تحتاج إلى إعداد لترتقي إلى 

حجم تمثيل بالد الكاتب في تظاهرة أدبية كالتي تقام في معارض الكتاب العالمية.
إدارة  أعلنته  الذي  الجدول  على  اطالعي  عند  ولكن  الشباب«،  »أدب  عن  المشاركة  موضوع  كان 
زالت سمة من  التخبط، ما  المعلنة؛ فحالة  القائمة  أنني لست في  القاهرة، وجدت  الكتاب في  معرض 
إبداع  يوجد  ال  بأنه  الشخصية  لقناعتي  بالفعل،  ارتحت  ولكنني  كافة.  المعارض  في  مشاركتنا  سمات 
فكري  إبداع  خالل  من  وروحه،  اإلنسان  يتوخى  إبداع  هناك  ألنه  للنساء،  وثالث  للشياب،  وآخر  شباب، 
أدبي وكفى.  إبداع  أنه يوجد  المبدع. في تقديري  الجميع، فالروح في اإلبداع وليس في جنس  يعانق 
المشاركون،  يقدمه  لما  مخالفًا  سيكون  رأيي  ولعل  ينتقيه،  الذي  المجال  في  كذلك  يظل  فالمبدع 

وبالتالي سوف أظهر وكأنني أرفض أدب الشباب. وهذا في الواقع ليس حقيقة.
في مناسبة عن إبداع الشباب عقدت في مطلع هذا القرن بدار الكتب الوطنية. كان القاص حسام 
بالفعل شابًا، وشارك بنص عنوانه »ألم األلف«، بان لي كمنعطف  المشاركين وكان حينها  الثني أحد 
الذي كتب،  الشويهدي،  علي  األستاذ محمد  وافقني صديقي  الليبية، حينها  القصيرة  القصة  في  ذكي 
في شبابه المقالة الصحفية والريبورتاج والقصة القصيرة واألغنية الشعبية الليبية ليصل مرحلة نضج 
أبدى  لقد  القبلي«.  »السوق  رائعته  في  رأينا  مثلما  الروائية،  القصة  وهي  جديد  شكل  بكتابة  حقيقي 
الشويهدي إعجابه الشديد بالقصة، مشاركًا معظم الحاضرين في إعجابهم بها، متفقًا معي أنه سيكون 

للثني شأن في هذا النوع من اإلبداع.
بعد ذلك قرأت لحسام الثني عددًا من القصص في مجموعته »حضرة السيد 
ظلي«، العنوان لقصة محورية ذكية أخرى، تناولت فانتازيا حوارية ذكية. وكتبت 
هذا  وكان   ..« تقول:  »عفريت«  نصه  عن  النوباتي  عائدة  الفلسطينية  األديبة 
النص دعوة جملة من حسام الثني لقراءة نص تتغلغل به العامية كما العفريت 
طريقة  أو هي  بذكاء،  أتت  بل  النص،  عن  تبعدك  وال  تزعجك  ال  وخفة  بنعومة 

خاصة بالكاتب لتجعل للنص بعدًا إضافيًا«.
النضج في كتاباته واختار لنفسه  أديبًا شابًا، فلقد بلع مرحلة  حسام لم يعد 
أسلوبًا جديدًا.. ال نستغرب أن تخلقت من ورائه مدرسة جديدة توظف اللهجات 
أنواع  من  نوع  به  يقوم  ما  إن  ولكن  معه  نختلف  قد  بالطبع  العامية،  العربية 
العربية  إلى  أصلها  في  تعود  كلمات  العامية  من  ينتقي  وأنه  خصوصًا  اإلبداع 

الكالسيكية.
النعاس، قاص شاب، قرأت له قصة عنوانها »دم أزرق«، وهي واعدة  محمد 
أال  أبدًا  نستطيع  وال  جديد  بأسلوب  الحكاية،  القصة  جنس  من  تكون  تكاد 
أنه  أم  هذا  الشبابي  أسلوبه  في  النعاس  سيستمر  هل  ولكن  إبداع،  نسميها 
سيبتكر مسارات سرد أخرى، أو أنه سيجد نفسه في شكل آخر من أشكال الكتابة 

اإلبداعية؟
كان  القصيرة،  بالقصة  الثمانينات  منذ  بدأ  العنيزي،  أحمد  محمد  الكاتب 
حينها شابًا، متخذًا من والده الذي يعد من أوائل الرواد الذين برعوا في القصة 
القصيرة قدوة له، ولكن يبدو أنه وجد نفسه في التوثيق، فهو يعمل باجتهاد 
واضح، وكأنه انتبه أن بالدنا تحتاج بالفعل لمن يوثق ويبحث ويؤرخ فصدر له 
مؤخرًا كتاب عن المسرح، يكاد يكون شاماًل لتاريخ المسرح في بنغازي، خصوصًا 
المسرحية  الحركة  عن  كتابًا  للثقافة  العامة  الهيئة  له  نشرت  وأن  سبق  وأنه 
في بنغازي من العام 1927 إلى 1962، ناهيك عن أعمال توثيقية متنوعة إلى 

جانب القصص القصيرة والمسرحيات.
من  العديد  توثيق  في  بذله  الذي  الجهد  يتضح  األخير،  العنيزي  كتاب  وفي 
ومرتباته  الحريري  عمر  الفنان  حكاية  لعل  الناس،  يعرفها  ال  التي  األحــداث 

وتعاضد وتعاون شباب المسرح الشعبي في توفيرها حدث كنت شخصيًا أحد شهوده!
قرأت له عددًا من مقاالت وأبحاث ووثائق عن يهود بنغازي وتأثيرهم في الفن الشعبي. وباختصار 

شديد وجد نفسه في هذا المجال، الذي نحتاجه كثيرًا.
فالواقع أنه لوال جهود األستاذ سالم الكبتي الذي يعي جيدًا أهمية التوثيق، لضاع من تاريخنا الكثير، 
األستاذ سالم الكبتي بدأ مسيرته اإلبداعية مبكرًا، استهوته القصة المقالة، ثم المقالة الهادفة، ولكنه 
انتبه مبكرًا ألهمية التوثيق والتأريخ ولواله لضاع الكثير من المستندات ولما وصلنا الكثير من أعمال 
الليبي  الشأن  يدور في  ما  البداية مهتمًا بكل  المبكر. كان منذ  تاريخنا  الكبار، ومراحل ومحاور  كتابنا 
لكثير من  تعرضه  المبكر، وبسببه  السياسي  التاريخي  بالتوثيق  واهتم  الخصوص،  أدب على وجه  من 
مضايقات اللجان الثورية في عهد القذافي. ولقد اندهشت ذات صباح يوم، في تسعينات القرن الماضي 
1965 محاواًل معاضدة أستاذي  عندما جاءني بصورة من مقالة قصيرة كتبتها بجريدة »العمل« سنة 
تمامًا مثلما كان  الفاخري ألعماله كافة،  وراء نشر خليفة  ما. وكان  الهوني، في موقف  أبوبكر  الكاتب 

وراء صادق النيهوم.
وسالم في الستينات كان شابًا، بل من أصغر الذين عاصروا وعملوا مع الكبار، لعله بدأ بخواطر مثله 
مثل كثيرين غير أنهم توقفوا عند الخواطر والصحافة، ولكن سالم اآلن، أديب موثق ومؤرخ يشار إليه 

بالبنان، ويؤكد في كل مناسبة أنه يواصل ما قام به من سبقوه.
الخالصة أنه ال يوجد أدب شباب وأدب كهول، إنما يوجد إبداع أدبي وكفى! سواء استقر حال الثقافة 

أو لم يستقر.

 املوضوعية في 
القضايا العامة 

تتعلق، في رأيي، 
بموقف ذاتي. 
أي أنها قراري 
الشخصي أن 

أكون موضوعًيا 
في التعامل مع 

األمور

عمر أبو القاسم الككلي

يوجد إبداع 
أدبي وكفى. 

فاملبدع 
يظل كذلك 

في املجال 
الذي ينتقيه، 

ولعل رأيي 
سيكون مخالفًا 

ملا يقدمه 
املشاركون، 

وبالتالي سوف 
أظهر وكأنني 

أرفض أدب 
الشباب. 
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21 - رسائل الفاخري
ويواصل األستاذ محمد القزيري رسالته الساخرة إلى خليفه الفاخري بهذه 
الفقرة األخيرة : " قيل لي، أيضًا، يوم حضرت الستالم العمل، أن 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 
اليخفى  إذ  الضمير.  أوتأنيب  بالذنب  إحساس  أي  عن  أفصح  لم  بالطبع 
عليك – يا صديقي األشكل - أن كل السذج واألبرياء يعتقدون أن مثل هذه 
الحوادث والكوارث إنما تقع قضاء وقدرًا وال عالقة لها بأي تعينات جديدة 

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

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

الدائخة في تلك الحقبة النايخة ".
وتؤكد مختلف الروايات التاريخية األخرى المتوفرة بالمكتبات من علنية 
ومدسوسة أن ذلك اإلمبراطور بالذات كان في عصره أكبر عسكر سوسه. 
كما يقال أنه من أصل إسكندنافيّ، وكان يلقب بجنقي وينحدر من ساللة 
إحدى  في  "جنقي"  تسمية  أن  )ومعلوم  اليتيم  الدنمارك  أمير  )هاملت( 
اللهجات الدنمركية المندثرة تعنى بالفصحة " أقبج الساقين" كما وردت 
في لهجة أخرى بمعني " قاهر السالطين" إشارة إلى المعارك الطويلة التي 

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

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

الضفادع. وأنا أيضًا مقرور وجائع حد التخمة.
( من  البلغم  ) تمسح هاكا  بالزيت  أولقمة  أكلة حساء  إلى  أتوق  فكم 
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
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الزال  ليبيا  في  الفوتوغرافي  التصوير  فنّ  يكون  ربما 
خاضعًا لمغامرة التجريب، إال أن ذلك اليعني عدم وصول 
بعض الفنانين الى المستوى االحترافي ُأسوة بما موجود 
تلك  بعض  إلى  وبالنظر  الحديثة،  التصوير  مدارس  في 
في  والتشكيل  الفوتوغراف  بين  التمازج  نلحظ  األعمال 
الصورة، ما يعكس حالة التشبع للفنان من األول لينتقل 
الفوتوغراف  فنانو  خوض  أن  كما  والعكس،  األخير  إلى 
الطبيعة  تظل  أن  يمنع  لم  الكاميرا  تقنية  تفاصيل  في 
كل  برغم  الملهم،  الواقعية  ومنتج  األبرز،  الملمح  هي 
أوإيحائية  افتراضية  والبحث عن عوالم  التجريد  مغامرات 

كالفن المفاهيمي مثاًل.
يعاين  كمثال  الليبي  الفوتوغراف  فن  من  وباالقتراب 
أحمد  الفنانين  أعمال  عند  نتوقف  التجريبية،  أبعاده 
كل  نظر  وجهة  كانت  وإن  الترهوني،  وأحمد  السيفاو 
كمنطلق  اعتمادها  يجب  التي  القواعد  في  تختلف  منهما 
على  مشتماًل  يبقى  العام  اإلطار  أن  إال  المحترف،  للفنان 
استيعاب  قدرة  تعزز  التي  التقاطع  نقاط  من  العديد 
كان  كيفما  البصري  الفن  لمفردات  الفوتوغرافي  الفضاء 

اتجاهه.
أحمد  الفنان  أن  أولى  محطة  في  القول  وباإلمكان 
في  الفوتوغرافي  التصوير  فن  رواد  من  يعد  السيفاو 
المشهد الفوتوغرافي الليبي الحديث، فتجربته التي تزيد 

على 35 سنة كفيلة بأن تضعه في قلب هذا الفضاء.
السيفاو  عند  والممارسة  والدراسة  الهواية  وشكلت 
معرفي  حس  امتالك  من  مكنته  مفصليًا  منعطًفا 
الكتشاف العوالم الخفية للعدسة، كما أتيحت له الفرصة 
في بداية سبعينيات القرن الماضي االطالع على تفاصيل 
له  مثل  حيث  الكاميرا  سر  والتقاط  السينيمائي  التصوير 
االيطالية  السينما  في  التصوير  مدير  كارليني«  »كارلو 
آنذاك، تجربة فريدة استطاع من خاللها محاورة العدسة 

عن قرب واالستزادة من معرفة اآلخر عن هذا الفن.
ويضاف إلى ذلك بعد عودته إلى ليبيا تتلمذه على يد 
فنانين رواد في مجال النحت والرسم، كالفنان علي قانة، 
الفنان  ذهن  في  مزج  ما  وهو  رمضان،  مصطفى  وعلي 
الرغبة  لديه،  الصورة  زوايا  بالمحلي وتتضح في  العالمي 
الخصوصية  عن  بحًثا  المستمر  التجريب  في  الملحة 

والتجديد.
الشاب  الفنان  شهد  العمر  من  الثاني  العقد  وببلوغه 
تجربته  لخوض  1972شجعته  العام  له  صورة  أول  مولد 
االختبار  لديه  يمثالن  اللذان  واألسود  األبيض  مع 

والزالت  كانت  فاأللوان  الفوتوغراف،  لمحترف  الحقيقي 
مقنع  غير  والتفاًفا  مستساغة،  غير  فكرة  لديه  تمثل 
وتزييًفا لعين الواقع، الواقع الماثل في لونين الغير فهو 
يقول »المجال للون الرمادي، الحياة إما أبيض أوأسود«، 
بريًقا  العين  على  تضفي  أيضًا  تعبيره  بحسب  واأللوان 
للعنة  ويكرس  النبيل،  الضوئي  النص  أفق  يحجب  كاذبًا 

التلميع والمجاملة. اسمها 
أن  السيفاو  يحاول  الطبيعة  إلى  الدائمة  عودته  وفي 
كبعد  وبيئته  اإلنسان  بين  المصالحة  من  نوعًا  يعقد 
واستنطاق  الحياة  في  الروحي  البعد  وكذا  موضوعي، 
ألجل  كفن  اللوحة  عبر  وإبرازه  العين  أمام  متاح  ماهو 
حد  األشياء  جزئيات  تكبير  عبر  التفاصيل  ومالحقة  الفن، 

التجريد.
تحول  والذي  بالتشكيل  السيفاو  عدسة  تلتقي  هنا 
الفوتوغراف،  عن  مستقلة  لونية  ممارسة  بعد  فيما 
الخيال  لعالم  بالولوج  إيحائية  ظالاًل  يلقي  فالتجريد 
وفضاء بانورامي شفاف كاستجابة لذاكرة اإلنسان وروحه 

زاوية  ومن  المجهول،  من  والخوف  بالقلق  المشحونة 
أخرى تنحو التفاصيل إلى شد انتباه المتلقي للغة الحياة 
الرابضة في الهامش ومعاكسة ظالل الجدران واألشجار، 

ونوافد البيوت واألقواس والشوارع ومآذن المساجد.
القديمة  المدينة  شوارع  السيفاو  عدسة  ترصد  وكما 
بطرابلس ومآذنها العتيقة، تمضي كذلك حيث تستحيل 
حيث  إلى  وامتدادها  الصحراء  في  تام  إلى سكون  الحياة 
تقبل الزرقة رؤوس الكثبان، وترتد إلى لغة البحر وقوارب 

الصيادين وتجاعيد وجوههم بحًثا عن بصمات الزمن.
أحمد  الفنان  يتجه  مقابلة،  تجربة  إلى  وباالنتقال 
أخرى  آفاق  نحو  لديه  الموهبة  بحس  مدفوعًا  الترهوني 
إليها من مجال  الحركة »الفوتوغراف« منتقاًل  من عوالم 
»الميكانيكا«  علميًا  تسمى  كما  أو  الحركية  الهندسة 
كمحطة أولى في دراسته الجامعية رصد من خاللها لغة 

األجسام الخاصة المتصلة فيزيائيًا باللغة الحية للكون.
بين  التناغم  سنجد  الحلم  الفضاء  لهذا  وبالدخول 
في  المستندة  الفنية  والبنية  اللونية  الكتلة  مكونات 

