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 في ليبيا..
 »نحن ال نزرع القعمول«

ص 16

تأجيل

فضاء

تعد وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
في التاسع والعشرين من مارس الجاري 

أول مهمة فضائية من نوعها في 
التاريخ، وستكون مقتصرة على رائدتي 

الفضاء كريستينا كوخ، وآن مكالين 
اللتان ستقومان بالمشي خارج المحطة 
الفضائية الدولية، في مهمة الستبدال 

بطاريات كان قد تم تركيبها في الصيف 
الماضي. وكانت رائدة الفضاء السوفياتية 
سفيتالنا سافيتسكايا أول امرأة تسير في 

الفضاء، وذلك في 25 يوليو 1984، في 
حين أن أول رائدة فضاء في التاريخ هي 

السوفياتية فالنتينا تريشكوفا.

استبعدت ثالثة مصادر في منظمة الدول 
المصدرة النفط »أوبك« أن تتخذ المنظمة 

وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة 
اإلنتاج في أبريل، إذ سيكون من السابق 

جدًا ألوانه تكوين صورة واضحة لتأثير 
تخفيضات إمداداتهم على السوق بحلول 

ذلك الوقت. وتوقعت المصادر االتفاق 
على سياسة إنتاج التحالف لمعروف باسم 

)أوبك( في يونيو المقبل، وأن تمديد العمل 
باالتفاق هو السيناريو المرجح حتى اآلن.

مليار 177.6
دوالر

ميزانية اإلنفاق العسكري
 للصين هذا العام

نفط

كل شيء

للنساء فقط

قريبا في ليبيا
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تكريم سعاد حسني في 
مهرجان »شرم الشيخ 

للسينما اآلسيوية«

»الفرسان« تتحصن 
باملحترفني أمام 

»األوالد«

 تقارير غربية: دعم عسكري روسي للجيش الليبي
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الهواري: العمل الحقوقي في ليبيا لم يعد آمنًا

 الحكومة املوقتة باعت سندات بـ23 مليار دوالر منذ العام 2014

قائد
فرضت األحداث الساخنة التي تشهدها 

الجزائر اسم رئيس أركان الجيش، الفريق 
أحمد قائد صالح، كرقم مهم في معادلة 

الحراك ضد ترشح الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة. فالجنرال 

ذو الـ79 عامًا، أصدر بيانين 
خالل 24 ساعة، أكد خاللهما أن 
الجيش لن يسمح بعودة 

البالد إلى سنوات 
الجمر واأللم، والتزامه 

بتأمين االنتخابات.
ما بين البيانين 

تتزايد األلغاز حول 
انحيازات الجيش، إذ 

يقول مراقبون إن 
الجنرال، ابن جيش 
التحرير، يسعى إلى 

امتصاص غضب 
الشارع قبل االنتخابات 

الرئاسية؛ لتمرير الوالية 
الخامسة لبوتفليقة، ومن ثم 

الشروع في ترتيبات جديدة 
لما بعدها!.. لكن السؤال 

يتعاظم حول اختيارات الجيش 
في المرحلة المقبلة، في 

ظل استمرار تصاعد الغضب 
الشعبي في الشارع الجزائري؟

اجتماع »السراج-حفتر« صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
تباينت ردود فعل ومواقف المراقبين والسياسيين 
رئيس  جمع  ــذي  ال ظبي  ــو  أب لقاء  نتائج  حيال 
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
المشير  المسلحة  للقوات  العام  والقائد  السراج 
لكسر  خطوة  اعتبر  الذي  اللقاء  وهو  حفتر،  خليفة 
حول  الجدل  وتركز  الحالي،  السياسي  الجمود 
اتفاًقا  فالبعض سمّاها  اإلجتماع،  مخرجات  طبيعة 
أن  قبل  »صفقة«،  آخرون  واعتبرها  مكتوب،  غير 
يخرج رئيس المجلس الرئاسي خالل لقاء مع عمداء 
ما جرى كان  أن  ليوضح  الماضي  الثالثاء  البلديات 
إطالة  »عدم  هي  رئيسية  نقاط  ثالث  على  توافًقا 
الفترة االنتقالية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، 
وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا 
ليعود  إلجرائها«،  المالئم  المناخ  وتوفير  العام 
المتحدث باسمه محمد السالك ويعلن أن ما جرى 

هو »تشاورات«!
التصريحات التي تناولت اللقاء على مدار األسبوع 
العملية  مجريات  على  التفاؤل  من  مزيدًا  ألقت 
لألسبوع  ــى  األول ــام  األي في  ليبيا  في  السياسية 
الجاري، بالنظر إلى اعتبار البعض أن ما جرى يمكن 
عن  يفصح  لم  الطرفين  بين  »صفقة«  يكون  أن 

تفاصيلها المحددة بعد..
اجتماعه  أّن  إلى  أيضًا  لقائه  في  أشار  السراج 
اللقاءات  منطلق  من  »يأتي  حفتر  المشير  مع 
والتشاورات مع جميع األطراف على الساحة الليبية، 
من أجل حقن الدماء، والوصول إلى صيغة تجنيب 
أنه  معتبرًا  العسكري«،  والتصعيد  الصراع  البالد 
نفسه  الوقت  في  وشدد  عليه«  البناء  يمكن  »لقاء 
إلى  يأخذنا  والبديل  خيارنا،  هو  »السالم  أن  على 
وتدمير  الدماء  إراقــة  من  والمزيد  مسلح،  صراع 
رابح  بينما لن يكون هناك  المنشآت والممتلكات، 
بل هناك خاسر واحد هو الوطن«، واعتبر أن مدنية 
الدولة، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي 

للسلطة، هي »»مبادئ غير قابلة للتنازل«
الصعيدين  على  حفتر(  )السراج  لقاء  ــداء  أص
حيث  أغلبه،  في  إيجابيًا  كان  واإلقليمي  الدولي 
وإيطاليا  أميركا وبريطانيا وفرنسا  رحبت حكومات 
بنتائج اللقاء، وال سيما ما يتعلق بـ»إعالن التوصل 
المراحل  إنهاء  ضرورة  بشأن  سياسي  اتفاق  إلى 
االنتقالية في ليبيا من خالل إجراء انتخابات عامة، 
وتوحيد  البلد،  في  االستقرار  على  الحفاظ  وسبل 

مؤسساته«.
المتحدة، أنطونيو  العام لألمم  كما عبر األمين 

على  و»أثنى  لالجتماع  ارتياحه  عن  غوتيريش، 
االتفاق  سيما  وال  تقدم،  من  أحرزاه  لما  الطرفين 
ليبيا  في  االنتقالية  المراحل  إنهاء  ضــرورة  على 

وإجراء انتخابات عامة«.
طالب  بــدوره  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
الليبيين بـ»االحتكام للعقل وأال تبقوا أسرى ألحقاد 
الماضي«، قائاًل: »لقد دقت ساعة الحقيقة والخيار 
لكم: فإما أن تحتكموا للعقل أو للغريزة، وإما تبقون 

أسرى أحقاد الماضي«.
على  األكثر  التعليقات  صاحبة  إيطاليا  وكانت 
جوزيبي  الحكومة،  رئيس  قال  إذ  اللقاء،  نتائج 
كونتي، إن بالده تتابع عن كثب ما يحدث في ليبيا 
باعتبار أن هذا »ملفنا األول فيما يتعلق بالسياسة 
الوقت  هو  هــذا  يكون  أن  حقًا  ونأمل  الدولية، 
المناسب للتوافق، ولكني أقول ذلك مع كل الحذر 

المحيط بالمسألة«.
وكشف كونتي عن أن السراج وحفتر »قبال إعادة 
تشكيل مجلس الرئاسة وإنشاء مجلس أمن وطني 
»لطالما  أنه  إلى  الفتًا  المسلحة«،  للقوات  مشترك 
االجتماعات  هذه  كبيرين  واهتمام  بترحيب  تابع 

ل عدم أخذ أي شيء كأمر مسلم به«. أفضِّ
السياسيين  ــاط  أوسـ فــي  اآلراء  وانقسمت 
والنشطاء الليبيين بين مؤيد ومتحفظ، فاإلعالمي 
الليبي محمود شمام طرح في معرض التعليق على 
اللقاء، تصورًا يراه قد يكون صالحًا للخروج بالبالد 
مجلس  على  وهو»االتفاق  الحالي،  المأزق  من 
رئاسي خالل شهر، والدعوة إلى انتخابات تشريعية 
خالل شهرين على أن تعقد خالل ٩ أشهر، واختيار 
وطنية  وحــدة  حكومة  وتشكيل  حكومة  رئيس 
خالل  أعلى  دفاع  مجلس  وتشكيل  شهرين،  خالل 

