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 أشجار غريان
تكتسي بالثلوج
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ارتياح

فضاء

الفضاء  لوكالة  دراسة  كشفت 
الغيوم  »اختفاء  أن  »ناسا«  األميركية 

الحرارة  درجة  سيجعل  المنخفضة 
وتحذر  األرض«.  على كوكب  ترتفع 

أن »نحو ثماني درجات  الدراسة من 
المئوية  الدرجة  إلى  ستضاف  مئوية 

الحالية«.
سيؤدي  مما  وخيمة  عواقب  وستنشأ 

القطبين  في  الجليد  ذوبان  إلى 
األمتار،  لعشرات  المحيطات  وصعود 

التكيف«. على  البشر  قدرة  يتجاوز  بما 

حالة من االرتياح عبرت عنها منظمة 
الدول المنتجة للنفط »أوبك« بعد تغريدة 

الرئيس األميركي ترامب، التي أبلغ فيها 
»أوبك« بأن أسعار النفط أعلى مما 

ينبغي، داعيًا »أوبك« إلى أن »تسترخي 
وتأخذ األمور ببساطة«، وقال األمين العام 

لـ»أوبك« محمد باركيندو، إن الرئيس 
األميركي محل ترحيب للمشاركة في 

الحوار بشأن موازنة العرض والطلب في 
سوق النفط العالمية، 

مليار 2.6
دوالر

إجمالي المعونات التي تعهد المانحون 
بتقديمها إلى اليمن هذا العام خالل 

مؤتمر جنيف.

نفط

كل شيء

كارثة

قريبا في ليبيا
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تكريم السندريال
سعاد حسني.. وإسعاد 

يونس رئيسًا شرفيًا

التاجوري: 
سنعيد البسمة 
لليبيني ونتأهل 

ألمم القاهرة

االتحاد األفريقي يرفض خطط مراكز اإليواء األوروبية
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»قرار النقاب« يخلق جد ال مجتمعيًا ويثير مطالب إصالح التعليم

الخروبي: غاية الفن »الحروفي« مشاهدة القصيدة ال قراءتها

 العجوز
وسط اتهامات واسعة بالتزوير من 

قبل المعارضة، جاء الفوز الثاني لبخاري 
الحاكم العسكري السابق برئاسة 

نيجيريا، بعد انتخابه رئيسًا 
المرة األولى العام 2015 

ألكبر دولة أفريقية ونفطية، 
لكن أجواء التوتر حجبت 

األفق بعد أن رفض 
منافسه، عتيق 

أبو بكر، نتيجة 
التصويت الذي 
شابته ادعاءات 

بالتزوير والفساد، 
فهل هي مؤشرات 

نحو أزمة 
سياسية جديدة 

في بلد تحوم 
الشكوك حول 

صدقية انتخاباته 
الرئاسية منذ 

انطالق »المسلسل 
الديمقراطي« بسبب 
التأجيالت المتكررة، 

أم أن األمور ستمر 
مرور الكرام ويتوج 

الجنرال العجوز رئيسًا 
لفترة ثانية؟

لقاء السراج -حفتر خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
تعددت  و2019،   2017 ظبي  أبو  لقاءي  بين 
الرئاسي  المجلس  رئيس  جمعت  التي  المحطات 
المشير  للجيش  العام  والقائد  الــســراج،  فائز 
التقطت  باليرمو  إلى  باريس  ومن  حفتر،  خليفة 
الكاميرات صور المصافحات بين الرجلين، لتخرج 
على  »االتفاق  ومنها  الصياغة،  متشابهة  بيانات 
إنهاء المرحلة االنتقالية والذهاب إلى االنتخابات 
األزمة  حل  نحو  كخطوة  المؤسسات«  وتوحيد 
البعثة  بيان  في  اليوم  تكرر  ما  وهو  الليبية، 
ليلة  جرى  لقاء  عن  أعلن  الذي  ليبيا،  في  األممية 
يبقى  ما  لكن  اإلماراتية،  العاصمة  في  الخميس 
إزاء هكذا بيانين هو: ما الذي حدث ولماذا، وعلى 
هناك  وهل  محدد،  بشكل  الطرفان  اتفق  ماذا 

أجندة ستنفذ ما يمكن أن يكونا قد اتفقا عليه؟
فعلى نحو متوقع، جاء لقاء السراج–حفتر بدعوة 
وبحضوره،  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  من 
وهو اللقاء الذي كان مقررًا في باريس وفق وكالة 
تفضيل  تم  لكن  اإليطالية،  »ادن-كــرونــوس« 
إحدى دول المنطقة، ذات العالقة باألزمة الليبية.

جاءت  اللقاء،  فحوى  لتوضيح  محاولة  وفي 
تصريحات الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس 
الرئاسي، محمد السالك، التي نقل فيها تأكيدات 
المرحلة  وتقليص  الدولة  مدنية  على  السراج 

االنتخابات. المؤسسات وعقد  االنتقالية وتوحيد 
حل  ال  بأنه  الثابت  موقفه  السراج  جدد  كما 
على  الحفاظ  ــرورة  ض وعلى  لألزمة  عسكريًا 
وإبعادهم  المدنية  والمنشآت  المدنيين  سالمة 
التصعيد  عن  بالتوقف  وطالب  صراعات،  أي  عن 
على  الطرفان  واتفق  الكراهية،  اإلعالمي وخطاب 
االنتخابات، حسب  االنتقالية وعقد  المرحلة  إنهاء 

الرئاسي. الناطق 
يلتقي  التي  األولى  المرة  هي  تلك  تكن  ولم 
أبو  اإلماراتية  العاصمة  في  وحفتر  السراج  فيها 
ظبي، إذ سبق أن التقيا هناك في الثالث من مايو 
من العام 2017، وجرى اتفاق على إجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية في غضون ستة أشهر.
 25 ففي  اللقاءات،  تعددت  التاريخ  هذا  ومنذ 
2017 استضافت العاصمة الفرنسية  يوليو العام 
اتفقا– اللذين  وحفتر،  السراج  بين  لقاًء  باريس 

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وبحضور 
2018، ثم جاءت  على عقد االنتخابات ربيع العام 

مايو  في  لتجمعهما  وباليرمو  باريس  منصتا 
ونوفمبر من العام الماضي، ويتجدد الحديث عن 

موعد انتخابات لم تنعقد حتى اللحظة.
يكون  أن  الليبي  الشأن  متابعون  يستبعد  وال 
لقاء أبوظبي نتيجة ضغوط دولية وإقليمية، لدفع 
ثم  خطواتها،  تجمدت  التي  السياسية  العملية 
التطورات الميدانية األخيرة التي شهدها الجنوب 
الليبي، والجدل المثار حول رفع القوة القاهرة عن 
الجيش  أعلن  أن  بعد  عدمها،  من  الشرارة  حقل 
الدولية حيث  تداعياته  لذلك  لما  عليه،  السيطرة 
وهي  كبرى،  غربية  شركات  ثالث  هناك  تعمل 
الصراع  في خضم  وضعها  يمكن  التي  التداعيات 
إن  ليبيا، حيث  الدور في  الفرنسي–اإليطالي على 
الجنسية  تحمالن  الثالث  الشركات  من  اثنتين 

الفرنسية واإليطالية، وهما توتال وإيني.
رئيس  استبعد  ــصــراع،  ال هــذا  خضم  ــي  وف
تواجد  كونتي،  جوزيبّي  اإليطالية  الحكومة 
مع  مقابلة  في  مضيفًا  ليبيا،  في  العسكري  بالده 
»لقد  الثالثاء:  أوري«،   24 صولي  »إل  صحيفة 

أكثر  دورنا  استعادة  على  باليرمو  مؤتمر  ساعدنا 
لوحدة  محتماًل  حضورًا  كونه  مجرد  من  بكثير 
عسكرية، والذي من شأنه أن يسهم بتغذية عدم 
االستقرار في البالد«، وأوضح أن »المسار قد تم 
دعم  مواصلة  علينا  يجب  حيث  بالفعل،  تحديده 
الحوار مع مختلف  جهود األمم المتحدة، ومتابعة 
إيطالي رسمي  رد فعل  أول  الليبية، وفي  الجهات 
على لقاء السراج – حفتر قال كونتي »نحن نتابع 
األول  ملفنا  وهذا  ليبيا،  في  يحدث  ما  كثب  عن 
أن  حقًا  ونأمل  الدولية،  بالسياسة  يتعلق  فيما 
ولكني  للتوافق،  المناسب  الوقت  هو  هذا  يكون 
بالمسألة،  المحيط  الحذر  كل  مع  ذلــك  أقــول 
بعد  شيغي  قصر  خارج  الصحفيين  إلى  مضيفًا 
المستقلة:  واألقاليم  األقاليم  رؤساء  مع  االجتماع 
يستوجب  النحو  هذا  وعلى  الليبي  الوضع  »لكن 
من  االتــفــاق  قبول  يتم  حتى  االنتظار  بعض 
جميع  قِبَل  ومن  المصلحة،  أصحاب  جميع  قِبَل 
األطراف الفاعلة«، فيما لم يصدر رد فعل بعد من 

الفرنسي. الطرف 

التحرك  تــواكــب  الــداخــلــي،  الصعيد  على 
في  عسكرية  تطورات  مع  أبوظبي  في  السياسي 
الجيش  إعالن  جاء  متزامن  توقيت  ففي  الجنوب، 
والواجبات  العسكرية  »العمليات  أن  الوطني 
القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد«، مشيرًا -على 
العامة،  القيادة  باسم  الرسمي  الناطق  لسان 
»انتظار  في  أنهم  إلى  المسماري-  أحمد  اللواء 
العسكرية  العمليات  بإنهاء  العام  القائد  قرار 
المسماري عن  إعالن  بالجنوب«. وعقب ذلك جاء 
بالجنوب  تراغن  غرب  جنوب  فنقل  منطقة  دخول 
لرتل  فيديو  مقطع  المسماري  ونشر  »سلميًا«، 

عسكري يدخل فنقل.
وفي أبوظبي نفسها، سبق لقاء السراج وحفتر، 
ورئيس  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين  آخر  لقاء 
اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
حقل  عن  القاهرة  القوة  رفع  على  االتفاق  جرى 
الجهات  مع  فــورًا  والتنسيق  النفطي،  الشرارة 
المدنية  المجموعات  كافة  إخراج  على  المعنية 

الحقل. من 
ونص اتفاق السراج وصنع اهلل على أن تتولى 
األمنية  الترتيبات  كافة  وضع  النفط  مؤسسة 
والمرافق  العاملين  حماية  تضمن  التي  الالزمة 
والتجاوزات  األحداث  تتكرر  ال  حتى  بها،  الخاصة 
تسبب  مما  الحقل،  بإقفال  انتهت  التي  السابقة، 
القاهرة ووقف اإلنتاج. ورغم هذا  القوة  في وضع 
االتفاق، إال أن إعادة تشغيل الحقل ال تزال موضع 
ناطق  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت  فقد  تساؤل، 
األربعاء،  أمس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  باسم 
عمليات  استئناف  أمام  فنية  عقبة  توجد  »ال  أنه 
حقل الشرارة النفطي، لكن األمن هو المشكلة«.
ــيــة أو  ومــا بــيــن فــرضــيــة الــضــغــوط الــدول
المصالح  أو  الجنوب  في  العسكرية  التطورات 
يدور  حديث  هناك  الكبرى،  للشركات  النفطية 
األممية  والبعثة  األزمة  أطراف  من  القريبين  بين 
على  للمراهنة  ضرورية  خطة  شبه  عن  ليبيا  في 
إليه  يدعو  الذي  الليبي،  الوطني  الملتقى  عقد 
تحديد  أو  تقريب  باتجاه  سالمة  غسان  المبعوث 
موعد االستحقاق االنتخابي، تتمحور حول برنامج 
الرئيسين،  األزمــة  طرفي  بين  السلطة  تقاسم 
والقائد  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وتكريس  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش،  العام 
ذلك كأحد أهم مخرجات الملتقى، ومن ثم السير 

ورئاسية. انتخابات تشريعية  نحو 

<  لقاء السراج وحفتر في أبوظبي مايو 2017 

على ماذا اتفق الطرفان بشكل 
محدد في أبوظبي، وهل هناك 

أجندة ستنفذ ما يمكن أن يكونا 
اتفقا عليه؟ قد 

 برنامج تقاسم السلطة بين 
طرفي األزمة الرئيسين، السراج، 
وحفتر، وتكريس ذلك كأحد أهم 

مخرجات الملتقى

القضاء البريطاني يالحق مواطنًا ليبيًا »خطف« ابنته!
ليبي  مواطن  قضية  تفاعالت  تتواصل 
البولندية  أمها  من  طفلته  بخطف  مدان 
في  ليبيا،  إلى  واصطحابها  بريطانيا  في 
الجولة األخيرة من معركة قضائية دامت 

ست سنوات.
الليبي  البريطانية  الشرطة  وتالحق 
في  الطفلة  خطف  الــذي  بلعيد  ماهر 
مالغورزاتا  والدتها  من   2012 العام 
حسب  بويلز،  كارديف  في  شيمانوفيتش 
موقع »ويلز أونالين« اإلخباري البريطاني.

األربعاء،  الموقع، في تقرير أمس  وقال 
إطالٍق  على  حصل  بلعيد  ماهر  الليبي  إن 
بخطف  إدانته  بعد  السجن  من  مشروطٍ 
تاليا، وإنه مفقود اآلن في منطقة  طفلته 

هاتفيلد بمقاطعة هيرتفوردشاير.
الثالثاء  عليا،  بمحكمة  قــاض  ونظر 
درجــات  آخــر  ضمن  جلسة  الــمــاضــي، 
التقاضي في دعوى أقامتها والدة الطفلة 
تتمكن  أن  في  أمــاًل  أســرة  محكمة  أمــام 
بحسب  بريطانيا،  إلى  طفلتها  إعادة  من 

الموقع.
وبحسب ما دار في الجلسة، فقد تركت 
عمرها  كان  التي  تاليا،  طفلتها  المرأة 
في  ماهر  زوجها  مع  أشهر،  ثالثة  آنذاك 

نوفمبر من العام 2012 بينما ذهبت هي 
للتبضع في كارديف عاصمة ويلز.

إلى  سيذهب  إنــه  ماهر  قــال  وآنــذاك 
تاليا  خطف  ذلك  عن  بداًل  لكنه  مقهى، 
وأخذها إلى والدته في ليبيا. ولم تتمكن 
والدة تاليا من التواصل مع طفلتها سوى 

عبر تطبيق سكايب.
في  ماهر  اعتقل  فقد  الموقع  وبحسب 
ويلز  جنوب  إلى  عودته  بعد   2014 العام 

عليه  م  وحُكِّ وُأدين بخطف طفلة، 
وبعدها  ســنــوات.  ــع  أرب بالسجن 
في  مــشــروط  ــالق  إط على  حصل 
في  يعيش  ــان  وك  ،2017 العام 

هاتفيلد منذ ذلك الحين.
أثناء  مالغورزاتا  محامي  وطالب 
الجلسة أمام المحكمة بإعادة ماهر 
عند العثور عليه إلى السجن لخرقه 

شروط إطالقه.

لندن - الوسط

مع  لقاءاتهم  حول  خليجيون  وساسة  قادة  شهادات  تتوالى 
العديد من  بحكمه، كاشفة  اإلطاحة  قبل  القذافي  العقيد معمر 
الخارجي. العالم  إدارة عالقاته مع  التي تكشف طريقة  المواقف 

األسبق  السعودية  االستخبارات  رئيس  كشف  مــؤخــرا، 
سلطان  بن  بندر  األمير  واشنطن  في  السابق  المملكة  وسفير 
بأنظمة  لإلطاحة  تجنيده  حــاول  القذافي  معمر  العقيد  أن 
بن  بندر  روى  العربية،  »إندبندنت«  مع  حوار  وفي  الخليج. 
ونقل  سرت،  مدينة  في  القذافي  مع  لقائه  تفاصيل  سلطان 
القادة  دام  ما  تعرف  أنت  فكرة،  بالي  على  طرأت   « قوله:  عنه 
فلسطين،  تتحرر  فلن  كراسيهم،  على  اآلن  الموجودون  العرب 
بن  إلى  كالمه  القذافي–موجها  وقال  سيظل«.  واالستعمار 
أحتضنهم  أن  مستعد  وأنا  مثلك،  ألشخاص  »نحتاج  سلطان–: 
وأفضل  الحكم،  نظام  لقلب  سرية  خاليا  ونعمل  وأدربهم 

الخليج«. مكان نبدأ فيه هو دول 
سبق  إذ  األولــى،  هي  سلطان  بن  بندر  رواية  تكن  ولم 

رئيس  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  كشف  أن 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 
قصة   50 »قصتي...  بعنوان  كتاب  في  بالقذافي  عالقته  طبيعة 
أفريقيا،  في  دبي  أريد  بعنوان  فصل  وفي  عامًا«.  خمسين  في 
جاء في مذكرات بن راشد.. »أستذكر اتصااًل من الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي الذي تواصل معي ذات يوم. قال لي إنه 
يريد بناء دبي جديدة في ليبيا، تكون عاصمة اقتصادية للقارة 

األفريقية«.
آنذاك  التنفيذي  مكتبه  رئيس  لقاء  عن  راشد  بن  وتحدث 
من  بالده  انسحاب  إلى  مشيرا  القذافي،  مع  القرقاوي  محمد 
أننا  »أدركنا  وقال  فترة،  بعد  الجديد  المشروع  حول  المحادثات 
الفساد، وأننا  ندور في حلقة مفرغة، وأن األجواء ملبَّدة بغيوم 
يكن  »لم  مختتما  الدعائية«.  منظومته  في  بروباغاندا  سنكون 
إلى  يحتاج  التغيير ال  التغيير.  يتمنى  التغيير، كان  يريد  القذافي 

إنجازات«. بل  خطابات، 

 »مارس«.. شهر 
»الحصاد« للكرة الليبية

تشهد األسابيع الثالثة األخيرة من 
شهر مارس الجاري، ثالث مباريات، ستمثل 

عنق الزجاجة للكرة الليبية على مستوى 
التمثيل الدولي، الذي أصبح حلمًا طال 

انتظاره عند الجماهير الليبية.
البداية من المنتخب األولمبي الذي 

ينتظر مواجهتين حاسمتين أمام نيجيريا، 
ذهابًا في التاسع من مارس بتونس، وإيابًا 
بنيجيريا خالل أيام من 18 إلى 26 مارس، 
ومن خالل اللقاءين يتطلع الشارع الكروي 

الليبي إلى قطع بطاقة الترشح ألول مرة 
في تاريخه إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ويسعى المنتخب الوطني األولمبي 

إلى تخطي العقبة األولى في طريق حلم 
الوصول لألولمبياد، عندما يلتقي نظيره 
النيجيري في مواجهتين ذهابًا وإيابًا في 
الدور التمهيدي للتصفيات.. من جانبه، 

يحمل المنتخب األول حلم الجماهير 
الليبية بالترشح إلى نهائيات كأس األمم 

األفريقية 2019 بمصر، وذلك عندما 
يلتقي منتخب فرسان المتوسط مع 

نظيره الجنوب أفريقي يوم 24 مارس 
المقبل في تونس ضمن منافسات الجولة 

للتصفيات. األخيرة 

بيان عائم للبعثة األممية في ليبيا حول اجتماع أبوظبي

 القذافي عرض تجنيد »بن سلطان« لالنقالب على أنظمة الخليج

< املواطن الليبي مع ابنته

< األمير بندر بن سلطان

 شهادة خليجية جديدة:

أبوظبي، طرابلس، بنغازي - الوسط



تواصـل 02

البورتوريكي  للمغني  »ديسباسيتو«  أغنية  حققت 
لويس فونسي رقما قياسيا جديدا على »يوتيوب« بعد 
األكثر  الفيديو  ليصبح  مشاهدة،  مليارات   6 تسجيلها 

مشاهدة على الموقع.
أيضا  تحمل   ،2017 يناير  في  المصورة  األغنية  وهذه 
إلى ملياري مشاهدة  الذي وصل  للفيديو  القياسي  الرقم 
و4  أيــام(   204( مليارات   3 و  يوما(   155( وقت  بأسرع 

مليارات )272 يوما(.

الفيديوهات  على  فونسي  لويس  فيديو  ويتفوق 
الناجحة األخرى على »يوتيوب«، مسجال ملياري مشاهدة 
 4 أغنيته »شيب أوف يو«  الذي نالت  أكثر من إد شيران 

مليارات مشاهدة تقريبا.
»يوتيوب«  على  السابق  القياسي  الرقم  حامل  ويحل 
ستايل«  »غانغنام  بأغنيته  ساي  الجنوبي  الكوري  المغني 
الذي كان أول من اجتاز عتبة الملياري مشاهدة، في المرتبة 

الخامسة من الترتيب الحالي مع 3,3 مليارات مشاهدة.

»ديسباسيتو« تسجل رقما قياسيا جديدا

فراق الغوالي مهناك أصعب منه *** وين يخطروا نسهر أنقاطع نومي

أنقول ينتسوا وربك الحال يحنه *** أنقول يرجعوا مرات يوم ايجوني

امرايف بال رادة وني نســتنى *** عطيب الزمان اللي عليه رموني

أثار طلب وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، من رؤساء 
الجامعات الليبية ومراقبي التعليم بالبلديات إعطاء السيدات حقهن في ارتداء 

»النقاب« الكثير من الجدل على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وانقسم رواد مواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« بين مؤيد ومعارض لهذا 

القرار، كما انشغل البعض بوصف وزير التعليم للنقاب بأنه »الزي الشرعي«. 

جدل جديد حول »النقاب« 

احتفل تطبيق التراسل األشهر فى العالم »واتسآب« 
10 سنوات على ظهوره، وذلك بعد إطالقه  بمرور 
هواتف  من  لكل  إطالقه  تم  إذ   ،2009 عــام  فى 
امتالك  من  النهاية  فى  ليتمكن   ،iOSو أندرويد 
قاعدة مستخدمين كبيرة للغاية تضم أكثر من 1.5 

مليار مستخدم نشط شهريا.
10 سنوات ألول مرة  التطبيق قبل  وعند إطالق 
ومقاطع  الصور  مشاركة  على  القدرة  يتيح  كان 
مستخدمو  تلقى   ،2010 يونيو  وبحلول  الفيديو، 
مشاركة  وهــى  تماما  جديدة  ميزة  ــســآب«  »وات
ميزة  على  حصلوا   ،2011 فبراير  فى  بينما  الموقع، 

الدردشة الجماعية.
كذلك فإن ميزة الرسائل الصوتية من المميزات 
بعد  ــآب«  ــس »وات مستخدمو  عليها  حصل  التى 
تطبيق  فيسبوك  شركة  اشترت   2014 وفي  ذلك، 
»واتسآب« الذي وصل إلى 1 مليار مستخدم بحلول 
الشركة  أضافت   ،2016 أبريل  وبحلول   ،2016

التشفير الشامل، ومكالمات الفيديو.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

إذا كان اليجوز لبس الخمار في الحج 
الذى يجتمع فيه أكثر من 2 مليون 

مسلم في مكان واحد . فلماذا يلبس 
الخمار في أماكن الدراسة أوالعمل ؟

Salem Ejbara Ejbara

على وزير التعليم إدراك حقيقة أن النقاب 
ليس زًيا شرعًيا، بل هو زي عرفته بعض 

نساء العرب من يهوديات اليمن.

عبدالحكيم الطويل

نحن مع كل ما ذكر 
ولكن ضد المعلمة التي 

ترتدي النقاب أثناء 
الشرح في الفصل وهذا 

يحدث كثيًرا
باهلل كيف يتواصل 

الطالب مع معلمته وهو 
ال يراها خاصة طالب 

المراحل االبتدائية.

هاله صالح

كشف الوجه ال يقع 
ضمن كشف العورة 
، ويحق لكل من له 

مسؤولية اإلطالع على 
الوجه لمعرفة إذا كانت 

المنقبة هي ذاتها 
صاحبة البطاقة أو ال.

رمضان فتحي

التحقق من هوية شخص 
أصبح مضايقة !!! النقاب 
زي شرعي! . يعني الي 

مش البسات نقاب مش 
ملتزمات بالزي الشرعي 
؟ و المعلمة كيف تلبس 

نقاب ؟ كيف بتم التواصل 
مابينها وبين التالميذ ؟.

Rabee Masu

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 171 23 جمادى األخرة 1440 هــ
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فيلم سوداني يحصد جائزة أفضل 
» وثائقي« في »برلني الدولي«

»واتسآب« تحتفل
 بعيد ميالدها العاشر

حصد الفيلم السوداني الوثائقي »الحديث عن األشجار« للمخرج صهيب جاسم البري، الذي 
عرض في قسم »البانوراما« جائزة أفضل فيلم وثائقي، وتدور أحداثه حول رحلة 4 أعضاء من 

نادي السينما السوداني القدامى الذين يحاولون إحياء تراث السينما السودانية.
ويضم الفيلم أحاديث عن ذكرياتهم وعملهم السابق وكيف كانت األجواء، وهي المحملة 

بالحنين لواقع كان يحمل الكثير من اآلمال والطموحات.
كما شهدت الفعاليات المختلفة عرض خمسة أفالم سودانية أخرى حملت جميعها الفتة 
»كامل العدد«، ومن ضمنها فيلم »أوفسايد الخرطوم« للمخرجة مروة زين الدين، الذي 

والفيلم  »فورم«،  برنامج  عرض ضمن 
رغم بساطته فإنه يثير الجدل واإلعجاب 
في آن واحد، خصوصا أنه يتناول حلم 
عدد من الفتيات الالتي يعشن حياة 
متواضعة بتشكيل فريق لكرة القدم 
منتخبها  يحتل  دولة  في  النسائي 
قياسا  متأخرا  مركزا  القدم  لكرة 

للعديد من المنتخبات األفريقية.
المخرجة مروة زين  واستهلت 
الخرطوم«  »أوفسايد  فيلمها 
النساء  »نــحــن  تــقــول:  برسالة 

كرة  لعب  أو  األفــالم  صناعة  من  محرومات 
القدم في المجتمع«، في محاولة منها إللقاء الضوء على وضع المرأة 

السودانية التي تعاني في الكثير من المجاالت.
ونجحت مروة في اختيار نماذج لفتيات مبتهجات رغم الظروف، ال يملكن سوى الحلم 
وصورت شجاعتهن في »أوفسايد الخرطوم«، وكان من الممكن أن تكون مروة زين 
أكثر عمقا لو ركزت أكثر مع شخصية أو شخصيتين من فتيات الفريق، ومنحتنا لحظات 
اإلنساني  المستويين  على  أيضا  به  يحلمن  وما  عالمهن،  إلى  الدخول  كاملة من 

والشخصي. ولكن يبدو أن حلم الفريق النسائي كان شغفها األكبر لما يحمله من 
تمرد فعلي على واقع مفروض، وقد تكون صعوبات التصوير التي صادفتها مروة قد 

»بنترست« و»يوتيوب« تكافحان املحتويات املضادة للقاحاتحالت بينها وبين ذلك.

كلمة1000

●  تساقط الثلوج علي بلدة جادو بجبل نفوسة 26 فبراير 2019

معلومات  الذكية  الهواتف  في  عدة  تطبيقات  أرسلت 
إبالغ  دون  من  وذلك  لـ»فيسبوك«،  جدا  شخصية 

المستخدمين، حسب تقرير حدث.
الذي نشرته صحيفة »وول ستريت  التقرير  وأظهر 
بها  قامت  اختبارات  إلى  استند  والذي  جورنال« 

تتعلق  معلومات  أن  الصحيفة، 
تكون  قد  األفراد  بخصوصية 
»فيسبوك«  لموقع  سربت 
بواسطة أداة مصممة للمساعدة 
لو  حتى  اإلعالنات،  توجيه  في 
التطبيق  مستخدمو  يكن  لم 
التواصل  شبكة  في  مشتركين 
»فرانس  حسب  االجتماعي، 

برس«.
المعلومات  تلك  وتضمنت 

الحمل  وحالة  بالوزن  تتعلق  تفاصيل 
والتسوق المنزلي، وفق الصحيفة.

التي  المعلومات  تلك  إن  »فيسبوك«  وقالت 
»آي  هواتف  على  موجودة  تطبيقات  معه  تشاركتها 
فون« وهواتف عاملة بنظام أندرويد، تعتبر ممارسات 
األمر بطريقة عمل  يتعلق  القطاع عندما  معيارية في 

إعالنات الهواتف.
أنكليساريا:  نيسا  الشبكة  باسم  الناطقة  وأوضحت 
»نطلب من مطوري التطبيقات أن يكونوا واضحين مع 
معنا،  يتشاركونها  التي  المعلومات  حول  مشتركيهم 

ونحظر عليهم إرسال البيانات الحساسة إلينا«.

كشف باحثون أن تغريدات »تويتر« يمكن أن تؤثر على 
اإلعالمية  للرسائل  استجابتهم  وسرعة  الشباب  تفكير 
كانساس  جامعة  فى  المساعد  األستاذ  وقال  المختلفة. 
 »TOI« لموقع  إربــا  جوزيف  الدراسة  عن  والمسؤول 

الهندى »إن تويتر منفذ إعالمي مهم«.
جيل  إلى  الوصول  يحاولون  الذين  »أولئك  وأضاف: 
األلفية على تويتر يجب أن يضعوا فى اعتبارهم السياق 
والهوية الخاصة بمرسل هذا المحتوى، مما يوحي بأن 
يتم  أن  يجب  شخصي  بشكل  نقلها  يتم  التى  البيانات 

عرضها بحذر دائما«.
وأخذ الفريق عينة من كيفية قيام األشخاص أصحاب 
البشرة البيضاء بمشاركة التغريدات الحقيقية، ثم أجابوا 
قام  ومن  ما  قضية  حول  تصوراتهم  حول  أسئلة  عن 
الوقت  العين  تتبع  أدوات  الرسائل، وقد حددت  بتغريد 
الذى يقضيه المشاركون فى هذا البحث، من خالل قراءة 
كل مشاركة، حيث يتم استخدامها كمقياس الهتمامهم 

بتغريداتهم.
ووفقا لبيانات تتبع العين فنظر المشاركون لفترة أطول 
البيضاء،  البشرة  أصحاب  تويتر  مستخدمي  رسائل  فى 
شخصي  بشكل  نقلها  تم  التى  البيانات  أظهرت  بينما 
مستخدمي  مع  للتفاعل  احتماال  أكثر  سيكونون  أنهم 
»تويتر« من أصحاب البشرة السوداء حول هذا الموضوع، 
وأوضحت النتائج أن أربعة تغريدات صغيرة كانت كافية 

لتغيير وجهات نظرهم بشكل كبير.

»فيسبوك« حصلت على معلومات 
حساسة دون علم املستخدمني

تغريدات »تويتر« تؤثر 
على تفكير الشباب

بينها  االجتماعي  للتواصل  عدة  شبكات  أعلنت 
تدابير  تتخذ  أنها  و»يــوتــيــوب«  »بنترست« 
التي  للقاحات  المضادة  المحتويات  لمكافحة 

تتهم بأنها تساهم في نشرها.
أنــهــا غيرت  وأكـــدت خــدمــة »بــنــتــرســت« 
بالمحتوى  يتعلق  بما  الماضي  العام  سياستها 
األسبوع  كشفته  تطور  وهو  للقاحات،  المضاد 
لوكالة  وفقا  جورنال«،  ستريت  »وول  الماضي 
بدأت  إنها  الشبكة  وقالت  ــرس«.  ب »فرانس 
المتعلقة  البحث  عمليات  نتائج  بعض  تحجب 
ألنها  السرطان،  لمرض  وعالجات  باللقاحات 

كانت تعطي معلومات مضللة ومضرة.
»نريد  بالقول:  الشبكة  باسم  ناطق  وأوضح 
وليس  للناس  ملهما  مكانا  بنترست  يكون  أن 
المضللة،  المعلومات  أي شيء ملهم في  هناك 

إلبقاء  جديدة  طرق  إيجاد  على  نعمل  لذلك 
المحتوى المضلل خارج منصتنا وخارج محركات 
البحوث،  نتائج  حجب  إلى  وإضافة  توصياتنا«. 

حظر الموقع حسابات وأزال »البنز« )التوصيات( 
الطبية  المعلومات  بشأن  قواعده  تنتهك  التي 
لم  »بنترست«  باسم  الناطق  لكن  المضللة، 

يتمكن من إعطاء أرقام محددة.
الجمعة،  أعلنت،  »يوتيوب«  خدمة  وكانت 
للقاحات،  المضادة  اإلعالنات  كل  ستزيل  أنها 
األساسية  الطريقة  على  القضاء  تاليا  يعني  ما 
خاللها  مــن  الفيديوهات  تلك  تحقق  التي 

األموال.
حاالت  إلى  االنتباه  »بازفيد«  موقع  ولفت 
في  التلقائي  التوصيات  نظام  فيها  سمح 
الفيديو  مقاطع  بعض  بعرض  »يــوتــيــوب« 
المضادة للقاحات، ويتزايد الضغط على مواقع 
المتحدة  الــواليــات  في  االجتماعية  التواصل 
إجـــراءات  التــخــاذ  العالم  فــي  ــرى  أخ وأمــاكــن 

حركة  بنمو  سمحت  التي  االنتقادات  لمواجهة 
ضد اللقاحات.

الواليات  في  بالحصبة  شخصا   159 وأصيب 
في   65 بينهم  من  العام،  بداية  منذ  المتحدة 
ومعظم  واشنطن،  والية  في  كالرك  مقاطعة 
ملقحين،  غير  أطــفــاال  شملت  الــحــاالت  هــذه 
نسبة  فإن  األميركية،  الصحية  للسلطات  ووفقا 
األطفال البالغين من العمر سنتين أوأكثر ممن 
لم يلقحوا ارتفعت من 0.9 % العام 2011 إلى 

1.3 % العام 2015.
الديمقراطي  النائب  أرسل  فبراير،   14 وفي 
في  الــمــســؤولــيــن  ــى  إلـ ــة  ــال رس شــيــف  آدم 
المسألة،  »فيسبوك« و»غوغل« للنظر في هذه 
التي  الطرق  في  سيبحث  أنه  »فيسبوك«  ورد 

تخفض ظهور هذا المحتوى.

بالرد  الصينية  »هــواوي«  مجموعة  بادرت 
مجال  في  عالميا  األولى  »سامسونغ«  على 
الهواتف الذكية مع طرح نموذجها الخاص 
القابلة للطي والعاملة بتقنية  من الهواتف 
الخامس »5 جي« تحت اسم »مايت  الجيل 
المؤتمر  انطالق  عشية  األحــد،  إكــس«، 

العالمي لألجهزة المحمولة في برشلونة.
الشركة  المسؤول في  وقال ريتشارد يو 
»عمل  لها  مقرا  شنجن  من  تتخذ  التي 
من  ألكثر  الشاشة  هذه  على  مهندسونا 

ثالث سنوات«، وفق »فرانس برس«.
في  يطرح  الــذي  الهاتف  هذا  وسيباع 
السوق في منتصف العام بسعر يقارب الــ 
مرتفع،  »السعر  بأن  يو  وأقر  2500 دوالر. 
لتخفيض  وسعنا  فــي  بما  نقوم  لكننا 

التكلفة«.
القابل  للهاتف  األمامية  الشاشة  وتمتد 
وتنخفض  سنتيمتر   16,8 على  للطي 
 16 ــع  م الــخــلــف  ــي  ف قليال  مساحتها 
بسطت  ــال  ح ــي  وف سنتيمترا. 
ــان يــتــحــول  ــت ــاش ــش ال
إلى  الــهــاتــف 

 20,3 تغطي  شاشة  مــع  لوحي  جهاز 
سنتيمتر.

مقارنة  عن  يو  ريتشارد  يتوان  ولم 
هذه النسخة الجديدة من إنتاج »هواوي« 
ــذي  ــد« ال ــول ــاالكــســي ف ــع هــاتــف »غ م
سان  في  األربــعــاء  »سامسونغ«  قدمته 
من  سماكة  واألكثر  األصغر  فرانسيسكو، 

»مايت إكس«.
متماشيا  الهاتف  هذا  »ليس  يو  وقال 
 5 الجديد  الجيل  من  األولــى  النسخة  مع 
جي بل مع تلك المقبلة أيضا«، مشيرا إلى 
األولى  المرحلة  لمعايير  يمتثل  الهاتف  أن 
وتلك  هذه  الجديدة  االتصاالت  شبكة  من 

الالحقة أيضا.
ويعلق القطاع آماال كبيرة على الهواتف 
منتجات  فيها  يــرى  التي  للطي  القابلة 
التي  السوق  إنعاش  شأنها  من  جديدة 

تراجعت بأكثر من 4% في 2018.
مبيعات  أن  إلــى  يو  ريتشارد  وأشــار 
لتحتل  ــل«  »آبـ تخطت  التي  ــواوي«  ــ »ه
أكثر من  بلغت  القطاع  الثانية في  المرتبة 
في  الماضي،  العام  وحــدة  مليون   200

مقابل 150 مليونا سنة 2017.

»هواوي« ترد على »سامسونغ« بهاتف قابل للطي
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متابعون ومدونون يشككون في قرار »المركزي«:

مناورات سياسية تساوم أرباب األسر بورقة »الرقم الوطني«
في  المتكرر  المركزي  المصرف  تشكيك  بعد 
صرف  تأخر  وتبريره  المدنية،  األحوال  منظومة 
بالنقد  األسر  أرباب  مخصصات  قيمة  دوالر   500
غير  نحو  وعلى  المنظومة،  بتزوير  األجنبي 
المبلغ  بإعالن صرف  »المركزي«  قرار  جاء  متوقع 
إعتبارًا من يوم األحد المقبل، في قرار أثار جدل 
المراقبين والمتابعين للشأن الليبي حول توقيت 

وأسباب هذا التراجع ودوافعه.
األربــعــاء،  رسمي،  بيان  وفــي  »الــمــركــزي«، 
منظومة  في  التزوير  »حاالت  باإلعالن عن  تعهد 
إلى  اإلشارة  دون  لديه  المثبته  المدنية  األحوال 
إكمال  في  التأخر  إن  القول  مجدًدا  مصدرها«، 
عجز  نتيجة  يأت  »لم  النقدية  المخصصات  صرف 
نقدي أو قصور إداري« معيدًا التأكيد أن السبب 
المدنية  األحوال  منظومة  في  الخلل  »ثبوت  هو 

مثاًل في التزوير الذي لحقها«.
قال  الذي  المصرف  موقف  تبرير  حاول  البيان 
إنه »وجد من واجبه ومسؤوليته الوطنية التنبيه 
إجراءات  اتخاذ  على  المسؤولة  الجهة  وحث  إليه 
على  وأخطار  أضرار  من  له  لما  لمعالجته  حقيقية 
مؤقتًا  الصرف  تأجيل  تم  ولهذا  الوطني  األمن 

حتى يتم استدراك ومعالجة الخلل«.
صرف  أســعــار  سجلت  ــرار،  ــق ال إعــالن  وفــور 
تراجعًا كبيرًا في  تداواًل  األكثر  الدولية  العمالت 
وتراجع  الليبي،  الدينار  مقابل  الموازية  السوق 
 4.29 10 قروش مسجاًل  الدوالر األميركي بفارق 

دينار مقابل 4.39 دينار يوم األربعاء.
الخطوة،  هذه  طبيعة  في  مراقبون  ويشكك 
إذ أعاد أستاذ االقتصاد في جامعة مختار الجديد 
 ،2017 العام  من  نوفمبر  في  حدث  بما  التذكير 
إلى  الدوالر  وقفز  الحمراء  الراية  الكبير  رفع  حين 
من  وضارب  باع  من  »باع  وقال  دينارات،   9.85
شهر  ظرف  في  األسعار  تهاوت  وبعدها  ضارب 

إلى 4.35.
أسبوع  وقبل  يتكرر،  نفسه  »المشهد  وأضاف 
صرح بتصريح زاد معه الدوالر في يوم من 4.35 
وباعوا  ضربتهم  ضربوا  ديــنــارات،   4.55 إلى 
توزيع  عن  اليوم  يعلنوا  أن  قبل  عندهم  اللي 
تظنها  »هل  وتساءل  األسر«،  أرباب  مخصصات 

صدفة؟
يأتي اإلعالن باستئناف صرف المنحة، بعد أن 
الذي  بموقفه،  متمسًكا  المركزي  المصرف  بدا 
هامش  على  الصديق  المصرف  محافظ  أعلنه 
وأرجع  الليبي،  للدينار  الجديد  اإلصــدار  إطالق 
فى  الحاصل  بـ»التزييف  وصفه  ما  إلــى  ذلــك 
منظومة الرقم الوطني« دون أن يعلن حينها أي 

توقيت متوقع الستئناف الصرف.
وفي السياق، كان تأكيد مدير إدارة المراجعة 
منحة  تأخير  سبب  أن  بـ»المركزي«  الداخلية 
التي  الجديدة  التدقيق  عمليات  إلى  األسر  أرباب 
لمنظومة  المدنية  األحــوال  مصلحة  بها  تقوم 
الرقم الوطني، مشيرًا إلى أن سبب التأخير خارج 

نطاق عمل مصرف ليبيا المركزي«.
على  ردت  المدنية،  ــوال  األح مصلحة  لكن 

تصريحات الكبير، بشأن »وجود تزوير في األرقام 
الوطنية« بالمصلحة، مشيرة إلى أنها »تفاجأت« 
ذاته  الوقت  في  ونفت  التصريحات،  هذه  من 
المصرف  بين  الخصوص  بهذا  تنسيق  أي  وجود 
»اإلبالغ  بالمواطنين  البيان  وأهاب  والمصلحة. 

عن أي تزوير يعلمون بحدوثه«.
مصلحة  رئيس  نفى  الماضي،  نوفمبر  وفي 
 890 »ضبط  بالتمر،  محمد  المدنية،  األحــوال 
لجنة  إلى تشكيل  رقم وطني مزور«، مشيرًا  ألف 
للمواطنين،  بالنسبة  البيانات  كافة  من  للتحقق 
حتى  اللجنة  تلك  لتحقيقات  نتائج  لم تصدر  فيما 

اآلن
وزارة  دخلت  أن  بعد  تــأزمًــا  الموقف  وزاد 
خط  على  الوطني،  الوفاق  بحكومة  الداخلية 
ومصلحة  المركزي  المصرف  بين  الدائر  السجال 
الوطني،  الرقم  تزوير  حول  المدنية،  األحــوال 
الجارية  التحقيقات  لكافة  التام  »دعمها  معلنة 

من مكتب النائب العام« في هذا الشأن.
الداخلية عبرت عن »تحفظها على عدم  وزارة 
المهني  بالسلوك  الرسمية  الجهات  التزام بعض 
وذات  القضائية  الجهات  مع  والتعاون  المنضبط 
أوشبهات  أي مالحظات  عن  باإلبالغ  االختصاص 

جانبها  من  مالحظة  أو  رصــد  محل  تكون  قد 
البلبلة  بــإثــارة  المسلك  ذلــك  عن  واالنــحــراف 
بالدقة  تتسم  ال  مرسلة  بتصريحات  والفوضى 

التحقيقات  على  التشويش  شأنها  ومن  والدليل 
الجهات  وكذلك  القضائية  السلطة  من  الجارية 
إشــارة  في  العالقة«  ذات  المسؤولة  اإلداريــة 

المركزي  المصرف  محافظ  تصريحات  ــى  إل
بالخصوص.

تأخر  من  استغرابهم  عن  مــدونــون  وعبّر 

ثم  التزوير  اتهامات  بسبب  الــعــالوة  صــرف 
وجود  عدم  من  مستغربين  القرار،  عن  العودة 
الملف  هذا  في  الدولة  مستوى  على  تحقيقات 
هذا  »كان  إذا  ما  حول  وتساءلوا  الخطورة،  بالغ 
التلكؤ ورقة مساومة سياسية، خاصة بعد تعيين 
أمناء  مجلس  في  الكبير  على  المحسوبين  أحد 

لالستثمار!!«. الليبية  المؤسسة 
المركزي  المصرف  باسم  السابق  الناطق 
أثبتت  الــدوالرات  »هــذه  إن  قال  العول  عصام 
جعلوا  مسؤولين  بين  ــزر  وج مد  قضية  أنها 
ظنهم  »خاب  مضيًفا:  سياسيًا«،  مشروعًا  منها 
اإلعالمي  فشلهم  واتضح  غسيلهم  ونــشــروا 
فقد  المواطن  لصالح  كانت  والنتيجة  الذريع 

حصد دوالراته وسط هذا الضجيج !!«.
في  المركزي  ليبيا  مصرف  بدأ  عامين  ومنذ 
ألرباب  الرسمي  بالسعر  الــدوالر  بيع  طرابلس 
األسر ،إذ يحق لكل فرد الحصول على 500 دوالر.
 1300 رقم  الرئاسي  المجلس  لقرار  ووفًقا 
مبيعات  على  رسم  فرض  بشأن   2018 لسنة 
بتحصيل  التجارية  المصارف  تقوم  األجنبي  النقد 
الرسم  ويستخدم  مصرفي  حساب  عبر  الرسم 
القائمة  االلتزامات  وسداد  العام  الدين  إلطفاء 
بسعر  األسر  أربــاب  منح  صرف  مع  الدولة  على 

الدوالر الرسمي 1.38 دينار مقابل الدوالر.
بـ»3.7  األسر  أرباب  منح  مصروفات  وبلغت 
لعدد  الماضي2018  العام  بنهاية  ملياردوالر« 

7.450مليون نسمة. ليبيا  سكان 
وكان مصرف ليبيا المركزي، أعلن في منتصف 
للمصارف  تعليماته  إصــدار  الماضي  سبتمبر 
لكل  دوالر   500 صــرف  فــي  بالبدء  التجارية 
أرباب  لمخصص  إضافتها  جرى  التي  مواطن، 

األسر عن العام 2018.
أرباب  لمخصص  المبلغ  هذا  إضافة  وجــاءت 
2018، وفقًا لبرنامج اإلصالحات  األسر عن العام 
الرئاسي  المجلس  أعلنه  ــذي  ال االقتصادية 
لحكومة الوفاق الوطني، وذلك في خطوة مهمة 
االقتصاد  وإنعاش  المواطن  عن  المعاناة  لرفع 

في البالد.
خالل  البرنامج  اعتمد  الماضي،  سبتمبر  وفي 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  عقده  اجتماع 
إضافة  معيتيق،  أحمد  ونائبه  بطرابلس،  السراج 
الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  إلى 

ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري.
بشأن  الــخــاص  االجتماع  محضر  وتضمن 
االقتصادية، فرض رسوم على  تنفيذ اإلصالحات 
دعم  سياسة  ومراجعة  األجنبي،  النقد  مبيعات 
المحروقات واإلجراءات المصاحبة لها، إلى جانب 
500 دوالر أميركي لمخصص أرباب  إضافة مبلغ 

األسر لكل مواطن عن العام 2018.
األعــوام  خــالل  البالد  شهدته  ما  ظل  وفــي 
بدأت  متردية  اقتصادية  أوضــاع  من  األخيرة 
بمنحة  نهاية  األســعــار  وغــالء  السيولة  بشح 
على  تأثيره  ــع  وق ــذي  ال ــر  األم األســـر،  أربـــاب 
الجهات  لكافة  تام  غياب  في  البسيط  المواطن 
سيظل  متى  إلى  السؤال  يتجدد  المسؤولة، 
السياسية  المساومات  فاتورة  يدفع  المواطن 

الضيقة؟!! الشخصية  المصلحة  ومناورات 

 ملاذا يستأنف الكبير صرف الـ500 دوالر بعد حديثه عن تزوير الرقم الوطني ؟
 مختار الجديد: مضاربات الدوالر أعادت التذكير بسيناريو »الراية الحمراء«
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لقاءات متعددة جمعها االنتخابات وتوحيد املؤسسات

السراج وحفتر في أبوظبي: ضغوط دولية.. أم مصالح نفطية؟

تعددت   ،2019 في  وإليها   2017 ظبي  أبو  من 
الرئاسي  المجلس  رئيس  جمعت  التي  المحطات 
العام  والقائد  السراج  فائز  الرئاسي  مجلس 
للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ومن باريس 
إلى باليرمو التقطت الكاميرات صور المصافحات 
بين الرجلين، لتخرج بيانات -طالما تكررت- حول 
وتوحيد  واالنتخابات  االنتقالية  المرحلة  إنهاء 
معها  ويبقى  الليبية،  لألزمة  كحل  المؤسسات 
السؤال قائمًا حول دوافع هذا اللقاء وأهداف كل 

طرف من عقده.
فعلى نحو متوقع هذه المرة، جاء لقاء السراج 
أبوظبي،  اإلماراتية  العاصمة  في  األربعاء  وحفتر 
سالمة،  غسان  األممي  المبعوث  من  بدعوة 
وبحضوره، وهو اللقاء الذي كان مقررًا في باريس 
وفق وكالة »ادن-كرونوس« اإليطالية، لكن تم 

تفضيل إحدى دول المنطقة.
بيان  وفي  ليبيا،  في  للدعم  األممية  البعثة 
التي  التفاهمات  فحوى  عن  كشفت  مقتضب، 
رئيس  أن  ــرت  ذك إذ  اللقاء،  هــذا  عن  خرجت 
اتفقا  للجيش  العام  والقائد  الرئاسي  المجلس 
خالل  من  االنتقالية  المرحلة  إنهاء  ضرورة  على 
أن  إلى  األممية،  البعثة  وأشارت  عامة،  انتخابات 
استقرار  على  الحفاظ  سبل  على  اتفقا  الطرفين 

ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
جاءت  اللقاء،  فحوى  لتوضيح  محاولة  وفي 
تصريحات الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس 
الرئاسي محمد السالك، التي نقل فيها تأكيدات 
المرحلة  وتقليص  الدولة  مدنية  على  السراج 

االنتقالية وتوحيد المؤسسات وعقد االنتخابات.
حل  ال  بأنه  الثابت  موقفه  السراج  جدد  كما 
على  الحفاظ  ضــرورة  وعلى  لألزمة،  عسكريًا 
وإبعادهم  المدنية  والمنشآت  المدنيين  سالمة 
التصعيد  عن  بالتوقف  وطالب  صراعات،  أي  عن 
اإلعالمي وخطاب الكراهية، واتفق الطرفان على 
إنهاء المرحلة االنتقالية وعقد االنتخابات، حسب 

الناطق الرئاسي.
يلتقي  التي  األولى  المرة  هي  تلك  تكن  ولم 
أبو  اإلماراتية  العاصمة  في  وحفتر  السراج  فيها 
ظبي، إذ سبق أن التقيا هناك في الثالث من مايو 

من العام 2017، وجرى اتفاق على إجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية في غضون ستة أشهر.