أن  ذلك  لديه،  التكنولوجيا  بصمة  على  منها  جانب 
آلة  المتمثل في  الضوئي  التصوير  لعالم  التقني  االجتياح 
ضدها  ال  الصورة  لصالح  الفنان  يراها  الرقمي  التصوير 
كما يراها البعض اآلخر فال وجود لتقليدي أو غير تقليدي 

وإنما للفيلم أو الال فيلم على حد تعبيره.
إن مفردات الصورة واكتمال عناصرها عند الترهوني، 
يكفي لجعل تحوالتها من مجرد ألوان ووسائط إلى كائن 
مستقل بذاته بعيدًا عن اتهامات تسطيح العمل برقمي 

أو غير رقمي.
جدران  على  أحالمه  القديم  اإلنسان  نحت  ومثلما 
الكهوف فهو في النهاية يجسد عبر النقش والنحت الذي 

كان بدياًل للكاميرا حكاية عصر بأكمله.
لذلك فالقبض على الزمن يمثل زر دخول حيزاللحظة 
عند  البصرية  األبعاد  دائرة  من  جزء  وهو  الفوتوغرافية، 
حاالت  تصبح  فالصورة  أخرى  زاوية  ومن  الترهوني، 
أو  مفقود  أللق  واسترجاع  للحركة  المستمر  التوليد  من 
كتلك  تمامًا  السكون،  وحشة  من  انتقامًا  يكون  لربما 
زرقة  تمتزج  حين  لوحاته  إحدى  في  اللونية  المساحة 
الفضاء بصفرة التراب، والتفاصيل وتحولت إلى ما يشبه 
أو  والطرقات،  بالبيوت  األشجار  فيها  تختلط  الخطوط 
تباينها  في  الشمس  أشعة  آخر  مشهد  في  نرى  تجعلنا 
الضوء  فيه  يخترق  هندسي  رسم  في  الظالل  مع  الحاد 

جسد الفراغ في سطوة عجيبة.
توظيف  في  أخرى  حكاية  تبدأ  والظالل  الضوء  مع 
فالنخلة  والمكان،  للزمان  تام  بالغاء  األسطوري  الحس 
وتالل الرمل وارتدادات من بقايا أشعة ظلت سبيلها في 
في  الغروب  ساعة  رمزيًا  مايقابلها  سنرى  البعيد،  األفق 

صورة ظلية.
بانتفاضتها  الماء  دوائر  ترسم  وهي  الفتاة  صورة  إن 
فيما  والنشوة  الفرح  حاالت  من  حالة  عن  تعبر  األنثوية 
الجمباز  هذا  والطين،  الماء  األم  بالمادة  االحتفاء  يشبه 
مع  الجسد  روح  فيها  تندغم  قراءة  إلى  يحيلك  اللوني 
من  جزًءا  الجسم  ويصبح  وعنفوانها  الموجة  نعومة 
لحظات  من  لحظة  إنها  الماء،  لدوائر  الكلية  الحركة 
التفاتة  آخر  جانب  وفي  والبهجة،  التام  االستمتاع 
إلى  بالتالي  وجرهما  والفراغ  المرونة  توظف  ميكانيكية 
مركز التالقي بمقاربات الحس الجمالي كعامل مشترك .
إن األنوثة أو الجسد األنثوي في الصورة يذهب بعيدًا 
وتطلق  للرغبات  كمتنفس  للجسد  التقليدية  الرؤية  عن 
محطة  هنا  شهرزاد  أن  على  الدالالت  من  خفية  إيحاءات 
إمكانية  لنا  تؤكد  هذه  رقصتها  في  وهي  مختلفة،  أخرى 

العودة الى عوالم الطفولة واألحالم والدلع البريء.

كانت مركًزا لبعض القبائل الليبية القديمة

مدينة قرزة.. مرآة تعكس أزهى عصور الحضارة الليبية
تزخر مدينة بني وليد بالمعالم األثرية، ومنها »مدينة قرزة«، 

والتي تبعد 130 كم جنوب شرق بني وليد.
خط  وعلى  شرًقا  درجة   14.33 طول  خط  على  قرزة  وتقع 
خليج  من  كم   130 مسافة  وعلى  درجة شمااًل،   30.57 عرض 
السدرة و250 كم جنوب شرق طرابلس في المنطقة المعروفة 
األودية  بها مجموعة من  تنتشر  التي  الصحراء،  قبل  ما  باسم 
أثناء  في  مزدهرة  ليبية  وحضارة  استيطان  منطقة  وشهدت 
المدن  منطقة  من  الساحلية  للمناطق  الروماني  االستعمار 
السياحة  مكتب  مدير  ث  ويتحدَّ وصبراتة(.  وأويا  )لبده  الثالث 
تاريخ  عن  الوسط«  لـ»بوابة  الناكوع،  عبداهلل  وليد،  بني 
جنوب  تقع  قرزة  مستوطنة  إن  فيقول  ونشأتها،  قرزة  مدينة 
يحمل  صغير  وادي  شمال  كم   10 بمسافة  زمزم  وادي  غرب 
المثلث  رأس  المستوطنة  أو  المدينة  قرزة، وتشكل هذه  اسم 
أثرية مهمة هي قرزة وبونجيم  الذي يتكون من ثالثة مواقع 
الليبية  المستوطنات  أهم  من  قرزة  وتعد  الغربية،  والقريات 
تكمن  وال  الروماني  العصر  في  الصحراء  قبل  ما  منطقة  في 
للدمار  لم تتعرض  التي  الجيدة آلثارها  الحالة  أهميتها بسبب 
بسبب جفاف الجو وهجر المدينة ونظرًا لألساطير التي حاكها 
السكان المحليون حولها ما أدى إلى عدم حدوث استقرار بها 
في العصر الحديث كل هذا ساعد على بقاء آثارها بحالة جيدة، 
ولكن تكمن أهميتها في المنحوتات البارزة التي تزخرف الكثير 
من عمائرها والتي تعكس الحضارة الليبية القديمة في أزهى 
التي  المنظمة  والمسوحات  الحفريات  ذلك  على  زد  صورها، 
أجريت بالمدينة بواسطة بروجان وسميث في الخمسينات من 
عن  نشر  متكامل  علمي  عمل  عنها  تمخض  والتي  القرن  هذا 

تلك المدينة.
وبنيت هذه المستوطنة على جزء مرتفع من الضفة اليسرى 
مساحة  على  عمائرها  وبقايا  مبانيها  وتمتد  قرزة  وادى  من 

تقدر بحوالي 500 × 300 متر.
عثر  التي  النقوش  »دلت  فيقول:  حديثه،  الناكوع  ويواصل 
عليها بهذه المستوطنة سواء الليبية أم الالتينية – البونيقية 
المتأثرة  الليبية  القبائل  لبعض  كبيرًا  مركزًا  كانت  قرزة  ان 
ما  الروماني وتحديدًا  العصر  أواخر  الكالسيكية في  بالحضارة 
الميالدي وأن  السادس  القرن  الثالث وأوائل  القرن  آواخر  بين 
زراعية  مستوطنة  تعد  األولى  أصولها  في  المستوطنة  هذه 
للجنود  رسمية  مستوطنة  كونها  من  أكثر  المحليين  للسكان 
أصبحت  ثم  الروماني  الجيش  من  المسرحين  أم  المزارعين 
لها مكانة عسكرية مميزة إلى جانب حصنًا بونجيم والقريات 
الغربية يدل على ذلك انتشار الحصون والقالع العسكرية بها«. 
كما شهدت قرزة االستيطان في العصر اإلسالمي وتحديدًا ما 
ذلك  على  استدل  للميالد  عشر  والحادي  العاشر  القرنين  بين 
من خالل الخزف والعملة اإلسالمية، التي عثر عليها في المعبد 
في  منزل  إلى  حوٌل  إنه  يظهر  32(الذي  رقم  )المبنى  الوثني 
من  بمجموعة  التذكارية  األضرحة  وتميزت  الفاطمي.  العصر 
ونقلت  منها  مجموعة  ونهبت  بارزًا،  نحتًا  المنحوتة  اللوحات 
التاسع  القرن  منذ  األثري  متحفها  في  لتعرض  أسطنبول  إلى 

المعالم  أهم  من  قرزة  مدينة  أطالل  »تعتبر  وتابع:  عشر. 
أنَّ  كما  محلية،  صبغة  ذات  وهي  ليبيا،  في  الموجودة  األثرية 
األضرحة نفسها تخصُّ شخصيات ليبية، حيث عُثر على اسمي 
بالمقبرة  الرئيسي  الضريح  على  منقوشيْن  و»ناصيف«  نميرًا 

الشمالية«.
التي  األرض  زارعة  على  قرزة  مدينة  سكان  اعتماد  وكان 
بعض  لهم  مت  قدَّ إذ  الرومانية،  الحكومة  لهم  منحتها 
بحرث  هم  ويقومون  والبذور،  الحيوانات  مثل  المساعدات 

األرض وزراعتها.
المحيطة،  البيئة  ظروف  قرزة  مستوطنة  سكان  واستغل 
المتسع،  الوادي  مجرى  زراعة  على  حياتهم  في  فاعتمدوا 
عرضية  سدود  بإنشاء  وذلك  استغالل،  خير  األودية  واستغلوا 
نوا من زراعة الحبوب والخضراوات واألشجار  في المجرى، فتمكَّ
والزيتون  والرمان  والتين  والكروم  النخيل  مثل  المثمرة، 
وغيرها من األشجار األخرى. ووُجدت هذه األنواع من األشجار 
في  خاصة  عرض  قاعة  لها  توجد  التي  قرزة  منحوتات  على 

متحف السراي الحمراء.
األمطار،  مياه  لتخزين  كبيرة  صهاريج  السكان  واستخدم 

المنطقة  أنَّ  ويبدو  الرعي،  على  اعتمدوا  أنَّهم  إلى  إضافة 
الحيوانات  بها  كثرت  حيث  المهمة،  المراعي  من  تعتبر  كانت 
وكذلك  والماعز،  والغنم  والجمال  األبقار  مثل  المستأنسة 
رت هذه الحيوانات على أضرحة مدينة  الدواجن والطيور، وصُوِّ
السلطات  وأعفتهم  الصيد،  على  أيضًا  اعتمدوا  كما  قرزة، 
الطرابلسية ضد  المدن  تخوم  الدفاع عن  نظير  الضرائب  من 

هجمات القبائل المُغِيرة، وفق الناكوع.
أما عن أبنية مدينة قرزة فهي تحتوي على 38 مبنى كبيرًا 

يوجد حولها بعض األكواخ الصغيرة.
وكانت هذه المباني خاصة للسكن باستثناء ثالثة منها لم 
أما  واستعمالها،  بنائها  من  الغرض  التحديد  وجه  على  يُعرف 
صغيرة  منازل  عن  عبارة  فكان  المنازل  هذه  من  األكبر  العدد 

ن من حجرة أو حجرتيْن. تتكوَّ
كبير  عدد  على  تحتوي  فكانت  الكبيرة،  للمباني  وبالنسبة 
منتظمة  حجرة  و12   10 بين  ما  عددها  يصل  الحجرات  من 
المباني  هذه  بعض  تزال  وال  مكشوف.  متوسط  فناء  حول 
تصل جدرانها إلى كامل ارتفاعها حتى اآلن، وتصل في بعض 

األحيان إلى ثالثة طوابق.

بنى وليد - الصغير الحداد

لقاء  للثقافة  العامة  الهيئة  بديوان  اإلثنين،  عقد 
لنرتقي«  »نلتقي  ومنظمة  الهيئة  بين  تعاون 

بوللي. بالقره 
حضر اللقاء كل من مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
التسييرية  اللجنة  وعضو  الهدار،  محمد  والمالية 
مديري  من  وعدد  القيادي،  عبدالحكيم  بالهيئة 
للمكتب  وفًقا  المنظمة،  عن  وأعضاء  اإلدارات 

للهيئة. اإلعالمي 
القضايا منها  المجتمعون مجموعة من  وناقش 
مفوضية  بتبعية   2018 للعام   »60_11« قــرار 
مخالًفا  باعتباره  الوزراء  لمجلس  المدني  المجتمع 
لألعراف التي تخصها، فهذه الجهات رقابية تابعة 
القرار،  صنع  في  شريًكا  لكونها  إضافة  للدولة، 
المجتمع  منظمات  لعمل  منافيًا  الــقــرار  ويعد 
المدني وال يمكن للهيئة التعامل مع هذه القضايا 
كيفية  على  اللقاء  رسمي.وركز  بيان  بإصدار  إال 
مناشط  إقامة  خالل  من  بالتعليم  الثقافة  ربط 
ثقافية  شخصية  اختيار  ويتم  الثقافي،  بالصالون 
الثقافية  المحاضرات  إلقاء  على  مهمتها  تقتصر 
أكدوا  كما  البلديات،  جميع  بمشاركة  المتنوعة 
بالتنسيق  يعقد  جامع  ثقافي  ملتقى  إقامة  أهمية 
مبادرات  إلطالق  إضافة  للثقافة  العامة  الهيئة  مع 
األجيال  أذهان  في  لترسيخها  الوطنية  للمصالحة 

القادمة.
المكتبات  افتتاح  بضرورة  المطالبة  تمت  وكما 
الثقافية  بالكتب  وتزويدها  التعليمية  بالمؤسسات 
المتنقلة  المكتبة  من  واالستفادة  الهيئة  قبل  من 
على  والعمل  الليبية،  المدن  كافة  ستجوب  التي 
التعليمية  بالمناهج  التطوعي  العمل  إدمــاج 
المقرر  ضمن  واعتمادها  الثقافة  مادة  واستحداث 
في  للمرأة  ملتقى  إقامة  على  واتفق  الدراسي. 
باليوم  االحتفال  مع  تزامنًا  بوللي  القره  مدينة 

للمراة. العالمي 

بني مغامرة التجريب ومرحلة النضج..

فن الفوتوغراف في ليبيا.. عني على أعمال السيفاو والترهوني

<  أحمد الترهوني<  أحمد السيفاو

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

مستفيض حول موضوع خطير

اتفاقية بني هيئة الثقافة 
ومنظمة »نلتقي لنرتقي«

خوض فناني الفوتوغراف في تفاصيل تقنية الكاميرا 
لم يمنع أن تظل الطبيعة هي الملمح األبرز

 البغدادي  يختتم املشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
 في أمسية شعرية غاب عنها الزبير..