شهرين«..
وكان لعضو المجلس األعلى للدّولة أبو القاسم 
أبوظبي،  للقاء  عمومه  في  داعم  غير  رأي  قزيط 
أن  علينا  قائاًل:  الصخيرات،  التفاق  تجاوزًا  فاعتبره 
نعرف ما الذي حدث بالضبط، مع الحاجة إلى تطوير 
لكن هذا  له،  بديل  أوالبحث عن  الصخيرات  اتفاق 
ليس باألمر السهل، وأعتقد أنه ال يوجد دعم دولي 
خاصة أميركي، وهو األهم لتجاوز الصخيرات حتى 

اآلن«.
المتحدة،  األمم  في  السابق  ليبيا  مندوب  ورأى 

عبدالرحمن شلقم، أن اللقاء يشير إلى أّن »الملف 
الدولية  القوى  موائد  على  بجدية  وضع  الليبي 
فرضًا  أقول  ال  ــ  قرارًا  ثمة  أّن  إلى  الفتًا  الفاعلة، 
السلمي  الليبي   - الليبي  المسار  تحريك  ولكن  ــ 

لحسابات إقليمية ودولية«.
التكتم  أن  الليبي  للشأن  متابعون  رأى  وفيما 
أبوظبي  اجتماع  في  المشاركة  األطــراف  قبل  من 
عن اإلدالء بتفاصيل أكثر، يرى آخرون أن ذلك قد 
يكون أمرًا متفًقا عليه كي ينجو من حمالت انتقاد 
تجد  ربما  أطــراف  قبل  من  نسفه،  إلى  تؤدي  قد 
في  النتائج  تتبلور  أن  إلى  المشهد،  خارج  نفسها 
رسمي،  بشكل  عنه  يعلن  ألن  قابل  محدد  اتفاق 
فحوى  عن  تنشر  الزالت  كثيرة  تسريبات  أن  رغم 
وليست  معلومات  أنها  أصحابها  ويؤكد  جرى،  ما 
استنتاجات أواحتماالت، منها، ما كتبه الدبلوماسي 
الليبي فرج الزروق على صفحته بـ)فيسبوك(، قائاًل: 
»ما تم في أبوظبي هو االتفاق على مبادئ أساسية 
تمثلت في مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات وأن 
تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية 
وتقليص الفترة االنتقالية والذهاب إلى االنتخابات، 
الضغط  ورقة  يده  وفي  االحتماع  السراج  ودخل 
أشخاص  خمسة  االجتماع  حضر  فيما  األمريكية، 
وستيفاني  وسالمة  وحفتر  الــســراج  هم  فقط، 
على  التوافق  وبعد  األبــرز!  المحرك  كان  وبــودي 
تنفيذية  تصورات  عدة  قدمت  األساسية  المبادئ 
بخصوصها وهو ما لم يتطرق له السراج في كلمته 
ألنه تم االتفاق أن يتم عرضها على بقية األطراف 
مكملة  أخرى  وأطــراف  والدولة  النواب  )مجلسي 
تركت مفتوحة لسالمة يحددها بما يتفق مع صيغة 
انعقاد الملتقى( للتوافق عليها تحت ضغط الدول 
الفاعلة بقيادة أمريكية ، على أن يعقد اجتماع الحق 
لبلورة هذه التوافقات في صيغة تصور شبه كامل 
سيذهب به سالمة إلى الملتقى الذي سيخرجه في 
إلى  سالمة  يرفعها  واستنتاجات  توصيات  شكل 
هو  يبدو  الدبلوماسي  دونه  وما  األمن«،  مجلس 
أيضًا ومن  يتسرب  ما  غيرأن  ما جرى،  إلى  األقرب 
مصادر قريبة من البعثة األممية، هو الذهاب نحو 
 )1+2( بمقترح  الرئاسي  المجلس  هيكلة  تعديل 
أي رئيس ونائبين، ورئيس وزراء واسع الصالحيات 
على رأس حكومة وحدة وطنية تقود إلى االستحقاق 
االنتخابي، ويبقى كل ذلك مرهونًا بما يستجد من 
المشير  بقيادة  الجيش  طرفها  ميدانية  تطورات 

خليفة حفتر.
تفاصيل ص3

<  السراج يطلع البلديات على نتائج اجتماع أبوظبي الثالثاء 5 مارس 2019

 السراج: نتشاور مع جميع 
األطراف، من أجل حقن الدماء، 

الصراع البالد  وتجنيب 

سالمة: إما أن تحتكموا للعقل أو 
للغريزة، وإما أن تبقوا أسرى ألحقاد 

الماضي

معدالت الفقر تسجل قفزات قياسية في 10 أعوام
سجل الفقر معدالت قياسية خالل األعوام 
معاناة  تفاقم  نحو  قادت  األخيرة،  العشرة 
معيشية  ظروفًا  يكابد  الــذي  المواطن، 
وعــدم  السياسي  االنقسام  مــع  صعبة 

االستقرار األمني.
العام   %  45 إلى  الفقر  وقفزت معدالت 
 ،2009 العام  في   %  29 مقابل  الجاري 
االجتماعية  الدراسات  مركز  مدير  حسب 
بحكومة  االجتماعية  الــشــؤون  بـــوزارة 
ارتفاع  أرجع  الذي  فرحات،  علي  الوفاق، 
والنزوح  التهجير  عوامل  إلى  النسبة  هذه 
تردي  عن  فضاًل  السابقة،  األعــوام  خالل 
زيادة  في  ساهم  مما  المعيشية  األوضاع 
االقتصادي  الخبير  ووصف  الطالق.  حاالت 
البالد  في  الفقر  معدالت  أبولسين  أحمد 
إلى  تصريحات  في  ورأى  بـ»المخيفة«، 
تالشت  الوسطى  الطبقة  أن  »الوسط« 
التوسع  بسبب  الفقيرة  للطبقة  وانضمت 
التنمية،  حساب  على  المالي  اإلنفاق  في 
لالستقرار  ــراءات  اإلجـ تأخر  إلــى  مشيرًا 
النقد  ســوق  معالجة  مثل  االقــتــصــادي 
التضخم، وحل مشكالت  وخفض معدالت 
حدّدت   2007 العام  وفي  العمل.  سوق 
بنحو  المدقع  الفقر  خط  التخطيط  وزارة 

رسمية  بيانات  لكن  شهريًا،  دينارًا   336
الفقر  خط  إن  تقول   ،2011 العام  مطلع 
الواحد  للشخص  دينارًا   550 بنحو  يقدّر 
الصرف  بسعر  ديــنــار   1.4  = ــدوالر  )الـ
مطالبات  وسط  جاء  ما  وهو  وقــتــذاك(، 
بضرورة مضاعفة حجم اإلنفاق من 4214 
وذلك  دينارًا،   8544 إلى  سنويًا،  دينارًا 
فوق  ما  إلى  الشرائية  القدرة  رفع  بهدف 

خط الفقر.
دخل  متوسط  انخفض   2014 وفــي 
المحلي(  اإلنتاج  إلجمالي  )بالنسبة  الفرد 
ألف   12 بنحو  مقارنة  دوالرًا   6,570 إلى 

يبلغ  فيما   ،2010 العام  في  دوالر 
الحد األدنى لألجور 450 دينارًا.

علي  القانوني  الباحث  ــرى  وي
والغبن  بالفقر  الشعور  أن  رضوان 
وعدم العدالة والمساواة في توزيع 
الدخل والثروة يتحول بمرور الوقت 
والتظاهر،  لالحتجاج  دافــع  ــى  إل
وأضاف »الوضع االقتصادي ال يطاق، 
تدفع  الــدوالر  سعر  على  والضريبة 
انخفاض  مع  المواطن  جيب  من 

الدخول الحقيقية لألفراد«.
تفاصيل ص3

طرابلس - الوسط

الكثير  يطارد  سيظل  القذافي  معمر  ميراث  أن  يبدو 
قضية  فبعد  العالم،  أنحاء  في  والــقــادة  الساسة  من 
تمويل القذافي لحملة الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال 
ساركوزي، يواجه رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، 
فضيحة فساد قد تكلفه منصبه في االنتخابات القادمة، 
فساد  قضايا  في  كندية  مقاوالت  شركة  بتورط  وتتعلق 

أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خالل عهد القذافي.
فإن  سي(،  بي  )بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وحسب 
الخزانة،  مجلس  رئيسة  استقالة  في  تسببت  الفضيحة 
لكنها  باتس.  جيرالد  ترودو،  ومستشار  فيلبوت،  جين 
السابق،  العام  والنائب  العدل  وزيــرة  باستقالة  بدأت 
في  البرلمان  أمام  وشهادتها  ويلسون-رايبولد،  جودي 
العمالقة  الكندية  المقاوالت  بشركة  المتعلقة  القضية 

إس إن سي الفالين
تــرودو  إلــى  اتهامات  ويلسون–رايبولد  ووجهت 
مع  تسوية  اتفاق  لقبول  عليها  بالضغط  ومساعديه 