 25 ففي  اللقاءات،  تعددت  التاريخ  هذا  ومنذ 
يوليو العام 2017 استضافت العاصمة الفرنسية 
اتفقا  اللذين  وحفتر،  السراج  بين  لقاًء  باريس 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وبحضور 
على عقد االنتخابات ربيع العام 2018، ثم جاءت 
مايو  في  لتجمعهما  وباليرمو  باريس  منصتا 
ونوفمبر من العام الماضي، ويتجدد الحديث عن 

موعد انتخابات لم تنعقد حتى اللحظة.
إذ  ما  حول  الليبي  الشأن  متابعون  ويتساءل 
كان لقاء أبوظبي األخير هو نتيجة ضغوط دولية 

وإقليمية
تجمدت  الــتــي  السياسية  العملية  لــدفــع 
-وفق  الليبي  الملتقى  عقد  تعثر  مع  خطواتها 
على  الموقف  أن  أم  األممي-،  المبعوث  خطة 
الجنوب  التي شهدها  األخيرة  والتطورات  األرض 
نحو  األطراف  دفعت جميع  الشرارة  وحقل  الليبي 

الطاولة.
المشهد  على  نفسه  فرض  األميركي  الموقف 
السياسي  المسؤول  جدد  حين  الماضي،  اإلثنين 
هاداس،  جوليان  ليبيا،  لدى  األميركية  بالسفارة 
في  عسكرية  عمليات  أي  ــالده  ب »مــعــارضــة« 
ومن  كانت  ذريعة  أي  تحت  طرابلس،  العاصمة 
أي أطرف، داعية إلى »ضرورة توحيد المؤسسات 

األمنية والمؤسسة العسكرية«.
ــدد مــن أعــضــاء مجلس  وخـــالل لــقــاء مــع ع
»ثبات  هاداس  األميركي  المسؤول  أكد  الدولة، 
الواليات  وأن  الليبية،  القضية  تجاه  بالده  موقف 
إال من خالل  الليبية  لألزمة  حاًل  ترى  ال  المتحدة 
انتخابات حرة ونزيهة، يتفق على كافة حيثياتها 

الليبيون تنهي المرحلة االنتقالية«.
األميركي شدد على »تمسك بالده  المسؤول 
الوحيد  السبيل  وأن  الديمقراطي،  المسار  بدعم 
االنتخابات«،  صناديق  هو  السلطة  إلى  للوصول 
مؤكدًا أن »الواليات المتحدة تتمسك بمواقفها 
النفطية  المنشآت  خضوع  بخصوص  السابقة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  لسلطة  البالد  في 

الموحدة بطرابلس«.
اإليطالي–الفرنسي  التنافس  احتدام  ووسط 
على الملف الليبي، جاءت القمة العربية–األوروبية 
األميركية،  التأكيدات  من  مقاربًا  موقفًا  لتعلن 

دعم  على  خاللها  المشاركون  الزعماء  اتفق  إذ 
الليبي  السياسي  االتفاق  لتنفيذ  األممية  الجهود 
»الصخيرات«،  باتفاق  والمعروف   2015 العام 
نية  بـ»االنخراط بحسن  الليبيين  مطالبين كافة 
في الجهود التي تقودها األمم المتحدة والرامية 
إلى  الديمقراطي  التحول  بعملية  الوصول  إلى 

نتيجة ناجحة«.
الحكومة  رئيس  استبعاد  جاء  ذلــك،  وعقب 
بــالده  تــواجــد  كونتي،  جــوزيــبّــي  اإليطالية 
العسكري في ليبيا، مضيفًا في مقابلة مع صحيفة 

ساعدنا  »لقد  الثالثاء:  أوري«،   24 صولي  »إل 
بكثير  أكثر  دورنا  استعادة  على  باليرمو  مؤتمر 
من مجرد كونه حضورًا محتماًل لوحدة عسكرية، 
والذي من شأنه أن يسهم بتغذية عدم االستقرار 
تحديده  تم  قد  »المسار  أن  وأوضح  البالد«،  في 
جهود  دعم  مواصلة  علينا  يجب  حيث  بالفعل، 
مختلف  مع  الــحــوار  ومتابعة  المتحدة،  األمــم 

الجهات الليبية.
التحرك  تــواكــب  الــداخــلــي،  الصعيد  على 
في  عسكرية  تطورات  مع  أبوظبي  في  السياسي 

الجيش  إعالن  جاء  متزامن  توقيت  الجنوب، ففي 
والواجبات  العسكرية  »العمليات  أن  الوطني 
القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد«، مشيرًا -على 
العامة،  القيادة  باسم  الرسمي  الناطق  لسان 
»انتظار  في  أنهم  إلى  المسماري-  أحمد  اللواء 
العسكرية  العمليات  بإنهاء  العام  القائد  قرار 
المسماري  إعــالن  جاء  ذلك  وعقب  بالجنوب«. 
دخول منطقة فنقل جنوب غرب تراغن بالجنوب 
لرتل  فيديو  مقطع  المسماري  ونشر  »سلميًا«، 

عسكري يدخل فنقل.

فترة  منذ  يعيش  الليبي  الجنوب  أن  يذكر 
االنفالت  في  تتمثل  صعبة  أمنية  ظروفًا  طويلة 
المسافرين  خطف  حــاالت  كثرت  حيث  األمني، 
 15 الوطني في  الجيش  واالعتداء عليهم. وأعلن 
لتطهير  عسكرية  عملية  انطالق  الماضي،  يناير 
إرهابيي  من  للبالد  الغربي  الجنوب  مناطق 
تنظيمي داعش والقاعدة اإلرهابيين، والعصابات 
العامل  دور  حول  مراقبون  ويتساءل  اإلجرامية. 
العسكري في موازين القوى على األرض، خصوصًا 

أن الجيش يسيطر على إقليم برقة و فزان.
ديسمبر  منذ  المغلق  ــرارة  ــش ال حقل  ــا  أم
الماضي، وأعلن الجيش الوطني تأمينه في وقت 
سابق الشهر الجاري، فقد حظي بنصيب من تلك 
التطورات المتسارعة على الصعيد الداخلي، وهو 
ما أثار تساؤالت حول ما إذ كان تطورات الحديث 
عن هذا الحقل ترتبط بضغوط تمارسها شركات 

نفط غربية تضررت من هذا اإلغالق.
وفي هذا السياق، سبق لقاء السراج وحفتر في 
أبو ظبي، لقاء آخر بين رئيس المجلس الرئاسي 
ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع 
عن  القاهرة  القوة  رفع  على  االتفاق  جرى  اهلل 
حقل الشرارة النفطي، والتنسيق فورًا مع الجهات 
المدنية  المجموعات  كافة  إخراج  على  المعنية 
السراج وصنع اهلل على  اتفاق  الحقل. ونص  من 
الترتيبات  كافة  وضع  النفط  مؤسسة  تتولى  أن 
العاملين  حماية  تضمن  التي  الالزمة  األمنية 
األحداث  تتكرر  ال  حتى  بها،  الخاصة  والمرافق 
والتجاوزات السابقة، التي انتهت بإقفال الحقل، 
ووقف  القاهرة  القوة  وضــع  في  تسبب  مما 
إعادة تشغيل  أن  إال  االتفاق،  اإلنتاج. ورغم هذا 
وكالة  نقلت  فقد  تساؤل،  تزال موضع  ما  الحقل 
الوطنية  المؤسسة  باسم  ناطق  عن  »رويترز« 
فنية  عقبة  توجد  »ال  أنه  األربعاء،  أمس  للنفط، 
النفطي،  الشرارة  حقل  عمليات  استئناف  أمام 

لكن األمن هو المشكلة«.
وما بين فرضية الضغوط الدولية أو التطورات 
النفطية  المصالح  أو  الجنوب  في  العسكرية 
حول  قائمًا  السؤال  يبقي  الكبرى،  للشركات 
انتخابات وتوحيد مؤسسات اتفق عليها الطرفان، 
لكنهم اتفقوا أيضًا على عدم تحويلها من دائرة 
األماني الكبار إلى واقع يلمسه الليبيون وينقلهم 

نحو االستقرار!

 محللون: املوقفان األميركي واألوروبي أعادا الروح ملهمة املبعوث األممي

 غموض حول استمرار إغالق الشرارة رغم اتفاق السراج وصنع الله على إعادة فتحه
< السراج خالل لقائه مع نائب الرئيس اإلماراتي محمد بن راشد آل مكتوم أمس األربعاء
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قمة شرم الشيخ جددت دعم املبعوث األممي

إرادة أوروبية لحل 
األزمة الليبية دون 

آليات واضحة

في  انعقدت  التي  األوروبية،  العربية-  القمة  خرجت 
واإلثنين  األحد  يومي  المصرية  الشيخ  شرم  مدينة 
حيث  الليبية،  األزمة  تجاه  موحد  بموقف  الماضيين 
الجهود  دعم  على  واألوروبيون  العرب  الزعماء  اتفق 
كافة  مطالبين  »الصخيرات«،  اتفاق  لتنفيذ  األممية 
التي  الجهود  في  نية  بـ»االنخراط بحسن  الليبييين 
تقودها األمم المتحدة، الرامية إلى الوصول بعملية 

التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة«.
ورغم اتفاق المراقبين على أهمية الموقف الموحد 
المشاركين  القادة  أن  إال  القمة،  عنه  أسفرت  الذي 
الجمود  تكسر  واضحة  بآليات  يخرجوا  لم  القمة  في 
البالد، خصوصًا في ملف  السياسية في  العملية  في 
الليبي،  الملف  حول  الفرنسي–اإليطالي  الصراع 
الذي سجل مشاركة رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي 
كونتي، في مقابل غياب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، واكتفاء باريس بمشاركة وزير الخارجية جان 

إيف لودريان على رأس الوفد الفرنسي.
القاهرة،  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  ويرى 
بين  عمل مؤسسى  »أول  القمة  أن  فهمي،  د.طارق 
الجامعة العربية واالتحاد األوروبى، وأظهرت مواقف 
فيما  الليبي«،  الملف  فى  مشتركة  أوروبية  عربية- 
إلى  الالوندي،  الدولية د.سعيد  العالقات  يشير خبير 
أن »الجانب األوروبي أعطى اهتمامًا لملف ليبيا ألن 
باريس  بين  األوروبــي  االتحاد  داخل  خالفات  هناك 
نفسها  رومــا  تعتبر  حيث  الشأن،  هــذا  في  ــا  وروم
المستعمر السابق، ويجب أن يكون لها نصيب كبير 
فيها، لكنه أضاف: »هناك إرادة سياسية أوروبية لحل 

األزمة الليبية«.
حكومات  وممثلي  رئيسًا   40 من  أكثر  وطالب 
بيانهم  في  األوروبي،  واالتحاد  العربية  الجامعة  في 
شأنه  من  إجراء  أي  عن  »باالمتناع  بالقمة  الختامي 
تصعيد التوتر واإلخالل باألمن وتقويض االستقرار«، 
المتحدة  األمم  ممثل  عمل  »خطة  دعم  إلى  ودعوا 

الخاص في ليبيا«.
حرص  القمة،  أمام  كلمته  وخالل  المقابل،  في 
إعادة  على  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
تأكيد 3 رسائل رئيسية، األولى أن حل األزمة الراهنة 
دستورية  قاعدة  على  انتخابات  إجــراء  في  يكمن 
سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح 
الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق االقتراع. 

»أهمية  على  التأكيد  فكانت  الثانية  الرسالة  أما 
توحيد المؤسسات السيادية والحيوية، وعلى رأسها 
المؤسسة العسكرية، مشددًا على أهمية العمل على 
الرسالة  وكانت  الخارجية«،  السلبية  التدخالت  وقف 
الثالثة عن مكافحة اإلرهاب، وما يحدث من تنسيق 

بين حكومة الوفاق ودول صديقة في مكافحته.
أجندة  في  العربي  الدور  برز  الغضون،  هذه  في 
على  الجامعة  الدول  جامعة  القمة، من خالل حرص 
الدول  جامعة  مبعوث  يقول  إذ  الليبي،  الملف  طرح 
العربية إلى ليبيا، صالح الدين الجمالي في تصريح 
هاتفي إلى »الوسط«، إن الجامعة قررت أن تلعب دورًا 
كبيرًا خالل القمة لتطوير األجندة األوروبية وتوحيد 

الموقف العربي- األوروبي في الملف الليبي.
المبعوث العربي حرص على التأكيد أن »التدخالت 
للشعب  يحدث  فيما  كبيرًا  سببًا  كانت  الخارجية 
ليبيا  في  الدول  عديد  »مطامع  أن  مضيفًا  الليبي«، 
االنقسام«.  وزيادة  المتنازعة  األطراف  الى دعم  أدت 
وأضاف: »الجامعة تطالب باإلفراج عن األموال الليبية 
المجمدة«، داعيًا إلى »رفع الحظر عن السالح لتزويد 

لمكافحة  الالزم  بالسالح  واألمنية  العسكرية  القوات 
وتأمين  الشرعية،  غير  الهجرة  من  والحد  اإلرهــاب، 

الحدود مع دول الجوار«.
على  الجوار  دول  حرصت  القمة،  أعمال  وخــالل 
حل  طرح  في  تتكامل  وتكاد  واضحة  مواقف  بلورة 
األزمة الليبية، إذ طالبت الجزائر أطراف األزمة بتقديم 
تنازالت، فيما دعت تونس إلى تسريع مسار تسوية 

األزمة الليبية، وفق المرجعيات األممية واإلقليمية.
أن  رأى  السبسي،  الباجي قائد  التونسي،  الرئيس 
القائمة في  لألزمة  السياسية  التسوية  تسريع مسار 
المتفق  واإلقليمية  األممية  المرجعيات  وفق  ليبيا 
التنظيمات  منع  نحو  مهمة  خطوة  »يمثل  عليها 
االضطراب  حالة  استغالل  من  واإلجرامية  اإلرهابية 

في البالد«.
الشؤون  وزير  عنه  نيابة  ألقاها  كلمة  في  واقترح 
»إطالق  الجهيناوي،  خميس  التونسي،  الخارجية 
والعبور  المصدر  بلدان  بين  وقائية  استراتيجية 

والمقصد كحل للهجرة غير الشرعية«.
أما رئيس مجلس األمة الجزائري، عبد القادر بن 

صالح، فجدد في كلمته التي شارك فيها بصفته ممثاًل 
لرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، الدعوة النتهاج 
وتبني مقاربة بالده في حل األزمة الليبية، وذلك من 
للدول،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  »رفض  خالل 
وتفضيل الحلول السلمية السياسية من خالل الحوار 

الشامل والمصالحة الوطنية«.
موقف  اتفاق  جاء  الدولية،  المواقف  صعيد  وعلى 
رئيس  مع  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس 
الخاص  الممثل  خطة  دعم  على  الرئاسي،  المجلس 
التي  سالمة  غسان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
تفضي لالنتخابات. وأكد السراج وكونتي، خالل لقاء 
األوروبية، ضرورة وقف  العربية-  القمة  على هامش 
أي تصعيد من شأنه تقويض العملية السياسية، وأنه 

ال وجود لحل عسكري لألزمة الراهنة.
حكومة  مع  ألمانيا  اتفقت  نفسه،  السياق  وفي 
الوفاق »على أهمية إنهاء التنافس الدولي والتدخالت 
التي  ليبيا،  في  منها  األوروبية  وبالتحديد  السلبية، 
ساهمت في إطالة عمر األزمة«، وأكدت ميركل خالل 
لقاء مع السراج »دعمها خطة عمل المبعوث األممي 

عسكري  تصعيد  أي  إيقاف  ضرورة  على  التأكيد  مع 
وضرورة  السياسية،  العملية  يقوض  أن  شأنه  من 
الدولي  األمن  مجلس  قرارات  باحترام  الجميع  إلزام 

بالخصوص«.
على أي حال فإن القمة، وما صاحبها من لقاءات، 
سعد  رؤوف  السفير  لكن  واضحة،  بقرارات  تخرج  لم 
يقول إن مداوالت القمة كانت مجرد طرح للمواقف، 
الحل  عن  بديل  ال  أنه  على  متفق  »الكل  ويضيف: 
لكنه  األممي«،  المبعوث  مهمة  وتأييد  السياسي، 
يشير إلى أن »قضية الهجرة غير الشرعية كانت من 
القضايا التي سرعت في عقد هذه القمة، واستحوذت 
على قسط كبير من النقاشات، ألنها قضية ال تختص 

بالمهاجرين وحدهم ولكن بهوية أوروبا«.
في المقابل، يقول مراقبون إن الموقف األوروبي 
الموحد الذي خرج عن القمة ال يعني بالضرورة بداية 
بشأن  األوروبي–األوروبي  الصراع  لمسلسل  النهاية 
الملف الليبي، خصوصًا أنه متربط بمصالح اقتصادية 
حيوية لألطراف المتصارعة، وهنا يكمن الحل في يد 

الليبيين.

 إيطاليا وأملانيا: وقف أي تصعيد وتدخالت سلبية من أطراف خارجية

 دول الجوار: تسريع حل األزمة وفق 
المرجعيات الدولية دون تدخالت 

خارجية

 جامعة الدول العربية حرصت على 
تطوير األجندة األوروبية حيال 

ليبيا

شرم الشيخ )القاهرة(–الوسط

<  السراج وميركل في مباحثات على هامش القمة  <  السراج خالل مشاركته في إحدى جلسات القمة العربية األوروبية في شرم الشيخ

وثيقة مسربة نشرتها»غارديان« البريطانية:

االتحاد األفريقي يرفض خطط مراكز اإليواء األوروبية

 مركز إيواء مهاجرين في طرابلس.

خطط  األفريقي  االتحاد  رفض  مسربة  وثيقة  كشفت 
نظيره األوروبي بشأن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين 

أفريقية. أراٍض  على 
تفاصيلها  بعض  نقلت  التي  المسربة،  الوثيقة 
األفريقي  االتحاد  دول  عزم  أعلنت  الـ»غارديان«، 
إقناع  مصر،  حاليًا  تترأسه  الذي  والخمسين،  الخمس 
التعاون  بعدم  االتحاد  في  األعضاء  الساحلية  الدول 

مع بروكسل حول الخطة.
تتعلق  خططًا  وضــع  األوروبـــي  االتــحــاد  ــان  وك
الماضي  الصيف  في  إقليمية«  ــزال  إن »بمنصات 
أوروبية  مياه  في  وُجدوا  الذين  للمهاجرين  للسماح 

أفريقية. أراٍض  لجوئهم على  بتقديم طلبات 
حيث  ليبيا،  مع  مماثلة  ترتيبات  بروكسل  ولدى 
منهم  ألفًا   20 نحو  يقبع  مهاجر،  ألف   800 يوجد 
الليبية  السلطات  وكانت  حكومية.  اعتقال  مراكز  في 
اإلنسان. لحقوق  بانتهاكات جسيمة  بالقيام  اتهمت 

المشترك  األفــريــقــي  الموقف  ورقــة  وتــالحــظ 
أفريقي  موقف  »ورقة  عنوان  تحمل  التي  المسربة، 
خطة  من  بعد  تتخلص  لم  »بروكسل  أن  مشترك«، 

إقليمية(. إنزال  )منصات 
لكنها أضافت: »إن إقامة )منصات إنزال( سيكون 
تتعرض  حيث  الواقع،  بحكم  اعتقال(  )مراكز  بمثابة 

لالنتهاك. األفارقة  للمهاجرين  األساسية  الحقوق 
في  مواطنين  بيانات  »تجميع  أن  إلى  وأشــارت 
منظمات  من  األفريقي  باالتحاد  األعضاء  الــدول 
على  األفريقية  الدول  لسيادة  انتهاكًا  يعد  دولية 

مواطنيها«.
األوروبي  االتحاد  قرار  أن  األفريقي  االتحاد  ويرى 

أفريقيا  في  إقليمية«  إنزال  »منصات  مفهوم  دعم 
األعضاء  الدول  مع  المستمرة  الثنائية  واالستشارات 
األفريقي  االتحاد  انخراط  دون  األفريقي  باالتحاد 
تقويض  بمثابة  بها  الصلة  ذات  ومؤسساته 
بين  والحوار  الشراكة  إطار  في  تحقق  مهم  لتقدم 

االتحادين«.
ضمنها  من  أفريقيا،  شمال  دول  بعض  وترفض 
أن  إال  ــي،  األوروب االتحاد  مقترح  والمغرب،  تونس 
االتحاد  دول  بعض  إقناع  إمكانية  من  قلقًا  هناك 
تنموي.  مالي  بتمويل  بإغرائها  األخــرى  األفريقي 
دعا  سالفيني،  ماتيو  اإليطالي،  الداخلية  وزير  وكان 
إلى إقامة مراكز في النيجر وتشاد ومالي والسودان.

استقبال  رفضها  األسبوع،  هذا  تونس،  وجددت 
أراضيها، ردًا على ضغوط  إيواء الالجئين فوق  مراكز 
أوروبية مورست عليها وعلى ليبيا والجزائر والمغرب، 
األوروبية  العربية-  القمة  أشغال  انطالق  قبيل  وذلك 

الشيخ. بشرم 
خميس  التونسي،  الخارجية  الشؤون  وزير  وقال 
األوروبية  العربية  القمة  هامش  على  الجهيناوي 
بالهجرة  يتعلق  ما  في  بالده  سياسة  إن  األحد،  يوم 
مع  حدودها  حماية  على  حرصها  إلى  مشيرًا  واضحة، 
شرعية  غير  هجرة  بأي  تسمح  ال  وأنها  والجزائر  ليبيا 

ألوروبا.
للصحفيين  تصريحات  في  الجهيناوي  وأضــاف 
كــدول  ــراف  األطـ مختلف  مــع  متواصل  الــحــوار  أن 
مقاربة  في  للنظر  األوروبــي  لالتحاد  وكمجموعة 
رفض  على  مشددًا  الجانبين،  مع  تتماشى  للهجرة 
ــواء  إي مــركــز  أو  عــبــور  منطقة  تــكــون  أن  تــونــس 

النظاميين. غير  للمهاجرين 
تقريرًا  األوروبــي  االتحاد  أصــدر  القمة  وعشية 

واألوروبية  العربية  البلدان  ارتباط  على  فيه  شدد 
تعززه  اإلستراتيجية،  العالقات  من  طويل  بتاريخ 
تحقيق  أجل  من  التعاون  بتطوير  الجانبين  رغبة 
اآلنية  التحديات  ومواجهة  المشتركة  الطموحات 

وعلى رأسها اإلرهاب والهجرة غير الشرعية.
كبير  أفريقي  مسؤول  «عن  الـ»غارديان  ونقلت 
قوله: »حين يريد االتحاد األوروبي شيئًا فإنه يتحصل 
هذه  تؤدي  أن  من  قلقة  األفريقية  الدول  لكن  عليه. 
نخاسة  بأسواق  شبيه  ما  شيء  إقامة  إلى  الخطة 
أوروبا  بدخول  األفارقة(  )ألفضل  يسمح  حيث  حديثة، 
ويتم إرجاع الباقين، وهذا ليس بعيدًا عن الحقيقة«.

هذا  حــول  ــدًا  ج ــدًا  ج قوية  »المشاعر  وأضـــاف: 
تتعلق  القمة  هذه  بأن  إحساس  وهناك  الموضوع، 
الدول  بعض  على  العمل  األوروبي  االتحاد  بمحاولة 

للتعاون ثنائيًا، وأن هناك دواًل تنظر دائمًا للمال«.
وتعتبر ليبيا أهم نقاط العبور بين القارة األفريقية 
ودول أوروبا، فيما ازدادت موجات المهاجرين عبرها 
واالنفالت  ــوام  أع قبل  شهدتها  التي  ــة  األزم بعد 
األمني المصاحب لها. وتشكو ليبيا من عدم قدرتها 
سيما  ال  أوروبا،  تؤرق  باتت  التي  األزمة  احتواء  على 

أزمتها االقتصادية واألمنية. في ظل 
بداية  منذ  األوروبية،  الدول  جهود  واقتصرت 
البحر  فــي  المهاجرين  ــراض  ــت اع على  ــة  األزمـ
حيث  أراضيها،  خارج  إبقائهم  أجل  من  وإيقافهم 
البحرية  حدودها  على  السيطرة  تعزيز  إلى  سعت 
القادمين  المهاجرين  أعداد  تقليل  بهدف  ليبيا؛  مع 
بتقديم  قامت  كما  المتوسط،  البحر  عبر  إليها 
قوارب  العتراض  الليبية  السواحل  لخفر  مساعدات 
من  ومنعهم  المتوسط  البحر  في  المهاجرين 

أوروبا. إلى  الوصول 

لندن–الوسط: )ترجمة: جمعة بوكليب(
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محللة إيطالية تتحدث عن »خداع الذات« في باليرمو:

حفتر »رجل ليبيا القوي«.. والسراج »ملك غير متوج« 
وسيف القذافي »انقالب املستقبل«

بروكسل ـ الوسط: علي أوحيدة

القاهرة، سبها، طرابلس: 
رمضان كرنفودة صالح ناصف

الليبي،  الملف  حيال  بالدها  إيطالية سياسات  محللة  انتقدت 
معتبرة أن »خارطة الطريق التي طرحها مؤتمر باليرمو العام 
إلى  اإليطالية  الحكومة  داعية  للذات«،  كانت خداعا  الماضي 
المصالح  عن  الدفع  قوامها  ليبيا  في  جديدة  مقاربة  إحداث 
اإليطالية والتكيف مع المستجدات على األرض في نفس الوقت.

مركوري،  ميكائيال  الليبي  الشأن  خبيرة  وتوقعت 
السياسية  القضايا  في  المتخصص  نت(  )فورميكي.  لموقع 
واإلستراتيجية، أن يحدث سيف اإلسالم القذافي »انقالبًا في 
مستقبل السياسة الليبية«، رغم وصفها القائد العام للجيش 
المجلس  رئيس  مقابل  في  البالد«،  في  القوي  »الرجل  بأنه 

الرئاسي فائز السراج الذي اعتبرته »ملكا غير متوج«.
وأشارت مركوري إلى اجتماع السفير اإليطالي الجديد في 
انطلقت  التي  الشاملة  ليبيا مع حفتر لمواصلة اإلستراتيجية 
في باليرمو بشان إدارة األزمة الليبية، ورأت أن المخاطرة هي 
محاولة الوصول إلى الجواد الفائز على هذا النحو، مشيرة إلى ما 

وصفتهم بأنهم »فرسان جيدون باتوا تحت تصرفه«.
الجهات  مع  التواصل  »مهمة  أن  اإليطالية  المحللة  ورأت 
الفاعلة الجديدة محفوفة بالمخاطر لكنها ممكنة«، وأوضحت 
االتصاالت  ينسج شبكة من  القذافي ظل  اإلسالم  أن »سيف 
السياسة  مستقبل  في  انقالبًا  يكون  أن  ويمكن  واالتفاقات 

الليبية«.
ورغم الثورة التي أطاحت بنظام والده، إال أن مركوري رأت أن 
نجل القذافي »ال يزال يحظى بشعبية داخل وخارج الجماهيرية 
السابقة، ومثله مثل حفتر ، فإن سيف يدور حول قضية األمن 
التي تثير قلق السكان، وهذه حجة جيدة لليبيين الذين تعبوا 

من العنف المستمر«.
اإلسالم،  سيف  بسيناريو  الحكومة  إلقناع  محاولة  وفي 
تخلي  لنسيان  جاهزًا  القذافي  الشاب  »يبدو  أوضحت 

اإليطاليين عن والده، وغالبًا ما يلجأ إلى السلطات اإليطالية 
االنتخابات«.  بقضية  للتذرع  باسمه،  المتحدثين  خالل  من 
الروسي  الخارجية  وزير  نائب  تصريحات  إلى  واستندت 
ميخائيل بوغدانوف التي قال فيها إن »سيف اإلسالم يجب 
متكهنة  ليبيا«،  في  السياسية  العملية  من  جزًءا  يكون  أن 
سيف«،  موضوع  حول  وإيطاليا  روسيا  بين  معين  بتقارب 
الفائز  المرشح  يكون  أن  يمكن  هل  »مسألة  في  وشككت 
شئ  »هناك  بالقول  استدركت  لكنها  المقبلة«،  لالنتخابات 

واحد مؤكد، أنه حليف وأفضل من عدو«.
واستنادا لهذا السيناريو، وفي تحليل للفاعلين في المشهد 
الليبي، رأت الخبيرة اإليطالية أن »القائد العام للجيش المشير 
خليفة حفتر سيطر على كل ليبيا تقريبا في الشهر الماضي، مع 
توسع عسكري من برقة إلى الكثبان الرملية من فزان وصواًل 

إلى العاصمة«–حسب تعبيرها.
ونوهت إلى أن »حفتر لم يتردد في تأمين السيطرة على 
حقلي الفيل والشرارة النفط، وهما األكبر في المنطقة وخاصة 
حقل الفيل وهو المشروع المشترك بين شركة إيني والمؤسسة 
الوطنية للنفط«. وقالت إن »الحديث عن حفتر اآلن كرجل قوي 
في الشرق هو تعبير ملطف، سواء أحببنا ذلك أم ال، ونحن اآلن 

نتحدث عن الرجل القوي للبلد كله«.
ولفتت إلى لقاء السفير اإليطالي الجديد مع حفتر لمواصلة 
أن  رأت  باليرمو.لكنها  في  بدأت  التي  الشاملة  اإلستراتيجية 
نوع من  النحو  الفائز على هذا  الجواد  إلى  الوصول  »محاولة 
المخاطرة«، مشيرة إلى أن »هناك العديد من الفرسان الجيدين 

الذين هم تحت تصرف حفتر«، لكنها لم تسم هؤالء الفرسان.
أما بشأن رئيس مجلس الرئاسي فائز السراج، فقد وصفته 
بأنه »الملك غير المتوج، ومن دون السيف، وهو الملك العاري«، 
مضيفة »فقدنا السراج، حليفنا الذي ال يسيطر على الفصائل 
مع  النفوذ  وفقدنا  العاصمة،  في  النار  تشعلن  التي  العديدة 
الفاعلين المحليين، الذين ومع بعض االستثناءات، يبدو أنهم 
واحدة  وضعنا  أننا  درجة  وإلى  حفتر  مع  اتفاقات  إلى  توصلوا 

من أهم معاقل إيني في يده )غير الموثوق بها( ورسمنا بذلك 
مجمل شروط الهزيمة اإليطالية«.

المحللة  اعتبرت  الماضي،  العام  باليرمو  مؤتمر  وبشأن 
األميركيين  تأييد  مع  ولت  »أيامه  أن  اإليطالية  السياسية 
كما  نفسها  تقدم  أن  حاولت  فإيطاليا  الروس،  وموافقة 

المحاورالمتميز في عملية تحقيق االستقرار الليبية«.
طريق:  خريطة  القتراح  أيضا  أنفسنا  خدعنا  »لقد  وقالت: 
واتحاد  يونيو،  في  وانتخابات  يناير،  بحلول  ليبيا  في  مؤتمر 
وافق  وإن كان حفتر  إلى ذلك، حتى  وما  المركزية  للمصارف 
على اإلبقاء على السراج كرئيس للمجلس الرئاسي إلى موعد 
االنتخابات وأعاد تشغيل سفارتنا في ليبيا، التي يقودها جوزيبي 

بوتشينو«.
أخرى«  بعد  »صفعة  إنها  قالت  ما  مركوري  ورصدت 
أن  إلى  مشيرة  الفرنسية،  الدبلوماسية  من  بالدها  تلقتها 
»الفرنسيين تظاهروا فقط قليال بدعم إيطاليا، بإرسال وزير 
الخارجية لودريون إلى باليرمو إلضفاء ثقل أوروبي على التحرك 

اإليطالي«.
ولفتت إلى أن الدبلوماسية الفرنسية تعمل على »تنظيم 
رسمية«  تأكيدات  وجود  عدم  رغم  وحفتر،  السراج  بين  قمة 
دعا  نوفمبر   8 ففي  واردة،  الفرضية  هذه  »مثل  أن  معتبرة 
ماكرون المكونات الرئيسة لمدينة مصراتة إلى باريس، في 
حين قبل أيام قليلة، نفذ بعض ضباط المخابرات الفرنسيين 
مهمة في طرابلس، وربما لوضع إستراتيجية الخروج لسراج؟«.

ومن جهة أخرى، رأت أن »الفرنسيين يسيطرون على ليبيا، 
دون أي تنسيق مع إيطاليا و بشكل خاص مع المجتمع الدولي«، 
موضحة أن »طائرات الميراج الفرنسية تتحرك باستمرار في 
في  حفتر عسكريا  لدعم  وتشاد،  ليبيا  بين  الواقعة  المنطقة 

مساعيه للسيطرة على البالد«.
ووصفت تفاعالت هذا المشهد بأن »الخيوط على األرض 
كانت منسوجة، واآلن كل ما تبقى هو إحضارها إلى مستوى 

دبلوماسي قادر على إثارة غرور اإلليزيه«،

<   حفتر يصافح السراج خالل مؤتمر باليرمو العام الماضي

القاهرة–الوسط

»اللجنة الدولية لألممية الرابعة«:

فرنسا وإيطاليا تتحاربان بالوكالة في ليبيا

هناك  إن  الرابعة«  لألممية  الدولية  »اللجنة  قالت 
مصالح مادية رئيسية وراء التوترات الحادة بين فرنسا 
في  فرنسا سفيرها  استدعاء  إلى  أفضت  التي  وإيطاليا، 
العضوين  البلدين  بين  بالوكالة  الحرب  وهي  روما، 
مصادر  على  للسيطرة  ليبيا،  في  األوروبي  االتحاد  في 

النفط والغاز في ليبيا وهي األكبر في أفريقيا.
التابعة  المؤسسات  إحدى  وهي  اللجنة،  وأضافت 
نشر  تقرير  في  الشيوعية،  الرابعة  األممية  للمنظمة 
الذي  الوقت  في  أنه  العالمي،  االشتراكي  الموقع  على 
فائز  الوطني برئاسة  الوفاق  إيطاليا حكومة  تدعم فيه 
واألمم  ألمانيا  تدعمها  والتي  طرابلس،  في  السراج 
الوطني  الجيش  إلى جانب  أيضًا، تقف فرنسا  المتحدة 
ليبيا،  شرق  في  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي 

والذي تدعمه كل من مصر وروسيا أيضًا.
الحرب  تلك  أن  سرًا  يعد  »فلم  التقرير  وبحسب 
في  االستراتيجي  والنفوذ  النفطية  المصالح  ذريعتها 

أفريقيا«.
الوطني  الوفاق  حكومة  أن  إلى  التقرير  وأشار 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  تتبعها  السراج  برئاسة 
في  للنفط  اإليطالية  »إيني«  شركة  تشاركها  التي 
إيطاليا  أن  مضيًفا  قرن،  نصف  من  ألكثر  مشروعات 
وتمول  طرابلس،  في  سفارتها  فتح  بدورها  أعادت 
الليبي  السواحل  خفر  الوطني  االتحاد  مع  بالشراكة 

أوروبا. بعيدًا عن  المهاجرين  إلبقاء 
بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  سيطر  ذلك،  وأثناء 
من  بالقرب  النفطي  الهالل  على  حفتر  خليفة  المشير 
تمكن  كما  الماضي،  الصيف  ليبيا  شرق  في  بنغازي 
والشرارة،  الفيل  حقلي  تأمين  من  الماضي  فبراير  في 
أكبر حقلي نفط في ليبيا، واللذين تعمل فيهما شركة 
العام  منذ  أخرى  جانب شركات  إلى  الفرنسية  »توتال« 

1994 بموجب مشروع مشترك.
في  الرابعة«،  لألممية  الدولية  »اللجنة  قالت 
فرنسا«  من  عسكريًا  مدعوم  »حفتر  إن  تقريرها، 
والسياسة  العلوم  لمؤسسة  بحثية  ورقة  عن  ونقلت 
الدعم  قدمت  »فرنسا  أن  بي«  دبلوي  »إي  األلمانية 
الدعم-  من  أخرى  أشكااًل  األرجح  -وعلى  السياسي 
شركاءها  ومنعت  الجنوب،  في  العسكرية  للعملية 

الغربيين من إصدار بيانات مشتركة بشأن األمر«.
ضد  بالحرب  حفتر  دعمها  باريس  تبرر  ورسميًا، 
األفريقي،  الساحل  منطقة  في  اإلسالمية  الميليشيات 
»عملية  بموجب  أنه  إلى  أشار  الذي  التقرير،  بحسب 
آالف  أربعة  بنحو  سنوات  لعدة  فرنسا  تشارك  برخان« 
هي:  الساحل  بمنطقة  بلدان  خمسة  في  قواتها  من 
والنيجر.  وموريتانيا  ومالي  وتشاد  فاسو  بوركينا 
بريطانيا  من  كل  بدعم  أيضًا  العملية  تلك  وتحظى 

الجيش األلماني في مالي. وإستونيا، وتعمل مع 
مستشار  سابًقا  اشتكى  فقد  التقرير  وبحسب 
وقال  العملية،  تكاليف  ارتفاع  من  الفرنسية  للحكومة 
في  االستقرار  إحالل  هو  إلنهائها  الوحيد  السبيل  إن 
لألممية  الدولية  »اللجنة  تقول  السبب  ولهذا  ليبيا. 

اختارت حفتر«. الفرنسية  »الحكومة  إن  الرابعة« 
غير أن مراقبين عديدين مقتنعون بأن فرنسا تهتم 
التنافس  وأن  النفطية،  بمصالحها  األول  المقام  في 
بين إيطاليا وفرنسا حول ذلك األمر هو السبب الرئيس 

التقرير. ليبيا، وفق  الحرب األهلية في  في استمرار 
في  الخارجية  وزير  الدايري  محمد  عن  التقرير  ونقل 
مقابلة  في  قوله  طبرق،  في  الموقتة  الليبية  الحكومة 
الدوائر  إن  السويسرية  مع جريدة »تريبون دو جنيف« 
»التنافس  إلى  المسلح  الصراع  ليبيا عزت  المطلعة في 

الفرنسية«. وتوتال  اإليطالية  إيني  بين 
رئيس  نائب  غوقة  عبدالحفيظ  قال  وبالمثل 
في  سابًقا،  الليبي  االنتقالي  الوطني  المجلس 
في  استقرار  هناك  يكون  »لن  إنه  للجريدة،  تصريحات 

إلى إجماع«. الدولي  المجتمع  ليبيا ما لم يتوصل 
قصف  أن  الرابعة«  لألممية  الدولية  »اللجنة  ورأت 
باألساس  كان  والذي   ،2011 العام  في  ليبيا  الناتو 
حول  يدور  يكن  لم  فرنسية،  مبادرة  على  مستندًا 
النفط والغاز والوصول  حقوق اإلنسان، بل كان بشأن 

المغرب. والسيطرة على  أفريقيا  إلى 
يدفعه  يزال  ال  لذلك  الدموي  »الثمن  أن  وأضافت 
إلى يومنا هذا الشعب الليبي، الذي ال يزال يعاني ألكثر 
والميليشيات  األهلية  الحرب  من  سنوات  ثماني  من 
الداعمين  من  والمدعومة  المسلحة  المتنافسة 

اإلمبرياليين«.
لقوا حتفهم  115 شخصًا  إن  رسمية  وقالت مصادر 
جراء  من  ألًفا   25 وتشرد  الماضي  أغسطس  بنهاية 
بحسب  طرابلس،  على  للسيطرة  »الدموي«  الصراع 

الرابعة«. لألممية  الدولية  »اللجنة  تقرير 
الالعبين  ليستا  وفرنسا  إيطاليا  أن  التقرير  وذكر 
أن  مضيًفا  المنطقة،  في  الحديثين  االستعماريين 
منها  كل  يحاول  وبريطانيا  المتحدة  والواليات  ألمانيا 

الدفاع عن مصالحه وتوسيع نطاق نفوذه هناك.
مرارًا  حاولت  المتحدة  الواليات  أن  إلى  وأشار 
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  مركز  نقل 
التقدم  وقف  إلى  كذلك  واشنطن  وتسعى  ليبيا،  إلى 
تعزيز  عن  فضاًل  أفريقيا،  في  الصيني  االقتصادي 
نفوذ  كبح  بهدف  الصديقة  العربية  الدول  مع  تحالفها 

المتنامي. إيران 
من  منطلقة  األميركية  القوات  شنت  ثم،  ومن 
صقلية مرارًا هجمات جوية على مدن ليبية زاعمة أنها 

أو »القاعدة«. تدمر مواقع لتنظيم »داعش« 
في  األلمانية،  والسياسة  العلوم  مؤسسة  وذكرت 
»تنأى  أن  برلين  على  ينبغي  أنه  البحثية،  ورقتها 
على  نفوًذا  يكتسب  حفتر  ألن  السراج،  عن  بنفسها 
لألممية  الدولية  »اللجنة  تقرير  بحسب  متزايد«،  نحو 

الرابعة«.
وجاء في الورقة البحثية أن »أحد التحديات الرئيسة 
في التفاوض كان اختالف الحكومات الغربية في ليبيا، 
في ضوء النزاع الدبلوماسي بين إيطاليا وفرنسا، الذي 

إحدى ساحاته«. ليبيا  يعتبر 

إعطاء السيدات حقهن في ارتداء النقاب بالمؤسسات التعليمية

»القرار« يخلق جد ال مجتمعيًا ويثير مطالب إلصالح التعليم

بحكومة  التعليم  وزير  قرار  حيال  الليبيين  آراء  انقسمت 
الطالبات  ارتداء  بشأن  عبدالجليل،  عثمان  الوفاق 
النقاب، في وقت اعتبره البعض اهتمامًا بدياًل عن إعطاء 
حساب  على  التطوير  في  حقها  التعليمية  المنظومة 

جماهيرية. تبدو  قضايا 
التواصل  مواقع  عبر  واسع  بشكل  انتشر  الذي  الجدل 
بمطالبة  التعليم  وزير  قرار  أعقاب  في  جاء  االجتماعي 
بإعطاء  بالبلديات  التعليم  ومراقبي  الجامعات  رؤساء 
)النقاب(،  الشرعي  الزي  ارتداء  في  حقهن  السيدات 
بعدم  المنتقبات  للسيدات  التابعة  الجهات  و»إبالغ 
زيهن  على  الحفاظ  في  حقهن  واحترام  لهن  التعرض 

الشرعي«.
للتحقق  الالزمة  الترتيبات  »أخذ  الوزير  قرار  وتضمن 
سيدة  تكليف  خالل  من  وذلك  الممتحنة،  شخصية  من 
الوقت  في  مرجعًا  الهوية«،  عن  الكشف  بعملية  للقيام 
بشأن  الشكاوى  »بعض  إلى  التعميم  سبب  نفسه 
من  النقاب  يرتدين  الالتي  السيدات  له  تتعرض  ما 
من  وذلك  الوجه،  بكشف  مطالبتهن  منها  مضايقات، 

التحقق من شخصياتهن«. أجل 
مديرية  أعضاء  أحد  المغربي  بوشيبة  محمد  النقيب 
في  الحجاب  أو  النقاب  ارتداء  إّن  قال  أجدابيا،  أمن 
ال  الدولة  مؤسسات  من  غيرها  أو  التعليمية  المؤسسات 
يتسبب  وال  وظيفة  أداء  دون  يحول  وال  عائق  أي  يشكل 

في أي مشكلة.
اتجاه  الوزير  قرار  المؤيدة  التعليقات  تتخذ  وبينما 
الكشف  بسبب  لمضايقات  المنتقبات  السيدات  تعرض 
أية  وجود  عدم  إلى  أشار  المغربي  فإّن  وجوههن،  عن 
أو  جزءًا  يطمس  الذي  النقاب  من  تخوف  أو  هاجس 
يؤثر على  المرأة ال  أو مالمح  الشكل  المالمح كون  كافة 

غيرها. أو  التعليمة  العملية  في  الوظيفي  التوصل 
شخصية  من  للتأكد  إمكانية  هناك  أّن  وأضاف 
أو  تدريس  هيئة  عضو  أو  طالبة  كانت  سواء  المرأة 
الجهات  أن  إلى  الفتًا  التعليمية،  المؤسسة  في  موظفة 
تجد  ال  الشخصية  حقيقة  عن  بالكشف  المعنية  األمنية 
اإلثبات  أو  التعريف  مع  البيانات  لمقارنة  صعوبة  أية 
كأفراد  بها  يستعان  نسائي  عنصر  طريق  عن  الشخصي 

المعنية. المؤسسة  أو موظفة في  أمن 
التخوف  لمجرد  يعقل  »ال  إنه  قوله  المغربي  واختتم 
وتضطهد  حريات  تُقيَّد  أن  ازدراء  أو  أمني  اختراق  من 

من  البعض  مخاوف  يبدد  ما  وهو  المجتمع«،  من  فئة 
حضورهن  خالل  سواء  مضايقات  ألية  الفتيات  تعرض 

لالمتحانات. أو خالل خضوعهن  الجامعة 
عضو  عمران  ناديا  قالت  القانونية  الناحية  ومن 
ينص  ال  القانون  إّن  الدستور  مشروع  صياغة  هيئة 
بخصوص  الشرعي(  )الزي  لفظ  إيراد  على  صريح  بشكل 
ماهية  تحديد  حول  االختالف  إلى  بالنظر  المرأة،  نقاب 
باختالف  ويختلف  الفقهاء  بين  عليه  المختلف  المصطلح 
إلى  يحتاج  ال  ما  وهو  واإلباحة،  الوجوب  بين  التفسيرات 

إزاءه. السيدات  القانوني على حقوق  التشديد 
عبدالجليل  عثمان  الوزير  قرار  أن  إلى  عمران  وأشارت 
الطالبات  الواجب أن يذكر في مخاطبته حرية  »كان من 
في ارتداء ما يحلو لهن، في حال عدم اعتماد المؤسسة 

واآلداب  الحشمة  يخالف  لم  طالما  موحدًا  زيًا  التعليمية 
العامة«.

مختلف،  رأي  لها  فكانت  الجملي  جميلة  المعلمة  أما 
العملية  على  سلبية  تأثيرات  يحمل  القرار  اعتبرت  حيث 
الكعبة  أمام  نرتدي  ال  ونحن  »كيف  قائلة:  التعليمية، 
»من  أنّه  معتبرة  التعليم«،  في  نرتديه  كيف  النقاب 
المعلمات  بين  كامل  تواصل  هناك  يكون  أن  المفروض 

المؤسف«. بـ»األمر  القرار  والتالميذ«، واصفة 
مقبواًل  القرار  اعتبر  عبدالكبير  وسام  المدني  الناشط 
بداية  في  السلبيات  بعض  له  كانت  وإّن  اختياريًا،  كونه 
اإلدارية  أو  التعليمية  العملية  على  سواء  التطبيق 

والتنظيمية.
وزير  قرار  إّن  الشريف  ناصر  المدني  الناشط  قال  فيما 

وضع  إلى  و»تحتاج  المدروسة  غير  القرارات  من  التعليم 
ضوابط وأسس حتى ال تلقي بتأثيرات سلبية على العملية 
ستتعامل  كيف  المثال  سبيل  »على  متسائاًل:  التعليمية«، 
المعلمة مع الطالب داخل الفصل وهي تلبس النقاب، ومن 
المعروف أن تعابير الوجه وطريقة الكالم وتوجيه النظر من 
األساليب التي من المفترض أن يستعملها المعلم إليصال 

المعلومة والتعامل مع الطالب«.
أولى  يكون  أّن  رأيًا مغايرًا مقترحًا  الشريف طرح  لكنّ 
حيث  الطالبات،  مدارس  إلى  المنتقبات  المعلمات  بنقل 
قال »كان من الممكن أن يكون القرار في مرحلته األولى 
المدارس  إلى  النقاب  ارتداء  في  الراغبات  المعلمات  نقل 
خاصة  المراحل،  كل  وفي  كثيرة  وهي  للطالبات  الخاصة 

والثانوية«. اإلعدادية 

دراسة  إلى  تحتاج  القرارات  هناك »بعض  بأّن  واختتم 
لتطبيق  قابلة  اآلراء قبل إصدارها حتى تكون  واستقصاء 
العملية  إصالح  إطار  في  التعليمية«،  للعملية  ومجدية 

ترديًا كبيرًا. األخيرة  الفترة  التي تشهد خالل  التعليمية 
لكنّ الجدل الحالي بشأن النقاب هو الثاني من نوعه 
الوزير عثمان عبدالجليل، حيث ضجت مواقع  يثيره  الذي 
التواصل االجتماعي في السابق بلغط حول إلغاء الوزارة 
قانونية  إشكالية  الوزير  اعتبره  ما  وهو  الديني،  التعليم 

في المقام األول.
بأن  تصريحاته  حقيقة  وقتها  وضح  عبدالجليل 
الديني  التعليم  بإلغاء  قرارًا  تُصدر  ولن  »لم  الوزارة 
المبالغة  »محاولة  إلى  المُثار  اللغط  مرجعًا  ليبيا«،  في 
الوزير  لكنّ  معروفة«،  غير  ألسباب  المغالطات  وإثارة 
لفهم  البعض  دفعت  ربما  القضية  في  أخرى  زاوية  أثار 
تتعلق  الديني،  التعليم  إللغاء  توجه  أنّها  على  المسألة 
التعليم  التعليم منذ مرحلة  النوع من  بكون تطبيق هذا 
 2010 لسنة   18 رقم  للقانون  مخالفًا  اإلجباري  األساسي 
ماهية  حددت  والتي   ،210 رقم  التنفيذية  والئحته 

تطبيقه. يتم  وكيف  ومراحله  التعليم 
األخيرة  للسنوات  تصنيف  آخر  عن  ليبيا  وغابت 
خرجت  حيث  دافوس،  في  العالمي  االقتصادي  للمنتدى 
بسبب  العالي،  التعليم  جودة  مؤشر  تقييم  نطاق  من 
غير  يجعلها  ما  تعليم،  جودة  معايير  أبسط  توفر  عدم 
 140 شمل  الذي  التقييم  إطار  ضمن  للدخول  مؤهلة 

العالم. دولة في 
الفترة  خالل  استراتيجية  التعليم  وزارة  وطبقت 
الشهادة  في  النجاح  نسبة  تدني  عن  أسفرت  الماضية 
التعليم  لمرحلة  و35.2%   ،38.06% إلى  العامة  الثانوية 
أدنى  اإلعدادية  الشهادة  سجلت  فيما  المتوسط،  الفني 

.54.24% مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 
وتزمر  الجامعات  قانون  حول  عميقة  خالفات  لكن 
البنية  في  أزمات  عن  فضاًل  الرواتب،  بسبب  المعلمين 
خانة  في  المخططات  كافة  يضع  بالمدارس،  التحتية 
المجهول، ويظل إزاءه قطاع التعليم يعاني من مشكالت 
واالقتصادية  السياسية  األزمات  مع  سيما  وال  متراكمة، 

سنوات. منذ  المستمرة 
وبينما تحاول الوزارة تطبيق معايير دولية في النظام 
على  عديدة  أزمات  يعاني  يزال  ال  القطاع  فإن  التعليمي 
بسبب  المدارس  وتضرر  الرواتب  وتأخر  التمويل  رأسها 
م  المناطق،  من  العديد  في  وقعت  التي  المواجهات 
أخرى  قبل خطوات  استباقية  القائم خطوة  الهدف  يجعل 
من  لمزيد  تقود  التي  الخطوة  أنها  أم  إلحاحًا،  أكثر 

اإلصالحية. الخطوات 

وسام عبدالكبير: القرار مقبول كونه 
اختيارياً، وإّن كانت له بعض السلبيات

في بداية التطبيق

عمران: كان من الواجب أن يذكر الوزير
في مخاطبته حرية الطالبات في ارتداء

ما يحلو لهن

ناصر الشريف: غير مدروس ويحتاج
إلى ضوابط حتى يسفر عن تأثيرات 

سلبية على العملية التعليمية
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الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى فيتنام في قطار مصفح

ترامب يخفض سقف التوقعات من قمته الثانية مع كيم جونغ أون ويصفه بـ »الصديق«
هانوي، فيتنام ــ وكاالت

نيودلهي ــ وكاالت

بوغوتا، كولومبيا ـ وكاالت

هانوي »صديقه«  في  األربعاء،  ترامب، مساء  دونالد  األميركي  الرئيس  التقى 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعدما وعده مجددًا بالتنمية االقتصادية 

في حال وافقت كوريا الشمالية أخيرًا على التخلي عن أسلحتها النووية.
اليوم  تعقد  ثانية  جولة  في  المباحثات  الرئيسان  يستكمل  أن  المقرر  ومن 
الخميس في وقت يحاول فيه الرئيس األميركي إعطاء انطباع أنه يحقق »إنجازًا 
تاريخيًا« على صعيد العالقات الخارجية، بينما يسعى الرئيس الكوري الشمالي 

الشاب إلى إنهاء العقوبات األميركية المفروضة على بالده.
ويتعرض ترامب للضغط من أجل توضيح بيان القمة األولى التي عقدها مع 
كيم في سنغافورة في يونيو الماضي، الذي بقي تفسيره مبهمًا في ما يتعلق 

»بنزع األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية«.
الجارية.  المفاوضات  األميركي صامتًا حيال  الرئيس  الحين بقي  ومنذ ذلك 
ويخشى منتقدوه أن يقدم الكثير من التنازالت إلعطاء انطباع بتحقيق »نجاح« 
الشخصي  محاميه  يستعد  حيث  واشنطن،  في  يحصل  عما  االنتباه  وتحويل 

السابق مايكل كوهين لإلدالء بإفادته أمام لجنة في الكونغرس.
شدد  رسمي،  عشاء  تاله  الذي  أون  جونغ  كيم  مع  لقائه  من  ساعات  وقبل 
اعتمدت  التي  الشيوعية  الدولة  فيتنام،  نموذج  على  األميركي  الرئيس 

الرأسمالية وطوت صفحة المواجهة مع الواليات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة على »تويتر«: »إن فيتنام تزدهر بطريقة ال مثيل 
لها، إال في أماكن قليلة في العالم. يمكن لكوريا الشمالية أن تفعل األمر نفسه 
رائعة.  »اإلمكانات  وأضاف:  النووي«.  سالحها  نزع  قررت  إذا  كبيرة  وبسرعة 
فرصة عظمية، ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ، لصديقي كيم جونغ-أون. 