اختتم الشاعر عبدالمولى البغدادي مشاركة ليبيا 
الدولي  القاهرة  لمعرض  الخمسين  الدورة  في 
الثقافي  البرنامج  وبحسب  الثالثاء.  للكتاب 
مشاركة  المقرر  من  كان  المعرض،  المصاحب 
الزبير  وراشد  البغدادي  عبدالمولى  الشعراء 
األخيرين  أن  إال  الفاخري،  وجمعة  السنوسي 
التي  الشعرية  الحضور.األمسية  عدم  عن  اعتذرا 
بقاعة  الثالثاء،  عصر  من  الرابعة  في  انطلقت 
بمركز  للكتاب  القاهرة  معرض  داخل  الشعر 
جمعة  الشاعر  عنها  اعتذر  والمعارض  المؤتمرات 
رئيسًا  بعمله  تتعلق  مسبقة  الرتباطات  الفاخري 

الموقتة. الحكومة  الثقافة في  لهيئة 
قصيدة  البغدادي  عبدالمولى  الشاعر  ونشر 
الزبير،  ومشاركته  المعرض  ختام  لمناسبة 

بـ»ختامه مسك«. عنونها 
أنا والراشد السنوسي بيت

شاعـري ال يقبل التشطيرا  

فهو بيت القصيد في كل قلب
أمـيـرا تـخيـرتـه  والقـوافـي   

كيف لي أن أطاول البدر نـورا
النورا أســـــــتمد  منــــه  وأنا   

نحن ال ننشد القصائد إال
لتضيء الدجى وتمحو الشرورا  

قليبين يعانـق  واحــد  هــدف 
ومصيــــــرا غايـــــــة  غيوريــــن   

 الساحلي: عرض تمثال أبوللو بمتحف بنغازي
أعلن مراقب آثار بنغازي فتحي علي الساحلي قرب عرض تمثال لإلله اإلغريقي 
أبوللو الذي تم جلبه من إيطاليا لمدينة بنغازي في العام 1922، وتم وضعه 

بـ »Banco Comercial« أو المصرف التجاري بالمدينة.
البرونز ويظهر فيه اإلله »Apollo Belvedere« يضع جعبة  التمثال من 
السهام على ظهره، ويبدو وكأنه يمسك بالقوس في يده اليسري، غير هذا 

التمثال اإليطالي يحمل »Tree Collore« في يده اليسرى.
وكتب الساحلي عبر الصفحة الرسمية لمراقبة آثار بنغازي على »فيسبوك« 
عن التمثال » الغريب أن أبوللو شقيق الربة آرتميس وابن التو كان دائمًا 
يظهر وفي يده القيثارة، بينما شقيقته أرتميس كانت تظهر دائمًا وبيدها 

جعبة السهام والقوس«.
مديرًا  كنت  وعندما   1996 عام  »في  التمثال  تسلم  عملية  حول  وأضاف 
موقعة  التجاري،  المصرف  مدير  من  رسالة  تلقيت  األثرية  توكره  لمنطقة 
آثار بنغازي يدعونا فيها لنقل التمثال من المصرف وتخزينه في  من مراقب 
مخازن مراقبة آثار بنغازي في توكره، ذهبت أنا والباحثان علي حسن األشهب 
المراقبة في  التمثال وخزناه في مخازن  وعلي محمد مختار للمصرف وأخذنا 

توكره«.
سيعرض  عام  المئة  بحوالي  عمره  يقدر  الذي  »التمثال  الساحلي  وأشار 
لهذه  لحمايته  توكرة  آثار  مراقب  »أشكر  وأضاف  بنغازي«  متحف  في  قريبًا 

التحفة الرائعة طيلة هذه المدة الطويلة«.

<  الشاعران عبداملولى البغدادي وراشد الزبير
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 لألسبوع الثالث.. »غالس« 
في صدارة شباك التذاكر األميركية

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

ريليشنز« المتخصصة.
وحصد الجزء األخير من ثالثية األبطال الخارقين الذي تولى إخراجه 
 88.6 اإلجمالية  عائداته  لتبلغ  دوالر  ماليين   9.5 شياماالن  نايت 

مليون دوالر، وفق »فرانس برس«.
وتاله في المرتبة الثانية فيلم »ذي أبسايد« المستوحى من العمل 
وكيفن  كرانستون  براين  بطولة  من  وهو  »أنتوشابل«  الفرنسي 

هارت، محافظًا على مكانته مع عائدات بقيمة 8.8 ماليين دوالر 
)75.6 مليونًا في المجموع(.

نسخة  أيضًا  هو  جديد  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وحلَّ 
2011. ويروي  العام  مستعادة من آخر مكسيكي صدر في 
تؤدي  التيني  أميركي  أصل  من  شابة  قصة  باال«  »ميس 

المخدرات  كارتالت  مع  تتواجه  رودريغيس  جينا  دورها 
في  صديقتها  اختفاء  بعد  المكسيكية  الحدود  عند  الناشطة 

من  دوالر  ماليين   6.7 الجديد  العمل  هذا  وحصد  تيخوانا. 
العائدات.

في  عائداته  بلغت  الذي  »أكوامان«  الرابعة  المرتبة  في  وأتى 
في  مليونًا   323( دوالر  ماليين   4.7 وكندا  المتحدة  الواليات 

المجموع(.
»سبايدر  لألوسكار  المرشح  المتحركة  الرسوم  فيلم  خامسًا  وحلَّ 
من  دوالر  ماليين   4.4 حاصدًا  فيرس«،  سبايدر  ذي  إنتو  مان: 
الصاالت )175 مليونًا  الثامن من عرضه في  العائدات في األسبوع 

في المجموع(.
وفي ما يأتي باقي المراكز في تصنيف األفالم العشرة األوائل على 

شباك التذاكر في الصاالت األميركية الشمالية:
-6 »غرين بوك« مع 4.3 ماليين دوالر من اإليرادات )55.8 مليونًا 

في المجموع(.
-7 »ذي كيد هو وود بي كينغ« مع 4.2 ماليين دوالر )13.1 مليونًا 

في المجموع(.
-8 »إيه دوغز واي هوم« مع 3.5 ماليين دوالر )35.9 مليونًا في 

المجموع(.
-9 »إسكايب روم« مع 2.9 مليون دوالر )52 مليونًا في المجموع(.

 10.7( دوالر  مليون   2.4 مع  أولد«  غروو  نوت  شال  »ذاي   10-
ماليين في الجموع(.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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القاهرة ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

لموقع تصوير  السابع  الفن  توافد محبّي 
مكسيكو،  أحياء  أحد  في  »روما«  فيلم 
»روما«،  لفيلم  الباهر  النجاح  أفضى  حيث 
المكسيكي  السينمائي  أعمال  أبرز 
السينما  محبّي  لتوافد  كوارون،  ألفونسو 

لموقع تصويره في أحد أحياء مكسيكو.
في  شبابه  مطلع  حتّى  كوارون  عاش 
تعرف  منطقة  جنوب  الهانئ  الحيّ  هذا 
الوسطى،  الطبقة  فيها  تقيم  روما  باسم 
في  الفيلم  عرض  بدء  من  شهر  وبعد 
أوسكار،  جوائز  لعشر  وترشيحه  الصاالت 
راحت شوارع  في سابقة لعمل مكسيكي، 
وفقًا  مسبوق،  غير  إقبااًل  تشهد  الحيّ 

لوكالة »فرانس برس«.

عشرات  حيّهم  في  السّكان  ويصادف 
يلتقطون  الذين  والصحفيين  الزوّار 
شارع  من   22 رقم  المنزل  أمام  الصور 
هذا  من  األكبر  الجزء  حيث صوّر  تيبيخي 
نوفمبر،  وفي  واألسود،  باألبيض  الفيلم 
هذا  واجهة  على  معدنية  لوحة  وضعت 
فيلم  صوّر  »هنا  عليها  ُكتب  المنزل 

روما«.
ألفاريز، وهو موسيقي  ويقول إستيبان 
والعشرين  السابعة  في  كوستاريكا  من 
العاصمة  الثانية  للمرّة  يزور  العمر  من 
وقررنا  الفيلم  »أحببنا  المكسيكية 

المنزل«. المجيء لرؤية 
فيلم  صاحب  كوارون  يسكن  ولم 
22 من شارع  »غرافيتي« في المنزل رقم 
 21 رقم  المقابل  البيت  في  لكن  تيبيخي 
عينه  الهندسي  بالتصميم  يتمتّع  الذي 

التعديالت  أن  غير  للثالثينات،  العائد 
العقار  أصحاب  أجراها  التي  الهندسية 
فيه  ترعرع  الذي  البيت  على  الجدد 
اختيار  إلى  األخير  هذا  دفعت  المخرج 

مجاور. منزل 
خادمة  عامًا(   37( كروز  باولينا  تعمل 
لكوارون،  السابقة  الدارة  في  منزلية 
بأسلوب  تشبه  ال  باولينا  أن  وصحيح 
العاملة  كليو  شخصية  المعاصر  لبسها 
أن  تؤكد  أنها  غير  »روما«،  في  المنزلية 
»سعدت  وتقول  فيّ«،  »أّثرت  القصة 

بأنهم رّكزوا على العامالت المنزليات«.
المنزلية  الخادمة  هذه  وتردف 
في  يظهر  »كما  مكسيكو  في  المولودة 
خصوصًا  بالعائلة،  فعاًل  نتعّلق  الفيلم، 

باألطفال ونصبح جزءًا منها«.
حيث  المقابل  المنزل  صاحبة  وفتحت 

اإلنتاج  لطاقم  دارتها  التصوير  جرى 
و2017،   2016 بين  أشهر  عدّة  خالل 
كان  كيف  مونريال  غلوريا  وتستذكر 

حفلة. بمثابة  التصوير 
بفتح  الكبيرة  سعادتها  تخفي  وال 
اللتقاط  يقرعونها  لمن  دارتها  أبواب 
كتابًا  تخصص  أن  وقررت  تذكارية،  صور 
صفحاته  على  يتركون  للزوّار  مفتوحًا 

خواطرهم ستقدّمه إلى كوارون.
الكشف  عدم  على  تحرص  التي  غلوريا 
عن سنّها كانت تذهب إلى الحضانة في 
الحيّ مع كوارون وقد تعّلما فيها القراءة 

والكتابة.
وخالل التصوير، أخبر كوارون فيكتوريا 
دار  مؤسسة  وحفيدة  المدرّسة  بانتوخا 
المدرسة  هذه  إلى  »أحنّ  هذه  الحضانة 

وحرصت على إدراجها في فيلمي«.

بعد فيلم ألفونسو كوارون األخير

كل الطرق تؤدي إلى »روما« المكسيكية

حوار: عبدالرحمن سالمة

اإلعالم وراء عدم وصول الفن الليبي للعاملية

الفنان والمطرب محمود النمار، هو فنان اشتهر بتقديم 
األعمال الشعبية، وشارك في كثير من المهرجانات الفنية 

في سبها وطرابلس وبنغازي ولديه كذلك مشاركات عربية 
في تونس ومصر والمغرب والجزائر، فهو فنان يعمل وفق 
ما يتوافر له من إمكانات.. التقيناه في »الوسط« للحديث 

عن الفن الليبي وما ينقصه للوصول إلى العالمية.

● كيف استطعت المثابرة وإثبات الوجود رغم الصعوبات 
التي يواجهها الفنان في الجنوب؟

يحاولون  فنانيها  أن  إال  سبها،  تعيشها  التي  المعاناة  رغم 
لهم  يتوافر  ما  ووفق  المستطاع  وفق  الفنية  األعمال  تقديم 
من إمكانات، وأنا بصحبة مجموعة من الفنانين أسسنا فرقة 
باسم »مجموعة فزان للتراث الليبي« سنة 2015 وشاركنا بها 
في أكثر من 20 مهرجانًا بين تونس والجزائر وما زلنا نعمل 
برغم قلة اإلمكانات، ورغم الصعاب ما زلنا نواصل العمل من 
أجل الفن ومن أجل الكلمة الدافئة ومن أجل اللحن األصيل، 
وطموحنا ليس فقط على مستوى الوطن العربي ولكن نأمل 

أن نصل إلى العالمية.
●  في رأيك ما الذي ينقص الفن الليبي للوصول 

للعالمية؟
فنًا  زال  ما  أعتبره  لكنني  الليبي برغم أصالته وجودته  الفن 
الفن  إن  حيث  به،  للتعريف  إعالمية  آلة  إلى  ويحتاج  »خام« 
والعالم  الخليجي،  أو  التونسي  بالفن  يقارن  ال  الليبي  والتراث 
تعرف على الفنون األخرى لكن الكثير ال يعرفون شيئًا عن الفن 
كل شيء  وفيها  متنوعة  فألحاننا  الخاص،  طابعه  رغم  الليبي 

سواء العمق أو البساطة.
● هل ترى أن اإلعالم الليبي لم يسوق جيدًا للفن؟

ضعف  هو  والسبب  جيد  بشكل  التسويق  يتم  لم  نعم، 
الشعبية  لفنونه  يروج  أن  استطاع  اآلخر  العالم  اإلمكانات، 
تسهم  التي  القنوات  على  الصرف  خالل  من  الخاص  ولتراثه 
في نشر ثقافاتهم والتعريف بفنونهم من خالل االستفادة من 
الطفرة في آالت التصوير والرؤية اإلخراجية الحديثة حتى يتم 
اآلن  الحية  الصورة  العالم،  بلدان  في كل  المتلقي  استقطاب 
الشعبية،  وفنوننا  لثقافاتنا  الترويج  في  اللعبة  من  جزءًا  باتت 

مهتم  المصري  اإلعالم  ألن  المؤسفة،  األشياء  من  هذا 
ونحن  قوية،  إعالمية  آلة  خالل  من  ويتابعهم  ويركز  بفنانيه 
إلى اآلن ما زلنا نعاني من هذا الضعف في الترويج لمبدعينا 
والشعر،  والغناء  والموسيقى  المسرح  في  عمالقة  وجود  رغم 
إلى  إعالمي لكي نصل  بترويج  الجهود  نواكب هذه  لم  لكننا 
العالمية، معظم المهرجانات الفنية التي يشارك فيها الليبيون 
تكون هناك جوائز للمشاركات الليبية، ألن المشاركات األخرى 
متشابهة ومكررة، ومن يقدر الفن األصيل حتمًا سينبهر بالفن 
الليبي، فقط ما نأمله هو دعم الفن واالهتمام بالمعاهد الفنية 

ودعم الفرق األهلية والفرق العامة.
● كيف ترى مستقبل بعض األصوات الشابة في ظل هذه 

الظروف؟
وتفرد،  تميز  ولديها  موهبة  تملك  الليبية  الشابة  األصوات 
عندما شاركنا في مهرجان األغنية الشعبية الليبية في دورته 
األولى استمعنا إلى أصوات رائعة من الشباب والشابات، هذه 
معهم  يقف  من  وتحتاج  ونصح  رعاية  إلى  تحتاج  المواهب 
ال  عندما  األصوات  هذه  الصحيح، ألن  الطريق  على  ليضعهم 
فإنها تكون عرضة الستمالتهم من  الدولة  الرعاية من  تجد 
فقط من  هابطة  أغانٍ  ألداء  أصواتهم  تستغل  فنية  شركات 
أجل جني األموال وتفرض عليهم فنونهم وأموالهم في الوقت 

الذي لديه ما يقوله من خالل فننا الليبي األصيل.
●  وكيف يسهم الفن في لم الشمل ومحاربة التطرف 

واإلرهاب؟
أسهل  هو  الفن  ومداواتها..  الجروح  لملمة  بإمكانه  الفن 
طريقة لرأب الصدع وحث الجميع على تقديم ما هو غال ونفيس 
من أجل ليبيا، فنحن الفنانين الليبيين أسرة واحدة، وحال ليبيا 
هو ما يبعث فينا اإللهام واإلبداع، عندما تذكر ليبيا في حضرة 
الفنان الليبي فال يجد نفسه إال وهو يتغنى بها وبعشقها فتجد 
مدينة  من  والمطرب  أخرى  من  والملحن  مدينة  من  الكاتب 
ثالثة، جميعهم اتفقوا في حب الوطن.. واسمح لي أن أختم هذا 

اللقاء بهذه الكلمات وهي من أعمالي األخيرة:
اللي ما اتجي، ما اتجي، وال العفن في الزينين يأثر شي، واللي 
ما اتجي ما اتكون، وال العفن في الزينين يفرز لون، وال القاسية 
المحبة ما يحيده شي، وكنك حكيت  الحنون، وحب  تأثر على 
احكي على المضمون، أصحاب العقول يعلموك الدي، وكانك 
هدرزت هدرز على المضمون، أصحاب العقول يعلموك الدي، 

واللي ما اتجي ما اتجي.