إليها.  الموجهة  الفساد  تهم  عن  والتغاضي  الشركة، 
ومعاونوه  تــرودو  حــاول  شهور،  مــدار  على  إنه  وقالت 
إقناعها بأن محاكمة الشركة قد تتسبب في خسارة الكثير 
الناخبين، وإنها تعرضت  من الوظائف، وبالتالي أصوات 

لـ»تهديدات مبطنة«، انتهت بتنحيتها عن منصبها.
ويلسون–رايبولد من منصبها  نقل  قد  ترودو  وكان 

القدامى،  المحاربين  شؤون  تولي  إلى  للعدل  كوزيرة 
عدة  بعد  الــوزيــرة  فاستقالت  الماضي،  يناير  في 
والفساد،  بالرشوة  اتهامات  الشركة  وتواجه  أسابيع. 
مليون   36 بقيمة  مالية  ــوة  رش تقديمها  ثبت  إذ 
و2011.  2001 عامي  بين  ليبيين  لمسؤولين  دوالر 

معمر  السابق  الرئيس  نجل  القذافي،  الساعدي  ويأتي 
لكن  الرشى.  تلقوا  من  قائمة  رأس  على  القذافي، 
الرشوة،  يتجاوز  ما  إلى  تمتد  بالشركة  الساعدي  عالقة 
الشركة عرضت عليه منصب نائب  إذ ذكرت تقارير أن 
سنوي  براتب   ،2008 عام  المغرب  لشؤون  الرئيس 
سنوات.  ثــالث  لمدة  وعقد  دوالر،  ألــف   150 ــدره  ق
منح  آنــذاك  الكندية  الحكومة  من  الشركة  وطلبت 
بحجة  البالد،  في  للعمل  تصريحًا  القذافي  الساعدي 
مساهماته في توسع األعمال في دول المغرب العربي. 
بعد مصادرة   ،2012 عام  المعلومات  هذه  وُكشف عن 

الشركة.  لوثائق من مقر  الكندية  الشرطة 

تصميم أوروبي على مساعدة 
ليبيا في ضبط الحدود

عبَّر المفوض األوروبي المكلف 
شؤون المواطنة والهجرة، ديمتريس 

أفراموبولوس، عن تصميم االتحاد 
األوروبي على االستمرار في مساعدة 
السلطات الليبية إلدارة ملف الهجرة 

وضبط الحدود. واعتبر أفراموبولوس 
خالل مؤتمر صحفي عقده مساء أمس 

األربعاء، لعرض »إنجازات« الجهاز التنفيذي 
األوروبي في مجال الهجرة خالل السنوات 

القليلة الماضية، أن المفوضية محقة تمامًا 
في مساعدة السلطات الليبية والمنظمات 
غير الحكومية والوكاالت الدولية وكل من 
يعمل ميدانيًا لتحسين أوضاع المهاجرين 

في ليبيا. واستعرض المفوض »ثمار تعاون 
االتحاد مع ليبيا والمنظمات الدولية في 

مجال الهجرة«، مؤكدًا »نجاح عملية إعادة 
36 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم بأمان 

منذ 2017، وكذلك نقل 300 ألف آخرين 
إلعادة التوطين في مكان آخر«.

وحاول أفراموبولوس التخفيف من حدة 
االنتقادات الموجهة للتعاون بين مؤسسات 

االتحاد وليبيا، قائاًل: »نتابع العمل مع 
السلطات الليبية لوضع إجراءات قانونية في 

مجال إدارة الهجرة«.

أسبوع الجدل حول مخرجات أبوظبي

أحمد قائد صالح، كرقم مهم في معادلة 
الحراك ضد ترشح الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة. فالجنرال 
ذو الـ79 عاما

خالل 24 ساعة، أكد خاللهما أن 
الجيش لن يسمح بعودة 

البالد إلى سنوات 
الجمر واأللم، والتزامه 

بتأمين االنتخابات.

الشارع قبل االنتخابات 
الرئاسية؛ لتمرير الوالية 

الخامسة لبوتفليقة، ومن ثم 
الشروع في ترتيبات جديدة 

لما بعدها!.. لكن السؤال 
يتعاظم حول اختيارات الجيش 

في المرحلة المقبلة، في 
ظل استمرار تصاعد الغضب 
الشعبي في الشارع الجزائري؟

قضية فساد في ليبيا تالحق الحكومة الكندية

< الساعدي القذافي< جاستني ترودو

طرابلس ، بنغازي، القاهرة - الوسط

تورط فيها
الساعدي القذافي
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أبهرت العبة الجمباز األميركية الشهيرة كايتلين أوهاشي 
أنغام  تحت  البهلوانية  للحركات  الرائع  بأدائها  المتفرجين 
كاليفورنيا  جامعتي  طالب  بين  مسابقة  خالل  الموسيقى، 
وأوكالهوما. واشتهرت أوهاشي بفضل أسلوبها الفريد في 
األداء، وأصبح الفيديو األول لها األكثر مشاهدة لعام 2019 
في الرياضة، وحظيت بأكثر من 40 مليون مشاهدة، على 

شبكات التواصل االجتماعي المختلفة.

أداء  كاليفورنيا  جامعة  من  أوهاشي  كايتلين  وقدمت 
الكثير  تضمن  الذي  برنامجها،  صعوبة  من  بالرغم  رائعا، 
من العناصر المعقدة، نفذتها بكثير من الحماس، مصحوبة 
فريقها  أعضاء  أن  لدرجة  الموسيقى،  تحت  مذهل  برقص 

بدأوا بالرقص معها.
وحصلت الالعبة على العالمة الكاملة، ولكن ذلك لم يكن 

كافيا لفوز جامعتها بصدارة الترتيب العالم.

العبة جمباز تحصد 40 مليون مشاهدة

حــــــــــزين خـــــاطري وانتي عليه بعيده
انا نصــــــــــبره والشـــــوق ليك يـــــزيده
مـــــــابين دمعـــــــه سايلــــــــه وتنهيده
نضحــــــك مع اللي يضحــــــــكوا ونساير

على  المواطنين  لحث  »#حمل_الجماعة_ريش«  هاشتاغ  مواطنون  أطلق 
التعاون والتآزر والتضامن فيما بينهم للتعامل مع العراقيل التي تواجههم في 

األزمات المعيشية وغيرها في ظل غياب أجهزة الدولة.
وتفاعل مع الهاشتاغ عدد كبير من رواد الصفحات الليبية بين داعم ومؤيد 

للفكرة وآخرين طالبوا بالضغط على المسؤولين للقيام بعملهم.

#حمل_الجماعة_ريش

حذرت بعض الدراسات التي أجراها العديد من العلماء 
البنطلون،  جيب  في  النقال  الهاتف  وضع  بخطورة 
للقدرة  سلبية  تأثيرات  من  التصرف  ذلك  يحدثه  لما 

الجنسية عند الرجال.
كما أوضح هؤالء العلماء أن شركات الهواتف النقالة 
اإلنسان، ولكنها  الحفاظ على صحة  إلى  تسعى دائما 
تلك  في  النقال  الهاتف  وضع  عدم  على  تشدد  أيضا 
المدى  الجنسية على  لما قد يصيب قدرتهم  المنطقة 

البعيد.
إحدى  نتيجة  بأن  اليوم«،  »روسيا  قناة  وقالت 
المنوية  الحيوانات  بأن  أكدت  العلمية  الدراسات 
إنخفض  قد  الرجال  لدى  المنوي  بالسائل  المتواجدة 
الواحد  القرن  في  وذلك  جدا  كبيرة  بنسبة  عددها 

والعشرين.
الموجات  أن  وجدوا  ذلك  خالل  ومن 
العقم  نسبة  زيادة  على  تعمل  قد  الكهرومغناطيسية 
وضعهم  بسبب  الرجال  لدى  الجنسية  القدرة  وعدم 

للهواتف النقالة بجانب األعضاء التناسلية.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

إن شاء اهلل ربي يوفقكم إلى ما فيه 
صالح المريض الليبي.

Aisha Ibrahem

يارب يسهلها وتفرج علي بالدنا وأوالدنا 
وكل الليبيين يتمتعوا بالصحة والعافية 

في بالدهم

Magda Ettunci

فعال حمل الجماعة ريش 
بالتوفيق للجميع إن 

شاء اهلل

Rania Elkhoja
ايسخركم ربي 

لصالح البالد.ويبعد 
عنكم كل من يبث 
الطاقات السلبية.

Tahani Derbi

الزم من الضغط على 
المسؤولين وفقكم اهلل 
جميعا، جعل اهلل عملكم 
هذا في ميزان حسناتكم.