سنعرف قريبًا جدًا. أمر مثير جدًا لالهتمام!«.
بالحرف  الكلمات  بعض  كتابة  تغريداته  في  ترامب  يستخدم  ما  وغالبًا 

العريض للتشديد على معناها.

لقاء ثنائي
الرئيس  مع  اجتمع  حيث  الفيتنامية،  السلطات  مع  لقاءاته  ترامب خالل  وأشاد 
االقتصادي  بالتقدم  أيضًا،  الشيوعي  الحزب  رئيس  وهو  ترونغ  بو  نغوين 

»االستثنائي« في فيتنام.
بقيمة  أميركية  شركات  مع  المناسبة  هذه  في  عقود  سلسلة  توقيع  وتم 

إجمالية تصل إلى 21 مليار دوالر بحسب البيت األبيض.
ليجيند  »سوفيتل  في  أون  جونغ  كيم  مع  الثنائي  لقاءه  ترامب  وعقد 
العشاء  إلى  وانضم  العاصمة،  وسط  في  الواقع  الفخم  الفندق  متروبول«، 
الرسمي المستشارون المقربون. ورد ترامب على االنتقادات الكثيرة لعدم إحراز 
التوقف عن  الديمقراطيين  الملف، طالبًا من خصومه  تقدم ملموس في هذا 

القول له ما يجب القيام به.
ويرى مسؤولو االستخبارات في الواليات المتحدة أن كوريا الشمالية لم تقم 

بشيء لخفض ترسانتها النووية ويقولون إن الزعيم الكوري الشمالي مصمم 
على الحفاظ على أسلحته باعتبارها تشكل أساس استمرارية نظامه.

وترتدي هذه القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس األميركي 
أهمية بالغة، ويأمل ترامب أن تثمر نزع السالح النووي لبيونغ يانغ.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث 
وقعا على اتفاق مبهم إلخالء شبه الجزيرة الكورية من السالح النووي. وتطالب 
بشكل  النووية  ترسانتها  عن  تتخلى  بأن  الشمالية  كوريا  المتحدة  الواليات 

كامل ويمكن التحقق ومنه وال عودة عنه.
من  شروط  سلسلة  بتحقيق  النووية  أسلحتها  نزع  تربط  يانغ  بيونغ  لكن 
أبرزها رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها ووقف ما تصفه بالتهديدات 

األميركية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية والمنطقة عمومًا.

الغرام بعد اإلهانات
ومرت العالقات بين الزعيمين المتقلبين في تحول كبير، من تبادل اإلهانات 

الشخصية والتهديدات بالتدمير، إلى إعالن ترامب أنه »وقع في غرام« كيم من 
خالل تبادل الرسائل.

مسرحًا  سنغافورة  قمة  اعتبروا  الشمالية  كوريا  مراقبي  من  العديد  أن  إال 
وأكدوا  النووية،  األسلحة  لنزع  ملموسة  طريق  خارطة  عن  يثمر  لم  سياسيًا 
من  ديفينبورت  كيلسي  وقال  المزيد.  عن  الثانية  القمة  تسفر  أن  يجب  أنه 
الشمالية  كوريا  مع  الدبلوماسي  التقدم  نافذة  »إن  األسلحة«:  ضبط  »اتحاد 
الجوهر  الثانية على  القمة  أن تؤكد  نهاية. يجب  ما ال  إلى  تبقى مفتوحة  لن 
وليس المظاهر«. ورغم ذلك يبدو أن ترامب خفض من المطالب األميركية من 
بيونغ يانغ قبل القمة، حيث قال مرارًا إنه ال ضرورة لالستعجال في التخلص من 
ترسانة كوريا الشمالية طالما توقفت عن إجراء التجارب الصاروخية والنووية. 
وقال خالل عطلة نهاية األسبوع: »ال أريد أن أضغط على أحد لالستعجال. فقط 
ال أريد تجارب. طالما أنه ليس هناك تجارب فأنا سعيد«. كما ألمح إلى إمكانية 
عقد قمم أخرى بعد اجتماع هانوي، مما قلل التوقعات بحدوث اختراق في قمة 

هانوي.

يانغ بيونغ  القطار من  رحلة 
كيم  انطلق  فقد  هانوي،  إلى  واشنطن  من  مباشرة  ترامب  توجه  وبينما 
بالصين  عبورًا  كلم  آالف   4 خاللها  قطع  ونصف  يومين  استمرت  رحلة  في 
المصفح  بقطاره  الطويلة  رحلته  ختام  في  كيم  ونزل  فيتنام.  إلى  للوصول 
مع  الحدودية  الهادئة  الفيتنامية  البلدة  دانغ،  دونغ  قطارات  محطة  في 

الصين.
وحيوه،  األبيض  اللون  ارتدوا  الذين  الشرف  حرس  استقباله  في  وكان 
به  يحيط  مبتسم  وهو  بيده  ويلوح  الحمراء  السجادة  على  يسير  كان  بينما 
الزهور  قدمت  التي  اوين،  ثو  نغويون  الطالبة  وقالت  وحراسه.  مساعدوه 
لكيم لدى وصوله، إن لقاء الزعيم الكوري الشمالي كانت لحظة »ال تنسى« 
في حياتها. وأضافت: »كيم جونغ أون ودود للغاية وجذاب جدًا«. وهو أول 
.1964 زعيم كوري شمالي يزور فيتنام منذ زيارة جده، كيم إيل سونغ في 

ويغادر  »مرسيدس«  سيارة  يستقل  أن  قبل  مبتسمًا  الحشود  كيم  وحيا 
الطرق.  جوانب  على  أيضًا  حشود  تجمعت  حيث  هانوي،  إلى  موكب  في 
أوبرا  فندق  الناس خلف حواجز نصبت قرب  به في هانوي حشد من  ورحب 
ميليا،  فندق  إلى  أن يصل  قبل  االستعمارية،  الحقبة  إلى  يعود  الذي  هاوس 

األسبوع. يقيم هذا  حيث 
لسفارة  دقيقة   50 استمرت  زيارة  أجرى  ساعات،  لبضع  استراحة  وبعد 

فندقه. إلى  العودة  قبل  يانغ  بيونغ 

اتصال مكاتب 
إزالة  تعريف  بسبب  سنغافورة  قمة  منذ  الدبلوماسي  التقدم  وتوقف 
كوريا  إلى  المتحدة  الواليات  مبعوث  بيغون  ستيفن  أقر  حيث  األسلحة، 
الشمالية في اآلونة األخيرة بأن بيونغ وواشنطن »اتفقتا على مغزى« بيان 

النووية. األسلحة  نزع 
عن  يانغ  بيونغ  تتخلى  بأن  مرات  عدة  المتحدة  الواليات  وطالبت 

عنه. عودة  وال  ومنه  التحقق  ويمكن  كامل  النووية بشكل  ترسانتها 
طابعًا  يأخذ  النووية  األسلحة  نزع  فإن  الشمالية  لكوريا  بالنسبة  لكن 
ووقف  اقتصادها  تخنق  التي  الدولية  العقوبات  رفع  تريد  فهي  نطاقًا.  أوسع 
الجنوبية  كوريا  في  العسكري  الوجود  أي  األميركية،  بالتهديدات  تصفه  ما 
ببادرات  قامت  أنها  جهتها  من  الشمالية  كوريا  وتؤكد  عمومًا.  والمنطقة 
مثل تجميد التجارب النووية. لكن في موازاة ذلك تقول إنها أنجزت تطوير 

التحتية. البنى  هذه  لمثل  بحاجة  تعد  ولم  ترسانتها 
كما ترغب كوريا الشمالية كذلك في زيادة الضمانات األمنية التي يمكن 
التي   ،)1953-1950( الكورية  الحرب  نهاية  إعالن  شكل  على  تكون  أن 
وقعت في نهايتها هدنة وليس معاهدة سالم كاملة، وفتح مكاتب اتصال.

ومن شأن فتح مكاتب اتصال أن تكون المرحلة األولى لتطبيع العالقات 
من  ميونغ-هيون  غو  بحسب  الشمالية،  وكوريا  المتحدة  الواليات  بين 
سياسية«  رمزية  »خطوة  سيكون  كما  السياسة«،  لدراسات  آسان  »معهد 

العقوبات. تخفيف  على  المسبقة  الموافقة  عن  بداًل  مثالية 

<   الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهّل قمتهما الثانية في هانوي 

<  طائرة حربية هندية تطلق صواريخ على أهداف وهمية خالل مناورات 
<   رئيس كولومبيا )وسط( ونائب الرئيس األميركي وزعيم المعارضة الفنزويلية 
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البلدين  بين  للمواجهة  خطير  تصعيد  في 
تابعتين  طائرتين  باكستان  أسقطت  النوويين، 
في  الجوي  مجالها  داخل  الهندي  الجو  لسالح 

كشمير األربعاء وتم توقيف طيار هندي.
وقد دعت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
والحوار«  النفس  »ضبط  إلى  القوتين  والصين 
نيودلهي ضربها لمعسكر تدريب  أعلنت  بعدما 
لجماعة »جيش محمد« اإلسالمية المتمردة في 

باكستان.
الجنرال آصف  الجيش  باسم  المتحدث  وكتب 
غفور في تغريدة »لقد أسقط سالح الجو طائرتين 
هنديتين في المجال الجوي الباكستاني« مضيًفا 
من  الباكستاني  القسم  في  سقطت  طائرة  أن 
كشمير فيما تحطمت األخرى في الجانب الهندي. 
وأضاف، »لقد تم توقيف طيار هندي على األرض 

من قبل العسكريين«.
المجال  خرقت  باكستانية  مقاتالت  وكانت 
األربعاء  كشمير  من  الهندي  الشطر  في  الجوي 
فوق  أدراجها  العودة  على  إرغامها  يتم  أن  قبل 
خط المراقبة الذي يفصل شطري اإلقليم المتنازع 
الشطر  في  كبير  حكومي  مسؤول  وقال  عليه. 
الباكستانية  المقاتالت  إن  كشمير  من  الهندي 
الجو  سالح  لكن  الحدود  وجيزة  لفترة  عبرت 

الهندي أرغمها على العودة.
إن  إنديا«  أوف  تراست  »برس  وكالة  وذكرت 
بونش  في  األجواء  عبرت  باكستانية  مقاتالت 
ونوشيرا، وهما موقعان على الجانب الهندي من 

خط المراقبة، لكن تم إرغامها على العودة.
الباكستانية  الطائرات  إن  الوكالة  وقالت 
أسقطت قنابل أثناء عودتها لكن دون أن يتضح 
على الفور ما إذا كان ذلك أدى إلى وقوع أضرار 

أوإصابات.
وهذه هي أول أزمة دبلوماسية كبرى لرئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان الذي تولى مهامه 
إلى  اآلن  حتى  يدعو  وكان  الماضي  الصيف 
الباكستاني  الجيش  وأعلن  نيودلهي.  مع  الحوار 
المكلفة  للقيادة  الوطنية  للهيئة  اجتماعًا  أن 
مساء  سيعقد  النووية  الترسانة  على  باإلشراف 
مشتركة  جلسة  إلى  خان  ودعا  األربعاء.  أمس 

للبرلمان الخميس كما أعلن مكتبه.

محاولة تهدئة
األربعاء  سابق  وقت  في  حاولت  الهند  وكانت 
تهدئة الوضع. وأّكدت وزيرة الخارجية الهندية 
شوشما سواراج خالل زيارة إلى الصين األربعاء 
مع  التصعيد«  من  »مزيدًا  تريد  ال  بالدها  أّن 

باكستان.
الثالثاء  ضربت  بالدها  إن  الوزيرة  وقالت 
لتنظيم  تدريبي  معسكر  هو  »محدودًا«  هدفًا 
الذي  المتشدّد  اإلسالمي  محمد«  »جيش 
قتل  انتحاريًا  هجومًا  أسبوعين  قبل  تبنّى 
الهندي  الشطر  في  هنديًا  عسكريًا   41 فيه 
تريد  ال  »الهند  أّن  إلى  مشيرة  كشمير،  من 
بمسؤولية  التصرّف  و»ستواصل  تصعيدًا« 

وبضبط النفس«.
أّن  إلى  اإلشارة  على  سواراج  وحرصت 
الهندية  المقاتالت  شنّتها  التي  الغارات 
تكن  لم  الباكستانية  األراضي  في  الثالثاء 
عملية »عسكرية« ألنّها »لم تستهدف منشآت 

باكستانية. عسكرية« 
وقال  واسعًا.  دوليًا  قلًقا  التصعيد  وأثار 
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في بيان 
ضبط  ممارسة  على  وباكستان  الهند  »نحضّ 
مشيرًا  ثمن«،  بأي  التصعيد  وتجنّب  النفس 
الهندي  نظيريه  مع  هاتفيًا  تباحث  أنه  إلى 
األخير  العسكري  التصعيد  في  والباكستاني 

بين دولتيهما.

»خطر على السالم«
وأعلنت الهند أن عملية الثالثاء أدت إلى »مقتل 
كانوا  الذين  المقاتلين  من  جدًا«  كبير  عدد 
الهند.  في  انتحارية  هجمات  لتنفيذ  يتدرّبون 
ونفت إسلام أباد ما أعلنته نيودلهي من أّن الغارة 
مسّلحي  من  جدًا«  كبير  »عدد  مقتل  إلى  أدّت 
الجماعة، واصفة ادّعاءات الهند بأنها »متهورة 

وواهمة«، ومتوعّدة بالرد.
وشنت الهند الغارات بعد اعتداء انتحاري أسفر 
عن مقتل 41 عسكريًا هنديًا في كشمير في 14 
المتشدّدة.  اإلسالمية  الجماعة  وتبنّته  فبراير 
لكن تفاصيل هذه »الضربة« ال تزال غامضة في 
هذه المرحلة. والموقف المشترك بين العاصمتين 
هو أن مقاتالت هندية دخلت األراضي الباكستانية 
إقليم  في  صغيرة  مدينة  باالكوت،  مستوى  إلى 
جبلية شمال  منطقة  في  الواقع  باختونخوا  خيبر 

شرق البالد قرب منطقة كشمير المتنازع عليها.
وبحسب باكستان فإن الطائرات الهندية بقيت 
أربع دقائق في مجالها الجوي وألقت قرب باالكوت 
»شحنة« لم تعرف طبيعتها لكنها لم توقع ضحايا 

أوأضرار.
وقتل أربعة أشخاص بينهم طفالن من جانب 
آخر الثالثاء في تبادل إلطالق النار بين عسكريين 
المحدد  المراقبة،  قرب خط  وباكستانيين  هنود 
في  وباكستان  الهند  بين  الواقع  األمر  بحكم 

كشمير.

تصعيد خطير بين البلدين النوويين

تزايد احتماالت املواجهة العسكرية 
بعد إسقاط باكستان طائرتني هنديتني في كشمير

غوايدو يريد العودة إلى فنزويال

»مجموعة ليما« تطالب مادورو بالتنحي وتستبعد استخدام القوة 

دول  من  المؤّلفة  ليما  مجموعة  طالبت 
مناوئة للرئيس نيكوالس مادورو اإلثنين 
ودانت  فنزويال  في  ديموقراطي  بانتقال 
»الوضع اإلنساني الخطير« في هذا البلد، 
الذي  القوة  استخدام  استبعدت  لكنها 
تطرحه واشنطن حليفة زعيم المعارضة 
خوان غوايدو الذي يريد العودة إلى بلده.
من  تتألف  التي  المجموعة  وطالبت 
اجتماع  ختام  في  بيان  في  دولة   14
حضره للمرة األولى غوايدو للمرة األولى، 
مايك  األميركي  الرئيس  نائب  وكذلك 
ديمقراطي  بانتقال  بوغوتا  في  بنس 
القوة«،  في فنزويال »من دون استخدام 
مطالبة مادورو من جديد »بالتنحي« عن 
السلطة. وأعلنت المجموعة أنها »قرّرت 
اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي 
تأخذ في االعتبار الوضع اإلنساني الخطر 
في فنزويال والعنف اإلجرامي الذي يمارسه 
ورفضه  المدنيين  السكان  ضد  مادورو 

إدخال المساعدات الدوليّة«.
وأضاف البيان الختامي الذي تاله وزير 
هولميس  كارلوس  الكولومبي  الخارجية 
تروخيلو أّن هذه الممارسات هي »أفعال 

تشّكل جريمة ضدّ اإلنسانية«.
الرئيس  نائب  اتفق  االجتماع  وقبل 
الفنزويلية  المعارضة  وزعيم  األميركي 
حول  الطوق  إلحكام  استراتيجية  على 

الرئيس مادورو.
العقوبات  مزيد من  بنس عن  وأعلن 
ضد فنزويال ومساعدات بقيمة 56 مليون 
دوالر للدول المجاورة لها لمواجهة تدفق 
من  يعاني  الذي  البلد  هذا  من  الفارين 

أزمة اقتصادية حادة.

غوايدو يريد العودة
وأكد المعارض الذي توجه إلى كولومبيا 
من  يمنعه  قضائي  أمر  من  الرغم  على 
أنه سيعود »هذا  اإلثنين  البالد،  مغادرة 
يتحدث  بينما  فنزويال،  إلى  األسبوع« 
وتتمتع  جدية  »تهديدات  عن  حلفاؤه 

بالصدقية« ضده.
ورد مادورو في مقابلة مع شبكة »إيه 

اليوم  في  بثها  تم  األميركية  سي«  بي 
ويعود  يذهب  أن  »يمكنه  قائاًل  نفسه، 
وسيواجه القضاء ألن القضاء يمنعه من 

مغادرة البالد«.
في المقابلة نفسها التي جرت باللغة 
االشتراكي  الرئيس  اتهم  اإلسبانية، 
إشعال  إلى  بالسعي  المتحدة  الواليات 
اتهم  كما  الجنوبية.  أميركا  في  حرب 
إقامة  أجل  من  بالعمل  ليما  مجموعة 

حكومة موازية.
أزمة  فبركة  يحاولون  »إنهم  وقال 
لتبرير التصعيد السياسي وتدخل عسكري 
أميركا  في  حرب  إلشعال  فنزويال  في 
بأنها  ترامب  إدارة  ووصف  الجنوبية«. 
»حكومة متطرفة ل)منظمة( كو كلوكس 
واشنطن  أن  معتبرًا  العنصرية،  كالن« 
ومستعدة   )...( فنزويال  نفط  »تريد 
النفط«.   هذا  أجل  من  الحرب  لخوض 
من جهة أخرى، طلبت واشنطن اجتماعًا 
حول  الدولي  األمن  لمجلس  جديدًا 
فنزويال، كما قال دبلوماسيون لم يحددوا 
مشروع  عرض  هو  الهدف  كان  إذا  ما 
اجتماع  آخر  ويعود  عليه.  للتصويت  قرار 
لمجلس األمن حول فنزويال إلى 27 يناير 
عطلت روسيا والصين خالل مشروع إعالن 

اقترحته واشنطن. وعقد اجتماع مجموعة 
ليما التي تضم 13 دولة أميركية التينية 
الحدود  على  العنف  أعمال  بعد  وكندا، 
الفنزويلية مع كولومبيا والبرازيل حيث ما 
زالت مكدسة المساعدة التي طلبها زعيم 

المعارضة في السابع من فبراير.
وقتل أربعة أشخاص على األقل وجرح 

مئات آخرون في أعمال العنف هذه.

»إعادة الديمقراطية«
البرلمان  وأكد غوايدو )35 عامًا( رئيس 
الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، 
إلى  الديمقراطية  إعادة  المهم  أنه »من 
السلطة  يغتصبون  الذين  ألن  فنزويال 
وأضاف  القارة«.  استقرار  يهددون  اليوم 
أن »السماح باغتصاب السلطة سيشكل 

تهديدًا لكل أميركا«.
وحذر غوايدو من أن »إطالق العنان« 
ألميركا  تهديدًا  »سيشكل  لمادورو 

كلها«.
الكولومبي  الرئيس  أدان  جهته،  من 
إيفان دوكي »ديكتاتورية« مادورو ودعا 
االشتراكي  الزعيم  على  التضييق  إلى 

بشكل »أقوى وأكثر فعالية«.
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وكان 

بومبيو وصف مادورو بأنه »أسوأ من أسوأ 
طاغية« وأكد أنه واثق من أن أيام مادورو 

في السلطة »معدودة«.

عقوبات أميركية
عقوبات  المتحدة  الواليات  وفرضت 
االثنين على حكام أربع واليات فنزويلية 
مؤيدة للرئيس لعرقلتهم إدخال شحنات 
األميركي  الخزانة  وزير  وقال  اإلغاثة. 
نظام  »محاوالت  إن  منوتشن  ستيفن 
المساعدات  لمنع  المشروعة  غير  مادورو 
الفنزويلي  للشعب  المخصصة  الدولية 

معيبة«.
الخزانة  »وزارة  أن  بيان  في  وأضاف 
مؤيدين  واليات  حكام  أربعة  تستهدف 
في  لوقوفهم  مادورو  السابق  للرئيس 
ظل  في  اإلنسانية  المساعدات  طريق 
معاناة  أمد  وإطالة  لها  الكبيرة  الحاجة 

الشعب الفنزويلي«.
»تدعم  واشنطن  أن  منوتشن  وأكد 
وجهوده  غوايدو  كامل«  بشكل 
المستشري  الفساد  مع  »للتعاطي 
وانتهاكات حقوق اإلنسان والقمع العنيف 
لنظام  مميزة  سمة  إلى  تحوّل  الذي 

مادورو غير الشرعي«.
أعقبت  إنسانية  أزمة  فنزويال  وتواجه 
إلى  أدت  والتضخم  الركود  من  سنوات 
نقص في االحتياجات األساسية كالغذاء 
والدواء. ويشير غوايدو إلى أن 300 ألف 
شخص يواجهون الموت في حال لم يتم 
عاجل.  بشكل  المساعدات  هذه  إدخال 
بإدخالها  السماح  يرفض  مادورو  لكن 
أنها ستشكل غطاًء الجتياح  إلى  مشيرًا 
ستصادر  العقوبات،  وبموجب  أميركي. 
واشنطن أي أمالك في الواليات المتحدة 
أي  وتمنع  األربع  الواليات  لحكام  تابعة 
األميركي  المالي  النظام  تستخدم  جهة 

من إجراء تعامالت تجارية معهم.
المستهدفين  الواليات  حكام  وبين 
الذي  فيرنانديز،  برييتو  خوسيه  عمر 
يحكم والية زوليا التي يتركز فيها الجزء 
األكبر من قطاع صناعة النفط في البالد 
حاكم  كارنيرو،  غارسيا  لويس  وخورخي 
والية فارغاس المحاذية لكراكاس وحيث 

يقع المطار الرئيسي.

في مواجهة خطر الخروج من دون اتفاق

تيريزا ماي قد تطلب تأجيل »بريكست« و»العمال« يدعم استفتاء ثانيا للبريطانيني

»يلتمسون«  إنهم  بيري  كلير  والطاقة  جيمس 
من   50 المادة  تمديد  على  العمل  الوزراء  رئيسة 
اتفاق االتحاد األوروبي التي تنظم خروج دولة عضو 
الدولة  برلمان  في  اتفاق  أي  اعتماد  حال عدم  في 
مع  اتفاق  بدون  الخروج  تفادي  بهدف  المذكورة 
إلى  حديث  في  جيمس  مارغو  وشرحت  االتحاد. 
شبكة »بي بي سي« أنه »مع اقتراب يوم الخروج، 

للمساعدة  ما  نقوم بشيء  أن  واجبنا  أنه من  نرى 
المؤيدون  الوزراء  كارثة مماثلة«. وكتب  منع  على 
للبقاء في االتحاد في صحيفة »ديلي ميل« الثالثاء 
من  وارتياح  ترحيب  محط  سيكون  االلتزام  »هذا 
قبل غالبية كبيرة من النواب والشركات والعاملين 

فيها«.
وذكرت الصحيفة الشعبية أيضا أن 23 »منشقا« 

أنها  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أعلنت 
مارس   14 في  التصويت  خيار  للبرلمان  ستترك 
حال  في  قصيرة،  لفترة  »بريكست«  إرجاء  بشأن 
النواب اتفاقها واحتمال الخروج من االتحاد  رفض 

األوروبي بدون اتفاق.
وقالت ماي الثالثاء إنه في حال رفض الخيارين 
لمعرفة  مذكرة  مارس   14 في  الحكومة  »ستطرح 
ما إذا كان البرلمان يريد تمديدا قصيرا ومحدودا 
للمادة 50«، مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى 
نهاية يونيو. وأكدت بأنها ال تزال تريد خروجا من 
وكررت  مارس   29 في  المقرر  موعده  في  االتحاد 
وعدها إجراء تصويت في البرلمان على االتفاق في 

12 مارس.
وفي حال رفض االتفاق كما حصل في البرلمان 
 13 في  تصويتا  الحكومة  تجري  الماضي،  الشهر 
مارس حول ما إذا كان النواب يريدون خروجا من 
االتحاد بدون اتفاق. والتصويت على إرجاء محتمل 

سيكون في اليوم التالي.
أريد  ال  واضحة،  »ألكون  البرلمان  أمام  وقالت 
تركيزنا  ينصب  أن  يجب   .50 للمادة  تمديدا 
والخروج  اتفاق  إلى  للتوصل  العمل  على  المطلق 
حال  في  أنه،  »أعتقد  وأضافت  مارس«.   29 في 
بدون  خروجنا  من  النهاية  في  سنجعل  اضطررنا، 

الجديدة  التزاماتها  إن  ماي  وقالت  نجاحا«.  اتفاق 
تستجيب لنواب عبروا عن "قلق حقيقي بشأن نفاد 

الوقت".
وهدد ستة نواب باالستقالة في األيام األخيرة ما 
لم تستبعد ماي خروجا من الكتلة األوروبية بعد 46 

عاما من العضوية فيها، بدون اتفاق.
المعارضة،  أحزاب  أكبر  العمال،  حزب  وكان 
عدل استراتيجيته أيضا وأعلن اإلثنين أنه مستعد 
لدعم تعديل يتضمن تنظيمًا الستفتاء ثانٍ بشأن 
الخروج من االتحاد األوروبي بهدف تفادي الخروج 
من  زاد  ما  المحافظون،  يريده  الذي  »المدمّر« 

الضغط على ماي.
وتحاول تيريزا ماي دفع البرلمان إلى تبني اتفاق 
توصلت  الذي  األوروبي  االتحاد  من  االنسحاب 
لكن  األوروبيين.  مع  شاقة  مفاوضات  بعد  إليه 
محاوالتها الحثيثة لتمرير االتفاق فشلت في ضوء 
رفض البرلمان المنقسم، حيث انتقده المشككون 
االتحاد  مع  حاسمة  قطيعة  أنصار  من  أوروبا  في 
يريدون  الذين  أوروبا  قبل مؤيدي  األوروبي، ومن 

اإلبقاء على عالقات وثيقة مع اإلتحاد.

تهديد باالستقالة
وكان ثالثة أعضاء من الحكومة البريطانية الثالثاء 
هددوا باالستقالة في حال لم تعمل رئيسة الوزراء 
التجارة  وزراء  وقال  بريكست.  موعد  إرجاء  باتجاه 
مارغو  الرقمية  والصناعات  هارينغتون  ريتشارد 

لتحديد  اإلثنين  مساء  سرا  اجتمعوا  الحزب  عن 
استراتيجيتهم و15 عضوا في الحكومة مستعدون 

لالستقالة لمنع خروج »بدون اتفاق«.
األسبوع  أيضًا  الحكومة  في  وزراء  ثالثة  وطالب 
اتفاق  غياب  بسبب  الخروج  موعد  بإرجاء  الماضي 
بحالة  »الخروج  من  بدال  البرلمان،  عليه  وافق 
فوضى«. وهم وزراء الشركات غريغ كالرك والعمل 
غياب  أن  ورأوا  غوك.  ديفيد  والعدل  راد  امبر 
باالقتصاد  »خطيرا«  ضررا  يلحق  أن  يمكن  اتفاق 
المملكة  وسالمة«  »وحدة  ويهدد  البريطاني 
المتحدة مع إعادة فرض حدود برية في إيرلندا بين 
الجنوب العضو في االتحاد األوروبي والشمال الذي 

يشكل مقاطعة بريطانية.

حل منطقي
في  توسك  دونالد  األوروبي  المجلس  رئيس  ورأى 
مؤتمر صحافي اإلثنين في شرم الشيخ في مصر، 
أنه  عربي-أوروبي،  قمة  مؤتمر  في  شارك  حيث 
»نظرا للوضع الحالي، سيكون تحديد مهلة إضافية 
حال منطقيا«، مشيرا بذلك إلى إمكانية إرجاء موعد 

بريكست.
وقال إنه ناقش مع تيريزا ماي »الجانب القضائي 
واإلجرائي لتمديد محتمل« لموعد بريكست المقرر 
الذي  للوضع  نظرًا  »أعتقد،  وقال  مارس.   29 في 
الحل  سيكون  إضافيًا  إرجاء  إن  فيه،  أنفسنا  وجدنا 

المنطقي«.

العمال يدعم استفتاء ثانيا
المعارضة،  أحزاب  أكبر  العمال،  حزب  وغيّر 
لدعم  مستعد  أنه  اإلثنين  وأعلن  استراتيجيته 
بشأن  ثانٍ  الستفتاء  تنظيمًا  يتضمن  تعديل 
الضغط  من  زاد  ما  األوروبي  االتحاد  من  الخروج 

على ماي.
جيرمي  البريطاني  العمال  حزب  زعيم  قال  و 
سيغير  أنه  الحزب  نواب  إبالغ  يعتزم  إنه  كوربن 
تعديل  دعم  أو  »طرح  خالل  من  االستراتيجية 
لمنع فرض خروج مضر  عام  استفتاء  إجراء  لصالح 

لبريطانيا بقيادة حزب المحافظين على البالد«.
لنواب  كلمته  من  مقتطفات  في  كوربن  وقال 
بوسعنا  ما  كل  بأخرى، سنفعل  أو  »بطريقة  حزبه 
لمنع الخروج بدون اتفاق«. وتابع »ولهذا السبب، 
تماشيا مع سياسة مؤتمرنا، نحن ملتزمون بطرح 
أو دعم تعديل لصالح إجراء استفتاء عام لمنع فرض 
خروج مضر لبريطانيا بقيادة حزب المحافظين على 

البالد«.
حزب  في  بريكست  المكلف  ستامر  كير  وقال 
الوزراء  رئيسة  أن  للجميع  الواضح  »من  العمال 
تراهن على الوقت«، معتبرا أن ماي تنتظر اللحظة 
األخيرة لتضع النواب أمام بديل واحد هو التصويت 
حزب  ويعارض  اتفاق.  بال  الخروج  أو  اتفاقها  على 
العمال هذا االتفاق الذي ينص على خروج المملكة 
بينما  األوروبي  الجمركي  االتحاد  من  المتحدة 

يرغب في البقاء فيه.

لندن ــ وكاالت

<   مناصرون لبريكست يتظاهرون أمام مجلس العموم 



عربي و دولي 07

القدس المحتلة - وكاالت

لقيامهم بفتح باب الرحمة

إسرائيل تعتقل 36 فلسطينيا بينهم محافظ 
القدس وقائد سابق لكتائب »شهداء األقصى«

القدس  في  فلسطينيا   36 األربعاء  أمس  اإلسرائيلي  اإلحتالل  وجيش  الشرطة  اعتقلت 
مدينة  محافظ  بينهم  المحتلة،  الغربية  الضفة  من  مختلفة  أنحاء  وفي  المحتلة  الشرقية 

القدس والقائد السابق لكتائب شهداء األقصى، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وقال نادي األسير الفلسطيني »نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية وفجر 
اليوم األربعاء حملة اعتقاالت طالت 36 فلسطينيا على األقل من القدس والضفة الغربية«.
وأضاف نادي األسير أن »الشرطة اعتقلت في القدس المحافظ عدنان غيث والمحامي 

طارق برغوث و22 فلسطينيا غالبيتهم من حي العيسوية في مدينة القدس الشرقية«.
من جهتها أعلنت الشرطة اإلسرائيلية اعتقال شخصين قالت إن أحدهما »مسؤول كبير 

من السلطة الفلسطينية«، بسبب الشكوك في حدوث »تزييف وتزوير«.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد، »إنهما اعتقال في سياق األحداث األخيرة« 
في الحرم الشريف الذي يضم المسجد األقصى وقبة الصخرة. وأضاف روزنفيلد أنه يجري 

استجوابهما دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والمخابرات  اإلسرائيليين  والجيش  الشرطة  أن  الفلسطيني  األسير  نادي  وأكد 
اإلسرائيلية اعتقلوا عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب 
شهداء األقصى خالل االنتفاضة الثانية. وحصل الزبيدي على عفو إسرائيلي هو وعدد ممن 

كانت تالحقهم إسرائيل إثر مفاوضات فلسطينية إسرائيلية.
وقال بيان لجهاز األمن الداخلي »شين بيت« إنه سمح بالنشر هذا الصباح عن اشتراك 
جهاز األمن الداخلي والجيش اإلسرائيلي والشرطة اإلسرائيلية بإلقاء القبض على زكريا 
خطيرة  إرهابية  أنشطة  في  تورطهما  أساس  »على  برغوث  طارق  والمحامي  الزبيدي 

وحديثة«.
وأضاف البيان أن االثنين حوال إلى التحقيق لدى جهاز األمن.

وأشار نادي األسير إلى أن »قوات االحتالل اعتقلت من القدس خالل األسبوع المنصرم 
الرحمة في  باب  المقدسيين مصلى  فتح  أكثر من مئة مقدسي على خلفية  اليوم  وحتى 

مواجهة إجراءات االحتالل في المسجد األقصى«.
ويشهد المسجد األقصى توترًا وقد تؤدي االعتقاالت إلى المزيد من االضطرابات حول 
من  وعناصر  مسلمين  مصلين  بين  حوادث  شهد  وقد  الحساسية  البالغ  القدسي  الحرم 

الشرطة اإلسرائيلية في األيام األخيرة.
وتسبب بحوادث هذا األسبوع إقدام السلطات اإلسرائيلية على وضع قفل على باب يتيح 

الوصول إلى مكاتب تؤدي إلى باب الرحمة أحد أبواب المسجد االقصى.
االنتفاضة  2003 خالل  منذ  اإلسرائيلية  المحاكم  بأمر من  المكاتب  أغلقت هذه  وقد 

الثانية. ويؤكد مجلس األوقاف اإلسالمية أن سبب اإلغالق انتفى.
والشؤون  األوقاف  مجلس  رئيس  ساعات  لعدة  األحد  اإلسرائيلية  الشرطة  وأوقفت 
والمقدّسات اإلسالمية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب المدير العام لدائرة 
األوقاف اإلسالمية الشيخ ناجح بكيرات إثر توتّر حول باحة المسجد األقصى، بحسب ما 

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية.
إسرائيل  احتلتها  التي  الشرقية  بالقدس  القديمة  البلدة  في  األقصى  المسجد  ويقع 
1967 وضمتها منذ ذلك الحين، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي. ويتمسك  في 

الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون إليها.

طهران - وكاالت

الرئيس اإليراني يرفض استقالة
وزير خارجيته محمد جواد ظريف

جواد  محمد  الخارجية  وزير  استقالة  األربعاء  أمس  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  رفض 
ظريف الذي يمثل جناح اإلصالحيين ودعم سياسة التهدئة مع الغرب، ويواجه انتقادات من 

المحافظين المتشددين.
وردًا على استقالة ظريف التي نشرها على موقع التواصل االجتماعي، »انستغرام«، كتب 
مع  تتعارض  استقالتك  أن  »أعتقد  اإللكتروني  الحكومة  موقع  نشرها  رسالة  في  روحاني 

مصالح البالد وأنا ال أقبلها«.
وقال روحاني »إنكم وبحسب قول قائد الثورة اإلسالمية الرجل األمين واألبي والشجاع 
الجمهورية  ضد  الشاملة«  األميركية  الضغوط  لمواجهة  األول  الخط  وفي  والمتدين 

اإلسالمية.
وكان ظريف أعلن استقالته مساء اإلثنين دون تقديم توضيحات. والثالثاء دعا إلى أن 
تستعيد وزارته »مكانتها« في قيادة السياسة الخارجية للبالد. وكانت تقارير محلية أشارت 
إلى أن ظريف شعر باالستياء من استبعاده من لقاءات عقدها الرئيس السوري بشار األسد 

في طهران اإلثنين مع مرشد الثورة، والرئيس روحاني.
وأضاف الرئيس اإليراني في رسالته »أنا مدرك تمامًا للضغوط التي يتعرض لها الجهاز 

الدبلوماسي في البالد، والحكومة وحتى رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب«.
وزارة  مع  تنسق  أن  الحكومية  والمؤسسات  السلطات  كافة  »على  الرسالة  في  وتابع 

الخارجية بما يتعلق بالعالقات الدولية، كما تم اإليعاز به عدة مرات«.
ودعا الرئيس اإليراني أخيرًا ظريف إلى مواصلة مسيرته »بقوة وشجاعة ودراية«.

أغسطس  في  الرئاسة  إلى  روحاني  وصول  منذ  الخارجية  وزير  منصب  ظريف  ويتولى 
.2013

الجمهورية  بين  المبرم  النووي  االتفاق  مهندسي  أبرز  اإليراني  الجانب  من  وكان 
المتشددون  المحافظون  عارضه  والذي  فيينا،  2015 في  العام  الكبرى  والقوى  اإلسالمية 

معتبرين أن إيران لم تحصل على شيء ملموس مقابل التنازالت التي قدمتها.
على  حسابه  على  نشرها  رسالة  في  ظريف  شكر  الرئاسي  اإلعالن  على  دقائق  وبعد 
إنستغرام »الشعب اإليراني والنخب والمسؤولين للتقدير الكبير« الذي عبروا عنه تجاهه 

منذ أن تولى مهامه و»خصوصًا في الساعات الثالثين األخيرة«.
وتحت  والرئيس  األعلى  المرشد  من  بدعم  الخارجية  وزارة  تتمكن  بأن  »آمل  وأضاف 

إشرافهما، من االضطالع بكل مسؤولياتها في إطار الدستور وقوانين البالد«.
وبحسب الموقع اإلخباري »انتخاب« فإن قرار االستقالة كان مرتبطًا بالزيارة المفاجئة 
التي قام بها الرئيس السوري بشار األسد إلى إيران اإلثنين. ولم يكن ظريف حاضرًا في أي 
من االجتماعات التي عقدها األسد. وأكد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس، التابع 
الثوري اإليراني، والذي حضر االجتماعين أن ظريف »هو فعليًا مسؤول السياسة  للحرس 

الخارجية« للبالد بحسب ما أوردت وكالة أنباء الحرس الثوري »سباه«.
وقال اللواء سليماني إن ظريف »كان خالل فترة مسؤوليته في وزارة الخارجية وال يزال 

مدعومًا من كبار المسؤولين في النظام خاصة قائد الثورة اإلسالمية«.
إلى طهران  األسد  بشار  السوري  الرئيس  بها  قام  التي  األخيرة  الزيارة  وأضاف »خالل 
رئاسة  مكتب  في  التنسيق  عدم  بعض  هناك  كان  أنه  يبدو  روحاني،  بالرئيس  ولقائه 
الجمهورية ما أدى إلى غياب وزير الخارجية عن هذا اللقاء وبالتالي عتابه الالحق« كما أوردت 

وكالة األنباء اإليرانية الرسمية )إيرنا( أيضًا.
وأضاف اللواء سليماني أنه »لم يكن هناك أي نية متعمدة الستبعاد ظريف عن هذين 
أدلى  تصريحات  بسبب  لظريف  انتقادات  وجه  وأن  سبق  قد  سليماني  وكان  اللقاءين«. 
التفاوض بشأن  إيران  إلى استعداد  بها في أعقاب حضوره مؤتمرًا في ميونخ وألمح فيه 

ترسانتها من الصواريخ بناء على ضغوط أوروبية وأميركية.
وبحسب الصور التي بثها التلفزيون الرسمي فإن ظريف كان حاضرًا صباح أمس األربعاء 
خالل حفل االستقبال الذي نظمه روحاني لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الذي يقوم 

بزيارة رسمية إلى طهران.

عودة »الطوارئ« وتعيين ضباط حكام واليات

قوى غربية تنتقد قرارات  البشير مع استمرار التظاهرات في املدن السودانية

مئات محاصرون في نصف كيلومتر

ينقسم مقاتلو تنظيم »داعش« المحاصرون 
بين  سورية  شرق  في  األخير  الجيب  داخل 
عن  دفاعًا  الموت،  حتى  بالقتال  راغبين 
خيار  إلى  يميلون  وآخرين  »الخالفة«، 
مصير  من  الفرار  محاولة  أو  االستسالم 

محتوم.
الديموقراطية  سورية  قوات  وترجّح 
المحاصرين  المقاتلين  من  المئات  وجود 
في نصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز، 
المدنيين،  من  كبيرة  أعداد  إلى  باإلضافة 
على رغم إجالء أكثر من تسعة آالف شخص 
عائالت  من  غالبيتهم  أسبوع،  غضون  في 

المقاتلين.
لتفتيش  المخصصة  الفرز  نقطة  وفي 
الخارجين من الباغوز، يشكك أحمد الجورة 
الرجال  من  قلة  بين  من  وهو  عامًا(،   32(
سمحت قوات سورية الديموقراطية لوسائل 
قدرة  في  الثالثاء،  إليهم  بالتحدث  اإلعالم 
مقاتلي التنظيم على الصمود لفترة طويلة.

ويقول أحمد )32 عامًا(، وهو يجلس على 
األرض مرتديًا عباءة من الجوخ ويلفّ رأسه 
القتال،  يريد  من  »هناك  اللون،  بني  بشال 
وآخرون ال يريدون، ومنهم من يريد الفرار«. 
ويدّعي الشاب المتحدر من محافظة حمص 
)وسط(، أنّه لم يقاتل يومًا معهم رغم أنهم 

»يعيشون معنا في مساحة صغيرة جدًا«.
ولم يعد لدى مقاتلي التنظيم وفق أحمد، 
هناك  يعد  »لم  ويسأل  للقتال«.  »مقومات 
إلى  يحتاج  السالح  تقاتل؟  من طعام فكيف 

قوة لحمله«.
وعلى غرار العديد من الخارجين مؤخرًا، 

يشير أحمد إلى الظروف المعيشية الصعبة 
الغذائية ومياه  المواد  الباغوز مع ندرة  في 
الخروج  قرر  إنه  ويقول  وسواها.  الشرب 
في  عمل  لديّ  يبق  »لم  ألنه  عائلته  مع 
نشرب  وكنا  جدًا  سيء  فالوضع  الداخل، 
سورية  قوات  وأجلت  متسخة«.  مياهًا 
أربع دفعات من  أسبوع  منذ  الديموقراطية 
الباغوز، غالبيتهم من النساء واألطفال من 
قياديون  ويقول  التنظيم.  مقاتلي  عائالت 
ينتظرون  إنهم  القوات  هذه  صفوف  في 
انتهاء عملية اإلجالء لشن هجوم على جيب 
استسالم  عدم  حال  في  المحاصر  التنظيم 

المقاتلين المتبقين.
ولم يبق للتنظيم، الذي سيطر في العام 
2014 على مناطق واسعة في سورية والعراق 
المجاور، كانت مساحتها تعادل بريطانيًا، إال 
عددًا من المنازل السكنية في الباغوز وخيمًا 

يقيم فيها مقاتلوه إلى جانب المدنيين.

أحزمة ناسفة وسالح
المئات  الثالثاء  شاحنة  ثالثين  نحو  وأقلت 
وأطفال  ورجال  نساء  من  األشخاص  من 
الواقعة على بعد عشرين  الفرز،  إلى نقطة 
من  عدد  ويروي  الباغوز.  شمال  كيلومترًا 
سوداء  قفازات  ويرتدين  المنقبات  النساء 
شرطة  أي  لـ»الحسبة«،  تابعة  سيارة  أن 
المحاصرة  المنطقة  في  تجولت  التنظيم، 
وأبلغت تحديدًا العائالت والجرحى أّن لهم 
نقاط  الى  الخروج  أم  بالبقاء  الخيار  حرية 

قوات سورية الديموقراطية.
بينما  عامًا(   20( غروش  نور  وتقول 
وإلى  شقيقها  زوجة  مع  األرض  تفترش 
مقتل  بعد  بتربيته  تكفلت  طفل  جانبها 
في  موجودون  »المقاتلون  مؤخرًا،  والديه 

من  المتحدرة  الشابة  وتضيف  مكان«.  كل 
محافظ الحسكة )شمال شرق(، »يمشون في 
الناسفة«. وأحزمتهم  بأسلحتهم  الشوارع 

والعراقيين  السوريين  من  الكثير  يزال  وال 
واألجانب موجودين داخل الجيب المحاصر 
ويبدو  حديثًا.  الخارجين  شهادات  وفق 
كما  »المهاجرين«  أو  منهم  األجانب  أن 
يسميهم التنظيم، يتمتعون بحظ أوفر من 

سواهم بسبب قدراتهم المادية.
ومهاجرون..  أنصار  »هناك  نور  وتوضح 
يشترون ما يريدون، لكن نحن ويا لحسرتنا، 
لم  أشخاص  »ثمّة  لدينا« مضيفة  ال شيء 
يتغير عليهم شيء في الحصار بينما آخرون 

ماتوا« جرائه.

»مقتنعون بما نقوم به«
أخ  زوجة  العظيم،  عبد  عائشة  وتتحدث 
بينما  عمرها،  من  الثالثينات  في  نور، 
من  الكثير  »ثمة  قربها،  ابنتها  تصرخ 
من  خيمًا  أنشأنا  الداخل،  في  العائالت 
توفر  عدم  ومع  فيها«.  وأقمنا  البطانيات 
عائشة  توضح  الحاجيات«،  من  »الكثير 
»فقط من لديه األموال قادر على الشراء، 

أما نحن، فيوم نأكل وآخر ال«.
لقوات  العسكري  التقدم  وقع  وعلى 
من  بدعم  الديموقراطية  سورية 
فرّ  واشنطن،  بقيادة  الدولي  التحالف 
من  غالبيتهم  شخص،  ألف  خمسين  نحو 
منذ  التنظيم  جيب  من  واألطفال،  النساء 

لحقوق  السوري  المرصد  بحسب  ديسمبر 
اإلنسان.

