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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 يحدث في ليبيا..
قاطرات دون سكك حديدية ! 

ص 5

الحرب

فضاء

تعتزم روسيا إطالق عشرات األقمار 
الصناعية الصغيرة األجنبية إلى الفضاء 
هذا العام منها 40 قمرا صغيرا تخطط 

شركة روسية إرسالها إلى الفضاء، وتأتي 
هذه الرحالت كجزء من المهمات القادمة 

لصواريخ سويوز الفضائية الروسية 
هذا العام، ومن المقرر إطالق عدد من 

األقمار الصناعية األجنبية من مطار 
فوستوتشني الفضائي.

وافقت لجنة الشؤون القضائية في 
مجلس النواب األميركي على مشروع 

قانون )نوبيك( الذي يسمح لوزارة العدل 
األميركية بمقاضاة أعضاء أوبك على 

التالعب بأسعار النفط، ويلغي الحصانة 
السيادية ويجعل الدول المنتجة للنفط 

خاضعة لقوانين مكافحة االحتكار 
األميركية، وهو ما اعتبره موقع »إكسبرت 

أونالين« اإللكتروني الروسي »إعالن 
حرب«، معربا عن تخوفه من الضرر 

الذي قد يتسبب به للعالقات األميركية 
السعودية.

مليار 1.2
دوالر

ديوان شركة الطيران الهندية » جت 
إيروايز« التي وافق مجلس إدارتها على 
خطة تجعل الدائنين أكبر المساهمين.

نفط

متابعات

أقمار

قريبا في ليبيا
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مهرجان »درنة« 
كان خطوة مهمة 

لتحريك الوسط 
الثقافي

األهلي بنغازي 
يراهن على 

بلحوت

اعتبر »اإلخوان« معرقلة ..املشري »ما بعد االستقالة« في واشنطن
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12

 شقيق ملك بلجيكا يدخل على خط قضية األموال الليبية املجمدة

نهاية  في  الشرارة  حقل  الجيش  قوات  تسّلم  جاء 
المعنونة»تطهير  عمليته  من  الثالث  األسبوع 
بداية  منذ  مهمة  محطة  ليسجل  الــجــنــوب«، 
مواجهة  دون  الحقل  تسلم  جرى  إذ  العمليّة، 
 30 والكتيبة  الــجــيــش  ــوات  قـ بــيــن  مسلحة 
وعلى  الوطني،  الوفاق  حكومة  على  المحسوبة 
الكتيبة  وهي  نفسه،  الوقت  في  الطوارق  مكوّن 
أي  تقريبًا،  شهرين  منذ  الحقل  في  تتمركز  التي 
منذ ظهور حراك »غضب فزان«، ما أدى إلى إعالن 
القاهرة  القوة  فرض  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
شرط  بذريعة  رفعها  حاليًا  وترفض  الحقل،  على 

تأمين سالمة العاملين في الحقل أوًل.
يجدر التذكير بأن حقل الشرارة مملوك بنسبة 
88 % للمؤسسة الوطنية للنفط و 12 % للشركاء 
الفرنسية  )توتال  شركات  ائتالف  في  األجانب 
اإلسبانية(،  وريبسول  النمساوية  في  إم  وأو 
أبرمت  التى  المعدلة  المقاسمة  اتفاقية  وفق 
ريبسول  وشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بين 
سنة   25 مدتها   17/07/2008 في  وشركائها 

اعتبارًا من أول يناير 2008.
طبيعة  في  والدولي  المحلي  التشابك  هذا 
الحقل جعل من واقعة دخول الجيش إليه وتسلمه 
خليفة  للمشير  بالنسبة  مهمًا  محكًا  يشكل 
لهذه  قائدًا  باعتباره  للجيش  العام  القائد  حفتر 
راصدي  أمام  الفارق  ستحدث  التي  وهي  العملية، 
التي  الحقيقة  النوايا  في  شككوا  ومن  العملية 
الجنوب«،  »تطهير  عملية  إلعالن  المشير  دفعت 
سيسلم  الجيش  أن  يؤكدون  العملية  فمؤيدو 
كان  مثلما  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إلى  الحقل 
المشككون  أما  النفطي،  الهالل  موانيء  مع  األمر 
كورقة  الحقل  توظيف  يجري  أن  يستبعدون  فال 

ضغط في الصراع السياسي القائم في البالد.
المنطقة  على  السيطرة  لبسط  مؤشر  وفي 
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  من  وفد  وصل 
برئاسة اللواء صقر الجروشي يرافقه اللواء ونيس 
من  وعدد  المسماري  أحمد  والعميد  بوخمادة 
الضباط األربعاء إلى مطار تمنهنت المدني، حيث 

جرى الجتماع مع المسؤولين في مدينة سبها.
الخيالي  رافع  حامد  سبها  بلدية  عميد  ووفق 
في  التقى  العامة  القيادة  وفد  فإن  لـ»الوسط« 
مطار تمنهنت عددًا من حكماء ومختاري المحالت 

مدينة سبها،  وأعيان  المدني  المجتمع  ومنظمات 
عبد  اللواء  الكرامة  عمليات  غرفة  آمر  بحضور 

السالم الحاسي.
المكونات  كسب  العامة  القيادة  تحاول  وبينما 
على  أطلقت  مجموعة  فإّن  لصفها،  المجتمعية 
بيانًا  أصــدرت  الجنوب«  صوت  »حــراك  نفسها 
الرئاسي  المجلس  رئيس  قــرار  فيه  استنكرت 
لحكومة الوفاق الوطني بإرسال قوات إلى الجنوب 
الرئاسي  المجلس  تعيين  أعقاب  في  الليبي، 
سيطرت  بعدما  لسبها،  عسكريًا  قائدًا  كنة  علي 
الشهر  بدأها  حملة  في  المدينة  على  حفتر  قوات 

الماضي في الجنوب.
للقوات  العامة  القيادة  باسم  الناطق  أمــا 
المسلحة العميد أحمد المسماري، قال في مؤتمر 
صحفي من مطار تمنهنت األربعاء إن »وفودًا من 
وحدة  على  تأكيدًا  سبها  إلى  وصلت  مصراتة 
ما  »سيواصلون  أنهم  إلى  لفتًا  الليبي«،  الدم 
وأّن  المنطقة«،  في  الحقول  باقي  تطهير  سماه 
مرزق  نحو  سبها  مدينة  جنوب  ستتجه  »قواتهم 
إلى  تصل  حتى  المناطق،  وباقي  ــب  األران وأم 

النيجرية - التشادية«. الحدود 
في األثناء أعلن أعيان وحكماء التبو ومؤسسات 
بمدينة  النسائية  والتجمعات  المدني  المجتمع 
من  موقفهم  سبها،  جنوب  كلم   250 ــرزق،  م
الصراع الدائر بالجنوب الليبي في 7 نقاط، أكدوا 
كل  في  األمن  وبسط  الليبي  التراب  وحدة  فيه 

ربوع الوطن.
في  بيانهم  خــالل  مــن  وقــفــوا  التبو  أعــيــان 
التأكيد  مع  األطراف،  كافة  بين  الوسط  المنطقة 
وتطهير  تأمين  وهــو  األســاســي  هدفهم  على 
مع  القانون،  عن  الخارجة  الجماعات  من  الجنوب 
المؤسسة  وتفعيل  الــدولــة،  مؤسسات  توحيد 
وطني  جيش  بناء  األمنية،  واألجهزة  العسكرية 
إقصاء  أو  تمييز  دون  الليبيين  جميع  يضم  ليبي، 

أومحاباة.
قوات  قدوم  من  تفاؤلهم  عن  عبّروا  وبينما 
الحدود،  وتأمين  لتطهيره  الجنوب  إلى  الجيش 
الطيران  قصف  نفسه  الوقت  في  دانــوا  فإنهم 
الطريق  في  للمدنيين  للجيش  التابع  الحربي 
الرابط بين واحة غدوة ومرزق، واعتبروه »جريمة 

الكرامة  عملية  »قيادة  وحمّلوا  اإلنسانية«،  ضد 
الليبي  العام  النائب  المسؤولية«، مطالبين  كامل 
إلى  والدولية،  الليبية  والمنظمات  طرابلس،  في 
في  تجري  التي  األحداث  حول  شامل  تحقيق  فتح 

مناطقهم.
لقاءات  فــي  حــاضــرًا  الجنوب  كــان  سياسيًا 
مدينة مصراتة  نواب  باجتماع  بدأت  السياسيين، 
طالبوا  حين  األوروبــي،  التحاد  عن  ممثلين  مع 
لتجنب  الممكنة  بـ»ضرورة ممارسة كل الضغوط 
الجنوب«،  في  عسكرية  مواجهات  أي  ــدلع  ان
يستهدف  عسكري  »عمل  أي  أن  إلى  مشيرين 
الهش،  السلم  بحالة  سيطيح  البالد  عاصمة 

ويدخل البلد في صراع مميت الرابح فيه خاسر«.
المؤتمر  حــول  خصيصًا  عقد  الــذي  النقاش 
تطرق  قريبًا،  عقده  المزمع  الجامع  الوطني 
وكيفية  الجنوب،  في  العسكرية  التطورات  إلى 
النواب  أبدى  الشرعية، فيما  للهجرة غير  التصدي 
»استغرابهم من عدم وجود دعم حقيقي للعملية 
السياسية في ليبيا من قبل الدول األوروبية، مما 
للهجرة  كيلومتر   2000 بعرض  بوابة  عن  أسفر 
األول  »الحل  أن  إلى  مشيرين  الشرعية«،  غير 
هو  أوروبا  منها  تعاني  التي  الهجرة  هذه  لوقف 

الستقرار السياسي في ليبيا«.
النواب  مجلس  أعضاء  من  لعدد  آخر  لقاء  وفي 
بيكر،  فرانك  ليبيا  لدى  البريطاني  السفير  مع 
الجنوب  في  الوضع  »حقيقة  النواب  استعرض 
الوطني  الجيش  به  يقوم  الــذي  ــدور  وال الليبي 
الليبي من أجل تطهيره من اإلرهاب والمتطرفين 
والتضحيات التي يقدمها من أجل الوطن والشعب 
األمم  بعثة  ــددت  وج قولهم..  وفــق  الليبي«، 
ضرورة  على  تشديدها  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
العمليات  جميع  وحصر  البالد  ــروات  ث »تأمين 
والجريمة  اإلرهـــاب  مكافحة  فــي  العسكرية 
التام  الجنوب«، وأبدت »استعدادها  المنظمة في 
وتعرض  النظر  وجهات  تقريب  في  للمساعدة 
جميع  مطالبة  الغرض«،  لهذا  الحميدة  مساعيها 
النفس وتغليب  اللتزام بضبط  األطراف بضرورة 

لغة الحوار.
كثب  عن  تتابع  فإنها  البعثة  مصادر  ووفــق 
الجنوب، واحتمالت تأثيره  تطورات ما يحدث في 
الوطني  الملتقى  لعقد  الجارية  الجهود  على 
خطتها  إلنجاح  البعثة  عليه  تراهن  الذي  الليبي، 

لحل األزمة الليبية.
تفاصيل ص4

»أ.ف.ب« موقع إنتاج في حقل الشرارة النفطي بالجنوب        

القاهرة - الوسط

 المؤيدون يؤكدون أن الجيش سيسلم 
الحقل إلى مؤسسة النفط، مثلما كان 

األمر مع موانئ الهالل النفطي

 المشككون ال يستبعدون توظيف 
الحقل كورقة ضغط في الصراع 

السياسي القائم في البالد

 انطالق مهرجان الثقافة العربية بمصراتة في ذكرى ثورة 17 فبراير

حمالت مقاطعة السلع تصطدم بـ »ما دخلي في حد«

رواجــًا  السلع  مقاطعة  حمالت  لقيت 
في  الجتماعي  التواصل  مواقع  على 
ظل ارتفاع األسعار، فعلى سبيل المثال 
المقاطعة  حمالت  الليبيون  صعّد 
العامة  ــران  ــطــي ال ــات  ــرك ش لجميع 

والخاصة.
»خليهم_ هشتاغ  مواطنون  وأطلق 

في  للزيادة  رفضًا  يطيروا_بروحهم« 
والمطالبة  الطيران،  تذاكر  أسعار 
القديمة  لألسعار  للعودة  بتخفيضها 

لكنها لم تستمر طوياًل.
الذي  النقسام  عدوى  أن  يبدو  لكن 
تعاني منه البالد أصابت تلك الحمالت 
التي شملت شركات الطيران والمقاهي 
إذ  الغذائية،  السلع  وبعض  والمطاعم 
اإللكترونية  الدعوات  تلك  تحقق  لم 
األسعار  خفض  في  المرجوة  النتائج 
عدم  ظل  في  السلع  بعض  باستثناء 

ترابط المواطنين في تلك الحمالت.
المواطن  يقول  معيتيقة  مطار  وفي 
الليبية  الخطوط  إن رحالت  يحيى صقر 
وأسعارها  مواعيدها،  على  كثيرًا  تتأخر 

خيالية بالمقارنة بالسابق.
مثلما  ليبيا  في  األسعار  تنخفض  ول 
قادت  التي  األخــرى،  الدول  في  يحدث 

انخفاض  نحو  فيها  المقاطعة  حمالت 
ما  وهو  قياسية،  معدلت  إلى  األسعار 
حماية  جمعيات  اتحاد  رئيس  أرجعه 
ثقافة  إلى  الكردي  أحمد  المستهلك 
ترفع  المجتمع  في  سائدة  مجتمعية 

شعار »ما دخلي في حد«.
تفاصيل ص14

طرابلس - الوسط 

»مهارليكا«
ما بين قتل عشرات آالف المجرمين إلى 

الهجوم الحاد على الواليات المتحدة 
األميركية، ال يتوقف رئيس الفلبين 

رودريغو دوتيرتي عن هواية إثارة الجدل 
التي أجادها منذ توليه السلطة في العام 

.2016
دوتيرتي أعاد إحياء فكرة سبق 

أن روّج لها دكتاتور الفلبين 
األسبق فرديناند ماركوس، 
وهي تغيير اسم البالد إلى 
»مهارليكا«، بحسب 

تقارير إعالمية فلبينية.
المصطلح بحسب 

ماركوس ودوتيرتي 
يعني »النبالء«، 

لكن مؤرخين 
كثيرين يقولون إن 

»مهارليكا« يشير 
إلى الطبقة المحاربة 
التي خدمت العشائر 
الحاكمة في الماضي.

ومن المتوقع أن تأخذ 
الخطة التي طرحها بعض 

الوقت للنظر فيها من قبل 
الجهات المختصة، ليبقى 

السؤال المطروح حتى ذلك 
الحين، هل ستصبح الفلبين 

جمهورية »مهارليكا«؟

96 % انخفاضًا في أعداد 
املتسللني إلى إيطاليا

أعلنت وكالة حماية الحدود األوروبية 
)فرونتكس( انخفاض أعداد المهاجرين غير 

الشرعيين بنسبة ٪96 في يناير الماضي 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018.
ووضح تقرير »فرونتكس« الشهري 

أن »المهاجرين الذين وصلوا في يناير 
إلى إيطاليا كان بشكل رئيس من تونس 

وبنغالدش«.
وأشار إلى أن »الوافدين من المهاجرين 

السريين إلى أوروبا في الشهر األول من 
عام 2019 بلغ عددهم 6760 مهاجرًا، 
أي أقل بمقدار الثلث مقارنة بديسمبر، 

وبمقدار الخُمس ما قبل عام مضى«.
وأرجع »االنخفاض إلى تقلص 

تدفقات الهجرة على طريق وسط البحر 
المتوسط«.

وذكر التقرير أن »الضغط األكبر تم 
تسجيله على طريق الهجرة غرب البحر 
المتوسط، حيث توجه أكثر من نصف 

المهاجرين السريين الوافدين على هذه 
الطريق إلى إسبانيا مباشرة«.

ليبيون يحتفلون بـ »17 فبراير«.. وآخرون يتحفظون
رغم اإلخفاقات واستمرار املعاناة

ما بين مؤيد ومعارض ومحايد، تمضي الستعدادات 
التي  الثورة  تلك  فبراير..   17 لثورة  الثامنة  للذكرى 
أمام  الوطن  ووضعت  البالد،  تاريخ  مجرى  غيرت 
اللحظة.. تتزين المدن  الدولة والالدولة حتى  سؤال 

والميادين لستقبال احتفالت الثورة.
الحتفالت  لجنة  بدأت  طرابلس،  العاصمة  في 
وشارع  الجزائر  ميدان  في  والزينة  األعــالم  تركيب 
»البركة  شعار  تحمل  كرنفالية  احتفالت  في  ميزران 
في الشباب«، وكلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
الوطني، كافة مديريات األمن بالمناطق باتخاذ كافة 
في  المواطنين  مشاركة  لتأمين  األمنية  اإلجــراءات 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  ومنح  الثورة.  احتفالت 
عطلة  الدولة  في  العاملين  جميع  الوطني  الوفاق 
الثامنة  الذكرى  بمناسبة  المقبل،  األحد  يوم  رسمية 

لثورة السابع عشر من فبراير.
ميدان  بتنظيف  لالحتفال  طبرق  تستعد  كما 
فيما  المدينة  أنحاء  بكافة  أعالم  وتركيب  الشهداء 
بميدان  بالمناسبة  خطابي  حفل  إقامة  المقرر  من 

الشهداء.

جدوى  حول  وأكاديميين  نشطاء  آراء  وتنوعت 
الثورة ومصيرها في استطالع للرأي أجرته »الوسط«، 
إذ يرى المؤيديون أنها كانت ضرورة تاريخية تأخرت 
التدخالت  المسار بسبب  انحرفت عن  كثيرًا«، لكنها 
وميراث  والقبلية  الجهوية  النعرات  وغلبة  الخارجية، 
الرافضين  معسكر  رأى  المقابل  في  السابق.  النظام 
وضع  تضخيم  في  واإلعالم  الغرب  مبالغة  أن  للثورة 
البالد عام 2011 أوصل البالد إلى ما هي عليه اآلن، 
تأخر  المزيد من  لم تحقق سوى  الثورة  أن  معتبرين 
عجلة التنمية في البالد، وفتح عدة أبواب ساهمت في 

تأجيج الصراع بين المدن والقبائل.
واعتبروا أن »الثورة لم تحقق شيًئا خاصة للمواطن 
اإلسالمي  التيار  اختراق  إلى  وأدت  الكادح،  البسيط 

للثورة منذ بداياتها.
قائمًا  السؤال  يبقي  اآلراء،  في  التنوع  هذا  وسط 
ستجد  والنقسام  الفوضى  أسئلة  كانت  إذا  ما  حول 
حاًل في احتفالت فبراير من العام القادم، أم أن األمور 

ستمضي لألسوأ .. ؟!
تفاصيل ص3

سؤال يطرحه مؤيدو عملية »تطهير الجنوب« والمشككون

ماذ ا بعد تسلم الجيش لحقل الشرارة؟
ّ
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العون«  »ريح  أغنية  البيجو  حسن  الليبي  الفنان  قدم 
وأن  سبق  والتي  يوتيوب،  موقع  على  جديد  بتوزيع 
بـ»شادي  الشهير  بومدين  سيد  القدير  الفنان  غناها 
األغنية  البيجو  حسن  الفنان  ــدى  أه حيث  الجبل«، 
بومدين  سيد  القدير  الفنان  روح  إلى  الجديد  بتوزيعها 

وعائلته الكريمة.
البلدية  بميدان  صور  الذي  األغنية  فيديو  حمل  كما 
من  والفن  الحياة  لعودة  كإعالن  كبيرة  رمزية  رسالة 
وسط بنغازي، حيث تميز فيديو األغنية بحضور عدد من 

الشخصيات البنغازية التي تحظى بحب الناس وتقديرهم.

قام بتوزيع األغنية الفنان ياسر نجم وأشرف عليها فنيا 
وحمزة  الكيالني  محمد  وتصوير  نجم  مصطفى  الفنان 
محمد  وإخــراج  الحرابي  ومحمد  الفالح  وأحمد  الكيالني 

البرعصي ومن إنتاج قناة 218.
الماضي  العام  أسس  الزليتني  أحمد  الفنان  أن  يذكر 
بنغازي  وعازفي  فناني  أبــرز  من  الجميل(  )الزمن  فرقة 
الفنان  الشهير  الكمان  ــازف  ع رأســهــم  وعلى  وليبيا، 
والفنان  السراوي  نوري  والفنان  اإلسكندراني  مصطفى 
أحمد  والفنان  بوزنوكة  عوض  والفنان  سعود  بن  صالح 

السعيطي والفنان مصطفى نجم والفنان عوض الحداد.

 »ريح العون« إهداء لسيد األغنية الليبية

عساه يكون آخر دمع في عينك
وعساه يكون آخر جرح في قلبك

وعسى للوطن وفيتي بدينك
وعساها الخطاوي تروق في دربك

الشاعر مصطفى الطرابلسي

دعا عدد من المدونين لمقاطعة شركة خدمات اإلنترنت عبر نشرهم 
هشتاغ »#ltt_حنفلسو_بيكم« على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 

وذلك احتجاًجا على خدمات اإلنترنت في ليبيا. 
وتفاعل عدد من رواد الصفحات الليبية مع الهاشتاغ حيث جاءت 

تعليقاتهم مؤيدة لهذه الدعوة مؤكدين أن خدمات اإلنترنت سيئة وال 
تتوافق مع األسعار التي تفرضها الشركة المعنية.

»#ltt_حنفلسو_بيكم«
أكدت تقارير تقنية أن »سامسونغ« تتجه إلى كشف 
في  للطي  القابل  وجهازها  الذكية  هواتفها  أحدث 

غضون أيام قليلة.
فإن  ــي«،  ــت ــوري أوث »أنــدرويــد  مــوقــع  وبحسب 
إف«  »غاالكسي  هاتف  كشف  تنوي  »سامسونغ« 
الجاري،  فبراير  من  العشرين  بحلول  للطي،  القابل 
إس  »غاالكسي  هاتف  عن  المرتقب  اإلعــالن  أثناء 

.»10

على  تغريدة  مؤخرا،  ونشرت شركة »سامسونغ«، 
الفيديو  المرتقب، لكن  الهاتف  موقع »تويتر« بشأن 
للطي  القابلة  التصميمات  بعض  يظهر  الترويجي 

فقط وال يتحدث بشكل صريح عن الجهاز.
الهاتف  سعر  يصل  أن  الخبراء  من  عدد  ويتوقع 
أن  المحتمل  ومن  دوالر،   1500 إلى  للطي  القابل 
يكون مزودا بشاشتين على أن تكون واحدة منهما 

فقط قابلة للطي، فضال عن بطاريتين.

»سامسونغ« قابل للطي خالل أيام

عبر  حــمــراء«  »حزمة  مليون   820 من  أكثر  أرسلت 
في  الجديدة  القمرية  السنة  عطلة  خــالل  اإلنترنت 
في  تشات«،  »وي  اإللكترونية  المنصة  وفق  الصين، 
الهدايا  لتبادل  التقليدية  الممارسات  فيه  انتقلت  وقت 

النقدية إلى المجال الرقمي.
وقالت المنصة التي يملكها عمالق اإلنترنت الصيني 
أيام من  المجموع سجل خالل ستة  إن هذا  »تنسنت« 
العطلة الوطنية األسبوع الماضي، مع ارتفاع بنسبة 7% 
2018، وفق »فرانس  العام  بالفترة نفسها من  مقارنة 
برس«. وإضافة إلى تبادل أحر التمنيات للسنة الجديدة، 
يقدم الصينيون في هذه المناسبة أمواال نقدية في حزم 

حمراء تعرف بـ»هونغباو« بلغة الماندرين.
وسرعان ما بات الصينيون يفضلون الدفع عن طريق 
الحمراء«  »الحزم  وأصبحت  الذكية،  الهواتف  تطبيقات 

شائعة بشكلها اإللكتروني.
أكثر  إن  بابا«  »علي  اإللكترونية  التجارة  عمالق  وقال 
من 450 مليون مستخدم شاركوا بين 25 يناير و4 فبراير 
في لعبة على موقعه تخولهم جمع خمس »بركات« غير 

مالية، يمكن إبدالها بمبالغ معينة من المال.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

نسكر تليفوناتى لكن ياريت نقعدو يد 
واحده ويسكروا تليفوناتهم.

Sara Bogigess

ال أعلم ما العائق من دخول شركات أخرى 
منافسة زمان يقولوا الشركة لمحمد 
القذافي واليوم الشركة تتبع لمن ؟

Mounera Lamami

ياريت الليبيين يتعلموا 
فّن المقاطعة ويقدرو 
يحلوا أغلب مشاكلهم 

لكن السلبية في 
ثقافتهم لألسف.

Eman Omar ممتازة فكرة 
ياريت ولكن السلبية 

وعدم االكتراث أصبحت 
سمة في الشعب. 

Edrees Shatwan

الموضوع ممكن ينجح 
والشركة اتفلس لو 

اإلنترنيت عندنا مش 
كروت الدفع المسبق ... 
طالما الرصيد مدفوع 

مسبًقا فأنت طفي إن شاء 
اهلل اليوم كله هم مش 

خاسرين.

Samir Alfitury

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 169 9 جمادى األخرة 1440 هــ
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طلبت »آبل« من مطوري التطبيقات الكف عن استخدام أنظمة تسجل أنشطة 
مستخدمي »آي فون« من دون علمهم تحت طائلة سحبها من متجرها اإللكتروني.

أخبار  في  المتخصص  كرنش«  »تك  موقع  أورده  بيان  في  »آبل«  وأشــارت 
متجر  في  االستخدام  شــروط  أن  إلى  الجمعة،  التكنولوجيا، 
التطبيقات التابع للمجموعة »تفرض على التطبيقات أن تطلب 
وظاهرة  واضحة  بطريقة  وتبلغهم  اإلذن  المستخدمين  من 

عن أي تسجيل أوتحميل أوحفظ بطريقة أو بأخرى ألنشطة 
المستخدم«.

وأضافت المجموعة األميركية العمالقة أنه في حال لم يكف 
المطورون عن هذه الممارسات أولم يعلموا المستخدمين بها، 

ستعمد »آبل« إلى سحب تطبيقاتهم من متجرها اإللكتروني. 
ولفت موقع »تك كرانش« إلى أن بعض التطبيقات تسجل 
أنشطة مستخدميها من دون علمهم وال إذنهم، من بينها 
»إكسبيديا« لحجوزات السفر والفنادق أو »هوليستر« للمالبس.

وأضاف الموقع: »حتى لو أن البيانات الحساسة عادة ما تكون محجوبة، فقد 
سرب بعضها مثل أرقام جوازات السفر أو البطاقات المصرفية«.

والصين  روسيا  نوايا  كشف  بعد  طويال  تنتظر  لم  المتحدة  الواليات  أن  يبدو 
واالتحاد األوروبي إلقامة »قواعد دائمة« على القمر، لتعلن نواياها بإنشاء قاعدة 

مأهولة خاصة بها على التابع األرضي، بحسب ما ذكرت تقارير إعالمية.
الفضاء األميركية »ناسا«، جيم برايدنستاين، خططا  فقد أعلن مدير وكالة 
»إندبندنت«  جريدة  ذكرته  لما  وفقا  هناك«،  والبقاء  القمر  إلى  »للذهاب 
رواد  إرسال  الخطط هو  الهدف من هذه  »إن  برايدنستاين:  وقال  البريطانية. 

العقد  القمر، وذلك في غضون  دائم على  فضاء بشكل 
المقبل«، وطالب »أفضل صناعة أميركية وأكثرها إشراقا 
على  للهبوط  مركبات  وتطوير  تصميم  في  بالمساعدة 
العودة  بقوله  يعنيه  ما  إن  برايدنستاين  وقال  القمر«. 
إلى القمر، ليس كما فعلت »ناسا« قبل 50 عاما، وإنما 
الستكشاف  وأنظمة  جديدة  تقنيات  وباستخدام  للبقاء، 
مزيد المواقع على سطح القمر، وقال مشددا: »هذه المرة 

سنذهب إلى القمر.. وسنبقى هناك«.
وحدد برايدنستاين األسبوع المقبل للبدء بالمخطط، 
من  القطاع  في  العاملين  بدعوة  البداية  ستكون  حيث 

الشركات الخاصة ومن كل مكان لحضور اجتماع في مقر »ناسا« لمناقشة األفكار 
المتعلقة بمركبات فضائية للهبوط على القمر. وحتى اآلن تعاقدت »ناسا« مع 
9 شركات إلرسال شحنات إلى القمر، وبهدف نهائي يتمثل في تطوير مركبات 

فضائية لنقل رواد الفضاء من األرض إلى القمر وبالعكس.

التصدي ملحاوالت التجسس 
على مستخدمي »آي فون«

قاعدة أميركية مأهولة
على القمر

كلمة1000

»غوغل« يحتفي
بعيد ميالد ماري منيب

رقمنة »الحزمة الحمراء« 
في الصني

احتفى موقع »غوغل« بذكرى مرور 114 عاما على مولد الممثلة الراحلة ماري منيب، 
إحدى رائدات الكوميديا في السينما والمسرح العربي، والتي اشتهرت بدور الحماة.

منيب.  ماري  باسم  اشتهرت  لكنها  نصراهلل،  حبيب  سليم  ماري  بالكامل  اسمها 
ولدت في لبنان يوم 11 فبراير 1905، ألسرة مارونية مسيحية، ثم انتقلت إلى مصر 
 ،1969 يناير عام   12 القاهرة وتوفيت في  استقرت في حي شبرا  عائلتها، حيث  مع 

عن 64 عاما.
بوابة  من  الماضي  القرن  ثالثينات  في  مبكرة،  سن  في  الفني  مشوارها  بدأت 
المسرح، لتنضم في عام 1937 إلى فرقة الريحاني، التي أسسها الممثل الكبير نجيب 

الريحاني.
اكتسبت شهرة باعتبارها الحماة الشريرة الظريفة التي تتدخل في شؤون األبناء 
وتثير المشاكل بشكل كوميدي ومن أشهر أفالمها التي حملت هذا الطابع »حماتي 

مالك«، و»حماتي قنبلة ذرية«، و»الحماوات الفاتنات«.
وفي المسرح قدمت العديد من األعمال الناجحة والتي مازالت عالقة مع الجمهور، 
منها »سلفني حماتك« و»حماتي بوليس دولي.« و»إال خمسة«، و»خلف الحبايب«، 

و»عريس في اجازة«، و»ملكة اإلغراء«.

الجيل  االتصاالت من  انتشار شبكة  و2020   2019 العامين  في  يتوقع 
الخامس »5 جي«، وهي تقنية جديدة يسود ترقب شديد بشأنها لكنها 
تفتح  موصولة  إكسسوارات  على  قائمة  ألنها  كبيرة  خشية  أيضا  تثير 
المجال لثغرات أمنية حيث تؤدي هذه التكنولوجيا الجديدة دورا محوريا 
أكبر  الصينية، أحد  التوترات حاليا مع مجموعات »هواوي«  احتدام  في 
مشغلي »5 جي«، التي تعتبر بعض البلدان أن تكليفها بنشر هذه البنى 

التحتية األساسية محفوفا بمخاطر كثيرة.
هو  جي«  بـ»5  المعروف  الخلوية  الشبكة  لمعايير  الخامس  والجيل 
يتيح  أن  الخلوية. ومن شأنه  االتصاالت  الجديدة من شبكات  النسخة 
شبكة أسرع وطاقة أكبر وحركة سلسة، مع تقصير في وقت االستجابة، 
أما الجيل األول من هذه التقنية كان يتيح إجراء االتصاالت، في حين 
سمح الجيل الثاني بإضافة الرسائل النصية والثالث الصور والرابع بتطوير 
اإلنترنت. ويتيح الجيل الخامس ربط كل اإلكسسوارات غير الموصولة 

بالشبكة بعد.
ومن المتوقع أن يقدم أكثر من 50 مشغال لالتصاالت هذا النوع من 
التقنيات بحلول 2020، بحسب مجموعة »ديلويت«. وال تزال عملية نشر 
هذه التقنية في بداياتها فيما تواصل الهيئات المعنية وضع اللمسات 
يكون  أن  المفترض  ومن  وأساليبه،  النقل  بروتوكوالت  على  األخيرة 
مستوى األمن الذي يضمنه الجيل الخامس أعلى من ذاك الذي يوفره 
سلفه. ومن الصعب على قراصنة المعلوماتية في إطاره سرقة الهويات 

والبيانات الشخصية وتحديد مواقع المستخدمين.
موجودة  غير  الخطأ  عن  المعصومة  األمنية  »األنظمة  أن  غير 
المتعاون مع شركة »بيرينغ بوينت«  بعد«، بحسب سيلفان شوفالييه 
المتخصص في االتصاالت الذي يوضح أن »شبكة الجيل الخامس، كغيرها 

الثغرات  أن هذه  في  للثغرات«، وال شك  المجال  تفسح  الشبكات،  من 
ستكون أصغر وأكثر تعقيدا، لكنها أكبرعددا بكثير من سابقاتها ألنها 
ومالبس  وإكسسوارات  مركبات  من  أيضا،  الموصولة  األجهزة  تطال 

وأجهزة منزلية.
ويقول شوفالييه »قد يكون من المفزع التخيل أن أحدا 

في وسعه أن يتحكم بمركبتكم عن بعد ويقوم بما 
يحلو له«، والتطبيق األول لتقنية الجيل الخامس 

يشمل السيارات التي من المرتقب أن تصبح 
على مر السنين موصولة ومستقلة. وبدأت 

هذه التكنولوجيا تنتشر في المنازل أيضا، 
أما فيما يخص الشركات، فالقطاع ينتظر 
على أحر من الجمر الجيل الخامس إذ من 
شأنه أن يسرع عملية رقمنة المصانع 

والبنى التحتية والمواصالت، فضال 
عن تحسين تتبع المنتجات وآليات 
تقنيات  ودمج  والصيانة  التصنيع 
الواقع المعزز واالفتراضي في مسار 

متكامل أطلقت عليه األوساط المعنية 
اسم »الصناعة بنسختها الرابعة«.

جديدة  مخاطر  مع  يترافق  ذلك  لكن 
معلوماتية  قراصنة  استيالء  احتمال  منها 

لهم  يسمح  ما  اإلنــتــاج،  سلسلة  على 
تنفيذ  بالكامل وحتى  بزعزعة أسسها 
المفترض  ومــن  تجسس،  عمليات 

أن تمهد هذه التقنية الطريق البتكارات متعددة في قطاع الخدمات، 
العام والخاص، مثل خدمات الصحة اإللكترونية )كالتداوي عن بعد ونقل 
الطاقة وترشيد  لتوفير  المدن بشبكة ذكية  إلكترونيا( وربط  البيانات 

جمع النفايات مثال.
ومن المتوقع إذن أن ترتفع كمية البيانات ارتفاعا شديدا مع 
توافر مزيد من المعلومات، منها ما هو سري وحساس 
أيضا  المشكلة  وتكمن  للدول،  حتى،  وحيوي 
في البنية بحد ذاتها، فمشغلو الشبكات 
الخلوية يطالبون بصمام أمان في قلب 
التي  التجهيزات  أي  الجديدة،  الشبكات 

توضع عندهم وتسمح بنقل البيانات.
أنها  على  التقنية  هذه  إلى  وينظر 
بحسب  الحاجات  مع  بالتكيف  تسمح 
المحددة،  االستخدامات  أو  المناطق 
التي  التجهيزات  تعدد  إلى  يؤدي  ما 
فالهوائيات  الشبكة«.  بـ»نواة  تعرف 
الصلة  ذات  الراديوية  والمحطات 
لقرصنة  محتملة  مــداخــل  تشكل 
مسألة  أيــضــا  وتــبــقــى  الــشــبــكــة، 
ظل  في  التجهيزات،  مشغل  جنسية 
تقنية  للسيطرة على  منافسة محتدمة 
»هواوي«  الصينية  بين  الخامس  الجيل 
والفنلندية  »إريكسون«  والسويدية 

»نوكيا«

تقنية الجيل الخامس .. مزيد من املنافع واملخاطر

●  شهداء الدفاع عن بنغازي يوم 2011/3/19
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كيف ترى
17 فبراير؟

ومحايد،  ومعارض  مؤيد  بين  ما 
للذكرى  االستعدادات  تمضي 
تلك  فبراير..   17 لثورة  الثامنة 
تاريخ  مجرى  غيرت  التي  الــثــورة 
سؤال  أمام  الوطن  ووضعت  البالد، 
اللحظة..  حتى  والــالدولــة  الدولة 
الستقبال  والميادين  المدن  تتزين 
هذه  بين  ومــا  ــثــورة،  ال احتفاالت 
التساؤل  يبقي  االحتفالية  المظاهر 
قائمًا حول ضرورة الثورة ونتائجها، 
سنوات   8 بعد  لها  المواطن  ورؤية 

من اندالعها.
االحتفاالت  لجنة  بدأت  طرابلس،  العاصمة  في 
والجزائر  الشهداء  ميدان  في  والزينة  األعالم  رفع 
شعار  تحمل  كرنفالية  احتفاالت  في  ميزران  وشارع 
لالحتفال  الشباب«، كما تستعد طبرق  في  »البركة 
بكافة  األعــالم  ونصب  الشهداء  ميدان  بتنظيف 
خطابي  حفل  إقامة  المقرر  من  فيما  المدينة  أنحاء 

بالمناسبة بميدان الشهداء.
يزال سؤال  ال  االحتفالية،  المظاهر  هذه  ووسط 
خاصة  ممتدًا،  أواالنتفاضة  الثوري  والعمل  الثورة 
والخيانة  والعمالة  بالتآمر  رجالها  يتهمون  أنهم 
من  واكبها  ما  ظل  في  تفاعالتها،  تالحق  تزال  ال 
فوضى وانفالت أمني واسع، وما أعقبها من انقسام 

وإرهاب وأزمات اقتصادية واجتماعية.
لكن األستاذ في كلية اإلعالم واالتصال بجامعة 
أجدابيا داوود لغراب يرى أن »الفوضى قرينة الصلة 
القائم، لكن  الوضع  الثورات، فالثوار يهدمون  بكل 
الزمن«.  عنه  سيجيب  تهدم  ما  يبني  من  سؤال 
وأيديولوجية،  جهوية،  صراعات  »هناك  ويوضح 
حزبية، مناطقية...الخ ( وهذه الصراعات التي بدأت 
يؤدي  ربما  الــذي  األمــر  ستتواصل  الدستور  قبل 

لتقسيم البالد.
ضرورة تأخرت

»الثورة  إن  يقول  بلحاج  فرج  المدني  الناشط 
كانت ضرورة تاريخية تأخرت كثيرًا«، لكنه يرى أنها 
الخارجية،  التدخالت  بسبب  المسار  عن  »انحرفت 
وتصدر العمالء والخونة للمشهد«. وينفي بلحاج أن 
تكون الثورة انتكست ويرفض االتهامات الموجهة 
يكن  »لم  يقول  لكنه  خارجي«،  بأنها »مخطط  لها 
الكبير  »الخطأ  مضيًفا  للثورة،  واضح  مشروع  هناك 
تضع  لم  المنتصرة  المدن  أن  فبراير   17 لثورة 
الخونة  رغم  ليبيا  »استقرار  ويتوقع  مشروعها«. 

والعمالء«، رافضًا ما أسماه »حكم العسكر«.
ناشط مدني آخر وهو عبدالناصر الشريف يقول 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  »الظروف  إن 
البد  كــان  مرحلة  إلــى   2011 العام  في  وصلت 
الثورة  أن  الشريف  يرى  وال  التغيير«.  من  معها 
انتكست، مشيرًا إلى أنها »حققت هدفها األساسي 
فبراير  مرحلة  لتنتهي  الدكتاتورية،  إسقاط  وهو 
بانتخابات المؤتمر الوطني في 2012«، لكنه يقول 
إن »مقاليد الحكم آلت بعد هذا التاريخ إلى كثيرين 
لم يكونوا محسوبين على فبراير بحكم االنتخابات 

واختيارات الشعب«.
ويرفض مؤسس المرصد الليبي لحقوق اإلنسان 
ناصر  السيد  اإلنسان  لحقوق  رئيس منظمة ضحايا 
لكنه  أوالمؤامرة«،  بـ»النكبة  الثورة  الهواري وصف 
ولكن  الثورة  على  ليس  الحقيقي  »الخالف  أن  يرى 
التي جعلت  الثورة، ومخرجاتها  إليه  على ما وصلت 
ويشير  السابق،  النظام  أيام  على  يترحمون  الناس 
والمليشيات  األمن،  إلى  يفتقد  »المواطن  أن  إلى 
القرار  صنع  على  سيطرت  المسلحة  والمجموعات 

ومقاليد الحكم«.
انهيار الدولة

عبدالكبير،  وســام  الناشط  ـل  يحمِّ حين  في 
انهيار  إلى  ويرجعها  الفوضى،  مسؤولية  الجميع 
دولة  وليست  أشخاص  دولة  كانت  لكونها  الدولة 

ضعف  على  بالالئمة  يلقي  كذلك  مؤسسات، 
وارتباط  فبراير،  بعد  إنتاجها  تم  التي  القيادات 
المشروع  وغياب  خارجية،  بأجندات  معظمهم 

الوطني في لببيا.
تحميل  نصر  عمر  الناشط  يريد  ال  المقابل،  في 
األهداف  تحقيق  في  والفشل  االنتكاسة  مسؤولية 
في  الحق  له  »الجميع  ويقول  بعينه،  طــرف  إلــى 
إلى  يدعو  السياق،  هــذا  وفــي  والبناء«.  التغيير 
»التمسك بالوحدة الوطنية والتعالي على الخالفات 
المشترك  الوطني  القاسم  نحو  والتوجه  والمصالح، 
الدولة  على  والتأكيد  الجامع،  التصالحي  والخطاب 
القانون  الدستور  دولــة  الديمقراطية،  المدنية 

والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة«.
بوطن  »الحالمين  أن  يرى  سالم صالح  الموظف 
مثالي قبل فبراير لن يصفوا هذه االنتفاضة بالنكبة 
حتى وإن لم تنجح«، مشيرًا إلى »محطة من الوعي 
والفعل وإذابة الجمود السياسي والفكري الذي كان 

سائدًا«

ورغم  فيرى،  قليوان  أحمد  مدني  الناشط  أما 
على  جاء  أنه  رأى  فقد  التغيير،  على ضرورة  تأكيده 
إن  ويقول  االنتقالية«.  للمرحلة  مخطط  غير  نحو 
داخل  موجودة  كانت  والجهوية  القبلية  »النعرات 
المجتمع الليبي وعمل النظام السابق على طمسها 
للثورة  المعادية  األطراف  أن  إلى  مشيرًا  بالقوة«، 
نيران  أججوا  الدولي  والتدخل  السياسي  واالنقسام 

تلك النعرات«.
في حين ال يختلف الناشط محمد قريش مع كافة 
اآلراء على حتمية الثورة، لكنه يقول إنها »لم تحقق 
دولتها  إقامة  في  وتأخرت  النظام،  إسقاط  سوى 
وينبه  اإلرهاب«.  موجة  واندالع  أبنائها  اقتتال  بعد 
عنها  يتحدث  التي  أوالفوضى  »االنتكاسة  أن  إلى 
أنهم  حيث  مصلحتهم،  في  تصب  الثورة  معارضو 
الدراسة  أو  للعمل  حصص  من  األسد  نصيب  نالوا 

في الخارج«.
منتصر ومهزوم

حققته  ما  أهم  أن  يرى  العسبلي  علي  المدون 

مبادئ  وترسيخ  الــفــرد  حكم  إنــهــاء  هــو  الــثــورة 
االنتقال  في  »فشلت  إنها  يقول  أنه  إال  الحريات«، 
المدنية  الدولة  إلى  الشعبية  الثورة  مرحلة  من 

وتغيير العقل الجمعي للمجتمع الليبي«.
إلى  تبعتها  التي  والفوضى  »النكسة  ــع  وأرج
الرأي  ونبذ  والمهزوم،  المنتصر  ثقافة  تكريس 
في  المساعي  وتعرقل  ــر،  اآلخ وإقصاء  المخالف 
القبلي  الصراع  واستمرار  الوطنية،  المصالحة 

والجهوي والتناحر على السلطة«.
أما الناشطة ريهام أحمد فال ترى مكاسب للثورة 
والدولي  الوطني  الصعيد  على  الواقع  أرض  على 
سوى سرقتها، مشيرة إلى أن »الثورة ولدت محاطة 
الكراسي  ومطامع  وخارجية  داخلية  بمؤامرات 
وتقوم  لتنهض  المجال  لها  يترك  فلم  والزعامة، 

وتنتعش«
عن  الحديث  محامي..  بالنور  جمال  ويرفض 
شعبية  »ثــورة  أنها  إلى  مشيرًا  الثورة،  انتكاسة 
تفاؤاًل  بالنور  ويبدي  للتغيير«،  الباب  فتحت  بامتياز 
أمام  سانحة  »الفرصة  أن  إلى  منوهًا  بالمستقبل، 
هناك  وأن  خصوصًا  اإلصالحات،  إلجــراء  الجميع 
النسيج  تصدع ضرب  كل  لرأب  وجادًا  دؤوبًا  عماًل 
المطلوبة،  الوطنية  المصالحة  وتحقيق  االجتماعي، 

وإعادة ضبط األوضاع في سياقها الصحيح«.
تقول  بشوشة،  حنين  والحقوقية  اإلعالمية  أما 
أساسها  بنيوية  كانت ضرورية ألسباب  »الثورة  إن 
»لم  أنها  ترى  لكنها  السابق«،  النظام  سياسات 
قوانين  ال  ال دستور  اللحظة  حتى هذه  تحقق شيًئا 
سيادة  وال  الديمقراطي  المسار  تعدل  ناظمة 
السلطات«.  بين  للفصل  للقانون وال وجود حقيقي 
كأحد  التعبير  الحرية  ترى  التي  اآلراء  عن  واختلفت 
أهم مكتسبات الثورة، وتقول »حرية التعبير خنقت 
مع انتشار المليشيات وتقسيم الوطن وتجزئته وفق 

أجندات داخلية وخارجية«.
للثورة،  الرافضين  معسكر  هناك  المقابل،  في 
االقتصاد  بكلية  األستاذ  يطالب  السياق  هذا  وفي 
بجامعة بنغازي الدكتور أحمد يونس باالعتراف بأن 
دون  ما  إلى  بالبالد  هبطت  أخرى  نكسة  حدث  ما 

الصفر.
ويقول »ثورة فبراير حملت مطالب، لكن مبالغة 
الغرب واإلعالم في تضخيم وضع البالد عام 2011 
تقيّم  ــور  »األم يضيف  و  مبرر«،  أي  لها  يكن  لم 

بالنتائج«.
عضو المجلس البلدي سبها سابًقا الدكتور أحمد 
فبراير كان  أهداف  ما تحقق من  أن  يري  الحضيري 
على  بالالئمة  ملقيًا  يتحقق،  لم  مما  بكثير  أقل 
إبعاد خصومهم  فبراير في محاولة  »قادة ومؤيدي 
إلى  الفوضى  زيادة  وأرجع  المحك«.  على  ووضعهم 
يتحدثون  الذي  الوطن  عن  الفبرايريين  »انصراف 

عن الدفاع عنه«.
الموظف شرف الدين أمنيسرو يؤكد أن »الثورة 
في  التنمية  عجلة  تأخر  المزيد من  تحقق سوى  لم 
البالد، و فتح عدة أبواب ساهمت في تأجيج الصراع 

بين المدن والقبائل«.
بد  ال  كان   « يقول  الساحلي  منتصر  اإلذاعي  أما 
إنجازًا  حققت  وقد  فبراير،  عواقب  الجميع  يعي  أن 
عظيمًا لسُراق المناصب السياسية، ولم تحقق أي 
شيء ألّن مطالبها وهمية وبمثابة سجاد يمر عليه 

الخونة« .
كان  إن  و  فوضى،  وسببت  »انتكست  ويضيف 
خصومنا يَرَوْن ذلك فهم فعاًل كما نقول بالعامية 

)ما قالوا إال الصادقة(«.
الموظف  لكن  لعقود،  تأخرت  الثورة  أن  ورغم 
»نشرت  إنها  يقول  نشاد  عبدالعال  الحكومي 
اللصوص  المهد  في  سرقها  أن  بعد  الفوضى 

وأسيادهم«.
وأخيرًا يرى الناشط عبداهلل الغرياني أن »الثورة 
الكادح،  البسيط  للمواطن  خاصة  شيًئا  تحقق  لم 
باللوم  ملقيًا  الكريمة«،  بالحياة  يطالب  خرج  الذي 
على »اختراق التيار اإلسالمي للثورة منذ بداياتها«، 
وتآمر،  للثورة  التمثيل  »نهب  أنــه  إلــى  مشيرًا 
وأصبحت فبراير إرادة شعب للتغيير بقيادة إسالمية 

متطرفة«.
وسط هذا التنوع في اآلراء، يبقي السؤال قائمًا 
حول ما إذا كانت أسئلة الفوضى واالنقسام ستجد 
أن  أم  القادم،  العام  من  فبراير  احتفاالت  في  حاًل 

األمور ستمضي لألسوأ .. ؟!