Hussein Alrabti

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 172 30 جمادى األخرة 1440 هــ

7 مارس 2019 م

احترس من وضع النقال 
في جيب البنطال

تشجع الحكومة الصينية صناع السينما على تحويل الصين إلى قوة سينمائية كبرى 
مثل الواليات المتحدة بحلول عام 2035، وطالبتهم بإنتاج 100 فيلم كل عام على أن 
تبلغ إيرادات الفيلم الواحد ما يعادل 15 مليون دوالر، كجزء من خطة تدعيم القوة 

الناعمة للصين.
بالحزب  اإلعــالم  ــوزارة  ل التنفيذي  المدير  نائب  وانج  تشاو  األهــداف  هذه  حدد 
ضم  الذي  المؤتمر  خالل  للسينما،  القومية  للوكالة  التنفيذي  والمدير  الشيوعي 
مسؤولين حكوميين وكوادر سينمائية وممثلين من كبرى شركات اإلنتاج السينمائي، 

والذي أقيم في بكين لتحديد مسار تنمية صناعة السينما في الصين.
حققت  إذ  مهده،  في  يزال  ال  الصينية  للسينما  الدولي  التأثير  بأن  وانج  وصرح 
العام  الصينية  السوق  في  دوالر  مليون   2.8 نحو  بلغت  أرباحا  األميركية  األفــالم 
الماضي، بينما حققت األفالم الصينية في السوق األميركية أرباحا بلغت بضعة ماليين 
فقط. ويقول وانج: »الصين تلعب بالفعل دورا مهما في العالم اليوم، لكن مستوى 
تطور السينما الصينية ال يتناسب مع هذه المكانة، إن مستوى تطور السينما في البلد 

ينبغي أن يعكس قوتها«.
وتأثير  واقعي  طابع  ذات  أفالما  تتضمن  أن  ينبغي  التطوير  أن خطة  وانج  ويرى 
على  يحصلوا  أن  ــالم  األف صناع  وعلى  الــمــادي،  الربح  مع  بالتساوي  مجتمعي، 
اإللهام من »الحلم الصيني إلحياء الدولة الصينية«، وأن يضعوا ألنفسهم حدودا 

أيديولوجية واضحة وال يهاجموا النظام السياسي.
وأضاف: »إيجاد كوادر سينمائية أمر عاجل وشديد األهمية، إذ أن قلة المواهب 
اللجنة  السينما«. وأعلن وانج إنشاء  ال تزال تمثل عقبة كبيرة في طريق تطوير 
الوطنية لألخالق بصناعة السينما، وذلك على ضوء الفضائح األخيرة التي تورط 

بها نجوم من الممثلين وأدت إلى إلغاء عرض أفالمهم.

»فيسبوك« تتيح محو بعض البيانات الشخصية خالل العام الجاري

كلمة1000

● احتفالية دخول فصل الربيع بهون 28 فبراير 2019

يستعد تطبيق المراسالت الفورية األشهر فى العالم 
من  مستوحاة  جديدة  ميزة  عن  للكشف  »واتساب« 
الذى  الليلي  الوضع  ميزة  وهى  ماسنجر،  تطبيق 
يخفف من شدة إضاءة الهاتف خاصة عند النظر إلى 

الشاشة في المساء.
ستعمل  البريطانية،   »express« جريدة  وبحسب 
الميزة الجديدة خالل األشهر القادمة، بينما لم يتم 

حتى اآلن ذكر تاريخ اإلعالن الرسمى عنها.
أطلقها  التى  الليلى  الوضع  خاصية  أن  يذكر 
من  ألوانه  تغيير  لمستخدميه  تتيح  مؤخرا  ماسنجر 
كيفية  وإليك  الخلفية،  فى  األسود  إلى  األبيض 
افتح دردشة جديدة  4 خطوات:  الحصول عليها فى 
الهالل،  إيموجي  على  تحتوي  رسالة  بارسال  وقم 
إيموجي  العديد من  تجد  الرسالة سوف  إرسال  بعد 
تثبيت  رسالة  لك  ستظهر  الشاشة،  تمأل  الهالل 
فى  التحكم  يمكنك  تنشيطها  وبعد  الليلي  الوضع 

تشغيل أو إيقاف الوضع الليلي.

»واتساب« يكشف عن 
ميزة جديدة من ماسنجر

بعض  محو  تتيح  وظيفة  الجاري  العام  خالل  توفر»فيسبوك« 
ما  بحسب  المستخدم،  عن  جمعتها  التي  الشخصية  البيانات 
معطيات  إدارتها  على  كثيرا  انتقدت  التي  المجموعة  كشفت 

المستخدمين.
عنها  أعلن  أن  سبق  التي  الوظيفة  هذه  وضع  المرتقب  ومن 
في مايو 2018 قيد الخدمة »في فترة الحقة من السنة«، بحسب 
خالل  الثالثاء،  وينر  ديفيد  للمجموعة  المالي  المدير  أوضح  ما 

مؤتمر حول التكنولوجيا، وفق »فرانس برس«.
التطبيقات  على  ــالع  االط الشبكة  لمستخدمي  وسيتسنى 
من  وإزالتها  »فيسبوك«  إلى  بياناتهم  أرسلت  التي  والمواقع 

حساباتهم لمنع هذه األخيرة من تخزينها.
خاصية  بتوفير  األميركي  العمالق  وتعهد 

»كامبريدج  فضيحة  عقب  القبيل  هذا  من 
الوظيفة  لهذه  يكون  وقــد  أناليتيكا«. 
االقــتــصــادي  الــنــمــوذج  على  انــعــكــاســات 
المكيفة  اإلعالنات  على  القائمة  للمجموعة 
إلى  اســتــنــادا  المستخدمين  أذواق  مــع 

بياناتهم الشخصية.
مارك  للمجموعة  التنفيذي  المدير  وأعلن 
الماضي،  العام  الوظيفة  هذه  عن  زاكربرغ 

»غربلة  للمستخدمين  سيتسنى  أنه  إلى  مشيرا 
سجالتهم في أي وقت«.

التي  أناليتيكا«  »كامبريدج  فضيحة  وكشفت 
بيانات  البريطانية  الشركة  هذه  فيها  استغلت 
»فيسبوك«  مستخدمي  من  الماليين  عشرات 
مصالح  تخدم  ألغــراض  ثالث  تطبيق  عبر 
 ،2016 سنة  االنتخابية  ترامب  دونالد  حملة 
بين  القائمة  البيانات  تبادل  ممارسات  عن 
ومواقع  متعددة  وتطبيقات  »فيسبوك« 

ثالثة.

أصبح حساب »تابي« على تويتر الذي ينشر منذ 
2017 كل التغريدات ذات المحتوى المحرج التي 
تراجع أصحابها عنها وحذفوها نجما على شبكة 
التواصل يتابعه أكثر من 36 ألف متابع رغم أن 

صاحبه مجهول الهوية.
جريدة  رمزت  الذي  الحساب  هذا  أصبح  وقد 
مثارا  »تابي«  باسم  لصاحبه  الفرنسية  لوموند 
يكتشف  أنــه  خاصة  فرنسا،  في  واســع  لجدل 
وذات  المحذوفة  التغريدات  بسرعة  ويسحب 
بين  تطير  شهرته  جعل  مما  المحرج،  المحتوى 

الناس.
الماضي  فبراير   25 الماضي  االثنين  ويــوم 
في شركة  التسويق  لمدير  بغيضة  تغريدة  نشر 
نوسيبي الفرنسية ضد الكوميدي ياسين بلعطار، 
مما أدى إلى توقيف هذا المدير عن العمل من 

قبل سلسلة متاجر مستحضرات التجميل.
وكان حساب »ما كان ينبغي الحذف« هو الذي 
للسامية  والمعادية  العنصرية  التغريدات  نشر 
التي كتبتها المحامية إيمانويل جيف التي أعلنت 
على  للترشح  يؤهلها  وضع  في  ستكون  أنها 
قائمة حزب السيادة »قفي فرنسا« في االنتخابات 
الفضيحة  أن  إال  المقبل،  مايو  في  األوروبــيــة 

أفقدتها ذلك الوضع.
ونفس حساب »تابي« هو الذي كشف نشاط 

ثالثون  وهم  الساخرة،   »LOL« رابطة  أعضاء 
الجنسي  بالتحرش  متهمون  وإعالميا  صحفيا 
بعد  نشر  إذ  اإلنترنت،  عبر  المثليين  وكراهية 
الفضيحة في 8 فبراير  اندالع  ساعات قليلة من 
كان  التي  التغريدات  عدد  مباشرة  الهواء  على 

موجة  في  حذفها  قد  منهم  واحد  كل 
قاموا  التي  المسبوقة  غير  التطهير 

بها، بحسب الجريدة.
يقف  لوموند عمن  وتساءلت 
أنه  وأكدت  الحساب،  هذا  وراء 

لكنه  علمها،  حسب  رجــل 
للصحيفة  كتب 
ــريــد  ــب مـــن »ال
الـــمـــشـــفـــر« 
 »ProtonMail«

لن أتحدث عن أي 
شخصية،  بيانات 

من  تعلموا  ــن  ول
أين أتحدث«.