شاحنة  تشقّ  لساعات،  انتظار  وبعد 
طريقها إلى نقطة الفرز. يركض عدد من 
ويبدأن  أطفالهن  مع  باتجاهها  النسوة 
ليلتهن  قضاء  من  خشية  إليها  الصعود 

الصحراء. العراء وسط  في 
من  الثالثينات  في  أسمهان،  تحمل 
حليب  وعلبة  بيد،  خبز  كيس  العمر، 
تحاول  األخرى.  بيدها  حفاظات  وكيس 
انطالقها. وتقول  بالشاحنة قبل  أن تلحق 
بعبارة  أطفال  لثالثة  أم  وهي  العراقية، 
لكننا  نعم،  جوع  هناك  »كان  مقتضبة، 

به«. نقوم  بما  مقتنعين  كنا 

الرئيس  بشدة  المتحدة،  الواليات  بينها  ومن  الغربية،  القوى  انتقدت 
أن  بعد  العسكري«  الحكم  إلى  »عودته  بسبب  البشير  عمر  السوداني 
فرض الرئيس حالة الطوارئ وعين ضباطًا بالجيش في مناصب حكومية.
أن  بعد  الجمعة،  عام،  لمدة  البالد  في  الطوارئ  حالة  البشير  وأعلن 
فشلت حملة قمع مميتة في وقف أسابيع من االحتجاجات ضد حكمه. كما 
قام البشير بحل الحكومة االتحادية وحكومات الواليات وعين 16 ضابطًا 
السوداني  الوطني  والمخابرات  األمن  جهاز  من  وضابطين  الجيش  في 

محافظين لواليات البالد الـ18.
كما أمر البشير بحظر جميع التجمعات دون إذن من السلطات، ومنح 
قوات األمن سلطات واسعة لدخول المباني وتفتيش الناس. وأعربت كل 
من الواليات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا عن قلقها، الثالثاء، لهذه 
مشترك،  بيان  في  الخرطوم  في  الدول  هذه  سفارات  وذكرت  القرارات. 
مساء الثالثاء، أن »السماح لقوات األمن بالتصرف دون محاسبة سيزيد 
الفعالة«.  االقتصادية  واإلدارة  والحكومة  اإلنسان  حقوق  تقويض  من 
بيئة مناسبة  العسكري ال يخلق  الحكم  إلى  أن »العودة  البيان  وجاء في 

لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية«.
كما دعت الدول األربع الخرطوم إلى اإلفراج عن جميع الذين ُاعتقلوا 
التقارير  نالحظ  أننا  »كما  البيان:  وقال  المستمرة.  االحتجاجات  خالل 
المستمرة عن االستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين 
وإساءة معاملة المعتقلين«. ويقول مسؤولون سودانيون إن 31 شخصًا 
 19 في  التظاهرات  اندالع  منذ  باالحتجاجات  المرتبط  العنف  في  قتلوا 
ديسمبر، رغم أن منظمة »هيومن رايتس ووتش« تقول إن عدد القتلى 
الحكومة  فعل  »رد  أن  األربع  الدول  وأكدت  األقل.  على  قتياًل   51 بلغ 
يقودها  التي  الحكومة  وتصرفات  االحتجاجات  هذه  على  السودانية 

الجيش ستقوض مشاركة بالدنا المستقبلية« مع الخرطوم.
واندلعت التظاهرات في السودان في البداية؛ احتجاجًا على رفع أسعار 
اتخذ  كما  الرئيس.  احتجاجات ضد  إلى  وتصاعدت  أضعاف،  ثالثة  الخبز 
البشير إجراءات اقتصادية لتهدئة الشارع الغاضب بسبب ارتفاع التضخم 

ونقص السلع األساسية.

قرارات الرئيس
أعلنت  اإلثنين  بيانًا  أصدرت  السودان،  في  الجمهورية  رئاسة  وكانت 
تحظر  الطوارئ  لحالة  وفقًا  أوامر  الجمهورية  رئيس  »أصدر  فيه، 
التجمهر والتجمعات أو أي مواكب غير مرخص لها«، كما تحظر »إغالق 
الرئاسية  اإلجراءات  وشملت  السير«.  حركة  إعاقة  أو  العامة  الطرقات 
الشخصي  والتفتيش  المباني  دخول  حق  األمنية  »القوات  إعطاء 

لألفراد«.
كما حظرت األوامر »نشر وإعداد أي أخبار تضر بالدولة أو المواطنين 
أو تدعو لتقويض النظام والدستور عبر أي وسائط مرئية أو مسموعة 
ينتهك  من  ويتعرض  االجتماعي«.  التواصل  مواقع  عبر  أو  مقروءة  أو 

هذه األوامر لعقوبة قد تصل الى السجن لمدة عشر سنوات.
في  اإلثنين،  السودانيين،  مئات  تظاهر  بعدما  اإلعالن  هذا  وجاء 
وضع  بهدف  الرئيس؛  فرضها  التي  الطوارئ  لحالة  تحدٍ  في  الخرطوم 

لحكومته. المناهضة  للتظاهرات  حد 

متمسكون باالحتجاج
وحظر  الطوارئ  حالة  فرض  على  الرد  الى  االحتجاجات  منظمو  وسارع 
الجديدة.  اإلجراءات  وتحدي  فورًا  الشارع  نزول  بالدعوة  التجمعات 
االحتجاجات،  ينظم  الذي  السودانيين«،  »المهنيين  تجمع  ودعا 

فورًا. تظاهرات  في  الخروج  إلى  المحتجين 
في  وثواره  العظيم  شعبنا  جماهير  »ندعو  للتجمع:  بيان  في  وجاء 
وفي  والقرى،  المدن  في  والواليات،  القومية  العاصمة  أنحاء  جميع 
عن  والتعبير  للتظاهر  اآلن  الشوارع  إلى  للخروج  والفرقان  األحياء 

الطوارئ«. ألوامر  الكامل  رفضنا 
وسط  تجمعوا  الذين  المتظاهرين  مئات  هتف  النهار،  وخالل 
وأطلقت  شهود.  روى  ما  بحسب  عدالة«،  سالم،  »حرية،  الخرطوم 
محاولة  في  للدموع  المسيل  الغاز  عليهم  الشغب  مكافحة  شرطة 

لتفريقهم.
نتحدى  »نحن  أريج،  باسم  نفسها  عن  عرفت  متظاهرة،  وصرحت 
إجبار  وهو  واحد  هدف  أمامنا  الطوارئ...  حال  من  نخاف  وال  النظام، 

التنحي«. على  الرئيس 
الشوارع في أحياء بري وشمباط والديم،  إلى  كما خرج متظاهرون 
بحسب شهود. وأصبح حي بري ساحة للتظاهرات شبه اليومية، حيث 

األشجار. اإلطارات وجذوع  بإحراق  الشوارع  المتظاهرون  يغلق 
الغاز المسيل للدموع داخل  وأطلقت شرطة مكافحة الشغب كذلك 
للخرطوم،  التوأم  المدينة  درمان،  أم  في  للبنات  األحفاد  جامعة  حرم 

احتجاجية. وقفة  الطالبات  نفذت  أن  بعد 
عندما  للدموع  المسيل  الغاز  أطلقت  الشرطة  »إن  شاهد:  وقال 
الجامعة وهتفن بشعارات، فسقطت  الطالبات من حرم  خرج عدد من 

الجامعة«. الغاز في حرم  عبوات 
إلغاء  إلى  فباإلضافة  صعبًا،  اقتصاديًا  وضعًا  السودان  ويعاني 
منذ  عنه  السودان  جنوب  انفصال  تداعيات  تستمر  الخبز،  عن  الدعم 

النفطي. احتياطها  أرباع  البالد من ثالثة  الذي حرم   ،2011
التظاهرات  بدء  منذ  السوداني،  والمخابرات  األمن  جهاز  وأوقف 
والصحفيين، بحسب  والمعارضين  الناشطين  مئات  ديسمبر،   19 في 

منظمات غير حكومية.

الخرطوم ــ وكاالت

الباغوز، سورية ــ وكاالت

عشرات اآلالف شاركوا في االحتجاجات

تظاهرات طالبية في الجزائر ضد والية خامسة وبوتفليقة متمسك بالبقاء
ينتظر أن يقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
ملف ترشحه لوالية خامسة للمجلس الدستوري األحد، 
تعارض  التي  العديدة  التظاهرات  متجاهال  مارس،   3
الجامعات  طالب  فعل  كما  الحكم،  في  استمراره 

الثالثاء.
كما  الجزائرية  الجامعات  داخل  طالب  وتظاهر 
عبد  للرئيس  خامسة  والية  ضدّ  العاصمة  وسط  في 
العزيز بوتفليقة، الموجود في الحكم منذ عام 1999. 
وكانت أكبر تظاهرة شهدتها البالد الجمعة بمشاركة 
من  عديدة  أنحاء  في  المتظاهرين  من  آالف  عشرات 

الجزائر.
التكهنات  من  حدًا ألشهر طويلة  بوتفليقة  ووضع 
حركة  قراره  وأطلق  فبراير.   10 في  ترشحه  إعالن  مع 
ال  سنوات،  منذ  الجزائر  مثلها  تشهد  لم  احتجاجية 
سيما بالنسبة الى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف 

مباشرًة الرئيس ومحيطه.
التساؤالت  انتقلت  الترشح  نية  عن  تعبيره  وبعد 
بواسطة  يتنقل  الذي  الرئيس  مضي  إمكانية  حول 
في  الدماغ  في  بجلطة  إصابته  منذ  متحرك  كرسي 

2013، إلى غاية تقديم ملفه بشكل رسمي.
عبد  األسبق  الوزراء  رئيس  حملته  مدير  وأنهى 
أن  بإعالن  أيضا  التساؤالت  هذه  سالل  المالك 
رسمي  بشكل  ملفه  سيقدم  بوتفليقة  المترشح 

للمجلس الدستوري في الثالث من مارس.
الجزائري في  الرئيس  أنصار  أمام  وقال في خطاب 
العاصمة إن »المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم 
المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 
3 مارس« للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في 
البالد وهو »سيد في قراره« لقبول أو رفض ملف أي 

مترشح.
حمالت  أيضا  أدار  أن  سبق  الذي  سالل  وأضاف 
و2009   2004 في  الرئاسية  لالنتخابات  بوتفليقة 
لكل  دستوريا  مكفول  الترشح  في  »الحق  أن  و2014 
العزيز  عبد  المجاهد  حق  من  كما  جزائري  مواطن 

بوتفليقة الترشح«.
هو  الجزائري  والشعب  والصندوق  »يترشح  وتابع 
جاء  ما  يقرر  أن  أحد  أي  حق  من  وليس  يفصل  الذي 

في الدستور«.
األولى  للمرة  ردّت  الجزائرية  السلطات  وكانت 
ضمني  بشكل  مستبعدًة  المحتجين،  على  اإلثنين 
الوزراء  رئيس  وأعلن  الترشح.  عن  بوتفليقة  تراجع 
من  أقّل  بعد  »ستجرى  االنتخابات  أن  أويحيى  أحمد 

شهرين ويمكن ألي شخص االختيار بكل حرية«.
داخل  طالب   500 تجمّع  التصريح  هذا  وغداة 
للعهدة  »ال  عبارات  مرددين  المركزية«،  »الجامعة 

حرة  و»الجزائر  ارحل«  و»بوتفليقة  الخامسة« 
إلى  إشارة  في  دفنه«  الميت  و»إكرام  وديموقراطية« 

الحالة الصحية المتدهورة للرئيس الجزائري.
الطالب  لمنع  بواباتها  الجامعة  أمن  عناصر  وأقفل 
والطالب  الشرطة  »رجال  الطالب  وردّد  الخروج.  من 
الذين  األمن  حفظ  عناصر  إلى  متوجهين  أخوة«، 
انتشار عدد كبير  أثناء  الشغب  حملوا معدات مكافحة 
الجامعي.  الحرم  لبوابة  المقابل  الطريق  على  منهم 

ولوّح العديد من الطالب بعلم الجزائر.
يقل  لم  ماجستير صحافة  طالب  وهو  رؤوف،  وأكد 
اسمه الكامل، أنه »تفاديًا للمواجهة مع الشرطة، قرّر 
طالب كليات عديدة في العاصمة أن يتجمّعوا داخل 
يملكون  ال  الشرطة  »رجال  أن  بما  الجامعي«،  الحرم 

الحق بالدخول إلى الجامعة«.
داخل  اإلعالم  في  طالب   500 حوالي  وتجمع 
معهدهم بينما خرج المئات في الشوارع المحيطة به، 
أما طالب كلية  المكان.  بحسب صحفية محلية بعين 
المدينة  وسط  من  كلم   5 بعد  على  الواقعة  الطب 

فحُوصروا داخل الحرم الجامعي من قبل الشرطة.
مختلف  وفي  بالعاصمة  جامعات  عدة  وشهدت 
أنحاء البالد تجمعات للطالب، كما نقلت وسائل إعالم 

من  جاؤوا  طالب  ونظم  االجتماعي.  التواصل  ومواقع 
بالعاصمة  أحياء  عدة  في  مسيرات  مختلفة  كليات 
آالف  عدة  عددهم  ليصبح  يتجمعوا  أن  قبل  الجزائر 
لتفريقهم، كما في تظاهرة  الشرطة  تتدخل  أن  دون 

الجمعة.
المسيرات  لمنع  الجمعة  الشرطة  تتدخل  ولم 
قليل  استخدام  مع  المتظاهرين،  بمرافقة  واكتفت 
للغاز المسيل للدموع. وتفرق المتظاهرون الذين لقوا 
تأييد سكان الشوارع المجاورة للجامعة المركزية في 

حدود الخامسة مساء.
قسنطينة  جامعات  في  الطالب  تظاهر  وكذلك 
)400 كلم شرق الجزائر( وتيزي وزو )100 كلم شرق( 
وورقلة )شرق(، بحسب الموقع اإلخباري »كل شئ عن 

الجزائر«.
ألف  تظاهر  البالد  غرب  مدن  كبرى  وهران  وفي 
ذكر  ما  بحسب  وهران2«  »جامعة  في  أكثر  أو  طالب 
»أتقاسم  وأوضح،  التظاهرة.  في  شارك  طالب  حمزة 
الحالي  النظام  كل  برحيل  نطالب   )..( القضية  نفس 

وليس الرئيس فقط«.
وتابع »الجزائر تملك اإلمكانات والوسائل للنجاح« 

منددا بمجموعة صغيرة تسيطر على الحكم.

»ليس باسمي«
بين  ما  تظاهر  الجزائر(  شرق  كلم   400( عنابة  وفي 
2000 و3000 شخص دون تسجيل أي أحداث داخل 
مختلف الكليات »حتى ال يتم توقيفهم ما يخيف الناس 
الجمعة«  ليوم  المنتظرة  التظاهرة  المشاركة في  من 
محلية.  إعالمية  وسيلة  في  يعمل  صحفي  أفاد  كما 
وسط  في  الشرطة  رجال  من  كبيرة  أعداد  وانتشرت 
وشاحنات  سيارات  من  العديد  ركنت  كما  العاصمة، 

الشرطة في الطرق المجاورة للجامعة.
وأحد شعارات تحرّك الثالثاء الذي أطلق على مواقع 
التواصل االجتماعي، هو »ليس باسمي«، ويأتي بعد 

إعالن 11 رابطة طالبية دعمها لترشح بوتفليقة.
وأوضح حكيم البالغ من العمر 23 عامًا، وهو طالب 
في  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  في  مدنية  هندسة 
باب الزوار البعيدة مسافة 15 كيلومترا عن العاصمة، 
اإلحدى  الرابطات  تلك  إن  لنقول  للقوة  »ننظم عرضًا 

عشرة ال تتحدث باسمنا«.
تغيير  إحداث  لالحتجاج  المؤيدون  الطالب  ويأمل 
الجامعة  في  عادل  وقال  البالد.  في  السلطة  برأس 
اإلثنين، »ولدتُ عام 1999. وفي عامي العشرين، لم 
أعرف سوى بوتفليقة رئيسًا«. ودعا أساتذة وجامعيون 

من جهتهم زمالءهم الثالثاء إلى االنضمام للطالب.
واجب  »لدينا  مكتوبة  رسالة  في  هؤالء  وأوضح 
نظام  ضد  ينهضون  الذين  الناس  صوت  تجسيد 
لمستقبلنا  حقيقيًا  تهديدًا  يشكل  بات  سياسي 
واستقرار بالدنا«، وذلك غداة تحرّك قام به محامون 
العاصمة.  في  محمد  سيدي  محكمة  أمام  جزائريون 
مخاطر  الحذر من  إلى  الجزائريين  أيضًا  أويحيى  ودعا 

»انزالقات خطيرة«.
أثار  االحتجاجات،  على  وردًا  األخيرة،  األيام  وفي 
مرحلة  صراحًة  الرئاسي  المعسكر  أعضاء  من  العديد 
شهدت  التي   )2002-1992( السوداء«  »العشرية 
بوتفليقة  إلى  وينسب  أهلية.  حربًا  البالد  خاللها 
وأكد  الحكم.  إلى  لدى وصوله  لها  الفضل بوضع حد 
أن »وقت جيله قد مضى«،   2012 عام  بوتفليقة في 

ما أوحى بأنه يريد تسليم الشعلة.
حدود،  بال  مراسلون  منظمة  اتهمت  وبدورها 
االعالم.  وسائل  أفواه  ب»تكميم«  السلطات  الثالثاء، 
وتحدثت عن »توقيفات واعتداءات ومنع من التغطية 
اإلعالم  وسائل  على  وضغوط  العمل  وسائل  وحجز 
بداية  منذ  االنترنت«  شبكة  وتعطيل  العمومية 
التظاهرات. والثالثاء، تجمع حوالي ثالثين صحافيا في 
مقر اإلذاعة الحكومية بالعاصمة للمطالبة ب»السماح 

لهم بتغطية األحداث دون رقابة«.
تجمعهم  من  فيديو  مقاطع  الصحافيون  ونشر 
خدمة  وطنية،  »إذاعة  يرددون  وهم  فيه  ظهروا 
الصقًا  شريطًا  وضعت  صحافية  وبينهم  عمومية«. 

على فهمها.

< طالب يحتجون داخل الحرم الجامعي في جامعة الجزائر ضد والية خامسة لبوتفليقة 

<  القوات اإلسرائيلية تعتقل المحامي طارق برغوث في رام اهلل 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الجزائر ــ وكاالت

<  مقاتل من قوات سورية  الديمقراطية يساعد في إجالء المدنيين قرب الباغوز في شرق سورية

<   عمر البشير  خالل مراسم قسم اليمين لرؤساء حكومات الواليات الجدد 

<    وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف )يمين( مستقبال رئيس الوزراء االرميني 

انقسام بني مقاتلي »داعش« في شرق سورية: القتال أم االستسالم؟



بعد  األربعاء،  أمس  النفط،  أسعار  ارتفعت 
تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام األميركية، 
»أوبــك«  أن  فيه  يبدو  الــذي  الوقت  وفــي 
الضغوط  رغم  اإلنتاج  بتخفيضات  ستلتزم 
دونالد  األميركي  الرئيس  يمارسها  التي 

ترامب.
الوسيط  تكساس  ــرب  غ ــام  خ وســجــل 
األميركي 55.99 دوالر للبرميل أمس، مرتفعا 
التسوية  عن   %0.9 يوازي  ما  أو  سنتا   49
برنت  العالمي  القياس  خام  وبلغ  السابقة. 
أو  سنتا،   44 مرتفعا  للبرميل،  دوالر   65.65

ما يعادل 0.7% عن سعر اإلغالق السابق.
اإلثنين،  انخفضت،  النفط  أسعار  وكانت 
سعر  تراجع  عندما  ولندن،  نيويورك  في 
وسعر  دوالر،   1.78 الخفيف  النفط  برميل 
برميل برنت 2.36 دوالر أو 3.5% عن سعر 

اإلغالق الجمعة.
ارتفاع  إلــى  اإلنــتــاج  وقــف  اتفاق  وأدى 
األسعار مجددا منذ بداية العام. وقد وصلت 
لبرميل  دوالر   67.73 إلى  الماضي  الجمعة 
وهو  الخفيف،  للنفط  دوالر  و57.81  برنت 

أعلى مستوى في ثالثة أشهر.
وقال معهد البترول األميركي في تقريره 
الخام  مخزونات  إن  الثالثاء،  األسبوعي، 
األميركية نزلت بمقدار 4.2 مليون برميل في 
األسبوع المنتهي في 22 فبراير إلى 444.3 

مليون برميل.
ولقيت أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا 
العام من تخفيضات إمدادات منظمة »أوبك« 
مثل  خارجها  من  منتجين  مع  اتفقت  التي 
الماضي على تقليص  العام  أواخر  روسيا في 

اإلنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لدعم 
األسعار.

سيواصلون  أنهم  إلى  المنتجون  وأشار 
مارسها  التي  الضغوط  رغم  اإلمدادات  كبح 

ترامب األسبوع الجاري لوقف تقييد اإلنتاج.
إلى ذلك أعلن وزير الطاقة السعودي خالد 
تمديد  تأييد  نحو  يميل  أنه  أمس،  الفالح، 
الثاني  النصف  في  النفط  إتاج  اتفاق خفض 
األميركي  الرئيس  دعوات  رغم   ،2019 من 

دونالد ترامب إلى إبقاء األسعار منخفضة.
وقال الفالح لقناة »سي إن بي سي« على 
»أميل  الرياض:  في  للطاقة  مؤتمر  هامش 

نحو احتمال التمديد في النصف الثاني«.
وأضاف: »من الصعب أن أتنبأ بما ستكون 
مدة  تنتهي  عندما  يونيو  في  األمــور  عليه 
»كل  أن  إلى  أشــار  لكنه  الحالي«،  االتفاق 
التقييمات التي أطلعت عليها تفيد بأنه يجب 
من  الثاني  النصف  في  معتدال  اإلنتاج  إبقاء 

السنة الحالية«.
»أوبك«  المصدرة  الدول  منظمة  وكانت 
روسيا،  بينها  خارجها ومن  المنتجة  والدول 
جديدا  اتفاقا  ديسمبر  نهاية  في  أعلنت 
يوميا  برميل  مليون  بـ1.2  اإلنتاج  لخفض 

ولمدة ستة أشهر بدءا من أول أيام 2019، 
في محاولة لرفع األسعار.

وجاءت تصريحات الفالح بعدما دعا ترامب 
والدول  »أوبك«  األعضاء في منظمة  الدول 
استئناف  من  يومين  بعد  خارجها  المنتجة 
ترامب هجماته على الدول المصدرة، منتقدا 

األسعار »التي ترتفع كثيرا«.
النفط  وكتب ترامب في تغريدة: »أسعار 
ترتفع كثيرا. أتمنى على أوبك )...( أن تحافظ 
على الهدوء )...( ال يمكن للعالم تحمل زيادة 

في األسعار«.
قال محمد باركيندو، األمين العام لمنظمة 
»أوبك« أمس األربعاء، إن المنظمة قلقة من 
أن تؤدي العقوبات المفروضة على اثنين من 
أعضائها المؤسسين، وهما فنزويال وإيران، 
إلى تعقيد الجهود الرامية إلعادة التوازن إلى 

سوق النفط واستدامتها.
هامش  على  »رويــتــرز«،  باركيندو  وأبلغ 
موعد  أبريل  أن  الرياض،  في  نفطي  مؤتمر 
على  وبناء  السوق،  استجابة  لتقييم  مناسب 
أمس  باركيندو،  وقــال  ــرار.  ق سيصدر  ذلك 
ترامب  األميركي دونالد  الرئيس  إن  األربعاء، 
محل ترحيب للمشاركة في الحوار بشأن موازنة 

العرض والطلب في سوق النفط العالمية.
وعندما سئل عن تغريدة ترامب، االثنين، 
النفط  أسعار  بأن  »أوبــك«  فيها  أبلغ  التي 
أعلى مما ينبغي وأن »تسترخي وتأخذ األمور 
للواليات  »إن  باركيندو:  قــال  ببساطة«، 
في  للنفط  منتج  أكبر  باعتبارها  المتحدة، 
العرض  ميزان  في  استراتيجيا  دورا  العالم، 

والطلب العالمي«.

التي  التجارية،  يوما  التسعين  لهدنة  األخير  الموعد  مارس سينتهي  األول من  اقتراب  مع 
اتفق عليها الرئيسان األمريكي والصيني في 30 نوفمبر في قمة بيونيس إيريس لمجموعة 
العشرين. اآلن يقف الجميع موقف الترقب: ما الذي سوف يحدث إذا أخفقت جولة المفاوضات 

الجارية اآلن على أعلى مستوى في واشنطن؟
تطرح واشنطن ثالثة أسباب للحرب التجارية.

األول: العجز الهائل في الميزان التجاري. في 1980 صدرت أمريكا للصين ما قيمته 3,8 
مليار دوالر، مقابل واردات قيمتها 1,1 مليار، بعجز صيني 2,7 مليار دوالر. وفي عام 2017 
ارتفعت صادرات أمريكا للصين إلى 130,4 مليار دوالر، مقابل واردات قيمتها 505,6 مليار، 
بعجز أمريكي قيمته 505,6 مليار. وفي تفسيرها لهذا العجز تتهم واشنطن بكين بالحمائية 

والسياسات التفضيلية.
والثاني: هو االعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ويكتفي االتهام باإلشارة إلى شكلي 
االعتداء األساسيين. سرقة المبتكرات التكنولوجية األمريكية عبر االختراقات السيبرناطيقية، 
والسياسات التي تجبر الشركات المستثمرة في الصين على نقل التكنولوجيا كشرط لعملها.

والثالث: هو خسارة الوظائف الناتجة عن التدفق السلعي الصيني، والتي قدرتها دراسة 
لمعهد السياسات االقتصادية األمريكية بـ 3,2 مليون وظيفة فيما بين عامي 2001 و2013.

هذه األسباب تتعرض النتقادات كثيرة.
ال أحد يشكك في أرقام العجز التجاري، ولكن ثمة اختالفا واسعا حول مسؤولية السياسات 
الصين  العجز مع  الصينية عنه، ومدى تعبيره عن فائض صيني حقيقي. يرى محللون أن 
هو جزء من عجز عام ومتواصل على مدى أربعين عاما، ويرجع جزء كبير من أسبابه إلى 

اختالالت في بنية االقتصاد األمريكي، أهمها الخلل بين المدخرات القومية واالستثمارات 
القومية. تتخطى االستثمارات المدخرات بنسبة عالية، وعلى سبيل المثال انخفض معدل 
2006. ويضيفون  في   %1,75 إلى   %8 عاما من  على مدى عشرين  العائلي  االدخار 
أن العجز مع الصين يتضخم من واقع مزايا الصين النسبية في التبادل الدولي وليس 
سياساتها التفضيلية، فالصين لديها مزايا في الصناعات كثيفة العمل مع امتالكها لقوة 
عمل رخيصة، بينما أمريكا مزاياها موجودة في الصناعات كثيفة رأس المال عالية التقنية 

وقوة عملها مكلفة.
ويستطردون أن أرقام العجز ال تعبر بدقة عن فائض صيني حقيقي مع أمريكا لو 
نظرنا إليه عبر سالسل القيمة المضافة، ووفقا لدراسة وصل نصيب الواردات األجنبية 
في 2011 من القيمة المضافة لصادرات الصين عامة إلى 32,2%، وكانت قيمتها في 

صادراتها إلى أمريكا %35.
وفيما يتعلق بالتأثير على الوظائف يرى الناقدون وجود مبالغة في تقييمه. في دراسه 
األمريكي عام  للمستهلك  الشخصي  اإلنفاق  تناولت  الفيدرالي  لبنك سان فرانسيسكو 
2011، جاء 88,5% من إجمالي اإلنفاق اتجه إلى سلع منتجة داخل أمريكا، وان %11،5 

فقط اتجه للمنتجات المستوردة. ووجدت نصيب السلع الصينية من هذه النسبة 2,7% من 
السلع والخدمات، وبعد خصم النسب التي ال تتعلق بشراء السلعة بل بعناصر أخرى سينخفض 

نصيب الواردات من الصين إلى %1,9.
الوظائف  من   %88 أن  تفيد   ،2017 أجريت  أمريكية  دراسة  أرقام  النقاد  نفس  ويورد 
للتجارة  العام  التأثير  الهيكلية، و13% فقط مرجعها  المفقودة مرجعها االتمتة والتغيرات 

الخارجية وليس الصينية حصرا.
وفيما يتعلق بتهمة االعتداء على الملكية الفكرية. لن نجد ما يمكن االعتماد عليه بشأن 

السطو السيبرناطيقي، وما سنجده يتعلق بالنقل اإلكراهي للتكنولوجيا.
ولن نجد السبب االقتصادي الرئيسي في األسباب السابقة بل في أمرين. األول: نمط النمو 
الصيني. تنتهج الصين نمطا للنمو يمزج بين المركزية والتخطيط وملكية الدولة والحماية 
االقتصادية، والسوق الحر والمشروعات الخاصة واالنفتاح 
والعولمة. هذا النمط حتى اآلن يعطي اليد العليا للدولة، 
ولكنه تدريجيا يبرز قوى السوق ويقلص من دور الدولة. 
وهذا النمط نفسه هو المسؤول عن معجزة النمو الصيني 
واآلفاق التي تتفتح أمامها. وما تريده الواليات المتحدة 
أساسا هو تفكيك هذا النمط وتحويل الصين إلى النمط 

الرأسمالي الحر النقي.
والثاني يتعلق بالحجم الهائل للسوق الصيني، الذي 
في حال انفتاحه بال أي قواعد تنظيمية سيمنح االقتصاد 

األمريكي فرصا هائلة للنمو.
لكيفية  مثاال  األمريكي  للكونجرس  دراســة  تمنحنا 
للدراسة  وفقا  األمر.  هذا  في  األمريكية  النخب  تفكير 
والخدمات  السلع  من  للصين  أمريكا  ساهمت صادرات 
في خلق 2,6 مليون وظيفة أمريكية، و216 مليار دوالر 
من الناتج المحلي. وتورد أنه في عام 2016 كان عدد زوار أمريكا الصينيون 3 ماليين أنفقوا 
33 مليار دوالر، وسيصل عددهم عام 2021 إلى 5,7 مليون. وتذكر أن شركة بوينج باعت 
الصين 26% من إجمالي مبيعاتها عام 2017، وان مبيعات عربات »جنرال موتورز« للصين 

عام 2017 وصلت إلى 42,1% من إجمالي مبيعاتها العالمية.
وتضيف الدراسة أن الصين بها أوسع طبقة وسطى في العالم، التي يصل عدد راشديها 
إلى 109 ماليين، مقابل 92 مليونا في الواليات المتحدة. ونقلت توقعا لبروكينجز أن إنفاق 
تلك الطبقة الوسطى باستخدام أسعار 2011، سيرتفع إلى 4,2 تريليون عام 2015، ثم إلى 
14,3 تريليون عام 2030 وهو ما يماثل ثالثة أضعاف مستوى استهالك الطبقة الوسطى 

األمريكية.
تلك هي المعركة التجارية في واقعها الحقيقي.

ماذا بشأن السياقات العالمية المغذية لها؟
يمر العالم اآلن بنظام دولي يشهد تحوالت جذرية، سواء في توازناته وتحالفاته األساسية، 

أو التيارات الفاعلة، أو اإلجماعات السابقة المنظمة لعملياته السياسية. يبدو هذا:
أوال – في النمو الدولي العام للنزعة التجارية الحمائية. ليست الحمائية استثناء أمريكيا، بل 
تطرفا أمريكيا في سياق اتجاه عالمي تصاعد ردا على أزمة 2009. ويقدر أنه فيما بين عامي 

2009 – 2016، ارتفع عدد اإلجراءات الحمائية في العالم من 1000 إلى 6500.
ويبدو – ثانيا – في التحوالت الهائلة في موازين القوى الدولية، المتمثلة في ظواهر البروز 
االقتصادي الهائل لدول شرق وجنوب آسيا، والتقدم الكوري الشمالي الحاسم في المجال 
النووي، والسعي الصيني المتواصل لتطوير قواها العسكرية في المجالين الفضائي والبحري، 
والعودة القوية والتدخلية للدور الروسي العالمي بعد سنوات االنزواء، ونمو الدور االقتصادي 

الصيني العالمي عبر مبادرة الحزام والطريق، وتراجع الدور الدولي األمريكي.
ويبدو – ثالثا – في التحوالت الواسعة والعميقة داخل النظم السياسة، بتداعياته األكيدة 
على سياساتها الخارجية، حيث تتراجع الديمقراطيات الغربية تحت ضغط الصعود القومي 
روسيا  في  كما  شرعيتها  وتوطيد  تحديثها  عبر  التسلطية  النظم  نجم  ويصعد  الشعبوي، 
والصين ومناطق أخرى. وتبدو النزعة القومية المتطرفة في بعض مناطق الجنوب اآلن في 
أحسن حاالتها. وكل هذا يصب في النظام الدولي خالقا ميوال محافظة وعدوانية وانقسامية.

ويبدو هذا – رابعا – في أزمة التحالف الغربي، الذي شكل على امتداد فترة ما بعد الحرب 
الثانية قلب النظام الدولي المحرك، وتتجلى أزمته اآلن في تراجع الدور األمريكي وتنصله 
من مسؤولياته القيادية، واألزمة المتصاعدة داخل الناتو بين أمريكا وأوروبا الغربية، وتفكك 
اإلجماع الديموقراطي الليبرالي القديم داخله، واالنسحاب األمريكي من معاهدة الصواريخ 
المتوسطة، والدعوة الفرنسية إلنشاء جيش أوروبي مستقل عن الناتو، والخالف األوروبي 

األمريكي حول أزمات أساسية من الشرق األوسط إلى القدس إلى االتفاقية اإليرانية.
ضوابطه،  تتفكك  أزمته  تصاعد  ومع  مأزوم،  دولي  نظام  بصدد  أننا  يعني  ذلك  وكل 
ويصبح جزءا من آليات إدارته القديمة مشلوال أو معطال، وتتراجع تحالفاته القديمة المساندة 
تناقضات وصراعات جديدة،  تتبلور  المقابل  األزمات. وفي  والقادرة على استيعاب وضبط 
وتصبح توتراته االقتصادية قابلة للتحول إلى أزمات سياسة حادة وسريعة اإليقاع، وتتراجع 

قواعد الرشادة في إدارة الصراع.
ويمكننا أن نقول إن هذا السياق الدولي ساهم جذريا في توليد الحرب التجارية الراهنة، 

وسيمنحها استمرارية وقوة غير موجودة في عواملها األصلية.

اقتصاد

كالم في األرقام

»استثمارات متوقعة لشركة أرامكو 
في النفط والغاز خالل السنوات 

العشر المقبلة«.
أمين الناصر

قالوا

08

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أمس األربعاء، إحالة رواتب شهر 
المفرج  الرواتب  فيها  بما  المركزي،  المصرف  إلى  العامة  الجهات  لكافة  يناير 
عنها من ديوان المحاسبة لسنة 2018، وفق مخرجات منظومة الرقم الوطني 

بمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة«.
منظومة  في  الدولة  رواتب  منظومة  »توحيد  أعلنت  المالية  وزارة  وكانت 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  المالية  بوزارة  والتوثيق  المعلومات  بمركز  الرواتب 
حيث جرى صرف كافة رواتب الدولة عن طريق هذه المنظومة بدءا من شهر 

يناير لسنة 2018«.
وال تزال الموازنة العامة للدولة للعام 2019 تخضع للمناقشات، فيما يواجه 
أثرت  التي  السياسية  التعقيدات  إلى  بالنظر  جمة  تحديات  الليبي  االقتصاد 

بشكل مباشر في اإلنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبالد.

إحالة رواتب شهر يناير للمصرف املركزي

مليار دوالر

»اإلمارات وافقت على إنفاق 
11 مليار درهم )2.99 مليار 
دوالر( على مشاريع 
للطرق والبنية التحتية في 
المناطق الشمالية«.
الشيخ محمد بن راشد
رئيس الوزراء اإلماراتي

500
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3842دوالر أميركي
1.5748يورو

1.8327الجنية االسترليني
0.3691الريال السعودي
0.3769درهم إماراتي
0.2069االيوان الصيني
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* باحث مصري

 د. صالح أبو نار *

أبعد من التجارة: 
السياقات العاملية 

للحرب التجارية

تنتهج الصني منطا 
للنمو ميزج بني املركزية 

والتخطيط وملكية 
الدولة، والسوق احلرة 
واالنفتاح وهو النمط 

املسؤول عن معجزة النمو.

في  الرعيض  محمد  التجارية  الغرفة  رئيس  قال 
الرئاسي  المجلس  إن  »الوسط«  إلى  تصريحات 
وزارة  منظومة  عبر  القديمة  االعتمادات  أعفى 

االقتصاد، من رسوم مبيعات النقد االجنبي.
األعمال  رجــال  بعض  أن  الرعيض  ــح  وأوضـ
العام  منتصف  مستندية  اعتمادات  على  تحصلوا 
ثم  وغيرها،  أدوية  منها شركات   ،  2018 الماضي 
التصنيع  لظروف  ليبيا  إلى  الشحنة  وصول  تعطل 
التجارية  الغرفة  سعت  ولذلك  المنشأ،  بلد  في 
بشأن  الرئاسي  للمجلس  رسمية  مخاطبات  عبر 
غير  االستثناء  إن  وقــال  السلع  لهذه  استثناءات 
مستندي  اعتماد  على  تحصل  لمن  بزمن  محدد 

بالسعر الرسمي.
إن  المصراتي  علي  االقتصادي  الباحت  يقول 
الموردة  للسلع  مهلة  أعطى  الرئاسي  المجلس 
العام  نهاية  حتى  االقتصاد  وزارة  منظومة  عبر 
بدون  جديدا  قــرارا  أصــدر  ذلك  وعقب  الماضي، 
ألن  صائب،  »غير  القرار  اعتبر  لكنه  زمنية،  فترة 
التاجر سيكون هامش ربحه يفوق 200% على كل 

سلعة موردة بالسعر الرسمي 1.4 دينار للدوالر«.
هذه  أن  »الوسط«  إلى  تصريحه  في  وأوضــح 
تباع  ــن  ول الــجــديــدة  بــاألســعــار  »ستباع  السلع 
من  كان  ولذلك  ربح،  هامش  مع  الرسمي  بالسعر 
مشيرا  عليها«،  جمركية  رسوم  فرض  المفترض 
الخزانة  حــرم  الرسوم  تلك  فــرض  عــدم  أن  إلــى 

العامة من عوائد مالية تناهز مليار دينار.
سلع  ــورد  م اسماعيل  بــن  علي  طالب  أيضا 
غذائية »بسوق الكريمية« قائال: »من تحصل على 
الدوالر بسعر رخيص تفرض عليه ضريبة جمركية 
بنسبة 183%، حتى يستوي مع سعر السوق، وقال 

هذا تخبط في قرارات المجلس الرئاسي«.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  أصــدر  ذلــك  إلــى 
 2019 لسنة   )214( رقم  القرار  الوطني،  الوفاق 
 2108 لسنة   )1313( رقــم  الــقــرار  سحب  بشأن 
السلع  على  جمركية  رســـوم  بــفــرض  ــخــاص  ال

الموردة.

رسم  بفرض  القرار  من  األولى  المادة  وتقضي 
اعتمادات  بموجب  الموردة  السلع  على  جمركي 
صدور  قبل  الليبية  المنافذ  تصل  ولم  مستندية 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  قــرار 

الوطني رقم )1( لسنة 2018.
رسم   %183 فرض  على   1313 القرار  وينص 
المستندية  االعتمادات  سلع  بعض  على  جمركي 
قرار  صــدور  قبل  الليبية  المنافذ  تصل  لم  التي 
رئيس المجلس الرئاسي، ويبلغ سعر صرف الدوالر 

رسميا نحو 1.38 دينار للدوالر، ومع الرسوم يصل 
إلى نحو 3.9 دنانير.

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان 
النقد  مبيعات  على  ــوم  رس فــرض  قــرر  الوطني 
الماضي،  العام  من  أكتوبر  شهر  خالل  األجنبي 
ليبيا،  وتحاول  االقتصادي،  اإلصالح  برنامج  ضمن 
التي  المعيشية  األزمات  تخفيف  البرنامج،  هذا  عبر 
التضخم  معدالت  ارتفاع  جراء  المواطنون  يعانيها 

ونقص السيولة.

انتقادات لقرار »الرئاسي« إعفاء »االعتمادات« القديمة من الرسوم الجمركية

النفط يرتفع مع مقاومة »أوبك« ضغوط ترامب

كاجمان يبحث مع وزير 
مالية الوفاق الترتيبات 

املالية للعام 2019

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أرباح الموردين ستصل إلى 200% مستفيدة من أسعار السوق الجديدة

مورد سلع غذائية: من حصل 
على الدوالر بسعر رخيص يجب 

أن يدفع رسوما جمركية حتى 
يستوي مع سعر السوق

باركيندو: العقوبات على 
أعضاء في أوبك تعقد 

جهود توازن للسوق

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد 
السالم كاجمان، مع وزير المالية المفوض فرج بومطاري، 
بميزانية  المتعلقة  المالية  بالترتيبات  المتعلقة  الجوانب 

العام 2019.
رئاسة  بديوان  اإلثنين،  عقد  الذي  االجتماع،  وتطرق 
المجلس  عن  الصادرة  المالية  القرارات  لبعض  ــوزراء  ال
الرئاسي لعدة جهات، والمقيدة ضمن بند الطوارئ، وآلية 
لميزانية  المالية  الترتيبات  مع  يتعارض  ال  بما  صرفها، 

.2019
الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وأعلن 
للعام  المالية  الترتيبات  من  االنتهاء  قرب  فبراير،   14 في 
المركزي  والبنك  الوفاق  حكومة  بين  خالفات  بعد   ،2019

عطل االتفاق على الميزانية الجديدة.
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  باسم  الناطق  وقــال 
الرئاسي  المجلس  »رئيس  إن  صحفي،  مؤتمر  في  السالم 
يواصل التعاون مع المصرف المركزي، والجهات المختصة 
الستكمال اإلصالحات التي تنعكس إيجابا على المواطن«، 

مفيدا بقرب االنتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019.
التونسية،  العاصمة  في  الماضي  يناير   10 في  وعقدت 
الجلسة التاسعة للحوار االقتصادي، بحضور محافظ المصرف 
الرئاسي  المجلس  رئيس  ونائب  الكبير،  الصديق  المركزي 
أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 

صنع اهلل، وعدد من ممثلي المؤسسات االقتصادية بليبيا.
إلى  آنــذاك  المركزي  المصرف  عن  صادر  بيان  وأشــار 
نتائج  استعرضت  االقتصادي  للحوار  التاسعة  الجلسة  أن 
لعام  المالية  الترتيبات  ومناقشة  االقتصادية،  اإلصالحات 

2018 والعام الحالي 2019.
معيتيق  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  لكن 
قيمة  تتراوح  أن  على  اتفقوا  المجتمعين  إن  وقتها  قال 
و51   47 بين  ما  الجاري،  للعام  للدولة  العامة  الميزانية 

مليار دينار.
المحادثات  على  مطلعة  ومصادر  دبلوماسيين  أن  غير 
قالوا لـ»رويترز« إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، في الوقت 
المركزي  والبنك  الوفاق  حكومة  فيه  تتمكن  لم  الــذي 
كيفية  بينها  ومن  المسائل،  من  عدد  على  االتفاق  من 
بالعملة  التعامالت  على  جديدة  رسوم  إيرادات  استخدام 
الصعبة. اقتصاد وجهات نظر رياضة حياتنا منوعات ثقافة 

وفن

 < ندوة أوبك ووكالة الطاقة الدولية أمس بالرياض



 < جيروم باول

اقتصاد 09

تستضيف الحكومة البريطانية غدا الخميس أعمال مؤتمر لندن 2019، بهدف دعم 
االستثمار والنمو وتوفير فرص العمل في األردن.

وكبار  الثاني  اهلل  عبد  الملك  األردني  العاهل  يحضره  الذي  المؤتمر،  ويسعى 
المسؤولين البريطانيين، إلى منح األردنيين الدعم الدولي والغطاء السياسي الذي 
حسب  المستدام،  االقتصادي  اإلصالح  نحو  الطويل  الطريق  الختصار  يحتاجونه 

وكالة »رويترز«.
الرزاز قال في مقابلة مع »رويترز« إن بالده  الوزراء األردني عمر  وكان رئيس 
ستعرض في المؤتمر خطواتها والتزامها بتنفيذ اإلصالحات المالية والهيكلية التي 
يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز االقتصاد. وذكر تقرير نشره مركز 
البريطانية  السفارة  البريطانية، ومقره  للحكومة  التابع  اإلقليمي  والتواصل  اإلعالم 
بدبي، أن بريطانيا تتطلع من خالل المؤتمر لتحقيق مجموعة من األهداف، أبرزها 

المساعدة في تعجيل خطط اإلصالح االقتصادي في األردن.

لندن تستضيف مؤتمرا  لدعم اقتصاد األردن غدا
العمالقة  األميركية  »بوينغ«  شركة  أعلنت 
للطيران ترشيحها نيكي هايلي، السفيرة األميركية 
مجلس  لعضوية  المتحدة،  األمــم  لدى  السابقة 

إدارتها.
وكانت هايلي غادرت منصبها في األمم المتحدة 
واإلدارة األميركية في نهاية 2018. وشغلت سابقا 
منصب حاكم والية ساوث كاروالينا الجنوبية، حيث 

يوجد مصنع كبير لـ»بوينغ«.
ووصفتها  »بوينغ«  بشركة  هايلي  ــادت  وأش
كذلك  تفهم  التي  القطاع،  في  القوية  بـ»الرائدة 
خالل  من  المجتمع  وبناء  الجماعي  العمل  أهمية 

شبكتها من المزودين في جميع الواليات الخمسين 
وحول العالم«، وفق وكالة »فرانس برس«.

 12 من  المؤلف  »بوينغ«  إدارة  مجلس  ويضم 
عضوا، أربع نساء حاليا. وسيصوت المساهمون في 

الشركة على تعيين هايلي في 29 أبريل.
وتدرس شركة الطيران العمالقة إمكانية إطالق 
طائرة جديدة متوسطة الحجم لتنضم إلى أسطولها 
الحالي، الذي يشمل طائرة دريمالينر »787«، التي 

يتم بناء جزء منها في ساوث كاروالينا.
من   60% نحو  بوينغ  حققت   2018 عام  وفي 

عائداتها من الطائرات التجارية.

»بوينغ« ترشح نيكي هايلي لعضوية مجلس إدارتها
السعر بالدوالرنوع الخام

66.10برنت

56.68غرب تكساس

64.51دبي

65.36سلة أوبك

63.54أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 27 فبراير 2019
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أكدت رسالة لوزير الخارجية الليبي األسبق، عاشور بن خيال، 
سداد  في  المجمدة  الليبية  األمــوال  استخدام  يجوز  ال  أنه 
ديون الشركات البلجيكية، وجاء في الرسالة التي بعث بها 
 ،2012 أغسطس  في  البلجيكي  الخارجية  وزير  إلى  خيال 
أنه على »الشركات البلجيكية التواصل مباشرة مع الجهات 

المتعاقدة معها لتسوية ديونها«.
وقال بن خيال في رسالته التي اطلعت عليها »الوسط«، 
إن »األرصدة المذكورة تخص عدة جهات ليبية كالمؤسسة 
وبعض  الخارجية  االستثمارات  وشركة  لالستثمار،  الليبية 

البنوك والمؤسسات المالية الليبية«.
ووجه وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، األسبوع 
في  المالية  الــشــؤون  لجنة  رئيس  إلــى  رسالة  الماضي، 
البرلمان البلجيكي، إريك فان رومباي، أقر فيها بشكل صريح 
بتدخله للسماح باإلفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات 
التصرف  على  رسمي  تأكيد  أول  يعد  ما  محددة،  بلجيكية 
إنه  البلجيكي  الوزير  وقال  المجمدة.  الليبية  األمــوال  في 
وجه رسالة إلى بن خيال في أغسطس 2012، وأبلغه أيضا 
بفرص اإلفراج عن جزء من األموال »لصالح أعمال إنسانية«.

انخفضت المعنويات االقتصادية بمنطقة اليورو في فبراير 
للشهر الثامن على التوالي، لتبلغ مستوى جديدا هو األدنى 
بشأن  القطاع  في  المديرين  تشاؤم  تزايد  مع  عامين،  في 

توقعات اإلنتاج والمخزونات ودفاتر الطلبيات.
مؤشر  إن  األربعاء،  أمس  األوروبية  المفوضية  وقالت 
المعنويات االقتصادية بمنطقة اليورو تراجع إلى 106.1 نقطة 
في فبراير ، مقارنة مع 106.3 نقطة بعد التعديل بالرفع في 

يناير، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.
توقعوا  آراءهم  استطلعت »رويترز«  اقتصاد  وكان خبراء 
انخفاضا أكبر قليال إلى 106 نقاط. ويعزز المسح الدالئل على 
ضعف اآلفاق االقتصادية للمنطقة التي تضم 19 دولة في 
بداية 2019، بعد نمو محدود بلغ %0.2على أساس فصلي 

في الربعين الثالث والرابع من 2018.
الثالث  للشهر  الصناعة  قطاع  في  المعنويات  وانخفضت 
على التوالي إلى 0.4- نقطة في فبراير، من 0.6 نقطة في 

يناير، لتقل عن توقعات السوق البالغة 0.1 نقطة.
بثلثي  يساهم  الذي  الخدمات،  قطاع  في  المعنويات  أما 
الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو، فقد ارتفعت إلى 12.1 
نقطة من 11 نقطة في يناير، مقارنة مع توقعات باستقرارها 

دون تغيير.
كما تحسنت معنويات المستهلكين في فبراير لتصل إلى 
7.4- نقطة بعدما سجلت 7.9- نقطة في يناير ، بينما كانت 
المعنويات في قطاع تجارة التجزئة أقل قتامة، حيث سجلت 

1.6- نقطة في فبراير مقارنة مع 2.1- نقطة في يناير.
األعمال،  لمناخ  منفصل  مؤشر  على  تغيير  أي  يطرأ  ولم 
بلغتها  التي  المرحلة  على  مؤشر  إعطاء  في  يساعد  والذي 
دورة األعمال، ليستقر في فبراير عند 0.69 نقطة، متجاوزا 
لـ»رويترز«.  استطالع  في   0.60 البالغ  التوقعات  متوسط 
وبالنسبة لشهري يناير وفبراير ،كانت هذه أدنى قراءة منذ 

يناير 2017.