 <  إبراهيم عبد السالم فرج  <  د.احمد احلضيري  < سالم صالح<  ناصر الشريف<   ذاوود لغراب <  وسام عبد الكبير

املؤيدون: ضرورة تاريخية تأخرت وانحرفت 
عن املسار بسبب التدخالت الخارجية 

والنعرات الجهوية وميراث النظام السابق

الرافضون: اخترقها التيار اإلسالمي وضاعفت تأخر 
عجلة التنمية وفتحت أبواب الصراع بني املدن 

والقبائل ولم تحقق شيًئا للمواطن البسيط

استعدادات واسعة في البالد لالحتفال بذكرى الثورة وسط أسئلة تالحق املشهد الثوري منذ اندالعه

»الوسط« تطرح السؤال على ناشطني وأكادمييني وإعالميني:

شارك في االستطالع:

رمضان كرنفودة ــ  نجاح العجيلي ـ
صالح ناصف
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القاهرة ــ الوسط

المنطقة  في  التصعيد  احتماالت  تراجعت  فيما 
فيها  الجيش  عمليات  دخلت  التي  الجنوبية 
أسبوعها الثالث، تزامنًا مع تمعض من المجلس 
الرئاسي الذي عيّن آمرًا للمنطقة، رجّح مراقبون 
في  ليبية   - ليبية  لمواجهة  خطوات  تكون  أّن 
من  وفد  وصول  مع  السيما  الجنوبية،  المنطقة 
تصريحات  مع  تزامنًا  لسبها،  العامة  القيادة 
رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري في 
األسبوع،  القطرية منتصف  الجزيرة  قناة  لقاء مع 
عندما إّن الساحة العسكرية في الجنوب ستشهد 
واحدة  في  المقبلة،  األيام  خالل  ملحوظًا  تغييرًا 
المنطقة  في  على حسم عسكري  المؤشرات  من 
ليبية  قوات  بين  األوراق  فيها  تختلط  التي 

متصارعة وأخرى أجنبية تنتشر في المنطقة.

قيادات عسكرية في سبها
متواترة  تصريحات  من  ساعات  وبعد 
المنطقة  في  مرتقب  تصعيد  بشأن  لمسؤولين 
للقوات  العامة  القيادة  من  وفد  وصل  الجنوبية، 
يرافقه  الجروشي  صقر  اللواء  برئاسة  المسلحة 
المسماري  أحمد  والعميد  اللواء ونيس بوخمادة 
تمنهنت  مطار  إلى  األربعاء  الضباط  من  وعدد 
المدني، حيث جرى االجتماع مع المسؤولين في 

مدينة سبها.
الخيالي  رافع  حامد  سبها  بلدية  عميد  ووفق 
في  التقى  العامة  القيادة  وفد  فإن  لـ»الوسط« 
مطار تمنهنت عددًا من حكماء ومختاري المحالت 
مدينة  وأعيان  المدني  المجتمع  ومنظمات 
اللواء  الكرامة  عمليات  غرفة  آمر  بحضور  سبها، 

عبدالسالم الحاسي.
وبينما تحاول القيادة العامة كسب المكونات 
على  أطلقت  مجموعة  فإّن  لصفها،  المجتمعية 
بيانًا  أصدرت  الجنوب«  صوت  »حراك  نفسها 
الرئاسي  المجلس  رئيس  قرار  فيه  استنكرت 
لحكومة الوفاق الوطني بإرسال قوات إلى الجنوب 
الليبي، في أعقاب تعيين المجلس الرئاسي علي 
كنة قائدًا عسكريًا لسبها، بعدما سيطرت قوات 
الشهر  بدأها  حملة  في  المدينة  على  حفتر 

الماضي في الجنوب.
للقوات  العامة  القيادة  باسم  الناطق  أما 

المسلحة العميد أحمد المسماري، قال في مؤتمر 
صحفي من مطار تمنهنت األربعاء إن »وفودًا من 
مصراتة وصلت إلى سبها تأكيدًا على وحدة الدم 
سماه  ما  »سيواصلون  أنهم  إلى  الفتًا  الليبي«، 
تطهير باقي الحقول في المنطقة«، وأّن »قواتهم 
ستتجه جنوب مدينة سبها نحو مرزق وأم األرانب 
وباقي المناطق، حتى تصل إلى الحدود النيجرية 

- التشادية«.

حراك مدني
أن  الجمعة  الحراك  عن  صادر  بيان  واعتبر 
دخول القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى الجنوب 
دخلت  التي  الجيش  قوات  »محاربة  إلى  يهدف 
زاعمًا  أهله«،  من  وترحيب  فرحة  وسط  الجنوب 
أّن قرار إرسال القوات حكومة الوفاق »مبنيّ على 
أجندة خارجية ال تخدم الوطن، وتجعله مستباحًا 

تحت وطأة المعارضة التشادية«، وفق البيان.
الرئاسي،  المجلس  قرار  رفضه  الحراك  وأعلن 
في  الفعالة  للمواطنة  منافٍ  »اإلجراء  أن  معتبرًا 
للجيش  الجنوب  سكان  تأييد  احترام  عدم  إطار 
القرار«،  عن  الفوري  بالتراجع  مطالبًا  الليبي«، 
اإلرهاب  بمكافحة  الليبي  »الجيش  فوضوا  كما 
على  والقضاء  المنظمة  والجريمة  أشكاله  بكافة 

المرتزقة الذين دنسوا واستباحوا الجنوب«.
التبو  وحكماء  أعيان  أعلن  األثناء  في 
ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات النسائية 
250 كلم جنوب سبها، موقفهم  مرزق،  بمدينة 
نقاط،   7 في  الليبي  بالجنوب  الدائر  الصراع  من 
أكدوا فيه وحدة التراب الليبي وبسط األمن في 

كل ربوع الوطن.

التبو تحذر
في  بيانهم  خالل  من  وقفوا  التبو  أعيان 
التأكيد  المنطقة الوسط بين كافة األطراف، مع 
وتطهير  تأمين  وهو  األساس  هدفهم  على 
مع  القانون،  عن  الخارجة  الجماعات  من  الجنوب 
المؤسسة  وتفعيل  الدولة،  مؤسسات  توحيد 
وطني  جيش  بناء  األمنية،  واألجهزة  العسكرية 
إقصاء  أو  الليبيين دون تمييز  ليبي، يضم جميع 

أو محاباة.
قوات  قدوم  من  تفاؤلهم  عن  عبروا  وبينما 
الحدود،  وتأمين  لتطهيره  الجنوب  إلى  الجيش 
فإنهم دانوا في الوقت نفسه قصف طيران حربي 

الرابط  الطريق  في  للمدنيين،  للجيش  تابع 
بين واحة غدوة ومرزق، واعتبروها »جريمة ضد 
الكرامة  عملية  »قيادة  حملوا  حيث  اإلنسانية«، 

كامل المسؤولية«.
في  الليبي  العام  النائب  التبو  وطالب 
إلى  والدولية،  الليبية  والمنظمات  طرابلس، 
تجري في  التي  األحداث  تحقيق شامل حول  فتح 
الراعية  اإلعالم  وسائل  إلى  إضافة  مناطقهم، 
األمن  مجلس  ناشدوا  كما  االنتهاكات،  لهذه 
المدنيين،  لحماية  التدابير  كافة  اتخاذ  الدولي 
مطالبين حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب 
والمجلس األعلى للدولة واألمم المتحدة، بتحمل 
مسؤولياتهم تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات.

ليبيا  في  الجنوب  قبائل  جميع  البيان  وطالب 
الحالمين بعودة  افتراءات  وراء  االنسياق  بـ»عدم 

العائلة  وحكم  واإلمبراطوريات،  الجماهير،  عصر 
عن  تدافع  التبو  »قبيلة  أّن  إلى  الفتًا  والقبيلة«، 
أرضها ووجودها، وهو حق مقدس في كل الشرائع 
واألعراف، وأن محاوالت التعميم والتدليس وقلب 
القبيلة في  امتداد  وأن  ليست بجديدة،  الحقائق 

المناطق المجاورة هو مصدر فخر واعتزاز«.
واعتبرت أّن »الميلشيات التي اقتحمت مدينة 
الزاوية  قبيلتي  تتبع  االنتهاكات  ومارست  غدوة، 
والمساواة  العدل  حركة  وقوات  سليمان،  وأوالد 
إسحاق،  جابر  بقيادة  المعارضة،  السودانية 
هدفها تصفية حسابات قبلية تحت غطاء عملية 

الكرامة«.
معلومات  عن  كشفوا  بيانهم  نهاية  وفي 
تورط  حول  بـ»الخطيرة«  وصفوها  بحوزتهم 
أطراف دولية في محاولتها إلعادة سيناريو 1943 

وبنفس  مغايرة  بطريقة  الليبي  الجنوب  في 
األدوات، وسنعلن تفاصيلها في الوقت المناسب.

قوافل غذائية
االقتصاد  وزارة  حرّكت  الخدمي  الصعيد  على 
الموقتة، األحد، قافلة مواد  والصناعة بالحكومة 
تشمل  الليبي،  الجنوب  لبلديات  مجانية  غذائية 
والزيت،  والطماطم،  والسكر،  واألرز،  الدقيق، 
الجمعيات  خالل  من  السلع  توزيع  إلى  مشيرًا 

االستهالكية.
وحدة  إلى  القافلة  تسيير  إلى  الوزارة  وأشارت 
الذي  سبها  الجنوبية  المنطقة  بفرع  الصندوق 
براك  ووحدة  سبها،  بلدية  احتياجات  يغطي 
الشاطئ والشويرف،  الشاطئ الحتياجات بلديتي 
أوباري  احتياجات  فتغطي  أوباري  وحدة  أما 
والغريفة وبنت بيه، ووحدة غات الحتياجات غات 
تغطي  التي  مرزق  ووحدة  والبركت،  والعوينات 
والقطرون  األرانب  وأم  وتراغن  مرزق  بلديات 

ووادي عتبة.
وفي اليوم التالي اإلثنين، سيّرت غرفة التجارة 
 100 تضم  قافلة  بنغازي،  والزراعة  والصناعة 

شاحنة سلع غذائية لمدن الجنوب.
واألربعاء وصلت قافلة ثالثة إلى مدينة سبها، 
أرسلتها  الغذائية  المواد  من  بشحنة  محملة 
وفق  الجنوبية،  المنطقة  إلى  الموقتة  الحكومة 
أبوجناج،  االقتصاد في سبها عبدالباسط  مراقب 
الغذائية  المواد  قافلة  إن  لـ»الوسط«  قال  الذي 
وتحتوي  الشاحنات  من  عدد  متن  على  وصلت 
طماطم  إلى  إضافة  وأرز،  وسكر  دقيق  على 
الجمعيات  على  ستوزَّع  أنها  إلى  منوهًا  معلبة، 
فيها،  المساهمين  إلى  ثم  ومن  االستهالكية 
ومرزق  وغات  سبها  من  الجنوب  لمناطق 

والقطرون ووادي الشاطئ.

حضور سياسي
لقاءات  في  حاضرًا  الجنوب  كان  سياسيًا 
السياسيين، بدأت باجتماع نواب مدينة مصراتة 
طالبوا  حين  األوروبي،  االتحاد  عن  ممثلين  مع 
بـ»ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة لتجنب 
الجنوب«،  في  عسكرية  مواجهات  أي  اندالع 
يستهدف  عسكري  »عمل  أي  أن  إلى  مشيرين 
الهش،  السلم  بحالة  سيطيح  البالد  عاصمة 
ويدخل البلد في صراع مميت الرابح فيه خاسر«.

المؤتمر  حول  خصيصًا  عقد  الذي  النقاش 

تطرق  قريبًا،  عقده  المزمع  الجامع  الوطني 
وكيفية  الجنوب،  في  العسكرية  التطورات  إلى 
التصدي للهجرة غير الشرعية، فيما أبدى النواب 
»استغرابهم من عدم وجود دعم حقيقي للعملية 
السياسية في ليبيا من قبل الدول األوروبية، مما 
للهجرة  كيلومتر   2000 بعرض  بوابة  عن  أسفر 
األول  »الحل  أن  إلى  مشيرين  الشرعية«،  غير 
هو  أوروبا  منها  تعاني  التي  الهجرة  هذه  لوقف 

االستقرار السياسي في ليبيا«.
وفي لقاء آخر لعدد من أعضاء مجلس النواب 
مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، جرى 
التطرق إلى خمسة ملفات سياسية وأمنية، على 
النواب  استعرض  حيث  الليبي،  الجنوب  رأسها 
الذي  والدور  الليبي  الجنوب  في  الوضع  »حقيقة 
يقوم به الجيش الوطني الليبي من أجل تطهيره 
التي  والتضحيات  والمتطرفين  اإلرهاب  من 
وفق  الليبي«،  والشعب  الوطن  أجل  من  يقدمها 

قولهم.

األمم المتحدة تترقب وتحّذر
بعثة  جددت  التطورات،  مراقبة  صعيد  وعلى 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشديدها »على 
في  العسكرية  العمليات  جميع  حصر  ضرورة 
مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب«، 
في  للمساعدة  التام  »استعدادها  أبدت  حين 
تقريب وجهات النظر وتعرض مساعيها الحميدة 
لهذا الغرض«، فضاًل عن مطالبة جميع األطراف 
لغة  وتغليب  النفس  بضبط  االلتزام  بضرورة 

الحوار.
ضرورة  إلى  األممية  البعثة  حديث  وتطرق 
لجميع  ملك  هي  التي  البالد،  ثروات  »تأمين 
استهداف  عن  كليًا  االبتعاد  عبر  وذلك  الليبيين 
بالمدنيين  المساس  وعدم  االقتصادية  المرافق 
بالقانون اإلنساني  التام  تحت أي ذريعة والتقيد 
عن  حديث  تواتر  أعقاب  في  وذلك  الدولي«، 
سيطرة بعض القوات على حقل الشرارة النفطي.

يناير   16 منذ  ليبيا،  غرب  جنوب  ويشهد 
العامة  القيادة  أطلقتها  الماضي عملية عسكرية 
للقوات المسلحة الليبية للسيطرة على المنطقة، 
لكن أجواء التوتر خيمت على المنطقة منذ أمس 
للقيادة  الرئاسي  المجلس  اتهام  خلفية  على 
مطار  مدرج  بقصف  الشرقية  بالمنطقة  العامة 

حقل الفيل النفطي. 
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وسط تحشيد سياسي وأمني

ترقب حذر للتطورات 
العسكرية في الجنوب

بعثة األمم المتحدة تطالب جميع 
األطراف بضرورة االلتزام بضبط 

النفس وتغليب لغة الحوار

أعيان التبو: تلك معلومات خطيرة حول تورط 
أطراف دولية في محاولة إعادة سيناريو 

1943 في الجنوب الليبي

الردود األميركية كانت »إيجابية«.. وطلبنا المساعدة 
لوقف خروقات دولية لقرارات مجلس األمن

الساحة العسكرية في الجنوب ستشهد 
تغييًرا ملحوظًا خالل األيام المقبلة

قال إن اسم اإلخوان أصبح معرقالً للقبول في المجتمع

املشري »ما بعد االستقالة« في واشنطن
أجرى رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري أول زيارة إلى 
أميركا منذ توليه منصبه، ألقى خاللها كافة األوراق الليبية على 
طاولة الجانب األميركي، في مسعى لتأمين شراكة استراتيجية 
في المجالين االقتصادي واألمني، وفًقا لتصريحات متواترة على 

هامش الزيارة.
لزيارة  األميركي  الكونجرس  من  دعوة  المشري  وتلقى 
أقيم  الذي  الوطني  اإلفطار  يوم  وحضور  واشنطن  العاصمة 
في السابع من فبراير الجاري، وهو حدث سنوي يحضره رئيس 
العالم،  حول  والقادة  السياسيين  من  وعدد  المتحدة  الواليات 
الكونجرس،  أعضاء  من  عدد  مع  لقاءات  عقد  خاللها  جرى 
وممثلين عن الحكومة األميركية، ولقاء في المجلس األطلنطي، 

ومركز االهتمام الوطني.
التي جاءت في توقيت تسعى خالله األطراف  المشري  زيارة 
عقد  موعد  على  لالستقرار  توافقية  حلواًل  واإلقليمية  الليبية 
برلمانية  انتخابات  إلجراءات  مقدمة  يكون  الوطني  الملتقى 
ورئاسية في سبيل تشكيل حكومة توافقية وتوحيد مؤسسات 

سياسية  أهداًفا  للزيارة  يجعل  ما  وهو  المنقسمة،  الدولة 
إن  قوله  مع  خاصة  بـ»اإليجابية«،  المشري  وصفها  واقتصادية 

ردود الجانب األميركي كانت »جيدة جدًا وإيجابية«.
أعضاء  من  عدد  مع  المشري  بحث  الزيارة  هامش  وعلى 
تعزيز  واشنطن  العاصمة  في  السياسيين  والقادة  الكونجرس 
المكتب  اعتبر  الذي  الوقت  في  الخبرات،  وتبادل  العالقات 
المتحدة  الواليات  تكون  ألن  هامة  الزيارة  للمجلس  اإلعالمي 
يطلب  ال  أنه  المجلس  رئيس  أكد  إذ  لليبيا،  استراتيجيًا  شريًكا 
من  الحد  في  ليبيا  مساعدة  لكن  اآلخر،  دون  طرًفا  دعمها 

التدخالت الدولية السلبية.
إن  األميركيين  المسؤولين  لقائه  المشري على هامش  وقال 
مجلس الدولة »في تناغم« مع البعثة األممية، حيث شّكل لجنة 
في  للحل  المجلس  رؤية  وأن  الجامع،  الوطني  الملتقى  لمتابعة 

وقت  أقرب  في  الدستور  على  االستفتاء  إجراء  في  تتلخص  ليبيا 
وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وخروج كل األجسام 

الحالية من المشهد.
فإن  للدولة،  األعلى  للمجلس  اإلعالمي  للممكتب  بيان  وفي 
المشري اجتمع في مقر الكونجرس، مع النائب جيف فورتنبيري، 
الطاقة  ولجنة  الكونجرس،  تخصيصات  لجنة  في  عضو  وهو 
الخارجية  العمليات  ولجنة  العسكري،  البناء  ولجنة  والمياه، 
النقل  لجنة  عضو  وهو  ماست«  »بريان  والنائب  والداخلية؛ 
والبنية التحتية، ولجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، إذ طالب 
»بضرورة تعزيز الدعم األميركي لليبيا، وأهمية مساهمتها في 
المجال  في  التعاون  وتكثيف  السلبية،  اإلقليمية  التدخالت  منع 
الدستور  إلى  للوصول  السياسي  المسار  ودعم  االقتصادي، 

واالنتخابات«.
الموانع  األميركي  الجانب  على  طرح  إنه  المشري  وقال 

إقليمية  تدخالت  وجود  بينها  من  االستقرار،  دون  تحول  التي 
ودولية في الشأن الليبي منعت الليبيين من الوصول إلى حل، 
وطلبنا  األمن  مجلس  لقرارات  خروقات  هناك  بأن  »نبهنا  كما 
المساعدة لوقف هذه الخروقات«، واصًفا الرد األميركي على هذه 
النقطة بـ»االندهاش« لمثل هذه الخروقات خاصة مع االستدالل 

بتقرير مجلس األمن.
من  الكثير  تُواجه  األخرى  هي  األممية  البعثة  أّن  وأوضح 
ما  »خطرًا  بأن  الجرس  دق  من  والبد  والتحديات  المشاكل 
متابعًا:  الجميع«،  ويهدد  الدولية  القوانين  كل  مع  يتعارض 
بما  الليبي  الشأن  تتدخل في  أن  العالم  نريد ألي دولة في  »ال 
فيها الواليات المتحدة، فقط نحن نعرض على أميركا الشراكة 

وإجراء  استقرار  إلى  يحتاج  ما  وهو  اإلرهاب  مكافحة  جانب  في 
انتخابات«.

وعن الملف األمني في العاصمة، أشار المشري إلى أن »هذه 
رؤية  وجود  لعدم  وليس  الشرعيات،  نزاع  عن  ناتجة  األحداث 
أّن  السيما  الحل،  إلى  طريقها  في  الخالفات  هذه  لكنّ  أمنيّة، 

معظم البعثات األجنبية عادت إلى طرابلس«.
وعن العالقة بالمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة 
تابع المشري: »بوضوح حفتر ال يريد أي نوع من الشراكة لكنه 
يريد أن يحكم فقط، أي دور عسكري وسياسي يكون من خالل 
القنوات الشرعية عبر حكومة الوفاق أو االنتخابات هو المقبول 

فقط، لكنّ أي دور بخالف ذلك لحفتر مرفوض«.

الوضع األمني الجنوب
وعن الوضع األمني في الجنوب أضاف رئيس مجلس الدولة 
العسكرية  للمنطقة  آمرًا  الوفاق  حكومة  تعيين  »مع  أنّه  إلى 
ملحوًظا  تغييرًا  ستشهد  العسكرية  الساحة  فإّن  الجنوبية، 
إلى أن »التصعيد  المقبلين«، لكنّه عاد ليشير  اليومين  خالل 
بالنظر  الشرقية  المنطقة  في  كان  كما  يكون  لن  الجنوب  في 
عن  وبعدها  حفتر  لقوات  بالنسبة  اإلمداد  خطوط  بُعد  إلى 

مراكزها«.
وبشأن الملتقى الوطني الذي يعكف المبعوث األممي غسان 
سالمة على التحضير له، أشار إلى أّن »الملتقى المرتقب هو أهم 
الدولية،  والمراقبة  الرعاية  إلى  بالنظر  الليبيين  أمام  الفرص 
كانت  »البعثة  أّن  إلى  الفتًا  الوحيدة«،  الضمانة  ليس  ولكنه 
لقبول  المطلوبة  الضمانات  كافة  قدّمنا  ونحن  ضمانات،  تريد 
هذه  تعط  لم  الشرق  جانب  لكن  حدوثه،  قبل  الملتقى  نتائج 
الضمانات وتطمينات للبعثة األممية على قبول نتائج الملتقى، 
أو  به  قبولنا  مدى  سنعلن  ووقتها  النتائج  ننتظر  بوضوح  قالوا 

عدم قبولنا وهذا أمر سيطيل بعمر األزمة«.
وأشار المشري إلى الحاجة الماسة لالستفتاء على الدستور في 
كافة  أّن  إلى  بالنظر  يطبق،  أن  يمكن  وهو  وقت ممكن،  أقرب 
»األطياف تقول إنها ال تمانع من إجراء استفتاء على الدستور ثم 
انتخابات نيابية ورئاسية«، منوهًا بأن »االستفتاء على الدستور 
شرط قبل االنتخابات، لكن من باب التوافق يمكن االتفاق على 

قاعدة دستورية واضحة إلجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
االستقالة من اإلخوان

واختتم المشري تصريحاته بالحديث عن أسباب استقالته من 
جماعة اإلخوان المسلمين، والتي أرجعها إلى أسباب كثيرة في 
الداخل بالنظر إلى »أّن اسم اإلخوان أصبح في حد ذاته معرقاًل 
للقبول في المجتمع من باب اإلصالح«، ولذلك جاءت االستقالة 
من باب »االنسحاب ألسباب قبول المجتمع الليبي، فنحن نتعامل 
مع هذه المسألة بأن الهدف هو القرب من المجتمع واإلصالح 

المجتمعي«.

واشنطن، القاهرة – الوسط
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السكك  قطار  صافرة  صوت  ظل  ونيف،  قرن  نحو  منذ 
بخطوات  المضي  ورغم  الليبيين،  مخيلة  يراود  الحديدية 
محدودة وبطيئة نحو تحويل حلم مشروع السكك الحديدية 
إلى واقع ، إال أن هذا الواقع كان يصطدم بظروف وتطورات 
مختلفة تحوله إلى رصيف النسيان، وكان الشريك الرئيسي 

في هذه المأساة هو غياب االستقرار وإرادة اإلنجاز.
 16 الصدأ  يلتهم  البحري،  الخمس  ميناء  رصيف  على 
ضمن  2010م  العام  في  السابق  النظام  استوردها  قاطرة 
2007م  التعاقد بشأنها في سنة  تم  قاطرة   56 عقد يضم 
بقيمة إجمالية بلغت 179.6 مليون دوالر مع شركة »جنرال 
إليكتريك« األميركية، سلمت الحكومة في عهد القذافي 40 
قاطرة منها لهيئة سكك حديد مصر بموجب اتفاقية تعاون 

بين الدولة الليبية والحكومة المصرية.

سوء تخزين
ديوان  وحسب  الميناء،  في  القابعة  الـ16  القاطرات  أما 
وأصبحت  السوء،  بالغة  تخزينية  ظروًفا  تعاني  المحاسبة، 
أي  دون  البحر  شاطئ  على  وجودها  نتيجة  التآكل  فريسة 
من  يجعل  الذي  األمر  الطبيعية،  العوامل  من  تقيها  حماية 

إمكانية االستفادة منها من الصعوبة بمكان.
ديوان المحاسبة أصدر تنبيهات متكررة بضرورة معالجة 
بيعها  خالل  من  المصنعة  الشركة  مع  السابق  في  األمر 
الدولة،  مصالح  على  المحافظة  يضمن  بما  فيها  والتصرف 
مليون   56.4 تبلغ  الـ16  القاطرات  هذه  قيمة  وأن  خاصة 
دوالر أميركي، مما يعطي إشارات دالة نحو إهدار للمال العام 

عالوة على تبديد حلم ظل يراود الليبيين طويال.
أحوال مشروع بدأت  كانت تلك عينة بسيطة من دفتر 
اإلرهاصات األولى له منذ مطلع القرن الماضي، وتحديدًا 
سكك  خط  أول  العثمانيون  أنشأ  حين   1901 العام  في 
المستعمر  اهتمام  كان  اإليطالي  الغزو  وعقب  حديدية، 
في  خطوط   3 فأنشأ  الحديدية،  للسكك  خطوط  ببناء 
تلك  طال  اإلهمال  لكن  طرابلس.  من  تنطلق  و5  برقة 

المعبدة واستعمال سيارات  الطرق  المحطات بعد تحسين 
أواسط  في  الخدمة  عن  لتتوقف  محلها،  المختلفة  النقل 

تقريبًا. الستينيات 
مخيلة  يداعب  الحديدية  السكك  صافرات  صوت  وعاد 
خطط  عن  السابق  النظام  إعالن  مع  مجددًا،  الليبيين 
 ،1998 العام  في  جديدة  حديدية  سكك  خطوط  إلنشاء 
»جهاز  بإنشاء   2003 لسنة   )14( رقم  القانون  صدور  إثر 
قضبان  ومضت  الحديدية«،  الطرق  مشروع  وإدارة  تنفيذ 
نحو  لتقطع  والخرائط  الورق  على  الحديدية  السكك 
75 محطة  بـ  الليبية مرورًا  األراضي  3170 كيلومترًا من 

و168جسرًا.
إجدير  راس  بلدتي  بين  يربط  أن  المقرر  من  وكان 
الليبية  المدن  أهم  عبر  يمر  ساحلي  خط  عبر  وأمساعد 

بين  يصل  ثانٍ  وخط  زراعية،  ومناطق  وجبال  وصحارى 
 800 وبطول  سرت،  وغرب  مصراتة  جنوبي  الهيشة 
جنوب  النيجر  إلى  ما  مرحلة  في  يصل  ثم  ومن  كيلومتر، 

. ليبيا
شركة  مع  السابق  النظام  تعاقد  التقدير  هذا  وفق 
تكلفة  بإجمالي  الحديدية  السكك  إلنشاءات  الصين 
الرابط  الخط  إلنشاء  دوالر  مليار   2.6 بلغت  استثمارية 
بين سرت والخمس بطول 352 كيلومترًا، والخط الرابط 
ميناء  بين  الرابط  والخط  اجدير،  وراس  طرابلس  بين 
قصر أحمد في مصراتة ووادي الشاطئ قرب مدينة سبها.

شركة  تنفذه  أن  مخطًطا  كان  فقد  الثالث  الخط  أما 
بنغازي  مدينة  بين  ليصل  الروسية  الحديدية  السكك 
554 كيلومترًا، وخط بنغازي طبرق مرورًا بمدينة  وسرت 

جوف  الطموحات  واقتحمت  ودرنه،  والبيضاء  المرج 
يصل  الكبرى  الصحراء  عبر  خط  إلنشاء  بخطط  الصحراء 

النيجر. إلى 

رحالت مدرسية
2010 لم يحدث تطور فارق في المشروع، إذ  وحتى العام 
وهو  المشروع،  موقع  تزور  المدرسية  المجموعات  كانت 
عبارة عن رحلة 6 كيومترات فقط جيئة وذهابًا، يبلغ طول 

3 كيلومترات فقط. المسار 
أكثر  الحديدية  السكك  حلم  بدا   ،2011 العام  وفي 
البالد  تعانيها  التي  األمني  اإلنفالت  موجة  وسط  صعوبة 
الموجودة  القاطرات  على  السطو  وجرى  أعوام،   9 منذ 
ومحطة  الميناء  بين  الرابطة  الحديدية  السكة  خط  على 

العوارض  مصنع  تركيب  يتم  لم  كما  الرئيسية.  الخمس 
 35 نحو  قيمته  تبلغ  والذي  كعام  بمنطقة  الخرسانية 
جاهزة  عارضة  ألف   165 نحو  به  ويوجد  دوالر،  مليون 
مشروع  أما  بحاويات.  جديد  متكامل  مصنع  وبه  للتركيب 
على  دينار  ملياري  أكثر من  إنفاق  تم  فقد  السريع،  القطار 
وأعمال  المشروع  مسار  كامل  فتح  من  المنفذة  األعمال 

التوريدات والتركيب، لكنه لم ير النور حتى اآلن.
وتقول شركة بناء السكك الحديدية الصينية إنها تكبدت 
المعدات والمواد  المشروع عدم إجالء  خسائر بسبب توقف 
من مواقع البناء، باإلضافة إلى رسوم إجالء موظفي الشركة 

من ليبيا.
أداء  لتقييم  العامة  اإلدارة  مدير  نبه  السياق،  هذا  في 
على  البيباص  الرزاق  عبد  المحاسبة  بديوان  العام  القطاع 
الحديدة  الطرق  وتنفيذ  إدارة  مشروع  جهاز  علي  القائمين 

بضرورة وضع خطة أو تصور الستئناف العمل بالمشروع.

خارطة طريق
إلى  الماضي، أشار  زيارة تفقدية للمشروع األسبوع  و خالل 
استئناف  إلمكانية  واضحة  طريق  خارطة  سيضع  الجهاز  أن 
مرحلي للمشروع، واالستفادة من المسارات الجاهزة بمدينة 
الخمس وربطها بالمدن المجاورة علي أن يقدم الجهاز في 
ذات  الجهات  كافة  على  يعرض  وتصورًا  رؤية  الحق  وقت 

العالقة للبدء في انطالق المشروع.
مطلبًا  الحديدية  السكك  مشروع  يزال  ما  حال،  أي  على 
المجلس  رئيس  نائب  مع  لقاء  فخالل  الليبيين،  من  شعبيًا 
الرئاسي عبد السالم كاجمان في يناير الماضي طالب عدد 
من عمداء بلديات منطقة الجنوب ، بتفعيل مشروع السكة 
جميع  في  خدمات  من  سيقدمه  ولما  لضرورته  الحديدية 
التجارية  العمليات  وتسهيل  والركاب  البضائع  نقل  مجاالت 
الجنوب  بين  التنقل  عملية  وتسهيل  العمل  فرص  وتوفير 

والشمال.
المشروع،  ومواطنين–أهمية  الجميع–حكومة  إدراك  ومع 
وتحركات ديوان المحاسبة األخيرة، يبقي السؤال قائمًا عن 
قطارات بدون سكك حديدية، لينضم إلى آالف األلغاز التي 
قضبان  على  وضعها  إلى  وتحتاج  الليبي،  المشهد  تالحق 

المسارات الصحيحة دون بطء أو تأخير.

بروكسل - الوسط:

 املفوضية األوروبية تضيف ليبيا 
لقائمة »غسل األموال«

اعتمدت المفوضية األوروبية قائمتها الجديدة للدول المتسببة في غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، والتي باتت تضم 23 بلدًا أجنبيًا تعاني من قصور 

استراتيجي في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب، حسب 
الجهاز التنفيذي األوروبي.

وأضافت المفوضية اسم ليبيا وتونس والسعودية واليمن والعراق وسورية 
عربيًا و17 دولة أخرى للقائمة، ولكن البت النهائي يعود لحكومات الدول 

األعضاء خالل شهر واحد من اآلن.
وأعلنت »فيرا جيروفا« مفوضة العدل وحماية المستهلك أن هذه القائمة 

تهدف إلى حماية النظام المالي لالتحاد األوروبي من خالل منع مخاطر غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب وبشكل أفضل.

وقالت المفوضية في بيان إنه »نتيجة لإلدراج سيُطلب من المصارف 
والكيانات األخرى التي تغطيها قواعد االتحاد األوروبي لمكافحة غسل األموال 
أن تطبق الفحص المتزايد )العناية الواجبة( على العمليات المالية التي تشمل 
العمالء والمؤسسات المالية من هذه البلدان الثالثة المعرضة للخطر لتحسين 

التعرف على أي شكوك بشأن تدفقات المال«.
وأشارت إلى أنّه على أساس منهجية جديدة، والتي تعكس المعايير األكثر 

صرامة في التوجيه الخامس لمكافحة غسل األموال المعمول به منذ يوليو 
2018، تم تأسيس القائمة بعد تحليل متعمق«.

القاهرة - الوسط

»هيومن رايتس«: نازحو تاورغاء
ال يستطيعون العودة

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، إن معظم سّكان تاورغاء البالغ عددهم 
48 ألًفا، والمهجّرين قسرًا منذ 7 سنوات، لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
رغم اتفاقات المصالحة التي كانت من المفترض أن تُسهّل عودة سكان 
تاورغاء، فإن الدمار الشامل الذي طال البلدة وبنيتها التحتية، والشعور السائد 

بانعدام األمن، منعا جميع العائالت باستثناء قّلة منها من العودة.
وأبرز تحليل لصور باألقمار الصناعية بين 2013 و2017، أن أكثر من 20 

كيلومترًا من شبكة الكابالت الكهربائية تحت األرض، قد أزيلت وربما سُرقت.
وقالت حنان صالح، باحثة أولى في شؤون ليبيا في هيومن رايتس ووتش: 
»الميليشيات التي اقتلعت سكان تاورغاء من أرضهم وطردتهم، وأغلبها من 

مصراتة، لم تكتف بذلك، بل أشرفت على التدمير المنهجي للمدينة، لمنع النازحين 
من العودة إليها على ما يبدو«. وطالبت الباحثة حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة 

عاجلة لتحقيق عودة آمنة لسكان تاورغاء، مع ضمان إعادة اإلعمار، واألمن، ومحاسبة 
عناصر وقادة الميليشيات المتورطة في التهجير والتدمير المتعمدين.

ووّقع ممثلون عن المدينتين اتفاق مصالحة في يونيو نصّ مبدئيًا على عودة 
سكان تاورغاء، لكن بحسب المنظمة الدولية للهجرة، لم يتجاوز عدد العائالت التي 

حاولت االستقرار بالمدينة 100 تقريبًا حتى ديسمبر.

اتهم أطرافًا بلجيكية بتمويل »ميليشيات الجريمة والموت«

شقيق ملك بلجيكا يدخل على خط قضية األموال الليبية املجمدة

دخل شقيق ملك بلجيكا، على خط قضية األموال 
الليبية المجمدة، التي تم التصرف في فوائدها من 
قبل أطراف بلجيكية وأوروبية، حيث قرر األمير لوران 

الحديث علنًا هذه المرة.
أمس  مساء  شارك  الذي  لوران،  األمير  واتهم 
أطرافًا  القضية،  هذه  حول  تلفزيوني  برنامج  في 
الجريمة  »ميليشيات  يسميه  ما  بتمويل  بلجيكية 

والموت في ليبيا«.
وقال في المقابلة الي تابعتها »بوابة الوسط«، 
أمام  الصمت  يلتزما  أن  وزوجته  هو  يمكنه  ال  إنه 
في  الميليشيات  وراءها  تقف  التي  الموت  حاالت 
ليبيا، والجرائم المترتبة وهي مستفيدة من فوائد 

األموال الليبية المجمدة.
ويبدو أن األمير قرر خوض المعركة ضد أطراف 
وُأجريت  الخارجية،  وزير  خاصة  بلجيكية،  حكومية 
محامي  ألحد  مكتب  في  منها  جزء  في  المقابلة 

األمير، وفي جزء آخر في حديقة مقابلة لبيته.
نية،  بحسن  ليبيا  مع  تعامل  إنه  األمير  وقال 
وإنه بدأ يستعد لتعلم اللغة العربية ومعه أطفاله، 
مسكن،  على  بالفعل  عثر  حيث  ليبيا  في  واإلقامة 
أنه  الصحيح، وأكد  االتجاه  األمور لم تسر في  لكن 
يشعر باألسى الفعلي أمام إحباط مشروعه في ليبيا، 
الذي يتعلق بأمور تهم كافة الليبيين، في إشارة إلى 

خطة لتشجير جنوب طرابلس وبنغازي.
وأضاف: »كيف يمكننا اإلبقاء على 20 مليار يورو 
وفوائدها(،  المجمدة  الليبية  )األموال  صمت؟  في 
كيف يمكن لهذه الـ20 مليار يورو أو جزء منها أن 
في  لكن  بذلك؟،  أحد  يعلم  أن  دون  البالد  تغادر 
النهاية إنها أرض تحقيق األحالم لألشخاص الذين 
إنه  شيء.  كل  هذا  فقط.  األموال  تبييض  يريدون 

أمر خطير للغاية«.
ربحية  غير  جمعية  أسس  لوران،  األمير  كان 
خاص  بشكل  تهدف  البيئة،  بشؤون  تعنى  جديدة 
إلى استرداد مبلغ 48 مليون يورو، التي تدين بها 
الدولة الليبية إلى جمعية أخرى سابقة، كانت تابعة 

بلجيكا:  ملك  شقيق  وتابع  للتصفية.  وتعرضت  له 
»يشرح تقرير األمم المتحدة أن هذه األموال ربما ذهبت 
إلى الميليشيات، هذه الميليشيات أعدمت الناس الفارين 
والنازحين، هل تتخيل أني أنا وزوجتي يمكننا أن نحتفظ 

بهذا السر لوحدنا؟ ما الثقل لذلك؟!
استئناف  محكمة  قضت   ،2014 نوفمبر  وفي 
بقيمة  تعويض  بدفع  ليبيا  نهائيًّا  بروكسل 
األمير  جمعية  إلى  يورو  مليون   38 على  تزيد 
واحد  جانب  من  بالتخلي  ليبيا  يتهم  الذي  لوران، 
معه،  عامين  قبل  وقع  عقد  عن   2010 العام  في 
الصحراوية  الهكتارات  من  اآلالف  تشجير  إلعادة 
باتت  الليبية  الدولة  لكن  الليبي.  الساحل  على 
الفوائد  بحساب  يورو  مليون   48 بدفع  مطالبة 

القانونية. والرسوم 
جمعيته  كلير،  األميرة  وزوجته  األمير  وأسس 
نشر  وجرى  واترلو،  في  يونيو   18 في  الجديدة 

الرسمية  الجريدة  في  للجمعية  األساسي  النظام 
جدًّا:  طموح  هدف  ولديها  سبتمبر،   6 بتاريخ 
أو  البيئية  المشاريع  إدارة  أو  وتطوير  »إنشاء 
والدولي«. الوطني  الصعيدين  على  اإليكولوجية، 

فإن  األمير،  من  مقربون  ذكره  لما  ووفقًا 
الطاقات  تطوير  هي  لوران  األمير  أولويات 
التي  الدول  في  المستدامة  والزراعة  المتجددة 
كبيرة.  واجتماعية  اقتصادية  صعوبات  تواجه 
سيارات  من  فرق  »إنشاء  الملك  شقيق  ويود 
في  الكوارث  مناطق  في  تهبط  بيئية  إسعاف 
المناطق التي تحمي السالالت واألنظمة البيئية«.
إلى  بعد  الطموحات  هذه  كل  تترجم  ولم 
المرحلة،  هذه  في  وملموسة  ناضجة  مشاريع 
البيئية«  »الشبكة  ستتولى  وعمليًّا  ولكن 
الشبكة  وأموال  أنشطة  استرداد  أيضًا  الجديدة 
تي«  دي  إس  »جي  األمير  أدارها  التي  السابقة، 

التي  المستدامة(،  للتنمية  العالمي  )الصندوق 
تدين  التي  األموال  استرداد  أي  تصفيتها،  تتم 

الواقع. الليبية في  الدولة  بها 
ويمتد الجدل حول ملف األموال الليبية المجمدة 
السابق لدى  ليبيا  إذ كشف سفير  منذ نحو عامين، 
االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبرغ، مراد محمد 
حميمة، في مارس من العام 2017 عن سحب 300 
مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة في 
بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى نهاية 

ديسمبر من العام نفسه.
»الوسط«  حصلت  بيان  في  حميمة  وأوضح 
على نسخة منه وقتذاك أن قيمة األرصدة الليبية 
يورو،  مليار   15 على  تزيد  بلجيكا  في  المجمدة 
في  عمله  إبان  السفير  تسلمها  جداول  حسب 
البلجيكي، توضح قيمة  المالية  بروكسل من وزير 
بها. المودعة  المصارف  وأسماء  المجمدة  المبالغ 

من العثمانيين إلى »الوفاق«.. الصدأ يأكل الحلم

يحدث في ليبيا..
 قاطرات دون سكك حديدية !

القاطرات تعرضت للسطو .. 
ومصنع العوارض ينتظر التركيب

 النظام السابق استورد 
56 قاطرة بقيمة إجمالية 

179.6 مليون دوالر

القاهرة ــ الوسط، جيهان الجازوي

بروكسل ــ علي أوحيدة

<   مقر بنك »يوروكلير« في بروكسل  <    األمير لوران  

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مؤيدو االستقالل يصفونها بـ»المهزلة«

بدء محاكمة قادة كتالونيا االنفصاليني بمدريد في تصعيد جديد
مدريد - وكاالت

القادة  من   12 ل  تاريخية  محاكمة  الثالثاء  بدأت 
االنفصاليين الكتالونيين أمام المحكمة العليا في مدريد 
في  إسبانيا  عن  االستقالل  محاولة  في  دورهم  بسبب 
أكتوبر 2017، في قضية ال تزال تثير استقطابًا واسعًا 

في البالد.
إجرائية  بقضايا  ستنحصر  التي  المحاكمة  وانطلقت 
البالد،  في  قضائية  هيئة  أعلى  العليا،  المحكمة  أمام 
من  العشرات  وانتشر  مشددة،  أمنية  إجراءات  وسط 
المتهمون  ونقل  المحكمة.  محيط  في  الشرطة  رجال 
التسعة الذين هم قيد الحجز االحتياطي وأودعوا السجن 
قرب مدريد إلى المحكمة في عربات قوات األمن. بينما 
يحاكم ثالثة آخرين من قادة االنفصال بعد أن تم إطالق 

سراحهم رهن القضية.
وفي الوقت نفسه في كتالونيا شمال شرق البالد، نظم 
مؤيدو االنفصال تظاهرة في برشلونة. كما قام ناشطون 

بقطع عدة طرقات بحسب السلطات المحلية.
التاريخية  المحاكمة  هذه  تستمر  أن  المفترض  ومن 
 600 واعتمد  مباشرة  الوطني  التلفزيون  يبثها  التي 
ثالثة  حوالى  لتغطيتها،  إعالم  وسيلة   150 من  صحفي 

أشهر. لكن الحكم قد ال يصدر قبل يوليو.
هذه  االنفصال  محاولة  في  الرئيسية  والشخصية 
الرئيس الكتالوني السابق، كارليس بوتشيمون، والذي 
فر إلى بلجيكا. وسيكون الغائب األكبر عن هذه المحاكمة 
بجنح خطرة.  المتهمين  غيابيًا  تحاكم  إسبانيا ال  إن  إذ 
أوريول  السابق  نائبه  سيكون  المتهمين  أبرز  وبالتالي 
خونكيراس الذي طلب له االدعاء عقوبة السجن 25 عامًا.

سجن  عقوبات  اآلخرين  للمتهمين  اإلدعاء  وطلب 
تتراوح بين 7 و17 عامًا، حيث إنهم كانوا عند الوقائع 
في  أو  برلمانها  أوفي  المنطقة  حكومة  في  مسؤولين 
كبير،  بنفوذ  تتمتعان  اللتين  االنفصاليتين  المنظمتين 
و»أومنيوم  سي(  إن  )آ  الكتالونية«  الوطنية  »الجمعية 

كولتورال«.
ويالحق تسعة بتهمة التمرد المشددة بجنحة اختالس 
أموال لستة منهم. وهم في التوقيف االحتياطي بعضهم 
فمتهمون  اآلخرون  الثالثة  المسؤولون  أما  سنة.  منذ 
حتى  سراحهم  إطالق  وتم  أموال  واختالس  بالعصيان 

موعد المحاكمة.
استفتاء   2017 أكتوبر  من  األول  في  نظموا  وبعدما 
أعلن  اإلسباني،  القضاء  منعه  المصير  تقرير  حول 
ذاته »جمهورية  العام  أكتوبر من   27 االنفصاليون في 
كتالونيا المستقلة«، ما أثار أسوأ أزمة سياسية تشهدها 

إسبانيا منذ انتهاء حقبة حكم الديكتاتور فرانكو.
يقودها  كان  التي  الحكومة  أقالت  ذلك  على  وردًا 
بإفادته،  لإلدالء  دعي  الذي  راخوي،  ماريانو  المحافظ، 
السلطة التنفيذية بقيادة بوتشيمون وعلق الحكم الذاتي 

لهذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.