عام  »تابي«  حساب  أنشأ  أنه  إلى  وأشــارت 
أرشيف  موقع  مــن  الفكرة  مستوحيا   2017
الويب األميركي، ومن مقاربة مناهضة للرئيس 
تغريدات  كل  تجمع  ترامب  دونالد  األميركي 

الرئيس، بما فيها تلك التي حذفها.

وممن أطلق شرارة هذا الحساب حذف العب 
كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان تغريدتين 
محرجتين ومثيرتين للجدل ضد العب كرة سلة 

أسود.
وكان ذلك مثل التظاهر بأن شيئا لم يحدث 
أن  يرى  الذي  الشفافية  نصير  يوضح  كما 
تغريدة محذوفة قد تقول أكثر من ألف 
بعض  إن  يقول  حيث  أخرى،  تغريدة 
الوجوه  أحــد  عــن  يكشف  الــحــذف 
التغريد  ســواء  للمغردين،  الخفية 
الغضب  وقـــت 
حــــذف  أو 
تغريدة تحت 

الضغط.
ويوجه 
ــاحـــب  صـ
حـــــســـــاب 
إلى  الكالم  »تابي« 
ثم  يلمزون  الذين  أولئك 
يحاول التصحيح قائال وظيفتي هي إعادة نشر ما 
تحذفه، ال نشر التفسيرات التي تترافق معه، كما 

تقول الجريدة معلقة بأنه »ال يرحم«.
الحساب  صاحب  طريقة  إن  الجريدة  وقالت 
في  المراقبين  من  الكثير  تزعجان  ولهجته 

الشبكات، وضربت على ذلك مثال بأنه لم يتردد–
عند اندالع قضية رابطة لول في الضغط بسادية 
على أحد أعضائها، عندما أعطاه مهلة ساعتين 

لالعتراف قبل أن يظهر له ملفات قديمة.
يفرض  ال  »تابي«  صاحب  إن  لوموند  وقالت 
بعض  في  لكنه  للنشر،  وتيرة  أي  نفسه  على 
لتغذية  اليوم  في  عدة  ساعات  يقضي  األحيان 
يتم  عمله  فإن  لها،  كتب  لما  ووفقا  حسابه، 
بطريقة تقليدية إلى حد ما، مع أنه يعتمد جزئيا 
على »Sociai Blade«، وهي أداة تحصي جميع 

العمليات التي تتم على أي حساب.
الناس  بعض  أن  الحساب  صاحب  ويؤكد 
محتوى  إلى  للتنبيه  الخاص  على  به  يتصلون 
وحدي،  لست  قائال  الحذف  أومحتمل  محذوف 
وبالطبع  يشاركونني،  المغردين  من  العديد 

أتحقق من كل ما يرسلونه لي.
وتساءلت لوموند: كيف يختار »تابي« أهدافه؟ 
لترد بأنه يدعي أنه ال يملك خطا تحريريا، فهو 
»فرنسا  حزب  من  كبيرا،  وال  صغيرا  يغادر  ال 
إلى  الوطني،  التجمع  حزب  إلى  المستعصية« 
العبي كرة القدم إلى الصحفيين، مشيرا إلى أن 
قوة عزمه ليست نابعة من التزام سياسي، بل من 
شبكة  على  أخرى  عدالة  تشاركه  أخالقي  موقف 

اإلنترنت، مثل إدوارد سنودن، وغلين غرينوالد.

»تابي« حساب يثير قلق السياسيني على تويتر

الصني تخطط ملنافسة 
»هوليود« في 2035
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تباينت ردود فعل ومواقف المراقبين 
والسياسيين حيال نتائج لقاء أبو ظبي الذي 

جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للقوات 

المسلحة المشير خليفة حفتر، وهو اللقاء الذي وضع 
الجميع آمااًل عليه لتفكيك جمود المرحلة الحالية 

حين جرى تداول ما سُمي اتفاق بين الطرفين قرأها 
البعض على أنها »صفقة«، قبل أن يخرج المتحدث 
باسم السراج للقول إّن ما جرى كان تشاورات دون 

توقيع أي اتفاق.
التصريحات التي تناولت اللقاء على مدار األسبوع 

ألقت مزيدًا من التفاؤل على مجريات العملية 
السياسية في ليبيا في األيام األولى لألسبوع 

الجاري، بالنظر إلى اعتبار البعض أن ما جرى يمكن 
أن يكون »صفقة« بين الطرفين تفضي إلى إجراء 

انتخابات وتشكيل حكومة وإقرار دستور دائم للبالد، 
في الوقت الذي تمسك آخرون بالحذر من اعتبار 

التصريحات والحديث المتكرر عن تفاهمات ما هو إال 
استهالك للوقت.

وعقب جدل ولغط أثير حول فحوى اللقاء، خرج 
رئيس المجلس الرئاسي خالل لقاء مع عمداء البلدين 

لتوضيح طبيعة ما جرى، عندما أشار إلى أنّه جرى 
التوافق على ثالث نقاط رئيسية هي »عدم إطالة 

الفترة االنتقالي، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، 
وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا 

العام وتوفير المناخ المالئم إلجرائها، ودعم جهود 
المبعوث األممي في هذا الشأن«.

اتفاق أم مشاورات.. الجدل يستبق تنفيذ مخرجات »لقاء أبو ظبي«

ردًا على انتقادات بشأن اللقاء قال »ما البديل؟. السالم 
هو خيارنا، والبديل يأخذنا إلى صراع مسلح، والمزيد 
إراقة الدماء وتدمير المنشآت والممتلكات، ولن  من 
يكون هناك رابح في هكذا صراع، بل هناك خاسر واحد 

هو الوطن«.
السراج  قال  »صفقة«،  وجود  ترديد  جرى  وبعدما 
»الحل ليس حكرًا على أي مجموعة أو فئة ولن يكون 
من خالل لقاءات ثنائية مغلقة، وأّن التوافق هو أساس 
العملية السياسية«، مؤكدًا أّن الجميع يجب أن يساهم 
في  الحق  ألحد  »فليس  المستقبل  خارطة  رسم  في 

إصدار صكوك الوطنية«.
وأشار السراج إلى أّن لقاءه المشير حفتر »يأتي من 
األطراف على  والتشاورات مع جميع  اللقاءات  منطلق 
الساحة الليبية، من أجل حقن الدماء، والوصول إلى 
العسكري«،  والتصعيد  الصراع  بالدنا  تجنب  صيغة 
معتبرًا أنه »لقاء يمكن البناء عليه«، مشددًا في الوقت 
نفسه على أّن »الوفاق هو مشروع وطني، ال يرتبط 

بأشخاص أو مناطق أو فترة زمنية«.
النظر  لكنّه لم يستبعد وجود تباين في وجهات 
سواء حاليًا أو مستقباًل، إذ قال »إن التوافق ال يعني أال 
نختلف، بل أن يكون الخالف حضاريًا، وفي إطار الثوابت 
الوطنية«، داعيًا إلى توقف ما سماها بـ»حمالت تخوين 

وشيطنة من ال نتفق معهم«.
وعن فحوى لقاء أبوظبي قال السراج إنه شدد على 
»مبادئ غير قابلة للتنازل، تتلخص في مدنية الدولة، 
والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة«، 
مشددًا على عدم وجود حل عسكري أو مكان لعسكرة 
الدولة، وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على 

العنف والكراهية وبث الفتن.
وبشكل حازم أكد السراج االستعداد لمواجهة كل 
االحتماالت، مشددًا على أنه »لن يسمح بأي محاوالت 
من أي جهة لخلق فتن من شأنها إدخال المدن الليبية 

في حرب أهلية«.
وبشأن ما أثير حول مكان استضافة اللقاء ولماذا لم 
يكن داخليًا على األراضي الليبية، تحدث السراج عن 
أهمية ما يجريه من لقاءات خارجية إقليمية ودولية، 
قائاًل »إذا كنا نعمل على إيجاد توافق داخلي، فنحن 
أمام تحدٍ كبير للعمل على إيجاد توافق دولي تجاه 
األزمة في بالدنا، متابعًا: »كلكم تشاهدون التنافس 
اإلقليمي واألوروبي والدولي، وحجم التدخالت السلبية 
تلك  قيادات  مع  لقاءات  بعقد  نقوم  لذا   ،2011 منذ 
مسافة  على  نعمل  وأننا  التناقضات،  كل  رغم  الدول 
وإنهاء  االستقرار  إلى  نصل  حتى  الجميع  من  واحدة 

الصراع«.
التوافق  فشل  مخاطر  من  تحذيره  سياق  وفي 
تكون  ال  قد  اليوم  »خيارات  إّن  السراج  قال  حاليًا، 
لتجاوز  التوافق  ضرورة  إلى  داعيًا  الغد«،  في  متاحة 
وتعويض سنوات  واإلعمار،  البناء  بدء مسيرة  األزمة 
خرج  التصريحات  أثارته  الذي  الجدل  وبعد  المعاناة. 
المتحدث باسم فائز السراج للقول إّن لقاء أبو ظبي 
»كان تشاوريًّا، ولم ينبثق منه أي اتفاق موقع« بين 

الجانبين، وهو ما أعاد الجدل للمربع »صفر«.
جاء  كونه  في  اللقاء  من  الهدف  السالك  واختصر 
الساحة  على  األطــراف  جميع  مع  التشاور  إطار  »في 
صيغة  إلى  والوصول  الدماء  حقن  أجل  من  الليبية 
تجنب البالد الصراع والتصعيد العسكري«، كما أعاد 
التأكيد على تصريحات السراج التي تحدث فيها عن 
السابق تتعلق بما سماه  أعلنها في  ثوابت وقناعات 

»عدم عسكرة الدولة« وااللتزام بمدنيتها.