أمس  ــوك«،  »أدن الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  أعلنت 
سي«  إي  كي  »إس  شركة  مع  عقدا  أرست  أنها  األربعاء، 
الكورية الجنوبية، لبناء منشأة كبرى تحت األرض لتخزين 

النفط على بحر العرب.
على  أشهر  عدة  قبل  العمل  الكورية  الشركة  وبــدأت 
بسعة  تخزين  مستودعات  ثالثة  سيضم  الذي  المشروع، 
تبلغ 42 مليون برميل نفط، بحسب بيان صادر عن شركة 

»أدنوك«.
وجاء إعالن المشروع الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دوالر 
خالل زيارة يقوم بها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان إلى كوريا الجنوبية.
وأكدت »أدنوك«، في البيان، أن الشيخ محمد والرئيس 
الكوري الجنوبي مون جاي إن، حضرا مراسم توقيع االتفاق 
 ،2022 العام  بحلول  إنجازه  يتوقع  الذي  المشروع  بشأن 

حسب وكالة »فرانس برس«
الساحل  على  الفجيرة  إمارة  في  المنشأة  بناء  وسيتم 
الشرقي لإلمارات، ما يعني أنه سيتجاوز مضيق هرمز الذي 

تهدد إيران بإغالقه.
وتملك أبو ظبي أيضا خط أنابيب بطول 360 كيلومترا 
افتتح العام 2012، يربط حقول النفط التابعة لها بساحل 

الفجيرة مع قدرة على ضخ 1.6 مليون برميل يوميا.
وتملك أبوظبي أكثر من %90 من احتياطي النفط الخام 

اإلماراتي، الذي يقدر بـ98 مليار برميل.

بن خيال: ال يجوز التصرف في األموال 
املجمدة لصالح الشركات البلجيكية

معنويات منطقة اليورو 
تهبط في فبراير

أبو ظبي تبني منشأة كبرى 
لتخزين النفط على بحر العرب كشفت ماري فرانسواز عن مشاركة فرق عمل البنك الدولي 

في سلسلة من المناقشات الفنية مع مجموعة متنوعة من 
الوزارات. وقالت »لقد تبين لفرق العمل أنه ال يوجد مصدر 
يعول عليه لإلحصاءات في ليبيا«، إال أنها ذكرت أن تلك الفرق 
تكوين صورة  لها  أتاح  مما  العام  اإلنفاق  مجاالت  »راجعت 
والقطاعات  المالية  الحكومة شؤونها  تدير  كيف  عن  جيدة 

الرئيسية مثل النقل والتعليم والصحة والمياه«.
أجل  من  المانحين  تحالف  يقود  الدولي  الينك  إن  وقالت 
الليبية،  التخطيط  وزارة  مع  باالشتراك  االقتصادي  التعافي 
 ،2016 العام  في  الليبي  االقتصادي  الحوار  بدء  إلى  منوهة 
الذي جمع فيه البنك ممثلي القطاع الخاص، والمنظمات غير 
الحكومية، ومتخذي القرار، والبرلمانيين، والشباب من شتى 

أرجاء البالد حيث عقدت جلساته في تونس.
ونتيجة لجلسات الحوار تلك، قالت فرانسواز: أعدنا توجيه 
مواردنا للتركيز على دراسة موسعة لقطاع الكهرباء، وفهم 
الشيء  وفعلنا  الحلول.  ووضع  األرض،  على  الفعلي  الواقع 
ذاته في قطاع الصحة باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية. 
ومع منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف( بدأنا 
الحالية على  األزمة  تأثيرات  لفهم  استقصائيا موسعا  مسحا 
فرص الحصول على التعليم. وتشكل الشواهد والبيانات التي 
للمشاركة  الجديدة  مذكرتنا  في  األنشطة  أساس  جمعناها 

القطرية. وفيما يلي نص الحوار:

■ متى بدأ بالضبط عمل البنك الدولي في 
ليبيا، وتحت أي أهداف؟

يعمل البنك الدولي مع ليبيا منذ أكثر من عقد، حيث ساعد 
على بناء القدرات وتحديث مؤسسات الدولة. وبدأ هذا الدعم 
في عام 2006 بعد ثالثة أعوام من رفع العقوبات الدولية، 
لكنها توقفت مع بدء الثورة الليبية. وبعد ذلك بعامين، عاد 
وإرساء األسس  التعافي،  ليبيا على  الدولي لمساعدة  البنك 
الالزمة لتحقيق نمو مستدام ينعم الجميع بثماره، وبناء عالقة 

جديدة بين المواطنين والدولة.
مرة  اضطر  ليبيا،  في  للبنك  دائم  وجود  تأسيس  ورغم 
األوضاع  بسبب   2014 العام  في  مكاتبه  إخالء  إلى  أخرى 
العالقات  على  الحفاظ  أجل  المرة، من  ولكن هذه  األمنية. 
الفنيين  النظراء  متنوعة من  أقيمت مع طائفة  التي  القوية 

الليبيين، تم إيجاد سبل مبتكرة لضمان استمرار التعاون.
ومع استعداد البنك الدولي لتوسيع أنشطته الحالية في 
اإلقليمية  المديرة  نيلي  ماري  فرانسواز  ماري  تسلط  ليبيا، 
العالقات  الضوء على  بالبنك  العربي ومالطا  المغرب  لدائرة 
الصعبة،  الظروف  من  الرغم  على  إنجازه  تم  وما  القائمة، 

ورؤية للمستقبل.

■ ماذا محور التركيز لعمل
البنك الدولي في ليبيا؟

لم أقم بعد بزيارة ليبيا لكنني علمت من زمالئي أن هدفنا 
الرئيسي كان فهم كيف يدار اقتصاد البالد. ولم يكن هذا 
شاركت  ولقد  والعقوبات.  العزلة  من  سنوات  بعد  سهال 
الفنية  المناقشات  الدولي في سلسلة من  البنك  فرق عمل 
التي  المعارف  وكانت  ــوزارات.  ال من  متنوعة  مجموعة  مع 
اكتسبت والعالقات التي أقيمت آنذاك ذات فائدة عظيمة تم 
االستفادة منها عندما عدنا بعد الثورة من أجل دعم جهود 

التعافي. وأجرت فرق عمل البنك أيضا مراجعة لإلنفاق العام 
أتاحت تكوين صورة جيدة عن كيف تدير الحكومة شؤونها 
والصحة  والتعليم  النقل  مثل  الرئيسية  والقطاعات  المالية 
والمياه. وأثناء القيام بهذا الجهد، اتضح أنه لم يكن يوجد 
ذات  واإلحصاءات  ليبيا.  في  لإلحصاءات  عليه  يعول  مصدر 
السياسات.  ووضع  مستنيرة  قــرارات  التخاذ  حيوية  أهمية 
في  الفنيين  النظراء  مع  الثورة  عقب  عملنا  معظم  وكان 
وفي  اإلحــصــاءات.  مجال  في  لتدريبهم  التخطيط  وزارة 
نهاية المطاف، ساعد البنك الدولي الحكومة الجديدة على 
إنشاء معهد وطني لإلحصاءات. وأجرى البنك تقييما لمناخ 
األعمال  لمنشآت  استقصائيا  ومسحا   ،2012 في  االستثمار 
في 2014، اعتمدا كالهما على بيانات من مصلحة اإلحصاء 
التحضيرات  إطار  في  أجرينا  األخيرة،  اآلونة  وفي  والتعداد. 
الجديدة بحوثا موسعة في  القطرية  إلستراتيجية مشاركتنا 
قطاعي الصحة والتعليم، ومرة أخرى اعتمدنا على مصلحة 
اإلحصاء في التحضير لمشاركتنا في هذين القطاعين بغية 
ففي  الحيوية.  الخدمات  هذه  على  الليبيين  حصول  ضمان 
غياب إحصاءات جيدة، يتعذر فهم الواقع الفعلي على األرض، 

ويستحيل وضع سياسات أو برامج دعم فعالة.
كيف تغلب البنك الدولي على تحديات 

■  األوضاع األمنية والسياسية المعقدة 
حاليا في ليبيا؟

الثورة لم نتمكن من  ليبيا قبيل  الدولي  البنك  حينما غادر 
في  الفنية  الجاهات  من  نظرائنا  مع  اتصاالت  على  الحفاظ 
على  للحفاظ  طرق  بإيجاد  الدولي  البنك  تعهد  وقد  ليبيا. 
العالقات والتركيز على القضايا الرئيسية. وحينما اضطر البنك 
الدولي لالنسحاب في 2014، أعدت فرقنا حلوال مبتكرة تكفل 
مواصلة العمل. ومن هذه الحلول » البعثات« التي كنا نلتقي 
خاللها مع نظرائنا خارج ليبيا، في تونس أو تركيا. ومع ما 
تشهده البالد حاليا من انقسام سياسي، قدم البنك الدولي 

اقتراحا إلى جميع األطراف لمواصلة تعاوننا واالستمرار في 
مواصلة  رغبتها  في  واضحة  األطراف  جميع  وكانت  العمل. 
العمل، واستمرت االجتماعات واللقاءات مع ممثلين من شرق 
شيفر  مايكل  ليبيا  في  المقيم  ممثلنا  وكان  وغربها.  البالد 
جزءا من هذه البعثات، وقاد الجهود الخاصة بإدارة الموازنة 
العامة والتي كانت لها األولوية. كانت لهذه البعثات أهمية 
وغربها.  البالد  بين شرق  البيانات  تبادل  أتاحت  إذ  حيوية، 
وتغلبنا على هذا الوضع بمعاملة الطرفين على قدم المساواة، 
ومنذ  الفنية.  المناقشات  في  السياسة  إقحام  عن  واالمتناع 
ذلك الحين نعمل »بنهج ليبيا بكل طوائفها« الذي مكننا من 
إقامة عالقات جيدة وبناء الثقة لدى شتى الفئات والجهات 

المعنية في ليبيا.

■ ما هو محور التركيز الحالي لعمل البنك 
الدولي في ليبيا؟

التعافي  أجل  من  المانحين  تحالف  الدولي  البنك  يقود 
عام  في  الليبية.  التخطيط  وزارة  مع  باالشتراك  االقتصادي 
أنشأنا  طوائفها«،  بكل  »ليبيا  نهجنا  مع  وتمشيا   ،2016
)الحوار االقتصادي الليبي( الذي جمع ممثلي القطاع الخاص، 
والبرلمانيين،  القرار،  ومتخذي  الحكومية،  غير  والمنظمات 

الجلسات  هذه  وتعقدت  البالد.  أرجاء  شتى  من  والشباب 
في تونس، ويحضرها نحو 35 شخصا في كل مرة من أجل 
األطراف  بجمع  الدولي  البنك  ويكتفي  وبناء.  مفتوح  حوار 
شرق  من  الليبيون  المشاركون  ويعمل  إليهم.  واالستماع 
القضايا  أبرز  وكان  األولويات.  لتحديد  معا  وغربها  البالد 
من  أموالهم  سحب  من  الناس  تمنع  التي  السيولة  أزمة 
الخدمات األساسية كإمدادات  البنوك، يليها الحصول على 
البنك  يكن  ولم  الصحية.  والرعاية  والتعليم،  الكهرباء، 
لجلسات  ونتيجة  القطاعات.  هذه  في  حقا  مشاركا  الدولي 
على  للتركيز  مواردنا  توجيه  أعدنا  عقدت،  التي  الحوار 
الفعلي على  الواقع  دراسة موسعة لقطاع الكهرباء، وفهم 
األرض، ووضع الحلول. وفعلنا الشيء ذاته في قطاع الصحة 
العالمية. ومع منظمة األمم  باالشتراك مع منظمة الصحة 
المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف( بدأنا مسحا استقصائيا 
موسعا لفهم تأثيرات األزمة الحالية على فرص الحصول على 
أساس  جمعناها  التي  والبيانات  الشواهد  وتشكل  التعليم. 
األنشطة في مذكرتنا الجديدة للمشاركة القطرية. وأتاحت 
جلسات الحوار أيضا مجاال الستطالع اآلراء أثناء إعداد مذكرة 
المشاركة القطرية. وتلقى فريق عملنا تعليقات وآراء قيمة 
الحكوميين  المسؤولين  من  وكذلك  والنساء،  الشباب  من 
ما  وهو  اآلخرين،  المصلحة  أصحاب  من  متنوعة  وطائفة 

ساعد في إثراء تصميم مذكرة المشاركة القطرية.

■ ما هو الدور الذي تتصورينه للبنك الدولي 
في المستقبل؟

االقتصادية  التحديات  أن  طويل  وقــت  منذ  اتضح  لقد 
والسياسية التي تواجهها ليبيا تتفاقم ويغذي بعضها بعضا. 
ومع سعي الليبيين لحل خالفاتهم السياسية، يتمثل هدفنا في 
تذليل التحديات االقتصادية التي تنذر بإفساد تلك الجهود. 
ولمذكرة المشاركة القطرية الجديدة هدفان رئيسيان هما 
حث خطى التعافي االقتصادي واستعادة الخدمات األساسية. 
ويؤثر عدم االستقرار في ليبيا على جيرانها، والمنطقة، وعلى 
جميع أنحاء العالم. وإننا ملتزمون بدعم االستقرار في ليبيا 
بوصفه منفعة عالمية. ونحن أيضا ملتزمون بدعم الشعب 
الضبابية  تحفها  متاهة  في  اآلن  نفسه  يجد  الذي  الليبي 
والشكوك. وقد يسهم تحقيق استقرار االقتصاد واستعادة 

الخدمات األساسية في بناء الثقة بين المواطنين والدولة.
العون  يد  مد  الدولي  للبنك  يمكن  الذي  المجال  هو  وهذا 
أن  ويجب  واالستقرار.  السالم  استعادة  في  واإلسهام  فيه، 
نواصل العمل لحل أزمة السيولة، ومساعدة الحكومة على 
األساسية.  الخدمات  مشكلة  معالجة  بمقدورها  أن  إثبات 
وبفضل البيانات التي جمعناها والعالقات التي أقمناها نحن 
اآلن في وضع يؤهلنا للعمل مع جميع المؤسسات المسؤولة 
عن القطاعات الرئيسية للتعليم والكهرباء والصحة. وتقضي 
األرض في  بناء وجودنا على  باطراد إلعادة  بالعمل  خطتنا 
ليبيا بقدر ما تسمح به الظروف مع اتساع نطاق أنشطتنا. 
وسيسترشد عملنا »بنهج ليبيا بكل طوائفها«، ويتضمن هذا 
التركيز على وجه الخصوص على الشباب والنساء والنازحين 
بما  هائلة  إمكانيات  منبع  والنساء  فالشباب  البالد.  داخل 
يتمتعون به من مستويات تعليمية عالية، لكنهم مستبعدون 
المستقبل.  آفاق  أمامهم  وتضاءلت  القرار  اتخاذ  دوائر  من 
وهدفنا هو خلق الفرص لالستفادة من هذه اإلمكانيات في 
خاص  قطاع  ويحركه  بثماره،  الجميع  ينعم  اقتصاد  تحقيق 
أن  يمكن  والمثابرة  وبالسعي  والحيوية.  بالنشاط  مفعم 

تصبح ليبيا بلدا ينعم باالستقرار والرخاء.

القاهرة ـ الوسط

أعددنا استراتيجية جديدة للشراكة مع ليبيا بالتعاون مع وزارة التخطيط

املديرة اإلقليمية بالبنك الدولي: نقود تحالف 
املانحني من أجل تعافي االقتصاد الليبي

ليبيا؟،  في  الدولي  البنك  بدأ عمل  بالضبط  متى 
مع  لقاءاته  خالل  البنك  عمل  فرق  مهمة  وماهي 
خصوصا  الليبية،  الــوزارات  من  متنوعة  مجموعة 

وزارة التخطيط؟
داخل  عمله  في  الدولي  البنك  عليه  يركز  الــذي  ومــا 
في  شيفر  مارك  المقيم  وممثله  البنك  دور  هو  وما  ليبيا، 

استراتيجيته  هي  وما  والسياسية،  األمنية  التحديات  ظل 
بخصوص  البنك  يعول  مــاذا  وعلى  ليبيا،  في  الجديدة 

المذكرة المشتركة القطرية؟
العربي  المغرب  لدائرة  اإلقليمية  المديرة  حاولت  أسئلة 
ومالطا بالبنك الدولي ماري فرانسواز اإلجابة عنها في لقاء 
نشره البنك على موقعه اإللكتروني نهاية األسبوع الماضي.

أجرينا بحوثا في قطاعي الصحة والتعليم بليبيا ونركز على دراسة موسعة لقطاع الكهرباء

اجتماعاتنا استمرت مع ممثلين من 
شرق البالد وغربها بحضور ممثلنا 

المقيم مايكل شيفر الذي قاد جهود 
إدارة الموازنة العامة

»املركزي األميركي« ينتقد الغموض بشأن »بريكست« والتجارة العاملية

نيكي هايلي

ألدنى مستوى في عامين

بسعة 42 مليون برميل

الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  رئيس  أعلن 
جيروم  األميركي(،  المركزي  )البنك  األميركي 
باول، أن المجلس يراقب »عن كثب« مسألة 
منتقدًا  التجارية،  والمفاوضات  »بريكست« 
و»الغموض  المحلولة«  غير  »المشكالت 

الكبير« بشأن الملفين.
كلمة  فــي  بــاول  حــذر  أخـــرى،  جهة  مــن 
بأنه  الشيوخ  مجلس  في  لجنة  أمام  ألقاها 
»التضخم  فإن  الطاقة  أسعار  تراجع  نتيجة 
إلى  الوقت  من  لفترة  األرجح  على  سيتدنى 
»فرانس  وكالة  حسب   ،»2% هدف  دون  ما 

برس«
الفيدرالي  االحتياطي  يعزز موقف  ما  وهذا 
معدالت  زيـــادة  فــي  التريث  ــى  إل الــداعــي 
النقدية  اللجنة  أعلنته  ما  وهــو  الفائدة، 
اجتماعها  خــالل  المركزي  للبنك  التابعة 

األخير في نهاية يناير.
إلى  استنادًا  التضخم  أن  بــاول  وأوضــح 
يتخَط  لم  الشخصي  االستهالك  إنفاق  مؤشر 
و1.9%  السابق،  العام  مع  بالمقارنة   %1.7

في حال استثناء أسعار الطاقة. وقال إن هذا 
»موقفًا  يبرر  التضخم  من  المتدني  المستوى 

متريثًا بشأن التعديالت النقدية المقبلة«.
»التيارات  بين  من  أنه  إلى  بــاول  ولفت 
هناك  االقتصاد  سير  لحسن  المعاكسة« 
غير  بالمشكالت  يحيط  كبير  »غــمــوض 
والمفاوضات  بريكست  مثل   )...( المحلولة 
كيف  كثب  عن  »سنراقب  مضيفًا:  التجارية« 

تتطور هاتان المسألتان«.
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  وأكد 
المفاوضات  في  كبير  تقدم  إحــراز  اإلثنين، 
وتوقع  وبكين،  واشنطن  بين  التجارية 
الرئيس  مع  اتفاق  على  للتوقيع  قمة  عقد 
الصيني شي جينبينغ، ما يمكن أن يضع حدًا 
االقتصاديتين  القوتين  بين  التجارية  للحرب 

األوليين في العالم.
في  بــاول  قال  ما  بحسب  المتوقع،  ومن 
إفادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية 
النمو  يتواصل  أن  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي 
»بوتيرة  السنة  هذه  األميركي  االقتصادي 

بلغ  حين   2018 العام  من  أبطأ«  إنما  متينة 
النمو »ما دون 3% بقليل«.

في  المالية  الظروف  باتت  وقت  في  لكن 
االحتياطي  يراقب  مواتية،  غير  األســـواق 
الفدرالي أيضًا الخارج، حيث »تباطأ النمو في 
الصين  خصوصًا  الكبرى،  االقتصادات  عديد 

وأوروبا«.
إلى  الشيوخ  مجلس  أعضاء  بــاول  ودعــا 
بالدين  المتعلقة  الملحة«  »المسألة  تسوية 
دوالر،  تريليون   22 البالغ  الهائل  الفيدرالي 

الذي يتبع »مسارًا ال يمكن احتماله«.
وقال: »إن إيجاد حل لهذه المشكالت )...( 
وحيوية  صحة  في  كبير  بشكل  يساهم  قد 
المدى  على  المتحدة  ــات  ــوالي ال اقتصاد 

البعيد«.
»الشلل  تأثير  يكون  أن  المتوقع  ومــن 
أجهزة  إغــالق  إلــى  أدى  ــذي  ال الحكومي«، 
في  يومًا   35 مدى  على  الفيدرالية  الحكومة 
وأن  االقتصاد  على  محدودًا  ويناير،  ديسمبر 

»يتم امتصاصه خالل األشهر المقبلة«.
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رقصنا مع »روجيه ميال«..
 وحملنا مع »بيبيتو« ابنه

ميالد عمر المزوغي

أحالم المهدي

ثماني سنوات على انطالقتها، بالتأكيد لم تكن فجرًا لينير الدرب لتحقيق األفضل وفق المتوافر من اإلمكانات 
المادية الهائلة، وما تم تكوينه من آالف الكوادر في مختلف العلوم اإلنسانية والتطبيقية، لكنها ولألسف كانت 
ال تزال تمثل كابوسًا يجثم على صدور العامة، من قبل مجموعة من المجرمين والفاسدين الخارجين عن كل 

األعراف واألديان ونواميس الطبيعة.
على  لكنهم قضوا  فترة حكمه,  المؤسسات طيلة  دولة  قيام  بعدم  اتهموه  الذي  الشمولي  النظام  أسقطوا 
الميادين  مختلف  في  القمامة  أكوام  يافطات,  مجرد  وجود,  لها  يعد  لم  الخدمية  الوزارات  مظاهر)الدولة(،  كل 
في ظل  أمراض  من  تسببه  وما  للعامة،  المسؤولين  احتقار  مدى  على  عيان  تقف شاهدة  والطرقات  والساحات 
قطاع صحي متهالك، المشافي والمستوصفات خاوية على عروشها, المعدات تمت سرقتها وبيعها إلى القطاع 
الخاص، أما عن األدوية فإنه يقوم بتوريدها تجار غير مهنيين, فهي إما معيبة التصنيع أو منتهية الصالحية. 
قطاع التعليم العام، المباني في حالة يرثى لها من حيث حاجتها للصيانة، أما عن المناهج التعليمية فإنه تم 
تزوير الحقائق التاريخية وحشوها في المناهج لتعلق في ذهن النشء، إضافة إلى أن الكتب تصل جد متأخرة فال 
يتم االستفادة منها بشكل جيد، وبخصوص الطرق داخل المدن فإنه لم تتم صيانة المتهالك منها فما بالك 

عما كان مخططًا لتنفيذه.
أكثر  مرور  ورغم  فإنه  االجتماعي  بالعقد  يسمى  ما  أو  والمحكوم  الحاكم  بين  العالقة  ينظم  الذي  الدستور 
من أربع سنوات، إال أنه لم يبصر النور, ألن من يسيطرون على مقاليد األمور يرون في وجوده نهاية عصرهم 
ولتتوالد  في طريقه,  العراقيل  وبالتالي يضعون كل  فيهم,  كلمته  ليقول  القضاء  على  إحالتهم  وربما  الذهبي, 

الفترات االنتقالية ما أمكن إلى ذلك سبياًل.
القيام  من  تتمكن  لم  إدارتها,  على  توالوا  من  لسان  وعلى  الداخلية  وزارة 
تغوّل  بسبب  أجله!.  من  )الثورة(  قامت  الذي  المواطن  لصالح  األعمال  بأبسط 
الميليشيات التي تمتلك من العتاد والوجاهة )قادتها(, ما يجعلها تعيث في البالد 
فسادًا, واليوم يتولى الوزارة أحد مجرمي الحرب بعد أن انضمت الميليشيات إلى 

الوزارة بقرار رئاسي, فأصبحت بامتياز وزارة للمجرمين.
مع مرور الوقت اتضح أن القضاء على المؤسسة العسكرية التي لم تكن في 
أي عدوان  البلد من  الوطنية وتحمي  اللحمة  لكنها كانت تمثل  أحوالها,  أحسن 
خارجي, كان الشغل الشاغل للثورجيين, فتعرضت مراكزها للتدمير الممنهج على 
مدى ستة أشهر متتالية, من قبل حلف الناتو وعمالئه المحليين واإلقليميين من 

عرب وعجم.
لقد استطاع اإلسالم السياسي, وبفعل تآمره مع الغرب الذي أمّن له الغطاء 
السياسي في حربه إللغاء نتائج انتخابات 2014 التي جاءت مخيّبة آلماله, فكان 
الدمار الشامل لقطاع النقل الجوي, ومن ثم استيالئه على العاصمة وأصبح يدير 
فأصبح  الشرعية,  صفة  عليه  أصبغ  الذي  الصخيرات  اتفاق  صاحبه  البالد,  دفة 
يتجولون في  تغيير مالمحهم وجلودهم-  الفاسدون -وإن حاول بعضهم  رموزه 

أروقة الكونغرس )معقل الديمقراطية(, إنه العهر السياسي الذي يمارسه هؤالء.
مشاريع متوقفة )سكنية وخدماتية( ذات نسب إنجازات مختلفة تفوق قيمتها 
المائتي مليار دوالر, لم تقم الحكومات المتعاقبة باستكمالها رغم توفر األموال 
تحت  يقع  ما  كل  ونهب  للخراب  بل  لإلعمار,  يأتوا  لم  ألنهم  العامة  بالخزينة 
تقوم  المشاريع  المنفذة  الشركات  من  جعل  بل  بصرهم,  مرمى  في  أو  أيديهم 
السعي  أي  المجمدة,  األموال  الستنزاف  القضايا  وتربح  ليبيا  على  دعاوى  برفع 

إلفقار البلد وجعلها رهينة البنك وصندوق النقد الدوليين.
رئيس المجلس الرئاسي المستحوذ على كافة المناصب)رئيس الدولة, رئيس الحكومة, القائد األعلى للقوات 
إلى  به, فعمد  األهالي  الجنوب وترحيب  الجيش في  انتصارات  الذعر من  الدفاع(, أصابه مؤخرًا  وزير  المسلحة, 
المناصب  قبول هؤالء  لمنطقة سبها,  آمرًا  وآخر  له,  ومعاون  )الميليشياوية(  قواته  ألركان  جديد  رئيس  تكليف 
يؤكد وبما ال يدع مجااًل للشك بأن اجتماعات القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية كانت عبثية من قبل 
الرئاسي لربح الوقت ومحاولة بث الفرقة بين أبناء المؤسسة العسكرية. كما أن السيد رئيس المجلس الرئاسي 
)سفراء  دبلوماسية  وظائف  في  بتعيينهم  الرئاسة,  سدة  إلى  به  دفعوا  الذين  الصخيرات  أقطاب  بمكافأة  قام 
التغيير  القماطي صاحب حزب  أيام قليلة أصدر السراج قرارًا بتعيين, جمعة  وقائمون باألعمال وملحقون(, منذ 
أركان  بعض  باستجالب  قام  كما  العربي,  المغرب  دول  لدى  له  شخصيًا  مبعوثًا  ليكون  بالبرلمان,  ممثاًل  ليس 
بتكليف  قرارًا  حديثًا  أصدر  حيث  معه  للعمل  يتبناهم(  عمن  ويبحثون  مأوى  بال  أصبحوا  )الذين  السابق  النظام 

أبوبكر المنصوري وزيرا للزراعة.
الثورجيون وفي ذكرى تدميرهم البلد وتشريد أهله والسطو على مقدراته, وبفعل النكسات التي أصيبوا بها 
على يد القوات المسلحة التي عملوا المستحيل لتدميرها, أصابهم الذعر, لقد أصبحوا أجسامًا غير مرغوب فيها, 
بفعل تفطن الشعب إلى أعمالهم اإلجرامية, فعمدوا إلى تنظيم ملتقى لهم في غريان, يعلنون فيه أن أهداف 
17 فبراير لم تتحقق, وأنهم سيسعون إلى تحقيقها بكل السبل والثورة مستمرة, إنها وال شك محاولة بائسة 

وطائشة وشعورهم بدنو أجلهم المحتوم, رقصة المذبوح في لحظاته األخيرة.
التي تحاولون  النارية  المبهرة واأللعاب  السلطة, فاألضواء  المهم أن تحتفلوا بذكرى استيالئكم على  ليس 
بسبب  دروسهم  لمذاكرة  أبناؤنا  حولها  يتحملق  التي  الخافتة  الشموع  تقابلها  والساحات,  بالميادين  إقامتها 
انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة, رغم إهداركم باليين الدوالرات ألجل شراء مولدات الطاقة الكهربائية, 
قد تستقبلون وفودًا من الدول التي نصّبتكم والتي ساهمت في تدمير الوطن وتفرشون لهم البسط الحمراء, 
قد  وآخرون  الثناء,  يغركم  فال  باِق  األرشيف  الحمراء,  السرايا  بذلك  وستشهد  العمالء,  أرخص  تظلون  لكنكم 
يحتفلون بالمناسبة خارج الوطن )السهرات ما لذ وطاب من الطعام والشراب( من ثرواتنا التي حرمتمونا إياها, 

وبالكاد نستطيع اإليفاء بالقليل ألجل البقاء على قيد الحياة.
مدننا ليست مملة كما ادعى البعض رغم قلة اإلمكانيات, لكنها ستظل رغم الجور والظلم والفاقة أرضًا طيبة 
تحضن الغيورين عليها, وستزول المحن والشدائد رغم مرارتها, وتنعم البالد بالحرية والخير والعطاء, وسيرحل 

العمالء, إلى حيث ارتضوا العيش في كنف األعداء, فال نامت أعين الجبناء.

مثل الطفل الذي يعود في كل مرة الحتضان رسمته التي أشادت بها المعلمة وطلبت من زمالئه أن يصفقوا 
له ألنه صنع شيئًا جمياًل، مثل الفتاة التي صنعت من خصالت شعرها سلسلة ناعمة تدّلت من جانب عنقها 
مسترسلة حتى منتصف قامتها فوقفت أمام المرأة وتأملت ما صنعته بكل إعجاب وحب، مثل قائد الطائرة 
الذي يتغلب على ظروف السماء ويهبط بهدوء صقر على أرض مطار قديم، يحدث هذا عندما يؤطر الشغف 
أعمالنا، يتساوى في هذا العامة والمشاهير، فاألم تحتفي بالطبق اللذيذ الذي تعده ألسرتها تمامًا كما تحتفي 

»ميريل ستريب« باألوسكار.
العبو كرة القدم ليسوا استثناًء، فمن يملك شغف مطاردة الكرة على بساط أخضر أو حتى على مستطيل 
من تراب ويحوّل قدمه إلى مغناطيس يجذب الكرة تارة ويطلقها تارة أخرى بدهاء إلى حيث الهدف، البد أن 
يحتفي بما يصنع، إنه أولى بهذا من أولئك الذين ينتظرون الفوز على المدرجات الباردة أو أمام الشاشات 

التي تكون محجًا لكل العيون عندما يطلق الحكم صافرة البداية.
إن الذاكرة الجمعية لعشاق الكرة ال تنسى أبدًا ما يصنعه النجوم، عندما يرسلون الكرة إلى شباك الخصم 
ويلحقون الصافرة التي تدشن هذا باحتفاء يليق بما أنجزوه، لكن بعض الصور ظلت أكثر التصاقًا بالذاكرة 
من غيرها، خاصة في دورات كأس العالم المتالحقة، ففي مونديال إيطاليا 1990 ظهرت الرقصة الشهيرة 
التي سجلها في  األربعة  بأهدافه  احتفاله  بطريقة  العالم  انتباه  الذي شدّ  »روجيه ميال«  الكاميرون  لنجم 
نهائيات المونديال، ما جعل الرقصة تضاهي لدى البعض طعم الهدف، ولعل المصور »باولو تكسيرا« لم 
يبالغ عندما قال في تصريح لشبكة »cnn« إن رقصة »ميال« أمام راية الركنية صارت رمزا للفرح وللطاقة 
اإليجابية، وإن أهداف النجم الكاميروني وضعت كرة القدم األفريقية على خارطة العالم وجعلت الماليين 

يتابعون األجساد واألقدام السمراء في كل مالعب العالم.
المرة  هذه  أنها  إال  ــى،  األول عن  شهرة  تقل  ال  أخــرى  رقصة  وفي 
بنكهة التينية في مونديال أميركا 1994، عندما احتفل النجم البرازيلي 
»بيبيتو« بأهدافه وأبوّته معا في الوقت ذاته، فكان بعد أن يرسل الكرة 
إلى مستقرها يتجه إلى خط الملعب ويبدأ في هدهدة طفله »ماتيو«، 
الثالثة  النجوم  مباركة  أن  ويبدو  ومازينهو،  روماريو  زمياله  به  ليلحق 
لهذا الطفل منذ قدومه إلى العالم هي ما جعلت »ماتيو« اليوم العبًا في 

»سبورتنغ لشبونة« البرتغالي.
أن  البد  القدم  كرة  عن  يتحدث  من  فإن  البرازيل،  عن  بعيد  وغير 
فجالب  »مارادونا«،  لألسطورة  الممتلئة  القصيرة  القامة  أمامه  تتجلى 
كأس العالم 1986 إلى خزائن بوينس آيريس وصاحب مجد »نابولي« 
لعدة مواسم لم يكن احتفاؤه بأهدافه استثنائيا، حتى هدفه الذي منحه 
»الفيفا« لقب هدف القرن بعد أن سجله من مسافة 60 مترًا وتجاوز ستة 
من العبي المنتخب اإلنجليزي وقتها، وفي هدفه الثاني الشهير أيضا في 
المباراة نفسها الذي عرف بيد اإلله، اكتفى مارادونا في كليهما بتقبيل 
قبضته وتوجيهها إلى المدرجات، والقفز مرارًا مع الشد على القبضتين، 
حتى إن احتفاءه بهدف زميله »بورتشاغا« في مرمى ألمانيا الغربية كان 
أكبر، فبعد أن مرر له الكرة راقبه بهدوء وهو يضعها في الشباك ليجري 
الفرح ترتسم بجالء على  بضع خطوات ثم يجثم على ركبتيه وعالمات 

محيّاه.
إلى إيطاليا ونجمها الذي ظهر بهدوء وأفل بهدوء، لكنه لم يكف عن 
التي وطأتها قدماه، فرغم جمال أهداف  المالعب  الزوابع في كل  صنع 
النجم الوسيم »روبيرتو باجيو«، إال أن احتفاله بها لم يكن صاخبًا، كان أقصى ما يقوم به الركض وإطالق 
كل  اإليطاليين  »باجيو«  أعطى  القصيرة،  قامته  احتضان  لزمالئه  يتيح  أن  أو  العشب،  على  لتنزلق  ركبتيه 
شيء، وكان ساحرًا على الدوام، لكن كل ما صنعه تالشى أو يكاد أمام وقفته اليائسة بعد إهداره ركلة الجزاء 
الشهيرة في نهائي مونديال أميركا 1994، ليشعل أزقة »ريودي جينيرو« فرحًا ويسكب بحرًا من الدموع في 

شوارع »روما«.
في أوروبا أيضًا نجوم خلدتهم المالعب، فقد رسموا على ذاكرة العشب مجدًا ال يذبل، ففي بلغاريا سطع 
نجم الهداف »خريستو ستويتشكوف« الذي رغم نيله الحذاء الذهبي والكرة الذهبية، إال أن احتفاله بأهدافه 

لم يتجاوز الركض مع التلويح بقبضته في الهواء أو رفع سبابته أو بسط ذراعيه لالحتفال مع زمالئه.
ال يختلف عنه اإلسباني »راؤول« كثيرًا فهو أيضًا يفرد ذراعيه كجناحين، يقبل يده اليسرى ثم يشير إلى 

أحدهم أو إحداهن في المدرجات القريبة.
إلى البرازيل و»الظاهرة« اللقب الذي عُرف به النجم »رونالدو«، أصغر العب يحصل على جائزة »فيفا« 
ألحسن العب في العالم عام 1996، ولم يكن عمره يومها تجاوز العشرين، عدا األلقاب التي كلل بها تاريخه 
في آيندهوفن وفي برشلونة وفي إنتر ميالن وفي ريال مدريد، رغم أن الحظ سلط عليه اإلصابة لتالزمه 
طويال، لكنها لم تطفئ جذوة اإلبداع في ساقي وقدمي هذا النجم الكبير ، تتوه قدماه في مداعبة الكرة حتى 
يختلط األمر على عيوننا، وال نستعيد التركيز إال والكرة في الشباك ورونالدو يركض شاهرًا سبابته وكأنه 

يقول أنا واحدٌ أحد، وإياكم أن تنسوا هذه المتعة التي أقدمها لكم.
وإلى نجمَي العالم اليوم، واحتفائهما بما يصنعون، أما البرغوث األرجنتيني »ليونيل ميسي« فال يحتفل، 
هو يترك هذه المهمة لعشاقه من أقصى األرض إلى أقصاها، إنه يسجل فقط، ينام ملء جفونه عن شوارد 
مراوغاته وأهدافه ويسهر الخلق جرّاها ويختصم.. أما الدون البرتغالي »كريستيانو رونالدو« فيجيد صناعة 
المتعة هو اآلخر، إنه يعرف ذلك حدّ فتح ذراعيه على اتساعهما فيما يشبه تحية الفنان الذي انتهى لتوه من 
تقديم عرض بالغ الروعة، أو كأنه يقول أنا هنا أدكّ مرماكم بضرباتي التي ال تصد وال ترد، فأروني ما أنتم 
فاعلون.. هذه هي كرة القدم، فهي عالم من البهجة والمتعة، تخلد الفاشل أحيانا وال تتجاهل الفنان الذي 
يجيد مغازلة الكرة، تنصف من ظلمته الظروف، لكنها أيضا قد تظلم المجتهد الذي يتعثر مرة واحدة فقط 
لتكون »غلطة الشاطر«، لن تكف المالعب عن إنجاب الحكايات، وكما يلمع نجم ترعاه »أديداس« قد يمسك 

آخر بزمام الحلم من ثقب جوربه القديم.

خديجة العمامي

راقد الريح.. قنطرة

هي أن يعيش في أمان إلى أن يطمئن على أحفاده، 
نروح  انظر  »ياواقي«  يقول  للعمل  كل طلعة  ففي 
في  ياطايح  الغولة  من  »ياهارب  نروح..  معاد  وإال 
سالل القلوب« ويعود ويقول »ليلة قبرك ما تبات 

برا«.
الجيش  المنتظرين،  مع  عاشور  سي  انتظر 
المتمرس في جبال الرجمة، عله يكون الفرج ويعيد 

البالد من أيدي األوغاد.
ليجد حفيده  المساء منهكًا  عاد سي عاشور في 
البيت يداعب سالحه »كالشن كوف« ويرتدي  في 
أما  عسكرية،  بأنها  لونها  يوحي  التي  بزته 
صار  وقد  األفغانية  لألزياء  تعود  فهي  تفاصيلها 
مع  الحواجب  اختلطت  بالشعر حتى  وجهه متشحًا 
لحيته، فنظر إليه، وقال: »كنك رايح كيف القنفود« 
نعرفوك..  خلينا  حلق  امشي  المنظر  هل  شنو 
أمرنا  »هكذا  علمه:  كما  شيخه  بلسان  عليه  فرد 
اإلسالم«، فقال له سي عاشور: »بالك عيب عليكم 
اللي ديروا فيه« ليرد حفيده: »استغفر ربك يا جدي 
دينار  بألف  مؤمن  »أنت  الجد:  فرد  وماتكفرش«، 

نهاية كل شهر.. فلوس حرام«.
المال  عن  يبحث  حفيده  أن  يعرف  عاشور  سي 
صنعها  التي  والثورة  قدمة«،  وال  خدمة  »ال  كونه 
اعتالها  الشباب..  دم  من  ثمنها  ودُفِــع  الشباب 

»الطايح وقليل الربايح«.
الجيش  نــزل  عــاشــور..  سي  انتظار  يطل  ولــم 
الثمن،  باهظة  فرحة  أنها  غير  المدينة،  وشباب 
دم  أنهار  يجعلوها  أن  إال  أبوا  الشيطان  فأتباع 
ودخلت  المدينة،  مناطق  كل  بأحقادهم  ليقصفوا 
ورفضت  بدولة،  طالبت  كونها  عقاب  في  بنغازي 

األرباب، والذئاب الذين اتخذوا من الدين مطية.
إحدى  إلى  المتواضع  بيته  من  عاشور  سي  نزح 
المدارس التي تحولت إلى مخيمات، فهو ال يملك 
المال حتى يتحمل عبء اإليجار.. وكشر الكثير عن 
نالوا  من  فقط  هم  المتطرفون  يكن  فلم  أنيابه 
رفع  في  بالغوا  العقارات  فأصحاب  باألذى،  الناس 

أسعار اإليجار واستغالل العائالت.
العباد  على  وضاق  والــدوالر  السلع  سعر  ارتفع 
ولم  يسكر«  زبيبه  »من  عاشور  وأصبح سي  الحال 
يعد يحتمل أحدًا، حتى شريكة حياته التي قاسمته 
فيها  يتغزل  دائمًا  كان  والتي  والضراء  السراء 
ويقول: »عليك ببنات األصول راهو الزمان يطول«، 

وعليم اهلل أنها كانت بنت أصول.
قرر عاشور في تلك الليلة أن »يربط« للمصرف 
الذي  شيكه  ويصرف  يصيبه  الحظ  لعل  الليل  من 
جيب  في  للرطوبة  تعرض  ما  كثرة  من  رثًا  أصبح 

إسقاط  يريد  »الشعب  تهتف  الجموع  كانت  عندما 
اقترب أحد أصدقاء سي عاشور، وقال له:  النظام« 
شعب يحب التقليد فقط ..عن أي نظام يتحدثون؟ 
الوقت  ذاك  في  معه،  ومن  هو  عصابة  القذافي 

تقبل سي عاشور ما قال الصديق.
بعد أن بدأت بيادق الشر تجوب شوارع المدينة 
بعديد المسميات، وأصبح عليك أن تعانق أخاك أو 
الممكن  من  بينكما  اللقاء  ألن  الخروج  قبل  ابنك 
وهو  عاشور  سي  عــاد  األخــيــر.  اللقاء  يكون  أن 
يا  وقـول  اهلل.  اطلب  طالب  »يا  نفسه:  مع  يردد 
يـرفـعك  ال  منه.  خليك  العبد  إال  المـعاطي.  كريم 
قلبه  إلى  األمــل  خيبة  وأضــاف  عاد  يـواطي«.  ال 
الخبز  جمع  في  عمله  سابق  ليمارس  المكسور 
غير  بيعها.  للمواشي ومن ثمة  إلى علف  وتحويله 
أن البالد دخلت في أزمة الدقيق، فلم يعد يحصل 
دخاًل،  له  تشكل  كانت  التي  الخبز  بقايا  على  حتى 
وكيفما يحلو له تسميتها »كل قطرة تبل الريق«.

التهمتها  التي  سيارته  غير  أمامه  يعد  لم 
بنفس  عاشور  وسي  هي  فأصبحت  الشيخوخة، 
أمامها  فوقف  الحيلة،  وقلة  التعثر  من  الحالة 
على  ــن  راه ــه  ألن المهزوم  ابتسامة  مبتسمًا 
تغييرها بسيارة »تويوتا« فجعة آخر موديل ليقول 
خطها  ايهودي  كتيبة  مكتوبي  يا  مكتوب  »شينك 
شقعوبي«، مرددًا »هذه ليست ثورة راقد الريح.... 

راقد الريح قنطرة«.
فضيق  كــان،  كما  باكرًا  لينهض  عاشور  عاد 
عبدي  يا  »اسعَ  والبال  البدن  راحة  يهبك  ال  الحال 
ال  التقاعدي  مرتبه  من  فالمالليم  نعينك«،  وأنا 
بهم  ألقى  الذين  أحفاده  ورمق  رمقه  لسد  تكفي 
»جدر  وتركهم  والدهم  رحل  أن  بعد  عليه  الزمن 

تحت قدر«.
لديه  تكن  ولم  أمامه  ابنه  مات  عاشور  سي 
بالخارج،  له على منحة عالج  واسطة حتى يتحصل 
الثورة سببًا في تغيير  سي عاشور تمنى أن تكون 
الحال إلى األفضل.. غير أن الحال الذي تغير جلب 
مفاصل  في  البوابات  زرعت  فقد  لديه،  ما  أسوأ 
المكان..  في  ما  أرخص  اإلنسان  وأصبح  المدينة 
هي  الشريعة  وفرض  والتدين  الدين  وسيمفونية 
العباءة التي ارتداها البعض »دير لحة رانك شيخ«.
القوم  سفهاء  وأصبح  اإلذالل  طــرق  اختلفت 
وسي  الكتائب  بإحدى  حفيده  والتحق  األبطال، 
الحفيد  هذا  يتحول  بأن  راغــب  غير  كان  عاشور 
الذي ال يزال في مرحلة الشرنقة إلى مقاتل.. ومن 

يقاتل؟ ومن أجل ماذا؟
انكمشت أمانيه حتى صارت لديه أمنية واحدة، 

قميصه، فمسيرة الوقوف اليومية لم تثمر، فبينما 
تناديه  بسيدة  وإذا  طويل  انتظار  بعد  واقف  هو 
فيلتفت ليجد نفسه أمام امرأة لم يتذكرها فحاول 
أن يتجاهلها، غير أنها بادرته، قائلة: »كنك ياسي 

عاشور« هات شيكك توه نصرف لك.
هنا كان عليه أن يستخدم خبثه في ادعائه أنه 
كل  »اجعل  لها  يقول  وهو  الشيك  فناولها  عرفها 
ثنيّة عندنا فيها ولية«، فهذه المرة أصابه الحظ 

الذي طوياًل ما تغزل فيه ولم يأته.
رجع إلى أسوار المدرسة التي لم يعرفها إال بعد 
هو  بيته  إلى  تحول  الذي  الفصل  ليدخل  النزوح 
وزوجته وأحفاده لتقول له زوجته: »يا عاشور قالوا 
فيه حوار بالك ربي يهدي الحال«، فنظر في التلفاز 
وأطال النظر لينكس رأسه وكأنه زاد همه ويقول: 
»أي حوار هي هنا وصياحها في الوادي.. كيف لمن 
أميركا  من  والقادم  بريطانيا  من  طائرته  اعتلى 
إسطنبول..  من  والقادم  باريس  في  بيته  والذي 
أن يعلم بوضع المواطن باهلل عليك الشبعان يفت 
بليبيا،  لهم  عالقة  ال  هؤالء  بطيئًا،  فتًا  للجوعان 

هوالء أرباب مصالح«.
فخرج  ومــرج،  هرج  على  عاشور  سي  استيقظ 

مسرعًا: »شنو فيه«.
»حرروا الليثي يا سي عاشور«.

وأسرع مع  الحزن،  الفرح بدموع  اختلطت دموع 
المسرعين إلى بيته الذي طالما حلم بالعودة إليه 
سنوات  من  تبقى  لما  األمين  الساتر  يكون  عله 
»يعوض  تمت  ما  فرحة  أنها  غير  القصيرة،  العمر 
اهلل، راحوا رجال يابال مال« فقد وجد بيته ساجدًا 
على األرض التي ارتوت بدماء الرجال. عاد وفرحة 
النصر مغموسة بآالم التشرد القادم، غير أنه كان 
يردد »هلل ما أعطى وهلل ما أخذ«.. ليقول لزوجته: 
»حدثان لم أذق أمرَّ منهما، يوم دفنت كبدي ويوم 
شفت حوشي على الوطا«، ورفع عينيه إلى السماء 
عليك  »يفرج  المدينة  أغلب سكان  يردده  ما  وردد 

اهلل يالعين يا مضايقة«.
ودون سابق تفكير قفز كالم صديقه أيام الثورة 
فقرر  النظام«،  إسقاط  يريد  »الشعب  هتافات  عن 
الحال،  هذا  يسمي  عما  يسأله  حتى  إليه  الذهاب 
قناص  لرصاصة  نتيجة  قتل  أنه  وعلم  يجده،  فلم 
الحقيقي قد بدأ منذ  العصابات  لتؤكد له أن زمن 
أن اختلط الحق مع الباطل واعتلى الباطل مطالب 

شعب أراد اإلصالح والتغيير.