العنف محور القضية
محور  سيكون  السؤال  هذا  عنف؟  أعمال  حدثت  هل 
تفترض  التي  الرئيسية  التمرد  تهمة  إن  إذ  المحاكمة 
حدوث انتفاضة عنيفة، تلقى معارضة. وتقول النيابة أن 
الجواب هو نعم. وهي ترى أن عملية االستقالل تقتضي 
»استخدام كل الوسائل لتحقيق هدفها بما في ذلك — 
في مواجهة الثقة بأن الدولة لن تقبل بهذا الوضع — 

العنف الالزم لتحقيق النتيجة اإلجرامية المرجوة«.
إلى  المواطنين  الذين »دعوا  المتهمين  وأضافت أن 

يدركون  كانوا  أكتوبر  من  األول  استفتاء  في  المشاركة 
مخالفته للقانون وأن أعمال عنف يمكن أن تقع«.

أي  ونفوا  الحجة  هذه  بشدة  االنفصاليون  ورفض 
عنف. وهم يدينون في المقابل عنف رجال الشرطة خالل 

االستفتاء الذي انتشرت صوره في جميع أنحاء العالم.
إلى  االتهامات،  بشأن  بشدة  القانون  رجال  وينقسم 
يقر  لم  المحاكمة  في  الدولة  مصالح  ممثل  أن  درجة 
بتهمة التمرد وفضل تهمة التحريض على التمرد التي 
ينص القانون على عقوبة أقل ال تتجاوز السجن 12 عامًا 

لمن يدان بها.
أن  الكتالونيون  االستقالليون  يريد  آخر،  جانب  من 
إلى  ب»المهزلة«  يصفونها  التي  محاكمتهم  يحولوا 

قضية سياسية يتابعها العالم.
»اومنيوم  منظمة  رئيس  محامي  سوال  أليكس  وقال 
ال12،  المتهمين  أحد  كويكسارت  جوردي  كولتورال« 

بأسره  العالم  هي  شعبية  تحكيم  هيئة  أمام  »سنمثل 
للقادة  محاكمة  »ليست  هذه  مضيًفا  إقناعها«،  وعلينا 

االستقالليين بل محاكمة الديمقراطية«.
وتنظيم  ومدريد  كتالونيا  في  التظاهر  قرروا  وقد 
وباريس  لندن  مثل  أوروبية  عواصم  في  نشاطات 

وبروكسل.
الحالي،  اإلسباني  الوزراء  رئيس  أن  إلى  ويشار 
بفضل  السلطة  إلى  وصل  سانشيز،  بيدرو  االشتراكي 
وهو   .2018 يونيو  في  الكتالونيين  االستقالليين  دعم 
يحتاجإلى أصواتهم لتمرير ميزانيته والبقاء في السلطة 
حتى 2020. وقد حاول استئناف الحوار الذي قطع في ظل 
حكومة ماريانو راخوي من أجل حل األزمة. لكن محاوريه 
تقرير  حق  حول  استفتاء  إجراء  مطلبهم  على  أصروا 
المصير، وهو ما ترفضه مدريد بشكل قاطع، وسرعان ما 

تداعى الحوار بين الطرفين.

النواب  أمام  الثالثاء  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أعلنت 
اتفاق  األوروبي تعديل  االتحاد  لتبحث مع  الوقت«  إلى  أنها »تحتاج 
»بريكست« الذي توصلت اليه مع بروكسل، بحيث يرضي البرلمان، 

ما يضفي مزيدا من الغموض على تفاصيل خروج لندن.
إعادة  ماي  تحاول  يناير،  في  االتفاق  هذا  النواب  رفض  ومنذ 
التفاوض مع بروكسل لبلورة صيغة جديدة لالتفاق، لكنها تصطدم 
تنفيذ  استحقاق  اقتراب  مع  األوروبيين  نظرائها  برفض  اآلن  حتى 

»بريكست« في 29 مارس.
االتحاد  مع  اتفقنا  »بعدما  العموم  مجلس  أمام  ماي  وقالت 
األوروبي على مناقشات إضافية، نحن اليوم نحتاج إلى وقت إلنهاء 
هذه العملية«، مضيفة »حين ننجز التقدم الضروري سنقترح تصويتا 
وأوضحت  لذلك.  موعدا  تحدد  أن  دون  من  االتفاق  على  جديدا« 
أنها ستجري مباحثات جديدة مع بعض قادة االتحاد األوروبي هذا 

األسبوع.
من جهته، اتهم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن رئيسة 
مع  النواب  أمام  خيار  ترك  لعدم  الوقت«  لعبة  ب»ممارسة  الوزراء 
األول،  االتفاق  تأييد  على  تاليا  وإجبارهم  االستحقاق،  موعد  اقتراب 

»المليء بالثغرات« بهدف تجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق.
منظم  خروج  لضمان  األساسية  العقبة  اإليرلندي  الملف  ويبقى 
لبريطانيا من االتحاد. ويعارض نواب حزب المحافظين الذي تنتمي 
إليه ماي خصوصا البند المتعلق ب»شبكة االمان« الهادف إلى تجنب 
إيرلندا  وجمهورية  الشمالية  إيرلندا  بين  فعلية  حدود  فرض  إعادة 

العضو في االتحاد األوروبي.
على  وينص  أخير  كحل  بريكست  اتفاق  على  البند  هذا  وأدخل 
األوروبي  االتحاد  مع  جمركي  اتحاد  ضمن  المتحدة  المملكة  بقاء 
السوق األوروبية  البريطانية ضمن  الشمالية  ايرلندا  وبقاء مقاطعة 
المشتركة للسلع وذلك لتفادي أي رقابة جمركية وتنظيمات مادية 

بين شطري ايرلندا.
لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون أن يربط 
المملكة  وحدة  ويهدد  باالتحاد  المملكة  دائم  بشكل  اإلجراء  هذا 

المتحدة بسبب المعاملة الخاصة اليرلندا الشمالية.

مزيد من الوقت
اندريا ليدسوم، في حديث مع  البرلمان،  العالقات مع  وقالت وزيرة 
هيئة اإلذاعة البريطانية »هذا ما تحتاج إليه رئيسة الوزراء، مزيد من 

الوقت«، واصفة المحادثات الحالية بأنها »مهمة وحساسة«.
وللخروج من الطريق المسدود، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية 
الخارجية  وزير  وبحث  األوروبيين.  المسؤولين  مع  المحادثات 
نظيره  مع  المسألة  الثالثاء  باريس  في  هانت  جيريمي  البريطاني 

الفرنسي، جان ايف لودريان.
بريكست  حول  اتفاقا  يريدان  »الجانبين  إن  تويتر  على  وكتب 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  المملكة  بين  الصداقة  على  يحافظ 
وفرنسا. ينبغي إذا التحلي بالصبر، والنية الحسنة بالنسبة إلى شبكة 

األمان التي تشكل عنصرا ال غنى عنه«.
»بريكست«  شؤون  المكلف  الوزير  توجه  نفسه  الوقت  وفي 
الحكومة  في  الثاني  المسؤول  ليدينغتون  وديفيد  باركلي،  ستيفن 

إلى ستراسبورغ إلجراء محادثات مع نواب أوروبيين.
والتقى ستيفن باركلي مساء اإلثنين في بروكسل كبير مفاوضي 
االتحاد األوروبي في هذا الملف ميشال بارنييه على عشاء عمل من 

أجل محاولة التوصل إلى حل لهذه المسألة.
وقال بارنييه في ختام اللقاء »من الواضح من جانبنا أننا لن نفتح 
مجددا اتفاق الخروج لكننا سنواصل المحادثات في األيام المقبلة« 

مشيرا إلى محادثات »بناءة«.
اإلعالن  هي  تعديلها  األوروبيون  يقبل  التي  الوحيدة  والنقطة 
الذي يمكن أن يكون  الخروج من االتحاد  المرفق باتفاق  السياسي 
»طموحا أكثر من ناحية المضمون والسرعة حول العالقة المقبلة« 

بين االتحاد األوروبي ولندن.
بريطانيا  خروج  تجنب  إلى  األطراف  كل  تسعى  فيما  ذلك  ويأتي 
بدون اتفاق، وهو سيناريو يثير قلقا شديدا لدى األوساط االقتصادية 

في بريطانيا والدول األوروبية.
النمو  أن  اإلثنين  البريطاني  الوطني  اإلحصاء  مكتب  أعلن  وقد 
االقتصادي في البالد سجل تباطؤا كبيرا عام 2018، في وتيرة هي 
على  شهرين  من  أقل  قبل  وذلك  سنوات،  ست  نحو  منذ  األضعف 
أن  للمكتب  تقرير  وأشار  األوروبي.  االتحاد  من  البالد  خروج  موعد 
االقتصاد حقق نموا بمعدل 1.3 في المائة فقط خالل العام 2018.

خوان  الفنزويلية،  المعارضة  زعيم  أنصار  من  اآلالف  خرج 
الضغط  ومواصلة  للتظاهر  الثالثاء،  الشارع  إلى  غوايدو، 
على الرئيس نيكوالس مادورو للسماح بدخول المساعدات 

اإلنسانية الى البالد.
وهذه هي التظاهرة الثالثة التي دعا إليها غوايدو بعد 
تظاهرتي 23 يناير والثاني من فبراير. وقال غوايدو، الذي 
رئيسا  بصفته  بلدا  خمسين  حوالي  يدعمه  أو  به  يعترف 
بالوكالة لفنزويال، »سنتظاهر في كل أنحاء البالد للضغط 
حل  ستتيح  التي  اإلنسانية  المساعدة  دخول  أجل  من 
األزمة«. وأعلن أن 120 ألف شخص قد تطوعوا منذ نهاية 

األسبوع للمشاركة في إيصال المساعدة.
السلع  أو  الغذائية  والمواد  األدوية  من  أطنان  وتُخزن 
بمدينة كوكوتا  في مستودعات  الخميس  منذ  األساسية، 
الذي  الحدودي  القريبة من جسر تيينديتاس  الكولومبية، 

أغلقه جنود فنزويليون بحاويتين وصهريج.
ووافقت البرازيل، التي كانت إحدى أوائل البلدان التي 
أن  على  المتحدة،  الواليات  بعد  غوايدو  بخوان  اعترفت 
ثانيا  تخزين  مركز  المقبل«  األسبوع  من  »ابتداء  تفتح، 
نائب  برازيليا  أعلن من  كما  الحدودية،  رورايما  والية  في 
المعارضة ليستر توليدو، الذي كلفه غوايدو تنظيم تنسيق 

المساعدة.
وجود  ينفي  الذي  مادورو  نيكوالس  الرئيس  ويرفض 
»أزمة إنسانية«، دخول هذه المساعدة معتبرا أنها خطوة 
و»استعراض  المتحدة  للواليات  تدخل عسكري  نحو  أولى 
والمواد  األدوية  نقص  عن  المسؤولية  ويلقي  سياسي«. 

الغذائية، على العقوبات األميركية.
وتقول األمم المتحدة إن 2،3 مليون فنزويلي قد غادروا 
في  اقتصادية  أزمة  أخطر  من  هربا   ،2015 منذ  البالد 

التاريخ المعاصر لهذا البلد النفطي.
تدريبات  بدء  الفنزويلي  الجيش  أعلن  األثناء  تلك  في 
البالد  قدرات  »لتعزيز  الجمعة  حتى  تستمر  عسكرية 

الدفاعية«.

ال حرب أهلية
وأعلن وزير الدفاع الجنرال فالديمير بادرينو لوبيز اإلثنين، 

أن الجيش »عزز وجوده على الحدود«.
الجيش  يقدمه  الذي  الدعم  لعرقلة  جديدة  محاولة  وفي 
أن  من  العسكريين  المعارضة  زعيم  حذر  الحكومة،  إلى 
منع دخول المساعدة من شأنه أن يؤدي إلى »جريمة ضد 

اإلنسانية«.
سيتنكرون  للذين  عفو  تقديم  غوايدو  عرض  وقد 

لرئيس الدولة، ووعدت الواليات المتحدة األسبوع الماضي 
المعارضة  زعيم  الذين سيؤيدون  الضباط  باستثناء  أيضا 

من العقوبات.
العقوبات  هذه  تستهدفه  الذي  الدفاع  وزير  وقال 
شخصيا »ليس ثمة عقوبات تزعزع أو تسيء إلى الكرامة 
الوطنية«. وبدأ الجيش األحد مناورات في كل أنحاء البالد 

تستمر خمسة أيام.
أنه  غوايدو  خوان  أكد  الجمعة،  أجراها  مقابلة  وفي 
»يتوقف  وحتى  األرواح«  »إلنقاذ  ضروري،  هو  بما  سيقوم 
أن  دون  من  الفنزويلي،  الشعب  حقوق  على  التعدي« 

يستبعد احتمال السماح بتدخل أجنبي.
السماح  إلى  المعارضين  من  مجموعة  دعت  وفيما 
بدخول »قوة متعددة الجنسيات« إذا ما استمرت الحكومة 
في عرقلة تسليم المساعدة، أكد غوايدو اإلثنين »ال يلوح 
يريد  الشعب  من   90% ألن  أهلية  حرب  خطر  األفق  في 

التغيير«.
قطعت  والذي  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  وكرر 
»كل  أن  بالده،  مع  الديبلوماسية  العالقات  كراكاس 

الخيارات مطروحة« بما فيها العسكرية.

صراع ديبلوماسي
وكان خوان غوايدو )35 عاما( أعلن نفسه رئيسا بالوكالة 
البرلمان  أعلن  بعدما  الدستور،  إلى  يناير مستندا   23 في 
نيكوالس  المعارضة،  عليها  تسيطر  التي  الوحيدة  الهيئة 

المثيرة  انتخابه  إعادة  بسبب  للسلطة  »مغتصبا«  مادورو 
المعارضة  زعيم  ويستطيع  وخارجها.  البالد  في  للجدل، 
االعتماد على دعم الواليات المتحدة والدعم المتزايد في 

أميركا الالتينية وأوروبا.
يُعدون  المعارضة  عن  ممثلون  كان  ذلك،  موازاة  في 
الدول  منظمة  مقر  في  الخميس  دولي  مؤتمر  لتنظيم 
األميركية بواشنطن من أجل »حث« الحكومات والمنظمات 
على  والمؤسسات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية 

تقديم المساعدة إلى فنزويال.
الدولي  األمن  مجلس  على  أيضا  واشنطن  واقترحت 
مشروع قرار يدعو فنزويال إلى تسهيل المساعدة اإلنسانية 
االقتراح  هذا  وأثار  رئاسية.  انتخابات  وتنظيم  الدولية 
الصين  مع  مادورو  حلفاء  أحد  روسيا،  من  مضادا  اقتراحا 

وتركيا وإيران.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أكد  جانبه،  من 
غوتيريش اإلثنين، استعداده للتوسط من أجل حل األزمة 
قبل  الطرفين  موافقة  يريد  لكنه  فنزويال،  في  السياسية 
االنتقال إلى العمل. ويقول دبلوماسيون في األمم المتحدة 
المحادثات  هذه  مثل  إلجراء  مستعدة  مادورو  حكومة  إن 

لكن ليس من الواضح بعد موقف خوان غوايدو.
المراقب  مكتب  أعلن  تفاصيل  عن  الكشف  دون  ومن 
السلطة،  عليها  إدارية تشرف  لفنزويال، وهو هيئة  المالي 
اإلثنين فتح تحقيق حول تمويل غير قانوني خصوصا على 

الصعيد الدولي بحق غوايدو.

االتحاد األوروبي يرفض إعادة التفاوض

تيريزا ماي تطالب البرملان بمزيد من الوقت ملحادثات »بريكست«
إرسال قوات مؤيدة لمادورو إلى الحدود

املعارضة تتظاهر للمطالبة بدخول املساعدات إلى فنزويال وتحذر الجيش

<   مقر المحكمة في مدريد محاط بالعشرات من رجال الشرطة أثناء محاكمة قادة االنفصال في كتالونيا

غردت أن أموال »ايباك« تصنع سياسة أميركا

نائبة مسلمة في الكونغرس تعتذر 
بعد اتهامها بمعاداة السامية

<  النائبة األميركية المسلمة إلهان عمر

قدمت النائبة المسلمة في الكونغرس األميركي الهان عمر اعتذارا »صريحا« اإلثنين 
بعد قولها إن الدعم األميركي لالحتالل اإلسرائيلي وراءه أموال لجنة الشؤون العامة 

األميركية اإلسرائيلية )إيباك(.
وتتعرّض الهان، النائبة عن مينيسوتا، النتقادات منذ أسابيع بسبب مواقفها إزاء 
إسرائيل، إال أن تلك االنتقادات بلغت الذروة في وقت متأخر األحد بعد أن ردت على 

جمهور انتقدها على تويتر.
إلى ورقة  يا عزيزي«، في إشارة  وكتبت في ردها »األمر كله يتعلق ببنجامين، 
المئة دوالر التي تحمل رسم الرئيس األميركي بنجامين فرانكلين الذي يعد من 
اآلباء المؤسسين للواليات المتحدة.وعندما سألها أحد مستخدمي تويتر من تعتقد 
أنه يدفع األموال للسياسيين األميركيين ليؤيدوا االحتالل، ردت الالجئة الصومالية 

السابقة بكلمة واحدة على تويتر »ايباك«.
وأثار هذا التراشق الكالمي موجة من الغضب ما دفع برئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي إلى توبيخ عمر ومطالبتها باالعتذار على استخدامها »مصطلحات معادية 
الديموقراطيين  النواب  من  مجموعة  عمر  انتقدت  كما  تغريدتها.  في  للسامية« 

والجمهوريين.
وكتبت بيلوسي على تويتر أنها 
وأنهما  اإلثنين،  عمر  مع  تحدثت 
أن  علينا  يتعين  أنه  على  »اتفقتا 
إلى  للتقدم  اللحظة  هذه  نغتنم 
السامية  معاداة  رفضنا  في  األمام 

بجميع أشكالها«.
بيان  اصدار  إلى  عمر  واضطرت 
السامية  معاداة  بأن  فيه  تعترف 
امتنانها  عن  وتعرب  حقيقي«  »أمر 
حول  يثقفونني  »الذين  لزمالئها 
اللغوية  لالستعارات  المؤلم  التاريخ 
السامية«.  بمعاداة  المتعلقة 
دائما  نكون  أن  »علينا  وأضافت 
من  والتفكير  للتراجع  مستعدين 

خالل النقد، تماما كما أتوقع من الناس أن يسمعوني حين يهاجمني اآلخرون حول 
هويتي«. وتابعت »لهذا أنا أعتذر بشكل صريح«.

وقال الديموقراطي اليوت انغل، رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب 
التي تشمل الهان في عضويتها إن »معاداة السامية بأي شكل من األشكال أمر 
غير مقبول، ومن الصادم سماع عضو في الكونغرس تعيد احياء المصطلح المعادي 
للسامية أموال يهودية«. ودعت ليز تشيني، الزعيمة الجمهورية البارزة في مجلس 

النواب، القادة الديموقراطيين إلى »إدانة معاداة السامية« وإخراج عمر من اللجنة.

تحرك سريع
وقال عدة نواب إن عمر مخطئة حول السبب الذي يدفع بالنواب إلى دعم اسرائيل، 
وأوضحوا أن الدعم يستند إلى القيم المشتركة والمصالح االستراتيجية، لكن العديد 
منهم أشاد باعتذارها. وكتب النائب جوش غوتهايمر على تويتر »شكرا العتذارك 

ولسماعك صوت اليهود األميركيين«.
وانضم غوتهايمر إلى الديموقراطية ايالين لوريا في توزيع رسالة موجهة إلى 
اللغة  القيام ب»تحرك سريع« ضد  إلى  فيها  يدعوان  آخرين  بيلوسي ومسؤولين 

المعادية للسامية التي يتحدث بها بعض أعضاء البرلمان.
ولم يذكر النائبان وهما يهوديان، عمر باالسم لكن مقصدهما كان واضحا. وقاال 
في الرسالة »علينا أن نرفع الصوت عندما يستخدم أي نائب سواء كان ديموقراطيا 
يدلي  أو  الوالءات  بتعدد  اتهامات  ويوجه  ونمطية  مسيئة  استعارات  جمهوريا  أم 

بتصريحات متهورة كما حدث البارحة«.
وتنتقد الهان عمر الحكومة اإلسرائيلية بسبب معاملتها للفلسطينيين. وقدمت 
طليب،  رشيدة  النواب،  مجلس  في  الثانية  المسلمة  الديموقراطية  والنائبة  عمر 
اس«  دي  »بي  لحركة  العلني  دعمهما  للحزب  اليساري  الجناح  إلى  المنتميتان 
)مقاطعة، سحب االستثمارات، وعقوبات( التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية 
وعلمية لالحتالل اإلسرائيلي، وخصوصا المستوطنات المقامة في الضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
تحركها من  استلهمت  التي  الحركة  أسسوا هذه  فلسطينيون  ناشطون  وكان 
الحملة الدولية الواسعة ضد سياسة جنوب أفريقيا العنصرية، وساهمت في إسقاط 
النظام العنصري في ذلك البلد. لكن بعض أنصار الكيان الصهيوني في الواليات 
المتحدة يزعمون أن لها الحركة دوافع تنبثق من معاداة للسامية. وترفض الحركة 
ومؤيدوها بشدة اعتبار انتقاد االحتالل معاداة للسامية ويتهمون أنصار إسرائيل 
باالعتداء على حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم وكشف جرائم االحتالل بحق 

الفلسطينيين.
وأثارت تصريحات ومواقف إيالن وطليب ضجة كبيرة في مجلس النواب. واتهمت 
المجموعة الجمهورية في مجلس النواب قيادة الحزب الديموقراطي بتشجيع »خطاب 

كراهية وعدم تسامح ازاء اسرائيل«.
بأن   2012 في  تغريدة  في  تصريحها  عن  عمر  اعتذرت  الماضي،  والشهر 
إسرائيل »نومت العالم مغناطيسيا« بينما كانت ترتكب »الشر« متمثال في استمرار 
االحتالل وانتهاك حقوق الفلسطينيين. وتمثل إيالن وطليب جيال جديدا من النواب 
األميركيين الذين يرفضون السيطرة التقليدية للخطاب المؤيد للكيان الصهيوني 

في المؤسسات الحاكمة األميركية.
وتمكن النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ قبل أسبوعين من تمرير قانون 
يعاقب مؤيدي حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على االحتالل 
على  توافق  التي  الشركات  مع  التعامل  من  المتحدة  الواليات  ويمنع  اإلسرائيلي، 
مقاطعة الشركات اإلسرائيلية. ولكن القانون ما زال ينتظر إقراره من مجلس النواب 

حيث األغلبية ديمقراطية لكي يصبح نهائيا.
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لن تتضمن أسلحة نووية

حلف األطلسي يعد خططا ملواجهة قيام روسيا بنشر مزيد من الصواريخ
بروكسل ــ وكاالت

لندن ــ وكاالت
كراكاس – وكاالت

صرح األمين العام لحلف شمال األطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن 
الحلف يضع خططًا لمواجهة نشر محتمل »لمزيد من الصواريخ 
النووية  الصواريخ  من  الحد  معاهدة  انهيار  بعد  الروسية« 
المتوسطة المدى، ولكنه لن ينشر أية رؤوس نووية جديدة في 

أوروبا.
وتتزايد المخاوف من سباق تسلح جديد في أوروبا بعد أن 
بدأت واشنطن عملية الخروج من المعاهدة المبرمة أثناء الحرب 
نظام  بتطويرها  المعاهدة  انتهكت  روسيا  أن  بحجة  الباردة، 

صواريخ جديدًا.
سيعزز  الحلف  إن  الثالثاء  تصريحات  في  ستولتنبرغ  وقال 
دفاعاته، ولكنه أكد أن ذلك ال يعني أنه سيحذو حذو روسيا في 

حشد الصواريخ.

وسيكون مصير المعاهدة التي وقعتها الواليات المتحدة مع 
االتحاد السوفياتي في 1987 لحظر الصواريخ المتوسطة المدى 
دفاع  وزراء  اجتماع  أجندة  بنود  أهم  من  البر،  من  تطلق  التي 

الحلف الذي بدأ في بروكسل أمس األربعاء.
االلتزام  إلى  روسيا  عودة  في  الغربية  العواصم  وترغب 

بالمعاهدة بالتخلي عن نظامها الصاروخي الجديد »ام729«.
وقال ستولتنبرغ، »نحن ندعو روسيا إلى العودة الى االلتزام 
بالمعاهدة، ولكن في الوقت نفسه نخطط لعالم بدون معاهدة 
من  والمزيد  المدى،  المتوسطة  النووية  الصواريخ  من  الحد 
تفعله  ما  نفعل  أن  علينا  »ليس  وأضاف  الروسية«.  الصواريخ 
ودفاع  ردع  لدينا  يكون  أن  نضمن  أن  علينا  ولكن  روسيا، 

فعّالين«.
الروسية  الصواريخ  بأن  التحذيرات  على  ستولتنبرغ  وأكد 
متحركة  ألنها  ترجيحًا  أكثر  النووي  النزاع  من  تجعل  الجديدة 

ويصعب رصدها وال تعطي وقت إنذار طويال.

وذكرت السفيرة األميركية في الحلف، كاي بيلي هاتشنسون، 
للدفاع في  الطرق  أفضل  البحث عن  بالفعل  البنتاغون بدأ  أن 

مواجهة الصواريخ الجديدة.
لدينا  يكون  لكي  حان  الوقت  أن  شعرت  »إميركا  وقالت 
دفاع، وأال نكون بدون دفاع مع امتالك روسيا لصواريخ تنتهك 
المعاهدة«. وأضافت »ما الذي سيحدث في المستقبل ..؟ أواًل 

الدفاع الذي سنعمل عليه هو تقليدي وليس نوويا«.
وكثيرًا ما اتهمت الواليات المتحدة روسيا بانتهاك معاهدة 
الرئيس  )آي.إن.إف( وأعلن  المدى  النووية متوسطة  الصواريخ 
من  االنسحاب  عملية  واشنطن  بدء  ترامب  دونالد  األميركي 

المعاهدة في غضون ستة أشهر.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أعلن  ذلك،  على  وردًا 
انسحاب موسكو من المعاهدة وبدء العمل على تطوير أنواع 
جديدة من األسلحة تنتهك االتفاقية التي تعود إلى فترة الحرب 

<  ينس ستولتنبرغالباردة.

<  رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

<   مظاهرات للمعارضة الفنزويلية تطالب مادورو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية 
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طهران ــ وكاالت

وارسو ــ وكاالت

في الذكرى األربعين لـ »الثورة اإلسالمية«

هتافات »املوت ألميركا .. وإسرائيل« تدوي في طهران وروحاني يعد بدحر »املؤامرة«

مشاركة دولية متدنية المستوى ومقاطعة روسية

بنس وبومبيو يدشنان من وارسو »تحالفا دوليا« ملواجهة إيران

ينطلق رسميًا اليوم الخميس في العاصمة البولندية، وارسو، مؤتمر دعت له 
إيران وسط مقاطعة  الضغط على  زيادة  ترامب بهدف  الرئيس دونالد  إدارة 
ومشاركة  للحضور،  دعوتهم  تم  الذين  والعرب  األوروبيين  المسؤولين  ألبرز 
بنس  مايك  الرئيس  نائب  تتضمن  األميركيين  للمسؤولين  المستوى  رفيعة 

ووزير الخارجية مايك بومبيو. 
كما اهتم بالمشاركة في مؤتمر وارسو رئيس وزراء دولة االحتالل بينامين 
نتانياهو الذي بات في مواجهة مفتوحة مع إيران على األراضي السورية بعد 
دعم  ضوء  في  هناك  إيرانية  أهداف  بقصف  مؤخرًا  النادر  الرسمي  اعترافه 

طهران لنظام الرئيس السوري بشار األسد.
ووصل نائب الرئيس األميركي مايك بنس أمس األربعاء إلى وارسو الفتتاح 
المؤتمر الذي تشارك فيه 60 دولة. وأبرز تدني مستوى المشاركة في المؤتمر 
الدعوات  من  ارتياح  عدم  وسط  طهران،  من  ترامب  موقف  بشأن  االنقسام 

الصارمة التي وجهها الرئيس األميركي لخنق االقتصاد اإليراني.
وشارك بنس ووزير الخارجية بومبيو ممثلي الحكومة البولندية مساء أمس 

في استقبال الضيوف على العشاء في القلعة الملكية في مدينة وارسو القديمة.
وفي حين ال يزال برنامج المؤتمر غامضًا، أعلن المنظمون أن الجلسة الرئيسية 
ستعقد الخميس عندما يقوم كل من بنس وبومبيو ونتانياهو بطرح مالحظات 
حول مقترحاتهم بشأن التعامل مع إيران، في حين ُكلفت مجموعات عمل مناقشة 

المسائل المطروحة.
وقال بومبيو مساء الثالثاء في مستهل زيارته لبولندا، »هذا إئتالف عالمي 
يجري بناؤه لتحقيق المهمة الهامة المتمثلة في الحد من المخاطر طويلة األمد 

المتأتية من منطقة الشرق األوسط«.
بقوة  إيران  فيها  يهاجم  كالمعتاد  كلمة  نتانياهو  يلقي  أن  المتوقع  ومن 
ويزعم قيامها بتطوير برنامجها النووي في مخالفة لالتفاق الذي وقعته طهران 

مع ممثلي الدول الكبرى في نهاية عهد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، 
والذي عارضه بشدة. وكان االنسحاب من هذه المعاهدة من أوائل القرارات التي 

اتخذها ترامب بعد وصوله للبيت األبيض.
لكن فيما عدا إسرائيل وخصوم إيران في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا 
السعودية واإلمارات، وإدارة ترامب، ما زالت جميع الدول تقريبًا تدعم االتفاق 
إنهاء  على  إيران  بموجبه  ووافقت  أوباما،  عهد  في  بشأنه  التفاوض  تم  الذي 

أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع العقوبات ذات الصلة عنها.

خالف بشأن التهديدات
وحتى حكومة بولندا اليمينية الحريصة على إرضاء الواليات المتحدة األميركية 
نظرًا لقلقها من روسيا، أعلنت صراحة دعمها لالتفاق النووي الموقع في 2015 

والذي يؤكد مفتشو األمم المتحدة أن إيران ملتزمة به.
وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش خالل المؤتمر الصحفي 
مع بومبيو إن »االتحاد األوروبي والواليات المتحدة يرون نفس التهديدات في 

الشرق األوسط، لكننا نختلف أحيانًا حول طريقة حل هذه األزمات«.
وكانت بولندا، التي استدعت سفيرها في طهران احتجاجًا على ما زعمت أنه 
انتهاكات لالتفاق النووي، سعت إلى التأكيد بعد تصريح بومبيو على أن إيران 

ليست هي المحور الوحيد للمؤتمر.
وقال تشابوتوفيتش »ليس لدى االتحاد األوروبي ثقل سياسي كافٍ للتأثير 
حقًا على الوضع في الشرق األوسط«، مضيفًا أن على »جميع الدول الديمقراطية« 

أن تتعاون من أجل حل األزمات التي طال أمدها في تلك المنطقة.
وقال نيد برايس، مستشار أوباما السابق والمسؤول االستخباراتي، إن المؤتمر 
لن يفعل سوى إظهار عزلة إدارة ترامب ألن األوروبيين رفضوا أن يشكلوا جزءًا 

من »تظاهرة حماسية مناهضة إليران«.
وقال برايس الذي يعمل اآلن ضمن جماعة ضغط »العمل األمني القومي« إن 
»المحرج في األمر أن اإلدارة األميركية ال تجد حلفاء يؤيدون نهجها الداعي إلى 

ممارسة أقصى الضغوط« على إيران.

»ولد ميتا«
من ناحيته، أكد وزير خارجية إيران جواد ظريف أمس األربعاء أن مؤتمر وارسو، 
»ولد ميتًا«. وقال ظريف خالل مؤتمر صحافي في طهران »إنه مسعى جديد 

تبذله الواليات المتحدة في إطار هوسها الذي ال أساس له إزاء إيران«.
وقال ظريف إن واشنطن ال يهمها مطلقًا أن يكون المؤتمر منبرًا لتبادل اآلراء 

بين الدول الستين المشاركة.
وأضاف »أعتقد أن حقيقة أنهم ال يهدفون إلى إصدار أي نص متفق عليه، 
ولكن بدال من ذلك يحاولون استخدام تصريحاتهم نيابة عن الجميع، يظهر أنه 

ليس لديهم أي احترام هم أنفسهم لهذا المؤتمر«.
وقال »أنت ال تُحضر في العادة 60 بلدا ودولة للتحدث نيابة عنهم. هذا يشير 

إلى أنهم ال يعتقدون أن هناك ما يمكن أن يكسبوه من هذا االجتماع«.
ويعتبر زير الخارجية البريطاني جيريمي هانت هو الدبلوماسي األوروبي الوحيد 
الذي سيمثل بالده على هذا المستوى في وارسو، لكنه سيحضر أساسًا لمناقشة 
األزمة اإلنسانية في اليمن الذي بات عدة ماليين من سكانه على حافة المجاعة.
والسعودية  بومبيو  مع  األربعاء  مساء  رباعي  اجتماع  في  هانت  ويشارك 
واإلمارات العربية المتحدة اللتين تشنان حملة عسكرية كاسحة تدعمها الواليات 

المتحدة ضد المتمردين الحوثيين الذين يحظون بتأييد إيران.
وال تشارك روسيا في المؤتمر فيما تعقد في موازاته الخميس مباحثات في 
طيب  رجب  التركي  والرئيس  روحاني  حسن  الرئيس  بحضور  سوتشي  منتجع 

أردوغان بشأن سورية التي يخطط ترامب لسحب القوات األميركية منها.
وإلى وارسو، قالت تركيا إنها سترسل فقط موظفًا في سفارتها إلى المؤتمر 

الذي يشارك فيه حلفاؤها في حلف شمال األطلسي )الناتو(.
اإليرانية  خلق«  »مجاهدي  منظمة  بقوة  ستحضر  التي  المجموعات  ومن 
المنظمات  قائمة  من  المتحدة  الواليات  سحبتها  والتي  الخارج  في  المعارضة 
اإلرهابية في 2012. وقد وثقت المنظمة عالقاتها مع المحافظين األميركيين 
اجتماع حاشد  في  الذي سيتحدث  رودي جولياني  نيويورك  بينهم عمدة  ومن 

للمجموعة في وارسو.

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن »المؤامرة« 
في  وذلك  الفشل،  مصيرها  بالده  ضد  األميركية 
التي  اإلسالمية  الثورة  النتصار  األربعين  الذكرى 

احتفلت بها حشود كبيرة في وسط طهران.
ورغم األمطار الغزيرة التي تُعتبر بشائر خير في 
بلد يعاني من الجفاف، تجمعت حشود ال تُحصى 
أزادي  ساحة  حول  طهران  وسط  في  اإلثنين 

)الحرية(.
المتحدة  للواليات  »مؤامرة«  دان  وبعدما 
والصهاينة والدول »الرجعية« في الشرق األوسط 
ضد بلده، قال روحاني إن »وجود الشعب اليوم في 
كل شوارع جمهورية إيران اإلسالمية )...( يعني أن 

العدو لن يحقق أبدًا أهدافه الشيطانية«.

أربعون عامًا من الفشل
دونالد  األميركي  الرئيس  اعتبر  الحق،  وقت  وفي 
حكم  من  األربعة  العقود  أن  اإلثنين  ترامب 
»أربعين  كانت  إيران  في  اإلسالمية  الجمهورية 
عامًا من الفشل والفساد والقمع واإلرهاب«. وكتب 
ترامب في تغريدة »40 عامًا من الفساد 40 عامًا 

من القمع 40 عامًا من اإلرهاب«.
وأضاف أن »النظام اإليراني لديه 40 عامًا فقط 
من الفشل )...( اإليرانيون الذين يعانون منذ فترة 
وكتب  إشراقًا«.  أكثر  مستقباًل  يستحقون  طويلة 

ترامب التغريدات ذاتها باللغة الفارسية.
جون  األميركي  القومي  األمن  مستشار  وكان 
تغريدة  في  اليوم  سابق  وقت  في  كتب  بولتون 
الجمهورية  إيران بذكرى قيام  تعليقًا على احتفال 
اإلسالمية كرر فيها نفس كالم رئيسه، زاعمًا مرور 
»40 عامًا من الفشل«. وإضاف »يعود إلى النظام 
الشعب  إلى  النهاية  وفي  سلوكه،  تغيير  اإليراني 

عليه  تسير  أن  يجب  الذي  المسار  تحديد  اإليراني 
بالده«. وتابع »إن الواليات المتحدة ستدعم رغبة 
إسماع  لضمان  وراءه  وستكون  اإليراني  الشعب 

صوته«.
وكانت إدارة ترامب انسحبت من االتفاق النووي 
اإليراني الموقع العام 2015 بهدف منع إيران من 
التزود بقنبلة ذرية، وأعادت فرض عقوبات قاسية 

على طهران.
البلدين مقطوعة  بين  الدبلوماسية  والعالقات 

منذ العام 1980.

احتفاالت وكرنفاالت وتهديدات
ومنذ الصباح، في شوارع العاصمة المزينة بألوان 
العلم اإليراني )أخضر، أبيض، أحمر( بدأت الحشود 
الذي  الرمزي  النصب  وهو  أزادي،  برج  من  تقترب 
الذكرى  احتفاالت  في  الشاه   1971 في  دشنه 

الـ2500 لتأسيس اإلمبراطورية الفارسية.
شهر  من  والعشرين  الثاني  في  إيران  وتحتفل 
بذكرى  عطلة،  يوم  وهو  تقويمها،  من  »بهمن« 
إطاحة نظام الشاه محمد رضا بهلوي في 11 فبراير 
1979 بعد عشرة أيام من عودة آية اهلل روح اهلل 

الخميني المظفرة إلى البالد.
وجمع الحشد نسوة بالتشادور وأطفااًل اعتمروا 
بالونات بأيديهم، ورجااًل بمالبس  قبعات وحملوا 
اإلسالمية(  )الميليشيا  الباسيج  من  وأفرادًا  قاتمة 
ببزاتهم المبرقعة ورجال دين بينما كانت مروحية 

تحلق في السماء الملبدة بالغيوم.
أو صور  الالفتات  رُفعت آالف  المظالت،  وتحت 
اهلل  آية  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد 
علي خامنئي أو مؤسس الجمهورية اإلسالمية آية 
اهلل الخميني. وكتب على بعض الالفتات »الموت 
و»الموت إلسرائيل«  إنجلترا«  و»تسقط  ألميركا« 
و»40  بأقدامنا«  المتحدة  الواليات  و»سندوس 
للواليات  الهزائم  من  عامًا   40 التحدي  من  عامًا 

ومساء اإلثنين، حذر رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بأي  القيام  مغبة  من  إيران  نتانياهو  بنيامين 
أبيب  تل  »تدمير  يستهدف  هجوم  لشن  محاولة 
فيديو  وشريط  بيان  في  نتانياهو  وقال  حيفا«.  أو 
النظام  يوجهها  التي  التهديدات  أتجاهل  ال  »أنا 

هذا  ارتكب  حال  في  ترهبني.  ال  لكنها  اإليراني، 
النظام خطأ رهيبًا بمحاولة تدمير تل أبيب أو حيفا 
)...( فستكون هذه الذكرى األخيرة للثورة. عليهم 

أن يأخذوا هذا األمر بعين االعتبار«.
وحذر التلفزيون اإليراني الرسمي الذي بث صور 

الحشود في طهران والعديد من المدن اإليرانية، 
اإلعالم  وسائل  »لبعض  اإلعالمي  التضليل  من 
تحاول  بأنها  يشتبه  التي  المعادية«  األجنبية 
هذه  في  الشعبية  المشاركة  أرقام  من  التقليل 

المناسبة.
فيه  شكر  بيانًا  روحاني  أصدر  خطابه،  وبعد 
للشعب اإليراني مشاركته في االحتفاالت. وبحسب 
موقع خامنئي اإللكتروني، أعلن المرشد األعلى أنه 
سينشر بيانًا يوضح فيه »المرحلة الثانية )...( من 

عملية« نشر الثورة اإلسالمية.

مصاعب اقتصادية
وتحتفل إيران بالذكرى األربعين للثورة اإلسالمية 
مع  التوتر  وتجدد  اقتصادية  صعوبات  وسط 

الواليات المتحدة.
لالتفاق  والمالية  االقتصادية  فاالنعكاسات 
الدولية،  األسرة  مع   2015 في  وقع  الذي  النووي 
فرض  إعادة  من  البالد  وتعاني  عمليًا،  تظهر  لم 
األحادي  االنسحاب  بعد  األميركية  العقوبات 

للواليات المتحدة من هذا االتفاق في 2018.
وقال صندوق النقد الدولي إن االقتصاد اإليراني 
أن  وتوقع   2018 في  انكماش  مرحلة  في  دخل 
يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبالد بنسبة 3,6% 
2019. وأدى االنسحاب األميركي من االتفاق  في 
النووي والسياسة األميركية المعادية علنًا لطهران 
تصاعد  إلى  ترامب،  دونالد  الرئيس  عهد  في 
التوتر من جديد مع واشنطن مع عدم تردد بعض 
المسؤولين األميركيين في التعبير عن أملهم »في 
النظام«. وقال موظف حكومي متقاعد،  تغيير في 
وأضاف  اإلسالمية«.  الجمهورية  لدعم  هنا  »نحن 
دراجة  راكب  مثل  لكننا  اليوم  مشاكل  »هناك 

يضعون العصي في عجالته«.
وأضاف »باستثناء ذلك، نحن متقدمون في كل 
المجاالت العلمية مثل التقنيات الدقيقة والصواريخ 

الدقيقة«.

الرباط، الرياض – وكاالت

سعي رسمي إلنكار الخالفات

تقرير تلفزيوني حول الصحراء الغربية يفجر أزمة في العالقات السعودية - املغربية
خروج المئات من أسر مقاتلي التنظيم

تقدم بطيء لقوات سورية الديمقراطية في مواجهة  »داعش«

في  بطيئًا  تقدمًا  األربعاء،  الديمقراطية،  سورية  قوات  تحقق 
في شرق  »داعش«  تنظيم  تحت سيطرة  األخيرة  الكيلومترات 
تواصل  الذين  للجهاديين  مقاومة شرسة  مواجهة  في  سورية 

عائالتهم الفرار من المنطقة.
عملية  سبتمبر  منذ  الديمقراطية  سورية  قوات  وتخوض 
عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي. وتمكنت من 
طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة 
صغيرة ال تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة تمتد من أجزاء من بلدة 

الباغوز وصواًل إلى الحدود العراقية.
وبدأت قوات سورية الديمقراطية السبت الماضي هجومها 
األخير ضد الجهاديين المحاصرين بهدف إنهاء »خالفة« أثارت 
الرعب طوال سنوات ماضية، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع 

للسماح للمدنيين بالخروج.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان، رامي عبدالرحمن، 
في تصريح إلى وكالة »فرانس برس« إن »التقدم بطيء كون 
تنظيم  ويستخدم  مكشوفة،  زراعية  أراض  في  تدور  المعارك 

داعش القناصة واالنتحاريين، فضاًل عن انتشار األلغام«.
الباغوز،  أطراف  عند  مستمرة  العنيفة  االشتباكات  تزال  وال 
التي تقصف قوات سورية الديمقراطية مواقع الجهاديين فيها 

بالقذائف الصاروخية، كما تستهدفها غارات التحالف الدولي.
وأسفر هجوم مضاد لتنظيم »داعش« اإلثنين عن مقتل 12 

عنصرًا من قوات سورية الديمقراطية، وفق المرصد.
الديمقراطية،  سورية  لقوات  اإلعالمي  المركز  مدير  وأكد 
مصطفى بالي، لـ»فرانس برس« »استعدنا النقاط التي خسرناها 
في الهجوم المعاكس لداعش قبل يومين، وتقدمنا أكثر وسيطرنا 

على نقاط إضافية«.
وإلى جانب األلغام والقناصة، تجد قوات سورية الديمقراطية 
أمامها عوائق أخرى مثل األنفاق التي حفرها الجهاديون أو وجود 

أسرى من مقاتليها لدى التنظيم المتطرف.
المزيد من األشخاص،  المعارك، مع استمرار خروج  وتترافق 

غالبيتهم أفراد من عائالت الجهاديين، من الكيلومترات األخيرة.
وأوضح بالي: »خرج المزيد من المدنيين لياًل، يقدر عددهم 

بالمئات«.
شخص،   1500 نحو  ساعة   48 خالل  األخير  الجيب  وغادر 
غالبيتهم من عائالت تنظيم »داعش«، وبينهم مواطنون أجانب 
من جنسيات مختلفة روسية وتركية وفرنسية وشيشانية، وفق 

المرصد.
قريبة من  الثالثاء في نقطة  وكانت مراسلة برس شاهدت 
سورية  قوات  نقاط  إلى  سيرًا  يتوجهون  أشخاصًا  الجبهة  خط 
الديمقراطية، قبل أن يتوجه مقاتلون وفريق من المسعفين من 
منظمة دولية إليهم لمعالجة الجرحى بينهم. وكان بينهم نساء 

أوكرانيات وروسيات وأطفالهنّ.
ويخضع الخارجون من نقاط سيطرة التنظيم، في منطقة فرز 
مخصصة لهم، لعملية تفتيش وتدقيق أولي في هوياتهم من 
قبل قوات سورية الديمقراطية قبل نقل المشتبه بانتمائهم الى 
التنظيم إلى مراكز تحقيق خاصة، والمدنيين وعائالت التنظيم 

إلى مخيمات في شمال شرق البالد.
في  راين،  شون  الكولونيل  التحالف،  باسم  الناطق  وأوضح 
»التقدم  أن  الثالثاء  يوم  برس«  »فرانس  وكالة  إلى  تصريح 
بطيء ومنهجي مع تحصن العدو بشكل كامل، واستمرار مقاتلي 
التنظيم في شن هجمات معاكسة«، موضحًا في الوقت ذاته أن 
التحالف يستمر في »ضرب أهداف للتنظيم كلما كان ذلك متاحًا«.

إلى  شخص  ألف   38 من  أكثر  العسكرية  العمليات  ودفعت 
ديسمبر،  مطلع  منذ  التنظيم  سيطرة  مناطق  آخر  من  الخروج 
غالبيتهم نساء وأطفال من عائالت الجهاديين، بينهم أكثر من 
وفق  توقيفهم،  وتم  التنظيم،  إلى  بانتمائهم  مشتبه   3400
المرصد. منذ بدء الهجوم في العاشر من سبتمبر، وّثق المرصد 
من   1298 مقابل  الديمقراطية  سورية  قوات  من   670 مقتل 
التنظيم المتطرف. كما تسببت المعارك والقصف بمقتل 417 

مدنيًا بينهم 151 طفاًل.
من   600 من  أكثر  وجود  الديمقراطية  سورية  قوات  وتقدر 
مقاتلي التنظيم في المنطقة المحاصرة، وفق بالي الذي رجح أال 

يكون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي موجوداً فيها.