 أصداء دولية
للقاء  كان  واإلقليمي  الدولي  الصعيدين  وعلى 
أبو ظبي أصداء أغلبها إيجابي، حيث رحبت حكومات 
وال  اللقاء،  بنتائج  وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا 

سيما ما يتعلق بـ»إعالن التوصل إلى اتفاق سياسي 
ليبيا  في  االنتقالية  المراحل  إنهاء  ضــرورة  بشأن 
على  الحفاظ  وسبل  عامة،  انتخابات  إجراء  خالل  من 

االستقرار في البلد، وتوحيد مؤسساته«.
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  عبر  كما 
على  و»أثــنــى  لالجتماع  ارتياحه  عن  غوتيريش، 
الطرفين لما أحرزاه من تقدم، وال سيما االتفاق على 
خالل  من  ليبيا  في  االنتقالية  المراحل  إنهاء  ضرورة 
بالمحافظة  االلتزام  وكذلك  عامة،  انتخابات  إجــراء 
على استقرار البالد وتوحيد مؤسساتها«، معبرًا أيضًا 
عن »أمله في تحقيق مزيد من التقدم؛ بناًء على ما 
جرى االتفاق عليه في االجتماع وبدعم من المجتمع 

الدولي«.
طالب  اآلخر  هو  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
أحقاد  أسرى  يبقوا  وأال  للعقل  بـ»االحتكام  الليبيين 
والخيار  الحقيقة  ساعة  دقت  »لقد  قائاًل:  الماضي«، 
تبقون  وإما  للغريزة،  أو  للعقل  تحتكمون  فإما  لكم: 

أسرى أحقاد الماضي«.

 سالمة يحذر من الفئوية
وبعدما أشار السراج إلى مصطلح »الفئة القليلة« 
التي تقود إلى حرب أهلية، تحدث غسان سالمة هو 
اآلخر على ضرورة االبتعاد عن »الفئوية والصغائر«، 
إلى »إنقاذ  لبناء مستقبل »زاهر«، سعيًا  والعمل معًا 

الوطن الواحد الوسيع من كبوته«.
لكنّ إيطاليا كانت صاحبة التعليقات األكثر على 
اللقاء باعتباره أكثر المهتمين بالملف، إذ قال  نتائج 
رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، إن بالده تتابع عن 
كثب ما يحدث في ليبيا باعتبار أن هذا »ملفنا األول 
فيما يتعلق بالسياسة الدولية، ونأمل حقًا أن يكون 
هذا هو الوقت المناسب للتوافق، ولكني أقول ذلك مع 

كل الحذر المحيط بالمسألة«.
إعادة  قال كونتي إن اجتماع السراج وحفتر »قبال 
وطني  أمن  مجلس  وإنشاء  الرئاسة  مجلس  تشكيل 

مشترك للقوات المسلحة«، الفتًا إلى أنه »لطالما تابع 
ل  أفضِّ االجتماعات  هذه  كبيرين  واهتمام  بترحيب 

عدم أخذ أي شيء كأمر مسلم به«.
إليه قال إن  التوصل  وتعليقًا على مجمل ما جرى 
»االتفاق يبدو عمليًا، ويلقى استحسانًا من قبل كل من 
حفتر والسراج«، قبل أن يستدرك بأن »الوضع الليبي، 
يتم  االنتظار حتى  النحو يستوجب بعض  وعلى هذا 
قبول االتفاق من قبل جميع أصحاب المصلحة، ومن 

قبل جميع األطراف الفاعلة«.
لن  الليبية  األزمــة  ملف  في  تقدم  أي  أن  واعتبر 
يحدث »إذا لم يكن هناك اتفاق بين رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر«، مشددًا على 
ليبيا هناك يمر خالل »تعزيز  أّن مسار االستقرار في 
التوافق بين إيطاليا واإلمارات العربية المتحدة والوعي 

بالتقارب المناسب أيضًا بين روما وباريس«.
 اهتمام سياسي وجدل حول المصير

انقسمت  الجاري  التطور  التفاعل مع  وعلى صعيد 
ومن  اللقاء  ويدعم  الموقف  يعضد  من  بين  اآلراء 
واعتبارها  ــة  األزم حلحلة  على  قدرته  في  يشكك 
دونما  إعالمية  لتصريحات  وإعادة  للوقت  استهالكًا 
خطوات عملية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية 

من شأنها إنهاء المرحلة االنتقالية.
المعلق السياسي المقيم في لندن، أحمد معيوف، 
رأى أّن التصريحات التي تصدر عن جهات مختلفة حول 
اجتماع أبوظبي »لم تأت من فراغ«، جازمًا في الوقت 
نفسه بأّن ما وصفها بـ»اليد الطولى للدول المؤثرة 

هي التي دفعت إلى هذا االجتماع«.
التوضيح،  تستوجب  نقاط  عدة  معيوف  وطــرح 
والحديث  للخروج  األممية  البعثة  مطالبة  بينها  من 
اللقاء،  الراعية  باعتبارها  بشفافية،  اللقاء  فحوى  عن 
كل  إلى  التفاؤل  بعين  »النظر  إلى ضرورة  باإلضافة 
تقارب بين الفاعلين، والعمل على تشجيعه في الحدود 

التي ال تذهب بالدولة في طريق يبتعد به عن إرادة 
الناس«.

ضرورة  على  الجميع  اتفاق  ضــرورة  على  وشــدد 
االقتراع بغض  ومخرجات صناديق  بخيارات  التسليم 
أي  تحصين  يستوجب  ما  وهو  نتائجه،  عن  النظر 
دستور قادم من التعديل والتغيير لمدة زمانية كافية 

الستتباب األمور حتى ال يتم التالعب به.

 تجاوز اتفاق الصخيرات
األعلى  المجلس  لعضو  كان  نفسه  السياق  في 
للدّولة أبو القاسم قزيط رأي غير داعم في عمومه 
للقاء أبو ظبي باعتباره تجاوزًا التفاق الصخيرات، في 
سياق تحذيره من »أيّ محاولة لقوات الجيش التابعة 
عنوة  مصراتة  أو  طرابلس  لدخول  النواب،  لمجلس 
إياها  ستقضي على كل ما بقي من الدولة«، واصفًا 

بـ»المعركة المدمرة للجميع«.
وتحدث قزيط عن محاوالت تقريب وجهات النظر 
والتي استدعت الحديث عن زيارته إلى مدينة بنغازي 
خالل الفترة الماضية والتي القت ترحيبًا من الشارع 
في المدينة، إال أنها لم تحظ إال بترحيب في نطاق 
ضيق من المجلس األعلى للدولة، منوهًا إلى أنه أحيل 
قبل  من  المجلس  رئاسة  عهد  في  مرتين  للتحقيق 

عبدالرحمن السويحلي.
وأشار في حوار مع »أخبار ليبيا 24« إلى أّن لقاء أبو 
الشرعية  أصحاب  من  الموقع  »افتكاك  بمثابة  ظبي 
الحقيقية، مهما كان األداء بائسًا، وهو أيضًا تنافس 
محموم على السلطة، وإن كانت الشعارات براقة، فإنه 
ما هو  على  الوضع  تجميد  ما حصل هو  تقديره  في 
عليه، بفعل اإلرادة األميركية«، لكنه اختصر ما جرى 
على أنه »مجرد إعالن حسن نوايا، وبرهنت أن النوايا 
الحسنة، لم تحسم بفعل حسن على األرض بل الذي 

حدث هو العكس«.
وبشأن ما تردد حول أّن اتفاق أبوظبي الذي رعته 
رعته  الذي  الصخيرات  باتفاق  أطاح  األممية،  البعثة 