أصبح عليك أن 
تعانق أخاك أو 

ابنك قبل الخروج 
ألن اللقاء بينكما 

من املمكن 
أن يكون اللقاء 

األخير

 أتباع الشيطان 
أبوا إال أن 

يجعلوها أنهار 
دم ليقصفوا 

بأحقادهم كل 
مناطق املدينة، 

ودخلت بنغازي 
في عقاب كونها 

طالبت بدولة

األجنحة املتكسرة: في ليبية محمد مسعود جبران

عالمة  الشيخان  المجاورين  التوانسة  ومن  لها. 
تفسير القرآن محمد الطاهر بن عاشور وابنه الشيخ 
محمد الفاضل الذي كان تأثيره فيه شخصًا وعلمًا 
وبالغة نافذًا بأن أسمى ابنه البكر عليه. وقد حظي 
الشيخان بمقاالت رثاء منه عند وفاتهما في مجلة 
آخرين  أعالمًا  كما خص  الزيتونية،  اإلسالم  جوهر 
الخضر  محمد  الشيخ  منهم  وبالتنويه  بالكتابة 
حسين والشيخ الحبيب المستاوي وعثمان الكعاك. 
التقاه  الذي  نبي  بن  مالك  الجزائري  المفكر  أما 
بطرابلس،  السبعينات  وبداية  الستينات  منتصف 
برؤاه  ويستشهد  بأفكاره  مايتمثل  كثيرًا  فكان 
في  الحديث  آطــراف  أسمارنا  في  نتجاذب  ونحن 
الفكر وشؤونه. أما العلماء المغاربة فقد تأثر بنسج 
واألدباء  العلماء  لسير  تدوينهم  تأليفهم، وطرائق 
كتاباته  في  حذوهم  حذا  الذين  المؤلفين  ومن 
المغربي  السير  مؤرخ  الليبية  السير  في  المبكرة 
الضرب  هذا  تقاسم  الذي  المنوني  محمد  العالمة 
حسن  التونسي  الثنائي  مع  المدقق  التأليف  من 
شنب  أبو  محمد  والجزائري  الوهاب،  عبد  حسني 
بصمة  كانت  جبران  تأليف  في  السبق  لكن قصب 
أريحي  حاشية وحس  ورقة  تواضع،  وخصال  دماثة 
القادمين  الليبيين  األزاهرة  من  استقاها  بالدعابة 

من مصر والشام.
لقاء عجيب  المرحوم جبران في مصادفة  عرفت 
من منتهى فبراير تكللت نهايته في2 مارس العام 
لقيام ما سمي »سلطة  المأساوي  باإلعالن   1977
أبعد  الذي  المشؤوم  الجماهير  عصر  في  الشعب« 
الحياة  عن  اليوم  حتى  التاريخ  ذلــك  من  ليبيا 
الدستورية العفية. كان جبران تخرج للتو من كلية 
التربية مدرسًا متفرغًا وعين بها معيدًا. وكنت طالبًا 
أعارني  بنغازي  جامعة  في  الثالثة  بالسنة  مبتدئًا 
زميل كلية اآلداب شابهني في اسمي تذكرة سفره 
ملتقى  في  الطالب  باتحاد  عضوًا  كونه  للمشاركة 
تسييسي شمل الطلبة الموفدين إلى أميركا، وعند 
بقضاء  غرضي  لتحقيق  أتملص  للمطار  وصولي 
ووجــدت  مسعاي  ففشل  تخصنى،  عائلية  أمــور 
أعرفهم  ال  آخرين  طالب  من  ثلة  ضمن  نفسي 
لنا  المستقبلون  بنا  ليتوجه  بنغازي  من  رافقوني 
أطراف  في  الكشفي  جودائم  معسكر  إلى  بحقائبنا 
فكنت  الملتقى  تنظيم  في  للمشاركة  طرابلس 
ضمن  من  كان  التي  اإلعالمية  اللجنة  نصيب  من 
بي  فرحب  جبران.  محمد  المعيد  لها  الموجهين 
مقدمًا  أعرفه  بأني  وكأنه حدس  ودودة  بابتسامة 
لي اسمه، الذي كنت ألمحه على صدر مقاالته التي 
الوطنية  الصحافة  في  كثيرها  وقرأت  ينشرها  كان 
كـ»األسبوع  السبعينية  والجمهورية  الستينية، 
ذلك  في  ولكني  صورًة..  تذكرته  وربما  الثقافي« 
وقــورًا،  دمثًا  إنسانًا  منه  اقتربت  ألسبوع  اللقاء 
أديبًا وكاتبًا مطبوعًا وخلقًا عاليًا رفيعًا. وروحًا مرحًا 
وحديثًا جذابًا تشرب مواهبه في محاسن المجالس 

األربعينات  نهاية  ليبيا  في  األدب  نهضة  ارتبطت 
بعد سقوط االستعمار، بتوجه الوطنية صفوة وعامة 
السياسيين  عودة  كانت  االستقالل.  مطلب  إلى 
وهم  المشرقي  العربي بشقيه  المهجر  1947 من 
فاقتحم  الميدان.  إلى  مباشرة  والمغربي،  األغلب 
الساسة االستقالليون متوسلين مريديهم الشبان 
الخطباء  أحد  وشرفات،  منصات  الخطابة  محافل 
األزهري الشاب من سيصير في الخمسينات األديب 
علي مصطفى المصراتي الذي تكلم بلسان ألهبت 
حزب  زعيم  الكهل  بضمير  الناس  حماس  بالغته 
السعداوي  بشير  الطرابلسي  الوطني  المؤتمر 
العقل الذي حرك وعي الشعب فعبرت بعفو الخاطر 
»زمزامة األعراس« بشذرة من أغنية »منين قالوا 
علي(  )أغمي  سخت  )جــاء(..  جي  السعداوي  لي 

وبخوني )رشوني( بالمي )الماء(.
إزاء حزب الشعب المؤتمر الوطني، الذي تألقت 
تأسست  السعداوي،  زعيمه  وحنكة  كاريزما  فيه 
الطرابلسية  النخبة  حزب  الحرة  الوطنية  الكتلة 
بزعامة  األدبي  النادي  عن  تطور  التعريف،  بتجاوز 
الفقيه  أحمد  أخيه  وإعانة  علي  الطرابلسيين 
تحولت   1952 العام  ــزاب  األح منع  بعد  حسن. 
آل  بيت  في  األدبية  للمسامرات  صالونًا  الكتلة 
الشهير،  الطرابلسي  الفقيه حسن في حي ميزران 
وإلى جلساته الثرة بالمعارف واألذواق رافق الفتى 
وبعدها  الزيتوني  عمه  مسعود  بن  محمد  الطلعة 
السنوسي  الشيخ  المرموق  المعلم   1950 األزهري 
المدارس  في  بالتعليم  حياته  أنفق  الذي  جبران 
ذكريات  بواكيره  من  الفتى  فتشرب  االبتدائية. 
السياسة الوطنية في قوالب األدب الذي ضخت في 

شرايينه روح اإلحياء والنهضة بعد جمود وموات.
عدا  الجلسات  هــذه  رواد  من  القامات،  ومــن 
علي  السياسي  والخطيب  الزعيم  المضيفين 
منهم  نذكر  حسن  الفقيه  ابني  أحمد  ــب  واألدي
المؤلف األلمعي في مناهج التعليم بتاريخ الوطنية 
األديب  والقاضي  فشيكة،  مسعود  محمد  الليبية 
محمود  التربوي  واألديــب  القماطي  خليل  محمد 
الحافي،  األمين  الشاعر محمد  واألستاذ  حامد،  أبو 
كما  وآخرين،  السويح  إسماعيل  المربي  والمعلم 
رافق عمه إلى دروس الشيخ العالم عمر الجنزوري 
التي جمع فيها الفقه واللغة واألدب. لقد شدهني 
محمد مسعود جبران بتبكيره في تحصيل الدرايات 
وتوجهه  آلدابها  واستيعابه  العربية  اللغة  في 
بالمضان،  واإللمام  الوصول  في  وأندلسيًا  مغاربيًا 
األدب  في  الحديثة  اإلحيائية  الحقبة  واستظهار 
الذين  بأعالمها  أمكنه  ما  االتصال  بل  العربي؛ 
المحروسة  ليبيا  عاصمة  الستينية  طرابلس  زاروا 
في مناسبات ومحاضرات »جمعية الفكر الليبية« أو 
من ألقوا دروسًا في معاهد العلم الديني والمدني. 
كما توفرت لجبران فرص لقاء علماء وأدباء مغاربة 
ألمحنا  التي  المحافل  في  للمحاضرة  يفدون  كانوا 

الطرابلسية.
لم يشغل حس األديب الرقيق، انهمام الوطني 
كان  فأذكره  جبران،  شخص  في  ليبيا  علي  الغيور 
الكابية  الثمانينية  السنوات  بداية  في  يتجشم 
بباب  المدينة  مركز  في  لمكتبي  المجيء  عناء 
أبورقيبة،  اإلعالم قرب جامع  أمانة  بعمارة  الجديد 
الصحافة  توردها  التي  والمقاالت  األخبار  ليتسقط 
النظام  طامات  عن  والمغتربة  البيروتية  العربية 
المخبول  زعيمه  وفوضويات  الليبي  الديكتاتوري 
وقد  حديثنا  أنسى  ولن  والمؤامرة.  والعبث  بالشر 
وإنسانه  الوطن  مصير  على  والحزن  األسى  لفنا 
العذاب  كؤوس  اليوم،  هو  كما  يتجرع،  كان  الذي 

والحرمان.
وأنا أرثيه أتمثل أبيات شاعر فأقول:

وكل  مر،  والفراق  مرٌة،  فيه  الوداع  كلمات  كل 
شيء يسرق اإلنسان من إنسان*.. وأي إنسان؟!

إنه صديق العمر الحبيب محمد مسعود جبران.. 
الكاتب األديب واألستاذ مؤرخ الثقافة األريب، الذي 
منهم  المجلدات:  أعالمها  وسيرة  ليبيا،  في  ألف 
الذي  الباروني  باشا  سليمان  والقلم  السيف  ربيب 
أطروحته  موضوع  السياسي  وكفاحه  أدبه  كان 
كامل  محمد  العالمة  والشيخ  العالية،  الجامعية 
بن مصطفى، والزعيم الوطني علي وأخيه األديب 
في  بكتابين  خصهما  اللذان  حسن،  الفقيه  أحمد 
المالكيان  الطرابلسيان  والفقيهان  سيرتهما، 
بن  وعلي  اللواتي  األجدابي  إسحاق  أبو  اللغوي 
عديد  في  ليبيا  أعالم  وموسوعة  الطرابلسي،  زياد 

المجلدات.
محمد  المرحوم  ــب  األدي أسلوب  أسرني  لقد 
سنوات  بتوالي  لي  أهداها  التي  الكتب  في  جبران 
ديباجة  وعذوبة  رقة  بشغف،  وقرأتها  تأليفها 
الذين  األعــالم  وصف  في  للتعابير  صوغ  وحسن 
كتب عنهم بتوقير وأعلى من شأنهم سواء الذين 
عليهم.  وتتلمذ  عايشهم  الذين  أو  يدركهم  لم 
وها هو اليوم تفقده مدينته طرابلس التي تنسم 
عبير ياسمينها وتعلم في معاهدها وكتب عن جل 
والثقافة  كلها  ليبيا  تفقده  بل  وعلمائها،  أشياخها 
المؤلفات  بعديد  حباها  التي  واإلسالمية  العربية 
لونه  يفوح  وعنبرًا  مسكًا  أصدقاءه  نحن  ونفتقده 

السواد وقلبًا ودودًا نقيًا في بياض الثلج.
* بتصرف عن أحمد عبد المعطي حجازي:

وكل  بخير«/  و»اصبحوا  اللقاء«  »إلــى  أليمة 
والموت مر/ وكل شيء يسرق  الوداع مرة/  ألفاظ 

اإلنسان من إنسان.

 ارتبطت نهضة 
األدب في ليبيا 

نهاية األربعينيات 
بعد سقوط 
االستعمار، 

بتّوجه الوطنية 
صفوة وعامًة إلى 
مطلب االستقالل

 لن أنسى حديثنا 
وقد لفنا األسى 

والحزن على 
مصير الوطن 
وإنسانه الذي 

كان يتجرع، كما 
هو اليوم، كؤوس 

العذاب والحرمان

فبراير.. ثمانية أعوام.. املعاناة 
مستمرة

نورالدين خليفة النمر

ما تم تكوينه 
من آالف الكوادر 

في مختلف 
العلوم اإلنسانية 

والتطبيقية، لكنها 
ولألسف كانت ال 

تزال تمثل كابوًسا 
يجثم على صدور 

العامة

مثل قائد الطائرة 
الذي يتغلب على 

ظروف السماء 
ويهبط بهدوء صقر 

على أرض مطار 
قديم، يحدث هذا 

عندما يؤطر الشغف 
أعمالنا
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «
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info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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متالزمة بوتفليقة

موجة أخرى من الربيع العربي!

الجزائرية كحالة وصلت فيها المتالزمة ذروتها، مع العلم 
أن هذه األعراض قد تتزامن حتى مع رئيس ما زال يتمتع 

بصحته ولم يغب عن الوعي بعد.
لكن ما الذي يقودنا إلى أن نصف هذه الحالة كظاهرة 
يبقى  ولماذا  بأكمله؟  مجتمعًا  تصيب  نفسية،  مرضية، 
الدائم  المرشح  هو  تقريبًا  سريريًا  ميت  واحد  شخص 
اقتصادية  مشاكل  تعاني  أمة  لقيادة  الوحيد  وأحيانًا 

واجتماعية معقدة؟
سياسية  حياة  فيها  تتحقق  لم  التي  المجتمعات  في 
إلى  الصناديق  عبر  شخص  يصل  قد  حقيقية  دستورية 
هذا  من  مقربة  حلقات  تتشكل  الوقت  مع  الحكم،  سدة 
لها  ويصبح  حكمه،  منظومة  تسير  التي  هي  الرئيس 
نفوذ قوي، ومع الوقت تتحكم فيه بدل أن يتحكم فيها، 
وتصبح هذه الحلقات هي أعلى الهرم الذي يقود الدولة، 
وعادة ما ترتبط هذه الحاشية بمصالح شخصية ضخمة 
يجعلها ترتكب الكثير من المخالفات القانونية دفاعًا عن 
هذه المصالح، ما يعرضها للمساءلة أو العقاب إذا خرجت 
القوانين،  مجرى  في  والتحكم  القرار  صناعة  حيز  من 
ظله  في  نفوذها  تكتسب  الذي  الرئيس  تغير  ما  وإذا 
وحصانتها،  مصالحها  وتفقد  التحكم  دائرة  من  ستخرج 
حزبية  أو  عسكرية  كانت  سواء  الحاشية،  هذه  وتمثل 
العرَض  أما  للمتالزمة،  األول  العرَض  تكنوقراطية،  أو 
الثاني فيمثله الرئيس المفصول عن الواقع الذي يتحول 
إلى دمية تتالعب بها القوى المستفيدة من وجوده على 
رأس الهرم، وتوهمه مثلما توهم الكثير من الغوغاء أن 
أو  وأمنها،  األمة  لوحدة  الوحيدة  الضمانة  هو  وجوده 
الحجج  من  ذلك  غير  أو  االقتصادية،  إصالحاتها  لتحقيق 
العرَض  ممثلي  من  صاغية  آذانــًا  تلقى  ما  عادة  التي 
حق  لديهم  من  في  إجرائيًا  متمثاًل  الشعب  من  الثالث 
الزعيم  انتخاب  بغرابة على  المصرِّين  باألصوات،  اإلدالء 
طالما يتمتع بالشهيق والزفير، مصابين بخوف عميق من 
فكرة التغيير أو المجازفة، فميت تعرفه أفضل من حي ال 
تعرفه )مع مالحظة أنه حتى في النظم الوراثية الملكية 
المحترمة تنقل السلطة لولي العهد إذا كان الملك عاجزًا 

منهم انقلب عما توصل له من نتائج صادمة وكاشفة وقاطعة، 
وهم بهذا يمثلون حالة الخيبة التي تصيب المتطلبين وقصري 

النفس ما وصمهم الفكر الماركسي بالبرجوازيين الصغار.
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لقد انطلقت الموجة األولى للربيع العربي بالثورة التونسية 
في يناير 2011، ما لم تنجح لكنها لم تفشل قط وتعيش حالة 
مراوحة، ألن هناك قوى تعوقها وقوى تفشلها وقوى تحاول 
قلبها باالستيالء عليها وترويضها من التيار الديني أو من التيار 

االسترجاعي البورقيبي.
على  استولى  أخرى  عربية  دول  في  ثورات  ذلك  وتوسط 
بتدخل  أهلية  حروب  في  أدخلوها  أو  أعداؤها،  مؤقتًا  زمامها 
إقليمي أو بتدخل دولي. ومن أثر هذا أن انطلقت الموجة الثانية 
التي عمت جزءاً كبيراً من العالم عبر انتشار النواتج السلبية 
السافر.  األجنبي  والتدخل  واإلرهاب  كالهجرة  العربي،  للربيع 
وعليه عودة اليمين المتطرف في الغرب إلى الواجهة ومنافسة 
اليمين الوسط الذي نجح في الوصول إلى السلطة. وبالنتيجة 
لقد قلب الربيع العربي العالم ألبس التغيير الذي يطرق بكل يد 

مضرجة السترات الصفراء.
وقبل هناك تغييرات تحدث على نار هادئة، وأخرى تنفجر 

كبركان خامد ظن الظانون أن لن يمور.
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لقد تفجر ما تم تأجيله وما استخدمت وسائل لخمده ومنها 
العربي، اآلن في  الربيع  التخويف مما نتج عن بواكير  منطق 
الجزائر التي اكتوت بنار التغيير في العشرية السوداء يتنفس 
الصبح صبح الربيع العربي، وكذا في السودان البالد صاحب 
الثورات الشعبية منذ ستينيات القرن الماضي، يتعايش وأزمة 

مصطلح متالزمة، أو التناذر، خرج في عالم الطب العضوي 
ــارات  واإلشـ المرضية  األعـــراض  من  لحزمة  كوصف 
إلى  المعالج  ينبه  مما  الواحد،  المصدر  ذات  المتزامنة 
هذا  انتقل  ثم  البقية،  بوجود  يشي  إحداها  ظهور  أن 
المصطلح إلى أدبيات علم االجتماع وعلم النفس كوصف 
لظواهر اجتماعية أو سياسية ينخرط في أعراضها أفراد 
أو مجتمعات برمتها، ولعل أشهرها متالزمة  أو جماعات 
عندما  للفرد  سلوكية  كسمة  تعرَف  التي  ستوكهولم 
بشكل  إليه  أساء  من  أو  عدوه  مع  يتعاون  أو  يتعاطف 
أن  مثل  له  الوالء  أو يظهر بعض عالمات  األشكال،  من 
يتعاطف المخطوف مع الخاطف. أما على صعيد الجماعة 
فيمكن مالحظة هذا المظهر على المجتمعات في عالقتها 
باألنظمة القمعية، عندما ال تملك السلطة شرعيتها من 
ضاغطة  القمعية  الحكم  وسيلة  فتصبح  الشعب،  أغلبية 
على أفراد المجتمع، ولمدة طويلة. يطور خاللها األفراد 
عالقة خوف من النظام، فيصبح المجتمع ضحية النظام، 
لعبة  يتقن  حتى  الوقت،  مع  الحالة  هذه  النظام  ويدرك 
القمع والذل لدرجه  المجتمع. فيعتاد الشعب على  ابتزاز 
تجعله يخشى من التغيير حتى وإن كان لألفضل ويظل 
جدًا  القليلة  محاسنه  ويذكر  القمعي  النظام  عن  يدافع 

دون االلتفات إلى مظاهر القمع والفساد الكثيرة.
داخل هذه الحالة العامة يمكن أن تبرز متالزمة فرعية 
تتمثل  بوتفليقة،  الرئيس  مع  الجزائرية  الحالة  تجسدها 
في أكثر من عرَض: رئيس منتخب ألكثر من مرة، يعتبر 
وحاشية  حوله،  يحصل  ما  يعي  وال  سريريًا،  ميتًا  تقريبًا 
ترشيحه  على  وتصر  عربة  على  بجسده  تحتفظ  محيطة 
لمرات عدة، رغم أنه معزول تقريبًا عن الواقع وعاجز حتى 
زالت  ما  أغلبية  بين  منقسم  ومجتمع  نفسه،  خدمة  عن 
البلد،  في  منصب  ألعلى  الجثة  هذه  النتخاب  مستعدة 
بدياًل  تقدم  أن  تستطيع  ال  »معارضة«  تسمى  وأقلية 
لهذه الجثة التي ما زالت صورها القديمة تمأل الشوارع 
في  الظاهرة  هذه  تفشي  ورغم  انتخابية،  دعاية  كل  في 
النظم  خصوصًا  الشكلية،  الثالث  العالم  ديمقراطيات 
الحالة  عند  نتوقف  أننا  إال  منها،  العربية  الجمهورية 
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إذا كان التغيير الزم لزوم الحياة فإن طرائقه ماكرة كما الطبيعة، 
األلفية  الثاني من  العقد  العربية في  المنطقة  وما حدث في 
الثالثة لم يكن متوقعًا كما في بدئه في مساراته، لكن أيضًا 
ثمة مشترك بين الربيع العربي وغيره من متغيرات تاريخية 
الزمة، ولذا حين أطلق غربيون مصطلح الربيع العربي على ما 
حدث في بدء 2011م في المنطقة العربية كانوا استعاروه مما 
عرف بربيع براغ 1968م، وهم يعرفون أن براغ ربيعها انتهى 
باحتالل سوفياتي سافر وبدبات طولها كما األفق وتحت نظر 

وسمع العالم.
أما أن يرتد الربيع عن نفسه ففي الثورة الفرنسية كانت 
حدث  قد  للحكم  الفرنسية-  الملكية  -العائلة  البربون  عودة 
أعقبت  التي  الردة  اإلسالمي  التاريخ  في  عرف  وقد  لمرتين، 
الرسول األعظم... وغيرهما. كل ذلكم مدرك ومعروف  موت 
من  العربي،  الربيع  عقب  حدث  ما  شاهدوا  ممن  للكثيرين 
انقالبات عليه وما ووجه به من إرهاب وعسف حتى إن أمسي 

عند أهله الخريف العربي.
البحاث والدراس األذكياء منهم واألغبياء يعرفون أن المهمة 
الرئيسة للثورات هدم القديم وتغيير الثابت باألساس، أما ما 
يعقب الثورات من نتائج فإنها مرحلة أخرى ليست من مهام 
الثورة التي تحدث في مراحل عدة وموجات تتقاطع بين الردة 
والتقدم واالنفالت وحتى الفوضى، ليس ثمة تغيير رأسي وآمن 
ودون شوائب، فالثورة ليست حالة رومانتيكية بقدر ما هي حالة 
العلمي  التطور  كما  والتغيير  المنال.  وصعبة  ودامية  عسيرة 
البياني الطابع، والناتج عن فشول جمة وأخطاء مجتازة. هذا 
كله نظر له مفكرون وفالسفة وتتثبت منه باحثون الذين كثير 

تشكل  التي  المعارضة  قوى  بينما  بمهامه(،  القيام  عن 
وسط  التغلغل  عن  عاجزة  للمتالزمة  الرابع  العـرَض 
عناصر المتالزمة المحكمة، وغير قادرة على إقناع الناخب 

المستلب تجاه وساوس الحاشية بالبديل الممكن.
يحدث  ما  تعي  ال  دمية  أو  مومياء  إلى  الرئيس  تحول 
الحظوة  فقدان  من  القهري  الحاشية  ووسواس  حولها، 
التغيير  وفوبيا  لها،  الخاضع  الرئيس  ظل  في  والحصانة 
المتحكمة  الميديا  بفعل  المخدر  الناخب  لدى  البديل  أو 
الشارع  مع  التواصل  المعارضة عن  وعجز  السلطة،  فيها 
النظام،  النظام والخائفين على  الخائفين من  والناخبين 
مجملها  في  تشكل  لهم،  السلطة  البتزاز  والخاضعين 
»متالزمة  الجزائري  النموذج  وفق  تسميته  يمكن  ما 
تنفرد  ألن  تصلح  الحالة  هذه  أن  وأعتقد  بوتفليقة«، 
مشحونة  حقيقة  تراجيكوميديا  كونها  المتالزمة  باسم 
اكتظاظ  رغــم  نفسه،  الوقت  في  والــحــزن  بالفكاهة 
يستخدمون  الــذي  الحكام  بنماذج  والتاريخ  المنطقة 
الصندوق إلقامة االستبداد، فمع خلل واضح في الدستور 
وفي مناخه السياسي واالجتماعي، ومع قدرة مستشفيات 
أطول،  وقتًا  تتنفس  وجعلها  الجثة  ترميم  على  أوروبــا 
تستمر الشرعية في مشهد مضحك بقدر ما يفضي إلى 
شعور عميق بالحزن، ليس فقط حزنًا على الديمقراطية 
حين تصبح مهزلة في مجتمعات تسيرها الخرافة والورع 
الضحية  نفسه،  بوتفليقة  على  ولكنه حزن  البركة،  تجاه 
األبرز لهذه اللعبة الهزلية التي حولت زعيمًا تاريخيًا إلى 
لوحة كاريكاتير، وهو في العرف الطبي قاصر وغير قادر 
على الدفاع عن نفسه وعن سمعته وعن حالته اإلنسانية، 
ما يشكل بابا لتدخل منظمات حقوق اإلنسان حمايًة له 
من هذا التالعب والتعذيب الذي يشبه خطف الرهينة، أو 
يشبه إرغام طفل قاصر ال يستطيع المشي والكالم على 

العمل الشاق.
ستوكهولم  متالزمة  عن  بوتفليقة  متالزمة  تبتعد  ال 
خاللها  يطور  التي  السيكولوجي  البعد  ذات  االجتماعية 
القوى  نتيجة  النظام  من  خوف  عالقة  المجتمع  أفــراد 
تتحول  الــذي  للحد  طويلة  لمدة  الضاغطة  القمعية 
إلى  القمعي  النظام  من  الخالص  رغبة  الوقت،  مع  فيه، 
الخالص من هذه  أمل في  ثمة  نهايته. فهل  خوف من 
برمته،  المجتمع  ثمنها  يدفع  التي  الخطيرة  المتالزمة 
وكل عـرَض فيها يستلزم وجود األعراض األخرى، التي 
بدأت تعمل بقوة حتى بعد ثورات الربيع العربي التي كان 
المرَضية  المتالزمة  التخلص من هذه  الرئيسي  هدفها 

التاريخية؟.
مجتمعات  هناك  أن  طالما  أمــل  هناك  بالتأكيد 
طويلة،  فترات  منها  عانت  أن  بعد  تخطيها  استطاعت 
زمنيا  سقفا  يضمن  حقيقي  دستور  في  العالج  ويتمثل 
ألن  للتعديل،  قابل  وغير  محصن،  الرئاسة،  لفترة 
طبية  ناحية  من  تخبرنا  الحديثة  البيولوجية  التقديرات 
 10 من  أكثر  شعبًا  يحكم  أن  بإمكانه  شخصَ  ال  أن 
الرئيس  مهام  يمارس  كان  إذا  سوي،  بشكل  سنوات 

فعاًل.
في  حقيقية  حزبية  قواعد  وإيجاد  الدستور،  قداسة 
الدولة  لقيادة  مؤهلة  كوادر  تكوين  على  قادرة  ظله 
الحقين،  رؤساء  يخلص  قد  تقدمها،  عملية  برامج  وفق 
جاءوا عن طريق الصندوق وفق انتخابات نزيهة أو غير 
نزيهة ، من مصير بوتفليقة التعيس الذي تتالشى كل 
الطالع  الدرامي  المشهد  هذا  جراء  وتاريخه  منجزاته 
الديمقراطية  فجوهر  السحرية.  الواقعية  روايات  من 
السلطة،  تداول  فكرة  استيعاب  هو  الدساتير  وأساس 
فقط،  المنتخب  للرئيس  الفردي  المستوى  على  ليس 
يدركون  الذين  به  المحيطين  كل  مستوى  على  ولكن 
مسبقًا أنهم سيخرجون غالبًا مع انتهاء والية أو واليتي 
الدول  في  يحدث  كما  إدارته  ضمن  العاملين  الرئيس 
النفوذ  منطقة  من  للخروج  االستعداد  وهذا  المحترمة، 
وحذرين  بالقوانين،  ملتزمين  غالبًا  يجعلهم  والحصانة 
وجودهم  أن  يقين  على  ألنهم  جرائم،  أية  ارتكاب  من 
وظيفة  كونه  يتعدى  وال  موقت  السلطة  منظومة  في 
وهم  الدستورية،  واليته  فترة  الرئيس  كــادر  ضمن 
في  موظف  كأي  والعقاب  للمحاسبة  معرضون  بالتالي 

العام. المجال 

بنيوية منذ استقالله عام 1956 م وعاش كبالد صناعته األبرز 
الحروب واالنقسامات والتدخل األجنبي وسيطرة العسكر ومن 
هذا األوضاع في السودان تعيش حالة انقالب ال تغيير. ومنذ 
والبالد  الديني  التيار  من  بدعم  السوداني  البشير  سيطرة 
تذكر  حاليًا  الحاصلة  الشعبية  التظاهرات  تدهور،  حالة  في 
بالتظاهرات الشعبية كما في عام 1964 التي أسقطت عبود، 
يرث  من  السؤال  لكن  الطاولة  على  الحالي  النظام  إسقاط 

البشير السوداني الذي جعل السودان بالد ازدهار الخراب؟
أما بالنسبة للجزائر فلقد استخدم قادة جبهة تحرير الجزائر 
الجزائر عن  وورثوا  السلطة،  على  واستولوا  العسكرية  القوى 
سيروا  المستعمر  ومنطق  الطريقة  وبنفس  االستعمار  دولة 
يمدن  جاء  1830م  عام  في  المستعمر  الجزائر.  دولة  وبنوا 
الشعب الجزائري! من جاء قادة جبهة التحرير 1962م ليحرروه 
وكنتيجة أمسكوا باستحقاق وراثة المستعمر، ومنذها وجبهة 
تحرير الجزائر تحكم وتتحكم في مصير الجزائريين والجزائر 
الميت  بوتفليقة  جثة  وراء  التمترس  أرادوا  حين  اليوم  حتى 
إكرام  شعار:  الجزائريون  المتظاهرون  رفع  ولهذا  إكلينيكيًا. 
الميت دفنه ال انتخابه. والمتابع يالحظ أن زخم الشارع الجزائري 
بالقانون، جاء  التظاهر فيها  الممنوع  العاصمة  وتظاهره في 
كمحصلة للصراع على السلطة والتنافس الحاد في جبهة تحرير 

الجزائر التي تسيطر على الحكم منذ 1962م وبدعم فرنسي.
إن الرجل شبه الميت بوتفليقة أيقونة جبهة تحرير الجزائر 
الحي الميت الذي يحكم ويتحكم في الجزائر منذ االستقالل، 

وقد حان أن تنهض الجزائر من حالة الميت الحي هذه.
ومن هذا فإن موجة أخري من الربيع العربي تدق بكل يد 

مضرجة باب الحرية.

 ملاذا يبقى 
شخص واحد 

ميت سريريًا 
تقريبًا هو 

املرشح الدائم 
وأحيانًا الوحيد 

لقيادة أمة 
تعاني مشاكل 

اقتصادية 
واجتماعية 

معقدة؟

هناك تغييرات 
تحدث على نار 
هادئة، وأخرى 
تنفجر كبركان 

خامد ظن 
الظانون أنه لن 

يمور.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

رأسمال اإلنسان

إنهم يحتفلون.. يا معني

محمد عقيلة العمامي

أم االختراع«. وهذا صحيح تمامًا، ونعني باالختراع  القول إن »الحاجة  يتردد 
اإلنسان  به  يستهدف  معنوي  أو  مادي  »تحايل«  أي  يشمل  واسعًا  إطارًا  هنا 
حفظ حياته بإشباع حاجاته المباشرة والتكميلية ليتغلب على تحديات الطبيعة 
ويكيف وجوده في الكون. فالمالبس واألسلحة وأدوات الطبخ وحفظ الطعام 
والمياه البدائية اختراعات. وكذلك حفر اآلبار الستخراج المياه وحفر المواجل 
الستدراج مياه السيول التي تحدثها األمطار إليها وانبثاق فكرة الزراعة كلها 

اختراعات.
وعلى هذا األساس يرى المؤرخ وفيلسوف التاريخ اإلنجليزي الشهير آرنولد 
توينبي أن العامل الفعال في نشوء الحضارات هو العامل الذي يسميه »التحدي 
واالستجابة«، حيث تدفع مجموعة عراقيل وصعوبات تواجهها جماعة إنسانية 
ما، هذه الجماعة، إلى ترويض هذه المصاعب والعراقيل المتحدية لوجود هذه 
الجماعة واختراع حيل ووسائل للتغلب عليها، بل واالستفادة منها. يشار إلى 
أن توينبي يقسم االستجابة للتحديات إلى نوعين، سلبي وإيجابي، في األول 
وفي  تحديًا.  أدنى  أخرى  أمكنة  إلى  التحديات  أمام هذه  الجماعة من  تهرب 

الثاني تصمد لمواجهة هذا التحدي لتتولد عن ذلك حضارة ما.
لذا يرى أن الحضارات األصلية األولى أو ما يسميها الحضارات المنقطعة 
قامت في مصر على نهر النيل وبين النهرين في العراق، حيث اخترعت الزراعة 
التي تحتاج إلى إصالح األراضي وردم المستنقعات وإقامة السدود والمصارف 
لتنظيم الري، وهذا يحتاج طبعًا إلى سلطة مديرة ومنظمة لهذه األعمال، أي 
إلى دولة مركزية، األمر الذي أدى إلى اختراع الدولة ذات المؤسسات واختراع 

القوانين.
اإلنسان  يعتقده  ما  واستئناس  ترضية  إلى  الحاجة  فإن  آخر  جانب  ومن 
البدائي من وجود قوى خفية تتحكم في مصير الطبيعة ومصيره تولد عنه 
اختراع السحر وطقوسه واختراع الدين وما تولد عن ذلك من أساطير وفنون 
الرقص والتراتيل والغناء وحتى أنماط معمارية متميزة متعلقة بإقامة المعابد 
واألضرحة. وحاجته إلى الخلود أدت به إلى تصور ]اختراع[ عالم آخر مواٍز يذهب 
الدفن  التحنيط وطقوس  الموت، وتولدت عن ذلك فنون  إليه اإلنسان بعد 

وإنشاء المقابر بدل ترك الجثث في العراء أو حرقها.
يقال كذلك: »إن الدهشة هي األم التي أنجبت الفلسفة«. وهذا صحيح أيضًا، 
إال أن الدهشة مولدة لألسئلة والتساؤالت عن مصدر العالم ومعناه ومصيره 
ومصدر اإلنسان وموقعه ومآله. والحاجة إلى معرفة هذه األمور انبجس عنها 
التفلسف الذي تبلورت عنه الفلسفة. وحاجة اإلنسان إلى فهم مجتمعه ونفسه 
أسفر عنها اختراع علم االجتماع وعلم النفس. وهذا ينطبق على العلوم جميعها 

وعلى الفنون واآلداب بالمثل، فهي مخترعات إلشباع حاجات.
والحاجة ترتبط بالرغبة، إذ »تتجلى الطبيعة الديناميكية للحياة في صورة 
»رغبة«، فدائمًا يكون هناك شيء نريده حتى لو كان ما نريده هو التحرر من 

قيود الرغبة«1.
نريد أن نختم هذا المقال بعبارة شمس الدين التبريزي: »رأس مال المرء 

هو الحاجة«2.
1 - شون كارول ترجمة: محمد إبراهيم الجندي الصورة الكبرى: عن أصل 

الحياة والمعنى والكون ذاته التنوير بيروت – لبنان 2018 ص 403.
2 - أنا والرومي: السيرة الذاتية بقلم شمس الدين التبريزي ترجمها ومهد 
وذيل لها وليام س. شيتيك ترجمة: د. محمد ياسر حسكي منال الخطيب. دار 

الخيال بيروت- لبنان 2018.

جدًا،  أليف  قط  على  أجريت  تجربة  عن  أخبرنا  برية  حيوانات  مصور  كوفر(  )جاك 
الناس  يطيق  يعد  لم  ما طال حبسه  بعد  القط  للغاية.  في قفص صغير  حُبس 
بسبب دوام مراقبتهم. قلقه منهم وعجزه عن التقهقر، وضيق حبسه جعلت منه 

حيوانًا عصبيًا وشريرًا.
ومن بعد تجارب وأبحاث على الفئران يؤكد العالم )جوت بول سكوت( في كتابه 
)سلوك الحيوان(: »أن األلم عنصر أساسي في اندالع المعارك بين الحيوانات..« 
إليه. ثم وضع  فما أن يقرص فأر ذكرًا في ذيلة حتى يستدير وينهش أقرب فأر 
فأرين من الذكور في قفص ضيق، وما أن يقرص أحدهما حتى ينقلب نحو اآلخر 
ويتقاتال، وعندما يؤخذ المنتصر منهما ويوضع مع مجموعة من فئران أضعف منه 
ال يتهيأ حتى بإخافتها بنفش شعره وهز ذيله بل يهاجم ويقاتل بمجرد وضعه 

في القفص.
ويرتفع  عروقه،  في  الدماء  تندفع  الحيوان  يستفز  عندما  أنه  أثبتتا  التجربتان 
األدرنالين من غدده، ويعود الجسم إلى طبيعته من بعد عمل عنيف–قتال أو هروب–

أما إن لم يتحقق ذلك فتصاب الحيوانات بأمراض القلب، والمعدة والربو.
ومنذ الحرب العالمية الثانية عكف علماء النفس والحيوانات يبحثون في أسباب 
االقتتال، وكان أول ما اكتشفوه أنه يفيد في البناء وإقرار النظام، فالعالم النفساني 
بالقرب  إلى سانتياجو  الصغيرة  القرود  الهند، مئات من  )س. كاربنتر( شحن، من 
من سواحل بورتوريكو. وبعدما أصبحت القرود حرة بدأ القتال بينها حتى برز منها 
زعيم، فانضوت البقية تحت زعامته واهتمت اإلناث بصغارها وتأسست عالئق ودية 
بينها وأخذت القرود الصغيرة تعتني بمن هم أكبر منها. وراقب عالم آخر بقرتين 
تتناطحان، فيما ظل الفالح يراقبهما ولم يتدخل حتى جفلت إحداهما، ولما سأله 
العالم لِمَ لمْ يتدخل، أجابه أن اقتتال األبقار يفضى إلى انتظام وسالم بينهم فما إن 

يتقرر الفائز حتى تصبح الزعيمة، عندها أحصل على دلو من الحليب من كل منهما!
العلماء لم يدرسوا سلوك الحيوانات ومعرفة أسباب تصارعها واقتتالها لمجرد 
بعد  بدراسة سلوكها، من  اهتموا  ولكنهم  األحوال«،  »قيادة  و  اللهو  أو  المتعة، 
الحرب العالمية األولى، ثم توسع بعد الثانية. قاموا بهذه الدراسات لمعرفة لِمَ 
تتقاتل الحيوانات الناطقة، التي يفترض أنها عاقلة. الدراسات قادتهم إلى معرفة 
أسباب مختلفة: منها دفاعًا عن نفسها ضد حيوانات مفترسة، أو تنافسًا على غذاء 

أو مصدر ماء، أو إلثبات القوة وفرض الحق في قيادة القطيع أو مزاوجة اإلناث.
الصراع واالقتتال سلوك حيواني طبيعي، ويتميز بانقضاض يشنّه حيوان على 
الحيوانات. األسماك، تتشابك بفكيها، والطيور  أنواع  آخر. وهو شائع في معظم 
التيوس  وكذلك  والثيران،  والغزالن  ترفس،  والحمير  تعض،  والجرذان  تتناقر، 

تتناطح، إنها تتقاتل بحكم جيناتها الوراثية.
ذكور الوعول البرية تشتبك بقرونها، من أجل الجماع أثناء مواسم اإلخصاب، 
وينسحب الخاسر بهدوء، آماًل أن )يتمرن( جيدًا من أجل أن ينال نصيبه خالل موسم 

التزاوج في السنة التالية. والعجيب أنها ال تستعمل قرونها للطعن أو للجرح.
معظم االعتداءات ال تسفر عن أذى جسدي كبير؛ األفاعي السامة تتصارع من 
دون أن تستخدم أنيابها، والقرود تكتفي بهز أغصان األشجار والصراخ والتوعد 
يشبه  تكوينا  تنفخ  بأن  تهديدي،  باستعراض  الزواحف  بعض  وتقوم  بأيديها. 

األوداج موجودة في عنقها.
واالقتتال قد يفضى بالمهزوم، أو المنتصر إلى أن يصبح فريسة لحيوان مفترس 
أقوى منه؛ لذلك فإن معظم الحيوانات المتصارعة توضح قبولها بالهزيمة وإنهاء 
القتال بأسلوب معين. فالسحلية تربض، والسمكة تضم زعانفها أو تتخذ وضعية 
النورس يعرض مؤخر رقبته  المحمي، وطائر  عمودية، والكلب يكشف بطنه غير 

الضعيفة لخصمه، وهكذا ينتهي الصراع.
جسدي  عنف  جراء  ألم  أو  ضرر  إحداث  إلى  يهدف  الذي  السلوك  هو  العدوان 
بالمعتدى عليه. على سبيل المثال، قد يتقاتل ذكران من الغوريال، أو من الكالب 
إصابة  إلى  العنف  هذا  يؤدي  وقد  عميقة،  جروح  إلحداث  أسنانهما  فيستخدمان 
الفعلية،  الجسدية  الهجمات  الموت. ولكنهما بدال من  أحيانا، حد  خطيرة تصل، 
كثيرًا ما يستخدمان وسائل أخرى إلظهار العنفوان واالستعداد لالقتتال، وتفاديًا 
لذلك فإن الغوريال تقوم بسلسلة كاملة من السلوكيات إلظهار العدوان. كالضرب 

بقبضتها على صدرها، واالندفاعة إلى األمام والخلف، ودك األرض بأيديها.
الذكورة،  وهرمونات  العدوانية  بين  ديبس(  )جيمس  النفس  عالم  ربط  ولقد 
في  لكن،  أضعاف.  بستة  النساء  عن  للجرائم  الرجال  ارتكاب  بزيادة  مستشهدًا 
دراسة تعد األحدث من نوعها، أجريت في )نوفوسيبرسك( الروسية، اتضح أن سبب 
العدوانية لدى الثدييات، ومن بينها اإلنسان، يرجع إلى موت عدد كبير من الخاليا 

العصبية بالمخ، وأن هذا األمر يبدأ بالحدوث في سن مبكرة من العمر.
الحاصل على  الحيوان  )مؤسس علم سلوك  النمساوي »لورينتس«  العالم  أما 
نوبل عام 1973م( فيقرر أن العدوان عند الذئاب ال يدوم بقدر ما يدوم العدوان 
عند اإلنسان. فالذئاب تتقاتل بكل شراسة. ولكن إذا تقاتل ذئبان ورأى أحدهما 
أنه مغلوب ال محالة، فإنه يسترضي خصمه وينتهي القتال. وغالبًا ال يستمر القتال 

عند الذئاب حتى الموت.
ولكن اإلنسان بلغ به العداء ذبح خصمه، وأن يثقب صدر إنسان آخر بقذائف 
مخصصة للدبابات، وبالمناسبة أول شاب أصيب بإطالقة على جسر جليانه يوم 
العنيزي، ومن ذلك الوقت تعالج في عدد  15 فبراير اسمه عبد المعين سليمان 
األطباء  وانتبه  بالحياة،  متشبث  ولكنه  مرتين،  سريريا  ومات  المستشفيات  من 
الذين يعالجونه هناك، على حساب الدولة األمريكية، إلى نباهته وهمته، فمنحوا 
له هبة أكاديمية ليواصل دراسته التي ابتدأها في بنغازي، والشاب مقيم في منتجع 
للمعاقين يمضى يومه بكرسيه المتحرك، يساعد من هم أكبر سنًا، ويتواصل بكل 

من له عالقة في ليبيا.
كل ذلك وحكوماتنا ال تعلم عنه شيئا! فمازالت خاليا المخ تموت عند اإلنسان 
األحوال(  )قيادة  باب  من  ولو  نفكر  أاّل  نتعمد  أننا  لدرجة  عجيبة،  وبسرعة  الليبي 
األشياء  بقية  وبالطبع  والحنا(،  الزهر  )بر  في  السلوك  هذا  استفحل  لِمَ  بجدية 

األخرى!

الحضارات 
األصلية األولى، 

أو ما يسميها 
الحضارات 

املنقطعة، 
قامت في مصر 
على نهر النيل 
وبني النهرين 

في العراق، حيث 
اخترعت الزراعة.

عمر أبو القاسم الككلي

بعدما أصبحت 
القرود حرة بدأ 

القتال بينها 
حتى برز منها 

زعيم، فانضوت 
البقية تحت 

زعامته واهتمت 
اإلناث بصغارها 

وتأسست عالئق 
ودية بينها



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

المخرج كقائد األوركسترا، في 
الغالب يتقن العزف على آلة 

محددة، ولكن ليس بالضرورة ـن 
يتقن العزف على اآلالت كلها

لتكون مخرجًا تحتاج بالضرورة إلى: »التصميم والدهاء، 
تلقائيًا  ينمو  سوف  وذلك  والمثابرة«،  والمحاولة 
إلى  بالتأكيد  تحتاج  ولكنك  اإلبداعية.  الرؤية  وتتخلق 
له  الدقيقة  فالمراقبة  اإلنسان،  عن  وقوية  ذكية  أفكار 
والتعبير عنها  األفكار  القدرة على تصوير هذه  تمنحك 
من خالل الحركة والكلمة واإلشارة، وفوق ذلك قدرته 
التي  العمل، والكيفية  التعاون مع فريق  على خلق روح 

يستطيع بها استخراج األفضل منهم.
العزف  يتقن  الغالب  في  األوركسترا،  كقائد  المخرج 
يتقن  ـن  بالضرورة  ليس  ولكن  محددة،  آلة  على 
يعرف  أن  الضرورة  اآلالت كلها، ولكن من  العزف على 
اإلمكانات التعبيرية لكل آلة موسيقية في الجوقة التي 
في  ومساعدتهم  قيادتهم  عليه  يسهل  ذلك  يقودها. 
أيضًا،  المخرج  إمكانات.  من  لديهم  ما  أفضل  إخراج 
روافده  أحد  إتقانه  بعد  من  اإلخراج  يمتهن  ما  غالبًا 
ينبغي  ولكن  المثال،  سبيل  على  كالمونتاج  األساسية، 
السيناريو،  كتابة  عن  بسيطة  فكرة  ولو  يعرف  أن 
والتصوير واإلضاءة وبقية متطلبات العمل. ذلك يساعد 
إلى  أفكارهم  في  يدور  ما  إيصال  في  كثيرًا  المخرج 
رؤيته  خالل  من  المتلقي 
يوظفها  التي  اإلبداعية 
في خلق فضاءات وأسئلة 
المشاهد،  يفجرها في عقل 
ويمارس  يحلم،  ويجعله 
الحكم معتمدًا  قدراته على 
وحواسه،  مشاعره  على 
سلفًا  موجود  فاألساس 
ومهمة  المشاهد  عقل  في 
في  يساعده  أن  المخرج 

عليها. العثور 
المخرج  أنجز  أيام  منذ 
إعالمية  فكرة  الوسط،  قناة  مخرجي  أحد  وهو  ثروت، 
عن  راقبته  ولقد  الليبي،  التلفزيون  بداية  عن  قصيرة 
قرب وهو يقوم بمهمته، الحوار كان قلياًل جدًا والوثائق 
إليه  انتبهت  ولقد  بالموسيقى،  فاهتم  أيضًا  المرئية 
عندما أفنى ساعات طويلة مستعرضًا مقاطع موسيقية. 
بسيطة،  طبيعية  موسيقى  على  اعتمد  قد  قبلها  كان 
ذلك  كان  عربة.  يقود  حصان  حوافر  أصوات  أبرزها 
في  الليبية  المدينة  بساطة  عن  منغم  إعالن  بمثابة 
ذلك الوقت، إذ إنه وضح أن العربة التي يجرها الحصان 
عدد  عن  ناهيك  الستينيات،  في  النقل  وسائل  من  هو 
الحقبة،  تلك  إلى  موديالتها  تعود  عربات  من  قليل 
للتدريب  فنيين  من  أوفد  من  مع  حوارات  لنا  قدم  ثم 
لندن  إلى  أرسلونا  »ولقد  أحدهم:  فقال  بريطانيا،  في 
وأسود،  أبيض  من  الصورة  انتقلت  عندها  للتدريب« 
الشهير  اإلنجليزي  البرلمان  مبني  مبينة  ملونة  إلى 
سيمفونيات  أبرز  من  تعد  مفرحة  بموسيقى  وصاحبها 
قد  مثلما  إنجليزيًا  وليس  األصل،  النمساوي  موزارت 
أفعل أنا باعتبار أن النقلة كانت من ليبيا إلى بريطانيا؛ 
أو مقطوعة  القرب األسكتلندية،  أفكر في موسيقى  قد 
إنجليزي.  كالسيكي  موسيقار  أنه  باعتبار  بول(  لـ)جون 
ألنها  النمساوي  موسيقى  اختار  وإنما  يفعل  لم  ولكنه 
اليوم  ذات  إليه  انتبهت  لقد  الموفدين.  فرحة  تعكس 
الموسيقية  القطعة  على  عثر  أن  إلى  بالكامل  تفرغ 
هذه  الدهشة.  لدرجة  موفقًا  فكان  للحدث،  المناسبة 
أن  له  كان  ما  وبالطبع  الموهوب،  المخرج  مهمة  هي 
الناجح  العمل  إدارة عناصر  يحقق ذلك لوال قدرته على 

التخصصات. بمختلف 
المشاهد  مساعدة  هي  المخرج  مهمة  أن  الخالصة 
في إثارة مشاعره وحواسه، فإن تمكن من إثارتها كان 
عمل فريقه ناجحًا، فالفيلم عمل جماعي مهمة المخرج 
هي التنسيق بين عناصر فريق الفيلم وإشعال طاقاتهم 
في  يشعل  ومترابط  متماسك  فيلم  لخلق  اإلبداعية 
يصفق  شعور  دون  فيقف  المتلقي  مشاعر  النهاية 
ويهلل للفيلم ككل وليس للمخرج فقط؟ فدعونا نتتبع 
في  الفاعلة  الطاقات  مختلف  إدارة  في  المخرج  خطوات 

الفيلم. إنتاج 
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حوار ــ عبد السالم الفقهي

القاهرة - الوسط

● كيف اتجهت إلى الحروفية بتأثير التشكيل أم بدوافع 
أخرى؟

وطورتها  الصغر،  منذ  كملكة  لدي  تولدت  الحروفية 
معرفيًا من خالل دراستي الخط العربي بكلية الفنون بقسم 
يد  على  مقلة«  »أم  بدورة  ثم صقلتها  والطباعة،  التصميم 
الخطاطين مثل أبوبكر ساسي، إبراهيم المصراتي، محفوظ 
خياراتي  في  متذبذبًا  بعد  فيما  جعلني  ما  وهو  البوعيشي، 
الفنية بين االتجاهين الكالسيكي أو الحديث، ما قادني في 
بين  تمزج  وسط  كمنطقة  الحروفي  الفن  الختيار  النهاية 
ثم  الزنك  على  بالحفر  البداية  وكانت  األسلوبين،  تقنيات 
الخط  بين  أعمالي  في  جامعًا  القماش،  لوحة  إلى  اتجهت 

والتشكيل.
● ما المرجعية التاريخية لهذا الفن؟

عن  وأعلنت  ظهرت  الحروفية  إن  القول  يمكن  تاريخيًا 
الماضي، مرتبطة في  القرن  نفسها بوضوح منذ خمسينات 
بروزها بمرحلة المد القومي آنذاك والتي تنهض في جوهرها 
الخط  يمثل  والذي  العربية  الهوية  استرجاع  على  الفكري 
العربي أحد أسسها، ثم في مرحلة السبعينات أسس الفنان 
الرواد جماعة  العراقي حسن شاكر آل سعيد، وهو من جيل 
البعد الواحد والذي تمخض عنها عقد أول مؤتمر تأسيسي 
من  العربي  الخط  تخليص  على  مبادئه  ترتكز  للحروفيين، 
اإليقاع  وهو  واحد  بعد  نحو  به  واالتجاه  اللغوي،  المضمون 
الجمالي التشكيلي لتصبح هي القاعدة التي يقوم عليها نقد 
الحروفي  والمشهد  الخالص،  تكوينها  في  الحروفية  اللوحة 
الليبي ال ينفصل عمومًا عن هذا التفاعل وقدم لنا الفنانون 

على الرميص وعمر الغرياني وصالح الشاردة وغيرهم.
● هل ينظر التشكيلي إلى الحروفية كفن دخيل؟

يتقبل  عمومًا  فالتشكيلي  معكوسًا  األمر  يكون  ربما 
مثاًل  المحلي  المستوى  فعلى  الحروفي،  الفن  ويستوعب 
العباني،  علي  كالفنان  حروفية،  لوحات  وأنتجوا  مارسوا 
وبشير حمودة، وعلى المستوى العربي نجد الفنان اإلماراتي 
من  منطلًقا  الحروفي  للفن  اتجه  الذي  الرايس  عبدالقادر 
يتكون  التحكيم  لجان  أن  إلى  باإلضافة  الواقعية،  اللوحة 
غالبية أعضائها في مسابقات الفن الحروفي من التشكيليين، 
هل  وهو  السؤال  في  المخفي  الشق  إلى  انتقلنا  ما  وإذا 
بعض  نجد  التشكيل؟  فضاء  إلى  االنضمام  الخطاط  يقبل 
الخط  لقاعدة  كسر  أنه  بحجة  ذلك  يعارضون  الخطاطين 

التقنية  نوع  عليك  يفرض  والوصفي،  المادح  إلى  الغزلي 
اللونية المستخدمة في اللوحة فيما إذا كانت ناعمة أو خشنة 

الملمس.
● كيف تختار النص؟

تلوح  ربما  النص،  نوع  تحدد  وظروفها  اللحظة  طبيعة 
لك الفكرة في موقف عابر أو أمسية شعرية أو حال قراءتك 
الفني  الحدس  ما،  نص  إلى  تحيلك  رواية  حتى  أو  لقصيدة 
يرتبط بإيقاع خاص ال يخضع لترتيب أو رؤية مسبقة، بعض 
األعمال وصلت إلى عدد عشر لوحات نفذت من كلمة واحدة 
المحب  »نظر  القائل  البيت  من  استوحيتها  »كالم«  وهي 
للمحب سالم/ والصمت بين العارفين كالم«، ولك أن تتصور 
أن بيتًا جمياًل كهذا اقتنصت منه كلمة واحدة أنتجت العدد 

الذي ذكرته.
● ماذا عن مشاركاتك المحلية والدولية؟

محليًا شاركت في اتجاهين التصميم والطباعة ومعارض 
التي نظمت بخصوص  المحافل  التشكيل عدا أن جميع  في 
الخط العربي كنت حاضرًا في فعالياتها من خالل المشاركة 
في  مشاركات  لي  كانت  الدولي  المستوى  على  والتنظيم، 
أغلب الدول العربية وحصلت على الترتيب الثاني فيما يتعلق 
العربي،  للخط  الدولي  الجزائر  بمهرجان  الحروفية  باللوحة 
كما شاركت بمعارض في إسبانيا ولندن والنمسا وتحصلت 
أو  ندوة  تقام  الفرجة  لجانب  إضافة  بها،  جوائز  على  أيضًا 
محاضرة تثقيفية على هامش المعارض بغية التعريف بالخط 

العربي والفن الحروفي.
الثالث  السنوات  خالل  مؤخرًا  عملت  ذلك  موازاة  وفي 
االخيرة مع نخبة من الفنانين منهم أحمد البارودي، رضوان 
»دواية  مؤسسة  تكوين  على  سويسي،  ,أشرف  زناتي 
للحروفيات« وإطالق صفحة على شبكة التواصل االجتماعي 
من  مجموعة  اكتشاف  من  مكنتنا  دواية«  »معرض  بعنوان 
الشباب يمتلكون موهبة الرسم في مجال الحروفية، وأنجزوا 

أعمااًل فنية على درجة عالية االحترافية.
بالتجربة  مقارنة  الحروفي  الفن  تجربة  تقيم  كيف   ●

العربية؟
الليبي  الحروفي  فالفنان  جيدة،  الفردي  المستوى  على 
حقق حضوره الفاعل في المحافل اإلقليمية كما أشرت، لكن 
كتمثيل دولي غير موجودين، بسبب أن ليبيا الوحيدة تقريبًا 
ال  فلماذا  الحروفي،  بالفن  خاص  مهرجان  فيها  يغيب  التي 
يكون لدينا بينالي الخط العربي أو الفن الحروفي، وهو عمل 
وتضعه  به  تعني  أن  الثقافة  وزارة  على  ينبغي  مؤسساتي 

ضمن خارطة برامجها الثقافية.