واإلنكار، طفت على  لالحتواء  بعد محاوالت 
المملكة  بين  الخالفات  مؤخرًا  السطح 
المملكة  التقليدية  وحليفتها  السعودية 
سفيرها  استدعاء  الرباط  قرار  إثر  المغربية 
العديد من  أثار  مما  للتشاور،  الرياض  لدى 
وراء  الحقيقية  األسباب  حول  التساؤالت 
العالقات  في  بـ»الركود«  وصفه  يمكن  ما 
بين البلدين، على أقل تقدير، وفقًا للخبراء 

والمراقبين.
تتالت  الجاري،  األسبوع  بداية  ومنذ 
بين  الخالفات  تصاعد  عن  التقارير 
إعالن  بعد  وذلك  والمغرب،  السعودية 
الذي  التحالف  في  مشاركتها  وقف  الرباط 
استدعت  كما  اليمن،  في  الرياض  تقوده 
»العربية«  قناة  بث  على  احتجاجًا  سفيرها 
تقريرًا حول نزاع الصحراء، احتوى اتهامات 
رحيل  بعد  اإلقليم  هذا  باجتياح  للمغرب 
 Le« موقع  نقل  وقد  اإلسباني.  االستعمار 
الرباط  لسفير  تصريحات  المغربي   »360

الرياض يؤكد استدعاءه للسبب ذاته. في 
يرد  التي  األولى  المرة  هذه  وليست 
التحالف في  المغرب من  انسحاب  فيها خبر 
الخارجية  وزير  ذلك  إلى  لمح  فقد  اليمن، 
في  قال  عندما  بوريطة،  ناصر  المغربي 
الرياض،  المعادية  »الجزيرة«  قناة  مع  لقاٍء 
في  مشاركتها  تقييم  أعادت  المغرب  إن 
وعدد  مناوراته  في  تشارك  ولم  التحالف، 

األخيرة. اجتماعاته  من 
عدة  في  ظهر  الطرفين  عالقة  برود 
الواضح  التبرّم  أبرزها  لعّل  أحداث، 
الرباط  إبقاء  من  سعوديين  لمسؤولين 
وزيارة  الدوحة  مع  القوية  عالقاتها  على 
حيث  الماضي  العام  قطر  المغربي  العاهل 
عدم  عن  فضاًل  بالغة،  بحفاوة  استقبل 
بن  محمد  العهد  ولي  المغرب  استقبال 
المغاربية األخيرة بمبرّر  سلمان في جولته 
توجه  وعدم  األعمال«،  جدول  »ازدحام 
السنوية  عطلته  لقضاء  سلمان  الملك 
وتصويت  طنجة،  بمدينة  المعتادة 
بدل  المتحدة  الواليات  لصالح  السعودية 
المغرب في سباق تنظيم كأس العالم لعام 
المغربي  2026، واستمرار جزء من اإلعالم 
وقع  ما  نادرًا  بشكل  السعودية،  انتقاد  في 

السابقة. خالل األعوام 

جذور الخالف ظهرت قبل مدة
أن  يتوقعون  المتتبعين  من  الكثير  يكن  لم 
في  لقطر  مساعدات  بإرسال  المغرب  تبادر 
إذ كان هناك من  الخليجية،  األزمة  أيام  أول 
السياسي  الرباط، وبسبب توافقها  يظن أن 
استثمارات  من  عنه  ينتج  وما  الرياض،  مع 
مع  القطيعة  إعالن  في  لها  ستنحاز  ضخمة، 
موقفها  على  أصرت  المغرب  لكن  الدوحة، 
و»االستقاللية«.  اإليجابي«  بـ»الحياد 
الملك  خص  فلقد  الدوحة،  زيارة  وبجانب 
انتهاء  بعد  بالشكر  الدوحة  السادس  محمد 
أوّل  كانت  إذ  العالم،  كأس  تنظيم  سباق 
ترشحها  في  المغرب  دعمها  تعلن  دولة 

الجديد لتنظيم نسخة 2030.
لتحليل  المغربي  المعهد  مدير  ويقدر 
لهذا  آخرَ  سببًا  مصباح،  محمد  السياسات، 
مؤخرًا  المغرب  توصل  »عدم  وهو  الفتور، 
أعلنت  التي  للهبات  الكاملة  بالتحويالت 
منذ  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عنها 
السعودية  أن  إلى  الباحث  ويشير  مدة«. 
ما  مجموع  المغرب  إلى  تحوال  لم  واإلمارات 
الخزينة  على  سلبًا  أثر  ما  وهو  به،  التزمتا 
مصباح  ويتابع  المغربية.  للمملكة  العامة 
»روّج  الذي  تقريرها  »العربية«  قناة  بث  أن 
التي  »النقطة  كان  البوليساريو«  ألطروحة 
في  تتسامح  ال  المغرب  ألن  الكأس،  أفاضت 
ما يتعّلق بوحدتها الترابية، حتى مع حلفائها 

االستراتيجيين، أو حتى مع األمم المتحدة«.

أن  يظهر  ال  اآلخر،  الجانب  في  أنه  بيدَ 
لـ»استفزاز«  سعوديًا  إعالميًا  توجهًا  هناك 
فقد  الغربية،  الصحراء  موضوع  في  المغرب 
قبل  السعودية  »الرياض«  صحيفة  نشرت 
يوم واحد تقريرًا بعنوان »الصحراء المغربية.. 
والمشروعية  التاريخية  الشرعية  بين 
الصنايبي  عبدالحق  فيه  تحدث  القانونية«، 
قامت  كما  االنفصاليين«.  دعاوى  »فراغ  عن 
حسابات على تويتر بإعادة نشر صور تظهر 
الصحراء  »شارع  باسم  الرياض  في  شارعًا 
عبرت  السعودية  أن  عن  فضاًل  المغربية«، 
رسميًا أكثر من مرة عن دعمها المغرب في 

نزاعها مع البوليساريو.
صحفي  عاتي،  آل  مبارك  ويستبعد 
العالقات  في  أزمة  هناك  تكون  أن  سعودي، 
والموضوع  قوية،  هي  بل  البلدين،  بين 
تسعى  إعالمية  إثارة  »مجرّد  رأيه  حسب 
لإليقاع بين البلدين«، مضيفًا أنه لم يصدر 
على  يحيل  الرباط  من  رسمي  تصريح  أيّ 
اإلعالمية  التقارير  وأن  المزعوم،  التوتر 
منسوبة إلى مصادر مجهولة، كما أن هناك 
كما  الملفات  بعض  في  إعالميًا  »ينفخ  من 

جرى في سباق تنظيم كأس العالم«.
إن  عاتي  آل  يقول  قطر،  يخصّ  وفيما 
أصدقائها،  مع  عالقاتها  وفي  السعودية، 
قراراتها  وفي  الدول  سيادة  في  تتدخل  »ال 
لديها  المغرب  أن  تدرك  فهي  الخارجية، 
عالقات مع قطر، وتعتبر أن السياسة الخارجية 

للرباط تخصّ هذه األخيرة لوحدها«. إاّل أن 
سبق  العقيلي،  سليمان  السعودي  المحّلل 
المغرب والسعودية  أزمة بين  أكد وجود  أن 
وكذا  الخليجية،  األزمة  موضوع  بسبب 
في  بالده  مع  المغرب  تضامن  عدم  بسبب 
اغتيال  إثر  عليها«  شنت  التي  »الحملة  وجه 

خاشقجي.
وبدوره، يرى محمد مصباح أن السعودية 
»حصار  بعد  المغربي  الموقف  تستسغ  لم 
تقيّم  أضحت  الرباط  وأن  خاصة  قطر«، 
وفق  أساسين  على  بناًء  الخارجية  سياستها 
قوله: األول، هو النأي بالنفس عن الصراعات 
تعد  لم  إذ  األوسط،  الشرق  في  الموجودة 
تتدخل في الصراع السوري، وحتى مشاركته 
الثاني،  أما  محدودة.  جد  كانت  اليمن  في 
طبيعة  تراجع  يخصّ  جيو-استراتيجي  فهو 
العربية،  الملكيات  بين  يربط  الذي  التحالف 
على  يرّكز  بينها  التقارب  عامل  أضحى  إذ 
عن  بعيدًا  باألساس  االقتصادية  المصلحة 

اإليديولوجيا.

هل التوتر مرّشح لالستمرار؟
السعودية  تعدّ  رسمية،  معطيات  وفق 
للمغرب،  األوّل  العربي  االقتصادي  الشريك 
الطرفان  يغامر  أن  المستبعد  من  ويبقى 
بضرب هذه الشراكة أو تهديد االستثمارات 
السعودية في المغرب. كما أن المغرب أعلنت 
وهي  إيران،  مع  عالقاتها  قطع  مدة  قبل 
خطوة رحبّت بها السعودية كثيرًا، فضاًل عن 
أن الرباط تحرص على أن تبقى عالقاتها مع 
قطر في إطار ال يستفز السعودية، بدليل أن 
انتشرت  تكذيب صورة  إلى  المغرب سارعت 
أظهرت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
مكتوبًا  وشاحًا  يرفع  السادس  محمد  الملك 
إنها  وقال  تميم«،  ولنا  العالم  »لكم  عليه 

مفبركة.
احتواء  سرعة  في  عاتي  آل  مبارك  ويثق 
تقع  خالفية  أحداث  أليّ  والرياض  الرباط 
بينهما، مستبعدًا بدوره تضخم القضية إلى 
إن  مصباح  محمد  يقول  فيما  أبعد.  هو  ما 
القنوات  طريق  عن  غالبًا  حّله  سيتم  الخالف 
تعدّد  يدركان  »الطرفين  ألن  الدبلوماسية، 
وتحالفات  استثمارات  من  يجمعهما  ما 
اإلحساس  أن  عن  فضاًل  وأمنية،  عسكرية 
يزال  ال  الجمهوريات،  عن  الملكيات  بتميز 
لن  التوتر  أن  مصباح  ويخلص  موجودًا«. 
كان  حالة  في  إاّل  شاملة،  قطيعة  إلى  يصل 

هناك تصعيد من الجانب السعودي.
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25 سنة أخرى«.  المتحدة« و»لن تعيش إسرائيل 
وأحرقت أعالم أميركية وإسرائيلية.

تم  لخطابات  إصغائهم  أثناء  اإليرانيون  وهتف 
جنودك،  جميعًا  »نحن  الصوت،  مكبرات  عبر  بثها 

خامنئي!«.
وإيران  العراق  بين  الحرب  إلى  إشارة  وفي 
أشاد  سنوات،  ثماني  استمرت  التي   1980 العام 
روحاني بـ»مقاومة« األمة اإليرانية للمعتدي. وقال 
»اليوم، يجب أن يعرف العالم بأسره أن الجمهورية 

اإلسالمية أقوى بكثير مما كانت زمن الحرب«.
وتتهم الواليات المتحدة وأوروبا إيران بـ»زعزعة 
العسكري  الدعم  األوسط بسبب  الشرق  استقرار« 
والمالي الذي تقدمه إلى النظام السوري وحزب اهلل 
اللبناني. وتوتر مسألة الصواريخ اإليرانية العالقات 

بين طهران والدول الغربية.
وتابع روحاني »لم نطلب ولن نطلب أبدًا من أي 
جهة اإلذن لزيادة قدراتنا الدفاعية أو صنع أي نوع 

من الصواريخ«.

<   تالميذ إيرانيون يحملون األعالم الوطنية قرب ضريح اإلمام الخميني

<  الرئيس اإليراني حسن روحاني

<   العاهل المغربي محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

<   بومبيو ونظيره البولندي في وارسو 

دمشق – وكاالت

<   مقاتلون من قوات سورية الديمقراطية قرب نساء وأطفال نزحوا من منطقة الباغوز شرق سورية



على  رواجــا  السلع  مقاطعة  حمالت  لقيت 
ارتفاع  ظل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الليبيون  صعد  المثال  سبيل  فعلى  األسعار، 
الطيران  شركات  لجميع  المقاطعة  حمالت 

العامة والخاصة.
»خليهم_ هشتاغ  مــواطــنــون  وأطــلــق 

أسعار  في  لزيادة  رفضا  يطيروا_بروحهم« 
تذاكر الطيران، والمطالبة بتخفيضها للعودة 

لألسعار القديمة لكنها لم تستمر طويال.
لكن يبدو أن عدوى االنقسام الذي تعاني 

التي  الحمالت  تلك  أصابت  البالد  منه 
والمقاهي  الطيران  شركات  شملت 

الغذائية،  السلع  والمطاعم وبعض 
تلك  ــق  ــق ــح ت لـــم  إذ 

اإللكترونية  الدعوات 
في  المرجوة  النتائج 

باستثناء  األسعار  خفض 
السلع في ظل عدم  بعض 

تلك  في  المواطنين  ترابط 
الحمالت.

يقول  معيتيقة  مطار  وفي 
المواطن يحيى صقر إن رحالت 

كثيرا  تتأخر  الليبية  الخطوط 
خيالية  وأسعارها  مواعيدها،  على 

بالمقارنة بالسابق.
رئيس  دعا  مؤخرا،  صحفي  مؤتمر  وخالل 
مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، 
ضــرورة  ــى  إل المواطنين  الشطي،  فتحي 
التفهم بشأن حمالت المقاطعة للشركة، ردا 
الشركة  أن  مؤكدا  التذاكر،  أسعار  رفع  على 
تقف إلى جانب المواطن، ولكنها تأثرت كثيرا 

بسبب الرسوم على مبيعات النقد األجنبي.
المستهلك  حماية  جمعيات  اتحاد  ويلقي 
انقسام  على  الحمالت  تلك  فشل  بمسؤولية 
أحمد  االتحاد  رئيس  يقول  إذ  المواطنين، 
إن  ــط«:  ــوس »ال ــى  إل تصريح  فــي  الــكــردي 
حمالت  على  صبور  غير  الليبي  »المستهلك 
من  قليلة  ــام  أيـ مضي  بعد  المقاطعة، 
من  السلع  لشراء  يعود  ثم  ومن  المقاطعة، 

جديد«.
مثلما  ليبيا  فــي  األســعــار  تنخفض  وال 
يحدث في الدول األخرى، التي قادت حمالت 
إلى  األسعار  انخفاض  نحو  فيها  المقاطعة 
إلى  الكردي  أرجعه  ما  وهو  قياسية،  معدالت 

ترفع  المجتمع  في  سائدة  مجتمعية  ثقافة 
شعار »ما دخلي في حد«.

مترابطة  غير  الفقيرة  »الطبقة  ويضيف 
المقاطعة، واألسعار مرتفعة مثل  في حمالت 
السيارات المستوردة من الخارج دون جودة، 
أن  مؤكدا  الشراء«،  في  مستمر  والمواطن 
حمالت  نظمت  المستهلك  حماية  جمعيات 
كثيرة ولكنها فشلت، بسبب ثقافة المجتمع«.

ــجــودة  ــول »نــنــشــر ثــقــافــة ال ــق لــكــنــه ي
المنتهية  السلع  شراء  من  والتحذير  للمنتج 

الصالحية، التي تباع بالمحالت التجارية بسعر 
زهيد«.

السياحية،  بمنطقة  العروبة  سوق  وأمام 
أخرى،  زاوية  من  المشكلة  الجلد  صالح  يرى 
المعيشية  الظروف  »األزمة تكمن في  ويقول 
مدينة  في  مقيم  أنــه  موضحا  للمواطن«، 
وهي  طرابلس(،  جنوب  كلم   186( ــزدة  م
بالشكل  السلع  فيها  تتوافر  ال  نائية  منطقة 
لشراء  طرابلس  إلى  يتجه  لذلك  المطلوب، 

السلع ألن فارق السعر يصل إلى 25%.

أسمع  »لم  يقول  المقاطعة  حمالت  وحول 
تجعلك  اجتماعية،  التزامات  وهناك  عنها، 
وجــدت  لــو  حتى  األساسية  السلع  تشتري 

مقاطعة«.
تاجر  البكوش  وليد  أشــار  المقابل،  في 
حمالت  أن  ــى  إل الكريمية،  بسوق  جملة 
أسعار  منها  النتائج،  بعض  حققت  المقاطعة 

البيض وأسعار اللحوم إلى حد ما.
بالمقارنة  انخفضت  األسعار  أن  وأوضــح 
سعر  انخفاض  بسبب  السابقة،  السنوات  مع 

الفتا  الموازية،  السوق  في  الصعبة  العملة 
إلى أن التاجر ال يتحمل المسؤولية ألن هناك 
ــدوالر  ال سعر  على   %183 بنسبة  ضريبة 

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

.2015 تشهده ليبيا منذ العام 
لحكومة  الــرئــاســي  المجلس  وفـــرض 
العام  مــن  سبتمبر  فــي  الوطني  الــوفــاق 
على   %183 نسبتها  ضريبة  الــمــاضــي 
بالعملة  والخاصة  التجارية  المعامالت 

الصعبة.
هــذه  لمثل  الــرســمــي  الــســعــر  ويــصــل 
بينما  للدوالر،  دينار   3.9 إلى  المعامالت 
تستخدمه  الـــذي  الــرســمــي  السعر  يبلغ 

1.37 دينار. مؤسسات الدولة نحو 

اقتصاد

كالم في األرقام

الدين العام للواليات المتحدة، وأضافت 
جهود الكونغرس لزيادة اإلنفاق على 
البرامج المحلية والعسكرية أكثر من 

تريليون دوالر خالل نحو عام.

قالوا

08

أكد السفير الهولندي لدى ليبيا، الرس توميرس، أنه يرى الفرصة مالئمة على مستوى 
بلدية مصراتة لما تتمتع به من استقرار، ومن مقومات اقتصادية وقطاع خاص متميز 

يمكن أن يمثل شراكة حقيقية مع نظرائه الهولنديين.
بالتعاون  بالده  اهتمام  إلى  اإلثنين،  بمقره،  البلدي  المجلس  زيارته  ولفت خالل 

االقتصادي، خاصة في مجاالت الزراعة والطاقات المتجددة والمياه.
من جانبه أشاد عميد البلدية، مصطفى كرواد، بالبرامج التي ترعاها وتساهم فيها 
المملكة في دعم المشاريع التنموية والتأهيلية وريادة األعمال، فضال عن التوازن 
مفهوم  لترسيخ  ودعمها  سياسي  توافق  إحداث  اتجاه  في  الليبي  الملف  دعم  في 

الحكم المحلي.
وخلص اللقاء إلى االتفاق على جملة من أوجه التعاون الممكنة، ومن المقرر أن 
يرتب السفير والمجلس البلدي لقاءات قادمة مع جهات االختصاص؛ لبحث هذه األوجه.
يذكر أن السفير الهولندي تسلم مهامه منذ ثالثة أشهر، وهذه تعد الزيارة الثانية 
له خارج نطاق العاصمة طرابلس، حيث تشمل الزيارة المنطقة الحرة بمصراتة، ولقاء 

نواب المدينة.

السفير الهولندي: فرص اقتصادية في مصراتة

تريليون 
دوالر

االستثمار في إسرائيل 
»معقد جدا« رغم حقول 
الغاز الكبرى.

باتريك بويانيه
رئيس مجلس إدارة 
»توتال« الفرنسية
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.39دوالر أميركي
1.5759يورو

1.7955الجنية االسترليني
0.3706الريال السعودي
0.3784درهم إماراتي
0.2058االيوان الصيني
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رئيس احتاد جمعيات حماية املستهلك:  

الليبــــي غيــــر صبــــور على حمــــــــالت املقاطعــــــــة

أسواق  مخاوف  التجارية  الحرب  تفاقم  احتمال  يؤجج 
المال العالمية التي تخشى انعكاسات ذلك على االقتصاد 
المديرة  تصريحات  في  واضحا  بدا  ما  وهو  العالمي، 
التي  الغــارد  كريستين  الدولي  النقد  لصندوق  العامة 
بـ»عاصفة«  وصفته  مما  دبي  في  الماضي  األحد  حذرت 
والصينيون  األميركيون  استأنف  فيما  عالمية،  اقتصادية 

اإلثنين الماضي مفاوضاتهما التجارية.
التي  دبــي  في  للحكومات  العالمية  القمة  ــالل  وخ
العالم  من  واقتصاديين  سياسيين  فاعلين  سنويا  تجمع 
األربع«  بـ»الغيوم  وصفته  ما  عن  الغارد  تحدثت  بأسره، 
التجارية  التوترات  وهي  العالمي،  االقتصاد  تهدد  التي 
وتباطؤ  و»بريكست«  ــراض  اإلق معدالت  في  والتشدد 

االقتصاد الصيني، حسب وكالة »فرانس برس«.
مفاوضات  المحادثات  هذه  تسبق  أن  المفترض  ومن 
المسؤولين  كبار  بكين  في  والجمعة  الخميس  سيجريها 
ــرت  روب للتجارة  األمــيــركــي  الممثل  الملف  ــذا  ه فــي 
اليتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ونائب رئيس 
الوزراء الصيني ليو هي وحاكم المصرف المركزي الصيني 

يي غانغ.
التي جرت  تلك  بعد  الجديدة  المفاوضات  وتأتي هذه 
الشهر الماضي في واشنطن وسمحت بلقاء بين الرئيس 

األميركي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني.
وبعدما عبروا عن بعض التفاؤل في ختام هذه الجولة 
األسبوع  ترامب  إدارة  أكــدت  المفاوضات،  من  األولــى 
أن  قبل  العمل«  من  الكثير  هناك  زال  »ما  أنه  الماضي 
تجاوز  من  العظميان  االقتصاديتان  القوتان  تتمكن 

خالفاتهما العديدة.
وذهب ترامب الذي كان أعلن عن اجتماع مع الرئيس 
حد  إلى  قريب«،  مستقبل  »في  جينبينغ  شي  الصيني 
موعد  قبل  الرئيسين  بين  لقاء  أي  يتقرر  لم  أنه  التأكيد 

انتهاء مهلة األول من مارس.
إلى  للتوصل  الموعد  هذا  حددا  البلدين  رئيسا  وكان 
في  األرجنتين  في  بينهما  لقاء  خالل  تفاوضية،  تسوية 

ديسمبر الماضي.
منذ  االقتصاد  خبراء  يدلي  العالم،  أنحاء  جميع  وفي 
للتوتر  السلبي  التأثير  منع  أجل  من  بتصريحات  أشهر 
على  العالم  اقتصاد  يعيش  بينما  الصيني–األميركي، 

المبادالت التجارية للسلع والخدمات.
يجر  لم  إذا  أنه  بإعالنه  واضحا  األبيض  البيت  وكان 
التوصل إلى اتفاق بحلول األول من مارس، فسيجري رفع 
مليار  مئتي  قيمته  ما  على  المفروضة  الجمركية  الرسوم 

دوالر من البضائع الصينية، من 10 إلى 25%.
في  للصين  الهائل  التجاري  الفائض  جانب  ــى  وإل
مبادالتها الثنائية مع الواليات المتحدة، تطالب واشنطن 

النزيهة  بغير  توصف  التي  لممارساتها  حد  بوضع  بكين 
مثل النقل القسري للتقنيات األميركية و»سرقة« الملكية 
والدعم  المعلوماتية  والقرصنة  األميركية  الفكرية 
الحكومي الهائل لشركات الدولة الصينية لتعزيز مكانتها 

في الداخل.
في  للبلدين  المهيمن  الموقع  يلعب  النزاع،  هذا  وفي 

التقنيات المتطورة المستقبلية دورا كبيرا.
في  ديسمبر  بداية  في  صرح  اليتهايزر  روبرت  وكان 
مقابلة تلفزيونية نادرة بأن »التكنولوجيا هي أهم امتياز 
ممتازون  ونحن  مبتكرون  نحن  األميركيون.  به  يتمتع 

على الصعيد التكنولوجي«.

إطالق  »عــدم  يفضل  ــذي  ال منوتشين  ستيفن  أمــا 
فقد  الجديدة،  المفاوضات  نتيجة  حــول  التكهنات« 
في  ترامب  ومستشارو  وزراء  عنها  عبر  مواقف  كــرر 
التوصل  يتم  اتفاق  أي  أن  بتأكيده  األخيرة،  األسابيع 
بينما  تنفيذه،  من  للتأكد  بضمانات  يرفق  أن  يجب  إليه 
االلتزام  بعدم  الصينيين  باستمرار  األميركيون  يتهم 

بتعهداتهم.
ويثير احتمال تفاقم الحرب التجارية قلق أسواق المال 
االقتصاد  على  ذلك  انعكاسات  تخشى  التي  العالمية 

العالمي.
العامة  المديرة  الغــارد  كريستين  قلق  يثير  وهــو 
األحد، في دبي من  التي حذرت،  الدولي  النقد  لصندوق 

»عاصفة« اقتصادية عالمية.
الــواليــات  بين  التجاري  التوتر  أن  الغـــارد  وأكـــدت 
العالمي.  االقتصاد  على  يؤثر  بــدأ  والصين  المتحدة 
وقالت: »ال نملك أي فكرة كيف سيتطور األمر. ما نعرفه 
هو أنه بدأ بالفعل التأثير على التجارة والثقة واألسواق«.

شرارة  تكفي  بالغيوم  السماء  تتلبد  »عندما  وأضافت: 
إلى  الحكومات  داعية  العاصفة«،  لبدء  واحــدة  بــرق 

االستعداد لذلك وتجنب الحمائية.
مذكرة  في  جنرال«  »سوسييتيه  مجموعة  خبراء  وقال 
تقدم  إلى  تؤدي  أن  »يمكن  األسبوع  هذا  محادثات  إن 
يتوقعون  ال  لكنهم  مارس«،  األول من  اقتراب مهلة  مع 

»اختراقا« خاللها.

عدوى االنقسام تصيب حمالت مقاطعة السلع
رواج على مواقع التواصل دون تأثير على السوق

صندوق النقد يحذر من عاصفة اقتصادية عاملية

طرابلس ـ أحمد الخميسي

»الغيوم األربع«: »بريكست« 
والتوترات التجارية وتباطو 
االقتصاد الصيني والتشدد 

في معدالت اإلقراض

 < الغارد اثناء مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي في 10 فبراير. )أ.ف.ب(

الفقراء  العمال  عدد  إن  الدولية  العمل  منظمة  قالت 
في العالم يبلغ 300 مليون عامل منهم 9 ماليين في 

المنطقة العربية.
ربا  العربية  للدول  اإلقليمية  المديرة  وأوضحت 
جرادات في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها 
للحكومات  العالمية  القمة  من  السابعة  الــدورة  في 
اقتصادية  أعباء  تتحمل  العربية  المنطقة  أن  بدبي، 
مضاعفة بسبب الحروب وأزمات اللجوء والنزوح، حسب 

وكالة األنباء األردنية )بترا(.
وأضافت أن تقديرات المنظمة تشير إلى أن الحروب 
قتيل  بين  مليون  5ر1  نحو  خلفت  العربية،  بالمنطقة 
بأن  مبينة  للحكومات،  كبيرا  تحديا  يشكل  ما  وجريح 
المنطقة  القتصاد  التحتية  البنية  على  أثرت  الحروب 
العربية بما يقدر بنحو 445 مليار دوالر من غير الخسائر 

المنعكسة على الناتج المحلي اإلجمالي بشكل عام.
وقالت إن هناك نحو 190 مليون عاطل عن العمل 
عاطل  مليون   13,  4 حوالي  بينهم  من  العالم،  في 
تقديرات  عن  وكشفت  العربي.  العالم  في  العمل  عن 
المنظمة التي تشير إلى وجود 14 مليون شخص بدون 
العربية،  المنطقة  في  والجئين  نازحين  من  مسكن 
مشاكل  من   %75 نحو  تتحمل  المنطقة  أن  موضحة 

اللجوء في العالم.
ونوهت إلى أن تحديات البطالة والتحديات الجديدة 
التي تفرضها التكنولوجيا والتغيرات المتسارعة، تدعو 
التشاركية  الحكومية  السياسات  إيجاد  أهمية  الى 

لمواجهة هذه المشكالت.
االقتصاد  يساهم  أن  من  قلقا  هناك  إن  وقالت 
الرقمي في زيادة عدم المساواة في الوظائف، كما أن 
بالقرن  العمل  ظروف  إلى  سيعيدنا  المنصات  اقتصاد 
العمل  وسن  المناخ  تحديات  جانب  إلى  عشر،  التاسع 

الذي هو في تناقص بالوقت الحالي عالميا.

9 ماليني عامل فقير 
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في بداية العقد الماضي )2003-2005( كنت مشتركا في 
مفاوضات في منظمة التجارة العالمية حول موضوع ظهر 
الموضوع هو »تحرير خدمات  اختفى. هذا  فجأة ومن ثم 
كارثة  حــدوث  قبل  العولمة  موجة  أعلى  في  الطاقة«. 
شركات  قــادت   2008 سنة  في  العالمية  المالية  األزمــة 
أميركية )أساسا( سميت بـ »تحالف تحرير قطاع الخدمات« 
في  تتلخص  االقتصادية  المفاهيم  مستوى  على  معركة 
االحتكارية  السيطرة  تحت  واقع  إما  الخدمات  قطاع  أن 
على  وبناء  الحكومات.  سيطرة  تحت  أو  الكبرى  للشركات 
بوابة  من  التحالف  هذا  دخل  فقد  المفاهيمي  اإلطار  هذا 
هذه  من  الخدمات  قطاع  لتحرير  العالمية  التجارة  منظمة 

الممارسات االحتكارية.
النظرية العامة هنا تتلخص في أن زيادة كفاءة العمل 
يزيد  ثم  ومن  الهدر،  من  الحد  في  تساهم  أن  يفترض 
الصدام  وكــان  للمستهلك.  األسعار  وتنخفض  العرض 
هذا  طرح  ينوي  الخدمة  شركات  تحالف  أن  في  يتبلور 
على  ليفرضها  العالمية  التجارة  منظمة  طريق  عن  الملف 

الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها دول »أوبك«.
منها  عديدة  العتبارات  مقبوال  األمر  بالطبع  يكن  ولم 
ترجع  كانت  السيادية  االقتصادية.  حتى  ومنها  السيادية 
تقوم  الذي  اإلنتاج  مستويات  في  التحكم  موضوع  إلى 
عليه منظمة »أوبك«، أما االقتصادية فإن ذلك كان يبدو 

فرض نوع جديد من االحتكار في الدولة.
اليوم  النقاش  ساحة  على  من  الموضوع  اختفى  ثم 

ال  العالمية  التجارة  منظمة  صفحة  أن  من  بالرغم 
ألحيائه  يمكن  اليوم،  حتى  بوثائقه  تحتفظ  زالت 
مجددا في فترة الحقة. ولكن في ظل تراجع العولمة 

اليوم يصعب رؤية ذلك.
أشاهده  ما  هو  األول  لسببين:  األمر  هذا  تذكرت 
اليوم عن ظهور احتكارات في القطاع الوسطي لنقل 
تأثير  واحتمال  الشمالية  أميركا  في  والغاز  النفط 
والثاني  المنطقة.  في  النفطية  الصناعة  على  نفوذه 

هو موضوع هيكلية اقتصادنا في ليبيا.
أساسا  جــاءت  التحرير  ــوى  دع أن  من  بالبرغم 
أننا  أال  والكفاءة  الحر  االقتصاد  مبادئ  من  انطالقا 
أخطبوط  بتمدد  الشمالية  أميركا  في  ننتهي  اليوم 
احتكاري من الشركات المالكة المتيازات بناء خطوط 

لألسواق  المنتجة  الشركات  توجه  أصبحت  التي  األنابيب، 
التي يتم التوزيع فيها في انحراف واضح لمبدأ الكفاءة في 
توظيف الموارد. وقد تجد مثال شركة بائعة تدفع لشركة 
السعر  ألن  النقل  رسوم  إلى  باإلضافة  الغاز،  ثمن  ناقلة 

يصبح سالبا في نقطة االستالم.
القضية الثانية التي ذكرتني بهذا هي الجدل الدائر في 
مع  تناقشت  أيام  عدة  قبل  اقتصادنا.  هيكلية  حول  بلدنا 
ومحترم  جليل  صديق 
القضايا  بــعــض  حـــول 
والنفطية  االقتصادية 
وكانت  بليبيا  المتعلقة 
وجـــهـــة نـــظـــره الــتــي 
أننا  بــصــدق  أحترمها 
تماما  نلغي  أن  يجب 
وضــرب  الــعــام  القطاع 
االقتصاد  على  مثال  لي 
يعمل  ــذي  ال األميركي 
دون   100% تــقــريــبــا 
العام.  القطاع  أجــهــزة 
هنا  ــول  ــط ي ــث  ــدي ــح ال
ال  تشعبات  في  ويدخل 
الديالكتيك  من  نهائية 
إلى  )نسبة  الهيجلي 
هيجل( أو قد يتطور إلى السفسطائية )بالمعنى الفلسفي 
الشائع(  المنحرف  بالمعنى  وليس  للمصطلح  األكاديمي 
أنا أو هو  ألنه ال توجد أدلة حسية يمكن أن يستخدمها 

في مثل حديث شائق كهذا.
عموما، أود هنا أن أطرح هذه القضية للنقاش من خالل 
سبب  فإن  بحتة  نظرية  ناحية  من  صناعي،  عملي  مدخل 
نشوء قطاع عام في أي اقتصاد يرجع باألساس إلى مفهوم 
»فشل السوق«، Market Failure. هذه الحالة تنتج عندما 
تفشل آليات السوق الكالسيكية، العرض، والطلب، والسعر، 
في تلبية الحاجات األساسية اإلنسانية لمجتمع ما. مثال من 
سيبني مستشفى في مدينة مرزق أو أجخرة، ال يمكن أن 
في  موجود  غير  الصحية  الخدمات  على  الطلب  إن  نقول 
سيدفعه  الذي  السعر  سيبرر  هل  ولكن  المدينتين  هاتين 
المستهلكون لهذه الخدمة إلى القطاع الخاص أن يستثمر 

في بناء مثل هذا المشروع الخدمي.
األدبيات  في  المستخدم  الشائع  المثل  فــإن  دوليا، 
السكك  أو  بريطانيا  في  البريد  خدمة  هو  االقتصادية 
الحديد، اللتان كان ال يمكن أن يشهدا هذا التطور دون 

تبني الدولة لهما كقطاع عام.
بسببية  يؤمنون  ال  الذين  الكثيرون  سيرد  المقابل  في 
المتحدة  الواليات  باقتصاد  المثل  بضرب  السوق«  »فشل 
بصورة  الحرة  السوق  آليات  خالل  من  تلقائيا  يعمل  الذي 
السوق«  »فشل  حدوث  عدم  إن  القول  يمكن  هنا  كاملة. 
االقتصاد  نظرية  لفعالية  يرجع  ال  األميركي  االقتصاد  في 
قدرة  إلى  يرجع  ما  بقدر  الخاص  القطاع  وفعالية  الحر 
الواليات المتحدة األميركية على نقل أزمات »فشل السوق« 
طريق  عن  عالجها  ثم  ومن  ككل  العالمي  االقتصاد  إلى 

سيطرتها المالية بفضل أن الدوالر هو العملة العالمية.
العالمية  المالية  األزمة  وهو  عمليا  مثال  أخذنا  ما  فإذا 
بها،  متأثرا  جميعه  العالم  زال  ال  والتي   2008 سنة  في 
السوق«  »فشل  مفهوم  بــاألســاس  فيها  تتمثل  فهي 
وإذا  األميركية،  المتحدة  الــواليــات  في  حــادة  بصورة 
كيفية  تصور  يمكن  فال  مغلقة  سوق  أنها  افترضنا  ما 
الخروج من هذه األزمة بآليات السوق وحدها، ولكن ألن 
عن  ممكنا  كان  العالم  كل  في  ممتد  األميركي  االقتصاد 
طريق تخفيض نسب التضخم العالمي وزيادة العرض من 
الدوالر أن يتم إعادة قطار االقتصاد األميركي على سكة 

االقتصاد الكالسيكي.
االقتصادية  الممارسات  إن  القول  أود  الملخص  في 
تكون  أال  يمكن  وقوتها  نجاحها  من  بالرغم  األميركية 

المثل لنا في اختيار نماذجنا وهياكلنا االقتصادية.
* خبير اقتصادي ليبي 
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على هامش 
هيكلة االقتصاد

سبب نشوء قطاع عام 
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باألساس إلى فشل 
السوق في تلبية 

الحاجات األساسية 
واشنطن ـ وكاالتاإلنسانية للمجتمع



خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« 
النفط فى 2019  العالمي على  توقعها للطلب 
لنمو  والتوقعات  االقتصادات  تباطؤ  بسبب 
أسرع في معروض المنافسين، وهو ما اعتبره 
الذي  التحدي  حجم  على  قوية  إشارة  محللون 
في  معروض  تخمة  لمنع  المنظمة  تواجهه 

الوقت الذي تبدأ فيه تخفيضات إنتاج جديدة.
توقعات  لـ»أوبك«  الشهري  التقرير  وقلص 
النمو االقتصادي في 2019 ، وقالت إن الطلب 
برميل  مليون   30.59 إلى  سينزل  خامها  على 
يوميا  برميل  ــف  أل  240 بانخفاض  يوميا، 
وكالة  وفــق  الماضي،  الشهر  تكهناتها  عن 

»رويترز«.
غير  آخرون  ومنتجون  وروسيا  أوبك  كانت 
أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف 
باسم أوبك+، اتفقوا في ديسمبر على تقليص 
من  يوميا  برميل  مليون   1.2 المعروض 
فائض  تكون  دون  للحيلولة  يناير  أول 
ذلك  من  أوبــك  حصة  وتبلغ  ــدادات.  إمـ

الخفض 800 ألف برميل يوميا.
إنتاجها  إن  التقرير  في  »أوبــك«  وقالت 
عن  يوميا  برميل  ألــف   797 تراجع  النفطي 
برميل  مليون   30.806 إلــى  السابق  الشهر 
 86 التزام  نسبة  ذلك  يعني   . يناير  في  يوميا 
لحسابات  وفقا  بها،  المتعهد  بالتخفيضات   %

أجرتها »رويترز«.
باسم  الناطق  نفى  متصل،  صعيد  على 
وجود  بيسكوف  دميتري  الروسية  الرئاسة 
روسيا  بين  ــراهــن  ال الــوقــت  فــي  مــحــادثــات 
بإدارة  يسمح  جديد  تحالف  إلقامة  و»أوبــك« 
بشأن  سؤال  على  ردا  ذلك  جاء  النفط.  سوق 
بين روسيا  العالقات  إضفاء صفة رسمية على 

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول.
المسألة تمت  لكن بيسكوف قال إن »هذه 
)في  الشركاء  مع  عدة  مرات  سابقا  مناقشتها 
فالديمير  الروسي  الرئيس  أكد  حيث  أوبــك(، 

بوتين فعالية التعاون في هذا المجال«.
التعليق  المتحدث  رفض  آخر،  صعيد  على 
على الرسالة التي وجهها رئيس شركة »روس 
بوتين،  الرئيس  إلى  سيتشين  إيغور  نفط« 
اتفاق  تداعيات  على  خاللها  من  أطلعه  والذي 
»أوبك+« على صناعة النفط الروسية، وخاصة 
بيسكوف  أن  إال  األســـواق.  في  حصتها  على 
فعالية  بشأن  الروسي  الرئيس  موقف  أن  أكد 

القاضي  ــك+«،  »أوب اتفاق  إطار  في  التعاون 
تخمة  امــتــصــاص  بــهــدف  ــاج  ــت اإلن بخفض 

المعروض، لم يتغير.
ألكسندر  الروسي  الطاقة  وزيــر  أن  يذكر 
نوفاك قد أشار األسبوع الماضي إلى أن الدول 
يضم  الــذي  »أوبــك+«،  اتفاق  في  المشاركة 
قد  »أوبــك«،  وخارج  داخل  من  دول  مجموعة 
ميثاق  وضع  مسألة  المقبل  أبريل  في  تناقش 

يحدد الخطوط العريضة لتعاون دائم.
الشؤون  لجنة  وافــقــت  آخــر،  تطور  ــي  وف
على  األميركي  النواب  مجلس  في  القضائية 
األميركية  العدل  لوزارة  يسمح  قانون  مشروع 
بأسعار  التالعب  على  أوبــك  أعضاء  بمقاضاة 
يلغي  )نوبيك(  بقانون  يسمى  فما  النفط. 
المنتجة  ــدول  ال ويجعل  السيادية  الحصانة 
االحتكار  مكافحة  لقوانين  خاضعة  للنفط 

أونالين«  »إكسبرت  موقع  واعتبر  األميركية. 
اإللكتروني أن »سن القانون الجديد هو إعالن 
إقرار  حاولوا  أن  سبق  أنه  إلى  مشيرا  حــرب«، 
)نوبيك( في ظل إدارات البيت األبيض السابقة، 
لكن الرؤساء السابقين عارضوا تبنيه، خوفا من 
األميركية  للعالقات  به  يتسبب  قد  الذي  األذى 

السعودية.
مانوكوف  سيرغي  الروسي  الكاتب  وتوقع 
العام  قطر،  لخروج  المحتمل  السبب  يكون  أن 
من  الخوف  هو  أوبــك  منظمة  من  الماضي، 
فقدانها  وخطر  لـ)نوبيك(  ضحية  تصبح  أن 
دورا  لعب  المتحدة  الواليات  في  كبيرة  أصوال 
التنافس مع  الدوحة، ال يقل عن دور  في قرار 

السعودية.
أهمية  من  التقليل  الروسي  المحلل  وحاول 
زيادة  الدول  بإمكان  أنه  إلى  مشيرا  القانون، 
فردي.  بشكل  خفضه  أو  األسود  الذهب  إنتاج 
وقال »المملكة العربية السعودية، البلد الوحيد 
الذي يمكنه التأثير في األسعار من خالل تغيير 
القيام  على  ــادرا  ق سيكون  اإلنــتــاج،  مستوى 
استدرك  أنه  إال  الخصوص«،  وجه  على  بذلك 
لن   ،  NOPECاعتماد بعد  »الرياض  بالقول 
تكون قادرة على مطالبة أعضاء أوبك اآلخرين 

بتغييرات في مستويات إنتاجها«.

مهربي  واسعة ضد  حملة  العام  النائب  مكتب  شن 
محطات،  إغالق  قرار  عبر  والخارج،  بالداخل  الوقود 
في  بضلوعهم  يشتبه  أشخاص  بضبط  وأوامـــر 
بعد  وذلــك  الماضي،  األسبوع  التهريب  عمليات 
تقارير قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط إلى النائب 

العام بشأن المخالفين.
التحقيقات  قسم  رئيس  بقرار  الحملة  ــدأت  ب
 103 بضبط  الصور  الصديق  العام  النائب  بمكتب 
للخارج،  الوقود  تهريب  في  متورطين  أشخاص 
مدير  الصور  خاطب  كما  قانوني.  غير  بسعر  وبيعه 
المركزي،  ليبيا  بمصرف  النقد  على  الرقابة  إدارة 
محطات  أصحاب  من  شخصا   115 أرصدة  بتجميد 
لهم،  المملوكة  المحطات  أرصدة  وحساب  الوقود، 
حسابات  أرصــدة  جانب  إلى  المصارف  جميع  في 

البطاقات االئتمانية والتوفير.
جهاز  رئيس  كذلك  التحقيق  قسم  رئيس  وأمر 
المملوكة  الوقود،  محطات  بقفل  البلدي،  الحرس 
بالمال  اإلضــرار  وقائع  في  المتورطين  لألشخاص 
العام وتهريب الوقود، بالشمع األحمر، مطالبا وزير 
مكاتب  على  بالتعميم  الوفاق  بحكومة  االقتصاد 
االقتصاد لوقف منح تراخيص لمحطات الوقود، إلى 
حين استكمال التحقيقات وفرض الرقابة على إنشاء 

وتشغيل المحطات لوقف إهدار المال العام.
مكتب  »إن  التحقيقات:  مكتب  رئيس  ويقول 
بحق  قبض  أوامــر  أصــدر  وأن  سبق  العام  النائب 
البرية  ــدود  ــح ال عبر  النفط  مشتقات  مهربي 
قبل  من  قــرارات  بشأنهم  صدرت  كما  والبحرية، 
وتجميد  بإيقافهم  األمــن  بمجلس  الخبراء  لجنة 
غير  محطات  هناك  أن  إلــى  مشيرا  أرصدتهم«، 
تزويدها  ويتم  اإلنشاء  تحت  أو  باألساس  موجودة 
أن  متهم  أي  أن من حق  مؤكدا  النفط،  بمشتقات 
كان  إذا  إليه  موجهة  تهمة  أي  من  براءته  يثبت 

واثقا في براءته.
العام  النائب  مكتب  في  مطلع  مصدر  ويوضح 
مطلوب  أسماؤها  وردت  التي  المحطات  كل  أن 
أصحابها للتحقيق بتهمة بيع الوقود المخصص لها 
وتم  قانوني  »اإلجراء  مضيفا:  السوداء،  السوق  في 
بالتنسيق والمتابعة مع كل من المؤسسة الوطنية 
وشركات  النفط  لتسويق  البريقة  وشركة  للنفط 

التوزيع«.
األشخاص  بعض  القوائم  »تشمل  أن  ورجــح 
أشخاص  يشغلها  بينما  المحطات،  يمتلكون  الذين 
غير  أو  القانوني  بالشكل  بالتعاقد  ســواء  آخــرون 
القانوني وسيتم توضيح ذلك بموجب التحقيقات«، 
من  ألكثر  مقفلة  كانت  المحطات  »بعض  وقــال: 

سنة وعند علمها بقيام الجهات المسؤولة بالتحري 
خالل  نشاطها  على  للتستر  أخيرا  أبوابها  فتحت 

المراحل الماضية«.
الوطنية  المؤسسة  قدمتها  تقارير  أن  إلى  يشار 
العام  النائب  مكتب  إلى  البريقة  وشركة  للنفط 
إلى  تستجيب  ال  وقود  محطة   1200 وجود  كشفت 

الشروط الفنية وضوابط التخطيط العام.
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وأشاد 
يبذلها  التي  بـ»الجهود  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط 
التهريب  ظاهرة  على  للقضاء  العام  النائب  مكتب 
وأضاف:  المواطنين«.  إلى  الوقود  إيصال  وضمان 
وانشار  الفساد  تفشي ظاهرة  التهريب في  »تسبب 
المؤسسة  »التزام  عن  معبرا  البالد«،  في  الجرائم 
في  بالمساهمة  النفط  لتسويق  البريقة  وشركة 

التصدي لهذه الظاهرة«.
طلب  إذ  اعتراضات،  دون  القرار  هذا  يمر  ولم 

اتهمهم  الذين  الوقود  محطات  أصحاب  من  عدد 
في  بالضلوع  العام  النائب  بأعمال  القائم  قــرار 
السوق  في  بيه  واإلتجار  الوقود  تهريب  عمليات 
حقهم،  في  المقدمة  التهم  بشأن  التحري  السوداء 
أزمة  حدة  تخفيف  في  بواجبهم  القيام  مؤكدين 
الوقود على المواطنين، ومعتبرين أن إغالق بعض 
في  األزمة  العاملة سيزيد من حدة هذه  المحطات 

الكثير من المدن والمناطق .
منطقة  فــي  المواطنين  مــن  عــدد  نظم  كما 
اإلثنين،  وليد(  بني  مدينة  جنوب  كلم   70( أشميخ 
القاضي  العام  النائب  قــرار  ضد  احتجاجية  وقفة 
بالمنطقة ضمن قوائم   241 الوقود  بإدراج محطة 
على  األحمر  بالشمع  بإغالقها  أمر  التي  المحطات 
السوق  إلى  الوقود  تهريب  في  تورطها  خلفية 
المحطة  هــذه  »إن  المحتجون:  وقــال  الــســوداء. 
العبء  تخفيف  في  وساهمت  بالنزاهة،  لها  يشهد 
مدينة  شهدتها  التي  األزمة  أثناء  المواطن  على 
نقص  بسبب  الماضية  األشهر  خــالل  وليد  بني 

الوقود«.
وذكر المحتجون، أن إقفال المحطة 241 بمنطقة 
معبرين  العامة،  المصالح  سير  على  سيؤثر  أشميخ 
قوائم  ضمن  المحطة  إدراج  من  استغرابهم  عن 

تهريب الوقود واإلتجار به في السوق السوداء.