محمود النمار:

والتطوير في هذا المجال هو سياسة دولة، فنحن نحتاج إلى 
تخصيص ميزانيات ووضع استراتيجية لتسجيل وتصوير وإخراج 
كل أعمالنا وتسويقها وإظهارها بالمظهر الالئق، وأيضًا إطالق 
سينبهر  العالم  أن  متأكد  وأنا  الفنية،  بأعمالنا  خاصة  قنوات 
بكل أعمالنا الفنية، ألن الجملة اللحنية الليبية لها خصوصيتها 
وطابعها وغير مستهلكة.. وأنا في التسعينات كنت في مصر 
لفت انتباهي عنوان ناري في إحدى الصحف المصرية »المافيا 
الخليجية تغزو الفن المصري« وهذا يدل على أن إخواننا في 
وخصصوا  الفني  الجانب  في  جهودهم  كل  وضعوا  الخليج 
للشعر  وكذلك  الخليجية  اللحنية  للجملة  للترويج  الميزانيات 
الخليجي، أو ما يعرف بالشعر النبطي، وأصبح العالم كله يعرف 
الكبيرة،  الدعاية  بسبب  الخليجي  والصوت  والكلمة  اللحن 

تشاهد  القاهرة  تدخل  فعندما  وبقوة،  ينافس  اآلن  وأصبح 
البوسترات وبأحجام كبيرة للترويج للفنانين الخليجيين، وهذا 
وهذا  الخليجية  الفنية  الشركات  ومن  دولهم  من  االهتمام 
كله له مردوه اإليجابي على الترويج للفن الخليجي، وبالنسبة 
عندنا اليوم في ليبيا نحتاج إلى وقفة جادة من الدولة، الجهود 
فيها  للترويج  الليبي  الفنان  خاللها  من  يحاول  التي  الفردية 
والتراث  الليبي  الفن  إظهار  من  المبتغى  تحقق  لن  لنفسه 

بالشكل المطلوب.
●  في أحد المهرجانات اآلسيوية تحصل علي العريبي على 

المركز األول بينما حصل أحمد زكي على المركز الثالث 
وكان الحديث عن زكي أكثر.. ما هو تعليقك على هذه 

الواقعة؟

ليبيا حاضرة في ذهن كل فنان

 الصين ضيف شرف »شرم الشيخ للسينما اآلسيوية«

 »شيه في«  يرأس لجنة 
تحكيم األفالم الطويلة

قررت إدارة مهرجان »شرم الشيخ للسينما 
اآلسيوية« برئاسة المخرج مجدي أحمد علي اختيار 
الصين ضيف شرف الدورة المقبلة المقرر انعقادها 
في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

ومن جانبه، قال المدير الفني للمهرجان، الناقد 
محمد سيد عبدالرحيم، إن رئيس لجنة تحكيم 
مسابقة األفالم الروائية الطويلة سوف يكون المخرج 
الصيني الكبير شيه في، والذي يلقب بحكيم السينما 
الصينية، وحصدت أفالمه عدة جوائز عالمية، منها 

فيلم »المرأة من بحيرة 
األرواح العطرة« الحائز جائزة 
الدب الذهبي بمهرجان 
»برلين« العام 1993، وفيلم 
»ثلج أسود« الحائز جائزة 
الدب الفضي في مهرجان 
»برلين« العام 1990، كما 
يعرض له فيلمان تكريمًا له 
وندوة يديرها الناقد أسامة 
عبدالفتاح.

وأوضح محمد سيد أن 
الفيلم الصيني »الضلع« 
أو )The Rib( إخراج وي 
زانج ينافس في مسابقة 

األفالم الروائية الطويلة، فيما ينافس الفيلم الصيني 
»مستر بيج« إخراج تونج شينجيا في مسابقة األفالم 
التسجيلية الطويلة، كما ستعرض أيضًا مجموعة 
من األفالم الصينية كنظرة على السينما الصينية 
المعاصرة، والتي تعكس أهمية السينما الصينية، 
وتبين هذه األفالم األسلوب الخاص والمتميز 
في السينما الصينية خاصة في اإلخراج والتصوير 
واإلضاءة والديكور والتمثيل.
يأتي ذلك االحتفال بالتعاون مع المركز الثقافي 
الصيني، وعلى رأسه المستشار الثقافي الصيني شي 
يوه وين، حيث ستقدم فرقة فولكلور صينية عرضًا 
راقصًا في حفل افتتاح المهرجان.
المهرجان تنظمه مؤسسة »نون للثقافة والفنون« 
برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، أسسها 
المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود 
عبدالسيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق اهلل، 
والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري 
والناقدة ماجدة موريس، حيث تم إطالق أربع دورات 
لمهرجان »األقصر للسينما المصرية واألوروبية« ثم 
أطلقت مهرجان »شرم الشيخ السينمائي«.

الدورة  التمثيل في  الكدواني جائزة  المصري ماجد  الفنان  حصد 
فيلم  في  دوره  عن  المصرية  الفيلم«  »جمعية  مهرجان  من   45
الماس« وذلك بعد مناقشات استمرت لفترة طويلة بين  »تراب 

أعضاء لجنة التحكيم.
دور  أفضل ممثلة  جائزة  على  ميريهان مجدي  الفنانة  وحصلت 
أول عن دورها في فيلم »ورد مسموم«، بينما حصلت الفنانة عارفة 

عبدالرسول على جائزة الدور الثاني في التمثيل.
الحافظ  عبد  أحمد  الطفل  حصل  حين  في 
في  الثاني  الدور  جائزة  على  بـ»أوباما«  الشهير 
التمثيل، وحصد فيلم »يوم الدين« جائزة أفضل 
فيلم، كما حصل على جائزتي السيناريو واإلخراج 

ألبو بكر شوقي.
العمل  جائزة  على  صالح  فوزي  أحمد  وحصل 
للتجديد  السالموني  سامي  وجائزة  األول 
مسموم«  »ورد  فيلمه  سيناريو  واالبتكارعن 
األفيش  منها  الجوائز  غالبية  على  حصل  والذي 
لكل  الصوت  ومكساج  عبدالوهاب  عمر  للفنان 
وستيفان  قدوري  سارة  من 
للفنان  والديكور  كريجوري، 
وأحمد  عبدالوهاب  عمرو 
»تراب  تمكن  بينما  فايز 
اقتناص  من  الماس« 
ومنها  الجوائز  من  عدد 

مصطفى  لطارق  مكياج  أفضل  جائزة 
للموسيقار  موسيقى  أفضل  وجائزة 
هشام نزيه، والتصوير أحمد المرسي 
فيلم  أفضل  جائزة  إلى  باإلضافة 
جمعية  وأعضاء  الجمهور  باختيار 

الفيلم.
كرموز«  »حرب  فيلم  وتمكن 
بالخروج بجائزة أفضل مالبس 
لتحصل عليها مونيا فتح الباب 
لجنة  من  تقدير  وشهادة 
خالد  للموسيقار  التحكيم 
فيلم  أما  داغر، 
الصبار«  »زهرة 
من  فتمكن 
على  الحصول 
تقدير  شهادة 
عبد  التصوير  لمدير 
حصل  بينما  موسى،  السالم 
راضي جمال على شهادة تقدير 
عن دوره في فيلم »يوم الدين«، 
عليها  حصل  المونتاج  جائزة  أما 

فيلم »بالش تبوسني«.
هاني  المخرج  التحكيم  لجنة  رأس 
الناقد  من  كل  وبعضوية  الشين، 
رانيا  الموسيقية  والناقدة  عبدالفتاح  أسامة 

يحيى، والمخرج شريف مندور والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس 
أكاديمية الفنون، ومدير التصوير محسن أحمد، والدكتور محمود 
وليد  والدكتور  خليل،  هالة  والمخرجة  الديكور،  محسن مهندس 

سيف الناقد السينمائي والناقدة ماجدة خير اهلل.
فريد  محمد  سينما  في  السبت،  جوائزهم  الفائزون  ويتسلم 
الدكتورة  الثقافة  وزير  بحضور  ضخم  حفل  في  القاهرة،  بوسط 

إيناس عبدالدايم والفنانة يسرا ضيف شرف الدورة.
مهرجان  وإدارة  عبدالسميع  محمود  التصوير  مدير  واستطاع 
السنوي  المهرجان  إخراج دورة جديدة من  الفيلم« من  »جمعية 
بالرغم  ومختلف  جديد  بشكل  المصرية  للسينما 
من  واجهتها  التي  والظروف  التحديات  كل  من 
بالمهرجان  تعصف  كادت  التمويل  في  مشاكل 
عبدالدايم  إيناس  الدكتورة  ولكن  بدايته،  قبل 

وزير الثثقافة اعتمدت تمويل المهرجان سريعًا.
وشهدت أيام المهرجان إقبااًل كبيرًا على أفالمه، 
وحرصًا من الموجودين على توجيه األسئلة لحل 
أفالم   8 في  شاهدوه  بما  المرتبطة  األلغاز  كل 
وهي،  المهرجان  جوائز  علي  تنافست  سينمائية 
و»زهرة  تبوسني«  و»بالش  صناعي«  »طلق 
الماس«  و»تراب  كرموز«  و»حرب  الصبار« 
الدين«،  و»يوم  و»ورد مسموم«  خارجي«  و»ليل 
تنافس  والذي  ناري«  »عيار  فيلم  إلى  باإلضافة 
على فرع واحد فقط وهوالعمل األول في اإلخراج.

المهرجان  التي شهدها  األفالم  ورفعت عروض 
كانت  وإن  أيامه،  أول  منذ  العدد(  )كامل  الفتة 
أوصناع  أبطال  دون  من  تقام  أحيانًا  ندواته 
منه  حضر  والذي  الصبار«  »زهرة  ومنها  قليلة  أفالمًا  إال  الفيلم، 
كل من المنتج ومدير التصوير عبدالسالم موسى والفنان مروان 
العزب وصدقي صخر والمونتير ميشيل يوسف ومهندس الصوت 
عبدالرحمن محمود، بينما حضر من فيلم »ورد مسموم« إبراهيم 
الشيشيني  منة  والمونتيرة  صالح  فوزي  أحمد  والمخرج  النجاري 
فيلم  فتحي من  الممثل محمد  بينما حضر  نادر،  ماجد  والمصور 
»يوم الدين«، وأخيرًا حضر الفنان شريف الدسوقي والمنتجة هالة 
اإلبداع  بمركز  العروض  وأقيمت  خارجي«  »ليل  فيلم  من  لطفي 

الفني.
السينما  الفنانين في مجال صناعة  تكريم عدد من  كما سيتم 
وهم الفنانة ليلى علوي ويحيى الفخراني والمخرج جالل الشرقاوي 
بصفته أول من أعد رسالة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، 
وكاتب السيناريو فاروق صبري ومهندس الديكور محمود محسن 
نانسي  سينمائية  مصورة  وأول  العمري  أمير  السينمائي  والناقد 
عبد الفتاح، كما تم استحداث هذا العام تكريمات جديدة للرواد 
الراحلين إحياًء لذكراهم إذ سيتم تكريم المخرج كمال سليم رائد 
الواقعية في السينما المصرية، والممثل القدير شفيق نورالدين، 

وكاتب السيناريو يوسف جوهر.
تم  حيث  السابقة  الدورات  عن  تجديدًا  الـ45  الدورة  وتشهد 
إنشاء صفحات للجمعية عبر موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
برومو  عرض  تم  كما  و»يوتيوب«،  و»تويتر«  و»إنستغرام« 
مراسم  بداية  في  عرضها  يتم  التي  األفالم  يضم  للمهرجان 
االفتتاح وهو ألول مرة في تاريخ المهرجان وقام بتنفيذه المخرج 
عبدالرحمن نصر وغرافيك إنجي محمود، بينما سيتم تقديم عدد 

من المفاجآت أيضًا في الختام.

في حفل 
يقام السبت

ماجد الكدواني يحصل على جائزة التمثيل 
من مهرجان »جمعية الفيلم« املصرية

ميريهان مجدي 
أفضل ممثلة.. 

وجائزة خاصة 
ـ»أوباما« ل

إسماعيل،  رجب  الليبي  الممثل  توفى 
األربعاء، بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  ونعت 
بدور  اشتهر  الذي  الفنان  المدني  والمجتمع 
»حش« ووصفته بأنه »من الجيل الذهبي في 

مجال التمثيل«.
المسلسل  أبطال  أحد  كان  الراحل  الفنان 
الذي  مفتوح«،  »مكتب  الليبي  التلفزيوني 
قدمت أول حلقاته في العام 1977، ومن إخراج 
العريبي، واستمر  وتأليف علي  المصراتي،  علي 
المسلسل ألكثر من موسم، وكان يتناول العديد 
من القضايا من خالل ما يدور بالمكتب المفتوح 

الستقبال كل مشاكل المواطنين لحلها.

<   ماجد الكدواني

 رحيل الفنان رجب إسماعيل 
الشهير بـ »حش«



القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  مر 
ومحطات  بمواعيد  والطويل  الحافل  تاريخه  عبر 
وذهب  الرئيسية  األدوار  خاللها  لعب  حاسمة 
أعتاب ومشارف  بعيدا في منافساتها، وكان على 
نهائياتها على مختلف الواجهات والتصفيات والتي 
كان في كل مرة قريبا من بلوغها وحبس خاللها 
وساندت  ترقبت  التي  الوفية  جماهيره  أنفاس 
هذه المواجهات وفي مشهدها الختامي من أجل 
تتويج وترجمة المسيرة الطويلة التي كان حصاد 
آخر  في  له  وابتسمت  سعيدة  ونهايتها  بعضها 
المشوار وأخري تعثرت والزمها سوء الحظ والطالع 
المواعيد  ووسط  األخيرة،  ومراحلها  أدوارها  في 
النهائيات  لمالعب  العبور  بوابة  أمام  الحاسمة 
حكاية قديمة جديدة نسرد أبرز محطاتها ونستعيد 
ذكرياتها بحلوها ومرها على مر تاريخ مشاركات 
المنتخب بين النجاح واإلخفاق والعثرات والتحديات.

المرحلة  تصفيات  ضمن   1978 العام  ففي 
أقيمت  التي  األفريقية  األلعاب  ــدورة  ل األخيرة 
نهائياتها بمالعب الجزائر تمكن المنتخب الليبي 
في مواجهة حاسمة من اقصاء المنتخب التونسي 
»فرسان  تفوق  عندما  حسابه  على  والتأهل 
لقاء  وفقد  بطرابلس  بهدف  ذهابا  المتوسط« 

العودة بملعب المنزه بهدفين لهدف.
 1982 العام  أفريقيا  بطولة  نهائيات  وضمن 

والتي  الليبية،  المالعب  استضافتها  التي 
شهدت عودة النشاط الكروي إلى الواجهة 
خاللها  توقفت  عجاف  سنوات  غياب  بعد 
متتالية  سنوات  لثالث  تماما  الكرة  حركة 
تمكن الفرسان من مواجهة كل التحديات 
وأبلى بالء حسنا ووصل إلى محطة المباراة 

غانا  منتخب  أمام  فقدها  التي  الحاسمة  النهائية 
الوقت  انتهاء زمن  بعد  الترجيحية  الحظ  بركالت 
بلقب  ليكتفي  لهدف  بهدف  بالتعادل  األصلي 

وصيف بطل القارة.
العام  بالمكسيك  العالم  كأس  تصفيات  وفي 
مع  حاسم  موعد  على  الفرسان  ــان  ك  1986
المنتخب  مع  تاريخه  مر  على  األشهر  المواجهة 
العبور  ببطاقة  والظفر  الفوز  أجل  من  المغربي 
والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بالمكسيك لكن 

على  األول  الذهاب  لقاء  المغربي حسم  المنتخب 
ملعبه بثالثة أهداف مما صعب وعقد من مهمة 
منتخبنا الذي نجح في رد االعتبار في لقاء العودة 
ببنغازي بهدف لصفر ليغادر السباق األخير بفارق 

هدفين.
وشهد العام 2006 عودة المنتخب الليبي إلى 
أفريقيا بمالعب مصر بعد غياب  نهائيات بطولة 
دام 24 عاما ونجح منتخبنا الوطني خالل التصفيات 
في تحقيق انتصارات مدوية على حساب منتخبات 
أمام  ثمينة  وتعادالت  وبنين  والسودان  مصر 

النهائيات  إلى  ليتأهل  العاج  وساحل  الكاميرون 
شهد  كما  تاريخه،  في  الثانية  للمرة  األفريقية 
العام 2009 تسجيل منتخبنا ظهوره كأول منتخب 
عربي يتأهل إلى نهائيات بطولة أفريقيا لالعبين 
المحليين في نسختها األولى التي أقيمت بمالعب 
المنتخب  إقصاء  في  نجح  عندما  العاج  ساحل 
الدور األول ثم تمكن في المحطة  التونسي من 
أجل  من  الفاصلة  والمباراة  والحاسمة  األخيرة 
والتأهل  المغربي  بالمنتخب  اإلطاحة  من  التأهل 
بثالثة  بالرباط  على حسابه عقب خسارته ذهابا 

أهداف لهدف ليفوز منتخبنا إيابا بطرابلس بثالثة 
أهداف لصفر.