ذات البعثة أيضًا، قال قزيط إّن »ما حدث في أبوظبي 
حدث  الذي  ما  نعرف  أن  يجب  الصخيرات،  تجاوز  هو 
بالضبط، مع الحاجة إلى تطوير اتفاق الصخيرات أو 
السهل،  باألمر  له، لكن هذا ليس  البحث عن بديل 
أنه ال يوجد دعم دولي خاصة أميركي، وهو  وأعتقد 

األهم لتجاوز الصخيرات حتى اآلن«.
بنغازي،  في  السياسية  األجواء  إلى  قزيط  وانتقل 
حيث  للغاية«،  »إيجابية  كانت  زياته  أن  اعتبر  والتي 
للقوات  العام  القائد  نجل  قبل  من  تنسيقها  »كان 
أّن »األخير كان في  المسلحة خليفة حفتر، الفتًا إلى 
منتهى اللطف وكرم الخلق«، بالنظر إلى الترحيب الذي 

حظي به خالل الزيارة.
وبشأن اعتبار ما يدور محاولة لتفادي دخول قوت 
قزيط  قال  مصراتة،  أو  طرابلس  الوطني  الجيش 
»أعتقد أن هناك ترحيبًا واسعًا بالجيش الموحد، تحت 
قيادة سياسية في كل من طرابلس ومصراتة، لكن 
دخول الجيش الوطني التابع لمجلس النواب طرابلس 
ومصراتة عنوة، هي مغامرة ستدمر كل ما بقي من 

الدولة، وستكون معركة كبيرة ومدمرة للجميع«.
اإلعالمي الليبي محمود شمام طرح عدة تساؤالت 
إن  الطرح  جدالية  بينها  الشأن، من  المتابعين  أمام 
كان ما جرى في أبو ظبي اتفاقًا أم تشاورات تضاهي ما 
سبقتها من مشاورات على مدار السنوات الماضية ولم 

تنتج أية خطوات فعلية على أرض الواقع.

 تصور الصفقة
واستشهد شمام برؤية الرئيس التونسي الراحل 
وطالب  تستطيع  ما  »خذ  شعار  رفع  الــذي  بورقيبة 
بالباقي«، لكن الليبي يريد كل شيء أو ال شيء، لكنه 
تحدث في الوقت نفسه عن رغبته في أن يكون ما جرى 
أبو ظبي ضمن ما أطلق عليه »صفقة«، وليس  في 
مجرد مشاورات، قائاًل: »إذا كانت هناك )صفقة( فيجب 
أال نخجل من أي أمر قد يؤدي إلى حقن الدماء وإشاعة 
االستقرار، وأدعو إلى مرحلة االتفاق إذا لم يكن ممكنًا 

تحقيق كل شيء في ضربة من ضربات القدر.
صالحًا  يكون  ربما  تصورًا  الليبي  اإلعالمي  وطرح 
للخروج بالبالد من المأزق الحالي، يتمثل في »االتفاق 
على مجلس رئاسي خالل شهر، والدعوة إلى انتخابات 
تشريعية خالل شهرين على أن تعقد خالل ٩ أشهر، 
واختيار رئيس حكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
خالل  أعلى  دفــاع  مجلس  وتشكيل  شهرين،  خالل 

شهرين«.
وعاد شمام للحديث مرة أخرى عما وصفه بـ»حقوق 
الشعب الليبي المهدرة« الذي يحتاج معرفة خلفيات 
القرارات التي تتخذ في االجتماعات المغلقة وأسبابها 
بحرية  اإلدالء بصوته  في  حقه  ونتائجها، فضاًل عن 
بضمان منظمات إقليمية ودولية ودون ضغط وإكراه، 
بعض  تأثيرات  أو  السياسي  المال  تأثير  عن  وبعيدًا 
شيوخ القبائل أو فتاوى بعض رجال الدين أو تزييف 
الوعي الذي يقوم به بعض وسائل اإلعالم، وفق قوله.
توقف  في  الليبي  الشعب  »حق  إلى  شمام  وأشار 
الضغط على وسائل اإلعالم، ومن منعها من التوزيع 
والبث وعدم الترخيص لها، ورفع يد العناصر الفاسدة 
المعدات اإلعالمية وتعيد بيعها للدولة  التي تصادر 
وتستخدمها في تقديم خدمات للمؤسسات الدولية 
مقابل أتعاب«، هذا بخالف الحق في أن يشرف قضاة 
وأن  االنتخابية،  اللجان  على  بالنزاهة  لهم  مشهود 
الضغط عليه  أو  الرأي  تجرم بقانون جرائم مصادرة 
وتوقف  االنتخابية،  الرشاوي  تقاضي  أو  التشهير  أو 
استغالل  عبر  الخصوم  ضد  العام  المال  استعمال 

السيطرة على القرارات المالية واالقتصادية.

 إيجابيات اللقاء
المتحدة،  األمــم  في  السابق  ليبيا  مندوب  أمــا 
عبدالرحمن شلقم، فرأى في لقاء أبو ظبي الكثير من 
اإليجابيات، باعتبار أنه »كلما ارتفعت وتيرة التواصل 
بين األطراف الليبية وتحركت آلية العمل السياسي، 
انخفض إيقاع مزاج العنف والدم، فضاًل عن أّن »دفع 
الضرر يسبق جلب المنفعة، فإذا لم يحقق اللقاء ما هو 
إيجابي فلن يترتب عليه ما يضيف تعقيدًا إلى المشهد 

الليبي«.
الليبي  أّن »الملف  إلى  اللقاء يشير  أن  إلى  وأشار 
وضع بجدية على موائد القوى الدولية الفاعلة، الفتًا 
تحريك  ولكن  ــ  فرض  أقول  ال  ــ  قرارًا  ثمة  أّن  إلى 
إقليمية  لحسابات  السلمي  الليبي–الليبي  المسار 
الجزائر  في  المتحرك  »المشهد  بأّن  منوهًا  ودولية، 
أي  لمنع  والدولية  اإلقليمية  القوى  على  يضغط 
تصعيد في ليبيا، مستشهدًا بأّن »هناك غرفة أزمة 
شخصيًا  الفرنسية  الجمهورية  رئيس  رئاسة  تحت 

لمتابعة الوضع المتحرك في الجزائر«.
التي  الليبية  ــوات  »األص أّن  إلى  شلقم  وذهــب 
بدياًل  تقدم  ال  التشكيك،  أو  الرفض  صوت  ترفع 
واقعيًا وعمليًا لتحريك مسار الحل السياسي، وتفضل 
ترى كل  األطراف  والعناد وبعض  ــالعراكـــ  أسلوب 

حراك من منظور المصلحة الذاتية«.
واقعية  السابق عن  الليبي  الدبلوماسي  وتحدث 
ما  ليبيا، وهو  الفاعلة على األرض في  القوى  تعدد 
وأّن  النظر،  وجهات  باختالف  االعتراف  يستوجب 
وتطلعاتها  ومصالحها  وأهدافها  القوى  تلك  تعدد 
لكنّ  البشر،  كل  بين  طبيعي  أمــر  ومخاوفها 
»الفيصل هو إدارة هذه االختالفات والتناقضات عبر 

الحسابات التي تحقق مصالح الوطن والمواطن«.
طرفًا  أن  أي  المغالبة،  »منطلق  شلقم  ورفض 
)صفر(،  يخرج  واآلخر  شيء  كل  على  يحصل  واحدًا 
السالح  أن  خاصة  والقتال،  القتل  هو صرخة  فذلك 
بأّن  للجزم  عــاد  لكنه  ــرف«،  ط من  أكثر  يد  في 
والمغالبة  العراك  خضم  في  سيخسر  »الجميع 
مبدأ  أن  معتبرًا  عليه«  الفرض  أو  اآلخــر  ورفــض 
في  ينفد  ال  الذي  الوقود  هما  والرفض  »الفرض 
لها  يكون  ولن  البالد،  مساحة  فوق  تمتد  محرقة 

ماء يكفي إسكات لهيبها«.