اقتصاد 09

قدم موتوناري أوتسورو           كبير محامي رئيس شركة »نيسان« السابق كارلوس 
غصن استقالته إلى المحكمة في تحول مفاجئ في القضية التي بدأت قبل نحو 

ثالثة أشهر بسبب مزاعم ارتكاب غصن مخالفات مالية.
الشهير  المحامي  وكــل  غصن  أن  اليابانية  »سانكي«  صحيفة  وأفــادت 

جونيتشيرو هيروناكا بداًل من أوتسورو، حسب وكالة »رويترز«.
وقال بيان وزعه مكتب أوتسورو إن عضًوا ثانًيا في فريق الدفاع عن غصن، 

هو ماساتو أوشيكوبو والذي يعمل في مكتب أوتسورو، استقال أيًضا.
ثالث  يواجه  إذ   ، نوفمبر   19 في  عليه  القبض  إلقاء  منذ  محتجز  وغصن 
راتبه في سجالت  قيمة  الكامل عن  اإلفصاح  األمانة وعدم  بخيانة  تتعلق  تهم 
في  مديرين  إن  »نيكي«  لصحيفة  وقــال  االتهامات،  غصن  الشركة.وينفي 
وراء  »رينو«  شركة  مع  القائم  التحالف  لتعميق  خططه  يعارضون  »نيسان« 

اإلطاحة به.

محامي غصن ينسحب من املحاكمة
إدارتــه  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أمر 
في  االصطناعي،  للذكاء  أكبر  أولوية  بإعطاء 
خطوة من شأنها تأجيج معركة الزعامة في هذا 

المجال مع الصين.
األميركية  للمبادرة  التنفيذي  األمر  ويدعو 
»تكريس  ــى  إل اإلدارة  االصطناعي  للذكاء 
الحكومة الفدرالية للموارد الكاملة« للمساعدة 
االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  االبتكارات  على 

حسب وكالة »رويترز«.
وقال رئيس معهد بروكينغز الدولي لالبتكار 
البيت  خطوة  إن  ويست،  داريــل  التكنولوجي، 

األبيض تأتي »في الوقت المناسب«، لكن يبقى 
من غير الواضح كيف سيتم تنفيذها دون تمويل 

صريح.
وأضاف »الرئيس أحيانا يطلق مبادرات تبدو 

جيدة لكن تأثيرها الفعلي ضئيل«.
وأشار إلى أن »الصين ستستثمر 150 مليار 
الدولة  تصبح  أن  بهدف   2030 بحلول  دوالر 
الذكاء  مجال  في  العالم  في  تفوقا  األكثر 
أن  المتحدة  للواليات  المهم  من  االصطناعي. 
يحدث  سوف  االصطناعي  الذكاء  ألن  تجاريها 

تحوال في قطاعات كثيرة«.

ترامب يأمر بإعطاء األولوية للذكاء االصطناعي
السعر بالدوالرنوع الخام

62.87برنت

53.51غرب تكساس

61.65دبي

61.40سلة أوبك

59.12أورال
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التزامها باستئناف اإلنتاج من 
حقل الشرارة سريعا لكن فقط بعد ضمان سالمة العاملين في الحقل.

الوطنية  المؤسسة  لكن  اإلثنين،  الحقل  على  الجيش  قوات  وسيطرت 
الشرارة  حقل  من  رسمية  مخاطبة  تتلق  لم  إنها  بيان  في  قالت  للنفط 

تفيد بأن الموقع جرى تأمينه، حسب ما نقلت وكالة »رويترز«.
ألف برميل يوميا مغلق منذ   315 اإلنتاجية  الذي تبلغ طاقته  والحقل 
أن سيطر عليه حراس تابعون للدولة ورجال قبائل في ديسمبر، مطالبين 

بأجور وأموال لتنمية المنطقة.
وبدأت قوات الجيش الليبي عملياتها في الجنوب الشهر الماضي قالت 

إنه بهدف محاربة اإلرهابيين وتأمين المنشآت النفطية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه سيتعين »رفع الحظر الذي فرضه 
العمال من  يتمكن  إذنها حتى  المنطقة دون  في  الطيران  على  الجيش 

الدخول والخروج«.
في  الصراع  نشوب  منذ  االضطرابات  من  الليبي  النفط  إنتاج  ويعاني 
العام 2011، مع اعتياد المحتجين والمجموعات المسلحة على استهداف 
البلدان  منظمة  في  عضو  وليبيا  للطاقة.  التحتية  والبنية  النفط  حقول 

المصدرة البترول )أوبك(.
وبلغ إنتاج النفط الليبي أقل من مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.6 

مليون برميل يوميا قبل 2011.

أعلنت الحكومة المصرية ترسية 12 امتيازا للبحث والتنقيب عن النفط 
العامة  والشركة  العالمية  الشركات  من  عدد  على  مصر  في  والغاز 
 800  -  750 بين  األدنى  حدها  يتراوح  باستثمارات  المصرية  للبترول 

مليون دوالر.
أن  »رويترز«  وكالة  نقلته  بيان صحفي،  في  البترول  وزارة  وأضافت 
شركات »نبتون إنيرجي« و»ميرلون« و»شل« و»إيني« والشركة العامة 
خالل  من  مصر  في  النفط  عن  للتنقيب  امتيازات  بسبع  فازت  للبترول 

حفر نحو 39 بئرا.
الهيئة  مزايدة  في  امتياز  مناطق  بثالث  إيجبت«  وفازت شركة »شل 
بالصحراء  قطاعات  البترول  هيئة  مزايدة  وتشمل  للبترول.  العامة 

الغربية وبوادي النيل وقطاعات بخليج السويس وبالصحراء الشرقية.
الحد  إن  مؤتمر صحفي  في  المصري  البترول  وزير  المال  طارق  وقال 
األدنى الستثمارات االمتيازات التي أرسيت يوم الثالثاء يبلغ 800-750 

مليون دوالر.
وقامت مصر خالل األعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية 
داخل  والنفط  الغاز  عن  والتنقيب  للبحث  محاولة  في  الدول  بعض  مع 
الشركة  مزايدة  وفــي  ــدول.  ال تلك  من  أي  مع  نــزاع  دون  حدودها 
»شل«  شركات  فازت  )إيجاس(،  الطبيعية  للغازات  القابضة  المصرية 
 5 بـ  و»إيني«  و»بي.بي«  و»ديــا«  و»بتروناس«  موبيل«  و»إكسون 
مزايدة  وشهدت  بئرا.   20 لحفر  مصر  في  الغاز  عن  للتنقيب  امتيازات 
البحث  ألعمال  مرة  ألول  موبيل«  »إكسون  شركة  دخــول  »إيجاس« 

والتنقيب عن الغاز في مصر.
يحوي  والذي   ،2015 في  لحقل ظهر  »إيني«اإليطالية  اكتشاف  وفتح 
مصر  شهية  الغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليون  بثالثين  تقدر  احتياطات 

لطرح مزايدات جديدة.

تسعى تركيا لتطوير تجارة الذهب مع فنزويال رغم تحذيرات الواليات 
المتحدة التي ترصد المبادالت التجارية بين أنقرة وكراكاس، إذ أعرب 
في  لقاء  أثناء  ذلك  في  أمله  عن  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
الرئيس  نائب  زار  فنزويال،  زيارتنا  »بعد  قائال:  أنقرة  قرب  جــوروم 

)نيكوالس( مادورو بالدنا وأجرى عمليات تقييم هنا«.
إن   )...( جوروم  في  بالصناعة  الرئيس  نائب  »أشاد  إردوغان  وأضاف 
شاء اهلل، سنرفع جوروم إلى مستوى مختلف تماما في ما يخص تجارة 
تجارة  زيــادة  مشروع  إلى  األولــى  للمرة  مباشرة  إشــارة  في  الذهب«، 
أسابيع، وفقا  إعالم منذ  الذي تحدثت عنه وسائل  الذهب مع كراكاس 

لوكالة »فرانس برس«.
إليه، لكن وكالة  أشار  الذي  الفنزويلي  المسؤول  إردوغان  ولم يسم 
األناضول لألنباء أفادت في يناير بقيام وزير الصناعة واإلنتاج الوطني 

في حكومة مادورو، طارق العيسمي بزيارة إلى تركيا.
وأفادت معلومات صحفية بأن فنزويال صدرت إلى تركيا في 2018 ما 
قيمته نحو 900 مليون يورو من الذهب. ومنتصف يناير، توافق البلدان 
على زيادة هذه الصادرات بموجب اتفاق يلحظ تنقية الذهب الفنزويلي 
واشنطن  أن  حينها  كبير  أميركي  وأكد مسؤول  في جوروم.  في مصنع 
أنقرة وكراكاس، وخصوصا تصدير الذهب  التجاري بين  التبادل  ترصد 
العقوبات  األتراك ينتهكون  إذا كان  إلى تركيا، لتحديد ما  من فنزويال 

األميركية التي فرضت على كراكاس.
وقال من أنقرة »نرصد طبيعة األنشطة التجارية التركية–الفنزويلية، 

وإذا تبين لنا أن هناك انتهاكا لعقوباتنا فسنتحرك بالتأكيد«.
واعترفت أو دعمت نحو 50 دولة بينها الواليات المتحدة و23 دولة 
الذي  غوايدو  خوان  الفنزويلي  البرلمان  رئيس  األوروبــي،  االتحاد  في 

أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبالد في 23 يناير.
وروسيا  تركيا  مثل  الدول  بعض  بدعم  أيضا  يحظى  مادورو  أن  إال 

والصين. 

مؤسسة النفط: استئناف إنتاج حقل 
الشرارة حال ضمان سالمة العمال

مصر تعلن استثمارات نفطية جديدة 
بقيمة 750-800 مليون دوالر

إردوغان يعتزم تطوير 
تجارة الذهب مع فنزويال

محتجون: إقفال محطة الوقود 
241 بمنطقة أشميخ سيؤثر 

على سير المصالح العامة

مشروع قانون أميركي يسمح 
بمقاضاة أعضاء أوبك على 

التالعب بأسعار النفط

آمال  عززت  حين  في  األربعاء  أمس  للدوالر  الصعودي  االتجاه  توقف 
التوصل إلى اتفاق تجارة بين الواليات المتحدة والصين العمالت عالية 
المخاطر. واستمرت موجة صعود العملة األمريكية ثمانية أيام وتوقفت 
الليلة الماضية ليبتعد الدوالر عن أعلى مستوى في شهرين، وفقا لوكالة 
»رويترز«. وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب أول من أمس، إنه قد 
يسمح بتمديد مهلة التوصل إلى اتفاق مع الصين لما بعد أول مارس 

قليال إذا كان الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق كامل.
ويعقد مسؤولون من واشنطن وبكين جولة محادثات هذا األسبوع 
سعيا للتوصل إلى اتفاق. أدى ذلك، إلى جانب إبرام اتفاق لتفادي إغالق 
عالية  العمالت  ودعم  األسهم  ارتفاع  إلى  األمريكية،  للحكومة  جزئي 

 96.811 إلى   %  0.21 الدوالر  المخاطر. وزاد مؤشر 
النسبة  بنفس  األمريكية  العملة  وصعدت 

مقابل اليورو إلى 1.1315 دوالر.
وهو  األسترالي،  الدوالر  وارتفع   

األصــول  أداء  على  مــؤشــر 
المخاطر،  عالية  العالمية 
0.3 % إلى 0.7120 دوالر 
الين  ــع  ــف وارت أمــريــكــي. 
األمريكية  العملة  مقابل 

إلى 110.72 ين للدوالر.

ارتفعت أسعار الذهب أمس األربعاء مدعومة بانخفاض الدوالر بفعل اآلمال 
في إبرام اتفاق بين الواليات المتحدة والصين بشأن حربهما التجارية التي 
طال أمدها، لكن تحسن الشهية للمخاطرة كبح مكاسب المعدن النفيس.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1313.43 دوالر لألوقية 
)األونصة(، في حين زادت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.2% أيضا إلى 

1316.6 دوالر لألوقية.
ومن المقرر زيادة الرسوم الجمركية األميركية على واردات قيمتها 200 
مليار دوالر من الصين إلى 25% من 10% ما لم يتوصل الطرفان إلى 
اتفاق بحلول الموعد النهائي، مما سيزيد المتاعب والتكاليف في قطاعات 

شتى من اإللكترونيات االستهالكية إلى الزراعة.
وقال دانييل هاينيس المحلل في إيه إن زد »ال توجد تفاصيل تذكر في 
بعض من تصريحات )ترامب( تلك... ال يوجد شيء ملموس بما يكفي لبث 

أي قناعة قوية )في أوساط المستثمرين(«.
وزاد السعر الفوري للبالديوم 0.6% مسجال 1411.44 دوالر لألوقية، 
بعد أن صعد 1.3% في الجلسة السابقة، في أفضل أداء له منذ 25 يناير. 
واستقر البالتين دون تغير يذكر عند 786.54 دوالر لألوقية، بينما زادت 

الفضة 0.1% إلى 15.72 دوالر.

الدوالر يلتقط األنفاس ومحادثات 
فيينا - وكاالتالتجارة تحفــز املستثمرين

»أوبك« تخفض توقعات الطلب العاملي على النفط

بعد قرارات ضبط أشخاص وإغالق محطات 

طرابلس - الوسط

»بيزنس« تهريب الوقود في قبضة العدالة

● دونالد ترامب

..والذهب يرتفع 
مدفوعا بهبوط الدوالر

 < وقفة احتجاجية في بني وليد ضد إغالق إحدى محطات الوقود.
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نطري ليبيا وين ما أضيق خلوقي

أحمد معيوف

أحالم المهدي

من  التحرر  طور  في  أو  تحررت  قد  األفريقية  الدول  من  العديد  كانت  الماضي،  القرن  ستينيات  في 
أو  صعوبة  واضحًا  كان  لذلك  االستعمار.  معادة  مزاج  هو  للقارة  العام  المزاج  كان  وبالتالي  االستعمار، 

استمرار العالقة بين دولة إسرائيل والدول األفريقية، أو تخيل قيامها.
المزاج حدة نتيجة الدعم الذي القته دول أفريقيا في مقارعتها لالستعمار من قبل الدول  وازداد هذا 
العربية التي ساندتها في مطالب التحرر، زد على ذلك الخيبة التي منيت بها من الممارسة العنصرية في 

العديد من دول القارة خاصة في جنوبها، وموقف الدول الغربية الرسمي من هذه الممارسة.
ورغم تقلص حجم التمثيل السياسي لدولة إسرائيل في القارة األفريقية حيث وصل فقط إلى خمس 
دول في العقد الثامن والتاسع من القرن الماضي، إال أن األمر لم يطل، فالسلوك المعادي أو غير المتماهي 
مع السياسات اإلسرائيلية والغربية سريعًا ما تغير عندما تغير موقف الدول العربية من الكيان الصهيوني، 
وتحديدًا بعد مؤتمر مدريد الذي دعا له الرئيس األمريكي حينها جورج بوش األول، والذي سمي بمؤتمر 
العربية مع إسرائيل على  الدول  1991. وقد مهد المؤتمر، بعد أن استطاع أن يجمع بعض  السالم عام 

نفس الطاولة، مهد لعودة العالقات اإلسرائيلية العربية وأسس لها علنًا.
اإلسرائيلية  العالقات  لعودة  الداعمين  أكبر  كانا من  الشيوعية،  المنظومة  وانهيار  إذًا، مؤتمر مدريد، 
التقارب مع إسرائيل، ونجاح ناتنياهو-  األفريقية. وتسارع الدول العربية في 
رغم تطرفه بصفته يقف على رأس حكومة يمينية – في تعزيز عالقاته مع 
والتبادل  االعتراف  في  فقط  ليس  البلدان  من  العديد  شجع  العربية،  الدول 
الدبلوماسي مع إسرائيل بل أكثر من ذلك االعتراف بالقدس عاصمة لدولة 

إسرائيل ونقل سفارتها إليها.
ورغم التصريحات المتوالية في جعل القدس عاصمة إلسرائيل ودعم هذا 
جانب  على  إسرائيلية  العربية شخصيات  الدول  استقبلت  فقد  دوليًا،  التوجه 
في  الثقافة  وزيرة  زارت  المنصرم  العام  من  أكتوبر  ففي  األهمية.  من  كبير 
زايد،  الشيخ  مسجد  في  وتجولت  العربية،  اإلمارات  دولة  الصهيوني  الكيان 
حين  الفترة  نفس  في  أبوظبي  في  مرة  ألول  اإلسرائيلي  النشيد  عزف  كما 
المقامة  الدولية  البطولة  في  موكي  اإلسرائيلي ساغي  الجودو  شارك العب 
لنا  له »جلبت  نتنياهو وقال  الذهبية، وقد حياه  الميدالية  اإلمارات ونال  في 
أبوظبي.  في  مرة  الوطني ألول  نشيدنا  عزف  بفضلك  تم  فخرًا عظيمًا حيث 

جميعنا نفتخر بك كثيرًا!«.
ورغم أن قطر ال تملك، كغيرها من معظم الدول العربية، عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، إال أن عالقتها 
وقتها  اإلسرائيلي  الحكومة  رئيس  مع  قطري–إسرائيلي  لقاء  أول  تم  حيث  مدريد،  مؤتمر  بعد  ابتدأت 
القطرية  العاصمة  في  اإلسرائيلي  التجاري  المكتب  وافتتحاه   1996 عام  لقطر  زيارته  بعد  بيريز  شمعون 
وتوقيعه اتفاقيات بيع الغاز القطري إلسرائيل. وال ننسى زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان وحفاوة استقباله 

من قبل السلطان قابوس.
العالقات  بإعادة  وقيامها  تطبيعها  على  تشاد  دولة  تالم  لماذا  لكن  يطول،  الموضوع  في  االسترسال 
الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، إن كان السبق لدول صدعت رؤوس مواطنيها وأفقرت دولها بحجة الصراع 
العربي اإلسرائيلي. في الحقيقة ال أجد مبررًا يمكن أن يبرر تهجم البعض على تشاد في توطين عالقاتها 
قد  الصهيوني  العدو  أسطوانة  وأن  خاصة  ومساعدتها،  دعمها  إمكانية  فيه  ترى  من  مع  الدبلوماسية 

أنهاها العرب قبل غيرهم من دول العالم.
القذافي حي فلن يحدث هذا االختراق  البعض عبارة »إن كان  أن يعلك  أيضًا  السخرية  أجد من  وإني 
للفناء الخلفي لدولة ليبيا«، رغم أن هذا التصريح قد صدر عن مدير مركز القدس للشؤون العامة دوري 
جولد الذي خص به صحيفة »هآرتس« حيث أشار إلى العالقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل القديمة، 
والتي قطعت في عام 1972، بسبب ضغوطات قوية مارسها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، واليوم 
كما يقول دوري جولد، ال يوجد القذافي لذا من الممكن أن تتطور العالقات. ذلك أن تقريرًا نشر على موقع 
روسيا اليوم نقل عن موقع »تايمز أوف إسرائيل«، األربعاء 14 أبريل/نيسان 2016، أن مبعوثًا من دولة 
لم يكشف عنها زار إسرائيل لطلب مساعدة دبلوماسية نيابة عن القذافي. وحسب الموقع فقد أراد القائد 
الليبي أن تستخدم إسرائيل عالقاتها الدبلوماسية مع الواليات المتحدة وفرنسا لوقف حملة حلف شمال 
األطلسي العسكرية التي استهدفت قواته خالل معركتها مع الثوار، بقرار من مجلس األمن الدولي. وهناك 
17 فبراير، وال أتحدث هنا عن عالقاته  تسريبات مشابهة لعالقة سيف اإلسالم بإسرائيل حتى قبل ثورة 

الغرامية بيهودية فذلك أمر إنساني ال غبار عليه.
الخالصة: لو لم تسارع الدول العربية في إقامة عالقات علنية وسرية مع العدو الصهيوني الذي لم يعد 
عدوًا، لما تشجعت العديد من دول أفريقيا في إقامة عالقات سياسية مع الكيان الصهيوني. لقد فتح العرب 
الباب إلسرائيل في أفريقيا، وقريبًا سنرى علم إسرائيل يرفرف، ليس فقط في دول أفريقيا، بل في عواصم 

دولنا، ذلك ألننا شعوب استمرأنا الهزيمة، وقهرت ذواتنا تحت صلف األنظمة المستبدة.

الصاخبة  األوركسترالية  الموسيقى  على  يعتمد  ما  فمنها  الجماهير،  قناعات  إلى  تسلكه  درب  منها  لكل 
والمفردات المنتقاة بعناية من قاموس القوة والهيبة في لغات الشعوب، ومنها ما يقوم على تغذية القيم 

اإلنسانية المحضة من حب للمكان وانتماء له وارتباط وجداني وثيق بكل ما فيه ومن فيه.
تلك هي األغنية الوطنية التي تمتلك قدرة عالية على االرتباط بالطغاة تمامًا، كما ترتبط باألرض ومن 
أن نسمعها بأصوات متكسبين  أيضًا  ينتمون لكل كلمة فيها كما يمكن  عليها، ونسمعها بأصوات من 

يحملون »المايك« في يد و»الشيك« في اليد األخرى.
في ليبيا وفي كل مكان تعيش األغنيات المرتبطة باألرض ومن عليها، وتموت سريعًا تلك التي تهتف 
للحكام وتسبح باسم الطغاة، وليس أوضح مثاٍل على ذلك من رائعة أحمد فكرون »يابالدي حبك موالي« 
التي سنغنيها في كل الظروف بعد أن جعلت من ليبيا أمًا وأبًا ووطنًا وبنتًا وحبيبة وترابًا ضم أجساد وأرواح 

الجدود، ومن أغلى من كل هؤالء.
نجد هنا أن األغنية الوطنية تكون أكثر إنصافًا وتأثيرًا وإقناعًا عندما تكون بلسان ابن الوطن موضوع 
بـ »وطني حبيبي  التي جعلتنا يومًا نؤمن  الظروف  اختفت تلك  الذي تدور فيه، فقد  األغنية والفلك  هذه 
المصريين،  الحليم حافظ  أو عبد  اللبنانية تمامًا، كما نفعل بصوت شادية  الوطن األكبر« بصوت صباح 

بعيدًا عن جنسيات كل هؤالء.
انتماؤه سيسمع  فالليبي مهما كان  ليبيا،  نتحدث فيها عن  تعقيدًا كما في كل مرة  أكثر  األمر  يصبح 
أحمد فكرون في أغنيته »نطري ليبيا وين ما أضيق خلوقي«، لكن الفبرايري لن تروقه أغنيات خالد الزروق 

والسبتمبري لن يسمع أغنيات صالح غالي مثاًل.
غمسه  بمجرد  إنسانيته  صك  الفنان  ويمزق  رسالته،  من  الفن  يتجرد 
مضاعفًا  أراه  لكني  عام،  حكم  هذا  السياسة،  »طبيخة«  في  أغنية  كلمات 
أن  مثاًل  نجد  الليبية  الحالة  ففي  »أجنبيًا«،  الفنان  يكون  عندما  ومشددًا 

التونسية لطيفة تغني لتونس وعلى مسارح تونس:
أهيم بتونس الخضراء حبًا فاق عن ظني
ومهما كان تغريبي فتونس قطعة مني.

لوطنها  وتغني  العسكري  الزي  فيه  ترتدي  قديم  تسجيل  أيضا  للطيفة 
الوطن  لطيفة  غادرت  وعندما  بــالدي«،  عاشت  الخضراء  تونس  »عاشت 

التونسي الذي غازلته بالمطلق وفي كل حاالته، قالت في ليبيا وعنها:
فاحت مع الريح ريحة بالدي

وتربة أجدادي
في وين ما النار حرقت أكبادي

حتى تصل إلى بيت القصيد:
فاحت مع الريح ريحة عطوره

صقر الصقورة
في وين ما يكون تحضر النورة

وُصِفت  حتى  الليبي  الشأن  في  عميقًا  التونسية  المغنية  توغلت 
بالمناضلة!

التي  الفنان  بلباقة  تلتزم  ولم  إليها،  تنتمي  وال  جنسيتها  تحمل  ال  دولة  تحترم  لم  أنها  شخصيًا  أرى 
حافظت عليها وحرصت على التحلي بها عندما تعلق األمر بدولة أخرى مثل مصر:

مهما رحنا ومهما جينا
مصر روحنا ونور عينينا

أو األردن:
يا أردن األجواد يا حرة عريقة في األصل والديِن

أمينة كنت ومازلتِ كفاكِ في كفي فلسطين
إن أغنيتها لمصر قديمة، لكن ما حدث في مصر في السنوات األخيرة لم يجعلها تغير لهجتها، فاستمرت 

في احترامها لمصر ولخيارات المصريين فقالت:
الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت

الناس دي مستعدة عشان نعيش تموت
فلتحيا مصر ويحيا شعب مصر

فلتحيا مصر إذًا، تقول تونسية وتتجنب أي شرخ في عالقتها بالجمهور المصري الذي ال يرحم من يسيء 
لمصر حتى إذا كان بحجم ابنة مصر »شيرين«، ولتذهب ليبيا إلى الجحيم والجمهور الليبي وحتى الرداء 
مالمحها  على  كاذب  حزن  من  ورسمت مسحة  ليبية،  خيمة  تحت  بالغناء  كلما همت  تلبسه  الذي  الليبي 

الباردة.
نعرف أن كاتب هذه الكلمات ليبي، وقد نجد له العذر في أن يقول أكثر من ذلك، لكن أن يُجلد ليبيون 
بسياط الفن التي يلوح بها فنانون غير ليبيين، فهذا هو الهراء بعينه، وهذا هو االسترزاق في أحط صوره، 
إذا ما دخل ملطخًا صوته  الفن  الوطن وفي  أما األجنبي فيفسد كل شيء في  غاٍل،  الفن رسالة والوطن 

بعفن السياسة، أما نحن الليبيين فيجمعنا أننا دائمًا »نطري ليبيا« وين ما أضيق خلوقنا، وسنظل.

سالم الكبتي

الوعي في سوكنة

تعنيه  ما  وفهم  القراءة  يتداولون  الناس  ظل 
بخط  المكتوبة  الكلمات  إليه  ترنو  وما  السطور 
في  وآذانهم  المخبرين  عيون  تربص  رغم  اليد 
من  ــْأة  وط أشــد  كانت  التي  الفرنسية  اإلدارة 
وطرابلس.  برقة  في  البريطانية  اإلدارتين  واقع 
بالوطن  الوعي  النشرات طريقًا صوب  كانت هذه 

والتاريخ.
وتواصاًل  امتدادًا  اآلن.  من  عامًا  ستين  منذ 
نحو  والواجب  الرسالة  بقيمة  اإلحساس  هذا  مع 
الوطن ولو بالمحاوالت والجهود الفردية البسيطة 
يزرع  معلمًا  كان  وقد  سوكنة  أبناء  أحد  ينهض 
األمل في نفوس تالميذه وينير دروبهم بالمعرفة 
يختار  حائطية  صحيفة  بإصدار  ينهض  والتعلم. 
مهمة.  ــة  دالل ذي  إيحاء  في  الوعي.  اســم  لها 
والصحافة  الكلمة  رسالة  تكملها  التعليم  رسالة 
يوم  األول  العدد  المتاح. صدر  بالقدر  في سوكنة 
محمد  األستاذ  تولى   .1959 أكتوبر   30 الجمعة 
مسؤولية  الكبيرة.  المسؤولية  تلك  الزيان  فاضل 
وما  الواحة  أرجاء  في  ونشره  المدرسة  في  الوعي 
ويخط  الكبيرة  الورقة  يجهز  بمفرده  كان  حولها. 
العنوان وينظم األعمدة ويكتب المقاالت واألخبار 
ويوجه النقد الواعي ويختار األشعار واألقوال وبعد 
أن يفرغ من ذلك يعلق صحيفته على أحد الجدران 

في السوق ويتابعها الناس بكل شغف.
العنوان  وتحت  األول  الــعــدد  ترويسة  فــي 
وكتب  شهر  نصف  كل  تصدر  الوعي  بأن  أشــار 
افتتاحيتها قائاًل: )إنني في هذه الصحيفة بالذات 
بالحاضر  أصله  حتى  الماضي  أكتشف  أن  أحاول 
للماضي  إحساسنا  عدم  المستقبل.  أمل  ليكون 
في داخل نفوسنا يعني عدم فهمنا للحاضر(. هل 
هذا استشراف منه لما هو قادم منذ ستين عامًا؟!
 5 حتى  الصحيفة تصدر  ذلك. ظلت  بعد  وماذا 
أعداد  ستة  حوالي  مجموعها  كان   .1960 مايو 
الصحفية  التجربة  هــذه  ولعل  بقليل.  أزيــد  أو 
حجر  كانت  بساطتها  رغم  سوكنة  شهدتها  التي 
الوطني  عمله  في  زيان  األستاذ  الستمرار  البداية 
المهمة  ودراساته  مقاالته  نشر  فقد  والصحفي 
والميدان  الغرب  طرابلس  صحف  في  بعد  فيما 
فاضل  وصديقه  نضاله  رفيق  أسسها  التي 
منذ  بنغازي  في  الحقيقة  وفي صحيفة  المسعودي 
بال  الكبير  النشاط  هذا  وتواصل  األولى  أعدادها 

الرمال  غرود  تحيطها  تكن  لم  الواحات  تلك 
وتحرقها الشمس فقط. كانت شاهدًا على حضارة 
والعلوم  والتجارة  والتالقي  لالستقرار  ومراكز 
ثم  أوجلة.  غات  ومرزق،  جرمة  الصناعات.  وبعض 

مثلث الجفرة. سوكنة وهون وودان وبعدها زلة.
الواحات  حضارة  مثلت  ليبيا  في  وغيرها  واحات 
القوافل  وطــرق  الفنون  القدم.  منذ  وإنسانها 
وفقهاء  علماء  ثمة  المزدهرة.  العامرة  والحياة 
وشعراء ونساخ للمخطوطات برزوا هناك وحافظوا 
على الحرف والكلمة. كانت البدايات على الصخور 
حول  الليل  وفى  والمرتفعات،  الجبال  ولوحات 
والرقص  واألساطير  الحكايات  تنطلق  السمر  نار 

وتتسلل حكايات الحب والغرام.
عزلة.  في  تعيش  الواقع  في  الواحات  تكن  لم 
كانت تحاول تحريك الساكن وتخلق وعيًا ومعرفة 
التالل  األمر  يتجاوز هذا  وتتواصل فيما بينها. ثم 
أو يسير نحو  إلى ما حوله  ليمتد  النخيل  ومرئيات 
شيء.  بكل  تكفلت  القوافل  والساحل.  الشمال 
واألغاني  والقصائد  النعام  وريش  التمور  نقلت 
الحياة  تنقل  كانت  تتوقف.  لم  حركة  واأللحان. 
والحضارة من الصحراء البعيدة فيما استقر الكثير 
والضواحي  المدن  في  الواحات  هذه  أبناء  من 
العطاء  فــي  وخبراتهم  بجهودهم  وأسهموا 
حضارة  مع  الواحات  حضارة  التقت  والتنمية. 

المدن وتوحدت الجهود نحو الخير.
قويًا  وصراعًا  مخاضًا  يشهد  الوطن  كان  وحين 
في أعوام األربعينيات الماضية لم تتأخر الصحراء 
كانت  وإذا  تستطيع.  بما  حــاولــت  ــك.  ذل عــن 
ورفض  المظاهرات  أصــوات  فيها  تعلو  المدن 
والنشرات  الصحف  فيها  وتصدر  الوصاية  مشاريع 
خاللها  وتتشكل  والندوات  اللقاءات  فيها  وتعقد 
إلى  الجنوب  أبناء  اتجه  فقد  والنوادي  الجمعيات 
يكن  لم  ووسائل.  إمكانيات  من  تيسر  بما  العمل 
النضال.  في  الرجال  شارك  خجواًل.  هناك  الصوت 
البعيد  الوطن  أطراف  بعض  مع  التنسيق  وحاولوا 
فعلوا  وماذا  الوطن.  أنهم قطعة من هذا  وأكدوا 
النشرات  أصــدروا  مطابع.  ثمة  تكن  لم  أيضًا؟ 
الحالكات.  الليالي  في  باليد  المخطوطة  والصحف 
قلوبهم بوعي وعقل. في  يعيش في  الوطن  كان 
الصاعقة.  نشرة  ثم  الكفاح  نشرة  صدرت  سبها 

وفي هون صدرت نشرة صوت الجفرة.

توقف في مراحل الحقة خارج الوطن.
صحيفته  نهر  فــي  الــوعــي  صاحب  ينس  لــم 
تلك  في  الذرية  وتجربتها  بفرنسا  يتعلق  ما 
والحرية  والعربي  المساواة  عن  ومقاالت  األيام 
لمن  وتنبيهات  إشــارات  من  وغيرها  والضرائب 

يهمه أمر المواطن في سوكنه.
وحدث ْأن كانت البالد تستعد إلجراء االنتخابات 
نشر  الجديدة.  ــدورات  ال إحــدى  في  البرلمانية 
قانون  من  وأخــرى  الدستور  مــواد  من  نصوصًا 
االنتخابات ونبه إلى قيمة االختيار السليم للنائب 
عن  الدفاع  بمسؤولية  ينهض  الــذي  الوطني 

حقوق المواطن وحرمة الوطن.
كتب في العدد الثالث الصادر في الحادي عشر 
أخذ  بين  األيام  )ونحن هذه   :1959 ديسمبر  من 
ورد في كيفية انتخاب من يمثلنا في هذه الرقابة 
االنتخابات  بداء  مريض  شعبنا  األخوة  أيها  ولكن 
قدره  مال  رأس  فيها  يدفع  تجارة  مجرد  ويحسبها 
للعار  يا  ألف جنيه على أن يربح ثالثة آالف أخرى. 
ويا للخزي. إن شعبنا مريض ولكن بماذا مريض؟ 
التربية  هو  وعالجها  السياسية.  باألمية  مريض 
السياسية وهي ليست ما يقرأ أو يكتب في الكتب 
حية  تدريبات  هو  وإنما  المنابر  فوق  من  يتلى  أو 
بنا  يسلك  شيء  وال  جميعًا  السياسية  إلمكانياتنا 
الدستورية  الحياة  سوى  المجدي  السبيل  هذا 

القويمة(.
في  )إننا  وقوية:  مباشرة  بكلمات  أشــار  ثم 
مستبد  كل  وجــه  في  يقف  برلمان  إلــى  حاجة 
ال  المتالف.  أيها  مشيك  في  اقصد  له  ليقول 
قيل  وإذا  مشى  امش  له  قيل  إذا  برلمانًا  نريد 
في  السلطة  تكون  برلمانًا  نريد  فيكون.  كن  له 
برلمان  وجود  عدم  في  يقع  من  على  ولكن  يده. 
)ال(.  الحكومة؟  على  يقع  هل  الصحيح.  بالمعنى 
يختار  كيف  يعرف  ال  الذي  الشعب  على  يقع  اللوم 

ممثله(!
ووصاًل  للمستقبل  استشرافًا  ذلك  كان  هل 
الوعي  يظل  الدوام  وعلى  الحاضر؟.  مع  للماضي 
عليها  يعول  قيمة  يظل  واقعها.  على  األمة  عين 
سوكنة  في  والوعي  واألحــوال.  الظروف  كل  في 
أيضًا يظل عزفًا منفردًا ما لم ينضبط اإليقاع في 
األعوام  بتقادم  رائعًا  حلمًا  ويصبح  كله  الوطن 

والجميل. األفضل  نحو 

لم تكن الواحات 
في الواقع تعيش 

في عزلة. كانت 
تحاول تحريك 

الساكن وتخلق 
وعيًا ومعرفة 

وتتواصل فيما 
بينها

إننا في حاجة إلى 
برملان يقف في 

وجه كل مستبد 
ليقول له اقصد 
في مشيك أيها 

املتالف

عبث إفطار الكونغرس

لم  الذي  السابق  الرئيس  عن  فيها  عضوًا  كونه 
يكن منضويًا رسميًا في عضويتها.

يرفض  ــأن  »ب التناقض:  يصف  ألبيركامي 
بالتخلي  أن يرضى  الشيء كما هو، دون  اإلنسان 
مجلس  رئيس  أكده  ما  هو  التناقض  وهذا  عنه«. 
على  حسابه  عبر  المبثوثة  كلمته  في  الدولة 
وهو  ـ  السياسي  العمل  في  باستمراره  »تويتر«، 
والعمل  الرئاسية  بوظيفته  فيه  مستمر  فعليًا 
نيابة  متعجبين  عنده  نتوقف  ما  وهذا  »الحزبي« 
حتى  لــه،  وجــود  ال  الــذي  الليبي  المواطن  عن 
باستمرار  المقصود  ما  فنسأل:  توكياًل  منه  نأخذ 
ما  وهــل  الحزبي  عمله  في  المذكور  الرئيس 
نائب  هو  الذي  والبناء«  العدالة  »حزب  هو  يعنيه 
العام  الليبي قرابة  المشهد  المختفي عن  لرئيسه 
اعتراض  أي  الحزب  يبدي  أن  دون  والموصوف 
المسلمين  اإلخوان  لجماعة  السياسية  الذراع  أنه 

الليبية.
أعلنه  بما  السبب  عرف  عندما  العجبْ  بطَل 
للدولة،  األعــلــى  للمجلس  اإلعــالمــي  المكتب 
فبراير   7 الخميس  واشنطن  سيزور  رئيسه  أن 
2019، حيث كان من المقرر أن »يلقي كلمة في 
ليبيا«،  مستقبل  بعنوان:  األميركي  الكونغرس 
من  دعوة  تلقى  المجلس،  رئيس  أن  إلى  وأشار، 
الكونغرس األميركي لحضور يوم اإلفطار الوطني 
يحضره  سنوي  حدث  وهو  المذكور،  التاريخ  في 
الضيف  إن  مستطردًا:  المتحدة،  الواليات  رئيس 
أعضاء  من  عددًا  الزيارة،  خالل  سيلتقي،  الليبي 
األميركية،  الحكومة  عن  وممثلين  الكونغرس، 
الوطني،  االهتمام  كما سيلقي خطابين في مركز 
رئيس  كلمة  ذكرت  الذي  األطلنطي  والمجلس 
بمعابثات  األميركان  مضيفيه  الدولة  مجلس 
الشعبية  الثورة  في  المسقط  ليبيا  ديكتاتور 

.2011
يعي  ال  وهو  الدولة،  مجلس  رئيس  طالب  فقد 
التجارة  غرفة  عن  ممثلين  لقائه  خالل  يقول  ما 
المجلس األطلنطي،  لقاء  األميركية، حاضرين في 
ليبيا  في  للعمل  األميركية  الشركات  بعودة 
شريك  وجود  أن  معتبرًا  االستثمارات،  وتفعيل 
الطريق  يقطع  المتحدة  كالواليات  قوي  اقتصادي 
ويعود  الليبي،  الملف  في  السلبية  التدخالت  أمام 

البلدين. على  بالمنفعة 
إلى  الدولة  لمجلس  اإلعالمي  المكتب  وأشار 
من  أكــدوا  األميركية  التجارة  غرفة  ممثلي  أن 
أنهم  إال  لالستثمار،  جيد  مكان  ليبيا  أن  جهتهم 
األمني  الوضع  استقرار  عدم  من  تخوفهم  أبدوا 
االستثمار  أن  عليهم  رد  بدوره  فيها.  والسياسي 
يؤكد  ليبيا  تاريخ  وأن  االستقرار،  يجلب  من  هو 

التزاماتها. على  حفاظها 
الكونغرس،التقى  إفطار  دعوة  مع  بالتوازي 
رئيس مجلس الدولة، مسؤول الشؤون المغاربية 
في  أمله  عن  له  وعبر  األميركية،  الخارجية  بوزارة 
استراتيجيًا  شريكًا  المتحدة  الواليات  تكون  أن 

يموضع ألبير كامي في كتابه »أسطورة سيزيف«: 
وحياته،  الشخص  بين  الطالق  في  البشري  العبث 
بال  هو  هذا  وصدعه  ومشهده،  الممثل  وبين 
عالج. إنه حالة من نفي الذات في كون يتجرد من 

األوهام والضوضاء.
أتابع رئيس مجلس  التوصيف وأنا  تذكرت هذا 
الدولة الليبي يبث من حسابه على »تويتر«، كلمة 
المسلمين،  اإلخوان  لجماعة  انتمائه  من  تنصله 
التي  الموهومة  اإلسالموية  الجماعة  ويعني 
والقبائليات  اإلسالمويات  كمنافساتها  تعبث 
في  اصطنعت  التي  ليبيا  بمستقبل  والفيدراليات 
دخولها  لغرض  والبناء«  العدالة  »حزب   2012
الذي  العام،  الوطني  المؤتمر  انتخابات  باسمه 
وفي  فيها  عضويته  من  المذكور  الرئيس  اتخذ 
لمجلس  ثانيًا  رئيسًا  منصبه  لتبوء  مطية  الحزب 
الصخيرات  اتفاق  اصطنعها  التي  الصيغة  الدولة. 
في  واليته،  المنتهية  الوطني  المؤتمر  الستمرار 
لبرلمان  استشارية  وظيفة  له  جديد حددت  جسم 
أقصى  في  التشريعي  عمله  عن  نفسه  معطل 
ملحة  أخرى  مهام  أية  وعن  بطبرق  الليبي  الشرق 
الدستور  على  بالتصويت  قانونين:  كــإصــدار 

والبرلمانية. الرئاسية  وباالنتخابات 
الحالة  ـ وكأنه يسقط وصفه على  يصف كامي 
ينافس  من  بأنهم  العبثيين:  ـ  الليبية  الفوضوية 
شئ  هناك  ليس  أنــه  بيان  في  بعضًا  بعضهم 
واضح، وأن كل شئ هو فوضى، وأن كل ما لدى 
األكيدة  ومعرفته  وضوحه  هو  العبثي  الشخص 

المحيطة به. لألسوار 
المحاولة  عــن  كــامــي  بها  عبر  ــقــفــزة«  »ال
التعريب  المحال  أســوار  لتجاوز  الميتافيزيقية 
الذي اقترحه الباحث الفلسفي ع.غ .مكاوي لكلمة 
»Absurd« وهو ماتجلى فيما أعلنه رئيس مجلس 
اإلخوان  جماعة  من  وانسحابه  باستقالته  الدولة 
لكل  واالحترام  الود  بكل  واحتفاظه  المسلمين، 
بادعاء  االستقالة  هذه  معلاًل  الجماعة،  أعضاء 
الفكرية  الوطنية  المقتضيات  مــن  انطالقه 
والوضوح  بالقناعة  صدعه  باب  ومن  والسياسية، 
الوطني  المجلس  رئيس  الليبي.  المواطن  مع 
المستحيلة  استقالته  خطاب  يوجه  ال  واقعيًا 
بهذا  له  الوجود  حقيقته  في  هو  ليبي  لمواطن 
اتفاق  أسسه  الدولة  فمجلس  السياسي،  المعنى 
المتحدة  األمم  رعتها  مفاوضات  بعد  الصخيرات 
الوطني  المؤتمر  نزاعيتين:  مؤسستين  بين 
أية  عن  انبتتا  مؤسستان  وهما  والبرلمان،  العام 
بالوعيه  انتخبهما  الذي  الليبي  للمواطن  تمثيلية 
في انتخابات صورية أسميناها في مقاالت سابقة 
وأن  الهامش.  إلى  به  قذفتا  الواجهة،  بانتخابات 
هذا المواطن المهمش إن وجد أساسًا بمواطنيته 
لم  فهو  عقود،  خمسة  منذ  لها  ماصدق  ال  التي 
الدولة،  مجلس  رئيس  انتخاب  في  دور  أي  يلعب 
عليه  تهمين  الذي  المجلس  داخل  انتخب  الذي 
بدياًل  رشحته  التي  المسلمين  اإلخــوان  جماعة 

دون  طرفًا  دعمها  يطلب  ال  أنه  مؤكدًا  لليبيا، 
التدخالت  الحد من  ليبيا في  اآلخر، لكن مساعدة 

السلبية. اإلقليمية 
مقر  داخل  من  كلمته  في  تكرر  الذي  الطلب 
التحديات  أكبر  إن  قال  بأن  األميركي،  الكونغرس 
ال  السلبية.  اإلقليمية  التدخالت  هي  ليبيا  أمام 
قيادات  يعني  الليبي  الدولة  رئيس مجلس  أتصور 
الحاضن  اإلخــوانــي  والتنمية«  العدالة  »حــزب 
على  والمهيمن  الليبي  والبناء«  »العدالة  لحزب 
اإلقدام على خطوة  الذين استشارهم قبل  تركيا، 
تنصله المبثوثة على »تويتر« من جماعة اإلخوان 
يقصد  وال  األميركية،  لزيارته  كتوطئة  المسلمين 
السافرة في  السلبية  التركية وتدخالتها  الحكومة 
 ،2014 العام  تأججه  منذ  الليبي  ـ  الليبي  النزاع 
إحباط  عن  األخبار  تــورده  ما  ذلك  من  واألنكى 
شحنة  مصراتة  ميناءي:  في  الجمركية  الجهات 
مسدسات،  على  تحتوي  تركيا  من  قادمة  أسلحة 
الخاصة  الذخيرة  من  اآلالف  مئات  إلى  إضافة 
شركة  قبل  من  المصنعة  المسدسات  بهذه 
والخمس،  الحربية.  للصناعات  التركية   »zoraki«
حيث أحبطت في الـ18 من ديسمبر الماضي نفاذ 
من  أكثر  على  تحتوي  تركيا  من  قادمة  حاوية 
مليون  و2.3  بندقية صيد،  و400  3120 مسدسًا 
شحنة   2019 فبراير   6 وبتاريخ  مسدس.  طلقة 
التي  المصفحة  والسيارات  العسكرية  المدرعات 
يناير  من  الـ10  وفي  الميناء،  في  محتجزة  مازالت 
ضبط  اليونانية  الحكومة  أعلنت  الماضي،  العام 
باألسلحة  محملة  تنزانيا  علم  ترفع  تركية  سفينة 

المتفجرة كانت في اتجاهها نحو ليبيا.
يحظى  التي  السياسية  الجدية  ما  أدري  ال 
الكونغرس  في  الوطني  اإلفطار  يوم  تقليد  بها 
 )google( البحث  محرك  في  بحثت  األميركي. 
 2018 فبراير   12 حضور  عــن  خــبــرًا  فــوجــدت 
الفطور  بواشنطن،  البوليساريو  جبهة  ممثل 
الرئيس  وترأسه  الكونغرس  نظمه  الذي  السنوي 
مجلسي  أعضاء  جانب  إلى  وحضره  األميركي، 
الشخصيات  أبرز  بالكونغرس  والشيوخ  النواب 
واألجنبية  األميركية  والدبلوماسية  السياسية 
عبثية  إلى  يرجعنا  الخبر  هذا  الدولية.  والصحافة 
القدر  »محالية«  بـ  يتعلق  فيما  كامي،  سيزيف 
البوليساريو،  لجبهة  منه  الميؤوس  السياسي 
وممثلها  الليبية  المسلمين  اإلخــوان  ولجماعة 
كون  في  الذات  نفي  قدر  والبناء«  العدالة  »حزب 
يتجرد من األوهام والضوضاء. إال ضوضاء مسرح 
في  يونسكو  يوجين  الفرنسي  للكاتب  الالمعقول 
الذي  القرن«  »وحيد  عرضه  يخلقه  الذي  التأثير 
كونه  في  كونديرا  ميالن  تحليل  حسب  يكمن 
إحداها  تكون  أن  برغبة  مأخوذة  شخصيات  يضع 
المسرحية.  في  األدوار  متبادلة  باألخرى،  شبيهة 
تأثيره  مع  التماهى  مقالنا  في  يمكننا  ما  وهو 

عبثية وضاحكة. كدعابة 

يعني الجماعة 
اإلسالموية 
املوهومة 
التي تعبث 

كمنافساتها 
اإلسالمويات 

والقبائليات 
والفيدراليات 

بمستقبل ليبيا

بطل العجب 
عندما عرف 

السبب بما أعلنه 
املكتب اإلعالمي 
للمجلس األعلى 

للدولة، أن رئيسه 
سيزور واشنطن

العالقات اإلسرائيلية - التشادية:
 ما املانع؟

نورالدين خليفة النمر

كان واضحًا صعوبة 
أو استمرار العالقة 
بني دولة إسرائيل 
والدول األفريقية، 

أو تخيل قيامها

 في لغات 
الشعوب، ومنها ما 

يقوم على تغذية 
القيم اإلنسانية 

املحضة من حب 
للمكان وانتماء له 

وارتباط وجداني 
وثيق بكل ما فيه 

ومن فيه
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
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مركز دراسات القانون واملجتمع

مغالبة القوى الناعمة الليبية! )1969-2019م(

به مثل هذه المراكز التي تعمل دون بروباجاندا، وبعيدا عن 
نحيب المآسي.