وفي العام 2010 وضمن تصفيات كأس العالم 
خاض منتخبنا تصفيات متميزة ونجح خاللها في 
حساب  على  قوية  وانتصارات  عــروض  تحقيق 
وإيابا  ذهابا  وليسوتو  والغابون  غانا  منتخبات 
لكنه خسر في آخر مبارياته الحاسمة أمام الغابون 
خارج قواعده ليغادر المنافسات بعد أن كان على 
أعتاب التأهل للتصفيات النهائية عقب تساويه في 
مجموع النقاط مع غانا والغابون ليودع التصفيات 

النهائية واألخيرة بفارق األهداف.
وفي العام 2012 عاد منتخبنا إلى واجهة مالعب 
نهائيات الكان وتمكن عبر التصفيات من تحقيق 
الفوز في مواجهته المهمة أمام موزمبيق بهدف 
لصفر ليكون التعادل السلبي الذي سجله في آخر 
بلوساكا  زامبيا  أمام منتخب  بالتصفيات  مبارياته 
دون أهداف كافيا لتأهله وعودته للنهائيات للمرة 
العام  كأس  تصفيات  وفي  تاريخه،  في  الثالثة 
2014 قدم منتخبنا تصفيات قوية حين فاز على 
ذهابا  وتعادل  ذهابا  والكاميرون  توجو  منتخب 
مع  موعد  على  وكان  الكونغو  منتخب  مع  وإيابا 
بياوندي  الكاميرون  منتخب  أمام  حاسمة  مباراة 
لكن المنتخب الكاميروني تفوق على ملعبه بهدف 
لصفر، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها منتخبنا 
في ختام التصفيات بعد أن كان قريبا من بلوغ 

تصفيات المرحلة األخيرة.
الليبي وفيه  2014 عاما زاهيا للمنتخب  وكان 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  ببطولة  الفريق  توج 
ألول  أفريقيا  جنوب  بمالعب  جرت  التي  )الشان( 
الغاني  بالمنتخب  أطاح  أن  بعد  تاريخه  في  مرة 
الترجيح،  ركــالت  بفضل  النهائية  المباراة  في 
وضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا في نسخته 
المقبلة سيكون منتخبنا مجددا على موعد حاسم 
مع مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المصيرية التي 
مارس  شهر  من  والعشرين  الرابع  في  ستقام 
يكون  أن  الجميع  يتمنى  الذي  بتونس،  المقبل 
يرفع  حين  الليبية  القدم  كرة  أيــام  من  يوما 
هذه  في  االنتصار  شعار  منتخبنا 
التاريخية ليسجل ظهوره  المباراة 
غاب  التي  الــكــان  نهائيات  فــي 
نسخ  ثالث  آخر  في  مالعبها  عن 
المباراة بقيادة  متتالية، وستكون 
وهو  وباني،  العيساوي  الثنائي 
الجهاز الفني الرابع لمنتخبنا في سباق التصفيات 
األفريقي  للظهور  منتخبنا  لقيادة  يتطلع  الذي 
الرابع وليسجل اسمه كأول جهاز وطني ومحلي 
القيادة  كانت  حيث  للنهائيات،  منتخبنا  يقود 
الفنية في الثالث مشاركات السابقة للمجري بيال 
مشاركة  في  إيليا  وللكرواتي  بليبيا   1982 العام 
في  باكيتا  ماركوس  وللبرازيلي  بمصر   2006
غينيا  2012 بمالعب  العام  أفريقية  آخر مشاركة 

والغابون.

في
املرمى

بن علي يظهر بعد 
غياب 90 يوما 

سجل المحترف الدولي الليبي، محمد صولة، هدفين مع 
فريقه المحرق البحريني في شباك نظيره الشباب في 
اللقاء الذي انتهى بفوز المحرق بخمسة أهداف مقابل 

هدف ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري البحريني 
لكرة القدم، ونجح صولة في تسجيل هدفين، ليواصل 

تألقه الذي بدأه الموسم الماضي.

تألق المحترف الليبي المهدي الكوت مع ناديه ◆
االتحاد المنستيري ليترشح إلى ثمن نهائي كأس 

تونس لكرة القدم على حساب نادي مستقبل 
الرجيش بضربات الترجيح )3-1( بعد نهاية الوقت 

األصلي بالتعادل السلبي ثم األشواط اإلضافية 
بالتعادل اإليجابي بهدف.

◆

عاد النجم الليبي أحمد بن علي إلى المالعب 
من جديد بعد غياب طويل عن صفوف فريق 
إلى  غيابه  امتد  حيث  اإليطالي،  كروتوني 
تعرض  التي  اإلصابة  بسبب  أشهر،  ثالثة 
المنتخب  مباراة  أثناء  القدم  مشط  في  لها 
أكتوبر  في  نيجيريا  أمــام  الليبي  الوطني 
الماضي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات 
أفريقيا  أمم  لنهائيات  المؤهلة  األفريقية 
2019 بمصر، عن المجموعة الخامسة، حيث 
من  األخيرة  ساعة  الربع  في  علي  بن  ظهر 
مباراة فريقه أمام ضيفه تشيتاديلال، ضمن 
اإليطالي،  الثانية  الدرجة  دوري  منافسات 
غياب  بعد  كبديل  الليبي  المحترف  ليشارك 
جيدا  مستوى  مقدما  المالعب،  عن  طويل 
في الدقائق التي شارك فيها، ليخرج متعادال 

دون أهداف.

والعالج  التأهيل  علي  بن  أحمد  وواصل 
لمدة 90 يوما، بعد تعرضه لكسر في مشط 
أجراه  الذي  للتشخيص  وفقا  اليسرى  القدم 
الطاقم الطبي المعالج له في ناديه اإليطالي، 
اإلشــراف  تحت  وضعه  استلزم  الــذي  األمــر 
ليخسر  يوما  و90   60 بين  ما  لفترة  الطبي 
النادي اإليطالي جهود بن علي بعد أن كان 
عنصرا أساسيا بفريقه ومنتخب بالده، حيث 
المتوسط«  لـ»فرسان  الثاني  الهدف  سجل 
قبل الخسارة أمام »النسور الخضر« النيجيرية 
)2/3(، ليغيب المهاجم المميز عن أول مباراة 
للمدرب الجديد فوزي العيساوي خالل الفوز 
األخير على سيشل )8/1( قبل أن تنتعش آمال 
األمم  إلى  التأهل  فرصة  نحو  »الفرسان« 
أفريقيا في  الفوز على جنوب  األفريقية حال 

مارس المقبل.
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يواصل المحترف الليبي 
بصفوف الترجي الرياضي 
التونسي حمدو الهوني 
التأهيل، بعد أن أثبت 

الكشف الطبي إصابته 
في العضلة الخلفية، مما 

استلزم خضوعه للراحة 
لمدة ثالثة أسابيع، أي 

21 يوما، قبل العوده مجددا 
إلى التدريبات اليومية، على 

أن يتم إخضاع الالعب لفحوصات 
تكميلية، بعدما تعرض الهوني 

لإلصابة في الدقيقة األخيرة من 
زمن الشوط األول في مباراة 
فريقة الترجي أمام البنزرتي، 
ضمن الجولة الـ13 واألخيرة 

من مرحلة الذهاب في الدوري 
التونسي الممتاز لكرة القدم، 

وشارك الهوني في أول مباراة له 
بالدوري التونسي مع الترجي، وثاني 

لقاء بعد مباراة بالتينيوم في دوري 
أبطال أفريقيا، لكن اإلصابة جاءت لتؤجل 

انطالقته، بعد أن انضم ألعرق األندية 
التونسية قادما من االحتراف في البرتغال، 

حيث شكل الهوني ثنائيا متفاهما 
مع المهاجم الدولي التونسي طه 

ياسين الخنيسي.

● بن علي في الدوري اإليطالي

● مباراة منتخب ليبيا أمام نيجيريا بتصفيات أفريقيا

● صولة

21

شراكة مفقودة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

أزمة اتحاد الكرة األخيرة، التي استمرت طيلة 
أكثر من ثالثة أشهر، كشفت مرة أخرى عمق 
األزمة التي يشهدها الوسط الرياضي وغياب 
فرئيس  أطيافه،  كل  بين  الشراكة  مفهوم 
في  وقع  الجعفري  جمال  السابق  الكرة  اتحاد 
وخالف  بالقرار  انفراد  عندما  األخطاء  ذات 
النظام األساسي باختراقه أكثر من مرة، فوقع 
في مواجهة مع أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

ومع األندية التي تنادت إلسقاطه.
االتحاد  رئيس  مغادرة  وبعد  أنه  ويبدو 
اجتماع  في  إزاحته  بعد  الرياضي  المشهد 
ناديا،   82 قبل  من  عنه  الثقة  بسحب  المرج 
ليتكرر المشهد مع رئيس االتحاد الحالي عبد 
الحكيم الشلماني وأعضائه بنفس السيناريو، 
رسالة  بإخفاء  قاموا  لهم  اختبار  أول  ففى 
المرج  اجتماع  وزكــت  وصلت  التي  »فيفا«، 
وفيها تفاصيل أخرى تتعارض فيما يبدو مع 
للرأي  تنشر  لم  حيث  ومصالحهم،  أحالمهم 

العام الرياضي تفاصيل الرسالة. 
كلنا  أننا  يعنى  المفقود  الشراكة  مفهوم 
المفهوم  الرياضية، وهذا  الحركة  شركاء في 
المؤتمرات  وإقامة  والشفافية  الوضوح  يعني 
فالغموض  لألمام،  الهروب  وعدم  الصحفية 
الذي شاب رسالة »فيفا« أساء التحاد الكرة أكثر 
الجعفري،  جمال  إسقاط  كان  حيث  نفع،  مما 
يملك  وال  واضح  غير  ألنه  السابق،  الرئيس 
الشفافية المالية واإلدارية، لذا كان يجب أن 
يكون ذلك درسا للجميع، وعندما تكرر ذات 
االمتحان لمعارضيه ممن هم في سدة الحكم 
اليوم،  أعداء  األمس  أصدقاء  وهم  الكروي، 
عن  حقائق  وأخفوا  اختبار  أول  في  سقطوا 

الوسط الرياضى.. ففعال أول القصيدة كفر.

24 مارس.. ترقب للظهور األفريقي الرابع
موقعة جنوب أفريقيا المصيرية بوابة العبور بأول جهاز فني وطني بعد بيال وإيليا وباكيتا

الوسط – زين العابدين بركان

يسير المحترف الليبي في المالعب الجزائرية مؤيد الالفي بخطى 
ثابتة، ويواصل تألقه، حيث يحتل فريقه اتحاد العاصمة قمة 

الالفي  أنقذ  أن  فبعد  نقطة،   40 برصيد  الجزائري  الدوري 
في  التعادل  هدف  بتسجيله  مؤكدة،  خسارة  من  فريقه 
الفريق وسجل هدفين  عاد  بوعريريج،  برج  أهلي  شباك 

في الشوط األول خالل فوزه )0/2( على ضيفه شبيبة 
الساورة، ليعزز صدارته لدوري المحترفين الجزائري، 

أحرزهما فاروق شافعي وعبد الكريم زواري، رافعا 
بفارق  مباراة   19 من  نقطة   40 إلــى  رصيده 
مطارديه،  أقرب  القبائل  شبيبة  عن  نقاط   4
الساورة صاحب  16 نقطة عن شبيبة  وبفارق 

المركز السادس.
وساهم الالفي في أول ظهور له بالدوري 
ــام أهــلــي برج  ــجــزائــري فــي الــتــعــادل أمـ ال

الدقيقة  في  بديال  دخل  أن  بعد  بوعريريج، 
له  لمسة  ــأول  ب ليتمكن  والسبعين  الرابعة 

مباراة  في  التعادل  هدف  تسجيل  من  اللقاء  في 
الـــدوري  مــبــاريــات  مــن  عشر  الثامن  ــوع  األســب
أمام  لالفي  األولــى  المشاركة  وجــاءت  الجزائري، 
الهدف  سجل  حيث  الجزائري،  داي  حسين  نصر 
الرابع لصالح فريقه قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، 

بعد أن اختار الالفي مؤخرا االحتراف في الجزائر، 
اإلسماعيلي  النادي  مع  االتفاق  فشل  بعد 
اتحاد  من  ــروض  ع بين  ليفاضل  المصري 
التونسي  الساحلي  والنجم  الجزائري  العاصمة 

وناديه السابق األهلي طرابلس، على خلفية فسخ 
الدولية  المحكمة  عبر  السعودي  الشباب  نادي  مع  تعاقده 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قبل  من  المختصة  »كــاس« 
»فيفا« في فض المنازعات بين أطراف المنظومة.

مؤيد  وإمكانات  قدرات  من  السعودي  الشباب  يستفد  ولم 
مع  وهدافا  متوهجا  نجما  الخليجي  البلد  إلى  حضر  الذي  الالفي 

النادي  إدارة  على  طرأ  تغييرا  أن  إال  األهلي،  وناديه  بالده  منتخب 
واألجهزة الفنية المتعاقبة حالت دون استثمار مؤيد بالشكل المطلوب، 

في  شرع  الذي  ميم  بن  أنيس  التونسي  بالمحامي  االستعانة  ليضطر 
إجراءات حفظ حق العبه، ليحصل على حكم نهائي بحصول موكله على 

حقوقه كافة لدى الشباب.

الالفي في قمة 
الدوري الجزائري 

أعلن الحكم الدولي ورئيس لجنة التحكيم السابق، 
نصر الدين قرين، رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد 
كرة القدم الليبي في حالة إجراء انتخابات جديدة 

خالل األشهر المقبلة، وقال قرين في تصريح 
إلى جريدة »الوسط« إن هناك توافقاً من أندية 

الجنوب عليه كمرشح باعتباره يمثل المنطقة 
الجنوبية خاصة في وجود اتفاق سابق بين األندية 

أن كل دورة انتخابية يكون الرئيس من منطقة، 
وهذا دور الجنوب حسب قوله.

يشار إلى أن هناك تسريبات من اتحاد الكرة 
تزعم أن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( طالب 
بانتخابات بعد ثالثة أشهر واعتماد اجتماع المرج 

دون اإلفصاح عن فحوى رسالة الفيفا.

تم تكليف الالعب الدولي السابق وابن نادي 
النصر، محمد الككلي، بمهمة مساعد مدرب 

الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر، 
وباشر الككلي مهمته الجديدة عقب مباراة 

الفريق أمام فريق شباب الجبل، وكانت 
إدارة النصر عينت المدرب القدير ونجم 

المنتخب السابق فوزي العيساوي مستشارا 
فنيا لمجلس اإلدارة في شؤون كرة القدم، 

مشيرة إلى السماح للعيساوي بممارسة 
مهامه مدربا للمنتخب الوطني.

ورفضت إدارة النصر استقالة المدرب 
فوزي العيساوي التي تقدم بها بعد خروج 
الفريق من مسابقة كأس االتحاد األفريقي 

»الكونفيدرالية« األسبوع الماضي.

يدخل المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد 
المعروف باسم منتخب األمال من مواليد 

2002-2003 تجمعه الثاني بالعاصمة طرابلس، 
تحت إشراف المدربين أسامة المسالتي وحاجي 

المالطي حتى 11 من فبراير الجاري استعدادا 
للمشاركة في بطولة المنطقة األفريقية األولى، 
التي ستقام بتونس خالل الفترة من 13 وحتى 

15 فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات تونس 
والجزائر والمغرب ومصر إلى جانب منتخب ليبيا.

وكشف االتحاد الليبي لكرة اليد برنامج 
االستعداد، حيث يشمل يوم األربعاء 13 فبراير 

مباراة واحدة، والخميس مباراتين والجمعة 
مباراتين، على أن تقام كل مباراة من ثالثة 

أشواط، وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الليبي 
إلى مصر عقب المشاركة األفريقية للدخول في 
بطولة البحر األبيض المتوسط السادسة لكرة 

اليد التي ستقام بمدينة بورسعيد.