العربي وتشويه له، وهو تخوف ليس له مبرر، ألن الحروفية 
ال تتبنى إزاحة أو تهميش الخط العربي لكنها رافد له.

● أين تأتي مرتبة النص داخل فضاء اللوحة الحروفية؟
داخل  األلوان  وتوزيع  والتنسيق  للتوازن  األولية  تعطى 
عناصر اللوحة ثم يأتي النص في مرحلة الحقة، حتى ال يقع 
التوثيق وهي إظهار النص على حساب  الحروفي في عملية 
الخيال  استثارة  في  مهمته  تنتهي  األول  أن  ذلك  الشكل، 
وتحريك كوامن االنفعاالت وترك باقي المهمة للشكل الذي 
سيترجمها لصورة حروفية، فالغاية هي مشاهدة القصيدة ال 
قراءتها، نصوص نزار قباني موجودة في دواوينه بإمكانك 
إلى  النزاري  البيت  يتحول  كيف  لكن  وقت،  أي  في  قراءتها 
باإلضافة  الفنية،  العملية  جوهر  يكمن  هناك  حروفي  قالب 
التقنية  في  الحديثة  المدارس  بين  الجمع  محاولتي  إلى 
التليسي  لخليفة  والتشكيلية، وكذا نصوص شعرية  اللونية 

ومحمد المزوغي ونوري عبدالدايم.
الحروفية  للوحة  ذهنية  نهاية  وضع  تستطيع  هل   ●

أثناء االشتغال عليها؟
تخيل  الصعب  من  لكن  اللوحة  بداية  معرفة  بإمكاني 
نهايتها، ربما ينطبع في ذهنك تصور تخييلي، ثم تكتشف 

الحًقا أن رؤيتك تحولت خالل العمل إلى شكل آخر ال عالقة 
للوحة  الجمالية  المعالم  تتضح  وقد  المبدئي،  بتصورك  له 
والممارسة،  الخبرة  على  يتوقف  هذا  األولى،  اللحظات  منذ 
رسمًا  ليس  فلسفته  في  الحروفي  العمل  أن  إلى  باإلضافة 
»االسكتش«  انتهاج طريقة  أرفض  فأنا  مباشرًا،  كالسيكيًا 
إلى إطار  الحروفي في قالب مصغر ثم نقله  العمل  أي رسم 
أكبر، ألنني فقدت هنا جوهر العملية اإلبداعية وهي مواجهة 
البياض، إذ البد للفنان من خوض معركة البداية والنهاية، 
وينتهي  بانفعال  يبدأ  بيكاسو  يقول  كما  الفني  فالعمل 

بانفعال وبينهما تأتي الخبرة.
● هل هناك عالقة بين النص الشعري والشكل النهائي 

للوحة؟
فمثاًل  النفسية،  وارتداداته  النص  قوة  على  يعتمد  هذا 
إن  »والحرف  فيه  يقول  بيت  لديه  المزوغي  محمد  الشاعر 
هذا  الورق«،  ضمه  سواد  إال  ليس   / بأكمله  كون  يكن  لم 
أنني  لدرجة  مخيلتي،  على  واستحوذ  تمامًا  تملكني  النص 
هذا  من  أتخلص  ولم  مرة،  المائة  قرابة  اليد  بخط  كتبته 
التأثير إال بعد إنجاز أربع لوحات لذات النص، ربما تستطيع 
من  النص  طبيعة  أن  إلى  إضافة  الملهم،  النص  تسميته 

الخروبي: غاية الفن الحروفي مشاهدة القصيدة ال قراءتها
حوار حول رؤيته وفلسفته اإلبداعية

باإلمكان القول إن الفن الحروفي استطاع إيجاد مكان له في خارطة المشهد التشكيلي الليبي الحديث، 
محاواًل استيعاب مفردات الفضاء اللوني وتقديمها على قاعدة الفن البصري المعاصر. لكن ما هي األسس 
الجمالية والمعرفية التي اعتمدها الفنان الحروفي في تقديم تجربته وفق تلك الرؤية، وفلسفته اإلبداعية 

بالخصوص، وصدى ذلك على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما حاولت »الوسط« اإلجابة عنه في 
حوارها مع الفنان الحروفي محمد الخروبي.

»حكاية صمود« هو فيلم وثائقي يحكي عن مدينة حاربت اإلرهاب 
وانتصرت عليه، غير أن الضريبة كانت كما هي دائما في كل حرب.. 

تدمير وموت.
وعرض الفيلم، الذي أنتجه منبر المرأة الليبية مِن أجل السّالم، ضمن 

فعاليات مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة، اّلذِي انطلق فِي أسوان 
)جنوب مصر( 20 فبراير ويستمر حتَّى 26 من الشهر ذاته.

وتقول خديجة العمامي التي أعدته وقامت بتصويره: »جاءت فكرة 
الوثائقي من خالل تجولي في شوارع المدينة التي ال تخلو من شخص 

فقد أطرافه في هذه الحرب، وكون المدينة غير قادرة على احتضان هؤالء 
المتضررين.. كان من الضروري تسليط الضوء على أن إعمار المدينة 
يجب أن يكون بالطريقة الحديثة حتى تذلل الكثير من الصعاب أمام 

هؤالء الشباب الذين فقدوا أطرافهم من أجل أن تقف عليها مدينتهم«.
وتابعت: »كما أن الوثائقي سلط الضوء على من حارب من أجل 

استرداد هذه المدينة هم من جميع أطياف المدينة وقبائلها في الشرق 
والغرب والجنوب الليبي، جمعهم حب مدينتهم وحب ليبيا األمر الذي 

يدحض عبث من يحاولون زرع فكرة تقسيم ليبيا«.
وعن الصعوبات تقول: »وكأي عمل له صعوبات لعل من أهمها 

التعرض لخطر األلغام أثناء التصوير الميداني، كما أذكر أصعب موقف 
مررت به عندما صعدت إلى الدور الثالث عشر في عمارة كانون التي 

تعرضت لقصف الطيران، بسبب تمركز اإلرهابيين فيها خالل فترة 
الحرب، كانت لحظات صعبة كون الساللم منهارة والشرفة التي صورت 

منها كانت على وشك السقوط«.
وتختتم العمامي بقولها: »رسالة الوثائقي إلى كل من يهمه األمر 

هو االهتمام بالشباب الذين فقدوا أطرافهم. هذا العمل كان من إنتاج 
منبر المرأة الليبية من أجل السالم ومونتاج مصطفى الحاسي، موسيقى 

تصويرية داود، ترجمة دينا بن صريتي«.

وثائقي »حكاية صمود«..
نسيج بنغازي الواحد

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة عبداهلل الثني، 
اإلثنين، المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، بحضور عدد من مثقفي 

وإعالمي وفناني المدينة.
حضر مراسم االفتتاح كل من وزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس 

المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ورئيس الهيئة 
العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، ووكيل 

الهيئة محمود امجبر، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
تأسس المسرح الشعبي العام 1936، واحتضن عدة مهرجانات، 

وكان له دور كبير في الحركة المسرحية، ومن ضمن المسرحيات 
الشهيرة التي تم عرضها به مسرحية »غريب« لمنصور فنوش، 

ومسرحية »ضحك ساعة« ومسرحية »عفريتة« ومسرحية 
»صور عائلية« و»عجب يا دنيا« ومسرحية »كوشي يا كوشة« 
و»المستشفى«. وقال نائب مدير المسرح الشعبي بنغازي فرج 

الطيرة، في حوار سابق مع وكالة األنباء الليبية »وال« عن عملية 
صيانة المسرح، »بعد أحداث ثورة 17 فبراير، قمنا باستكمال صيانة 

المسرح، وُافتُتح بعرض مسرحية الهشيم لمحمد القديري، ولكن 
خالل حرب الكرامة ضد الجماعات اإلرهابية، كان المسرح في موقع 

اشتباكات وكان نقطة االرتكاز للجيش في الحرب وبعد التحرير، وبعد 
خروج كتيبة مشاة البحرية من المسرح، قاموا بتسليمه لنا، وكانت 

نسبة أضرار المبنى %70 والمعدات 80%«.

نظم منتدى خطى الغد الثقافي، التابع لمكتب الطفل بالهيئة 
العامة للثقافة، في بيت الثقافة والفنون والتراث بطرابلس، فعاليات 

تثقيفية، في عطلة نصف العام الدراسي، لمنسوبي المنتدى.
ويهدف النشاط للمساهمة في تنمية قدرات األطفال، وإكسابهم 

المهارات، من خالل أنشطة تفاعلية وفنية، ضمن الخطة التي وضعها 
مكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة، وفًقا للمكتب اإلعالمي 

للهيئة.
وتضمنت الفعاليات عديد األنشطة التثقيفية، منها دورة تعليم 

الخط العربي مع المدرب محمد الرياني، ودورة الرسم على الزجاج مع 
المدربة كريمة الشويهدي، ودورة تعلم طرق تشكيل الطين بطريقة 
الشرائح مع المدربة ميسون عبد الحفيظ، ودورة فن الطباعة بالفوم، 

مع المدربة نعيمة السائح، ودورة الرسم عن طريق خرامة الورق، 
والرسم على الوجه مع صالحة عمران سالم.

 إعادة افتتاح املسرح الشعبي في بنغازي

 منتدى خطى الغد ينظم أنشطة ثقافية وفنية لألطفال

األوبرا  دار  أروقة  داخل  مستديرة  طاولة  حول 
المحاضر  السيد  عادل  الدكتور  حل  المصرية، 
بقسم العلوم السياسية والتاريخ المعاصر بجامعة 
ببداية  تتعلق  كثيرة  ألغازًا  النمساوية،  إنسبروك 
اليهودية  الدولة  وليس  اليهود«،  »دولة  ظهور 
ودارت  العربية،  المنطقة  في  عنها  يشاع  كما 
اللغز  هذا  حول  ساخنة  وثقافية  سياسية  نقاشات 
المنطقة  وتخلف  لتراجع  مدخاًل  اعتبره  الذي 
بقيت  طالما  كذلك  وسيظل  بأسرها،  العربية 
والفلسطينيين  إسرائيل  بين  مستعرة  األزمة 
وقضية  لقضيتهم،  والعادل  الدائم  الحل  بشأن 

الشرق األوسط الرئيسية.
كتابه  بصدور  االحتفال  هي  المناسبة  كانت 
دولة  إلى  الطريق  هرتسل.  »تيودور  الموسوعي 
هرتسل،  به  وخص  نقدية«،  دراسة  اليهود. 
الذي  النمساوي،  الصحفي  ذلك   ،1904-1860
أبرز  وأحد  لليهود«،  »إمامًا  البعض  اعتبره 

مؤسسي دولة إسرائيل الحالية.
المؤلف  بين  وعلمي  فكري  نقاش  ووسط 
عادل  تحدث  المصريين،  المثقفين  من  وكوكبة 
استغرقت  التي  الطويلة  البحثية  رحلته  السيد عن 
بمؤلفه  كللها  كاملة  عامًا  عشر  أربعة  من  أكثر 
هرتسل  حياة  سيرة  حول  فقط  ليس  الضخم، 
والدبلوماسي،  والسياسي  والصحفي  بل  اإلنسان 
اندماجي  تحوله من شخص  أواًل  يفسر  أن  وحاول 
يدافع عن ليبرالية الدولة إلى سياسي ودبلوماسي 
األوربية-  القارة  عن  اليهود  لرحيل  خطة  يرسم 
وبيّن الكاتب عوامل شخصية أدت به إلى االعتقاد 
بأن لديه رسالة، لتحقيق هدف عودة اليهود - كما 
يزعم - إلى أرض اآلباء، والتي كان يبحث عن أي 

مكان يذهبون إليه وليس إلى فلسطين فقط.
مشروعه،  لتنفيذ  هرتسل  دوافع  أبرز  ومن 
عليه  عائلته  وتركيز  أخته  وموت  والده  إفالس 
بودابست  مدينه  في  موطنه  من  واالنتقال 
اإلمبراطورية  عاصمة  فيينا،  مدينة  إلى  المجرية 
النمساوية المجرية، وزواج بائس ببنت أحد األسر 
اليهودية الثرية، وأخيرًا وليس آخرًا خطاب الوداع 
انتحاره، كتب  قبل  يهودي  له صديق  أرسله  الذي 

فيه: »صديقك العزير يقول لك وداعًا!!«.

ألحد  كمراسل  باريس  في  هرتسل  عمل  ومن 
البحث عن  رحلته في  بدأ  النمساوية  الجرائد  أكبر 
كيان له وكيان لكل اليهود في شخصه، ولم يكن 
السياسي  اليهود وهو عنوان كتابه  إال دولة  ذلك 
لحل  محاولة  الثاني:  عنوانه  كان  والذي  األول، 
عصري للمشكلة اليهودية، وضمنه حله للمشكلة 

اليهودية التي كانت له موضوعًا مأل به حياته.
عبر  يذكرنا  أن  المصري  الباحث  ينس  لم 
إقناع  في  اليهود  نجاح  بأن  الكتاب،  صفحات 
يعتبر  األوربية  القارة  خارج  لهم  وطنًا  بأن  العالم 
واالقتصادية،  االجتماعية  أوربا  مشاكل  لكل  حاًل 
ولكن  الطاحنة،  أزماتها  من  أوروبا  وإخراج 
الحل  هذا  أن  رأوا  المستنيرين  اليهود  بعض 
خاصة  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  مشكلة  خلق 
كانوا  الذين  وهم  والفلسطينيين،  العرب  مع 
بال  طويلة  عقود  عبر  معهم  قوية  عالقة  على 
هرولة  أن  الكاتب  واعتبر  والعنصرية،  اضطهاد 
مع  والتفاهم  للتعاون  اليوم  العرب  الحكام  بعض 
إسرائيل دون حل لقضية فلسطين األساسية، لن 
يسهم في حل األزمة ولن ينهي الصراع والخالف 

بين اليهود والعرب!
العرب  أن  إلى  هرتسل  كتاب  مؤلف  أشار  كما 

إلى اآلن ال يدركون أن مناطق في أمريكا الجنوبية 
المثاليين،  الموقعين  كانا  وشيلي  األرجنتين  مثل 
المشكلة  لحل  بل  القومي،  الوطن  إلقامة  ليس 
روسيا،  يهود  وخاصة مشكلة  أوربا،  في  اليهودية 
وكان البارون اليهودي موريس هيرس هو أول من 
اليهودية  العائالت  شرع في تهجير عدة آالف من 
النمساوي  هرتسل  ولكن  إليها،  أوروبا  شرق  من 
اإلمبراطورية  في  الوطنيات  لصراعات  والمعاصر 
مثاليًا  حاًل  البارون  جهود  في  ير  لم  النمساوية 
إلى  الجماعي  الرحيل  هو  له  المثالي  الحل  وكان 
أيام من  اختيار هرتسل قبل  الوطن، ووقع  الدولة 
لدى  فلسطين  مكانة  معرفة  وبعد  كتابه،  صدور 

اليهود على فلسطين العثمانية وقتها.
وكشف عادل السيد خالل النقاش حقائق عديدة 
اليهود  دولة  كانت  هرتسل  دولة  بأن  تتعلق 
وليس الدولة اليهودية، وهو يرى فارًقا كبيرًا بين 
دور  ضخم  نفسه  هرتسل  أن  بمعنى  التسميتين 
ولكن  المستقبلية،  دولته  في  اليهودي  الالهوت 
بين  من  أواًل  انتشر  اليهودية  الدولة  مصطلح 
خاصة  والعرب   - العالم  ورددها  أنفسهم  اليهود 
ظهور  أن  المصري  الباحث  واعتبر  بعدهم،  من   -
كيان أو دولة دينية في المنطقة العربية لن يجلب 
السالم بقدر ما سيعمق الصراع ويساهم في نشر 

التطرف بين شعوبها.
اللحظة  منذ  ُأسست  إسرائيل  أن  إلى  أشار  كما 
األولى باعتبارها مشروعًا مخطًطا له بقلم وورقة، 
تكرارًا  إال  الصهيوني  المشروع  هذا  يكن  ولم 
إمارة بروسيا  به  ألماني، حاولت  لنموذج لمشروع 
اسم  تحمل  حدودية  بولندية  مقاطعة  في  إقامته 
)Pozen(، تقع إلى الشرق منها، واعتبرها األلمان 
تصلح كمنطقة عازلة تفصل بينهم وبين الروس 
عادل  أكد  الختام  وفي  مطامعهم.  من  تحميهم 
الغربية،  أوربا  اليهود لم تكن في  أزمة  أن  السيد 
وصل  الذي  القيصرية  روسيا  يهود  مع  كانت  بل 
يهودي،  ماليين   7 من  أكثر  إلى  فيها  تعدادهم 
كانوا ليس فقط مهمشين منعزلين عن محيطهم 
واعتبروا  ومضطهدين  ومالحقين  بل  االجتماعي، 
مواطنين من الدرجة الثانية فيها، وهم من شكلوا 
العمال  جيش  اليهود  لدولة  هرتسل  برنامج  في 
الرخيص في رحلته الدبلوماسية للبحث عن وطن 
يهود  أثرياء  اكتفى  حين  في  يجمعهم،  قومي 

الغرب بدعم وتمويل المشروع ماديا.

حافلة املواهب  واإلبداع 
والشهرة.. روح اإلخراج »2«

<   محرر »الوسط« مع محمد الخروبي

<   كواليس تصوير  الفيلم الوثائقي »حكاية صمود« 

<    من حفل افتتاح المسرح الشعبي
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حوار: عبدالرحمن سالمة

 «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات املجتمع الليبي
فضيل بوعجيلة:

الفنان فضيل بوعجيلة والذي اشتهر 
بشخصية »خالتي مشهية« والتي أصبحت 

وجبة رئيسية في رمضان، التقيناه في 
»الوسط« للحديث عن مسلسله الجديد 
»نقارش« وكذلك رؤيته لمستقبل الفن 

في ليبيا.

»خالتي  قرب  سر  هو  ما  البداية..  في   ●
مشهية« من المشاهدين؟

التي  المحطات  من  كانت  مشهية«  »خالتي 
الطفل  قريبة من  كانت  كثيرًا، ألنها  بها  أعتز 
الشاب ومن كبار السن، فهي عبارة عن  ومن 
كأداء  بها  واستمتعت  وحلوة،  جميلة  لعبة 
هذه  أحب  الجمهور  ألن  فيها  أيضا  وتورطت 
الشخصية، وتوقفت لظروف في فترات سابقة 
هناك  كان  ولكن  الشخصية  هذه  تقديم  عن 
زمالئي  ومن  المشاهدين  من  كبير  إصرار 
الفنانين لرجوعها من جديد، فالمسلسل أصبح 
من طقوس شهر رمضان المبارك مثل »رفاقة 
عمر« و»حكاية البسباسي« وغيرها من األعمال 
التي تقدم في المائدة الرمضانية، وأذكر كالم 
تمثل  مشهية«  »خالتي  أن  حول  النقاد  أحد 

»شربة« رمضان في الدراما الليبية.
هذه  لتقديم  استعدادك  كان  كيف   ●

الشخصية؟
للكاتب  بمسرحية  بدأت  الشخصية  هذه 
عمره  في  اهلل  أطال  ؟؟؟؟  الكبيرعلي  والمخرج 
هذا  في  الشخصية  علي  عرض  وعندما 
مهرجان  في  للمشاركة  المسرحي  العرض 
الفترة، حرصنا  الصناعي ونحن في تلك  النهر 
المشاهد  ألن  شعبية  شخصية  تقديم  على 
مثله  الشخصيات،  هذه  لمثل  محتاج  الليبي 

من  كثيرًا  أحب  الذي  العربي  المشاهد  مثل 
»غوار«  شخصية  مثل  الشعبية  الشخصيات 
»حش«  شخصية  لدينا  وكانت  عواد«،  و»أبو 
و»الوادي« في مكتب مفتوح مع الراحلين علي 
لظروفهما  ولكن  إسماعيل،  ورجب  العريبي 
وأصبح  المكتب  إقفال  تم  الفترة  تلك  في 
ليبية،  لشخصية  متعطشا  الليبي  المشاهد 
وحتى  الواقع  من  أخذناها  الشخصية  وهذه 
الذي  الرياضي  الجورب  حول  البعض  تعليقات 
ترتديه أنا شاهدته في الواقع لبعض السيدات 
وأنا من خالل هذه  يرتدينه،  السن  في  الكبار 
الشخصية لم أقلد دور عجوز وإنما تعمدت أن 
الجميع  حتى  خشنة  عجوزا  العجوز  هذه  تكون 
أعيش  كنت  أنني  كما  تصرفاتها،  يتقبل 
كانت  ووالدتي  عليها  اهلل  رحمة  والدتي  مع 
عدة  منها  اقتبست  وأنا  كوميدية  شخصيتها 
أعرفهن،  الالتي  السيدات  من  وغيرها  حاالت 
النهاية »خالتي مشهية« كونتها من كل  في 

هذه المشاهد التي مرت بي وهذه الشخصية 
الشعبية الزالت موجودة بيننا ألنك تجدها في 

الواقع وأغلب مدن وأرياف ليبيا.
● كيف جاء االسم؟

األزمنة  في  االشتهاء،  من  جاء  مشهية  اسم 
من  بعدد  الرجل  يرزق  عندما  كان  الماضية 
األوالد وكان يتمنى أن يرزق ببنت فعندما تأتي 
البنت يطلق عليها اسم مشهية من االشتهاء، 

إننا بعد سنوات  العمل  ونحن نقول من خالل 
قد نشتهي مثل هذه الشخصية الشعبية التي 
الشخصية  وهذه  الشعبية،  األكالت  لنا  تصنع 
األسرة  شتات  تجمع  أن  دائما  تحاول  التي 
بالزي  تعتز  الستر،  تحت  العائلة،  شمل  وتلم 
الليبي، وتحافظ على التقاليد، تحترم الجيران، 
شخصية  هي  الوطنية  الشعبية  فالشخصية 
وبطوم  زعتر  من  الوطن  رائحة  فيها  نشتم 

وشماري ونعناع.
● ماذا عن شخصيتك الجديدة في مسلسل 

»نقارش« للمخرج علي القديري؟
أتوجه بالشكر للمخرج الشاب والطموح علي 
القديري والذي بدأ يقدم للدراما الليبية أعماال 
ربي«  و»الراعي  الرجال«  »دموع  مثل  جيدة 
دعاني  حيث  البدوية،  األعمال  من  وغيرها 
للمشاركة معه في »نقارش« الذي كتبه فتحي 
النجوم، واستمتعت  القابسي، بجوار نخبة من 

بهذا العمل الذي أقدم فيه دورًا جديدًا، حيث 
وليس  البركة«  »الدرويش  شخصية  هذه  إن 
»الدوريش المهرج« مركبة وشعبية وموجودة 
في  اآلن  وأنا  ومشهورة،  الليبي  الشارع  في 

انتظار رد فعل المشاهد حولها.
● كيف ترى مستقبل السينما في ليبيا بعد 

حضورك لمهرجان »مزدة«؟
البيضاء  لمدينة  بالشكر  أتقدم  أن  أوال  يجب 
المهرجان  هذا  احتضنوا  الذين  ومبدعيها 
المفترض  من  كان  والذي  القصيرة  لألفالم 
وقلة  خاصة  لظروف  ولكن  مزدة  في  يقام  أن 
طيبة  لفتة  في  البيضاء  استضافته  اإلمكانيات 
بعضنا  مع  ونقف  أخوة  ليبيا  في  أننا  وإلثبات 
ال  كان  المزداوي  رمضان  والفنان  البعض، 
المهرجان  هذا  إقامة  عن  يتوقف  أن  يريد 
الموعد،  في  حاضرة  البيضاء  فكانت  السنوي 
فنحن  ليبيا  في  السينما  لمستقبل  وبالنسبة 
الدولة  من  واجتهاد  وجد  عمل  إلى  نحتاج 
الحقيقية من خالل دعم  لوضع لبنات السينما 
الليبيين  الفنانين  وتشجيع  ورعايتها  األعمال 
لتقديم أعمال سينمائية، كذلك إتاحة الفرصة 
للفنانين لحضور المهرجانات السينمائية التي 
تقام في الخارج لالستفادة من الخبرات في هذا 
لحضور  الليبيين  بالمخرجين  والدفع  المجال، 
السينمائي،  اإلخراج  في  المتخصصة  الدورات 
ألن  اآلخرين،  تجارب  من  االستفادة  وعلينا 
الفنان الليبي قادر على تقديم أعمال سينمائية 
فيلمين  أنتجت  ليبيا  اإلمكانيات.  وجدت  متى 
العالم  في  األفالم  أهم  من  هما  سينمائيين 
للمخرج  و»الرسالة«  المختار«  »عمر  وهما: 
لعدد  فرصة  وكانت  العقاد  مصطفى  الراحل 
هذين  في  المشاركة  الليبيين  الفنانين  من 
إلى  المسؤولين  أدعو  وأنا  الكبيرين،  العملين 
دعم كل فنان يشرع في تصوير فيلم سينمائي 

حتى تبدأ عجلة السينما في الدوران.
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أنتظر رد فعل المشاهدين على 
«نقارش».. وأطالب بسفر فنانينا 
لحضور المهرجانات المختلفة

فضيل بوعجيلة في سطور:

1970 بعد انضمامه لشعبة الطفل من خالل  بدأ حياته المسرحية العام 
مجموعة أعمال مسرحية منها »سندريال« و»خالتي مشهية« و»أطفال الجنة« 

و»رقصة البندول« و»العرب شالت« و»حويتة وخميسة وقرين«، وأيضًا قدم 
و»الهجيج«. »خالتي مشهية«  مسلسلي 

 رامي مالك يحصد جائزة أوسكار أفضل ممثل.. «غرين بوك» أفضل فيلم ومخرج «روما» األفضل

فاز الممثل األميركي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة 
»بوهيميان  فيلم  في  دوره  عن  ممثل«  أفضل  »أوسكار- 
ألعرق  والتسعين  الحادية  الدورة  في  وذلك  رابسودي«، 

الجوائز السينمائية.
لكن  الدور(  )لهذا  األوضح  الخيار  أكن  »لم  مالك:  وقال 
أظن أن األمر نجح«. وتابع: »أمي موجودة في مكان ما في 
القاعة. أحبك! أشكر عائلتي. والدي ليس هنا ليراني لكني 

على ثقة أنه يراني من فوق في هذه اللحظة«.
مشاكل  يواجه  شخص  بكل  اآلن  أفكر  »أنا  وأضاف: 
جنسيًا  مثلي  رجل  مع  فيلمًا  أنجزنا  لقد  انظروا  هويته.  مع 
متابعًا  خوف«،  أو  زيف  أي  دون  من  حياته  عاش  ومهاجر 
وسط تصفيق الحضور: »نحتاج إلى قصص كهذه. أنا ابن 
الذي وُلد  الجيل األول في عائلتي  أنا  مهاجريْن من مصر 

أميركيًا«، وفق »فرانس برس«.
فيلم  عن  أوسكار  جوائز  بثالث  كوارون  ألفونسو  وفاز 
عرش  على  التربع  من  حرمه  بوك«  »غرين  أن  إال  »روما«، 

الدورة الجديدة من جوائز األوسكار.
)57 عامًا( بجائزة أفضل مخرج  المكسيكي  المخرج  وفاز 
الذي  »روما«،  عن  أجنبي  فيلم  وأفضل  تصوير  وأفضل 
»نتفليكس«  لمنصة  سامحًا  مكسيكو  في  طفولته  يتناول 

المنتجة للعمل، بتعزيز موقعها.
أفالم  مشاهدة  على  »ترعرعت  متأثرًا:  كوارون  وقال 
)سيتيزن  مثل  أفالم  مع  منها  الكثير  وتعلمت  أجنبية  بلغة 
كاين( و)جوز(. وال توجد أمواج بل ثمة محيط فقط. وأثبت 

المرشحون الليلة أننا ننتمي إلى المحيط نفسه«.
وافتتحت فرقة »كوين« البريطانية مع المغني األميركي 
»وي  هما  أغنيتين شهيرتين  أداء  مع  السهرة  المبرت  آدم 
»بوهيميان  فيلم  تشامبينز«.  ذي  آر  و»وي  يو«  روك  ويل 
الراحل  الفرقة  يتناول جزءًا من حياة قائد  الذي  رابسودي« 

فريدي مركوري، كان مرشحًا لنيل جوائز عدة. وفي الختام 
كان الرابح األكبر مع أربع جوائز، حيث نال العمل الذي يتتبع 
إليها  مركوري  فريدي  انضمام  مع  بروزها  بدء  منذ  الفرقة 
في 1970 إلى حفلة »اليف إيد« الشهيرة في 1985، جائزة 
أفضل  عن  فضاًل  مالك،  رامي  بها  فاز  التي  ممثل  أفضل 

صوت وأفضل ميكساج وأفضل مونتاج.
السباق مع ترشيحه في عشر فئات رغم  وتصدر »روما« 
مع  تماشيًا  السينما  قاعات  في  واسع  بشكل  عرضه  عدم 

استراتيجية »نتفليكس«.
لماهرشاال  متوقع  فوز  مع  الشوط  بوك«  »غرين  وافتتح 
له  الثانية  هي  ثانوي  دور  في  ممثل  أفضل  بجائزة  علي 
أمام  يخسر  أن  وتوقع  أصلي.  سيناريو  أفضل  وأوسكار 
الظفر  من  تمكن  أنه  إال  فيلم،  أفضل  فئة  في  »روما« 
بالجائزة الرئيسية للحفل بعدما فاز بجائزة نقابة المنتجين 

األميركية المهمة جدًا.
الحب،  على  تتمحور  برمتها  »القصة  فاريلي:  بيتر  وقال 
البعض رغم اختالفاتنا ومعرفة مَن نحن  على حب بعضنا 

فعاًل، فنحن كلنا متشابهون«.
إلى  السباق  بدوره  فايفوريت«  »ذي  فيلم  تصدر  كما 
أكبر  من  كان  أنه  إال  أيضًا،  ترشيحات  عشرة  مع  األوسكار 
الخاسرين. وحصد جائزة واحدة إال أنها شكلت أكبر مفاجأة 
في الحفل مع نيل البريطانية أوليفيا كولمان جائزة أفضل 
ممثلة عن تأديتها دور الملكة آن، التي تغلبت على األوفر 
وايف«.  »ذي  فيلم  في  كلوز  غلين  األميركية  للفوز  حظًا 
واكتفى فيلم »إيه ستار إز بورن« الذي نال نجاحًا جماهيريًا 
غاغا.  ليدي  مع  »شالو«  عن  أصلية  أغنية  أفضل  بجائزة 
لوقت  جاهدة  عملت  وقد  شاقة  »المهمة  المغنية:  وقالت 
طويل والعبرة ليست بالفوز، بل بعدم االستسالم، فناضلوا 

من أجل تحقيق أحالمكم«.

لدى  األنظار  لي،  سبايك  المخضرم،  المخرج  ولفت 
تسلمه أول جائزة أوسكار غير فخرية عن أفضل سيناريو 
مقتبس عن »بالكككالنسمان«. وارتدى لي بزة ليلكية 
مؤثرة  تحية  ووجه  برينس  الراحل  للمغني  تحية  اللون 

إلى جدته التي كانت عبدة، ونداًء إلى الناخبين ليحسنوا 
االختيار العام 2020 في االنتخابات الرئاسية األميركية.

خارق  بطل  أول  حول  بانثر«  »بالك  الضخم  اإلنتاج  أما 
األفالم  بين  النتائج  أفضل  حقق  الذي  أسود 

أضاف  فقد  التذاكر،  شباك  على  المرشحة 
جوائز إلى رصيده الحافل مع نيله أوسكار 
وأفضل  أزياء  وأفضل  ديكور  أفضل 

موسيقى تسجيلية.
عامًا(   48( كينغ  ريجينا  ونالت 
الجائزة األولى في الحفل وهي أوسكار 
عن  ثانوي  دور  في  ممثلة  أفضل 
تاك«.  كود  ستريت  بيل  »إف  فيلم 
السينما  فنون  أكاديمية  وحرصت 
الحفل  يتجاوز  أال  على  وعلومها 
لرفع  محاولة  في  ساعات  الثالث 
تجاوزت  لكنها  المشاهدة.  نسبة 
ساعة.  بربع  المحدد  الوقت 
وافتقرت الحفلة إلى مقدم رئيسي 
للمرة األولى منذ ثالثة عقود بعد 
هارت  كيفن  الفكاهي  انسحاب 
بسبب جدل حول تغريدات سابقة 

وأدت  الجنسية.  للمثلية  معادية  له 
ليدي غاغا وبرادلي كوبر على المسرح 

أغنية »شالو« في حين غنت أيضًا جنيفر 
هادسن وبيتي ميدلر. 

أوليفيا كوملان أفضل ممثلة وليدي غاغا تحصد جائزة أفضل أغنية أصلية

تنطلق دورته الجديدة في الفترة من 2 وحت4 8 مارس المقبل

٥٨ فيلمًا من ٢٦ دولة في «شرم الشيخ للسينما اآلسيوية»
 The« الطويل  المصري  التسجيلي  الفيلم  يفتتح 
مهرجان  فعاليات  رسمي،  إسالم  إخراج   »Crew
مساء  اآلسيوية«  للسينما  الشيخ  »شرم 
مارس.  من   8 حتى  يستمر  الذي  السبت، 
عبر  السينما  صناعة  يتناول   »The Crew«
خالل  من  السينمائي  الفيلم  عمل  فريق 
صناع  وأشهر  أهم  من  مجموعة  مع  حوارات 
يسرا  ومنهم  المعاصرة  المصرية  السينما 
وأحمد حلمي ومنى زكي وشريف منير وهادي 
وتامر  حامد  ووحيد  عرفة  وشريف  الباجوري 
وسامح  عطية  ومحمد  المرسي  وأحمد  حبيب 
نزيه.  وهشام  حافظ  وأحمد  جالل  ومي  سليم 
من  واحدة  في  بالسينما  احتفاًء  يعد  الفيلم 

أهم فعاليات السينما المصرية.
الفنانة  شرفيًا  تترأسها  التي  الدورة 
عليها  وتحل  يونس،  إسعاد  واإلعالمية 
تتضمن  شرف،  كضيف  الصين  دولة 
58 فيلمًا من 26 دولة موزعة على 
المشاركة  والدول  مسابقات،   5
وإندونيسيا  الفليبين  هي 
وتايالند  واإلمارات  وتترستان 
ومصر وكوريا الجنوبية وأفغانستان 
وسورية  والصين  واليابان  وفيتنام 

وبنغالديش  وسنغافورة  ولبنان  والعراق  وأذربيجان  وإيران 
والهند والسعودية وسريالنكا والبحرين وطاجكستان وفلسطين 

واألردن وسلطنة عمان.
الدورة مهداة للفنانة الراحلة سعاد حسني ويتم تكريم اسمها 
 Xie في حفل االفتتاح، كما يتم تكريم المخرج الصيني شيه في
Fei، الذي يلقب بحكيم السينما الصينية، وحصدت أفالمه عدة 
العطرة«  األرواح  بحيرة  من  »المرأة  فيلم  منها  عالمية  جوائز 
 ،1993 العام  »برلين«  بمهرجان  الذهبي«  »الدب  جائزة  الحائز 
مهرجان  في  الفضي«  »الدب  جائزة  الحائز  أسود«  »ثلج  وفيلم 

»برلين« العام 1990، ويعرض له فيلمان تكريمًا له.
ومن مصر يتم تكريم الفنان لطفي لبيب، وهو واحد من أهم 
فناني الكوميديا في السينما المصرية عبر تاريخها، وعلى الرغم 
من أنه بدأ مسيرته الفنية بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون 
المسرحية بعشر سنوات، إال أنه نجح في أن يترك انطباعًا جيدًا 
العام  الفنية  حياته  بدأ  حيث  قصيرة،  فترة  في  الجمهور  لدى 

1981 بالعمل في عدة مسرحيات.

 وعلى مدار نحو 40 عامًا، هي العمر الفني للفنان الكبير، قدم 
أكثر من 350 عماًل متنوعًا ما بين أفالم ومسلسالت ومسرحيات.

صدقي،  هالة  الكبيرة  الفنانة  هي  المصريين  المكرمين  ثاني 
التي قدمت على مدار مشوارها الفني أكثر من 150 عماًل متنوعًا 
الكبيرة  الفنانة  وكانت  والمسرح،  والتليفزيون  السينما  بين 
الماضي، حيث قضت  القرن  ثمانينات  الفني في  بدأت مشوارها 
قبل  األميركية  المتحدة  الواليات  في  طفولتها  من  كبيرًا  جزًءا 
مع  رحلتها  لتبدأ   ،1981 العام  اآلداب  ليسانس  على  تحصل  أن 
مع  الفني  مشوارها  في  وتعاونت  مصر،  إلى  عودتها  بعد  الفن 
عدد من المخرجين الكبار أبرزهم عاطف الطيب ويوسف شاهين 
وغيرهما. كما يتم تكريم المخرج علي الغزولي، الذي يعد عالمة 
كبيرة من عالمات السينما التسجيلية في مصر، وُلقب بـ»شاعر 
بالدراسة  مسيرته  الغزولي  علي  وبدأ  التسجيلية«،  السينما 
العام  منها  وتخرج  التطبيقية  الفنون  بكلية  التصوير  قسم  في 
بذلك  يكتفِ  ولم  الجميلة،  الفنون  كلية  في  درس  ثم   ،1956
بل قام بدراسة التصوير السينمائي في إيطاليا، وأخرج الغزولي 
أهم  من  تعد  التي  المهمة  التسجيلية  األفالم  من  كبيرًا  عددًا 
األفالم التسجيلية في السينما المصرية ومنها »صيد العصاري« 
كاترين«  سانت  و»حكيم  الصمت«  و»حديث  جابر«  و»الريس 
و»الشهيد والميدان« و»أحالم في العاللي« و»أناشيد الجرنة«.

الكبير  السينمائي  الناقد  تكريم  المهرجان  خالل  أيضًا  ويتم 
»القاهرة  لمهرجان  الفني  المدير  اهلل،  رزق  شريف  يوسف 
»أوسكار«  برامج  بتقديمه  المعروف  الدولي«،  السينمائي 

اإلعالمية  شارك  كما  وليالي«،  و»أيام  سينما«  في  و»سينما 
درية شرف الدين في تقديم كثير من حلقات برنامجها الشهير 
»نادي السينما«، وأدار فنيًا الدورات األربع األخيرة من مهرجان 
لسنوات  العليا  لجنته  في  شارك  كما  السينمائي«،  »القاهرة 

طوال.
المخرج  الطويل  الروائي  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  يرأس 
الجنيبي،  اإلماراتي عبد اهلل  المخرج  الصيني شيه في، بعضوية 
والناقدة األميركية ديبورا يونغ، والممثلة المصرية عبير صبري، 

والممثلة الفلبينية سو برادو.
مدير  من  التسجيلي،  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وتتكون 
التصوير المصري محسن أحمد، والناقد اللبناني نديم جرجورة، 
لجنة  تتكون  حين  في  ارايزا.  فرانشيسكا  األلمانية  والمخرجة 
هاني  المصري  المخرج  من  القصير  الفيلم  مسابقة  تحكيم 
والناقد  بنغالديش،  من  عفرين  تسمية  والمخرجة  الشين، 

والسيناريست السوري علي وجيه.
ألفالم  مسابقة  تظهر  المصرية  المهرجانات  في  مرة  وألول 
التحريك، حيث تتكون لجنة التحكيم من مخرج التحريك المصري 
أشرف أحمد، وميلوشا إيتوجانوفا رئيس مهرجان »كازان للسينما 

اإلسالمية« بدولة تترستان، والمخرج اللبناني شادي عون.
وتتكون لجنة تحكيم مسابقة أفالم الطلبة من الناقدة ماجدة 
خير اهلل، والممثل عمرو عابد، والمخرج مروان عمارة، في حين 
مجدي  النقاد  من  السينما  نقاد  جمعية  تحكيم  لجنة  تتكون 

الطيب ورامي عبد الرازق ونيرمين يسر.

تكريم اسم السندريال سعاد حسني..
 وإسعاد يونس رئيساً شرفياً

وورلد«  هيدن  ذي  دراغون:  يور  ترين  تو  »هاو  فيلم  احتل 
األسبوع  لهذا  الشمالية  أميركا  تذاكر  في شباك  األولى  المرتبة 
محققًا إيرادات بلغت 55,5 مليون دوالر، بحسب ما أظهرت أرقام 

شركة »إكزبيتر ريليشنز المتخصصة«.
التي  تلك  هذا  المتحركة  الرسوم  فيلم  إيرادات  فاقت  وبذلك 
لم  إذ  السلسلة،  هذه  من  السابقين  الجزئين  من  كل  حققها 
مما  دوالر،  مليون   50 تحقيق  األولين  الفيلمين  أي من  يستطع 
يجعل منه العمل الذي حقق أعلى إيرادات في األيام األولى لعرضه 

هذا العام، وفًقا لـ»فرانس برس« نقاًل عن موقع »فراييتي«.
ويروي هذا الفيلم الذي وضع صوته فيه كل من جاي باروشيل 
وأميريكا فيريرا وكايت بالنشيت وإف موراي أبراهام، قصة الشاب 
البحث  على  يجبران  اللذين  »توثليس«  وتنينه  هيكاب  الصغير 
للمخلوقات  مثاليًا  يكون  أن  المفترض  من  مخفي«  »عالم  عن 

المجنحة.
شباك  متصدرًا  كان  الذي  إينجل«  باتل  »أليتا:  فيلم  وتراجع 
التذاكر نهاية األسبوع الماضي إلى المركز الثاني، محققًا إيرادات 
بلغت 12 مليون دوالر، وهو يدور حول شخصية خيالية اسمها 

»أليتا« تفقد ذاكرتها وضعت صوتها روزا ساالزار.
وحل في المركز الثالث فيلم »ذي ليغو موفي 2« الذي شارك 
فيه عبر تقديم أصواتهم الممثلون كريس برات وإليزابيث 

بانكس وويل أرنيت، بعد تحقيقه 10 ماليين دوالر.
وجاء في المركز الرابع فيلم »فايتينغ ويذ ماي فاميلي« 
السابق  األميركي  المصارع  فيه  البطولة  دور  أدى  الذي 

دواين جونسون بإيرادات بلغت 8 ماليين دوالر.
رومانتيك«  إت  »إزنت  لفيلم  الخامس  المركز  وذهب 

بإيرادات بلغت 7,5 مليون دوالر.
وفي ما يأتي بقية المراكز في تصنيف األفالم العشرة 

األوائل على شباك التذاكر في الصاالت األميركية:
6 - »وات من وانت« مع 5,2 مليون دوالر.

7 - »هابي ديث داي تو يو« مع 5 ماليين دوالر.
8 - »كولد بورسيوت« مع 3,3 مليون دوالر.

9 - »ذي أبسايد« مع 3,2 مليون دوالر.
10 - »رن ذي ذي ريس« مع 2,3 مليون دوالر. 



في
املرمى

احتفالية لـ »دعم 
املنتخب« في 16مارس 

محمود السقوطري يقول إن سبب 
تراجعه عن اإلستقالة من رئاسة مجلس 

إدارة نادي السويحلي، الضغط الذي 
تعرض له من جماهير ناديه، ليستمر 

في منصبه.

◆
مدير كرة القدم بنادي األخضر حمدي الدعوب، يقول إن األخبار 

المتداولة حول رحيل مدرب الفريق المغربي فؤاد الصحابي، 
عارية عن الصحة.

◆

حددت اللجنة التحضيرية لدعم المنتخب الوطني الليبي، التي 
المقبل،  مارس   16 يوم  القدم،  كرة  اتحاد  بمعرفة  تكونت 
الوطني  المنتخب  دعم  إلى  تهدف  احتفالية  إلقامة  موعدًا 
أفريقيا  جنوب  أمام  المصيرية  مباراته  في  القدم  لكرة  األول 
تصفيات  ختام  في  ــه،  ذات الشهر  من   24 في  لها  المقرر 
األمم  بطولة  نهائيات  إلى  المؤهلة  الخامسة  المجموعة 

األفريقية »مصر 2019«.
لمناقشة  بطرابلس،  الثالثاء  يوم  اجتماعاً،  اللجنة  وعقدت 
المنتخب،  العام الحتفالية دعم  البرنامج  لتنفيذ  المثلى  اآللية 

تحت شعار »معًا من أجل دعم المنتخب الوطني«.
عبد  برئاسة  التحضيرية،  اللجنة  أعضاء  االجتماع  حضر 
نصر  الرياضيين  اإلعالميين  عام  ونقيب  الشابي،  السالم 
إدارة جامعة  رئيس مجلس  الشرف،  المهدوي، وضيفا  الدين 
السالم  جامعة  ورئيس  السليماني،  غيث  الدولية  السالم 

الدولية د. عمر السوداني.
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بفضل تألقه مع الفريق األلماني هذا 
الموسم، الذي نجح معه في تسجيل 21 

هدفا في كافة البطوالت، فضال عن تربعه 
على عرش هدافي البوندسليغا برصيد 

15 هدفا، ينوي مانشستر سيتي اإلنجليزي 
مزاحمة نظيره برشلونة اإلسباني على 

صفقة ضم الصربي 
لوكا يوفيتش 

مهاجم آينتراخت 
فرانكفورت 

األلماني، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.
ووفقا لجريدة »الديلي ميل«، فإن 

بيب غوارديوال مدرب مانشستر 
سيتي، وجه أنظاره صوب الصربي 
لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت 
فرانكفورت األلماني، من أجل 
الفوز بخدماته في الميركاتو 

الصيفي المقبل.
وأرسل المان سيتي، 

مندوبيه على مدار األشهر 
الماضية، لمراقبة صاحب 
الـ 21 عاما عن قرب، ما 

دفع النادي اإلنجليزي 
للتحرك لضمه قبل 

برشلونة.