وفق هذه الرؤية، واصل مركز بحوث جامعة بنغازي أعماله 
البحثية واالستطالعية بمثابرة بعد تغيير فبراير، وأنجز الكثير 
من الدراسات العلمية واالستقصائية المهمة حول استحقاقات 
هذا المجتمع في مرحلته االنتقالية، وألن القانون، والدستور، 
االنتقالية،  والعدالة  والمظالم،  والتشريع،  القانون،  ودولة 
والتسيب في تطبيق القوانين، أصبحت ديدن حديث الليبيين 
بعد عقود من ارتباك عالقة المجتمع مع المُشرِّع، كان إنشاء 
مركز لدراسات القانون والمجتمع الذي )أسس بموجب قرار 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2013/744 الصادر 
الربط  محاولة  في  مهمة  خطوًة   )2013/11/07 بتاريخ 
المجتمع  وخصائص  والدستورية  القانونية  المدونات  بين 
المستهدف من هذه التشريعات، ألن القانون يظل حبرًا على 
فدراسات  وبالتالي  اجتماعية،  ثقافة  إلى  يتحول  لم  إذا  ورق 
تكوين  في  المساهمة  والعوامل  وثقافته  وميوله  المجتمع 
شخصيته، تشكل قاعدة معرفية مهمة للبحث عن األسباب 
الكامنة وراء عدم نفاذ هذه القوانين في داخل المجتمع من 
جهة، ولسن قوانين مناسبة من جهة أخرى، أو كما يرد في 
ديباجة التأسيس، لكي يكون »مركزًا بحثيًا متخصصًا بإجراء 
ومتعددة  بينية  مقاربات  من  انطالقًا  القانونية  الدراسات 
وإنما  كنصوص،  القوانين  بدراسة  تكتفي  ال  التخصصات، 
المجتمع، ومدى  دراستها حال حركتها في  إلى  تتعدى ذلك 
إلى  بذلك  القيام  في  ويستند  أهدافها،  تحقيق  في  نجاحها 
طرق بحثية كمية وكيفية، ويعد في ضوء ذلك توصيات تقدم 

إلى صناع السياسات والقوانين في ليبيا«.
المركز  باشر  والعملية،  العلمية  الرؤية  هذه  من  انطالقًا 
اإلعالمي  اإلنتاج  مركز  بمبنى  مقره  من  البحثية  أعماله 
الكتب في مجال  زُِودت بعدد كبير من  الذي يشمل مكتبة 
اختصاصه، وموسوعات تشريعية: ورقية وإلكترونية، مع سعيه 
الحالي الفتتاح مكتبة لطالب الدراسات العليا، ويمكن تلخيص 

أهم إنجازاته فيما يلي:

والكتيبات  والكراسات  الشفاهية،  التلفزيون  ثقافة  تكريس 
التعليمية التي كانت وسيلة التنظيمات واألحزاب الشمولية 
تقريبًا،  مكان  كل  في  منتشرة  الساعة  نراها  وما  للتثقيف، 
ولقد أحرقت الكتب في الساحات العامة واآلالت الموسيقية 
الغربية ومنع تداول دواوين نزار القباني مثاًل وعـدَّ محمود 
درويش شاعر الشيوعية العالمية الملحدة، وكان القذافي في 
 ، 1969 م  16 سبتمبر  أول خطاب له بعد االنقالب، أي في 
وهذا اليوم هو ذكرى إعدام شيخ الشهداء عمر المختار من 
قبل الفاشية اإليطالية العام 1931م - قد أعلن أن من تحزب 
خان، وعليه منعت الحزبية وما على شاكلتها من مؤسسات 
ثقافية واجتماعية غير حكومية، فالمجتمع المدني بهذا عمل 

من أعمال االستعمار.
هو  للثقافة  مفهومًا  كرس  الديماجوجي  المنحى  هذا 
خليط من مفاهيم اإلسالم السياسي البارز حينها ومن العداء 
ارتفاع  بعد  النفطي  التضخم  أوهام  ومن  والعقالنية  للعقل 
سعره عقب حرب 1973. هذا التضخم ضخم شخصية الزعيم 
القائد المفكر والمعلم القائد، في لحظتها قام النفط بتغطية 
معايب المرحلة عن النخب، فتكونت ثقافة النفط التي جعلت 

العقل يبحث عن مأوى في بلدان »البترو دوالر«.
ومنها  النفط  بلدان  إلى  عدة  عربية  عقول  هاجرت  لقد 
ليبيا، في حين في البالد تمت محاصرة الثقافة وقمع وسجن 
المؤسسات  وإغالق   1973 أبريل  منذ  بالجملة  المثقفين 
ثم  األميركي  والمركز  البريطاني  الثقافي  كالمركز  الثقافية 
المصري ... وغيرها، وتم اعتبار محو األمية مفسدة، فالتعليم 
لدحر  فعل  وهو  الحياة،  في  بل  العلم  دور  في  ليس  الحق 
الثقافة كنظرة نقدية، مثاًل غير اسم كلية الحقوق إلى كلية 

القانون.
الحياة  جعل  والتعسف  الثقافة،  من  الحياة  إفقار  تم  لقد 
حيث  الحياة،  فلسفة  األخضر«  فـ»الكتاب  األخير،  الرمق  في 
ال فلسفة وال حياة، وفي هذا تم توظيف الثروة النفطية في 
البالد  وتكريس  والالعقالنية  الفوضى  يكرس  ما  كل  شراء 
وحتى  العرب  المثقفين  من  والكثير  للفراغ،  كإمبراطورية 
محافل  ويحضرون  يدعون  غرودي  روجيه  كمثل  العالم  من 
»الكتاب األخضر«، وكـ »غالي شكري« من ساهم في إنشاء 
»مركز الكتاب األخضر«، وبهذا تم حصر الثقافة في كتيب، 
ليبيا  في  نفسها  الحياة  بل  الثقافية،  الحياة  دحر  تم  وبه 

ولعقود: 1 سبتمبر 1969 - 17 فبراير 2011.

شاء حظي، أو باألحرى بحثي عن أي شعاع أمل، أن أحضر 
دراسات  مركز  أنشطة  بعض  في  متواضع  بجهد  أسهم  أو 
القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، حيث في مثل هذه الحاالت 

يظهر جانب آخر لليبيا ينعش األمل ويجعل األحالم ممكنة.
البحوث  لمركز  عــديــدة،  أعمال  في  شاركت  أن  سبق 
واالستشارات بجامعة بنغازي، الذي استطاع في الفترات التي 
المجبري، أن  ترأسه فيها كل من د. علي سعيد، ود. فتحي 
المُلِّحة،  المجتمع  بقضايا  ملتحمًا  نحل،  خلية  إلى  يتحول 
ومع محيطه من البحاث المستقلين ومن المثقفين والكتاب، 
في  تخطيطي  مشروع  أهم  إنجاز  الزخم  هذا  عن  وتمخض 
تاريخ ليبيا: مشروع ليبيا 2025 رؤية استشرافية، وهو مشروع 
علمي حالم أنجزه خبراء ليبيون بتكليف من مجلس التخطيط 
د. محمود جبريل،   )2008( آنذاك  يرأسه  كان  الذي  الوطني 
»بين  عتيقة  علي  د.  مذكرات  على  بعد  فيما  اطلعت  وحين 
فترة  والتخطيط  للتنمية  وزيــرًا  كان  الذي  واإلرادة«  األمل 
الخطة  عن  الموثق  وحديثه  البكوش،  عبدالحميد  حكومة 
تليها،  التي  الخطط  ومنطلقات   ،)1974 ـ   1969( الخمسية 
اكتشفت أن مشروع ليبيا 2025 يشكل امتدادًا لتلك الخطط 
التي لو نُفِّذت لجعلت ليبيا في واجهة التجارب المهمة للدول 
النامية التي جعلت من التنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل 

أولوية لها.
ثمة من يعتبر مثل هذه األعمال البحثية نوعًا من الترف 
األمر  لكن  المأساة،  لدرجة  ألزمة تصل  يتعرض  مجتمع  في 
شبيه بتعرض قطار أو طائرة لحادث مأساوي، فيُهرع الجميع 
إلطفاء الحريق أو نشل الجثث أو إسعاف المصابين، أو حصر 
الضحايا من أجل التعويضات، غير أن ثمة أشخاصًا بمعداتهم 
التقنية في موقع الحادث ال ينتبه لهم أحد، يستطلعون مسرح 
الحدث ويأخذون العينات من أجل أن يعرفوا األسباب واألخطاء 
استنتاجاتهم  إلى  ليخلصوا  المأساة،  هذه  إلي  أدت  التي 
العلمية، ويقدموها للجهات المسؤولة حتى ال تتكرر مثل هذه 
 ، األرواح  ماليين  تُنقذ  التوصيات  هذه  على  وبناء  المأساة، 
وتُوفر الخسائر المادية الهائلة، في المستقبل. وهذا ما تقوم 

- 1
الحاكمة  األنظمة  كما جل  ليبيا-  في  الملكي  النظام  إن 
في حينها- كان يمنع إنشاء األحزاب والمنظمات السياسية، 
بل تتم معاقبة كل من يساهم في إنشائها ولو سرًا، وكان 
من هذا مقتل ذا النظام الذي فصل بين الثقافة ومؤسساتها 
وبين العمل السياسي، و»إن الوعي ونتائجه هما على الدوام، 
نفسها«  االجتماعية  العملية  من  جزء  مختلفة،  بأشكال 
أن  عن  يعبر  ما  وهذا  ويليمز«،  »ريموند  عنه  عبر  كما  أو 
واألهم  بل  فحسب،  ثقافيًا،  بعدًا  ليسا  والسيطرة  االستبداد 
البعد االجتماعي، فلم تكن األيديولوجية اإلصالحية الدينية 
المسألة  ولكن  السياسي،  التسلط  مسألة  في  الحسم  هي 
االجتماعية الحسم األبلغ، ولذا كانت ليبيا شارعًا ناصريًا وفي 
جهوزية النقالب عسكري مماثل النقالب جمال عبد الناصر 

في مصر، وهواري بومدين في الجزائر.
بدأت  1969م،  سبتمبر  في  العسكري  االنقالب  مع  لكن 
الحواجز واتخذ اإلقصاء منهجًا وساد القمع والتعسف رغم أن 
النظام العسكري الذي سيطر به المالزم معمر القذافي كان 
يصدح بالوحدة العربية ويمارس فعل الوحدة من خالل عقد 
عدة اتفاقات سياسية، لقد غدت الثقافة في عرف هذا النظام 

أداة تغريب وسلب وغزا مفهوم الغزو الثقافي البالد.
المفهوم  العسكري كان  النظام  الفترة األولى لهذا  وفي 
مرتكزا  هما  والقومية  فالدين  للحياة،  المفسر  هو  الديني 
الهوية و»القرآن شريعة المجتمع«، لكن القومية كانت كما 
ورقة سلوفان لتغطية وتمويه البعد الديني الجامح، وما كان 
مبررًا أيديولوجيًا لتكريس السلطة الفردية وعبادة الشخصية 
معمر  الثالثة،  العالمية  النظرية  صاحب  األوحــد  للزعيم 
القذافي، الذي نجح في جعل الثقافة مرادفًا لالستعمار، وعليه 
السادات  اإلسالمية«، وكان ساعتها  الدعوة  أسس »جمعية 
في  القمع  يمارس  اإلسالمي  التيار  من  جعل  قد  مصر  في 
الجامعات، ويكاد يكون المهيمن الجامح على الحياة في مصر 
ما بعد عبد الناصر، وقد أعلن القذافي- أمين القومية العربية 
في  بطرابلس  له  خطاب  في  الناصر  عبد  جمال  صرح  كما 
ديسمبر -1969 الثورة الثقافية في أبريل 1973 التي أغلقت 
كمؤسسات  الثقافية  المؤسسات  وكرست  الثقافية  المراكز 
دينية، ومن هنا جعل من التلفزيون الليبي محطة لمصطفى 
مثل  الليبيين  من  أيدهما  ومن  الشعراوي  والشيخ  محمود 
يتم  بدأ  وساعتها  العرب،  ومن  خشيم  فهمي  علي  الدكتور 

1. تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة بنغازي مع 
م المركز  جامعة ليدن الهولندية بتاريخ 2013/10/15، نَظَّ
والمجتمع،  والتنمية  للقانون  فولينهوفين  فان  مؤسسة  مع 
مكثفة،  تدريبية  دورة  ليدن،  بجامعة  القانون  لكلية  التابعة 
خالل الفترة من 2014/03/24 إلى 2014/04/05، على طرق 

البحث االجتماعي القانوني.
مؤسسة  مع  المركز  أنجز  ذاتها،  للمذكرة  تنفيذًا   .2
)أكتوبر  واحد،  عام  مدته  بحثيًا  مشروعًا  فولينهوفين  فان 
الليبية  التشريعات  تقويم  حول   ،)2015 -2014أكتوبر 
الصادرة بعد ثورة فبراير، وفي إطار هذا المشروع، تم تنظيم 
وإنجاز  وهولندا،  وتونس  ليبيا  في  ومؤتمرات  عمل  ورش 
االنتقالية،  العدالة  قانون  الدستوري،  اإلعالن  حول  أبحاث 
المعنفات  قانون  مشروع  الوطني،  المؤتمر  انتخابات  قانون 
والمغتصبات، مشروع قانون األمالك العقارية، مشروع قانون 
منظمات المجتمع المدني، التشريعات القضائية. وقد نشرت 

هذه األوراق رفق تقرير المشروع .
3. أنجز المركز بالشراكة مع جامعة ليدن مشروعًا بحثيًا 
آخر حول معالجة منازعات الملكية العقارية في ليبيا )ديسمبر 
-2015مايو 2017(، ركز على المنازعات التي أثارتها تشريعات 
لسنة   4 رقم  القانون  أهمها؛  ومن  السابق،  النظام  سنَّها 
1978 بخصوص الملكية العقارية، والقانون رقم 123 لسنة 
واآلليات  الزراعية،  األراضــي  في  التصرف  بخصوص   1970
القائمة لعالجها، ومن أهمها لجنة تعويضات القانون رقم 4 
الحالة في بنغازي  التقليدية. وقد أجريت دراسات  والقيادات 
عن  ونتج  ــاري،  وأوب وليد  وبني  والمرج  وسبها  وطرابلس 

المشروع تقارير بحثية، بالعربية واإلنجليزية، وأوراق بحثية.
4. أنجز المركز أيضًا دراسة لمشروع الدستور، هدفت إلى 
تقويمه وفق معايير موضوعية، وتوعية المخاطبين بأحكامه 
توطئة التخاذهم مواقف وجيهة منه، واإلسهام في تحديد أية 
تعديالت يلزم إدخالها عليه في حال رفضه. تشكل الفريق من 
شعيتير  وجازية  المغيربي  وزاهي  الحصادي  نجيب  األساتذة 
المركز لقاءات  إبراهيم. وقد نظم  وهالة األطرش وسليمان 
أولية  مسودات  لنقاش  وأجانب  وطنيين  بخبراء  متعددة 

للدراسة في بنغازي وطرابلس والبيضاء وطبرق وتونس.
آخر  بحثي  مشروع  إنجاز  على  حاليًا  المركز  يعكف   .5
)ديسمبر-2017 ديسمبر 2020( بالتعاون مع جامعة ليدن، 
حول دور القانون في المصالحة الوطنية، ويركز على شواغل 
قوى  الالمركزية،  الوطني،  الحكم  الوطنية،  )الهوية  خمسة: 
األمن والعدالة االنتقالية(، ويجري بحث هذه الشواغل تحت 
الفلسفة في جامعة  الحصادي: أستاذ  الدكتور نجيب  إشراف 
بنغازيـ  والدكتور زاهي المغيربي: أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة بنغازي ــ والدكتور الكوني اعبودة: أستاذ القانون في 
جامعة طرابلس- والدكتور جان ميخائيل أوتو: أستاذ القانون 

في جامعة ليدن.
للمسح  السابعة  الموجة  في  المشاركة  المركز  يعتزم   .6
العالمي الشامل للقيم، وستكون المشاركة الثانية لليبيا بعد 
واالستشارات  البحوث  مركز  أنجزها  التي  األولى  المشاركة 

بجامعة بنغازي.
7. يعتزم المركز إقامة ندوة علمية حول: األمن الغذائي 
ومركز  واالستشارات،  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  والدوائي، 
الرقابة على األغذية واألدوية بنغازي، يوم 15 مارس 2019م.

8. يعتزم المركز إقامة مؤتمر علمي حول الشخصية الليبية 
)األدبيات والمالمح واألبعاد(، خالل شهر مايو 2019م.

بداية العام 2019 تم التأكيد علي إنشاء المركز بقرار رقم 
7 الصادر عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، صحبة 
إنشاء مراكز بحثية جديدة تابعة لجامعة بنغازي. وكما يقال 
زيادة الخير خيران، لكن ما أخشاه أن يكون تأسيس 8 مراكز 
للبحوث، بما فيها مركز لبحوث النانو، نوعًا من الترف العلمي 
في غياب البنى التحتية والتمويل، ما سيشكل عبئا إضافيا على 
ميزانية جامعة، حتى اآلن ال ميزانية لها، ويعرقل خطط هذه 
المراكز المستقبلية، أخشى أن يكون األمر سلبيًا بما يشبه ــ 
ـ افتتاح عدة مشاريع  في إدارتنا المهووسة باألرقام دون فعلـ 
حين  أو  عليه.  فتشوش  ناجح  مشروع  بجانب  مدروسة  غير 
الحكمة  إطار  في  كتب  عدة  معه  فتصدر  مهم  كتاب  يصدر 
تكون  أال  أتمنى  الكتب«.  من  بمزيد  الكتب  »اقتل  الدارجة 
مخاوفي لها أساس، وأتمنى أن يواصل هذا المركز الرائد في 
وأن  تشويش،  دون  المجتمع  تجاه  برسالته  القيام  تطلعاته 
عمل  خطط  وفق  المقترحة  للمراكز  مستقباًل  الدعم  يكون 
هذا  كان  مثلما  حقيقي،  منجز  على  وبناء  مكتوبة،  تقدمها 

اإلجراء متبعًا مع مركز دراسات القانون والمجتمع.

اعتالل كبير أصاب الثقافة من قبل هذا النظام الذي من 
أدبياته مفهوم »الال دولة«، ما عمل على تكريسه، ونزع إلى 
تحقيقه في أجواء يوجزها القاص الليبي عمر الككلي في قصة 
بعنوان »صناعة محلية: »مواطن أراد شراء كراس إمالء ذهب 
لمحل وطلب كراس بهامشين، اعتذر البائع بأن ليس لديه 
إال كراس بهامش على اليمين، مضطرًا اشترى الكراس، في 
الثقافة  لكن  أي هامش.  يجد  لم  الكراس  عن  البيت كشف 

والمثقف الفاعل يدرك أن في الطين يكمن التمثال.
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لهذا المؤسسات الثقافية الليبية جنحت لوسائط ووسائل 
تنأى بها عن المجابهة المباشرة مع السلطة الغاشمة، لهذا 
»مركز  فـ  بين:  موسوعي  نتاج  في  ساهم  هذا  أن  أعتقد 
ليبية  تاريخية  موسوعة  أنتج  الليبية«  التاريخية  الدراسات 
هي  تاريخية  حقبة  وسجلت  المجلدات،  عديد  في  شفاهية 
وصدر  تحقيق  تم  كذلك  اإليطالي،  االستعمار  مقاومة  فترة 
في مجلدات يوميات الفقيه حسن التي كتبت بعامية مدينة 
عشر،  الثامن  القرن  نصف  من  أكثر  في  الغرب  طرابلس 
»الموسوعة  األفريقية«  الدراسات  »مركز  أصدر  وكذلك 
دولية،  وبمشاركة  المجلدات  عديد  في  الدولية  األفريقية« 
وأنشأ الكاتب والباحث الليبي المعروف الصادق النيهوم دارًا 
لتحرير وترجمة وإصدار الموسوعات العلمية، ومنها موسوعة 
ومهنية  علمية  تعليمية  وموسوعات  المعرفة«  »بهجة 
الكاتب  أما  تاريخية مصورة،  للنشء وموسوعات  متخصصة 
وبمجهود  الطفل  ثقافة  في  تخصص  فقد  الشريف  يوسف 
و»الموسوعة  لألطفال«  العربية  اللعة  »معجم  أصدر  ذاتي 

العلمية الميسرة« وغيرهما الكثير.
صدر  التي  الليبية  الرواية  حققته  الذي  النجاح  وكذلك 
أغلبها في الخارج، فهناك أسماء روائية ليبية ال يمكن تجاوزها 
إبراهيم  روايــات  مثل  قرن  خالل  صدرت  التي  الرواية  في 
الكوني التي ترجمت لكثير من لغات العالم، والروائي هشام 
مطر الذي يكتب باإلنجليزية، والروائي أحمد إبراهيم الفقيه 

وغيرهم.
إن هذا المنحى هو ما نحته الثقافة الليبية والمبدع الليبي، 
الذي  األول  العدو  قرن  لنصف  كانت  الثقافة  فيها  بالد  في 
تعمل السلطة على استبعاده، وما بعد ثورة فبراير 2011م، 

كما ليبيا بين المطرقة والسندان.

هو مشروع علمي 
حالم أنجزه خبراء 

ليبيون بتكليف 
من مجلس 

التخطيط 
الوطني الذي 

كان يرأسه آنذاك 
د. محمود جبريل

كانت ليبيا شارعًا 
ناصريًا وفي 

جهوزية النقالب 
عسكري مماثل 

النقالب جمال 
عبد الناصر في 

مصر وهواري 
بومدين في 

الجزائر

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

ديدان األرض

ثماني سنوات.. 
والعد مستمر

نور الدين السيد الثلثي

فقط،  األرض  على  ليس  وانتشارًا،  تنوعًا  الحية  الكائنات  أكثر  لعل 
التراب  تحت  فهي  الديدان!.  هي  أخرى،  حية  كائنات  في  وإنما 
الحيوانات  وجلود  والنباتات،  والفواكه  األشجار  وفي  وفوقه 
هو  للديدان  الهائل  التنوع  يجمع  وما  البشر.  وبطون  وبطونها، 

األرجل. الشكل عديمة  أنبوبية  كونها حيوانات الفقارية 
بطرق  ودرســه   »Earthworm« األرض  بــدود  دارون  اهتم 
أقدم  أحد  »المحراث  عنه:  قال  وقد  سنة!.  أربعين  مدة  متعددة 
مخترعات اإلنسان وأكثرها قيمة، ولكن قبل وجود اإلنسان بزمن 
تحرَث  ومازالت  بانتظام،  تحرَث  الوقع  في  األرض  كانت  طويل 
كان  إذا  فيه  المشكوك  ومن  األرض،  ديدان  قبل  من  اآلن،  حتى 
بنفس  العالم  تاريخ  في  دورًا  لعبت  أخرى  كثيرة  حيوانات  ثمة 

الدنيا«. العضوية  الكائنات  لعبته هذه  الذي  الدور  أهمية 
حكيم  عنها  وقال  األرض«.  »أحشاء  بأنها  أرسطو  وصفها  قبله، 
مشاهدة  فرصة  عليك  تفوت  األرض  ــدان  دي »مراقبة  صيني: 
لغزًا  تمثل  الديدان  هذه  أن  بذلك  يقصد  كان  ربما  الكسوف«. 
سيستغرق منك كل وقتك دون الوصول إلى نتيجة، وبذلك تفوتك 
أشياء أكثر أهمية، أو يقصد جانبًا روحيًا مؤداه أن إدامة النظر إلى 

السماء. ينسيك  األرض 
تنخر الديدان األجداث المطروحة فوق سطح األرض والمدفونة 
سوى  عليها  تستعصي  وال  كافة،  مكوناتها  من  وتجردها  تحتها 
سيكون،  أنه  يتذكر  جسده  في  اإلنسان  يفكر  وعندما  العظام. 
إذابة  بمواد  التذويب  أو  الحرق،  حالة  غير  في  الموت  ظروف  في 
والمعارض  بركة  بن  المهدي  المغربي  السياسي  حالتي  في  )كما 

للديدان. ثريا  إعالة  السعودي جمال خاشقجي( مصدر 
بجسدي  االهتمام  من  بالطبع،  يمنعني،  ال  المآل  هذا  إدراك 
ربما  وأتمها.  الطرق  بأفضل  متطلباته  تلبية  ومحاولة  ورعايته 
على  له  تعويضًا  أكثر  به  االهتمام  يستدعي  ذلك  لعل  بالعكس، 
الدافع،  هو  كان  اإلدراك  هذا  أن  أعتقد  المفزعة.  النهاية  هذه 
لسان  على  الواردة  الثمينة  النصيحة  وراء  الواعي،  غير  أو  الواعي 
الدنيا  راهي  معشوق..  ديري  بنية  يا  مجهول:  ليبي  شعبي  شاعر 

توفى!
اآلخر: الشاعر  وتذكير 

عد الموت يا بو عين سودة... عد القبر وترابه ودوده.
لكن، ثمة ديدان أخرى ال نفع منها وال يأتي منها سوى الضرر 
والهالك، وهي تلك الديدان الضارية التي تنخر جسد الوطن وهو 

حي.

منا من لم يتردد في البيع مقابل مال أو منصب، ومنا من سرق وتبجح، 
ومنا من هرب بكنزه، ومنا من بقي عاماًل على المزيد. ذلك–عند أولئك–

جنى ثورة مباركة، بمعنى البركة كما نجده في القواميس: نماء وزيادة 
الكريم  والعيش  الحرية  غايتها  ثورة  إلى  زورًا  البعض  انتسب  وسعادة. 
لكل الناس، ليضع ذلك البعض أيديهم على الغنائم ملكًا مستحقًا لهم، 
فهم صناع الثورة وهم حماتها؛ وغيرهم أزالم، وعوام، ومضادون للثورة، 
وآخرون ال حيلة لهم وال أثر، سلبوا مقدرات وطنهم، وسرقوا أحالمهم، 
في  ونقص  وظالم  العقاب  من  وإفالت  الجريمة  حياتهم  على  وجثمت 

األموال وخوف مما هو قادم.
جرى كل ذلك تحت عناوين وشعارات كاذبة لم تستطع إخفاء حقيقة 
المترفون  ويحتفل  وراءها.  المتسترة  والطمع  الغنيمة  وطلب  المغالبة 
أبصارهم صوْب عهد  الوراء شاخصًة  إلى  أعناقهم  اْلـتوتْ  الجدد، ومن 
بائس مستبد مضى، ال يروْن من بعده المحنة التي هوى إليها الوطن. 
من حق الجميع إحياء الذكرى أو العزوف عنه، كل على طريقته ووفق ما 

لحق به–وبالوطن متى كان له في القلب موقع–من مكسب أو خسارة.
بأحذية  الغرباء،  اقتحمها  جنوبها.  ومن  شمالها  من  البالد  انتهكت 
البحر  في  الموت  مبعوثيهم، وصناع  جنودهم، وخداع مخبريهم، وخبث 
»حمايتهم  من  الفراغ  بعد  ليبيا«  »أصدقاء  وتحول  الصحاري.  وعبر 
الدولة، تحت مظلة  المترتبة على سقوط  إلى »حل األزمة«  للمدنيين« 

األمم المتحدة في الحالتين.
»تقاسم  عنوان  تحت   2014 سنة  صيف  في  »الحل«  معالم  ظهرت 
السلطة«، في استباق لالنتخابات النيابية التي كان من المتوقع خسارة 
التيار اإلسالمي فيها. ورغم تلك الخسارة–أو بسببها–تم فرض »تقاسم 
وأشخاص  قوىً  من  نرى  من  بين  وطني  وفاق  مسمى  تحت  السلطة« 
عندها  أصبح  الدولية«.  »الشرعية  صفة  األصدقاء  منحهم  متنافرين 
الميزانيات،  تعين، وتصدر  واقع  أمر  الرئاسي وحكومته سلطة  المجلس 
وتستقبل اإليرادات، وتنفق األموال، وتبرم االتفاقات الدولية، دون عودة 
العام  الوطني  المؤتمر  كان  نفسها–مثلما  هي  تشريعية  سلطة  إلى 
واألخالقية  الوطنية  المسؤولية  مستوى  إلى  االرتقاء  عن  قبلها–عاجزة 

التاريخية الواجبة.
في  الليبي.  للشأن  الدولية«  »المجموعة  إدارة  إليه  أدت  ما  ذلك 
المليشيات  واألمنية وحل  العسكرية  المؤسسات  بناء  لم يحظ  المقابل، 
المسلحة وجمع السالح باألولوية والجدية الالزمتين لبسط األمن وإنفاذ 

القانون وبناء المؤسسات.
إلدامة  أداة  وأصبح  الدولية«،  »المجموعة  رعته  الذي  »الحل«  فشل 
أصاًل  ابتكر  وكأنه  الدولة؛  بناء  وتعطيل  االنقسام  وتعميق  األزمــة 
دول  انهيار  من  بإقليمنا  حل  ما  الفت  الصورة،  هذه  أمام  ينجح.  لكيال 
وبؤس  ثروات،  وتبديد  وتقسيم،  فساد،  واستفحال  وإرهاب،  وجيوشها، 
االستبداد  نظم  إسقاط  المعلنة  غاياتها  وحــروب  الغزو  بفعل  حياة؛ 
وإقامة الديمقراطية. أما الدول التي نجت من الحروب فقد أرهقها تردي 
قروضه  عبر  األجنبي  لهيمنة  هدفًا  فكانت  الديون،  وكبلتها  اقتصادها 
وهباته ومكرمات القريب الذي لم يبخل أبدًا في دعم التحوالت الجارية 
بكل آثارها ومآسيها. في األثناء، صعد نجم إسرائيل ككيان يعترف العرب 
المهزومون بشرعية وجوده، ويواجه الفلسطينيون مصيرهم كـ »سكان 

أصليين« ال يختلفون عن الهنود الحمر واألبوريجينز.
التي صنعها  الضياع  تتوالى بال نهاية سنوات  أن  ليس قدرًا محتومًا 
والية  لطي  األوان  آن  األجنبي.  وتآمر  والتطرف  والمغالبة  الطمع 
الوقت  ليس  ألزمته.  وإدارتها  الليبي،  الشأن  على  الدولية«  »المجموعة 
أكثر  حزبية  أو  جهوية  ومحاصصات  والمال،  السلطة  على  صراع  وقت 
االنتخاب،  صناديق  في  حظًا  أو  الناس  بين  حضورًا  يملك  ال  أطرافها 
ورفع  الوطن  ووحدة  االستقالل  استعادة  غايته  مخلص  عمل  وقت  بل 
المعاناة، يشارك فيه كل بما يستطيع. عمل يفسح له الطريق من ليس 
عـد  ويتوقف  حقيقًة،  البركة  تحل  ذلك  عند  قول حسن.  أو  فعل  بوسعه 

سنوات العناء، ويبدأ عـد جديد.

ثمة ديدان 
أخرى ال نفع منها 

وال يأتي منها 
سوى الضرر 

والهالك وهي تلك 
الديدان الضارية 

التي تنخر جسد 
الوطن وهو حي

عمر أبو القاسم الككلي

 انتسب البعض 
زورًا إلى ثورة 

غايتها الحرية 
والعيش الكريم 

لكل الناس، 
ليضع ذلك 

البعض أيديهم 
على الغنائم



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 رسائل الفاخري »22«

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

مستفيض حول موضوع خطير

حسن  أحمد  صديقه  إلى  بعثها  رسالة  من  مقتطفات  هذه 
اعبيده بتاريخ 1995/1/12 تقول :

»... أود أن أحكي إليك.. أن أغمض عيني وأراك بجانبي وألكزك 
بمرفقي، وأهمر في قلبك الكبير كل حكاياتي. إنني أؤمن دائمًا 
بأن الكتابة يجب أن تكون في فضاء قصي األبعاد من الصحو، 
أكتب  أنا  لذا  االتجاهات.  كل  في  الرؤية  على  الهائلة  والقدرة 
إليك اآلن.. أكتب ألنني ممتلئ بالصحو.. وغامر تجاهك بالحب 

والمودة.. وبضعة أشياء أخرى مغرقة بالدفء والصفاء.
العالم  هذا  مع  أتوافق  أن  وأستطيع  بالكلمات..  مليء  قلبي 
السيئ السمعة بما أحمله من كلمات إلى حد يجعل الشيطان يعيد 
النظر - مرتين - في مفرداته! لكنني معك أنت.. أنت.. وحبيبنا 

الصادق - يقصد النيهوم.
المؤرقة،  الكلمات  قلبي كل  تنهمر ألجلكما من  معًا..  أنتما 
النابضة المد، الدافئة أبدًا، لكي تعانق لديك تلك المشاعر الخيرة، 
الصغيرة وأن  العالم كله، قريتك  امتالك  القادرة على  الودودة، 
تجعل كل أحبابك حولك في كل مكان. لك كل الحب.. وألف سالم 

وكل األمنيات الطيبة«.
----

وهذه هي رسالة بعثتها لخليفة الفاخري يوم 1980/11/1، 
فلقد رأيت كارتًا بريديًا لصورة جوزة هند، فخطرت عليّ قصة أحد 
موظفي السفارة الليبية في الدنمارك وصل إلى خليفة عندما كان 
قائمًا باألعمال، يطلب إجازة طارئة للسفر إلى طرابلس ليحضر 
»جوزته« من مصراتة. فلم يوافق خليفة عليّ معقبًا أنه ال يستطيع 
أن يمنح موظفًا مهمًا مثله إجازة ليحضر »شوال لوز« فما بالك 
بلوزة واحدة. فجاءه الموظف غاضبًا من هذه السخرية، مؤكدًا 
له أنه سيرفع األمر إلى وزير 
»سأرفع  له:  فقال  الخارجية. 
له األمر اآلن وبالشفرة.. كل 
هذا من أجل أن تجلب لوزة من 
في  وبكثرة  متوافر  اللوز  هناك.. 
الموظف:  فأجابه  كوبنهاغن!«. 
لي في  أخاف اهلل وال طريق  »أنا 
الحرام.. أنا أريد أن أحضر حاللي.. 
«، فقاطعه خليفة: »آه يعني أنت 
تريد أن تأتي بزوجتك.. لكن - يا 
أسطى- أنت كتبت في طلبك 
»جوزة« وليس زوجة، وإن كنت ال تعرف الفرق بين الكلمتين عد 
لكتب المرحلة االبتدائية!« عندها ارتبك الموظف، وقال لخليفة 
غاضبًا: »باهلل إنك فاضي!«، ولكنه عاد إليه بطلب ثانٍ، صحح فيه 

الكلمة واعتذر من خليفة.
كتبتُ في الكارت الرسالة التالية :

»كراتشي في 1980/11/1
عزيزي خليفة

 ، )سائح(  إنه  نقول  الواسعة،  اهلل  أرض  المرء  يطوف  حينما 
وحينما يتنقل اإلنسان من بلد إلى آخر يشتري ويبيع نقول إنه 
)تاجر( ونقول عن تلك السيدة، التي تطوف شوارع بنغازي تبيع 

البخور والجاوي والفاسوخ، )داللة(.
وأنت تعلم أنني عملت قهوجي، وبقال، وكندرجي، وسكليستا 
ومقاول، وأيضًا على رأيك »مندوهًا تجاريًا«. أنا اآلن امتهن عماًل 
جديدًا: أنا أطوف بالد السند والهند أبحث عن جاوي، وقرنفل، 
جماعة  رأي  على  طرطار   - وكركم  وبزار  حوت،  وكمون  وزعتر، 

طرابلس -.. وأشياء أخرى لم أسمع عنها طوال عمري.
أسمعت عن )الشرغدان(؟ بالعربي، فما بالك باللغة اإلنجليزية 
وعلى الطريقة الباكستانية. وكتبوا في تذكرتي مطارات لم أسمع 
عنها من قبل.. أسمعت عن مطار موريشيوس؟ سوف اكتشفه، 
وسأجد العمبرة والسواك واللوبان الحلو والمر أيضًا، أما الصبر 

فلقد وجدته من زمان!
إن ما يشغلني ، اآلن، عزيزي خليفة، ماذا سيكتب رجال الجوازات 
في خانة الوظيفة بجواز سفري؟! أخشى أن يصل األمر إلى كتابة 

)داللة(!
أنا اآلن أعمل بشركة األسواق وموفد مع بعض الزمالء لشراء 
عطرية من الشرق، ورغم أنه ال يوجد بجواز سفري أي اسم يدل 
على أنني من عائلة سليمان النجار، إال أنهم أصروا على تكليفي 

بهذا العمل.
وفي كل األحوال، وحين يطوف المرء هذا العالم الذي لم يعد 
شاسعًا يرى الكثير، وحين يرى المرء أي شيء رائع يود أحد ما، أحد 
أصدقائه الرائعين، أن يشاركه هذه الروعة. وكم أود أن يشاركني 
هذه )اللوزة( وكنت أود أن أقول )الحوزة( غير أنني تذكرت صديقك 

الذي أراد إجازة ليحضر )جوزته( من طرابلس!
اتصلت بك ولم أجدك، آخر محطة لي قبل العودة هي اليونان، 
وسأتصل بك بالتلفون، أعني بعد شهر ونص من اآلن. لك دفء 

قلبي وتحياتي لفوزية«.

القاهرة - نهلة العربي

ثورة  ذكرى  أجواء  األيام  هذه  ليبيا  تعيش 
على  ينعكس  الذي  األمر  وهو  فبراير،   17
كثير  في  واضح  بشكل  وأثر  والفنون،  اآلداب 
السنوات  خالل  والثقافي  األدبي  اإلنتاج  من 
السبت،  انطلقت  األجواء  الماضية، وفي هذه 
في  بمصراتة،  السياحي  المهرجان  فعاليات 
نسخته الثانية تحت شعار »مصراتة تحتضن 
الوطن«، بالتزامن مع ذكرى الثورة، وبرعاية 
الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق 

الوطني.
لفرق  فنية  عروضا  االفتتاح  وتضمن 
في  الشعبية،  والفرق  والفروسية  المهاري 
وسط المدينة، بحضور رئيس الهيئة العامة 
للثقافة حسن أونيس وعدد كبير من المثقفين 

والفنانين، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
أدتها  متنوعة  فنية  فقرات  الحضور  وتابع 
والفرقة  والمهاري،  الخيالة  مجموعات 
الكالسيكية،  للسيارات  وعروض  النحاسية، 

التي جاءت من مختلف المدن.
محاور  عدة  المهرجان  فعاليات  وتتضمن 
وتجارية،  وترفيهية،  وثقافية،  سياحية، 
نطلق  الذي  الثقافي  البرنامج  ويتضمّن 
العربية«،  الثقافة  »مهرجان  بعنوان  األحد 
معارض وندوات بمشاركة عربية، ومسابقات 
الكرة المصغرة  فنية وثقافية، وافتتاح دوري 
واختتم  وسودانية،  شامية  شعبية  وعروضا 
مسرحي  بعرض  للفعاليات  األول  اليوم 

بعنوان »الجندي األخير«.
افتتح  المهرجان،  فعاليات  إطار  وفي 
األحد مهرجان الثقافة العربية، الذي تنظمه 
مع  بالتعاون  المدني،  المجتمع  مفوضية 

لمناسبة  للثقافة،  العامة  الهيئة  مكتب 
االحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير.

مكتب  ورئيس  أونيس،  االفتتاح  وحضر 
وأعضاء  المدني مصراتة،  المجتمع  مفوضية 
المجلس البلدي مصراتة، وعدد من الضيوف، 
واإلعالميين، ووجوه فنية ورياضية، وعدد من 

أفراد الجاليات العربية المتواجدة في ليبيا.
االفتتاح  خالل  الكلمات  من  عدد  وألقي 
لغرس  المناشط  هذه  مثل  أهمية  أكدت 
الثقافي  الوعي  ولنشر  اإليجابية،  الثقافة 

والفن وتحقيق التطوير في الجانب الثقافي.
المعارض  من  مجموعة  أونيس  وافتتح 
للفنون  معرض  منها  الشهداء  قاعة  في 
التراثية،  اليدوية  والمشغوالت  التشكيلية 
إلى جانب خيام الجاليات العربية التي تحتوي 
على األزياء الوطنية لكل بلد مشارك وتعكس 

تراثها الثقافي.
بافتتاح  ألقاها  التى  أونيس  كلمة  وفي 
ليبيا  العربية فى  بالجاليات  المهرجان، رحب 
مصراتة  مدينة  فى  المتواجدة  والجاليات 
فى  منها  رغبة  بالفعاليات،  والمشاركة 
التنافس وتقديم صورة حضارية عن تراثها، 
بين  الثقافي  المكون  وحدة  على  ويؤكد 

الدول العربية.
بالمهرجان  الرياضية  اللجنة  وبإشراف 
الكالشيو  ملعب  على  األحد،  انطلقت 
كرة  في  العربية  الثقافة  بطولة  منافسات 
فرق  ثمانية  بمشاركة   ، الخماسية  القدم 

تمثل ليبيا والجاليات العربية.
ونظمت مجموعة من الندوات منها ندوة 
الجذور  فيها  تناول  اسيمو  على  للدكتور 
التاريخية الصل أسم مدينة مصراتة، وندوة 
البلد  تاريخ  تناولت  السودانية  للجالية 

السياسي واالقتصادي.

عبد السالم الفقهي

افتتح أونيس مجموعة من المعارض 
في قاعة الشهداء منها معرض للفنون 

التشكيلية والمشغوالت اليدوية التراثية

يتحدث أحد العراقيين عن فترة الحرب وارتداداتها، وأن 
الناس وجدوا في الرواية والشعر واألدب عمومًا بدياًل عن 
رؤية شظايا األجساد ورعب أزيز فوهات المدافع، وذلك ال 
يعني أن األدب يزدهر ويحتفى به حين يكثر الخراب، ولكنه 
الخروج  ومحاولة  المظلمة  الممرات  تجاوز  على  يساعدنا 
من أزماتنا النفسية بأقل الخسائر. ربما لكونه يمثل حالة 
تفريغ القلق الوجودي الذي يحاول القارئ تشتيته أوالهروب 
منه، أو ألن األدب كما يشير الدكتور شاكر عبد الحميد في 
غائبة  أشياء  أطياف،  عن  »الكتابة  بأنه  »الغرابة«  مؤلفه 
وحاضرة، غائبة عند مستوى اإلدراك والواقع وحاضرة عند 

مستوى الذاكرة والحلم والتمني« ص79.
والرتباط األدب بالالمرئي في أروقة الخيال المتوثب، 
شفافة  الغامض  بظاهرها  والصور  واألفكار  اللغة  تصبح 
بالمعنى التأملي، وقديمًا قالوا )سمي الشاعر شاعرًا ألنه 
يشعر بما ال يشعر به غيره(، أي يعلم مسالك الرؤى التي 
ينبغي االتجاه إليها، وبذا يتولد اإلحساس المشترك بين 

األديب والمتلقي من واقع تشخيص األول لما هو ماثل 
ضمنيًا  تواطؤًا  اعتباره  يمكن  ما  وكذا  اآلخر،  وعي  في 
للمتلقي لما يمثله الكاتب في تعددية أدواره عبر النص، 
فهي فرصة للتحرر من الظل ولو من خالل قناع، وتبنى 
على ذلك ضرورة فهمه لتلك الشخصيات المختلفة التي 
والكاتب وحدهما  ويبقى هو  أعماله،  الكاتب في  صورها 
عن  التوقف  لحظة  يقررا  من 
الحقيقية  ذواتهما  المراوغة إلظهار 

وفق منظور هذه الرؤيا.
له  األدب  أن  يعني  ال  وذلك 
أوشيطانية تجعله  مميزات مالئكية 
وقوالب  وبثوابت  أوضد،  مع  يقف 
فالتاريخ  معًا،  االثنان  لكنه  محنطة 
يعرفنا بنماذج تطيح بتلك الشروط 
وتقذف بمعاييرها خارج أسواره، فهو 
كيفما كان هامشيًا أو أرستقراطيًا، 

دائمًا في مخيلة الكاتب وعليه أن يبني عالمه وفق إيقاع 
تداخالته المقلقة.