قرين يعلن ترشحه 
النتخابات اتحاد الكرة 

الككلي يتولى مهام النصر

أمال اليد تستعد ألفريقيا 

يعتبر  والذي  إلنشائه،  الـ65  بالذكرى  الوحدة،  نادي  احتفل 
الليبية  القدم  لكرة  قدم  حيث  الليبية،  األندية  أعرق  من 
الساحرة  عالم  في  األسماء  من  العديد  الوطني  والمنتخب 
شهر  من  الرابع  في  الوحدة  نادي  وتأسس  المستديرة، 
حيث  متكامال،  الوحدة  نــادي  ويعد   ،1954 العام  يناير 
والشطرنج  السلة  كرة  في  األلعاب  من  العديد  احتضن 
وتنس  واألثقال  القوى  وألعاب  القدم  وكــرة  والمالكمة 

الطاولة وكرة اليد والنشاط االجتماعي والثقافي.
وكان نادي الوحدة حصل على لقب النشاط المتكامل في 

ليبيا، وهوصاحب كرة جميلة، ومدرسة كروية خاصة، وأفضل 
أمثال: عبد  العريق  النادي  ليبيا تخرجوا من هذا  العبي كرة في 

الرحمن الجهاني والشويخ وباني وعبد الرحمن محمد وعبد السالم 

من  والعديد  الدامجة  وجــالل  ومحمود  محمد 
األسماء التي برزت في كرة القدم الليبية.

كرة  في  األسماء  من  العديد  جانب  إلــى 
هذا  خريجي  من  كانوا  وسابقا  حاليا  السلة 
الذي  الساعدي  محمد  أمثال  العريق  النادي 
لألهلي  االنتقال  قبل  السنية  الفئات  في  لعب 
فرج  الحالي  ــدرب  ــم وال ــالعــب  وال طرابلس 
السنوسي وشالبي ورباب بالخيرات.وامتاز نادي 
حيث  واالجتماعي  الثقافي  الجانب  في  الوحدة 
والثقافية  االجتماعية  البرامج  من  العديد  أقام 
قلة  مــن  ــة  ــدي األن بــاقــي  مثل  يعاني  وهوحاليا 

اإلمكانيات الفتقاده العديد من األلعاب.

أصدرت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات 
األسبوع السابع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم 
أفريقيا  رباعي  بانضمام  االستقرار  طريق  البطولة  عرفت  أن  بعد 
المباريات  ضمن  ويلتقي  المبكر،  الوداع  خلفية  على  للمنافسات 
مع  أجدابيا  نجوم  المقبل  األحد  األولى  المجموعة  عن  المؤجلة 
األهلي بنغازي في ملعب شيخ الشهداء، كما سيلتقي اإلثنين 

النصر مع التعاون بملعب شهداء بنينا.
مباريات  ضمن  يلتقي  الــمــؤجــالت  عــن  وبعيدا 
دارنس  فريقا  المقبل،  األحد  أيضا،  األولى  المجموعة 
مع األنوار بملعب درنة، ويلتقي اإلثنين، خليج سرت 
الثالثاء، األخضر  الصداقة بملعب سرت، ويلتقي،  مع 
بالبيضاء،  الشهداء  شيخ  بملعب  الجبل  شباب  فريق 
بملعب  والتحدي  بنغازي  األهلي  فريقا  والخميس 
شهداء بنينا، والسبت )16 فبراير الجاري( نجوم أجدابيا 

يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء البيضاء.
 11( اإلثنين  يلتقي  الثانية،  المجموعة  مباريات  وعن 
الزاوية،  بملعب  األولمبي  مع  المصراتي  االتحاد  فبراير( 
 12( والثالثاء  الخمس،  بملعب  االتحاد  يلتقي  والخمس 
 13( الوحدة بملعب صرمان، واألربعاء  فبراير( رفيق يلتقي 
فبراير( السويحلي يلتقي الشط بملعب مصراتة، وأبوسليم 
يلتقي المحلة بملعب طرابلس، والخميس )14 فبراير( يلتقي 

األهلي طرابلس مع المدينة بملعب طرابلس الدولي.
من ناحية أخرى، ظهر المدير الفني السابق لفريق الكرة األول 
المصري  الدوري  في  عودة  محمد  المصري  بنغازي،  األهلي  بنادي 
المصري  الدوري  أندية  أحد  بتروجت،  فريق  تدريب  مهمة  بتولي 
فريق  تدريب  عن  رسمي  بشكل  رحيله  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز 
واألزمات  المشاكل  من  العديد  خلفية  على  الطويل«،  »المشوار 
الفريق بطولة دوري  التي كانت سببا في وداع  المالية واإلدارية 
األهلي  »الكونفيدرالية«، وعانى  ورائه  أفريقيا مبكرا، ومن  أبطال 
بنغازي خالل الفترة األخيرة من عدة أزمات في وجود الجهاز الفني 
المصري، بسبب عدم سداد المستحقات المالية لالعبين، وتحديدا 
المميز فاروقا،  البوركيني  المدافع  األفارقة، مما تسبب في هروب 
واالنضمام لفريق المقاولون العرب المصري، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية.
وهو  فاروقا  البوركيني  المدافع  ظهر  االختفاء،  من  فترة  وبعد 
يوقع لنادي المقاولون العرب، على عقد احتراف لمدة أربعة مواسم 
ونصف الموسم، خالل فترة االنتقاالت الشتوية، وترجع الواقعة إلى 
خوض  أثناء  الليبي  النادي  صفوف  من  البوركيني  المدافع  هروب 
معسكر بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان التحضير لمواجهات 
النجاح في  أفريقيا، واختفى الالعب دون  الـ32 بدوري أبطال  دور 
العثور عليه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، كغيره من 

زمالئه الالعبين.

الوحدة يحتفل بالذكرى الـ65

املسابقات تعلن مباريات األسبوع السابع في الدوري

● الهوني

● الالفي

»فرسان المتوسط« في طريق العودة إلى مالعب الكان بمصر وسط تاريخ حافل مع المواعيد الحاسمة وغياب في المشهد األخير



التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الدكتور بشير القنطري، رئيس االتحاد الليبي 
الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة 
بحضور النائب الثاني حسين الحبيب 
االجتماع  خــال  وتــم  ــمــرابــط،  ال
ومتابعة  مناقشة  المهم  واللقاء 
الوطنية  المنتخبات  ورزنامة  برنامج 
كما  المقبلة،  المرحلة  واستحقاقات 
الكفيلة  السبل  مناقشة  تمت 
الجماهير  نقل  لتسهيل 
به  تسمح  بما  الرياضية 
التونسية  الــســلــطــات 
ــؤازرة ومــســانــدة  ــمـ لـ
في  الوطني  المنتخب 
المصيرية  ــه  ــارات ــب م
منتخب  أمام  والمهمة 
التي  أفريقيا  جــنــوب 
ــع  ــراب ــقــام فـــي ال ســت
شهر  من  والعشرين 
المقبل بملعب  مارس 
المهيري«  »الطيب 

بمدينة صفاقس بتونس.
من  إن  القنطري  قال  نفسه  الوقت  في 
أولويات الهيئة تحسين وضع البنية التحتية 
تسلمه  ومنذ  أنه  مؤكدا  الليبية،  للرياضة 
جاد  عمل  هناك  أصبح  أشهر  ثاثة  وخال 
شهر  نهاية  االنتهاء  سيتم  حيث  وسريع، 
طرابلس  ملعب  صيانة  من  الجاري  فبراير 

وأجدابيا بعد صيانة سريعة لهما.

وأضاف القنطري في تصريحات تلفزيونية 
هناك  أن  الــوطــن«،  روحها  ليبيا  لـ»قناة 
في  الرياضية  بالمنشآت  خاصا  اهتماما 
ولم  ــدا،  ج متهالكة  تعتبر  التي  الجنوب 
وستشهد  عاما،   15 منذ  الصيانة  تدخلها 
أكد  كما  المقبلة،  الفترة  في  كبيرا  اهتماما 
دينار  مايين   7 مبلغ  رصد  أنه  القنطري 
بطرابلس  الصناعي  النهر  ملعب  لصيانة 

صيانة  إن  وقال  جديد،  من  للحياة  ليعود 
والــقــاعــات  الــمــاعــب  ستشهدها  كبيرة 
من  بدعم  ليبيا  مستوى  على  الرياضية 
األندية  أن دعم  واختتم  الرئاسي،  المجلس 
»مع  قائا  الدولة،  بها  ملزمة  ليس  الليبية 
ذلك سنقدم دعما ماليا وفق شروط محددة 
فاصلة  مرحلة  اعتبره  فيما  الــدولــة«،  من 
عن  األول  المسؤول  الوزير  تصريحات  في 

الرياضة في ليبيا.
من جانبه عقد الشلماني اجتماعا باألجهزة 
اإلدارية للمنتخبين األولمبي والمنتخب األول 
المنتخبات  بملف  المكلف  المسؤول  بحضور 
كا  الكرة  اتحاد  رئيس  وحث  جموم،  نوري 
من اإلداريين للمنتخبين على أهمية االلتزام 
الوجه  على  مهامهم  أداء  على  والــحــرص 
والسهر  والحرص  الاعبين  ومتابعة  األكمل 
على راحتهم وتذليل كافة الصعاب أمامهم، 
الظروف  كل  توفير  الشلماني  طلب  كما 
أفضل  تحقيق  أجل  من  المناسبة  ــواء  واألج
المقبلة  الدولية  االستحقاقات  خال  النتائج 
التي تنتظر المنتخبين على مختلف الواجهات 
والتصفيات والتي يترقبها الجمهور الرياضي 
الليبي الوفي المساند مسيرة كل المنتخبات 

الوطنية.

الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم  ــدرس  ي
فريق  إضافة العب  القدم  لكرة  األول  الليبي 
والاعب  الترهوني  محمد  طرابلس  األهلي 
ــط فــريــق االتــحــاد  ــب وس ربــيــع شـــادي الع
جنوب  لمواجهة  استعدادا  الرسمية  للقائمة 
التصفيات  ختام  ضمن  تونس  في  أفريقيا 
األمــم  بطولة  نحو  المؤهلة  األفــريــقــيــة 
خال  مصر  في  إقامتها  المقرر  األفريقية 
أن  »الوسط«  المقبل، وعلمت جريدة  يونيو 
حارس فريق االتحاد مراد الوحيشي والاعب 
سوف  بنغازي  األهلي  العب  بلعم  اهلل  عبد 
ينضمان للمنتخب األولمبي، كما عقد رئيس 
الدكتور  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة 
بشير القنطري اجتماعا برئيس االتحاد الليبي 
بحضور  الشلماني،  الحكيم  عبد  القدم  لكرة 
وتم  المرابط،  الحبيب  حسين  الثاني  النائب 
الجماهير  نقل  تسهيل  بحث  االجتماع  خال 
التونسية  السلطات  به  تسمح  بما  الرياضية 
في  الوطني  المنتخب  ومساندة  لــمــؤازرة 

مباراته المصيرية.
عبر معسكر  تجمع  المنتخب في  وسيدخل 
فبراير  شهر  من   15 في  بتونس  خارجي 
أفريقيا  جنوب  لمباراة  استعدادا  الــجــاري 
المصيرية، حيث تقام المباراة بملعب الطيب 
في  التونسية  صفاقس  بمدينة  المهيري 
المقبل  مارس  شهر  من  والعشرين  الرابع 
ليبيا  بتوقيت  السادسة  الساعة  تمام  في 
ولجنة  الفني  الطاقم  بين  االتفاق  بحسب 
اختيار  في  الرئيسي  السبب  وجاء  المنتخبات، 
بدال  ــارس  م مــن  والعشرين  الــرابــع  ــوم  ي
أمام  الفرصة  إلتاحة  والعشرين  الثاني  من 
بوقت  لالتحاق  الليبي  المنتخب  محترفي 
لجنة  أن  »الوسط«  جريدة  علمت  كما  كاف، 
الثاني  المنتخبات ستعقد مؤتمرا صحفيا في 
عشر من شهر مارس لتوضيح كل ما يتعلق 

باستعدادات المنتخب الوطني.

سريعا  عــدل  حتى  ساعة،   12 تمر  ولــم 
عن  باني  أبوبكر  للمنتخب  الوطني  المدرب 
بعد  منصبه،  في  استمراره  معلنا  استقالته، 
تقدم  التي  استقالته  تمزيق  على  حرص  أن 
الذي  االجتماع  خال  الكاميرات،  أمام  بها 
باني  وعقد  القدم،  كرة  اتحاد  بمقر  عقده 
المرابط،  حضور  في  الشلماني،  مع  جلسة 
ومساعد  صولة،  سالم  المنتخب  ومدير 
االتفاق  وتم  قريميدة،  محمد  العام  األمين 
مناقشة  مــع  العقبات،  كافة  تذليل  على 
المنتخب  بمسيرة  المتعلقة  الموضوعات 
تحضيراته  وبرنامج  المقبلة،  المرحلة  خال 

لمواجهة جنوب أفريقيا المهمة.
وقرر باني أن يستمر ويواصل عمله رفقة 
المنتخب  لقيادة  العيساوي  فوزي  المدرب 
أفريقيا  جنوب  أمــام  الوطنية  مهمته  في 
الخامسة  المجموعة  تصفيات  ختام  ضمن 
لبطولة  المؤهلة  أفريقيا  تصفيات  مــن 
يونيو   21 في  بمصر  إقامتها  المقرر  األمم 
على  االتفاق  االجتماع  خال  وتم  المقبل، 
واإلداري  الفني  للطاقم  إجراء مؤتمر صحفي 
العامة  الهيئة  تولي  كما  األول،  للمنتخب 
للمنتخب  بالغا  اهتماما  والرياضة  للشباب 
المليون  ونــصــف  مليونا  خصصت  حيث 
التي  المقبلة،  الفترة  ليبي، دعما خال  دينار 
شهر  في  مهما  أفريقيا  استحقاقا  ستشهد 
جنوب  لمباراة  استعدادا  المقبل؛  مــارس 
سالم  اإلداري  المدير  وأكد  وسبق  أفريقيا، 
صولة، أن المنتخب سيدخل معسكرا إعداديا 
فبراير  الثالث عشر من شهر  في تونس في 

المقبل، استعدادا لختام التصفيات.
صعود  يفصل  يعد  لم  نفسه،  الوقت  في 
لألمم  القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
جنوب  على  الفوز  سوى  المقبلة،  األفريقية 
المقبلة  المباراة  في  »األوالد«،  أفريقيا 
المتوسط«  »فرسان  تنفس  أن  بعد  بينهما، 
األفريقي  االتحاد  اختيار  بإعان  الصعداء، 
للبطولة،  )كاف( مصر مستضيفا  القدم  لكرة 
»الكونغرس«  اجتماع  في  التصويت  عبر 

مصر  وحصلت  داكــار،  السنغالية  بالعاصمة 
لجنوب  واحد  صوت  مقابل  صوتا   16 على 
امتنع  حيث  صوتا،   18 أصل  من  أفريقيا، 
دخلت  أن  بعد  التصويت،  عن  واحــد  عضو 
لنيل  أفريقيا،  جنوب  مع  منافسة  في  مصر 
شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، بدال 
التنظيم  منها  سحب  التي  الكاميرون  عن 
وكأن  المطلوبة،  بااللتزامات  الوفاء  لعدم 
مرتين،  الطريق  في  جــاءت  أفريقيا  جنوب 

وتحقق  التنظيم،  بشأن  مصر  أمام  األولــى 
والثانية  لمصر،  البطولة  بإسناد  الهدف 
أنفسهم،  »الفرسان«  ــدام  أق على  تتوقف 
بطولة  أول  هي  المقبلة  البطولة  وتعد 
كانت  أن  بعد  منتخبا،   24 تستقبل  لألمم 
 16 بنظام  الماضية  السنوات  طــوال  تقام 
 48 بوضع  اللوائح  أقرته  الذي  األمر  منتخبا، 
منتخبا في منافسات التصفيات طوال األشهر 