● المنتخب الليبي األول لكرة القدم

● محمود السقوطري

املنتخب االوملبى - أجازة 
وفراغ قبل مهمة نيجيريا

الحدث
زين العابدين

بركان

القدم  لكرة  االولمبى  الليبى  المنتخب  تنتظر 
لمالقاة  يتأهب  وهــو  وشاقة  صعبة  مهمة 
الفريق نشاطه  النيجيرى حيث أستانف  نظيره 
بعد غياب طويل دام قرابة خمس سنوات من 
الركود ثم عاد العبو المنتخب االولمبى للخلود 
الى الراحة من جديد عقب عوتهم من معسكر 
خالله  خاض  والتى  التونسية  سوسة  مدينة 
حاول  ودية  ومباريات  تجارب  ثالث  الفريق 
على  قرب  عن  الوقوف  الفنى  الجهاز  خاللها 
قدراتهم  على  والتعرف  الالعبين  كل  جاهزية 
ليبقى  الراحة  الى  الفريق  ليعود  وامكانياتهم 
فى أجازة مفتوحة وفترة فراغ سلبية سيكون 
نتيجة  السلبية  وانعكساتها  تداعياتها  لها 
رتم  و  اجواء  عن  الفريق  العبى  اغلب  ابتعاد 
ومشاركتهم  تواجدهم  ــدم  وع المباريات 
مايربك  المحلية  بفرقهم  اساسيين  كالعبين 
للمباراة  جاهزيتهم  و  الفريق  تحضيرات 
المرتقبة ليصبح معسكر تونس كأنه لم يكن 
وبال معنى وكم نتمنى ان تكون هناك رؤية 
مابعد  مرحلة  االولمبى خالل  للمنتخب  افضل 
ان  النتيجة خاصة  كانت  نيجيريا مهما  مباراة 
الثانى  الصف  منتخب  هو  االولمبى  المنتخب 
خير  ليكون  كثيرا  عليه  ونعتمد  نعول  الدى 
االول  للمنتخب  مخزونه  من  وممول  داعــم 
مقترحات  وايجاد  البحث  من  البد  وبالتالى 
استمرارية  تضمن  اخــرى  وخيارات  وبدائل 
مسابقة  تقام  كأن  تعثر  بال  الفريق  مسيرة 
ودورى لالحتياط او الرديف يجعل من العبينا 
الشبان فى حالة جاهزية مستمرة ليبقوا دائما 
فى اجواء المنافسات طوال الموسم او تكوين 
منتخبات للشباب على مستوى مختلف المناطق 
والتجمعات  للمعسكرات  بعدها  وليكون 
والمباريات الودية جدوى وعندها من الممكن 
هده  ثمار  حصاد  وننتظر  بالنتائج  نطالب  ان 
يظهر  النريده  هام  وجيل  لمنتخب  الخطوات 
ويطل علينا فى المناسبات ثم يختفى والنريد 
الى مجهول فى ظل تكالب  مستقبله يمضى 
العبين  مع  التعاقد  نحو  االتجاه  على  االندية 
من  تخوفهم  و  الديار  خــارج  من  محترفين 
النتائج واليملكون شجاعة اتاحة الفرصة امام 
العبيهم الشباب او اعتمادهم على منتوجهم 
المحلى الدى نحتاجه فى دعم وتعزيز مسيرة 

كل منتخباتنا الشابة مستقبال

 هدفا تقرب لوكا 
من الـ »سيتي«

األسابيع الثالثة األخيرة من شهر مارس المقبل، 
أن  نستطيع  خاللها  من  التي  النافذة  ستمثل 
الليبية، على  للكرة  القريب  المستقبل  نرى شكل 

المستويين األولمبي واألفريقي.
تنتظره  الذي  األولمبي  المنتخب  من  البداية 
التاسع  أمام نيجيريا، ذهابًا في  مواجهة حاسمة 
أيام  خالل  بنيجيريا  وإيابًا  بتونس،  مارس  من 
اللقاءين  خالل  ومن  مــارس،   26 إلى   18 من 
بطاقة  قطع  إلى  الليبي  الكروي  الشارع  يتطلع 
تنتظر  فيما   ،2020 طوكيو  ألولمبياد  الترشح 
أفريقيا  جنوب  مع  الفصل  مباراة  األول  المنتخب 
نهائيات  إلى  للتأهل  المقبل،  مــارس   24 في 

كأس األمم األفريقية »مصر 2019«.

خطوة الحلم األول
تخطي  إلى  األولمبي  الوطني  المنتخب  يسعى 
ألول  الوصول  حلم  طريق  في  ــى  األول العقبة 
نظيره  يلتقي  عندما  األولــمــبــيــاد،  ــى  إل ــرة  م
الدور  في  وإيابًا  ذهابًا  مواجهتين  في  النيجيري 
التمهيدي للتصفيات المؤهلة ألولمبياد طوكيو، 
من  التاسع  في  الذهاب  مباراة  ستقام  حيث 
اإلياب  مباراة  تقام  فيما  بتونس،  المقبل  مارس 
 26 إلى   18 من  الفترة  خالل  وذلــك  بنيجيريا، 
مجموع  من  الفائز  والفريق  نفسه،  الشهر  من 
التي  المجمعة  البطولة  إلى  سيتأهل  المباراتين 
تحتضنها مصر لتحديد الفرق الثالثة األولى التي 

ستتأهل ألولمبياد طوكيو 2020.
الدولية،  األولمبية  اللجنة  لوائح  أن  إلى  يشار 
الثالثة  المراكز  أصحاب  المنتخبات  بتأهل  تسمح 
إلى  مباشر  بشكل  المجمعة  الــدورة  في  األولى 
الرابع  المركز  صاحب  يلعب  فيما  األولمبياد، 

مباراة فاصلة مع بطل الـ»كونكاكاف«.

الحلم الثاني
حلم  األول  المنتخب  يحمل  جانبه،  من 
نهائيات  إلى  بالترشح  الليبية  الجماهير 
بمصر،   2019 األفريقية  األمــم  كأس 

وذلك عندما يلتقي منتخب فرسان المتوسط مع 
المقبل  مارس   24 يوم  أفريقي  الجنوب  نظيره 
األخيرة  الجولة  منافسات  ضمن  تونس  في 

للتصفيات.
قيادة  تحت  المتوسط«،  »فرسان  ويدخل 
باني،  وأبوبكر  العيساوي  ــوزي  ف المدربين 
عن  بديل  »ال  بشعار  أفريقيا  جنوب  مواجهة 
رفع  أجــل  مــن  نقاط  الــثــالث  وحصد  ــفــوز«،  ال
بطاقة  تمنحه  التي  العاشرة  النقطة  إلى  رصيده 
منتخب  برفقة   »2019 »كان  لنهائيات  الترشح 

نيجيريا.
ترتيب  في  الثالث  المركز  »الفرسان«  ويحتل 
المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط خلف منتخب 
الذي ضمن  10 نقاط،  المتصدر برصيد  نيجيريا 
النظر  دون  القارية  للنهائيات  رسمّيًا  التأهل 
تحتل  التي  سيشل  أمام  األخيرة  مواجهته  عن 
المجموعة، فيما يحتل منتخب  األخير في  المركز 

الـ»بافانا بافانا« المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

إستراتيجية جديدة
العلمي  التخطيط  تعتمد على  إستراتيجية  ضمن 
اإلحالل  بمنهج  المستقبل  بناء  عملية  لتحقيق 
لكرة  الليبي  االتحاد  قرر  األجيال،  بين  والتبديل 
األولمبي  الوطني  المنتخب  على  االعتماد  القدم، 
لخوض تصفيات كأس أفريقيا للمحليين »شان« 
عن  بدالً   ،.2020 في  إثيوبيا  في  إقامتها  المقرر 

المنتخب األول.
الليبية  الكرة  مستقبل  بإسناد  االتحاد  قــرار 

مدربه  تقديم  صاحبه  األولمبي،  المنتخب  إلى 
الوطني رضا عطية، برنامجاً يهدف إلى النهوض 
عامة،  بصفة  الليبية  والكرة  األولمبي  بالمنتخب 
في  األولــمــبــي  المنتخب  حــظــوظ  فيه  وحـــدد 
ووضع  طوكيو،  ألولمبياد  المؤهلة  التصفيات 

برنامجاً يعتمد في تنفيذه على ثالثة محاور.
مقترحات للنهضة

مقترحات  بعدة  عطية،  رضا  تقدم  جانبه،  من 
الليبية  والكرة  األولمبي  بالمنتخب  للنهوض 
كرة  اتــحــاد  إدارة  مجلس  ــى  إل عــامــة،  بصفة 
حدد  الشلماني،  الحكيم  عبد  برئاسة  القدم 
التصفيات  في  األولمبي  المنتخب  حظوظ  فيها 
برنامجًا  ووضــع  طوكيو،  ألولمبياد  المؤهلة 

يعتمد في تنفيذه على ثالثة محاور، هي:
رافــد  أهــم  باعتباره  الــرديــف  دوري  إقــامــة   -
من  الالعبين،  منح  أجل  من  األولمبي  للمنتخب 
المنتخب  إلى  لالنضمام  المستهدفة  األعمار 
األولمبي، فرصة اللعب وإبراز مواهبهم وبالتالي 
للمنتخب  وضمهم  اختيارهم  عملية  تسهيل 
أغلب  إن  حيث  حاليًا،  يحدث  ما  عكس  األولمبي 
مع  مستمرة  بصفة  حاليًا  يشاركون  ال  الالعبين 
دقائق  فقط  يمنح  يلعب  من  وحتى  أنديتهم 

معدودة وبالتالي يصعب الحكم عليه.
تجميع  طريقها  عن  يتم  معينة  آلية  إيجاد   -
يراها  التي  بالطريقة  مناطقهم،  الالعبين حسب 
اتحاد كرة القدم مناسبة، سواء كانت بمنتخبات 
المتقاربة،  المدن  حسب  بتجمعات  أو  مناطق 
ونتفادى  االختيار  رقعة  توسيع  نضمن  وبذلك 

وقوع ظلم على منطقة معينة أو أندية معينة أو 
فئة عمرية معينة، كما أن ذلك يأتي من منطلق 
وأن  ليبي  العب  لكل  حق  هو  الوطن  تمثيل  أن 
أينما  مواهبه  كل  من  االستفادة  حق  للوطن 

كانت.
األندية  ــزام  إل فيها  يتم  معينة  آلية  إيجاد   -

الفئة  من  الالعبين  من  معين  عــدد  بإشراك 
المنتخب  إلى  لالنضمام  المستهدفة  العمرية 
األولمبي، سواء بقرار من االتحاد يخص مسابقة 
الدوري أو الكأس، وإن تعذر ذلك فإن استحداث 
مسمي  أي  تحت  المدى  قصيرة  جديدة  مسابقة 
يتم فيها إلزام األندية بهذا المطلب سيكون له 

للمنتخب  األفضل  اختيار  على  كبير  إيجابي  تأثير 
األولمبي.

وضع  قد  يكون  بذلك  أنه  إلى  عطية  وأشار 
من  مقترحات  من  يــراه  ما  الكرة  اتحاد  أمــام 
الوصول  االختيار من أجل  شأنها تسهيل عملية 
إلى التشكيل األفضل للمنتخب األولمبي على مر 

السنوات القادمة.

تونس والشان
األفريقية  األمــم  كأس  تصفيات  قرعة  وكانت 
ليبيا  أوقعت  بالقاهرة،  ُأجريت  التي  للمحليين، 
في  ــًا،  ــاب وإي ذهــابــًا  تونس،  مع  مواجهة  فى 

المباراة رقم 13 من التصفيات.
التدريبي  األولمبي معسكره  المنتخب  واختتم 
للمواجهة  استعدادًا  التونسية  سوسة  بوالية 
من  التاسع  في  النيجيري،  نظيره  أمام  المرتقبة 
مارس المقبل، ضمن الدور التمهيدي للتصفيات 

األفريقية المؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020.
وأتاحت المباريات الودية الثالث التي خاضها 
المعسكر  في  عطية،  رضــا  بقيادة  المنتخب 
التكتيكي  الجانب  الختبار  فرصة  التونسي، 

والمهاري لالعبين، المناسب لمواجهة نيجيريا.
مباريات  ثــالث  األولمبي  المنتخب  وخــاض 
بوعلي  سيدي  أمــام  مباراتين  في  الفوز  حقق 
الساحلي  النجم  رديف  وعلى  رد،  دون  بهدفين 
االتحاد  أمــام  سلبيًا  وتعادل  رد،  دون  بهدف 

المنيستيري.

المنتخب األولمبي يواجه نيجيريا وعينه على أولمبياد طوكيو و»الفرسان« مع جنوب أفريقيا لبلوغ نهائيات األمم

معًا لتحقيق حلمي السنني في ثالثة أسابيع
القاهرة - الوسط
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● لوكا يوفيتش

كافة  تسهيل  رفيق،  بنادي  التسييرية  اللجنة  قررت 
الفريق  مرمى  حارس  لعالج  يلزم  ما  كل  ــراءات  إج
برقم  االحتفاظ  مع  الزناد،  أحمد  القدم  لكرة  األول 
الغاللة الخاص به ومنع أي العب من ارتدائه عرفانا 

وتقديرا لالعب.
الرسمية  الصفحة  على  النادي  إدارة  ونشرت 
الزناد  أحمد  كان  »طالما  »فيسبوك«،:  على  لرفيق 
رفيق  ابن  الجميع،  كبيرا، وسيظل كما عهده  اسما 
والكحلة  الحمراء  على  يوًما  يبخل  لم  الــذي  البار، 

فأبدع وأمتع لسنوات عدة«.
أن  الزناد،  لها  خضع  التي  الكشوفات  وأظهرت 

المشاركة  من  ستمنعه  لها  تعرض  التي  اإلصابة 
مع زمالئه بنادي رفيق، في ممارسة معشوقته هذا 

الموسم.
أقدم  ضمن  من  هو  رفيق  نــادي  أن  إلى  يشار 
غالبًا  أنه  أي  الكبار  بقاهر  ويسمى  الليبية  األندية 
عائقًا  ويكون  الليبية  الفرق  أكبر  أمامه  تنهزم  ما 
بـ  ومحبيه  عشاقه  بين  ويــدعــي  لطموحاتهم 
األحمرواألسود،  باللونين  الغاللة  ويرتدي  »الروفا«، 
وله شعبية كبيرة وجماهير عريضة ساهمت بنزوله 
يصعد  أن  قبل  الجمهور،  شغب  إثر  الثانية  للدرجة 

لألولى والممتاز.

 المنتخب األول يسعس السعاد الجماهير الليبية بالترشح إلى نهائيات كأس األمم األفريقية 2019 بمصر

إصابة ستمنعه من اللعب لنهاية الموسم:

إدارة رفيق تتعهد بالوفاء للحارس الزناد

قبل 48 ساعة من موعد نزاله األقوى في 
عالم االحتراف، وجه المالكم الليبي مالك 

الزناد، رسالة خاصة إلى والده، عندما نشر 
صورة لوالده، على صفحته بموقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، اليوم، علق عليها 
قائاًل: »أبي الغالي، ربي يحفظك«.

ويخوض البطل الليبي مالك الزناد، بعد 
غٍد السبت، نزاالً مع البطل الكوبي البانتيرا، 

والذي سيقام في مالطا، ويأمل في تكرار 
فوزه بالضربة القاضية، لتكون هي الثالثة 

له على التوالي، بعد أن أسقط منافسه 
الكاميروني تشامبا، في النزال األخير الذي 

استضافته مدينة هامبورج األلمانية في 
وزن 76 كيلو غراًما، ومن قبله البريطاني 
جيف كوميلز. وحقق الزناد خالل مسيرته 
12 فوًزا على التوالي، منها 11 بالضربة 

القاضية، ويتأهل إلى بطولة العالم 
للمالكمة، التي تتبع المجلس العالمي 
للمالكمة )WBS(، وهي واحدة من 4 

منظمات معترف بها من قبل قاعة مشاهير 
المالكمة الدولية التي تجيز جوالت بطولة 

المالكمة العالمية. من جانبها، أعلنت 
قناة »218«، بثها الحصري النزال المرتقب 

بين البطل الليبي مالك الزناد، والكوبي 
البانتيرا، والذي سيقام في مالطا، يوم 

السبت 2 مارس المقبل.

الزناد يستعين بوالده 
قبل نزاله مع الكوبي

كلف االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، الحكم 
المغربي نور الدين الجعفري، بإدارة مباراة المنتخب 
الوطني مع جنوب أفريقيا، المقرر لها في 24 مارس 

الجاري بتونس. ويستضيف »فرسان المتوسط « منتخب 
»األوالد« في الجولة األخيرة من تصفيات المجموعة 

األفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس األمم 
األفريقية 2019 بمصر.

ويدخل المنتخب الليبي المباراة بفرصة الفوز فقط 
ليرفع رصيده إلى عشر نقاط ويتأهل إلى نهائيات »مصر 
2019« بصحبة نيجيريا المتصدر المجموعة بعشر نقاط، 
ويتبقى لها مباراة على أرضها مع سيشل صاحب المركز 

األخير بنقطة واحدة، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا 
تسع نقاط في الترتيب الثاني. يشار إلى أن الحكم نور 

الدين الجعفري من مواليد 1978 »41 سنة«، وبدأ العمل 
بالشارة الدولية منذ العام 2013.

حكم مغربي يدير مباراة 
ليبيا وجنوب أفريقيا



 2019 مصر  إلى  والتأهل  دمي،  في  »بالدي 
لالعبي  فقط  ليس  جــدا  مهما  سيكون 
فالشعب  البالد،  لجميع  بل  الوطني،  المنتخب 
بعد  أخــرى  مــرة  يسعد  أن  يستحق  الليبي 

سنوات من المعاناة«
الدولي  الالعب  خاض  الكلمات،  هذه  من 
»بي  إلى  حديثه  التاجوري،  إسماعيل  الليبي 
الصفحة  على  نشر  الــذي  سبورت«  سي  بي 

اإلنجليزية للقناة اإلنجليزية الشهيرة.
بتقديم  حــوارهــا  ســي«  بي  »بــي  وبــدأت 
بـ»إسماعيل  الذاتية  الالعب  للسيرة  ملخص 
وترعرع  سويسرا  في  ولد  تاجوري–شريدي، 
األميركي  ــدوري  الـ فــي  ولعب  النمسا  فــي 
الممتاز لكرة القدم )MLS( لكنه خطط دائما 

ليبيا«. لتمثيل 

الحقيقة والحلم
وخاض التاجوري في حواره لـ »بي بي سي«، 
ونشأت  نمساوي  سفر  جواز  لدي   « ليقول: 
أنني  أعــرف  لكنني  أحبها،  التي  النمسا  في 
ليبي أبا عن جد، وهذا هو تراثي، ومن اليوم 
ألعب  أن  تمنيت  القدم،  كرة  الحترافي  األول 

لمنتخب ليبيا دون غيره.. كان حلما«.
سبتمبر  شهر  فــي  الحلم  ــذا  ه »تحقق 
الماضي ، بعد ظهر يوم معتدل في ديربان، 
وانتهت أول مباراة له بالتعادل بدون أهداف 
على  حافظت  والــتــي   ، أفريقيا  جنوب  مــع 
األمم  كأس  لنهائيات  التأهل  في  ليبيا  آمال 

األفريقية 2019«.
دواعي  من  »كان  قائال:  تاجوري،  ويتذكر 
الوطني  المنتخب  قميص  أرتدي  أن  سروري 
هذه  كانت  لقد   ، أفريقيا  جنوب  أمام  الليبي 

لحظة رائعة وعظيمة«.
بالنسبة  للغاية  مميزا  يوما  كــان  »لقد 

السنين.  طــوال  دعموني  الذين   ، لعائلتي 
سمعوا  عندما  لذلك  يوم  كل  معهم  أتحدث 
الوطني  الليبي  المنتخب  إلى  ساستدعى  أني 
وبعد  بالسعادة،  فيه  يشعرون  مــرة  ألول 
من  الرسائل  من  الكثير  تلقيت   ، المباراة 
العائلة واألصدقاء. كان شعورا رائعا وصراحة 

ال أستطيع أن أضعها في الكلمات«.
معه  وخضت  المنتخب  مع  اللعب  وواصلت 
عن  غبت  ثم  خسرناها،  التي  نيجيريا  مباراة 
 1-8 سيشيل  على  فيها  فزنا  التي  المواجهة 

في نوفمبر.

العودة بعد 37 عاما
على  المتوسط  البحر  فرسان  فريق  »فــوز 
لنا  يعني  المقبل،  مارس  في  أفريقيا  جنوب 
2019« والتي لم  التأهل إلى نهائيات »مصر 
يتمكن منتخب بالدي من تحقيق الوصول إال 
 37 الرابعة له، منذ  إلى نهائيات كأس األمم 

عاما«.
سنوات   ، ليبي  دبلوماسي  نجل  وأنفق 
النمسا  مع  الشرادي  التاجوري  في  التالعب 
أي  هناك  يكن  لم  له  بالنسبة  ولكن   ، فيينا 

سؤال حول مكان تواجد والئه الدولي.

المستقبل
في  ليبيا  بلعب  تاجوري  إسماعيل  ويحلم 
لي  »بالنسبة  وأضاف  األفريقية،  األمم  كأس 
أريد  لكني   2018 عام  في  جيدا  موسما  كان 
وأريد  الموسم.  هذا  أفضل  نتائج  أحقق  أن 
أهدافي  تحقيق  في  الفريق  أساعد  أن  دائما 

وبمساعدتي.«
أرض  على  بــه  القيام  يمكنني  مــا  »كــل 
أكون  أن  أتمنى  ذلك.  أفعل  سوف  الملعب 
العودة  إلى  أتطلع  الماضي.  العام  من  أفضل 

إلى العمل وال أستطيع االنتظار للبدء.«
بمواطنه  عالقته  عن  التاجوري،  ويقول 
ــدوري  ال فــي  يرافقه  ــذي  ال المنير،  محمد 
لوس  لفريق  لعبه  خــالل  مــن  األمــيــركــي 
صديق  »محمد  الــمــوســم،:  هــذا  أنجلوس 
عرفته  لقد  أخــي،  مثل  إنــه   ، لي  جــدا  جيد 
نحن  حقا.  جيدة  عالقة  ولدينا  سنوات  لبضع 
ما  لكن   LAFC في  اآلن  وإنه  كثيرا،  نتحدث 
سعداء  نحن  أسبوع.  كل  التحدث  نحاول  زلنا 

 MLS ــي  ف نــكــون  ألن 
في  ليــبيا  نمــثل  وأن 
المتــحدة.  الواليــات 

وهذا شرف.
»اآلن  وأضـــــــاف: 
نريـد أن نسـافر مــع 
الوطــني  المــنتخـب 

في شهر مـــارس، 
غير  وسيكون من 
العـودة  المعقول 
إلـــــى أمــيــركــا 
التأهل  غير  مــن 

األمم  كأس  لنهائيات 
بالقاهرة«. األفريقية 

اللعب في طرابلس
االضطرابات  في  الــتــورط  من  الرغم  على 
فرسان  ، وصل  البالد  في  المستمرة  المدنية 
األمم  كأس  إلى  المتوسط    األبيض  البحر 
في  كبير  بلقب  فاز  و  ،  2012 عام  األفريقية 
 ، )CHAN( 2014 بطولة األمم األفريقية عام
واحتل المركز الثالث في المجموعة التأهيلية 

لكأس العالم 2018.
ليبيا  أن  إلــى  بالنظر  رائعة  ــودة  ع إنها 
 ، عــام  منذ  أرضــهــا  على  مــبــاراة  تلعب  لــم 
يقرب  ما  منذ  مباراة  تستضف  لم  فطرابلس 
الشرادي  تاجوري  يلعب  سنوات.لم  ست  من 
بعد في ليبيا ، لكنه يأمل في أن يتمكن هو 
المشجعين  إعطاء  من  األقل  على  وزمــالؤه 
شيئا  للبالد  طويلة  معاناة  عاشوا  الذين 

يستحقونه.
مهما  سيكون  مصر  إلى  الوصول  وقــال: 
البالد،  لجميع  بل   ، لالعبين  فقط  ليس  جدا 
فالليبيون يستحقون أن يسعدوا مرة أخرى.«

سي«،  بي  لـ»بي  حديثه  التاجوري  واختتم 
فلن   ، أفريقيا  جنوب  على  فزنا  »إذا  بالقول: 

نفوز من أجلنا ولكن من أجل البلد«.

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 171 23 جمادى اآلخرة 1440 هــ
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التاجوري: سنعيد البسمة لليبيني ونتأهل ألمم القاهرة
في حوار هام أجرته معه هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« في أمريكا:

القاهرة - الوسط

نسعي لتحقيق الفوز علي جنوب 
افريقيا من أجل الشعب الليبي

مهاجمو أوروبا يفشلون وفان دايك األفضل

فريقه  ليقود  الماضي  السبت  هدفين  سجل 
باريس سان جيرمان إلى الفوز بثالثية على 

نيس، وليضيف لنفسه رقما قياسيا.
الدولي  الفرنسي  القدم  كرة  نجم  وأكد 
كيليان مبابي صاحب الـ 20 ربيعا، أنه يملك 
شغفا بتحطيم األرقام القياسية في عمر مبكر 
القادمة  السنوات  أن تشهد  وينتظر  للغاية، 
في  القياسية  األرقام  من  العديد  تحطيمه 
يصبح  أن  يتوقع  حيث  كالعب،  مسيرته 

األغلى في تاريخ كرة القدم.
تاريخ  في  العــب  أصغر  مبابي  وأصبح 
50 هدفا منذ نجاح  الـ  البطولة يكسر حاجز 
يانيك ستوبيرا في هذا مع فريق سوشو في 
عام 1982 عندما كان في الـ 21 من عمره، 

.»DPA« وفقا لتقرير
إلى  المسابقة  في  رصيده  مبابي  ورفع 
بالدوري  مباراة   89 في  أحرزها  هدفا   51
الفرنسي حتى اآلن، منها 16 هدفا مع فريقه 

السابق موناكو.
إدينسون  األوروغوياني  انضمام  ومنذ 
في  سيلفا  ردا  نيما  البرازيلي  إلى  كافاني 
فبراير  مطلع  في  بالفريق  اإلصابات  قائمة 
الحالي، لعب مبابي دور البطولة في صفوف 

باريس سان جيرمان.
كل  في  األقل،  على  هدفا  مبابي  وسجل 
الفريق  خاضها  مباريات   4 آخر  من  مباراة 
أسبوعين،  مــن  ــل  أق غــضــون  فــي  وذلـــك 
وبالتحديد منذ فوز الفريق 2ـ  0 على مضيفه 
اإلنجليزي في ذهاب دور  يونايتد  مانشستر 
ذلك  أتبع  ثم  األبطال،  لدوري  عشر  الستة 
في  متتالية  انتصارات   3 إلى  الفريق  بقيادة 

الدوري الفرنسي.
الالعب  حصد  مبابي،  سن  صغر  ورغــم 
الشاب العديد من الجوائز الفردية إلى جانب 
األلقاب التي نالها مع ناديي موناكو وباريس 

سان جيرمان ومع المنتخب الفرنسي.
مبكرا حيث سطع  مبابي  وظهرت موهبة 
بقطاع  التحاقه  قبل  بوندبي  أكاديمية  في 

الشباب في نادي موناكو عام 2013 .
وبدأت مشاركات الالعب مع فريق موناكو 
بالدوري الفرنسي في عام 2015 وهو في الـ 
16 من عمره كما توالت أهدافه بشكل رائع 
في موسم 2016 ـ 2017 ليقود الفريق إلى 
األولى  للمرة  الفرنسي  الدوري  بلقب  الفوز 

منذ 17 عاما.
أصبح  بعدما  قياسيا  رقما  مبابي  وحقق 
من  بانتقاله  التاريخ  في  شاب  العب  أغلى 
موناكو إلى سان جيرمان مقابل 180 مليون 
يورو، كما أصبح ثاني أغلى العب في التاريخ 

بعد زميله نيمار.
سان  مع  الفوز  في  مبابي  نجاح  وبعد 
وكأس  الــدوري  هي  ألقاب   3 بـ  جيرمان 
في  الفرنسي  الدوري  رابطة  وكأس  فرنسا 
أول موسم له مع الفريق، ترك الالعب أكثر 
أول  في  الفرنسي  المنتخب  مع  بصمة  من 
بطولة كبيرة له مع الفريق حيث فاز بجائزة 
أفضل العب شاب في كأس العالم 2018 في 

روسيا بعد عروض متميزة.
مع  الدولية  مسيرته  بدأ  مبابي  وكــان 
لكن   2017 عــام  في  الفرنسي  المنتخب 
في  كانت  الفريق  مع  له  الحقيقية  البداية 
الذي أصبح خالله أصغر  الروسي  المونديال 
في  الفرنسي  للمنتخب  هدفا  يسجل  العب 
أصغر  ثاني  العالم، كما صار  بطوالت كأس 
بطوالت  تــاريــخ  فــي  هــدفــا  يسجل  ــب  الع
العالم وال يتفوق عليه في هذا سوى  كأس 

األسطورة البرازيلي بيليه.
المنتخب  بارزا في فوز  ولعب مبابي دورا 
األداء  خالل  من  البطولة  بلقب  الفرنسي 
واألهــداف  الفريق  مع  قدمه  الــذي  القوي 
األربعة التي سجلها والتي جعلته ثاني أفضل 
هدافي البطولة بفارق هدفين عن اإلنجليزي 
هاري كين، متصدر قائمة هدافي المونديال 

الروسي.
وتشير أرقام مبابي إلى قدرته على تحقيق 
المستقبل،  القياسية في  األرقام  العديد من 
السيما  بــالده،  منتخب  أو  ناديه  مع  سواء 
مع  دولية  مباراة   28 اآلن  حتى  خاض  وأنه 
المنتخب الفرنسي وسجل خاللها 10 أهداف 

في غضون أقل من عامين.
ليليان  السابق  الفرنسي  النجم  ويتصدر 
مع  مشاركة  الالعبين  أكثر  قائمة  ــورام  ت
مباراة   142 برصيد  الفرنسي  المنتخب 
دولية، فيما يستحوذ تييري هنري على لقب 

الهداف التاريخي برصيد 51 هدفا.
ومع صغر سن مبابي، يبدو الالعب مرشحا 
لتحطيم الرقمين خالل السنوات المقبلة في 

ظل المستويات الرائعة التي يقدمها.

لم يقع ضحية لمراوغة أي العب في الدوري اإلنجليزي أو دوري أبطال أوروبا

ذكرت صحيفة »توتو سبورت«، أن يوفنتوس لم يتخل عن 
فكرة التعاقد مع نيكولو زانيولو، العب روما الصاعد، مشيرة 
إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لليوفي، على اتصال 

دائم بوكيل أعمال الالعب.
والذي  روما،  العب  مع  التعاقد  يوفنتوس،  نادي  ويحاول 
الحالي  الموسم  انطالق  منذ  العاصمة  ذئاب  برفقة  تألق 
بمختلف المسابقات.وأضافت الصحيفة، أن باراتيسي، اجتمع 
في وقت سابق مع وكيل الالعب في العاصمة مدريد، الفتة 

إلى أن السعر المتوقع لرحيل زانيولو، يبلغ 50 مليون يورو، 
وفي الوقت نفسه، يعمل روما على تجديد عقد الالعب الذي 

يحصل على 700 ألف يورو سنويا.
يستعد  لروما،  الرياضي  المدير  مونشي،  أن  وأوضحت 
لتقديم راتب سنوي بقيمة مليوني يورو باإلضافة للمكافآت.
وختمت الصحيفة بأن فرص زانيولو في الرحيل عن روما، 
قد تكون مرتبطة بمستقبل النادي ومدى نجاحه في التأهل 

لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يوفنتوس مصمم على ضم نجم »الذئاب«
مستقبل مظلم لألرقام القياسية على أقدام مبابي

تنطلق غدا الجمعة فعاليات بطولة 
ليبيا لـ»لوشو كونغ فو« في إسلوب 

الساندا »المالكمة الصينية« 
بمشاركة 144 العبا والعبة 

يمثلون 12 ناديا من مختلف أنحاء 
ليبيا، وهم: »الترسانة واتحاد 
الشرطة والوحدة وأبوسليم« 

من المنطقة الغربية، و »النصر 
واألهلي بنغازي والهالل والصقور 

طبرق والتحدي« من المنطقة 
الشرقية ، و»القرضابية سبها 

والتحدي حج حجيل مرزق ونجوم 
الواحة مرزق« من المنطقة 

الجنوبية. وتقام منافسات البطولة 
التي توقفت منذ سنوات، على 

مدار يومين في مجمع سليمان 
الضراط بالمدينة الرياضية 

ببنغازي، ضمن البرنامج العام 
لالتحاد العام الليبي للوشو كونغ 

فو السنوي لعام 2019 الختيار 
عناصر المنتخب الوطني لكل 

الفئات السنية »الناشئين والشباب 
والكبار« من الجنسين.

144 العبا في بطولة ليبيا لـ »لوشو كونغ فو«

واالتــحــاد  طــرابــلــس،  األهــلــي  فريقا  يــدخــل 
المصراتي، في معسكر خارجي بتونس الشقيقة، 
استعداد للدوري الرباعي األول والثاني من كأس 
مارس  في  ينطلق  الذي  الليبي،  الطائرة  الكرة 
المقبل. وكان االتحاد الليبي للكرة الطائرة، حدد 
مواعيد الدوري الرباعي بمرحلتيه األول والثانية، 

السبت  يوم  األول  الرباعي  التجمع  يقام  حيث 
بطرابلس،  الكبرى  بالقاعة  مارس،   9 الموافق 
فيما يقام التجمع الرباعي الثاني المتوج ببطولة 

الدوري يزم 19 مارس، بقاعة مصراته.
الدورى  مباريات  جميع  تقام  أن  المقرر  ومن 
الرباعي للطائرة بحضور الجمهور. ويشار إلى 

الليبي  الدوري  االتحاد توج ببطولة  أن فريق 
التاسعة في تاريخه، في 14  اليد للمرة  لكرة 
على  النهائي  في  فوزه  عقب  الجاري  فبراير 
نظيره الهالل بنتيجة 20 هدف، مقابل 16، في 
المباراة التي أقيمت أمس األحد بقاعة غريان 

لأللعاب الرياضية. 

رباعي الطائرة يذهب باألهلي طرابلس واالتحاد المصراتي إلى تونس

تعاون ليبي - إسباني
في األلعاب األولمبية

اتفاقية  الليبية  األولمبية  اللجنة  وّقعت 
اإلسبانية، بمدريد  تعاون مع نظيرتها 

مساء أمس، بحضور الدكتور جمال الزروق 
السباعي  ومحسن  الليبية،  األولمبية  رئيس 

النائب األول، وخالد الزنكولي األمين العام، 
رئيسها  اإلسبانية  األولمبية  اللجنة  ومثَّل 

كابيزاس  وفكتوريا  بالنشو،  أليخاندرو 
األمين العام.. واتفق الجانبان على دعم 

والحفاظ على مهمة  األولمبية  الحركة 
تعزيز السالم والقيم األخالقية واألدبية 

التواصل والتعاون  للرياضة، واالتفاق على 
المشترك وإدانة أي نوع من التمييز 

العنصري في الرياضة، فضاًل عن تأكيد دعم 
للقضاء على تعاطي  الرامية  الجهود  جميع 
اللجنة  التواصل مع  المنشطات، من خالل 

وتدعيم  المنشطات،  لمكافحة  الدولية 
واالستفادة  برامجها  لتنفيذ  المحلية  اللجان 
لتفعيل  اإلسبانية، وحضورهم  الخبرات  من 

الليبية  األولمبية  األكاديمية  برامج 
والتطوير. بالتنمية  والمتعلقة 

النجم الفرنسي عمره 20 عامًا  وأصبح ثاني أغلى العب في تاريخ الكرة

● من منافسات الكونغ فو الليبي

● فان دايك

● إسماعيل التاجوري

● التاجوري يحتفل بأحد أهدافه

● كيليان مبابي

كرة  في  والتقييم  اإلحصائيات  مراكز  بين  الجدل  يثار 
القدم، حول ما إذا كان الالعب الهولندي فيرجل فان 
دايك أفضل مدافع بالعالم حاليا، بعد المستوى الالفت 
الذي قدمه مع ليفربول اإلنجليزي خالل أكثر من عام، 
، لكن يبدو أن رقما مذهال يثبت ذلك بطريقة عملية.

وكشفت إحصاءات أن فان دايك لم يكن ضحية ألي 
مراوغة من أي العب في الموسم الجاري من الدوري 
اإلنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم 
يستطع الوصول إليه أي مدافع في »البريميرليغ«، وفقا 
لـ»سكاي سبورت«. ولم يتعرض فان دايك للمراوغة 
في أي مباراة خاضها هذا الموسم، وهو رقم مذهل 
خاصة أنه واجه عددا من أفضل الالعبين المهاريين 
في العالم، مثل البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي 
المقابل،  وفي  وآخرون.  أغويرو  سيرجيو  واألرجنتيني 
نال أبرز نجوم الدفاع بالدوري اإلنجليزي، مثل الفرنسي 
والبلجيكي  لويز  دافيد  والبرازيلي  البورت  أيميريك 
 5 بين  المراوغات،  من  نصيبهم  ألديرفيريلد،  توبي 
و12 مرة خالل الموسم الجاري. وتحسن دفاع ليفربول 
إلى  انتقاله  منذ  الهولندي  المدافع  قيادة  تحت  كثيرا 
األقوى  الدفاع  أصبح  حتى   ،2018 يناير  في  "أنفيلد" 
في إنجلترا هذا الموسم، حيث لم تتلق شباك الفريق 
سوى 15 هدفا حتى اآلن. وسيغيب فان دايك عن لقاء 
فريقه المهم أمام بايرن ميونيخ بذهاب دوري أبطال 
أوروبا بسبب اإليقاف، مما قد يعرض ليفربول لخطورة 

استقبال األهداف من هجوم بطل الدوري األلماني.
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يعني في منظومة الدولة؟

بدأ العمل به؟

يتحكم في إدارة سجالته؟

يكمن احتمال التزوير فيه؟
هذا السجال بشأنه؟

الرقم القومييمكن تحصينه من التزوير؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

جمعة بوكليب

 كل شيء  

كنتُ تلميذًا بالسنة الخامسة االبتدائية، بمدرسة طرابلس 
المركزية، حين أبلغني والدي–رحمه اهلل–أنه قرر أن يصحبني 
العام  إلى مدينة طبرق. كان ذلك تقريبًا في  معه في رحلة 
األميركية–السوفياتية  المواجهة  بعد  أذكر  ما  وعلى   1963
في كوبا التي كادت لوال لطف اهلل أن تؤدي إلى حرب نووية. 
على  بوداعة  تستلقي  غِرة  مثلي  آنــذاك  طرابلس  وكانت 
شاطئ »المتوسط« الجنوبي بأبواب وشبابيك مشرَّعة على 
الحلم من كل الجهات، ولم تكن تعرف بعد أنها كانت تسير 
مفتوحتين  وبعينين  طريتين  بقدمين  التاريخ  طرقات  في 
لمدة  تبتلعها  سوف  هاوية  باتجاه  وطيبة  فضول  يسكنهما 

أربعة عقود زمنية كالحة وطويلة.
ألسبوعين،  أبوابها  أغلقت  والمدارس  شتاء،  الوقت  كان 
والــدي،  وكــان  السنة.  نصف  لعطلة  المقررة  المدة  وهي 
للديوان  التابعة  الملكية  المخازن  بــإدارة  يعمل  وقتذاك، 
المخازن  من  أثاث  قطعة  شحن  وكلف  بطرابلس،  الملكي 
إلى قصر  يقودها سائق،  روفر«  بطرابلس، في سيارة »الند 

السالم في مدينة طبرق.
األسبوعين،  قرابة  ــودة،  وع ذهابًا  الرحلة،  استغرقتنا 
تختزن  ذاكرتي  زالت  وال  عمري،  مغامرات  أمتع  من  وكانت 
تلك  في  لي  وأتاحت  تفاصيلها،  من  الكثير  وحب  بحميمة 
بري  سفر  في  مرة،  ألول  أبي،  مرافقة  متعة  المبكرة  السن 
طويل وممتع فتح عيني وقلبي وخيالي على تفاصيل طبيعية 
في  كعقد  منظومة  وجبال  ووديان  وقرى  مدن  في  وبشرية 
جيد شريط ساحلي نحيل ولم تكن تبدُ، قبل ذلك، لي سوى 
مدرسي  جغرافيا  كتاب  في  خريطة  سوداءعلى  صغيرة  بقع 

بائس، وبغالف أزرق.
قد تكون تلك الرحلة بداية إلحساس في داخلي بانبثاق 
وشعب.  وطن  إلى  انتماء  في  لرغبة  وأولية  مبهمة  مشاعر 
عبر  قادني  معرفي  لفضول  أولى  بذرة  أيضًا  تكون  وربما 
األعوام لحب السفر والترحال في عالم واسع، ومثير للدهشة. 
سطوره  بين  حملني  اغتراب  كتاب  فاتحة  كانت  أيضًا  ربما 

وحملته، على مضض، في جراب عمري: من يعرف؟!
بعد بلوغي سني الشباب، واقتنائي جواز سفر يحمل اسمي 
بشكل  وتغيرتُ  حولي  من  الدنيا  عرفت  تغيرتُ،  وصورتي، 
الفت. صارت طرابلس أضيق من خرم إبرة، وتحولت كل ليبيا 
ما  حوزتي  في  أملك  أعد  ولم  حياة،  بال  إلى صحراء مضجرة 
يكفي من وقت للتصالح مع هرمونات ذكورة أنانية ومهتاجة 
من  هائالن  جناحان  لي  فنبت  دمــي،  إلى  طريقها  عرفت 
سماوات  غواية  واستلمتني  فرحًا،  فطرتُ  وأحالم،  شهوات 
خالل  أنني  والندم  لألسف  يدعو  ما  بعيدة.  مدن  في  غريبة 
مرحلة االضطراب تلك وما تالها، سقطت سهوًا من أجندتي 

زيارة الجنوب الليبي.
بدأت  قلياًل،  المتأخرة  العمرية،  المرحلة  هذه  في  اآلن، 
بزيارة  ولو  قيامي  لعدم  بالتقصير  نفسي  قرارة  في  أشعر 
والظروف  نفسي  وألــوم  الجنوب.  وقــرى  مدن  إلى  واحــدة 
ال  لليبيا  انتمائي  أن  أحس  بدأت  ألنني  ذلك،  على  والوقت 
الجزء من وطن  تراب ذلك  بقدمي على  أخُط  لم  ما  يكتمل 
أدّعي، أمام الغرباء، انتمائي إليه وأتبجح دومًا، في سطور ما 

أكتب وأنشر، بمعرفته.
للسلم  جانحًا   ،1951 العام  االستقالل  منذ  كان،  الجنوب 
وللصمت، بعيدًا عن مماحكات وفخاخ الساسة في العاصمة 

وقريبًا من اهلل.
وقع  النظام،  سقوط  بعد  األخيرة،  الثماني  السنوات  في 
ومهربي  للصوص  مرتعًا  وصار  مهلكة،  محرقة  أتون  في 
أهله  كاد  حتى  الغرباء  وانتهكه  والمخدرات،  والسالح  البشر 
قطعة  وسقط  ديارهم،  في  مرعوبين  الجئين  إلى  يتحولون 
العجز ممن  وربما  والنسيان  المتعمد  التجاهل  قطعة صريع 
يقيمون في سرايا طرابلس، وضاعت سدى في فضاء صحرائه 
لليبيا  وكأنه ال يمت  والمساعدة،  للعون  أهله طلبًا  صرخات 

بصلة.
لكن حين بدأت قوات المشير حفتر في التقدم نحوه تحت 
انتبهت وسائل اإلعالم  أيدي غاصبيه،  عنوان استرداده من 
المحلية والعربية والدولية إليه، وتذكرته، بعد ألي، حكومة 

الوفاق في طرابلس، ومندوب األمم المتحدة!!
وبعيدًا عن »خالبيط« سياسيين أميين سياسيًا، وحزبيين 
ينتمون لمصالحهم ومن يمولها ماليًا وعسكريًا، وميليشيات 

مسلحة ال تجيد سوى النهب:
الجنوب حتى  في  المعارك  إن  القول  المشروع  أليس من 
العرض  عن  والدفاع  األرض  استرداد  أجل  من  هي  اآلن 

واالنتماء للوطن؟!
ومنع  والنفوذ  النهب  أجل  من  الشمال  في  االقتتال  وإن 

قيام دولة؟!
فقط، الجنوبيون، من أول الجفرة إلى أوزو، الذين أكتووا 
أي  إلى  قرار  بأيديهم  من  الماضية،  السنوات  نار  بجحيم 

فصيل ينتمون وإلى أي راية ينحازون.

جنوب.. جنوب

قد تكون تلك 
الرحلة بداية 

إلحساس في 
داخلي بانبثاق 

مشاعر مبهمة 
وأولية لرغبة في 
انتماء إلى وطن 

وشعب.

غريان هي إحدى المدن التي تقع في الجزء الشمالي الغربي لليبيا، 
تحديدًا على قمة الجبل الغربي، وهو ما يجعل مناخها ذات طبيعة 
مميزة، خصوصًا في فصل الشتاء، وفي هذه األيام تشهد المدينة 

تساقط الثلوج على أنحاء متفرقة منها، مما ينعكس في شكل مبهر 
رصدته عدسات المواطنين في أكثر من مكان.

ونشر المجلس البلدي غريان وعدد من الصفحات الليبية على 
»فيسبوك« صورًا لمشاهد سقوط الثلوج على مرتفعات جبلية وبعض 

شوارع المدينة.
وعلى بعد 75 كم جنوب مدينة طرابلس ترتفع عن السهول سفوح 

جبل غريان في مشهد رائع، ذو طبيعة جبلية مميزة، وهناك الطريق 
الجبلي الملتوي والمصمم بشكل مبهر.

ويعيش سكان المدينة على الزراعة أساسًا وخاصة زراعة الزيتون، 
حيث تنتشر أشجار الزيتون في كل أرض غير مأهولة في غريان، حيث 

تشتهر المدينة بزيت الزيتون ذي الجودة العالية منذ القدم.

 أشجار غريان
تكتسي بالثلوج

بعد سقوط  لوسي بوينتون.. »ظل« رامي مالك
النظام، وقع 

في أتون محرقة 
مهلكة، وصار 

مرتعًا للصوص 
ومهربي البشر 

والسالح 
واملخدرات، 

وانتهكه الغرباء 
حتى كاد 

أهله يتحولون 
إلى الجئني 

مرعوبني في 
ديارهم

أقوالهم

»الجامعة العربية غائبة عن تسوية 
النزاعات القائمة في ليبيا وسورية 

والعراق«.

وزير الخارجية الجزائري
عبد القادر مساهل

»سيتم رفع حالة القوة القاهرة 
عن حقل الشرارة النفطي عندما 

يخرج منه أفراد ميليشيا المدنيين 
المسلحة«.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

»لقد تبين لفرق العمل أنه ال يوجد 
مصدر يعول عليه لإلحصاءات 

في ليبيا«.

المديرة اإلقليمية في البنك الدولي
ماري فرانسواز

الجامعة العربية قررت لعب دورً كبيرً 
لتطوير األجندة األوروبية وتوحيد 

الموقف العربي األوروبي
 من الملف الليبي

صالح الدين الجمالي

مع كل ذكر السم النجم األميركي )مصري األصل( رامي مالك، الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، تُذكر صديقته 
الممثلة لوسى بوينتون، والتي ترافقه دومًا كظله في كل المناسبات وتجمعهما عالقة عاطفية.

وكثر الحديث عن بوينتون بعد فوز مالك بالجائزة عن دوره في فيلم »Bohemian Rhapsody«، إذ رصدت 
عدسات المصورين الممثل مصري األصل أثناء تقبيله لصديقته لوسى بوينتون، المولودة في 17 يناير 1994، وهي 

ممثلة أمريكية - إنجليزية. وظهرت لوسي بوينتون ألول مرة على الشاشة مع دور 
رائد في فيلم »miss cotre« عام 2006، كما جسدت دور ماري أوستن 

في فيلم »Bohemian Rhapsody«، لتشارك رامي مالك البطولة. 
وولدت بوينتون في نيويورك بالواليات المتحدة، لكنها ترعرعت 

في العاصمة اإلنجليزية لندن، وهي ابنة الصحفى جراهام 
بوينتون المولود في بريطانيا، ولديها أخت تكبرها سنًا، تدعى 

إيما لويز بوينتون. وإلى جانب عملها كممثلة فهي أيضًا 
محررة السفر الجماعي لمجموعة 

»تلغراف ميديا«.

معرض ملسيرة
تييري موغلر

قدم مصمم األزياء الفرنسي تييري موغلر في متحف 
الفنون الجميلة في مونتريال أول معرض مكرس 

لتصاميمه، تضمن مالبس ورسمات وأرشيًفا تستعيد 
مسيرة امتدت على أكثر من 35 عامًا.

وبعدما رفض مرات عدة عرض أعماله رغم 
طلب متاحف عدة في العالم، اختار موغلر 

المدينة الكندية لمعرضه االستعادي هذا، 
على ما أكد المصمم الفرنسي خالل 

مؤتمر صحفي. ويضم معرض »تييري 
موغلر: كوتوريسم« عشرات القطع 
التي ترمز إلى مسيرة المصمم من 

مالبس وأزياء وصور ورسوم ومقاطع 
مصورة تستعيد مسيرته من العام 

1977 إلى 2014.
وقال موغلر )70 عامًا( »أتأثر 
كثيرًا عندما أرى كل هذه القطع 

لكوني تمكنت من حشد حرفيين 
استثنائيين حول عملي«. وقالت 

ناتالي بونديل مديرة متحف الفنون 
الجميلة في مونتريال إن المعرض 

منظم على »شكل أوبرا« من فصول 
عدة ويجمع بين األزياء والموسيقى وبث 

المقاطع المصورة من أجل توفير أجواء معينة 
تجسد المشاريع المختلفة التي شارك فيها 

المصمم منذ نهاية السبعينات.

التكنولوجيا 
في خدمة الحيوانات األليفة

ظهرت أجهزة مراقبة تعّلق بالطوق المحيط 
برقبة الهرّ أو الكلب بين آالف اإلكسسوارات المعروضة، 

في المعرض العالمي لألجهزة المحمولة، الذي انطلق اإلثنين 
في برشلونة. وتسمح هذه األجهزة بتتبع تحركات الحيوانات 

ورصد موقع وجودها، لمعرفة مثًل إذا نامت أو لعبت 
أو ركضت أو مشت لمدّة طويلة، وذلك بواسطة هاتف 

ذكي. ويسمح بعضها حتى بتحديد منطقة آمنة حول 
المنزل، عبر تطبيق محمول وتلقي بلغات وقت خروج 
الحيوان من هذا الموقع. وعرضت »فودافون« التي 

تعدّ ثاني أكبر مشغّل اتصاالت في العالم، 
جهازًا اسمه »كيتي« لتتبّع الحيوانات متاحًا 
في كّل أوروبا. وهذا الجهاز المقاوم للمياه 

مصنوع من الفوالذ وتخدم بطاريته 
10 أيام من دون الحاجة لشحنها. 
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