ولكن السؤال هل تبدو عالقة األدب مع السلطة دائمًا 
مع أو ضد، أال يمكن أن تتواجد صيغ أخرى لهذه العالقة 
..؟ يحلل الناقد المصري رجاء النقاش مأساة األدب الروسي 
أو  اعتناقه  بعد  تهاوى  الروسي  األدب  أن  لألدلة  كمثال 
أريد  الكاتب  ألن  اللينينية،  االشتراكية  لمبادئ  إرضاخه 
عالقته  وفقد  المبادئ،  تلك  آراء  مع  متكيًفا  يكون  أن  له 
مع القارئ عندما أدرك أن ما يكتب ال يمثله، لكنه أيضًا 
في هذا اإلطار وحتى مع بروز األدب البروليتاري وأشكال 
مع  »أنه  بالخصوص  دينينغ  يشير  الراديكالية  الواقعية 
ما كتب  أن  إال  إنتاج كتابات ملتزمة،  نيتهم  إعالن كتاب 
بالفعل على مستوى الرواية مثاًل لم يتوافق إال نادرًا مع 

تلك البيانات، وغالبًا ما أثار مزيدًا من الجدل« ص78.
ويفسر إدوارد سعيد هذه العالقة في كتابه »آلهة تفشل 
دائمًا« بما ذكره عالم االجتماع ملز »أن المثقفين وجهوا 
دائما إما بنوع من حس محبط بالعجز نتيجة تهميشهم 
أوالحكومات،  المؤسسات  إلى صفوف  االنضمام  بخيار  أو 
فاإلدراك الحسي والحديث هنا لملز يتضمن القدرة على 
نزع األقنعة باستمرار، وتحطيم قوالب الرؤية والفكر التي 
تغرقنا بها وسائل االتصال الحديثة التي تكيف عوالم الفن 

والفكر الشعبي مع المطالب السياسية« ص36.
وإذا ما استطاع التحرر مما هو سلطوي فهو في ذات 
الحالة قد يكون في صراع مع ما هو ديني ويخبرنا التاريخ 
كهنة  يراه  صورة  في  األدب  فيها  وضع  كثيرة  بشواهد 
حدث  كما  المقدس،  النص  ثوابت  على  تعديًا  التأويل 
لطه حسين في كتابه »األدب الجاهلي«، وقد تتطور ردود 
األفعال حين تستهدف حياة الكاتب نفسه مثلما جرى مع 
الروائي نجيب محفوظ على خلفية عمله »أوالد حارتنا«( 

أونفيه خارج الوطن في حاالت أخرى.
كيف  وهو  التجديد  سؤال  الكاتب  يواجه  زاوية  ومن 
التكرار،  قالب  الخروج من  نفق  رؤية  الكاتب من  يتمكن 
والروائي  الكاتب  يراه  فما  نسبية  اإلجابة  تكون  وربما 
القائل  الرأي  أعماله ضد  الكوني في دفاعه عن  إبراهيم 
الخسوف  في  والصور  واألفكار  الرموز  إنتاج  يعيد  بأنه 
كانت  الصحراء  أن  إلخ،  والسحرة...  والفزاعة  والفم 
إلى  إال أن المضمون مختلف، بل ذهب  الحدث  أستوديو 
أن الروائي الكولومبي ماركيز هو من يستنسخ األفكار في 
أعماله »مائة عام من العزلة، الجنرال في متاهته، خريف 
وماركيز  الكوني  عند  النتيجة  تبقى  ولكن  البطرياك«، 
أدبًا  يظل  كتبوه  ما  أن  محفوظ  ونجيب  وهمنجواي 
بأبعاده المختلفة، والزال األدب يخوض معاركه باحًثا عن 

مواطن الرؤيا التي يجب أن ننظر منها للحياة والناس.

األدب.. وصراع األسئلة

ضمن فعاليات مهرجان السياحة..

انطالق مهرجان الثقافة العربية بمصراتة في ذكرى ثورة 17 فبراير

صالون

نظم مكتب الثقافة سرت، الخميس، ضمن نشاط صالونه الثقافي ندوة 
الثقافة  بقاعة مكتب  اإللكتروني ظاهرة تهدد مجتمعنا«،  »التنمر  بعنوان 

بطريق الشط بسرت.
حضر الندوة التي تهدف إلى التعريف بالتنمر اإللكتروني ورفع مستوى 
المهتمين  من  عدد  مواجهته  وضرورة  الشباب،  على  ومخاطره  به  الوعي 
للثقافة  العامة  للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  والتربوي،  الثقافي  بالشأن 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وبين  اإللكتروني،  التنمر  بين  التفرقة  كيفية  الندوة  خالل  ووضحت 

أساليب العنف األخرى.

معرضسرت الثقافي يناقش التنمر اإللكتروني

في مستهّل السنة الثقافية الفرنسية - المصرية، يقام في باريس معرض 
األعمال  كل  تدور  إذ  السويس،  قناة  تدشين  على  عامًا   150 مرور  لمناسبة 

الفنية حول هذا الشريان المائي األهم في العالم.
واستحال حلم الفرنسي فردينان دو لسبس حقيقة فاقت تصوّرات صاحب 
المبادرة، بعد أن أقيمت القناة وحتّى وسعّت الحًقا. ففي العام 1869، لم يكن 
المركب الذي دشّن القناة األولى يتخّطى يطوله 90 مترًا. أما اليوم، فباتت 
السفن الكبرى العابرة في الموقع والتي توصف بـ»ويس ماكس« أو »أقصى 
السويس« تمتدّ على أكثر من 400 متر. ونّظمت هذه المبادرة تحت إشراف 
في  المعرض  أقامت  باريس  في  تطبيقية  فنون  كلية  وهي  كريا«  »استوديو 
المكتب الثقافي المصري في العاصمة الفرنسية بالتعاون مع جمعية »سوفونير 
إن  الكلية  المحاضر في  األستاذ  بيالن  فيليب  وقال  فردينان دو لسبس«.  دو 

»قصة القناة مزدوجة. وحرصنا على تسليط الضوء على هذه االزدواجية«.

قناة السويس في ضيافة باريس فشل بيع لوحات هتلرمزاد

في  السبت،  مزادات  دار  فشلت 
نورمبرغ في بيع خمس لوحات منسوبة 
لهتلر في مزاد أثار جداًل بعدما صادرت 
شكوك  بسبب  أعمال  عدة  السلطات 

حول صحة نسبها.
للمزادات  »فايدلر«  دار  وأوضحت 
طبيعية  مناظر  تمثل  التي  اللوحات  أن 
تعلق  ولم  الحق«،  وقت  في  تباع  »قد 
األسعار  لكن  الفشل،  أسباب  على  الدار 
و45   19 بين  تراوحت  والتي  المرتفعة 
المحيطة  الشكوك  عن  فضاًل  ألًفا، 

بالمزاد قد تكون السبب الرئيس.
 26 الخميس  السلطات  وصادرت 
و37  المزاد  كتيب  ضمن  كانت  قطعة 
تحمل  أنها  رغم  نسبها  أصل  بسبب شكوك حول  للبيع،  غير مطروحة  أخرى 

توقيع »أ. ه.« أو »أ. هتلر«.
ملًكا  كانتا  أنهما  يعتقد  قطعتين  بيع  من  تمكنت  المزادات  دار  لكن 
630 يورو،  5500 يورو، وشرشف طاولة بسعر  إناء خزفي بسعر  لهتلر وهما 
واشتراهما شخص ألماني وآخر أجنبي، ولم يجد كرسي مصنوع من الخيزران 

من يشتريه وكان معروضًا بسعر 6500 يورو.
وكل القطع التي صودرت أو لم تصادر يملكها 23 شخصًا على ما أوضحت 
دار المزادات التي تنفي أن تكون ارتكبت أي مخالفات مشددة على تعاونها 

مع الشرطة والنيابة العامة.

 املغرب ترمم مسرح ثيرفانتس
بعد تسلمه من إسبانيا

المعمارية  التحفة  الكبير،  ثيرفانتس  مسرح  ترميم  المغربية  الحكومة  تعتزم 
اإلسبانية في طنجة شمال المملكة، الذي قررت مدريد منحه إلى المغرب، بحسب 

ما أفاد األحد وزير الثقافة محمد األعرج.
وقال األعرج لوكالة »فرانس برس«: »سوف نطلق دراسة من أجل ترميم هذه 
المعلمة التاريخية والحفاظ على إرثها الثقافي والثراتي«، موضحًا أن »الخارجية 
حول  اتفاق  إبرام  أجل  من  اإلسباني  الجانب  مع  مفاوضات  ستجري  المغربية 

الموضوع«.
وصادقت الحكومة اإلسبانية، الجمعة، على قرار وهبت بمقتضاه المسرح الكبير 
ثيرفانتس للمغرب بشكل ال رجعة فيه، بحسب ما نقلته وكالة األنباء المغربية. 
وتحولت هذه التحفة المعمارية إلى بناية مهملة بعدما كانت فضاء لعروض قدمها 
كبار الفنانين والمسرحيين العالميين، وكانت تتسع لـ1400 شخص. واكتمل بناء 
مسرح ثيرفانتس، الذي سمي أيضًا مسرح ثيرفانتس الكبير، سنة 1913 وهي سنة 
افتتاحه أيضًا، وعاش عصره الذهبي في الخمسينات من القرن العشرين لما وصل 
تعداد الجالية اإلسبانية حينها إلى 30 ألف شخص، وظل لفترة طويلة أكبر مسارح 
شمال أفريقيا وأشهرها. واكتسب شهرة كبيرة مع تحول مدينة طنجة إلى منطقة 
دولية بموجب اتفاق بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا في 1925، حين تشكلت هيئة 
إلدارة المدينة ضمت 18 نائبًا أجنبيًا وستة مغاربة مسلمين وثالثة من اليهود 
المغاربة. ومن بين المشاهير الذين تناوبوا على خشبة مسرح ثيرفانتس، المغني 
أنطونيو كاروزو، والمغنية باتي أدلين إضافة إلى فرق موسيقى الفالمنكو اإلسبانية 
الشهيرة بداية القرن الماضي، ومجموعات موسيقية عربية ومغربية. ويقع المسرح 
الذي جرى  المدينة  مرفأ  بعيد عن  غير  لطنجة  العتيقة  بالمدينة  في حي شعبي 

تحديثه أخيرًا وبات نقطة جذب سياحية غيرت وجه عاصمة البوغاز.

يساعدنا على تجاوز الممرات المظلمة ومحاولة الخروج من أزماتنا النفسية بأقل الخسائر

ماركسيًا أو رأسماليًا.
وواقعي  رومانتيكي  هو  ما  بين  التجاذب  بقى  وإن 
العربية  المجتمعات  فورة  مع  اللحظة  هذه  حتى  متوازنًا 
نزوعًا  المقابل  في  نجد  والسياسي،  االجتماعي  وحراكها 
عن  بعيدًا  أفكاره  تصورات  يعيد  وهو  الكاتب  عند 
خصائص اإلطار الزمني، ومع ذلك فهو مصنف بشكل أو 

بآخر مع أو ضد السلطة أوالدين أوالمجتمع.
يحاول  ولكنه  ترًفا،  المعارضة  يمتهن  ال  الكاتب  إن 
مرة  كل  في  ويراجع  مستمر  بشكل  مفاهيمه  صياغة 
وفق  تصحيحها  بغية  المفاهيم  لتلك  المغذية  األنساق 
أحيانًا  ويدفع  للصدام  معرض  فهو  لذا  الخاصة،  رؤاه 
ينبني  ذلك  إلى  باإلضافة  أفكاره،  عن  دفاعًا  للتمرد 
كتابه  في  القويري  يوسف  الكاتب  يصفه  معين  سياق 
غير  أو  منسجم  غير  يكون  »ال  بأنه  البصر«  مرمى  »على 
متوافق مع بيئته فحسب، بل يكابد تناقضًا حادًا معها، 
ومع ذلك بإمالء من استنارته عليه أن يحيل التناقض إلى 
قوة بانية« ص27، وكيفما تمت للكاتب هذه المراجعة، 
فهو يطرح في النهاية سؤاله المرحل عن مدى أهمية ما 
يكتب، وتشابكاته الدائمة مع الخطوط الحمراء، وكيف له 
أن يوائم بين قناعاته وما هو متاح له في هامش الصدام 
األزلي؟ وهل يلزم الغطاء االنتسابي ليمرر قناعاته عبرها 
»الثقافة  كتابه  في  دينينغ  مايكل  رأي  على  عقاب  دون 
بإمكانات  يتصل  »ما  بأن  الثالثة«  العوالم  عصر  في 
النشاط الثقافي وظروف إنتاجه يكتسب قوته مما أسماه 
باالنتساب لتلك الشبكة من االرتباطات الثقافية الخاصة 
غير  والقوى  والطبقات  الفاعلة  واألطراف  المؤسسات  مع 

المحددة« ص165.
وإذا كانت درجة هذا التجاذب تتفاوت من مكان آلخر 
الرقيب خصوصًا مع األنظمة الشمولية يبقى  فإن سيف 

 فنان كاميروني يعرض لوحاته في شوارع باريس
اختار الفنان الكاميروني فرنسيس إسوا كالو، البالغ 29 عامًا، الملقب بـ »أنفان 
بريكوس« عرض لوحاته في شوارع باريس في غياب أي معرض لها، وهي لوحات 

معبرة بألوان زاهية تضفي لمسة ملونة على العاصمة الفرنسية.
وهذا الفنان العصامي لم يأخذ دروسًا في الرسم، فيرى نفسه ولدًا يريد تعلم 

رسم العالم من خالل األلوان.
بدأ »أنفان بريكوس« رحلته في مجال الرسم قبل ست سنوات، ويقول: »بدأت 
قصتي مع الرقص، لكن عندما أصبحت في العشرين من العمر، أردت ابتكار عالمة 

تجارية لثياب كنت أرسمها، وهي لم ترَ النور لكنها ولَّدت لدي حب الرسم«.
وبأعماله البسيطة ذات األلوان الزاهية، ال يدعي أنه يبتكر نماذج فنية وهو تأثر 
بعمه الذي كان يستخدم مواد مختلفة في رسومه، وفي جعبته اليوم 60 عماًل، 

بعضها رسوم زيتية وبعضها اآلخر رُسم باألكليريك.
وفيما يبحث عن معرض لرسومه التي شارك من خاللها في »بينالي داكار« 
2018، لجأ هذا الفنان لوسائل التواصل التي ينشر عبرها صور أعماله المعروضة 

أمام معالم باريس البارزة مع الفتة ُكتب عليها »قدموا لي معرضًا«.
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حوار: عبدالرحمن سالمة

مهرجان «درنة» كان خطوة مهمة لتحريك الوسط الثقافي
منصور سرقيوة:

 أفالم «مزدة»
 جسدت الواقع املؤلم 
الذي نعيشه عربيًا

قدم  فنان  هو  سرقيوة،  منصور  والمخرج  الفنان 
والتلفزيون،  للمسرح  الفنية  األعمال  من  العديد 
كما أنه أحد أهم المخرجين الذين خرجتهم مدينة 
عودة  عن  للحديث  »الوسط«  في  التقيناه  درنة.. 
الفن والحياة الثقافية إلى درنة وكذلك رسائله إلى 

النخبة من أجل العمل على إعمار ليبيا.
الفنان  استطاع  كيف  نظرك..  وجهة  من   ●
التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  العمل  الليبي 

الوطن؟ يعانيها 
في  يومًا  األمل  يفقدوا  لم  الليبيين  الفنانين  كل 
تنظيمات  ألي  يستسلم  ولن  يموت  لن  الوطن  أن 
الحق  الوطن ومع  الليبي دائمًا مع  الفنان  متطرفة، 
ليبيا  التي مرت بها  والرهان دائمًا عليه، والظروف 
على  ونحن  الفنان،  وغير  للفنان  حقيقي  اختبار  هي 
وهذه  الظرف  هذا  سيجتازون  الليبيين  بأن  ثقة 
وسنبني  جديد  من  الوطن  وسينهض  الضغوطات 

ليبيا بسواعد فتية شجاعة.
لألفالم  لمهرجان »مزدة«  رأيت دعوتك  كيف   ●

القصيرة؟
من  الزمالء  من  العديد  مع  لاللتقاء  فرصة  كانت 
يتمتعون  وجدتهم  والذين  الليبية  المدن  مختلف 
الوطن،  لعودة  تواق  وجميعهم  عالية  بمعنويات 
وكانت فرصة لتبادل األفكار حول إقامة العديد من 
المشاريع الفنية، وأغلب هذه المشاريع هي مشاريع 
وطنية وهذا أكبر دليل على أن الفنان الليبي مهموم 
والمساهمة  المشاركة  في  الرغبة  ولديه  بالوطن 
شعاره  كان  المهرجان  أن  ويكفي  ليبيا،  تعافي  في 
بما  الجميع  تأثر  والحظنا  اإلرهاب«  ضد  »سينما 
عربية،  دول  عدة  فنية من  أعمال  من  وعرض  قدم 

طارق سرقيوة؟
موسيقي  فنان  فهو  عني،  يختلف  سرقيوة  طارق 
هذه  وبعد  الموسيقي،  قسم  الفنون  كلية  خريج 
للمسرح،  اتجه  الموسيقى  في  األكاديمية  الدراسة 
قريبًا  دائمًا  كان  والذي  األصغر  شقيقي  هو  وطارق 
إلى  باإلضافة  المسرحية،  أعمالي  كل  ومن  مني 
أصدقائه الفنانين اآلخرين والذين عمل معهم في 
المسرح، وكان متحمسًا للعمل المسرحي وقدم عدة 
رائعين  بعملين  وشارك  متميزة،  مسرحية  أعمال 
الخاص  لونه  له  وطارق  لليبيا،  ممثاًل  الوطن  خارج 
عني  مختلفة  شخصية  فهو  شيء،  في  يقلدني  ولم 

وله طابعه الخاص ولونه الخاص.
إعمار  على  العمل  أجل  من  للنخبة  رسالتك  ما 

ليبيا؟
النخبة عليهم دور كبير في لم الشمل والنهوض 
المشاركة في أعمال فنية تحث  بالوطن، من خالل 
الجميع  عند  تكون  أن  يجب  التي  اإليجابية  على 
علينا  تقع  فالمسؤولية  النخبة،  لدى  فقط  وليس 
ليبيا للحياة وانتعاشها  جميعًا للمساهمة في إعادة 
نعول  ونحن  وبنائها،  إعمارها  في  البدء  ثم  ومن 
والثقافة  المعرفة  في  الرأي  أصحاب  على  كثيرًا 

ويعطيهم  الناس  يلهم  من  هو  والفنان  والفن، 
األمل في الحياة والمستقبل، ونحن دون أمل 

ال نستطيع أن نعيش، فإذا لم يكن لدينا 
فعودة  نعيش،  أن  نستطيع  ال  أمل 

الحياة لليبيا هو عمل جماعي، على 
فيه  المساهمة  الليبيين  كل 

األعمال  مضاعفة  خالل  من 
والمضي قدمًا نحو البناء، 

ولكن الفنانين هم من 
المشعل  يحملون 

األكثر وضوحًا.

فاإلرهاب اآلن لألسف أصبح ظاهرة عالمية، والعالم 
أصبح يخشى من انتشار هذه الظاهرة والتي أحدثت 
شتى  وفي  الحياة  نواحي  جميع  في  كبيرًا  إرباكًا 
االجتماعية  العالقات  في  شرخًا  وسبب  المجاالت 
على مستوى المدن والقرى وحتى األسر، والمواطن 
فما  باإلرهاب  كبيرًا  تأثرًا  تأثر  والمسلم  العربي 
وفي  وفي مصر  ليبيا  في  العراق شبيهه  في  يحدث 
اليمن وفي سورية، وسينما األفالم القصيرة حاكت 
للواقع  تجسيد  هي  عرضها  تم  التي  واألفالم  هذا، 

المؤلم الذي تمر به األمة.
المسرحي  ترى تجربة مهرجان »درنة«  وكيف   ●

تحريرها؟ بعد 
درنة  والمسرح..  والجمال  الفن  مدينة  هي  درنة 
أحداث  من  به  تمر  وما  الثقافة  هو  دائمًا  سالحها 
وظروف أنا أراها كلها سحب صيف وسرعان ما تمر 
أكثر صفاًء، فبمجرد  المدينة وتصبح  وتنجلي سماء 
أن تتحرر درنة ويقام مهرجان مسرحي هذه رسالة 

بدرنة  يزج  أن  نفسه  له  تسول  من  ولكل  للعالم 
مهمة  خطوة  كان  والمهرجان  اإلرهاب،  قائمة  في 
لتحريك الوسط الثقافي والفني في المدينة بشكل 
عام والذين كانوا في مرحلة ركود بسبب ما تمر به 

درنة من أحداث.
● ما األعمال التي ال تزال عالقة في ذهنك حتى 

اآلن؟
ومن  كبيرة  حلقة  من  جزء  هو  سرقيوة  منصور 
ورفاقي  زمالئي  مع  وساهمت  كبير  فني  تراكم 
الثقافية  الحركة  هذه  تحريك  في  وأساتذتي 
مسرحي  وممثل  كمخرج  قدمت  حيث  المسرحية، 
وأيضًا  المرئية  األعمال  بعض  في  عملت  كما 
راض عن  وأنا  »اآلخرون«،  بعنوان  فيلم  في  عملت 
نفسي وعن كل ما قدمت من أعمال فنية للمسرح 
وعاشقًا  للفن  ومحبًا  ومخرجًا  ممثاًل  وللتلفزيون 

وللوطن. لدرنة 
هل ترى نفسك عندما تشاهد أعمال شقيقك   ●

كايسي ماسغريفز تحصد ٤ جوائز.. ودوا ليبا أفضل موهبة صاعدة
«غرامي» املوسيقية تكرم النساء.. 

 «روما» و«ذي فايفوريت» أكبر الفائزين بجوائز «بافتا» 
أصبح فيلم »روما« من إنتاج »نتفليكس« الفائز األكبر في حفل توزيع جوائز »بافتا« 
للمكسيكي  مخرج  وأفضل  فيلم  أفضل  جائزة  نيله  مع  البريطانية،  السينمائية 

ألفونسو كوارون، معززًا مكانة عمالق البث التدفقي في قطاع السينما.
وسبق لـ»نتفليكس« أن حصدت عدة مكافآت عن المسلسالت التي أنتجتها، 
يقوي  الـ»بافتا«، مما  القبيل في  إنجازًا مزدوجًا من هذا  يومًا  لم تحقق  لكنها 
مركز منصة الفيديو هذه التي تضم 130 مليون مشترك في السباق إلى جوائز 
»أوسكار« المزمع توزيعها في 24 فبراير في هوليوود، التي رُشح »روما« في 10 

فئات منها، وفق »فرانس برس«.
وتقدم المكسيكي ألفونسو كوارون في فئة أفضل مخرج خصوصًا على سبايك 
لي )بالككالنسمان( وبرادلي كوبر )إيه ستار إز بورن( ويورغوس النثيموس )ذي 

فايفوريت(.
المصور باألبيض واألسود وباللغة اإلسبانية، يروي  الفيلم  وفي هذا 
كوارون الحائز جائزة »أوسكار« عن فيلم »غرافيتي« في العام 2014، 
طفولته في أحد أحياء العاصمة المكسيكية في مطلع السبعينات. ونال 
الذي سبق أن فاز بجائزتي »غولدن غلوب«، جائزة  العمل،  أيضًا هذا 
أفضل فيلم وأفضل تصوير سينمائي في حفل توزيع مكافآت السينما 

البريطانية.
بالقول:  كوارون  وصرح 
بالتفاعل  التأثر  شديد  »أنا 
الفيلم«.  هذا  لقيه  الذي 
»نتفليكس«  له  وقدمت 

تهانيها على »تويتر«.
أما فيلم »ذي فايفوريت« 
في  حظًا  األوفر  كان  الذي 
»بافتا«  جوائز  إلى  السباق 
وفيرة  غلة  بدوره  فحصد 
الحفل،  في  الجوائز  من 

الذي ُأقيم في قاعة »رويال ألبرت هال« في لندن، أبرزها أفضل عمل 
بريطاني وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثلة لبطلته أوليفيا كولمان 

في دور الملكة آن.
وايف(  )ذي  كلوز  غلين  من  كل  على  عامًا(   45( كولمان  وتقدمت 
وليدي غاغا )إيه ستار إز بورن( وميليسا ماكارثي )كان يو إيفر فورغيف 

مي؟( وفايوال ديفيس )ويدوز( المرشحات في هذه الفئة.
مالك  رامي  أصل مصري  األميركي من  ممثل،  أفضل  جائزة  وحصد 
فريدي  »كوين«  فرقة  في  المغني  دور  بأدائه  تميز  الذي  عامًا(   37(
مركوري في فيلم »بوهيميان رابسودي«. وصرح، قائاًل: »عندما بدأت 
أحضر لدور فريدي مركوري، لم أكن متأكدًا من أنني سوف أكون على 

قدر الحمل، لكنني كنت متحمسًا لتولي هذه المسؤولية الكبيرة«.
وعلقت األكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون )بافتا( ترشيح 
مخرج »بوهيميان رابسودي« براين سينغر إثر اتهامه بالتحرش الجنسي في 
مقال صدر في مجلة »ذي أتالنتك«. وينفي السينمائي االتهامات الموجهة إليه 

في هذا الشأن.
ولم يترك »روما« و»ذي فايفوريت« سوى الفتات ألبرز منافسيهما، فقد نال »إيه 
ستار إز بورن« من بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر جائزة أفضل موسيقى أصلية، 
في حين منحت جائزة أفضل سيناريو مقتبس لـ»بالككالنسمان« ونال »فايس« 

جائزة أفضل مونتاج.
إنتو  »سبايدر-مان:  والسبعين  الثاني  حفلها  في  »بافتا«  أكاديمية  واختارت 
وثائقي  أفضل  جائزة  ومنحت  متحركة  رسوم  فيلم  كأفضل  سبايدر-فيرس«  ذي 
لـ»فري سولو« حول تسلق أليكس هونولد صخرة إل كابيتان الشاهقة في متنزه 

يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا.
وهي  الصاعدة«،  »الموهبة  جائزة  غويانا  من  عامًا(   25( رايت  ليتيسيا  ونالت 
الوحيدة التي يمنحها الجمهور، عن دورها في فيلم »بالك بانثر« الذي حاز جائزة 

أفضل مؤثرات بصرية خاصة.

أوليفيا كوملان حتصد «أفضل ممثلة»..

في  النساء  األميركية،  الموسيقية  »غرامي«  جوائز  كرمت 
مفاجئة  مشاركة  تخللتها  التي  والستين،  الحادية  دورتها 
بدور  خاللها  أشادت  أوباما،  ميشال  السابقة  األولى  للسيدة 

الموسيقى في تعزيز التنوع.
»ريكوردينغ  أكاديمية  إلى  الموجهة  االنتقادات  وبعد 
أكاديمي« القيمة على هذه الجوائز، التي تضم 13 ألف شخص 
من أهل االختصاص، ومفادها بأنها تبالغ في مكافأة الفنانين 
البيض والذكور، أنشات هذه األخيرة العام الماضي فريقًا خاصًا 
عدد   8 إلى   5 من  ورفعت  واالندماج.  التنوع  بمسائل  يعنى 
التنوع في  الرئيسة ليتسنى لها عكس  الفئات  المرشحين في 

القطاع، وفق »فرانس برس«.
وفي دليل على هذا االنفتاح، حضرت السيدة األولى السابقة 
ميشال أوباما حفل توزيع هذه المكافآت العريقة األحد، معتلية 

المنصة لتشيد بدور الموسيقى في تعزيز التنوع.
لوبيز  جينفر  الكبيرات  النجمات  جانبها  وإلى  ميشال،  وقالت 
لنا  »تظهر  سميث،  بينكت  وجادا  غاغا  وليدي  كيز  وأليشا 
التنوع هي في غاية  الموسيقى أن مسألة 
األهمية، فكل قصة وكل صوت وكل 

لحن في األغنية يحدث فرقًا«
االنفتاح  مؤشرات  ومن 
على  حرصت  التي  األخرى 
عرض  األكاديمية،  إظهارها 
اإلنجليزية  باللغتين  افتتاحي 
كاميال  أحيته  واإلسبانية 
كابيو، إلى جانب مغني الراب 
أن  قبل  ثاغ،  يانغ 
إليهما  ينضم 
ريكي مارتن.

كايسي  الكانتري،  مغنية  السنة«  »ألبوم  جائزة  وحصدت 
أربع  حصدت  التي  آور«،  »غولدن  ألبومها  عن  ماسغريفز، 

مكافآت في المجموع.
أما جائزة »أغنية العام«، فمنحت للمغني تشايلدش غامبينو 
عن أغنية »ذيس إز أميركا« التي ينتقد فيها النزعات اإلفراطية 

التي تخيم بشتى أنواعها على المجتمع األميركي.
التي  العام«  »تسجيل  جائزة  أيضًا  غامبينو  تشايلدش  ونال 
تكرم الفنان مع الطاقم التقني برمته الذي تعاون معه. وهي 
المرة األولى في تاريخ هذا الحفل الموسيقي العريق التي تمنح 
فيها هاتان الجائزتان الكبيرتان ألغنية راب. وقاطع تشايلدش 
ولم  الحفل،  االجتماعية  القضايا  بمناصرته  معروف  غامبينو 

يصدر عنه أي تعليق مساء األحد.
وصرح المؤلف السويدي لودفيغ غورانسون الذي شارك في 
تأليف هذه األغنية مع تشايلدش غامبينو: »حان الوقت لخطوة 

من هذا القبيل في حفل توزيع جوائز غرامي«.
األغنية  لهذه  المصور  الشريط  على  أيضًا  غامبينو  وكوفئ 
الذي أحدث جداًل في أوساط المجتمع األميركي. ويندد الفنان 
والممارسات  النارية  األسلحة  بانتشار  كليب  الفيديو  هذا  في 
العنصرية في البلد. ونال أيضاً جائزة »أفضل أداء راب/ غناء«.

وباإلضافة إلى جائزة »ألبوم العام«، نالت كايسي ماسغريفز 
كانتري  أغنية  وأفضل  كانتري  ألبوم  أفضل  هي  جوائز  ثالث 

وأفضل أداء كانتري منفرد.
وفنانة  بي،  كاردي  الراب  مغنية  على  خصوصًا  وتقدمت 
براندي  روك  الفولك  ومغنية  مونيه،  جانيل  بوب  اإللكترو 
أدار  بعدما  بامتياز  نسائيًا  طابعًا  اكتست  نسخة  في  كاراليل، 
هذا الحفل ظهره للنساء العام الماضي في خضم بروز حركة 

»#مي تو« المناهضة للتحرش الجنسي.
ال  أعمااًل  النساء  تقدم  »قد  العرض:  بعد  ماسغريفز  وقالت 
الذين هم في  الجميع، لكن ال بد من هؤالء  تلقى استحسان 
المقلب اآلخر أن يمدوا لهن اليد ليحصلن على فرصة إلسماع 

الصوت«.
ولم تحصد نجمة البوب، ليدي غاغا، أيًا من الجوائز الكبرى 
التي كانت تصبو إليها، لكنها حازت ثالث مكافآت، اثنتين منها 

عن أغنية »شالوو« من فيلم »إيه ستار إز بورن«.
راب،  ألبوم  أفضل  بجائزة  جهتها  من  بي  كاردي  واكتفت 
والتي أعربت عن فخرها بكونها أول امرأة في التاريخ تفرض 

نفسها منفردة في هذه الفئة.
وللمرة الرابعة على التوالي، أخفق كندريك المار في الحصول 
لفيلم  األصلية  الموسيقى  مع  العام«  »ألبوم  جائزة  على 
»بالك بانثر«. ونال في المقابل جائزة »أفضل أداء راب«، 
بفضل  راب«  أغنية  »أفضل  جائزة  درايك  منح  حين  في 

»غادز بالن«.
»موهبة  عامًا(   23( ليبا  دوا  البريطانية  وُاختيرت 
أصل  من  نساء  ست  عليه  تنافست  لقب  في  العام« 

ثمانية مرشحين.
الحفل،  خالل  جائزة   84 المجموع  في  ووُزعت 
الذي ُأقيم مساء األحد، في مركز ستايبلز سنتر في 

لوس أنجليس.
وكاردي  غاغا  لليدي  عروض  الحفل  وتخللت 
أداء  عن  فضاًل  البيانو،  على  عازفة  كيز  وأليشا  بي 
ونجمة  بارتون  دولي  األميركية  الكانتري  لمغنية 
مع  المسرح  اعتلت  التي  روس،  ديانا  األميركية  الغناء 

حفيدها احتفاًء بعيد ميالدها الخامس والسبعين.
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 يروي تاريخ «أرض الدمى»

 «ليغو»  يتصدر شباك التذاكر األميركية

تصدر فيلم »ذي ليغو موفي 2« شباك التذاكر في أميركا الشمالية 
هذا األسبوع مع بدء عرضه.

»وارنر  شركة  أنتجته  الذي  »ليغو«  فيلم  من  الجديد  الجزء  وحقق 
أيام  ثالثة  أول  خالل  دوالر  مليون   34.4 قدرها  إيرادات  براذرز« 
أيضًا »وات مان  الجديدين  الفيلمين  لعرضه، متفوقًا بسهولة على 
وانت« و»كولد برسوت«، وفق ما أوردته شركة »إكزيبيتر ريليشنسز« 
المتخصصة. وكان من المتوقع أن يحقق هذا الجزء الرابع أداء أفضل، 

وفق »فرانس برس«.
وحقق »ذي ليغو موفي« الذي عُـرض العام 2014 كأول جزء من 
69 مليون دوالر خالل عطلة نهاية األسبوع  أفالم هذه المجموعة، 

األولى لبدء عرضه.
من سلسلة  األخير  الجزء  هذا  أن  ريبورتر«  »هوليوود  موقع  وذكر 
أفالم ليغو، »فقد الكثير من عنصر المفاجأة، التي وُجدت في الفيلم 

األساسي«.
وشارك في هذا الفيلم مرة أخرى عبر تقديم أصواتهم، الممثلون 
تيفاني  إلى  إضافة  أرنيت،  وويل  بانكس  وإليزابيث  برات  كريس 
تحكي  قصة  الفيلم  ويتناول  األولى.  للمرة  رولدولف  ومايا  هاديش 
»أرض  تاريخ  من  قاتمة  حقبة  خالل  واالنتقام  والفوضى  الحب  عن 

الدمى«.
وحل في المرتبة الثانية فيلم »وات من وانت« الكوميدي من إنتاج 
قدرها  بإيرادات  تاراجي بي. هانسون،  »باراماونت« وبطولة  شركة 
الفيلم نسخة جديدة من فيلم »وات ويمن  19 مليون دوالر، وهذا 

وانت« الذي عرض العام 2000 ولكن بتبديل الجنسين.
والمرتبة الثالثة ذهبت إلى فيلم »كولد برسوت« بتحقيقه إيرادات 
القائم  الجدل  الفيلم  افتتاح  على  بلغت 10.8 ماليين دوالر، وطغى 

حول التعليقات المشحونة بالعنصرية من بطل الفيلم ليام نيسون.
بإيرادات بلغت 7.2  أبسايد«  الرابعة فيلم »ذي  المرتبة  وحل في 
ماليين دوالر في األسبوع الخامس لعرضه. أما فيلم »غالس« فاحتل 

المرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 6.4 ماليين دوالر.
وفي ما يأتي بقية المراكز في تصنيف األفالم العشرة األوائل على 

شباك التذاكر في الصاالت األميركية:
-6 »ذا بروديغي« مع 6 ماليين دوالر.

-7 »غرين بوك« مع 3.6 ماليين دوالر.
-8 »أكوامان« مع 3.3 ماليين دوالر.

-9 »سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس« مع 3 ماليين دوالر.
-10 »ميس باال« مع 2.7 مليون دوالر بالمجموع.

أفالم ومسلسالت وأغاني وثقت ثورة ١٧ فبراير
ليبيا  تمر  فبراير،  من  عشر  السابع  في 
بمعمر  أطاحت  التي  للثورة  الثامنة  بالذكرى 
التي  الفنية  القذافي، وهناك عدد من األعمال 

تؤرخ لهذا الحدث الفارق في تاريخ الليبيين.
يوسف«  »أغنية  الوثائقي  بالفيلم  ونبدأ 
الذي  بلياكوس،  كوستا  اليوناني  للمخرج 
الدولي  »سالونيك«  مهرجان  في  عرض 
الواقع  عن  اليونان،  في  التسجيلية  لألفالم 
عديدة  لقاءات  خالل  من  الثورة  بعد  الليبي 
الذي  المجتمع  وتيارات هذا  مع مختلف شرائح 
الحياة  مسرح  إلى  الصعود  في  تدريجيًّا  يبدأ 

السياسية بعد حقبة القذافي.
الليبي  للمخرج  »اإلمارة«  فيلم  لدينا  أيضًا 
من  عدد  في  عرض  الذي  زابطية،  مؤيد 
المهرجانات الدولية، ويقول عنه زابطية: »إن 
الفيلم يسرد واقعًا وحقيقة تعيشهما ليبيا في 
سنواتها األخيرة، ويطرح قضية مهمة نعيشها 
الليبيين«،  كل  ويعانيها  مرارتها  ونعاني 
وفيلم »اإلمارة« من بطولة عبدالحميد التايب 

كحلول  ونضال  خالد  ووهيب  القديري  وعلي 
وعبداللطيف الجعفري وأنور البلعزي. من تأليف 

هاشم الزورق، ومن إخراج مؤيد زابطية.
بعض  الليبيين  المطربين  من  عدد  وطرح 
غالي،  صالح  ومنهم  الثورة،  عن  األغنيات 
الذي لقب بـ»مطرب الثورة«، وقدم عددًا من 
وراء  كانت  التي   ،2011 العام  خالل  األغاني 
»ليبيا  أغاني  ومنها  ليبيا  في  الواسعة  شهرته 
األغاني  هذه  غالي  وقدم  و»بنغازي«.  وبس« 
بالتعاون مع الموسيقي والملحن الليبي تميم، 
الكلمة  زاوية  من  مختلف  طابع  ذات  فكانت 
النقلة  يشبه  ما  وأحدثت  والتوزيع،  واللحن 
الفنية لما هو متعارف عليه على الساحة الفنية 
أغاني  تقدم  42 سنة  لنحو  كانت  التي  الليبية 
اإليقاع  ذات  واللحن  البدوي  الطابع  تحمل 
تمهيد  في  األغاني  هذه  فساهمت  المحلي، 
الفنية  التجارب  من  كثير  لظهور  الطريق 
المشابهة، فبعد فترة من انتهاء الحرب وإعالن 
الشبابية  الفرق  من  موجة  ظهرت  التحرير 

مختلفة  بأغانٍ  والمطربين  الوطنية  واألغاني 
إلى  أقرب  هو  ما  منها  الفنية،  أنواعها  في 
الـ»راب« والـ»هيب هوب« وأغاني الـ»كنتري«.

توثيق  في  الشاعري،  حميد  النجم  وشارك 
و»ليبيانا«  بالدي«  »يا  بأغنيات  الثورة  ذكرى 
أسماء  النجمة  قدمت  كما  بالدي«.  و»شباب 
ودمر«،  و»احرق  نادت«  »ليبيا  أغنية  سليم 
إضافة  قول«،  »قوللنا  قدم  ونيس  ورمضان 
إلبراهيم  وطني«  يا  تعرف  »لو  أغنيات  إلى 
لمفتاح  ماتهون«  ال  وطن  و»يا  عبدالعظيم، 

معيلف، و»شكرًا يا شهيد« لسيف النصر.
قدم  التلفزيونية،  الدراما  مستوى  وعلى 
»دراجنوف«  مسلسل  هويدي  سراج  الكاتب 
قبل  ما  لمرحلة  يؤرخ  درامي  عمل  وهو 
الناحية  من  بعدها  وما  الثورة  ومرحلة  الثورة 
هويدي:  قال  المسلسل  عن  االجتماعية. 
من  مجموعة  قصص  يصور  »دراجنوف 
من  تختلف  الليبية  والشخصيات  العائالت 
للسلطة  وقربها  االجتماعية  المكانة  ناحية 

في  تحدث  التي  والفجوة  السابق  النظام  في 
وانقسام  الثورة  بعد  االجتماعي  الوسط  هذا 
الثورة  تداعيات  نتيجة  الليبي  المجتمع 
أخرى  مرحلة  ودخوله  االنقسام  هذا  واستمرار 
االنقسامات  أصبحت  حيث  الثورة،  نجاح  بعد 
اختالف  مع  تأثيرًا  وأكثر  وضوحًا  أكثر 
أن  إلى  وأشار  المجتمع«.  داخل  القوى  مراكز 
وتعتبر  روسية  قنص  بندقية  هي  »دراجنوف« 
واختيار  العالم،  في  القنص  بنادق  أشهر  من 
بالحبكة  لعالقته  راجع  للعمل  االسم  هذا 
تظهر  التي  نفسه،  العمل  داخل  الدرامية 
داخله.  في  ومحورية  مهمة  مشاهد  عدة  في 
وشارك في هذا العمل عدد من نجوم الساحة 
وجمال  العمروني  ميلود  هم  الليبية  الفنية 
ونادر  الخويلدي  وواصف  عثمان  ومحمد  زايد 
ورمضان  نبيل  ووفاء  نجيب  ومهيبة  اللولبي 
الصادق  ومحمد  كالش  ومهند  المزداوي 
وحوار  وسيناريو  قصة  الفرجاني.  وخديجة 

سراج هويدي، ومن إخراج أسامة رزق. <  حميد الشاعري <  مشهد من مسلسل  »دراجنوف«

في ذكراها الثامنة 

<  أوليفيا كولمان



في
املرمى

الصقور يرد بقوة 
على هروب أربيش

مدرب فريق الصقور صالح رحيل الورفلي، يقول إن هدفه 
هو الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز الموسم القادم، 

معتمدا على مجموعة من الالعبين الموهوبين، وإدارة 
وصفها بالطموحة.

المسؤولة بجمعية الكوثر القائمة على البطولة ◆
النسائية األولى، سلوى البيالح، تتحدث عن 

إقامة أول بطولة نسائية في لبيبا .

◆

مدرب  على  الصقور  ــادي  ن إدارة  ردت 
أربيش،  الحفيظ  عبد  السابق  الفريق 
بخصوص قرار ابتعاده عن تدريب الفريق 

المصراتي.
وجاء الرد على لسان :

بنادي  اإلعــالمــي  المكتب  مدير  أكــد 
الصقور، عبدالعزيز رواف، أن إدارة ناديه 
عليها  وجب  لكن  أربيش،  مرحلة  تجاوزت 
إبتعاده  سبب  أن  إدعائه  بعد  التوضيح 
عن الفريق، عدم حصوله على عقد لمدة 
ذلك  بعد  رفــض  أنــه  كما  أشهر،  ثالثة 

العرض الذي قدم.
ليبيا  في  أننا  »المعروف  رواف:  وقال 
أربيش  والسيد  بالكلمة،  أكثر  نرتبط 
وتقاضى  الصقور  تــدريــب  مهام  قبل 
3 شهور، وترك له المجال مفتوحا  رواتب 

إدارته  على  يعترض  ولم  مايشاء  يفعل 
له كل  ونفذت  واقترح  فغير  أحد،  للفريق 

شروطه«.
الــذي  الــوقــت  »وفــي  رواف:  ــاف  وأضـ
الصحي  المناخ  بتوافر  أربيش  فيه  اعترف 
إعــدادي  لمعسكر  وإقــامــتــه  بالصقور، 
كافة  اإلدارة  خــاللــه  لبت  بطرابلس، 
مريضة،  زوجته  إن  قــال  فجأة  مطالبه، 
أجل  من  االستقالة  ينوي  ال  أنه  وأقسم 
استقباله لعروض أفضل، وإنه سيصطحب 
زوجته للعالج في تونس، وسيعود للفريق 
عملية  إجـــراء  ــر  األم يتطلب  لــم  مــا  إذا 
رغم  يحدث  لم  ما  ــذا  وه لها،  جراحية 
ولم  تونس  من  أيام  ثالثة  بعد  عاد  أنه 
لتدريب  عاد  بل  بمصراتة،  للفريق  يعد 

السويحلي«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني العد 169السنة الرابعة9 جمادى اآلخرة 1440 هــاخلميس 14 فبراير 2019

مالعب 14

يسعى نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، الستغالل األزمة المالية 
التي يعاني منها ميالن، من أجل 

التعاقد مع نجم الفريق، خالل 
الميركاتو الصيفي المقبل. وأوضحت 

صحيفة »صن« البريطانية، أن 
ميالن يحتاج إلى دفع 24 مليون 

إسترليني، من أجل التعاقد مع 
اإليفواري فرانك كيسي بشكل 

نهائي خالل الصيف المقبل، وفقا 
لـ»روسيا اليوم«.

ويعاني ميالن في الموسم 
الحالي، من الوقوع تحت طائلة 

قانون اللعب المالي النظيف الذي 
يفرضه االتحاد األوروبي لكرة 

لقدم على األندية.
وقد يجبر الروسونيري على بيع 

عدد من نجومه إلعادة التوازن 
في ميزانيته بين األرباح 

والخسائر، وحتى ال يتم استبعاده 
أوروبيا في الموسم المقبل.

● عبدالحفيظ أربيش

● صالح رحيل

24

لكرة  ببنغازي  األهلي  فريق  جــدد 
التدريبية  بالمدرسة  عالقته  القدم 
المدرب  مع  تعاقد  حين  الجزائرية 
بلحوت  رشيد  المخضرم  الجزائري 
لــلــمــدرب  خــلــفــا  عـــامـــا«،   73«

المصري محمد عودة.
ــوت، الــمــدرب  ــلــح ويــعــد ب
ينشط  الــذي  الثالث  الجزائري 
هذا  الممتاز  الليبي  الدورى  في 
ــدرب  ــمــوســم، إلـــى جــانــب م ال
شيخة،  بــن  عبدالحق  االتــحــاد 
مجدي  أجدابيا  نجوم  ومــدرب 

كردي.
بلحوت  الجزائري  المدرب  ويعد 

تجربة  ــرة  م ألول  يخوض  الــذي 
هو  الليبية،  بالمالعب  الــتــدريــب 

سادس مدرب جزائري في تاريخ ومسيرة 
النادي األهلي بنغازي بعد تجارب كل من 
ومصطفى  عمارة  وسعيد  زوبا  عبدالحميد 
هدان ومهداوي والطيب مزيان أبوحفص.

تدريب  مهمة  تولى  أن  لبلحوت  وسبق 
فرق  مثل  الجزائرية،  األنــديــة  فــرق  ــرز  أب
ووفاق  الجزائر،  ومولودية  القبائل،  شبيبة 

سطيف.
بالنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  اختتم 

قبل  األربعاء،  اليوم  تدريباته  بنغازي  األهلي 
مباراة األسبوع السابع ببطولة الدوري الممتاز، 

والمقرر إقامتها غًدا الخميس أمام التحدي.
معنوية  أجواء  اليوم وسط  تدريبات  وأقيمت 
المدير  إشراف  وتحت  الجزارة،  العب  من  عالية 
والذي  بالحوت،  رشيد  للفريق  الجزائري  الفني 
مباراة  قبل  الالعبين  معنويات  رفع  على  حرص 

الغد.

للمنتخب  الفني  المدير  طلب  على  القدم،  لكرة  أفريقيا  جنوب  اتحاد  وافق 
العبي  تضم  التي  للفرق  المحلي  الدوري  مباريات  من  عدد  بتأجيل  باكستر، 
المنتخب. ويأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز الفني لمنتخب »األوالد« لالستعداد 
الجيد للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الليبي، يوم 24 مارس المقبل، في الجولة 
األخيرة من التصفيات األفريقية المؤهلة لبطولة األمم اإلفريقية 2019 بمصر.

يشار إلى أن المدير الفني لمنتخب »األوالد« أعلن أنه سيتقدم باستقالته 
من تدريب المنتخب إذ لم يتأهل بالمنتخب لبطولة األمم األفريقية بمصر 
2019، في المباراة المرتقبة أمام المنتخب الوطني في الجولة األخيرة من 

التصفيات.

إفريقيا  جنوب  نظيره  يستضيف  األول  الوطني  منتخبنا  أن  بالذكر  الجدير 
في تونس يوم 24 مارس المقبل، في الجولة األخيرة من التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس األمم األفريقية 2019 بمصر.
ويدخل المنتخب الجنوب أفريقي المباراة أمام ليبيا وهو يحتاج فقط إلى 
الوطني  المنتخب  يخوض  فيما   »2019 »مصر  نهائيات  إلى  ليتأهل  التعادل 
بفرصة واحدة وهي تحقيق الفوز بأي عدد من األهداف، حيث يملك سبع نقاط 
التسع  أفريقيا صاحب  جنوب  خلف  الخامسة،  بالمجموعة  الثالث  الترتيب  في 
نقاط، ونيجيريا الذي ضمن التأهل برصيد عشر نقاط ويتبقى له مباراة أخيرة 

على ملعبه أمام منتخب سيشل صاحب المركز األخير وبنقطة وحيدة.