الماضية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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● مباراة منتخب ليبيا أمام جنوب أفريقيا

● القنطري يستقبل الشلماني والمرابط

عام البنية التحتية الرياضية 

الحدث
زين العابدين

بركان

المياه  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  حركت 
الراكدة وأنعشت أجواء كل الماعب بعد أن اختارت 
البداية واالنطاقة الصحيحة بالتوجه لدعم وإعادة 
الماعب  مختلف  في  التحتية  البنية  وتطوير  تأهيل 
التي عانت على مر سنوات طويلة من اإلهمال حتى 
للماعب  افتقدت  المحلية  الكروية  المسابقات  أن 

الجاهزة الصالحة للعب.
دليل  خير  الممتازة  الموسم  هذا  مسابقة  في  ولنا 
على  المتهالكة  الماعب  من  عدد  استقبلت  حيث 
مضض المباريات ما ساهم في تدني المستوى الفني 
وتعرض الاعبين الذين يتقاضون أمواال وعقودا كبيرة 
لإلصابات وزاد من معاناة األندية وأرهق خزائنها غير 
الدكتور  برئاسة  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  أن 
بشير القنطري أدركت أهمية وخطورة استمرار تردى 
أحوال البنية التحتية فبدأنا في كل مرة نشاهد ماعبنا 

وهى ترتدي وتكتسي حلة جديدة وجميلة.
عاد ملعب المدينة الرياضية بطرابلس إلى الواجهة 
بعد أن تم إعادة تعشيبه وصيانة مختلف مرافقه وانضم 
بالمرج  الرياضية  المدينة  بنينا وملعب  ملعب شهداء 
وملعب أجدابيا إلى قائمة وقافلة البناء والتطوير لتخفف 
األعباء عن باقي الماعب بعد أن استعادت بريقها بعد 
أن عانت هي األخرى كثيرا والشك أن القائمة طويلة 
القريبة من هذا  الفترة  والبقية ستأتي وسنرى خال 
العام المزيد من إعادة افتتاح وتدشين ماعب وقاعات 
رياضية أخرى ستكون أكثر جاهزية لتسهم في استقبال 
األجواء  وتغيير  وإنعاش  الرياضية  المنافسات  وإنجاح 

وشكل المسابقة المحلية.
كل هذا سيعطى دافعا وحافزا كبيرا لاعبين إلطاق 
العنان إلمكانياتهم وقدراتهم وأدائهم مما يشجع على 
فكل  المستديرة  الساحرة  لعالم  الممتعة  المشاهدة 
الشكر للهيئة العامة للشباب والرياضة التي اختارت هذا 
التوجه المثالي واالتجاه الصحيح على أمل أن تستمر 
الذى  الملف  البناء والتطوير لنطوي صفحة هذا  ثورة 
األوان  آن  فقد  الزمن  غبار  عنه  وننفض  مهما  كان 
ماعبنا  منها  عانت  التي  المتردية  للحالة  حد  لوضع 

ومسابقاتنا الكروية طويا.

القنطري يبحث خريطة املنتخبات ويرصد 7 ماليني للمالعب

انتظار املوافقة األمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا

منتخب »الفرسان« يسقط 
الخالفات ويعقد مؤتمرا صحفيا 

ويدخل معسكرا خارجيا بعد 
إضافة الترهوني وشادي

الرياضيين  اإلعاميين  نقابة  تعتزم 
حول  نقاش  حلقة  تنظم  بطرابلس 
)المنتخب  شعار  تحت  الوطني  المنتخب 
الليبي بين الواقع والطموح(، وذلك السبت 
المقبل بطرابلس والتي سيحضرها العديد 
من الشخصيات الرياضية ومدربي المنتخب 
تنسيقية  وأعــضــاء  الــريــاضــي  واإلعـــام 

طرابلس لإلعام الرياضي.
من جانبه قال رئيس تنسيقية طرابلس 
محمود جبران في لقاء مع جريدة »الوسط« 
إيجاد  هو  الحلقة  هذه  من  »الهدف  إن 
الكيفية المثلى لدعم المنتخب ووضع كافة 
اإلمكانيات الممكنة من مشاركة التنسيقية 
في تسهيل حركة تنقل الجماهير الرياضية 

إلى تونس«.
وأضاف »سيتم خال حلقة النقاش في 
اإلعام  تنسيقية  من  تكريم  وفاء  لمسة 

للرياضة  أعطوا  لمن  طرابلس  الرياضي 
الليبية سنوات عمرهم في اإلعام الرياضي 
وعبد  بوكر  اللطيف  عبد  الراحلون  وهم 
أبورقيبه  الرحمن  وعبد  الفتيوري  الهادي 
إقامة  المقبلة  الفترة  تشهد  أن  على 
من  العمل  وورش  الندوات  من  العديد 
أجل النهوض أوال باإلعام الرياضي وثانيا 
ميثاق  وضع  خال  من  الليبية  بالرياضة 
شرف وقانون ينظم عمل اإلعام الرياضي 

بعيدا عن المزايدات واالنتماءات«.
من  للرفع  برامج  وضع  »كذلك  وأكمل 
كفاءة اإلعاميين في هذه المرحلة المهمة 
تناول  في  الحيادية  روح  غرس  خال  من 
األخبار بما يخدم الرياضة الليبية ومراقبة 
النشاط الرياضي وغرس ثقافة النقد البناء 
وتوعية الجماهير الرياضية بأهمية التشجيع 
كما  كانت،  مهما  النتائج  وقبول  الهادف 

يجب أن يتم تغيير مفاهيم كثيرة وتسمية 
الرقي  نستطيع  حتى  بمسمياتها  األشياء 
أسس  وضــع  خــال  من  المحلي  بالشأن 

صحيحة لميثاق شرف اإلعامي الرياضي«.
»هناك  قائا  حديثه  جبران  واختتم 
العديد من المحاوالت السابقة ولم يكتب 
لها النجاح حيث عقد اجتماعات عديدة في 
ألسباب  فشلت  ولكنها  المناطق  مختلف 
الزماء  مع  بالتنسيق  ونحاول  متعددة، 
كل  على  التغلب  ببنغازي  العامة  بالنقابة 
هذا  في  اإلعاميين  كل  وجمع  الصعاب 
به  والمعترف  والقانوني  الشرعي  الجسم 
عام  اجتماع  هناك  ليكون  ودوليا  محليا 
إعام  بلورة  أجل  من  التنسقيات  لجميع 
وسيكون  الليبية  الرياضة  يخدم  رياضي 
هناك انتخابات لهذه النقابة نهاية العام 

الجاري«.

جبران: هدفنا دعم المنتخب وغرس روح الحيادية في تناول االخبار

الميركاتو الشتوي للدوري الليبي جاء مغايرا 
لما هو متعارف عليه فحلول شهر يناير جاء 
نجح  وقد  بدايتها،  في  زالت  ال  والمسابقة 
البرداح  علي  ضم  في  النصر  اللقب  حامل 
معه  والتوقيع  بنغازي  األهلي  من  القادم 
جمعة  الكيني  محترفين  ضم  كما  لموسم 
مسعود والرواندي المدافع عبدول رواتيبياي، 
ايمانويل  النيجيري  مع  تعاقده  أنهى  فيما 
ايزيبيكوي وعمر بوخريص وابراهيم العجيل.
اإلياب  في  االستفاقة  األولمبي  وحــاول 
وتدارك ما مضى أعلن ضم ثالثة محترفين 
والعاجيان  الحرباوي  حسان  التونسي  هما 
وبهذا  كوليبالي  وايمانويل  موسى  أحمد 
يعول  كما  اإلياب  على  الزاوية  أبناء  يراهن 
رفيق صرمان على القادمين حيث وقع له أربعة 
مصطفى  مهند  وهم:  واحدة  دفعة  العبين 
والغاني عبدالباسط محمد والليبيري شولييه 
والتونسي حسام الدين الحبيبي. أما األهلي 
البوغانمي  أسامة  التونسي  فضم  طرابلس 
وأسامة اشطيبة، فيما فسخ عقد العبيه محمد 

جنان وموسى أبوبكر، فانضم موسى أبوبكر 
للمدينة ومحمد جنان لفريق ابوسليم الذي 
فسخ تعاقده مع الالعب علي الشوشان، بينما 
بعناصر  صفوفه  تعزيز  أجدابيا  وفاق  اختار 
الوهج هداف  مع سمير  التعاقد  فتم  الخبرة 

وأيضا  الترسانة  من  قادما   2006 موسم 
الالعب وسام بوكتيف ذي الثالثين عاما حط 

به الرحال في فريق وفاق أجدابيا.
واكتفت بعض الفرق بتسجيل العب واحد 
فقط في الميركاتو الشتوي ومن بين هذه 

األندية االتحاد الذي وقع له المغربي سيكور، 
وأيضا األهلي بنغازي رأت إدارته أنها ليست 
ندونج  هنري  الغابوني  للمدافع  إال  بحاجة 
بعد هروب فاروقا للمقاولون العرب وانتهاء 
أزمته، أما العبون أنهوا عقودهم بالتراضي 
مع أنديتهم و سرعان ما وقعوا لفرق أخرى 
فالنيجيري ايمانويل ايزيبيكوي جاء من فريق 
النصر ليوقع للتعاون رفقة السنغالي اوسمان 

انداي القادم من األخضر.
وفسخ سند الحاسي عقده مع األخضر لعدم 
فؤاد  الفني  المدير  مع  والتفاهم  االنسجام 
التحدي ضم  أيضا  لدارنس،  ووقع  الصحابي 
عمر بوخريص القادم من النصر، وكذلك انتقل 
ابراهيم العجيل من النصر إلى السويحلي، فيما 
ضم خليج سرت الالعب محمد السويطي، وعزز 
الصداقة قائمته بالعبي الوسط مصباح اندير 
وخليفة المير إضافة للحارس يوسف مصباح، 
كما ضم األخضر المهاجم الغيني موري فالو 
كاييتا بعد فسخ تعاقده مع سند الحاسي الذي 
انضم إلى دارنس رفقة حمزة الحصادي، فيما 
عاد الالعب شرف الدين عطية لفريقه األنوار 
بعد اللعب للنصر والنجمة، وبهذا أسدل الستار 

بنهاية يناير على االنتقاالت الشتوية.

الميركاتو الليبي.. انتدابات وإعادة حسابات
الوسط – أنور الشريف

ظهر حارس فريق االتحاد مراد الوحيشي 
بشكل جيد، ليحظى باهتمام المنتخب 
األولمبي الليبي في المرحلة المقبلة، 

ليؤمن مركز حراسة المرمي في المنتخبات 
الوطنية، خصوصا في المنتخب األول الذي 

احتله باقتدار حارس األهلي طرابلس محمد 
نشنوش، حيث يعد رجل اإلنجازات والمهمات 

الصعبة في الكرة الليبية، فبرز عبر سنوات، 
وقاد المنتخب للظفر بأول بطولة رسمية 

وهي بطولة أفريقيا لالعبين المحليين 
)الشان( بل لعب فيها دورا محوريا، 

بعد أن صارت التصفيات خطوة 
بخطوة عبر ضربات الترجيح، كما 

أصبح نشنوش في السنوات األخيرة 
هو الحارس الرسمي للمنتخب الليبي 

ليبقي األفضل في ليبيا عبر تسعة 
أعوام كاملة هي فترة زمنية كافية 

لتجعل منه عميد قائمة المنتخب 
الحالي، ففي يوم 6 يناير 2010 
في عاصمة بنين كوتونو ظهر 
اسمه في قائمة المنتخب أول 

مرة ولكنه لم يشارك فعليا، 
حيث كان الحارس االحتياطي 

لسمير عبود وبعد أيام 
قليلة شارك فعليا في 

مباراة ودية تحضيرية 
أمام مختلط العبي 

األجانب في الدوري الليبي.
لعب نشنوش 109 

مباريات ضمن قائمة المنتخب 
الليبي وفريقه األهلي طرابلس 

أمام مختلف المنتخبات واألندية 
خالل مراحل االستعداد 

المختلفة، بقي نشنوش على 
مقاعد البدالء كحارس احتياطي 
لعبود ولم يشارك فعليا، وبعد 

إعالن عبود اعتزاله أصبح نشنوش 
الحارس الرئيس للمنتخب الوطني في 

العام 2012 وحتى تاريخ اليوم أصبح هو 
الحارس األول لمنتخب ليبيا، خاصة بعد أن 

كان األبرز بين كل الالعبين في نهائيات 
»الشان« 2014 بجنوب أفريقيا وتحصل 

خاللها المنتخب الوطني على كأس بطولة 
»الشان« نتيجة تصديه ألكثر من ركلة جزاء 

مقدما مستوى متميزا أشاد به الجميع.

نشنوش يقترب 
من تسليم الراية 

مباريات  الماعب  بمختلف  الخميس  اليوم  تنطلق 
الدرجة  القدم  لكرة  الليبي  للدوري  األول  األسبوع 
األولى والذي يشارك فيه 35 فريقا وهو رقم قياسي في 

المسابقة حيث تم تقسميهم على خمس مجموعات.
ضمت المجموعة األولى: الخميس.. النهضة يلتقي 
مع  القرضابية  والجمعة..  النهضة،  بملعب  الشرارة 
المهدية بملعب سبها البلدي، والسبت.. هال سبها 

يلتقي األمل أوباري بالملعب البلدي.
صبراتة  وفاق  الخميس..  الثانية:  المجموعة  وفي 
يلتقي الترسانة بملعب وفاق صبراتة، والجمعة.. أساريا 
يلتقي اليرموك بملعب األولمبي، والسبت: أمل ترهونه 

يلتقي النصر زليتن بملعب ترهونة.
يلتقي  الجزيرة  الخميس..  الثالثة:  المجموعة  وفي 

يلتقي  التصدي  والجمعة..  زوارة،  بملعب  اليرموك 
اتحاد  يلتقي  وأيضا  السويحلي،  بملعب  المستقبل 
الشرطة مع الملعب الليبي بملعب أبوسليم، والسبت.. 

الظهرة يلتقي أبي األشهر بملعب األكاديمية جنزور.
أما المجموعة الرابعة: الخميس.. نجوم بنغازي يلتقي 
والجمعة..  بنغازي،  شمال  ملعب  في  العربية  الوحدة 
أجدابيا،  وفاق  بملعب  المروج  يلتقي  اجدابيا  وفاق 
وأيضا يلتقي بنغازي الجديدة مع النجمة بملعب بنغازي 
الجديدة، والسبت.. الطيران يلتقي شمال بنغازي في 
الخميس..  الخامسة:  المجموعة  وأخيرا  المرج.  ملعب 
والجمعة.. نسور  البيضاء،  ملعب  الصقور  مع  القيرون 
مرتوبة مع األفريقي في ملعب درنة، وأيضا األندلس 

يلتقي المختار طبرق في أمساعد.

السوبر  بطولة  كــأس  صرمان  نجوم  فريق  أحــرز 
القدم  كــرة  في  الــدوري  ألبطال  التونسي  الليبي 
النهائية على فريق  المباراة  المصغرة بعد فوزه في 
 )3/2( الرياضي الحمامات في تونس بنتيجة  االتحاد 
وشارك في البطولة ثاثة أندية من ليبيا هي الجهاد 

والتحدي ونجوم صرمان وثاثة فرق من تونس.

القدم  لــكــرة  الليبي  الـــدوري  مــبــاريــات  ــي  وف
واإلثنين  األحد  يومي  أقيمت  والتي  أيضا  المصغرة 
سد  على  السويحلي  فريق  فاز  الثالثة  المنطقة  في 
والجهاد  مقابل  دون  أهــداف  ثاثة  بنتيجة  كعام 
مقابل  ــداف  أه ثاثة  بنتيجة  الشباب  على  يفوز 

هدفين.