جنوب أفريقيا تؤجل مباريات الدوري بسبب ليبيا

الــدعــوات  فيه  تتنامى  الـــذي  الــوقــت  فــي 
لإلصطفاف خلف المنتخب الوطني األول لكرة 
لعيد  المقبل،  مارس   24 يوم  لتحويل  القدم 
تنوعها  بكل  الليبية  الجماهير  بدأت  كروي، 
سيناريو  كتابة  في  فرقها،  قمصان  وألــوان 
واحد«  لشعب  واحد  »منتخب  عنوانها  قصة 
المتوسط«  »فرسان  منتخب  دعــم  هدفها 
والمصيرية  المرتقبة  المواجهة  وأثناء  قبل 
في  أفريقيا  جنوب  بمنتخب  ستجمعه  التي 
الجولة  لحساب  بتونس،  المقبل  مارس   24
بطولة  لتصفيات  الخامسة  للمجموعة  األخيرة 
البطولة  لنهائيات  المؤهلة  أفريقيا،  أمــم 

»مصر 2019«.

البداية بالبديل
التحضير  المتوسط«  »فرسان  منتخب  وسيبدأ 
غد  بعد  يبدأ  مغلق  بمعسكر  المواجهة  لهذه 
دوليا  العبا   22 إعــداد  إلى  ويهدف  بتونس، 
المباراة،  ليكونوا جاهزين لخوض  بشكل جيد 
حالة حدوث أي مانع ألي العب من المحترفين.

أمام  مباراته  الوطني  المنتخب  ويخوض 
الثالث  الترتيب  7 نقاط في  »األوالد« برصيد 
أفريقيا  جنوب  خلف  الخامسة،  بالمجموعة 
نيجيريا  ومنتخب  نقاط،  تسع  يملك  الــذي 
مباراة  وله  نقاط  بعشر  التأهل  ضمن  الذي 
منتخب  المجموعة  متزيل  أمــام  أرضــه  على 
»الفرسان«  أمــام  يكون  لن  لذلك  سيشل، 
التأهل  بطاقة  لخطف  الفوز  تحقيق  ســوى 
الرابعة  للمرة  الـ»كان«  مالعب  إلى  والعودة 
في تاريخ الكرة الليبية، وتعويض الغياب عن 

آخر ثالث نسح متتالية.

األرقام تتكلم
األفريقية  التصفيات  فــي  مسيرته  ــالل  خ
الليبي  المنتخب  خــاض  الحالية،  للنسخة 
في  الــفــوز  خاللها  سجل  مــبــاريــات  خمس 
مباراتين فقط أمام السيشل ذهابا بخماسية 
سلبيا  واحد  لقاء  في  وتعادل  بثمانية  وإيابا 
مع جنوب أفريقيا في ديربان وخسر مباراتين 
األهداف  من  وأحرز  نيجيريا  أمام  متتاليتين 
أهداف،  تسة  شباكه  في  واستقبل  هدفا   15
ما يعني أن المنتخب الوطني يملك جيال من 

بعد  الهجومية،  الخصائص  ذوي  الالعبين 
في  أهداف  ثالثة  التهديف  معدل  أصبح  أن 

المباراة الواحدة. 

سلتو ومحمد صالح
الوطني،  المنتخب  هدافي  الئحة  ويتصدر 
أهداف  أربعة  برصيد  سلتو،  أنيس  مهاجمه 
الهدافين  الئحة  في  الثالثة  المرتبة  ويحتل 
النيجيري  المنتخب  هــداف  يتصدرها  التي 
يالحقه  فيما  أهــداف،  ستة  برصيد  إيغالو، 
برصيد  الــرازق،  عبد  بوروندي  منتخب  نجم 
برصيد  ثالثا  سلتو  ويحل  أهــداف،  خمسة 
من  العبين  ستة  مع  متساويا  أهداف  أربعة 
اإلنجليزي  ليفربول  وهـــداف  نجم  بينهم 
بينما  ــالح،  ص محمد  المصري  والمنتخب 
ثمانية  ليبيا  أهداف  باقي  إحراز  على  تناوب 
العبين، وهم أحمد بن علي وحمدو المصري 
والمعتصم  ــن«،  ــي »هــدف زعبية  ومحمد 
وسالم  مجدي  وخالد  الالفي  ومؤيد  صبو 

المسالتي وربيع شادي، »هدف«. 

الجهاز الرابع في الظهور الرابع
نحو  مــشــواره  استهل  الوطني  المنتخب 

بفوز ساحق  الحاسمة  أفريقيا  جنوب  مواجهة 
السيشل  حساب  على  االفتتاحية  الجولة  في 
الوطني  المدرب  قادها  مباراة  في  بخماسية 
ثمين  بتعادل  الفريق  عاد  ثم  الدامجة،  جالل 
أفريقيا  جنوب  مستضيفه  أمام  أهداف  دون 
عادل  الجزائري  المدرب  قادها  مباراة  في 
الفنية  ــور  األم مقاليد  تسلم  ثم  عمروش، 
بمساعدة  المريمي  عمر  الوطني  المدرب 

مباراتين  في  الفريق  تعثر  حيث  بلحاج،  ناصر 
ليأتي  وإيابا«  »ذهابا  نيجيريا  أمام  متتاليين 
اتحاد الكرة بالثنائي الوطني فوزي العيساوي 
الرابع  الفني  الجهاز  ليكونا  وأبوبكرباني، 
ويحسب  القائمة،  التصفيات  في  للمنتخب 
ألكبر  المنتخب  قادا  أنهما  وباني  للعيساوي 
مزق  عندما  الــديــار،  خــارج  أفريقي  انتصار 
شباك السيشل في عقر داره بثمانية أهداف.

سبعة محترفين
المنتخب  مشاركات  تــاريــخ  فــي  مــرة  ألول 
العبين  سبعة  قائمته  تــضــم  ــي،  ــوطــن ال
للفريق،  األساسي  القوام  يمثلون  محترفين 
لالعبين  تواجد  أكبر  كــان  أن  سبق  حيث 
في  المنتخب،  تشكيلة  ضمن  المحترفين 
وضمت   2006 بمصر  ــكــان«  »ال نهائيات 

العبين فقط، طارق التائب وجهاد المنتصر.

التأهل للكان وميالد جيل

الحدث
زين العابدين

بركان

سيمثل انتصار منتخبنا الوطني لكرة القدم فى 
أفريقيا  جنوب  منتخب  أمام  الحاسمة  مباراته 
نقطة  تاريخنا  فى  الرابعة  للمرة  للكان  وتأهله 
انطالقة وتحوال كبيرا فى مسيرة هذا الجيل الذى 
يعد من أبرز األجيال فى تاريخ منتخباتنا الدولية.

كيف ال وهي المرة األولى فى تاريخ مشاركاتنا 
فى  الوطني  منتخبنا  وتشكيلة  قائمة  تضم  أن 
صفوفها ثمانية العبين محترفين ينشطون فى 
مالعب عربية وأوربية مختلفة ويمثلون ركيزة 
سيشكل  للكان  التأهل  فإن  وبالتالي  المنتخب 
من  رفاقهم  وباقي  المحترفين  لهؤالء  ويمثل 
التعوض  ذهبية  فرصة  المحليين  الالعبين 
والتفوت للولوج فى عالم االحتراف وإحداث نقلة 
بالتالي  وسيعود  الكروية  مسيرتهم  فى  كبيرة 
بالنفع على مستوى منتخبنا والعبيه ونجومه فى 

قادم المواعيد واالستحقاقات.
مرحلة  بمصر  الكان  مابعد  مرحلة  وستكون 
خير  البطولة  وستعد  هؤالء  مسيرة  فى  هامة 
دافع وحافز الكتساب الخبرة والتجربة وتسويق 
على  وإمكانياتهم  لقدراتهم  العنان  وإطــالق 
األضواء  وخطف  االنتباه  للفت  الكبير  مسرحها 
وفتح األبواب على مصراعيها أمام ارتفاع سقف 
طموحات كل الالعبين لكى يزداد عدد محترفينا 
ويساهم فى كسر حاجز الخوف والتردد وتطوير 

عقلية الالعب الليبي.
فرصة  الكان  مالعب  إلى  والعودة  التأهل 
من  البد  وبالتالي  كثيرا  عليها  نعول  تاريخية 
استثمار هذه المرحلة وهذا الحدث وأن تتكاتف 
وتتضافر كل الجهود من أجل أن نتوج مسيرتنا 
ويكون حصادها بالتأهل للكان إيذانا بانطالقة 
وميالد جيل جديد سيحمل المشعل وينقلنا إلى 
أكثر  ومستقبل  وآفــاق  جديدة  طريق  خارطة 

إشراقا وتفاؤال ...

تنقذ كيسي
مليون إسترليني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

المنتخب الوطني يبدأ معسكره والجماهير تتكاتف لتحقيق التأهل الرابع لنهائيات أمم أفريقيا 

ليبيا تستلهم وحدتها واملنتخب في املوعد

● كيسي

الوسط – زين العابدين بركان

التأهل والعودة 
لى مالعب الـ 
»كان« للمرة 

الرابعة في تاريخ 
الكرة الليبية

األهلي بنغازي 
يراهن على بلحوت

عامة،  الليبية،  الكرة  جماهير  احتفلت 
الخصوص،  وجه  على  بنغازي،  ومدينة 
بافتتاح ملعب شهداء بنينا، أمس، بعد أن 
تم إعادة تعشيب أرضية الملعب بالعشب 
وترميم  صيانة  جانب  إلى  االصطناعي، 

مختلف مرافقه.
قصير  غياب  بعد  الملعب  هــذا  وعــاد 
جديد  من  القدم  كرة  مباريات  الستقبال 
إعــادة  عليه  تقام  أن  المقرر  من  حيث 
ضمن  التعاون  ضيفه  مع  النصر  مباراة 
المجموعة  لحساب  المؤجلة  المباريات 

األولى للدوري الليبي لكرة القدم.
شهداء  ملعب  وتشييد  بناء  ويــعــود 
توقف  بعد   2009 عام  الى  ببنغازي  ببنينا 
بالمدينة  الرئيسى  بالملعب  اللعب 
إعماره  إعــادة  بهدف  ببنغازي  الرياضية 
رسميا  بافتتاحه  احتفل  حيث   - وتأهيله 
 2009 عام  مارس  من شهر  الخامس  في 
متفرج.  آالف  عشر  لقرابة  مدرجاته  وتسع 
واحتفل بافتتاح ملعب بنينا، بإقامة مباراة 

الليبي األولمبي  احتفالية جمعت المنتخب 
عن  وأسفرت  السوري،  المنتخب  بنظيره 
هدف  أحرز  لهدف  بهدفين  الضيوف  فوز 
المنتخب الوحيد الالعب إيهاب غفير وأدار 

المباراة الحكم الدولي جمال أمبية.
يستقبلها  رسمية  مباراة  أول  وكانت 
بفريق  الهالل  فريق  جمعت  بنينا،  ملعب 
 –  2008 الرياضى  الموسم  فى  الجزيرة 
فوز  أول  النصر  فريق  سجل  فيما   2009
حساب  على  وكــان  الملعب  افتتاح  بعد 
هدف  وأحرز  لصفر  بهدف  االتحاد  فريق 
عبد  المغربى  محترفه  النصر  لفريق  الفوز 

المجيد الجيالنى فى ذات الموسم.
على  رسمية  دولية  مباراة  أول  ولعل 
بنينا، جمعت فريق األهلى ببنغازي  ملعب 
الذي سجل الفوز على ضيفه فريق النادى 
لهدف،  بهدفين  التونسي  الصفاقسي 
ضمن بطولة كأس االتحاد األفريقى لكرة 
محترفيه  األهلي،  ثنائية  وأحــرز  القدم، 
الغيني إبراهيم الخلي، والنيجيري ايفياني.

ملعب شهداء بنينا يعود في ثوب جديد

أعلن المالكم الليبي فتحي بريبش، عن 
طرح تذاكر حضور نزاله المقبل في مالطا 

للحصول على »بطاقة االحتراف« في 
المالكمة.

ونشر بريبش، صورة لتذاكر حضور 
النزال، على صفحته بموقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، وعلق عليها 

قائال: »إلى كل خوتي وأصحابي، ومحبي 
لعبة المالكمة، التذاكر جاهزين، أي حد 
يريد يشجعني ودعمي، يكلمني ونرسله 

التكت«، وفقا لـ»ريميسا«.
وحددت اللجنة المنظمة للنزال، يوم 2 
مارس المقبل، موعدا للمباراة على حلبة 

فندق »إنتر كونتينتايل«.
وكشف بريبش في منشور مطول على 

»فيسبوك« أن المباراة ستشهد نفس 
»شو« مباراة البطل الليبي مالك الزناد 

والبطل عبد المعز الزناد.

بريبش يطلب المساندة 
ليصبح مالكما محترفا

● بلحوت

● جهاز المنتخب األول لكرة القدم

● نجوم المنتخب يتعاهدون علي الفوز قبل المباريات
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رؤى عدد خبراء ومدربين كرة قدم حول وضعية المنتخب الوطني قبل مواجهة جنوب أفريقيا 

واقع »الفرسان« قبل موقعة »أوالد األفريكان«
من  المختلفة  اآلراء  »الوسط«  جريدة  رصدت 
خبراء الرياضية الليبية في حلقة نقاش المنتخب 
أقامتها  والتي  والطموح  الواقع  بين  الليبي 
السبت. كشفت حلقة النقاش التي أقامتها اللجنة 
التنسيقية لإلعالميين الرياضيين بطرابلس، عن 
الليبي..  »المنتخب  حول  األهمية  في  غاية  رؤى 

الواقع والطموح«.
الخبراء  من  عــدد  رؤى  ــدت  رص »الــوســط« 
الوطنيين،  والمدربين  الرياضيين  واإلعالميين 
من خالل هذا التحقيق، لنفتح نافذة على معوقات 
المدى  على  حلها  وسبل  الليبية،  القدم  كرة 
لبناء  والبعيد  أفريقيا«  جنوب  »مواجهة  القريب 
وطموح  مستقبلية  رؤى  لها  كروية  استراتيجية 

بطولي ال يعترف بالتمثيل المشرف.

الواقع المر والبناء المفقود
تعيشه  الــذي  الواقع  حــول  كــان  األول  المحور 
المنتخبات الوطنية لكرة القدم، حيث تحدث في 
منسق  النوصيري،  علي  اإلعالمي،  المحور،  هذا 
لجنة النقابة العامة لإلعالم الرياضي بدرنة، فقال:
على  الــقــدرة  الليبية،  المنتخبات  »ينقص 
استثمار النجاحات، حيث لم يتم استثمار وصول 
أفريقيا،  لنهائيات   1982 في  الليبي  المنتخب 
الالعبين  من  جيل  هناك  كان  الذي  الوقت  في 
من  عليهم  البناء  باإلمكان  الذين  الموهوبين 
خالل التخطيط للمدى القريب والبعيد، كما أن 
المباراة  إلى  وصل  الذي   1986 منتخب  هناك 
النهائية من التصفيات األفريقية المؤهلة لكأس 
بعدها  من  شيء  كل  تهاوى  ذلك  ومع  العالم، 

وبدأنا من جديد«.
والمنتخب الوطني يحتاج أن تتوافر له العناصر 
عمل  خطة  له  تتوافر  وأن  الجيدة،  اإلداريـــة 
القادمة أمام جنوب أفريقيا  ومشروع، ومباراتنا 
لو نجحنا في التأهل سوف يتغير الكثير من األمور 
ونتمنى من الجهات القيادية أن تدعم المنتخب 

الليبي في هذه المرحلة.

االستعداد عند عاشور
الدولي السابق، أحمد  الحكم  من جانبه، تطرق 
استعداد  في  يتمثل  ملموس  واقع  إلى  عاشور، 
المنتخب الوطني لمباراته المصيرية أمام جنوب 
مباريات  آخر  في  المقبل  مارس   24 في  أفريقيا 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس األمم »مصر 

2019«، وقال:
»أمامنا مباراة مصيرية ال ينفع فيها المنتخب 
بمصر،  األمم  نهائيات  إلى  ليتأهل  الفوز  سوى 

هذه  مثل  مصيرية  مــبــاراة  يعقل  هل  ولكن 
نبدأ  الليبية،  الكرة  سمعة  عليها  سيترتب 
االستعداد لها اليوم الخميس، أي قبل شهر من 
المباراة.. أين الخبراء المسؤولون في اتحاد الكرة 
واللجنة األولمبية وهيئة الشباب والرياضة من 
في  الرياضة  إن  نقول  دعونا  االستعداد؟..  هذا 
ليبيا تعاني من العديد من المشاكل والمنتخب 
من  العديد  وقوف  وإلى  مالي  دعم  إلى  يحتاج 

الجهات إلى جانبه«.

واقعية أبو نوارة
أبونوارة،  جمال  الوطني  المدرب  يتحفظ  لم 
واستعرض رؤيته حول واقع المنتخب قبل مباراة 

جنوب أفريقيا، ومستقبله، فقال:
قبل  المنتخب  واقــع  فهم  نحاول  كنا  »إذا 
الكثير  فهناك  أفريقيا،  جنوب  بمباراة  مواجهته 
جدوى  مدى  ما  مقدمتها،  في  التساؤالت،  من 
اليوم،  تونس  في  سينطلق  ــذي  ال المعسكر 
أكثر من  إقامة  فبصفتي رجال فنيا، كنت أفضل 
مباراة ودية، إال أن هذه الفترة لن نجد منتخبا 
مستعدا لمواجهتنا خارج أيام »فيفا« حتى ال تتأثر 

دورياتها المحلية«.
وأضاف أبونوارة: »أختلف في نقطة وحيدة مع 
مدربي المنتخب األول فوزي العيساوي وأبوبكر 
من  ـــ80%  ف تونس،  معسكر  بخصوص  باني، 
العناصر التي تم اختيارها لن تكون ضمن القائمة 
فهناك  أفريقيا،  جنوب  ستواجه  التي  األساسية 
سينضمون  محترفين  العبين  ثمانية  من  أكثر 
بشكل أساسي للقائمة، وهم لن يحضروا اآلن، 
وبالتالي هذا المعسكر لن تعود منه على المنتخب 
أي فائدة، لذلك لو أردنا تقييم الالعبين، فاألفضل 

يكون من خالل منافسات الدوري«.

التقييم والضرر
لالعبين  تقييم  »أحــســن  أبـــونـــوارة،  وتــابــع 
الدوري  خالل  من  يكون  للمنتخب،  المرشحين 
منافسات  ــدوران  ل حاجة  في  أننا  كما  العام، 
الدوري دون توقف، فمبارياته خير لالعبين، كما 
أن دورنا بدأ متأخر جدا ولكي نتممه، علينا أال 

نوقفه بحجة المنتخب«.

موافقة صولة
المنتخب  مدير  رأي  جاء  األخرى،  الواجهة  وعلى 
الوطني األول سالم صولة، على نقيض ما سبق، 

حيث قال:
المنتخب  استعداد  أن  »أرى 

رغم  جــيــد،  أفريقيا،  لجنوب 
أن  سبق  الفني  الجهاز  أن 
تنفيذي  لمكتب  مقترحا  قدم 

االتحاد، بإقامة ثالثة معسكرات، إال أنه تم االتفاق 
فرصة،  ــدوري  ال مسابقة  منح  على  الجميع  بين 
ألسبوع،  سيمتد  الذي  تونس  بمعسكر  واالكتفاء 
وينضم له 23 رياضيا كلهم من الدوري المحلي، 
وسيكون هناك معسكر آخر مع حضور المحترفين«.

األولمبية تتهم األندية
في  برأيها  الدلو  عن  األولمبية  اللجنة  تغب  لم 
القدم،  لكرة  الليبي  المنتخب  ومستقبل  واقع 
وعنها حضر النائب الثاني لرئيس اللجنة محسن 

السباعي، وقال:
»جميع االتحادات الرياضية الليبية تعاني، 

أما بخصوص اتحاد الكرة، فالمنتخب األول 
ويتوجب  الثقيل،  العيار  من  تحد  ينتظره 

علينا التوقف عن نقده لتتوحد صفوفنا 
نهائيات  إلى  التأهل  أمل  ليبلغ  خلفه 

األمم »2019«.
معاناة  في  مشاركون  »جميعنا 
المتكررة،  وإخفاقاتها  القدم  كرة 
لكن اليوم، علينا أن ندعم المنتخب، 
كافة  ليطال  النقاش  فتحنا  لو  أما 

والسبب  يعاني،  فالجميع  االتحادات، 
الرياضية  األندية  في  يكمن  نظري  وجهة  من 
أو  الثورة  قبل  كانوا  من  سواء  والمسؤولين، 

بعدها، فالرياضة ليست من أولوياتهم«.

آليات الطموح
شهدت  التي  النقاش  لحلقة  الثاني  المحور 
مشاركات من أصحاب الخبرة والرؤى الرياضية، 
الرياضي  الخبير  قال  حيث  »الطموح«،  على  ركز 
فرج القماطي: »هناك معايير للطموح الرياضي، 
يجب أن تكون واضحة لنبني عليها مستقبل كرة 
طويلة  استراتيجية  خطط  وفق  الليبية  القدم 

المدي ووضع أولويات لتطوير هذه المعايير«.
لألهلي  السابق  والالعب  الوطني  المدرب  أما 
»كرة  فقال:  صولة،  صالح  والمنتخب  طرابلس 
االنتظام  ومنها  للكثير  تحتاج  الليبية  القدم 
واالهتمام  المسابقات،  إقامة  في  واالنضباط 
بالمنتخبات وبالبنى التحتية ومعالجة القصور في 

تركيبات االتحاد الليبي لكرة القدم«.
أحمد  الدكتور  قال  األكاديمي،  الجانب  على 
الرياضة،:  وعلوم  التربية  كلية  من  عبدالرحيم 
من  يأتي  الليبية  القدم  كرة  بواقع  »النهوض 
ووضع  لإلخفاقات  جذرية  حلول  إيجاد  خــالل 
استراتيجيات حتى نصل إلى غاية الطموح وهو 
الرقي بالرياضة الليبية في شتى المجاالت، وذلك 
يأتي من خالل وضع إدارات فنية جيدة، وخطط 
مستقبلية للمنتخبات الليبية وتطوير المدربين 

المحليين وتحسين البنى التحتية للمالعب«.

طرابلس–الصديق قواس

وافقت  التي  األنــديــة  عن  البدنية،  القوة  اتحاد  أعلن 
إقامتها  المقرر   ،2019 ليبيا  بطولة  في  المشاركة  على 
واألهلي  سرت  »خليج  هي  ناديا،   12 وضمت  بطرابلس، 
الجبل شحات أجدابيا وبوشويرب  بنغازي والتعاون وشباب 
الخليج  ونجوم  مصراتة  والشموع  أجدابيا  والخليج  البيضاء 
الخمس  والمشعل  الخليج  ونجوم  الوليد  بن  والقادسية 

وخالد بن وليد«.
و20  و19   18 أيام  باالتحاد،  التسيرية  اللجنة  وحددت 
التي  البطولة  منافسات  النطالق  موعدا  الجاري،  فبراير 
سليمان  المرحوم  بمجمع  الفئات،  جميع  فيها  ستشارك 
الضراط. ومن المقرر، أن ينظم اتحاد القوة البدنية، األحد 
المقبل، دورة صقل للحكام العاملين، على هامش البطولة، 
الوطني  المنتخب  عناصر  اختيار  عن  اإلعــالن  سيتم  كما 

للقوة البدنية من خالل البطولة.
برنامج  عن  كشف  البدنية  القوة  اتحاد  أن  إلى  يشار 
سيبدأ  والذي   ،2019 لعام  الخارجية  والمشاركات  بطوالته 
العالم  بتنظيم بطولة ليبيا، ومشاركة المنتخب في بطولة 
من  األول  النصف  في  بالسويد،  إقامتها  المقرر  كالسيك، 

شهر يونيو المقبل.

القوة البدنية يخطط لعالمية 
السويد من طرابلس

المبارزة الليبية 
تعلن جاهزيتها 
ألفريقية الجزائر

بنادي  السلة  لكرة  األول  الفريق  العب  حطم 
األهلي طرابلس، نسيم بدروش، الرقم القياسي 
الخاص بالرميات الثالثية في تاريخ مباريات كرة 
 12 الليبية. وتمكن بدروش من تسجيل  السلة 
رمية ثالثية، خالل 26 دقيقة، في المباراة التي 
الخميس  والوحدة،  طرابلس  األهلي  جمعت 

/ 42، ضمن   115 »الزعيم«  بها  وفاز  الماضي، 
وفقا  ليبيا،  بكأس  األولى  المجموعة  منافسات 
لصفحة »ريميسا«. يشار إلى أن الرقم القياسي 
في  الصحيحة  الثالثيات  الرميات  بعدد  الخاص 
فريق  قائد  باسم  مسجل  المحلية،  المنافسات 

الوحدة، مختار شالبي، بـ11 رمية.

بدروش يحطم رقما ليبيا في ثالثيات السلة

أن  ــة،  ــي أوروب صحفية  تقارير  ــدت  أك
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم 
نادي  لمسؤولي  األخضر  الضوء  أعطى 
جلب  على  العمل  أجل  من  يوفنتوس، 
إلى  ــالح  ص محمد  المصري  الــدولــي 

صفوف الفريق.
سايد«،  أوف  »كــوت  موقع  وكشف 
الــمــتــخــصــص فــي أخــبــار انــتــقــاالت 
النادي  وقــادة  رونالدو  أن  الالعبين، 
من  الموافقة  يوفنتوس  إدارة  منحوا 
ليفربول  التفاوض مع  الشروع في  أجل 
والعبه صالح، البالغ من العمر 26 عاما، 

وفقا لـ»سكاي نيوز«.
أفضل  مــن  حاليا،  ــالح،  ص ويعتبر 
قدم  بعدما  الكرة،  عالم  في  الالعبين 

أداء استثنائيا منذ الموسم الماضي.
الشهير:  الرياضي  الموقع  وتابع 
قد  عــاديــة،  تكون  لن  صــالح  »صفقة 
في  يورو  مليون   200 قيمتها  تتجاوز 
قميص  حمل  على  الالعب  وافــق  حال 

السيدة العجوز«.
ستجعل  الصفقة،  تمت  حــال  وفــي 
صالح ثاني أغلى العب في التاريخ بعد 
برشلونة  من  المنتقل  نيمار  البرازيلي 
نحو  مقابل  جرمان  سان  باريس  إلى 

وقبل   ، ــورو  ــ ي مــلــيــون   222
الفرنسي كيليان مبابي المنتقل 
موناكو  من  جرمان  ســان  إلــى 

مقابل 182 مليون يورو.
ــالح  ويــتــصــدر مــحــمــد ص
برصيد  الدوري  هدافي  ترتيب 
على  ــه  أن ويــبــدو  هــدفــا،   17
هداف  بلقب  االحتفاظ  طريق 
الثاني  للعام  »البريميرليغ« 

على التوالي.
وبهدفه، الـ17، المس رصيد 
أهداف صالح مع ليفربول عتبة 
الـ20 هدفا في كل المسابقات 
للموسم  ــك  وذل الــعــام،  هــذا 
وهو  الــتــوالــي،  على  الثاني 
العب  ألي  يتحقق  لم  إنجاز 
منذ أيام األوروغوياني لويس 
سواريز الذي رحل عن الفريق 

قبل 5 سنوات إلى برشلونة.
خالل  هدفا   49 صالح  وأحــرز 
في  ليفربول  مــع  ــاراة  مــب  62
بذلك  ليساهم  البريميرليغ، 
إلى  الــريــدز  قــيــادة حلم  فــي 
حصد اللقب الغائب عن خزانة 
الفريق منذ عام 1990-1989.

بين يوفنتوس وصالح

الطريق إلى ثاني 
أغلى صفقة بالتاريخ

على  للمنافسة  بقوة  مدريد  ريال  العبو  عاد  أن  بعد 
ســوالري،  سانتياغو  المدرب  بقيادة  اإلسباني،  ــدوري  ال
الموسم، بات »الملكي«  السيئة هذا  بالرغم من بدايتهم 

يضع اآلن إنجازا فريدا نصب عينه.
وبفوزه على أتلتيكو مدريد بثالثة أهداف مقابل واحد، 
الخناق  الريال مرة أخرى إلى تضييق  الماضي، عاد  السبت 
حيث  الترتيب،  سبورة  في  المتصدر  برشلونة  غريمه  على 

بات يطارده بفارق 6 نقاط فقط، وفقا لـ»سكاي نيوز«.
»الليغا«،  على  اآلن  ســوالري  المدرب  أبناء  وينافس 
الخميس  سيخوضون،  إذ  أوروبا،  أبطال  دوري  جانب  إلى 
الهولندي،  أمستردام  أياكس  أمام  مهمة  مباراة  المقبل 

في دور الـ16، وكلهم أمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق.
سوالري  سانتياغو  ومدربه  مدريد،  ريال  أنظار  وتبدو 
الذي قاد انتفاضة الفريق األخيرة، مسلطة اآلن على إحراز 
مما  التوالي،  على  الرابعة  للمرة  المرموق  األوروبي  اللقب 

األهم  األندية  بطولة  تاريخ  في  استثنائيا  حدثا  سيشكل 
في العالم.

ومنذ فوز ريال مدريد بلقب البطولة األوروبية 5 مرات 
األوروبية،  البطولة  بدء  مع  و1960   1956 بين  متتالية 

نجح فريقان فقط في الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية.
 1971 ــوام  أع اإلنجاز  هــذا  الهولندي  أياكس  وحقق 
األلماني  ميونيخ  بايرن  يكرر  أن  قبل  و1973،  و1972 
ينجح  لم  بينما  و1976،  و1975   1974 أعوام  نفسه  األمر 
 4 باللقب  االحتفاظ  الالحقة من  السنوات  فريق طوال  أي 

أعوام على التوالي.
ذلك  تحقيق  على  »نظريا«  قــادرا  مدريد  ريال  ويبدو 
الثالث  السنوات  خالل  األوروبي  اللقب  على  سيطر  بعدما 
نقله  تصريح  في  سوالري،  قال  القرن،  إنجاز  األخيرة.وعن 

موقع »غول«: »ال شيء مستحيل«.
معروف  أياكس  أن  األرجنتيني  الفني  المدير  واعتبر 

بالخطط  واهتمامه  الشباب  الالعبين  على  بتركيزه  جدا 
الهجومية".

العام  جيدة  تنافسية  أظهر  الهولندي  "الفريق  وتابع 
ــزال قـــادرا على  الــمــاضــي، ومــا يـ

ال  لكن  السنة..  هذه  التنافس 
لريال  بالنسبة  مستحيل  شيء 

مدريد".
أياكس،  مــبــاراة  وبعد 
الدوري  إلى  مدريد  سيعود 
جيرونا،  أمـــام  األســبــانــي 
خطف  ــى  إل سيسعى  حيث 

مواصلة  سبيل  في  نقاط   3
ولما  الكتالوني،  الفريق  مطاردة 

احتالل  أجل  من  هفواته  استغالل  ال 
المركز األول.

بصورة سريعة للغاية، اعتلت اليابانية نعومي أوساكا، صدارة 
سيمونا  الرومانية  جردت  بعدما  وذلك  العالمي،  التصنيف 
هاليب، من القمة التي حافظت عليها لمدة 48 أسبوعا، بعد 
التغلب على بيترا كفيتوفا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 

الشهر الماضي.
وباتت أوساكا حينها أول العبة آسيوية تصل إلى صدارة 
التصنيف العالمي، وأول العبة أو العب ياباني يصل إلى تلك 

المكانة.
تقام  6 بطوالت  أكبر  لقب ثالث من  أوساكا حاملة  وتعد 
على المالعب الصلبة في الموسم، أستراليا المفتوحة وأمريكا 

المفتوحة إلى جانب إنديان ويلز.

ويبقى إنجاز أوساكا بالوصول إلى صدارة التصنيف العالمي 
بطولة  قبل  وتحديدا  13 شهرا  فمنذ  لسرعته،  نظرا  تاريخيا 
المرتبة  تحتل  اليابانية  كانت   ،2018 عام  المفتوحة  أستراليا 

72 عالميا.
وهي  الماضي  العام  ويلز  إنديان  بطولة  في  وشاركت 
المصنفة 44 عالميا، لتتوج باللقب وترتقي إلى التصنيف 22 

عالميا.
المالعب  في موسمي  لآلمال  مخيبة  نتائج  قدمت  وبعدما 
قائمة  أوساكا  دخلت  الماضي،  العام  والعشبية  الترابية 
مسيرتها،  في  األولى  للمرة  عالميا  األوائل  العشر  المصنفات 
يوم 10 سبتمبرالماضي عقب التتويج بلقب أمريكا المفتوحة.

انتفاضة بطل تقوده لحلم »إنجاز القرن«

نعومي أسرع من اعتلى صدارة تصنيف التنس عامليا

● صالح

● نعومي

● نجم سلة األهلي طرابلس، نسيم بدروش

الليبي  المنتخب  إدارة  أعلنت 
المشاركة  جاهزية  للمبارزة، 
للمبارزة  األفريقية  البطولة  في 
تستضيفها  التي  الشباب  لفئة 
ــرة من  ــت ــف ــالل ال ــر خـ ــزائ ــج ال
الجاري.  فبراير   23 18وحتى 
المنتخب  ــا  ــي حــال ــرط  ــخ ــن وي
تدريبي  معسكر  في  الوطني، 
األسبوع  مطلع  بدأه  بتونس، 
للبطولة  اســتــعــدادا  ــجــاري،  ال

األفريقية.
الليبي  المنتخب  بعثة  وتتكون   
ــراج الــديــن  ــ مــن الـــمـــدرب س
أبو  إيهاب  والحكم  التاجوري 
عبدالسالم  والرياضيين  شكيوة 
أبوجطيلة ومحمد الجبالي وأحمد 
السحيري وأبوبكر القاضي وأنس 
أبوجطيلة ومالك القاضي ومحمد 

الدايخ ومحمد القاضي.
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تريدان في ليبيا؟

يحرك صراعهما السياسي في ليبيا؟

يتوقف هذا الصراع؟

تلتقي مصالحهما؟

تفجر الصراع بينهما؟

فرنسا وإيطالياأثر هذا الصراع على الوضع المتأزم في ليبيا؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

محمد عقيلة العمامي

 كل شيء  

سبحتُ في أنهار عديدة، وقفزت مع شلة من شباب وشابات من فنلندا في نهر »فانتا« 
المتجمد في هلسنكي منذ أكثر من نصف قرن، وأخرجوني نصف ميت كلوح ثلج كاد يظل 
أنهار  األمازون أطول وأهم وأخطر  أن أحدثك عن نهر  البعث، وأستطيع  إلى يوم  كذلك 
في  األزرق،  وأيضًا  األبيض،  والنيل  و»التيمز«  »الدنوب«  ضفاف  على  وتسكعت  العالم، 
السودان رفقة رفيق- ما زال خاطره في الدنيا- يبحث عن قطعة مجففة من ذيل تمساح 
يقال إنها تعيد للكهل شبابه! وهدهدني نيل مصر العظيم ليلتين في رحلة من القاهرة 
إلى األقصر. وعبرت النهر األحمر في فيتنام.. وتسكعت على ضفاف عدد من أنهار ال أذكر 

اسمها.
وسمعتُ عن نهر األردن، وتعجبت كيف أن دور وعمارات عمان الفاخرة تشتري مياهها 
من سقا يطوف عليها بعربته المعدة لذلك، ولم يتوقف عجبي إال بعد أن عرفت أن المسافة 
بين عمان والنهر نحو 100 كيلومتر. ولكن دعوني أخبركم لمَ اهتممت بنهر األردن، الذي 
لم أعرف عنه شيئًا إال بعد أن وصلتني تهنئة من سيدة مسيحية اعتدنا أن نتبادل التهاني 

بمناسبة أعيادنا، اإلسالمية والمسيحية.
كانت المناسبة هي عيد الغطاس، الذي عندما بحثت عن معناه عرفت أنه عيد ظهور 
الثالوث المقدس عند المسيحيين، األب واالبن والروح القدس، في يوم هذا العيد عُمد 

عيسى عليه السالم، عندما غطسه يوحنا المعمدان، 
القديم، فصار  العهد  ليختتم بذلك  األردن،  في نهر 
يناير   19 يوم  المسيحيون  به  يحتفل  مسيحيًا  عيدًا 
من كل عام. ويعدونها مناسبة مهمة، فهي بداية 
الذي  القديم،  العهد  من  الجديد،  العهد  استالم 

يسمى في ثقافتنا اإلسالمية التوراة.
المسيحيين،  عند  قدسية  األردن  لنهر  أن  يعني 
العسكرية  بريطانيا  إدارة  جعلته  الذي  النهر  وهو 
بعد الحرب العالمية الثانية الحدود ما بين فلسطين 
النهر،  هذا  عن  كل شيء  أعرف  أن  فقررت  واألردن، 
الذي ال أذكر أنني بطول دراستي من االبتدائية إلى 
الجامعية عرفت عنه أي شيء، سوى أنه يفصل األردن 

عن فلسطين.
من نهر األردن بدأت رحلة السيد المسيح األخيرة 
إلى بيت المقدس، ومما تذكره الديانة المسيحية أنه، 
عليه السالم، أطعم بهذا النهر خمسة آالف شخص 
ثانية  أسطورة  وتقول  وسمكتين.  أرغفة  بخمسة 
المسيح  يحمل  كان  عندما  كريستوفر  القديس  إن 
ويعبر به النهر التقط سمكة انطبعت عليها بقعتان 
العلمي  اسمها  سمكة  وهي  وسبابته،  إبهامه  من 
، وهو اسم مشتق من كبير آلهة   »Zaios-zeus«
الحضارة اإلغريقية، وتسمى على اسم قديس يدعى 
ليبيا »الديك«. وعالقة  »جون دوري« ونسميها في 
المصادر  من  الكثير  في  ُذكــرت  بالسمك  المسيح 
الدينية، فعلى ضفاف بحيرة طبريا، التي تنخفض نحو 
200 متر تحت سطح البحر، يقع ميناء »كفرناحوم« 
للفرنسيسكان  ودير  األرثوذكس  للروم  وكنيسة 
وجدران ومدافن ومعاصر وخربة المباركة التي ترتفع 
نحو 125 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتضم ديرًا 
»للطليات« وهو يقع في نفس المكان الذي ألقى فيه 

المسيح خطبته المشهورة »موعظة الجبل«.
ترقيم  حجر  لها  المجاورة  المعالم  أبــرز  ومــن 
المسافات الذي يعود إلى زمن اإلمبراطور الروماني 
»آدريانوس«، حيث عاش المسيح يصطاد األسماك، 

وهناك وبخ حواريه عندما أرعبتهم عاصفة، وقال لهم قولته الشهيرة: »لماذا تخافون يا 
قليلي اإليمان؟«.

ونهر إله المحبة هذا، ليس مسالمًا على اإلطالق، ال من ناحية تضاريسه وال من الناحية 
السياسية، فمياهه ليست سلسة االنسياب، ولم يتوقف الصراع للسيطرة عليه منذ زمن 
اإلغريق، فهم أول من عبروه، واحتله الصليبيون ألكثر من 88 عامًا إلى أن تغلب عليهم 

صالح الدين األيوبي العام 1187.
وبامتداد النهر ثمة مناطق تكون المياه فيها صافية، ويعبر النهر الصحارى الجرداء، 
فلسطين«  »ثعبان  مثل  القاتلة،  والثعابين  بالحيوانات  ممتلئة  غابات  هناك  كانت  وإن 
و»حية كليوباترا« وقبل أن ينتهي النهر بالبحر الميت بمسافة، يوجد منحنى جميل يسمى 
»مخاض الحجل!« وهناك عُمد المسيح عليه السالم، وهناك عدد من األديرة والكنائس 
لمختلف الطوائف كل لها طقوس تغطيسها؛ مسيحيو الحبشة يصاحبون طقوس التعميد 

بالطبول، فيما يصاحب طقوس المسيحيين المصريين نغمات الدفوف.
نهر األردن ماٍض في جريانه، يكدر هدوءه الطلقات، وكذلك التصريحات، النارية بين 
حين وآخر، وتنخفض مياهه كثيرًا وتعيق مشروعات الري في بعض األحيان، ولكن هناك 
دائمًا الربيع وخالله ترتفع المياه وتمنح الحياة، مثلما كانت من قديم الزمان، وخلد في 
الترانيم والصلوات المقدسة وباركها الجنس البشري منذ آالف السنين، هكذا وصف لنا 
الكاتب جورج كيت هذا النهر، الذي أكد أن عبور بعض مناطقه خطير بسبب التيارات، التي 
الكاتب مارك توين، الذي عبره، وكأنه يريد أن يقول إن  الكثيرين، ونجا منها  اكتسحت 
الكتاب والشعراء وحدهم من يهبون الحياة لألماكن والبشر والتاريخ! ويستمر نهر األردن 

في غسل وجوه محبيه بمياهه القدسية.

النهر املقدس

 وهدهدني نيل مصر 
العظيم ليلتني في 

رحلة من القاهرة إلى 
األقصر. وعبرت النهر 

األحمر في فيتنام.. 
وتسكعت على ضفاف 
عدد من أنهار ال أذكر 

اسمها

أقوالهم

»يوجد في أفريقيا نحو ثلث عدد 
الالجئين والمشردين داخليًا

في العالم«.

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس

»إن ليبيا تستفيد من المناطق التي 
تنعم باستقرار داخلها«.

سفير هولندا لدى ليبيا
الرس مارس توميرس

»نطالب كافة األطراف بتجنب 
النزاعات والتوقف عن الزج بمنشآت 

القطاع في التجاذبات السياسية«.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط

مصطفى صنع اهلل

»حماية النفط والحقول والموانئ هو 
سبب دخولنا وليس الحتاللها، ونحن 

لسنا مرتزقة أو سارقين«.

رئيس أركان الجيش الليبي
عبدالرازق الناظوري

 مهرجان برلني السينمائي 
في نجدة الكوكب

برلين  يسرد مهرجان 
المعروف  السينمائي 

االجتماعية  القضايا  بمناصرته 
الكوكب،  مسار بشرية تدمر 

الحلول  مع تقديم بعض 
الكندية  وصرحت  المعقولة. 

فيلم  صاحبة  بايشوال  جنيفر 
ذي هيومن  »أنثروبوسين: 

مفصلية  مرحلة  »بلغنا  إبوك«، 
تاريخ كوكبنا، فالبشر هم  في 

الذين يؤثرون على األرض 
القوى  أكثر من كل  وتركيبتها 

مجتمعة«. األخرى  الطبيعية 
السدود اإلسمنتية على  من 

إلى صحراء  الصينية  السواحل 
عمليات  من  المتضررة  تشيلي 

مرورًا  الليثيوم،  استخراج 
الشاسعة  الفحم  بمناجم 
والفيضانات  ألمانيا  في 

البندقية وظاهرة قطع  في 
نيجيريا. في  األشجار 

 فشل مزاد على 
لوحات منسوبة لهتلر

في  مزادات  دار  فشلت 
بيع  في  السبت،  ألمانيا، 

إلى  منسوبة  لوحات  خمس 
جداًل  أثار  مزاد  في  هتلر 

عدة  السلطات  صادرت  بعدما 
حول  شكوك  بسبب  أعمال 

نسبها. صحة 
»فايدلر«  دار  وأوضحت 

التي  اللوحات  أن  للمزادات 
»قد  طبيعية  مناظر  تمثل 

الحق«. وقت  في  تباع 
أنتييه  العامة  النائبة  وقالت 

في  غابرييلز-غورسولكه، 
»فرانس  لوكالة  تصريحات 
في  تحقيقًا  »نجري  برس«: 

نورمبرغ  في  العامة  النيابة 
بالتزوير  شبهات  خلفية  على 

االحتيال«. ومحاولة 
والعشرين  الرابع  وفي 

صادرت  الماضي  يناير  من 
منسوبة  لوحات  ثالث  الشرطة 

في  بيعها  مقررًا  كان  لهتلر، 
في  لالشتباه  برلين،  في  مزاد 

مزيفة. أنها 

أعلنت خطوبة الممثلة جينفير لورانس )28 
عامًا( إلى تاجر األعمال الفنية كوك ماروني 

)33 عامًا(.
وأكد وكيل أعمال بطلة سلسلة »ذي 
هانغر غيمز« لصحيفة »لوس أنجليس 

تايمز« األربعاء، خبر خطوبة لورانس 
وماروني. وشوهد الثنائي مرات عدة معًا 
منذ الصيف الماضي ويبدو أنهما تعارفا 

من خالل أصدقاء مشتركين.
وبدأت شائعات تسري حول الخطوبة في 

المرحلة األخيرة بعدما شوهدت الممثلة في 
مطعم بنيويورك مع »خاتم ضخم« بحسب ما 
ذكر موقع »بيدج سيكس« الذي يعني بأخبار 
المشاهير. جينفير لورانس كانت على عالقة 

سابًقا بالمخرج دارن أرونوفكسي، 
وقائد فرقة »كولدبالي« كريس 

مارتن، والممثل نيكوالس 
هولت الذي شارك معها في 

فيلم »أكس-من«. وحازت 
لورانس جائزة أوسكار أفضل 

ممثلة العام 2012 عن دورها 
في فيلم »سيلفر الينينغز 

باليبوك«. ورشحت لنيل ثالث 
جوائز أوسكار أخرى ألدوارها 
في »جوي« و»وينترز بون« 

و»أميريكن هاسل«.
واشتهرت خصوصًا بدورها 

في سلسلة أفالم »ذي هانغر غيمز« 
التي القت إقبااًل جماهيريًا كبيرًا، 

وأصبحت من الممثالت اللواتي 
يتقاضين أعلى األجور.

إلى مركز ثقافي مفتوح،  أقرب  تبدو ساحة الشهداء في طربلس 
يمتد تاريخه من عشرينات القرن الماضي، وتبقى صفحاته مفتوحة 
لتكون شاهدًا على أحداث عديدة تلونت بمختلف األلوان وخضبتها 
الدماء الذكية ليكون شاهدًا على األفراح واألحزان واآلمال، كما أنه 

متنوعة. بمناسبات  الليبيين  احتفاالت  مختلف  يستقبل 
اسم  تحت  الساحة،  تأسست  الماضي  القرن  عشرينات  ففي 
»ميدان إيطاليا«، وبعد االستقالل في العام 1951 أصبحت »ميدان 
الخضراء«،  بـ»الساحة  مرورًا  الشهداء«  »ميدان  ثم  االستقالل« 
لحكم  األخيرة  السنوات  في  الشهداء«  »ميدان  تعود  أن  قبل 
الساحة  تشهد  العام  وهذا  فبراير.   17 ثورة  إلى  وصواًل  القذافي، 
من  ينطلق  حيث  فبراير،   15 يبدأ  الذي  للسالم  ليبيا  كرنفال  إقامة 
ميدان  حتى  االستقالل  بشارع  مرورًا  الظهرة  بمنطقة  الخلد  قصر 
على  المحتفلون  سيكون  مساء  الخامسة  الساعة  وعلى  الشهداء، 
ومجموعة  والطربية  العربية  واأللحان  المالوف  فرقة  مع  موعد 

الشعبية. للفنون  الوطنية  الفرقة  تؤديها  استعراضية  لوحات 

 ساحة الشهداء..
 كتاب تاريخ مفتوح

خطوبة جينفير لورانس
 الكتاب والشعراء 

وحدهم من يهبون 
الحياة لألماكن 

والبشر والتاريخ! 
ويستمر نهر األردن 

في غسل وجوه 
محبيه بمياهه 

القدسية.
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