انطالق دوري الدرجة األولى برقم قياسي

نجوم صرمان سوبر الكرة املصغرة

طالب المستشار الرياضي ميلود إبراهيم األندية 
واالتحادات الرياضية بخلق روح المبادرة فيما 
يتعلق باالستثمار، خاصة أن القوانين الليبية 

الحالية تسمح بذلك وال تمنع من المشاركة مع 
المصارف وشركات الطيران والتأمين لتحقيق 

مكاسب لها.
وقال إبراهيم في تصريح إلى »راديو الساعة« 
إن »الدستور الجديد سيكون أكبر حافز للرياضة 
ألن إحدى مواده وسعت فرص االستثمار وخلق 
موارد لألندية واالتحادات بشكل جديد«، ودعا 
إبراهيم األندية إلى عدم االعتماد على الدولة 

فقط، وطلب الدعم المالي في كل وقت، وحتى 
عندما تتحصل على الدعم ال تستفيد منه بصورة 

صحيحة بما ينعكس عليها األمر الذي يدعو 
للتحرك بشكل إيجابي وعملي في الفترة المقبلة.

أكد المدرب محمد إسماعيل أن استقالته من تدريب 
فريق خليج سرت بسبب عدم وجود إضافة لعدد من 

الاعبين بالفريق وأن هؤالء الاعبين لم يساعدوه 
في التدريبات والمباريات، وقال إسماعيل فى تصريح 

لجريدة »الوسط« إنه وجد أجواء رائعة من إدارة 
النادي التي قدمت له كل العوامل المساعدة وكانت 
فى مستوى التقدير مؤكدا أن شعوره بعدم تقديم 

اإلضافة كان السبب في الرحيل وسبب االستقالة.
وأضاف أن راتبه الشهري جيد لو استمر لكنه فضل 

االستقالة احتراما لنفسه كما قال إن الدوري الليبي 
الممتاز لكرة القدم لم يعد فى مستوي الطموحات 

ألغلب المدربين بسبب إدارة بعض األندية من جهة 
وسوء الماعب من جهة أخرى التي تحتاج وقفة جادة 
من الدولة. وتواصل ماراثون تغيير المدربين، آخرهم 

مدرب نادي الصقور صبري البوهالي الذي يلعب 
فريقه في دوري الدرجة األولى، المنتظر انطاقه اليوم 

الخميس، وغادر المدرب التونسي صبري البوهالي، 
والذي لم يمض على تواجده ثاثة أسابيع، وأعلنت 

إدارة الصقور تعاقدها مع المدرب الوطني صالح رحيل 
الذي درب التحدي الموسم الماضي.

فتح باب االستثمار الرياضي

رحيل جماعي للمدربين

القاهرة – الوسط

● السنغالي اوسمان يوقع للتعاون

● نشنوش

● جبران

طرابلس–الصديق قواس
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بمقدورها أن تفعل للشعوب التي تعاني أزمات؟

يتحكم في توجيهها؟

نراها تعمل بإرادة واحدة؟

موقع وتأثير الدول الصغيرة فيها؟

تحاط الشكوك بأداء مبعوثيها؟

األمم المتحدةتتوافق فيها إرادات الدول المؤثرة؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

جمعة بوكليب

عبر عملية تدوير، ستُختار واحدة مختلفة من البلديات الليبية كل عام 
لتكون عاصمة للثقافة األمازيغية، لتشهد عددًا من الفعاليات مثل األعمال 

والبرامج التعليمية والثقافية المشتركة.
أعمال  انعقاد  أثناء  يفرن  بلدية  في  بزغت  المنتظرة  الثمرة  تلك  بذرة 
ومنظمات  البلدية  المجالس  بين  الشراكات  لبناء  الرابع  تاموسني  مؤتمر 
المجتمع المدني ومؤسستي الثقافة والتعليم، بحضور ممثلين عن المجالس 
البلدية ومديري مكاتب الثقافة ومراقبي التعليم والمجلس األعلى األمازيغي 

ومؤسسات المجتمع المدني.
عماد  يفرن  ببلدية  اإلعالم  قسم  رئيس  قول  وفي  المؤتمر،  خلص  إذ 
ضمن  األمازيغية  اللغة  مادة  بخصوص  إجراءات  اتخاذ  ضرورة  إلى  فارس 
لالحتفال  دائم  كمقر  طرابلس  العاصمة  واعتماد  الطالب،  تقييم  صحيفة 
رأس  بإقرار  الرئاسي  المجلس  ومطالبة  األمازيغية،  السنة  برأس  الرسمي 
السنة األمازيغية عيدًا وطنيًا، واعتماد مسابقات )الخط األمازيغي - المسرح 
الثقافة  ومكاتب  التعليم  مراقبات  بين  كبرامج سنوية مشتركة  المدرسي( 

بدعم المجالس البلدية.

 »يفرن« تنشر عبير الثقافة 
األمازيغية في ربوع ليبيا

 كل شيء  

تربكهم  ال  وزميًل  وصديًقا  ومبدعًا  كاتبًا  الككلي  عمر  جيدًا  يعرفون  الذين 
موضوعيته فيما يقوله أو يكتبه وينشره على المأل وال يستغربون مطلًقا عناده 
وصلبته في الواقع الحياتي رغم شدة أدبه ولطفه وظرفه. المشكلة حقيقة فيمن 

ال يعرفه »واللي ما يعرفك يجهلك«.
إزاء  »مسؤوليتنا  عنوان  تحت  مؤخرًا  عمر  كتبه  ما  القول  هذا  إلى  جرّني  ما 
األجيال القادمة« وقرأته مع غيري من القراء منشورًا في زاوية وجهات نظر بهذه 

الصحيفة.
كعادته في غيره مما كتبه ونشره، حرص عمر على هدوئه المعروف والتزامه 
الموضوعية في التطرق إلى مسألة في غاية األهمية ال تغيب عن العين الراصدة 
ومتمثلة في سيل من اإلدراجات والسباب واالتهامات تغص بها مواقع وسائل 
ونظام  عبدالناصر  جمال  نظام  من  الموقف  حول  ليبيا  في  االجتماعي  التواصل 
معمر القذافي بشكل تغيب عنه الموضوعية ويهيمن عليه اإلطلق وغياب التعقل 
بموضوعية  عمر  وحاول  للشر.  رمزين  صارا  حتى  ورمزيهما  النظامين  نقد  في 
لفت األنظار إلى حقائق موضوعية ال يمكن تجاهلها وغض البصر عنها ومعترًفا 

في نفس الوقت بما ارتكبه النظامان وخاصة النظام 
العسكري في ليبيا من ضرر بالبلد والعباد وبالقضايا 
تلك  كل  أن  رأى  لكنه  تدخلته  شهدت  التي  العربية 
تحيد  وأال  معروفة  حقائق  عنا  تحجب  أال  يجب  الشرور 
عبدالناصر  جمال  استبداد  إنكار  الموضوعية.  عن  بنا 
مآٍس حتى  جراء ذلك من  نعانيه  وما  القذافي  ومعمر 
عمر  يقول  واألخلق.  والوطنية  للعقل  مناف  أمر  اآلن، 
»إن إنكار الحقائق التاريخية والشيطنة التامة لهذين 
للموضوعية  مناف  موقف  وغيرهما،......  المستبدين، 
يفيد  وال  اإلنسانية،  العدالة  وروح  واإلنصاف  والنزاهة 
األجيال  إزاء  ومسؤوليتنا  المعرفي  المستوى  على 

القادمة.
وشخصيًا أتفق مع وجهة نظر عمر ألننا حين نقرر 
والنقد يجب أن  بالتحليل  تاريخية  أحداث  الخوض في 
يتوافر لدينا قدر من الحرص على رؤية الصورة كاملة 
اختلفنا  درجــات  تفاوتت  مهما  بتفاصيلها  للحدث 
التزامنا  ضرورة  عمر  أكد  كما  وبالتالي  منه  ومواقفنا 
أرض  على  الوقوف  نظرنا  لوجهات  تتيح  بموضوعية 

ليست رخوة وبأقدام ثابتة.
ما أختلف فيه مع وجهة نظر عمر هو أن الموضوعية 
أحيانًا لوجود مناخ اجتماعي مناسب تكون  قد تحتاج 
قادرة  وكمغناطيس  بها  ومرحبًا  بوضوح  مرئية  فيه 
لها.  مجانبة  أو  مخالفة  آراء  من  تبعثر  ما  تجميع  على 
ولكي تكون كذلك تتوخى توقيتًا وبيئة مستقبلة ومنّا 
وعيًا اجتماعيًا، وعلى سبيل المثال ال الحصر أننا كبشر 
في واقع اجتماعي ال مكان فيه للحوار بعد لعدم قدرته 
إلى حد اآلن على تقبل التعايش مع رأي مخالف مهما 
يذهب  أن  المرئ  يمكن  ال  وصحته  موضوعيته  كانت 
لمأتم أقيم لقبول التعازي في شخص مقتول ليتحدث 
للقاتل  فضائل  من  عرف  مما  بعض  عن  بموضوعية 
وتذكير أهل المقتول والمعزين بها مهما كانت درجة 

األقل سياسيًا.  على  يقال  يُعرف  ما  دائمًا كل  ليس  وألنه  وضوحها وصوابها، 
ويقينًا أن ذلك ال يغيب عن ذهن كاتب ذكي ونابه مثل عمر الككلي.

وما أود قوله هو أن حرص صديقي عمر على إبداء الموضوعية واالنتصار لها 
جعله يغفل عن حقيقة أن موضوعيته قد ال تجد آذانًا صاغية ألن كلمه موجه إلى 
شعب موتور وقد تستهجن ألن الموتورين مهما اختلفوا تجمعهم أرض مشتركة 
المطالبة  األصوات  ورفضهم  العقل  صوت  لسماع  استعدادهم  عدم  أساسها 

بالتعقل والموضوعية.
أو  قرية  أو  قبيلة  أو  عائلة  أو  بيت  يوجد  وال  موتور  مثل  مثله  الليبي  الشعب 
بلدة لم يطلها عبث واستبداد وضرر نظام القذافي طيلة أربعة عقود زمنية، وقد 
يستغرق األمر أعوامًا طويلة قبل أن يكون مهيأ للنظر في كامل الصورة بمنطق 
لقيصر وحتى يحين  لقيصر  أن يفهم ما حدث ويعطي ما هلل هلل وما  يريد  من 
ذلك الوقت والمناخ وتتبلور تلك الرغبة في فهم ما حدث وكيف ولماذا حدث فإن 
الدعوة إلى التعامل مع فترة حكم نظام القذافي بموضوعية قد تكون أكثر جدوى 
حاليًا في أوساط المثقفين واألكاديميين وراء أبواب مغلقة لتوفر تربة مهيأة لها.

هذه وجهة نظر شخصية تحتمل الخطأ والصواب لكني آمل أن تكون مبادرة 
تفتح الباب أمام نقاش هادئ ورصين يتيح لنا جميعًا المشاركة في قراءة تحليلية 

ونقدية تساعدنا على إضاءة وتصحيح ما عتم والتبس من صفحات تاريخنا.

دعوة
لنقاش موضوعي

الشعب الليبي مثله 
مثل موتور وال 

يوجد بيت أو عائلة 
أو قبيلة أو قرية أو 

بلدة لم يطلها عبث 
واستبداد وضرر 

نظام القذافي 
طيلة أربعة عقود 

زمنية

يمكن المرئ أن 
يذهب ملأتم أقيم 

لقبول التعازي 
في شخص 

مقتول ليتحدث 
بموضوعية 

عن بعض مما 
عرف من فضائل 

للقاتل

اكتشاف ديناصور 
بأشواك على ظهره

كشف باحث أرجنتيني العثور على 
نوع جديد من الديناصورات العاشبة، 

في باتاغونيا، لديه أشواك في 
عموده الفقري تُستخدم ألغراض 

الدفاع. وكان هذا الديناصور، الذي 
أطلق عليه اسم باجاداصوروس 

برونوسبيناكس وينتمي إلى عائلة 
العظاءات المتشعبة الرأس يعيش 
قبل 140 مليون سنة في منطقة 
في األرجنتين، من الشائع العثور 

فيها على بقايا ديناصورات، اكتُشف 
فيها خصوصًا سنة 1993 ديناصور 

جيغانوتوصوروس كاروليني الذي 
يعدّ أكبر اللواحم على اإلطلق.

وقال الباحث بابلو غالينا الذي 
يتعاون مع عدة مؤسسات بحثية، 

من بينها المركز الوطني لألبحاث 
العلمية في األرجنتين »نظنّ أن 
ا والرفيعة  األشواك الطويلة جدًّ

والمسنّنة في ظهر الديناصور وعنقه 
كانت تُستخدم لدرء الحيوانات 

المفترسة«.

أقوالهم

»يمكن حل المشاكل في ليبيا ببناء 
جيش وطني يضم بين صفوفه 

كل األفراد القدامى والجدد، وإجراء 
انتخابات يشارك فيها جميع الليبيين 

بشكل عادل«.
رئيس أوغندا

يوري موسيفيني

»عملية االستفتاء على مشروع 
الدستور متوقفة على تمويل حكومة 
الوفاق للعملية واالستعدادات األمنية 

في المدن الليبية«.
رئيس المفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات
عماد السايح

»العالقات بين لبنان وليبيا لن 
تتصالح لحين اتضاح حقيقة ما حدث 

لموسى الصدر ومرافقيه«.

وزير الخارجية اللبناني
جبران باسيل

»رؤية مجلس الدولة للحل في 
ليبيا: االستفتاء على الدستور في 

أقرب وقت، وإجراء انتخابات برلمانية 
ورئاسية، وخروج األجسام الحالية من 

المشهد«.
رئيس المجلس األعلى للدولة

خالد المشري

 أغرب عملية سرقة 
للوحة فنية

الروسية  السلطات  اعتقلت 
للفنان  لوحة  سرق  رجًل 

معرض  من  كويندزي،  آركيب 
وربما  موسكو،  تستضيفه 
أن  غير  عاديًا،  األمر  يبدو 

مثيرة  السرقة  تفاصيل 
. ية للغا

منتشر  مصور  مقطع  ففي 
شبكة  على  عدة  مواقع  على 

السارق  يظهر  اإلنترنت، 
وهدوء  ثقة  بكل  يتقدم  وهو 

من  المعروضة  اللوحة  لينتزع 
ثبات  في  يمضي  ثم  مكانها، 

زوار  بعض  متابعة  وسط 
هذا  خلل  ومن  المعرض. 

من  السلطات  تمكنت  المقطع 
ثم  الرجل،  هوية  على  التعرف 

بثت  إذ  عليه،  القبض  ألقي 
مقطعًا  الروسية  الداخلية 
في  األمن  قوات  يظهر  آخر 

السارق. اعتقال  أثناء 

أحيت النجمة العالمية ماريا كاري 
Carey ليلة غنائية ساهرة في 

المملكة العربية السعودية، تخللها 
كثيرٌ من المفاجآت، وتميَّزت 

الكبيرة. بتحضيراتها 
وعلى المسرح الضخم، الذي أنشئ بشكل 

خاص للحفلة في منطقة الترفيه بمدينة الملك 
عبداهلل االقتصادية، أبدعت النجمة العالمية في 

تقديم أفضل ما لديها. 
وتأتي الحفلة امتدادًا للحفلت الغنائية التي 

احتضنتها السعودية خلل الفترة الماضية، والتي 
أقيمت مصاحبة للبطولة السعودية الدولية للجولف 
في منطقة الترفيه، وسبقتها استعدادات كبيرة، إذ 
أنشئ مسرح ضخم في الهواء الطلق بشكل خاص 

لهذه المناسبة، وزود بأحدث التقنيات االحترافية 
العالمية.

ورغم أّن ماريا خطفت األنظار معربة عن 
إعجابها بالجمهور السعودي الغفير، فإنها 

حرصت على الظهور بإطللة محتشمة 
ومميزة على خشبة 

المسرح، حيث 
ارتدت فستانًا 

أسودَ محتشمًا 
براًقا، حمل توقيع 
الكويتي  المصمم 

يوسف الجسمي.

ماريا كاري
في السعودية
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