البعض يتحدث عن صفقة وآخرون يعتبرونه جتاوزاً على »الصخيرات«

< أحمد معيوف<عبدالرحمن شلقم< محمود شمام< كونتي

كونتي :  السراج وحفتر قبال إعادة 
تشكيل مجلس الرئاسة وإنشاء مجلس 

أمن وطني مشترك للقوات المسلحة

شمام: إذا كانت هناك »صفقة« 
فيجب أال نخجل من أي أمر قد يؤدي 

إلى حقن الدماء وإشاعة االستقرار

شلقم: أحداث الجزائر وراء وضع 
الملف الليبي بجدية على موائد 

القوى الدولية الفاعلة

معيوف: لقاء أبوظبي »لم يأت من 
فراغ فاليد الطولى للدول المؤثرة 
هي التي دفعت إلى هذا االجتماع«

السراج يطرح خيار التوافق بديال عن الدمار ويعد بعدم اإلقصاء والفصل بني السلطات والتداول السلمي للسلطة   
حفتر ال يعلق على فحوى اللقاء ومراقبون يعتبرونها خطوة إيجابية في انتظار التنفيذ على أرض الواقع

القاهرة - محمود غريب 
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هل تفك »دول الجوار« عقدة األزمة الليبية؟
القاهرة  المصرية  العاصمة  استضافت 
الجوار  لدول  ثالثي  باجتماع  بدأت  مشاورات 
أعقبتها  والجزائر  وتونس  مصر  يضم  الليبي 
تمحورت  العربية،  الجامعة  أروقة  في  اجتماعات 
ضوء  على  الليبية،  لألزمة  حل  إيجاد  سبل  حول 
الذي  أبو ظبي  لقاء  األوضاع مؤخرًا عقب  تطورات 
جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد 

حفتر. خليفة  للجيش  العام 
رؤية  تضاهي  محليًا  النظر  وجهات  في  التباين 
مقاربات  بشأن  الجوار  ودول  اإلقليمية  األطراف 
على  الجميع  فيه  يتفق  الذي  الوقت  في  الحل، 
والتمسك  عسكرية  حلول  أية  تجنب  ضرورة 
انتخابات  إجراء  إلى  وصواًل  السياسية  بالمسارات 
دائم  دستور  إقرار  ثم  ومن  ورئاسية  برلمانية 

للبالد، وفق الخطة األممية في هذ الشأن.
الجزائري  الخارجية  وزير  أكده  السابق  المعنى 
إيجاد  أهمية  على  شدد  حيث  مساهل،  عبدالقادر 
التدخالت  عن  »بعيدًا  الليبية  لألزمة  حلول 
الجميع  فيه  طالب  الذي  الوقت  في  واألسلحة«، 
أّن  باعتبار  الليبيين،  بين  السياسي  الحوار  بتشجيع 
الحل يتم من خالل الحوار بين الليبيين وهو ما يتفق 

عليه الجميع.
قدرة  على  عريضة  آمااًل  المراقبون  عقد  وبينما 
االجتماع الثالثي لدول الجوار في إيجاد صيغة لتجميع 
الفرقاء الليبيين، فإّن وزارة الخارجية التونسية قالت 
على  المساعدة  كيفية  بحث  الثالثي  االجتماع  إن 
إنهاء المرحلة االنتقالية، من منطلق الدور المحوري 

الذي يمكن أن تضطلع به دول الجوار.
وراء  من  التونسية  الخارجية  طرحته  آخر  بُعد 
الجمهورية  رئيس  مبادرة  على  البناء  وهو  اللقاء، 
الباجي قائد السبسي، للتسوية السياسية الشاملة 
بمساعدة  الكفيلة  السبل  حول  والتباحث  ليبيا  في 
التوصل إلى توافق، من أجل إطالق  الليبيين على 
السياسي،  االتفاق  قاعدة  على  ليبي   - ليبي  حوار 
الليبية. الطريق األممية لحل األزمة  ووفق خارطة 

إعادة تنشيط  إلى  الليبي  الجوار  وتسعى بلدان 
العملية السياسية المتعثرة، بما يساعد على إنهاء 
انتخابات  إجراء  نحو  واالتجاه  االنتقالية  المرحلة 
البيان  تضمنه  الذي  المعنى  وهو  البالد،  في 
الثالث  الدول  التزام  أكد  الذي  لالجتماع  الختامي 
األراضي  سالمة  على  الحفاظ  أجل  من  »بالتكاتف 
على  وسيادتها  واستقاللها  كيانها  ووحدة  الليبية 
أراضيها«، فضاًل عن »دعم ليبيا في هذه المرحلة 
في  الليبي  الشعب  ومساندة  تاريخها  من  الحرجة 
ذات  مستقلة  دولة  بناء  من  إليه  يصبو  ما  تحقيق 

دون غيرها«. كما جددوا دعمهم للمبعوث األممي 
الهادفة  جهوده  مواصلة  أجل  »من  سالمة  غسان 
ليبيا،  أجل  من  العمل  لخطة  الكامل  التطبيق  إلى 
حتى  األزمة  جوانب  كافة  معالجة  تناولت  والتي 
بين  التوافق  إلى  تستند  شاملة  لتسوية  التوصل 

الليبية  الملكية  بمبدأ  االلتزام  مع  األطراف  كافة 
السياسية«. للعملية 

قلقهم  »عن  البيان  في  الخارجية  وزراء  وعبر 
في  األمنية  األوضاع  استقرار  عدم  حالة  إزاء 
بتنفيذ  االلتزام  أهمية  »على  مؤكدين  ليبيا«، 

مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق 
عودة  يحقق  بما  المنشودة  الوطنية  المصالحة 

األمن واالستقرار في كافة ربوع البالد«.
وأكدت الدول الثالث في البيان موقفها الداعم 
الحوار  إلى  يستند  »الذي  ليبيا  في  السياسي  للحل 
إنجاز  على  األزمة  أطراف  بين  والتوافق  الشامل 
االستحقاقات  اتمام  لحين  االنتقالية  المرحلة 
الليبي  السياسي  االتفاق  إلى  استنادًا  االنتخابية 
المرجعية  باعتباره   2015 ديسمبر  في  الموقع 

األساسية ألي تسوية سياسية لألزمة«.
لدى  سياسية  صراعات  عن  الحديث  خضم  وفي 
الليبية، جدد الوزراء الثالثة خالل االجتماع  األطراف 
بالمسؤولية  بالتحلي  األطراف  جميع  »مناشدتهم 
مع  بإيجابية  والتعاطي  الالزمة  المرونة  وإبداء 
األمم  رعاية  تحت  السياسية  العملية  مقتضيات 
العليا  الليبية  الوطنية  المصلحة  وإعالء  المتحدة 

العاصمة طرابلس  لتأمين  األمنية  الترتيبات  خطة 
حكومة  رئيس  وأقرها  األممية  البعثة  تبنتها  التي 
بتعزيز  السياق  هذا  في  ورحبوا  الوطني،  الوفاق 
وباقي  العاصمة  تأمين  في  النظامية  العناصر  دور 
توقيع  إنجاز  إلى  تطلعهم  وأعربوا عن  ليبيا،  ربوع 
إلى  استنادًا  العسكرية  المؤسسة  توحيد  اتفاق 

القاهرة«. مشاورات 
وأكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس »على 
والتنسيق األمني  السياسي  التعاون  أهمية مواصلة 
منابعه  وتجفيف  اإلرهاب  مكافحة  جهود  إطار  في 
الجهود  كافة  دعمهم  أكدوا  كما  واستئصاله، 
والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة  الليبية  الوطنية 

المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية«.
البيان  ختام  في  الثالثة  الوزراء  ورحب 
حكومة  جانب  من  االقتصادي  اإلصالح  »بخطوات 
»أهمية  على  وشددوا  ليبيا«  في  الوطني  الوفاق 

المؤسسات  لتوحيد  الجهود  من  المزيد  بذل 
الخدمات  توفير  أجل  من  والمالية  االقتصادية 
األوضاع  وتحسين  للمواطنين  األساسية 
عقد  على  واتفقوا  الليبي«،  للشعب  المعيشية 
يحدد  موعد  في  تونس  في  القادم  اجتماعهم 

بينهم. بالتشاور 
الجزائري،  الخارجية  وزير  اشترط  جانبه  من 
الدولة  مؤسسات  توحيد  مساهل،  عبدالقادر 
التسوية  عملية  نجاح  في  األرضية  لتهيئة 
حل  إيجاد  بصعوبة  أقر  حيث  ليبيا،  في  السياسية 

لألزمة مع وجود تدخالت خارجية.
مع  ثالثي  صحفي  مؤتمر  خالل  مساهل  وقال 
خميس  والتونسي  شكري  سامح  المصري  نظيره 
جميع  توحيد  إن  الثالثاء،  القاهرة،  في  الجهيناوي 
أو  واألمنية  العسكرية  سواء  الليبية  المؤسسات 
الليبي. السياسي  المسار  لنجاح  االقتصادية شرط 

والجريمة  اإلرهاب  انتشار  إلى  مساهل  وأشار 
أمنية  هشاشة  تعيش  التي  المناطق  في  المنظمة 
والمقاتلين  »اإلرهابية«  للجماعات  جاذبة  وتكون 
الجوار  دول  دعم  ضرورة  على  مشددًا  األجانب، 

الوطنية. بناء مؤسساتها  في  الليبي  للشعب 
أما وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، 
فقال إن لدول الجوار مصلحة كبيرة في رؤية ليبيا 
للميليشيات  حد  »وضع  ضرورة  إلى  الفتًا  موحدة، 

اإلرهاب«. مكافحة  في  للنجاح  المسلحة 
»ال  أنه  نفسه  المؤتمر  في  الجهيناوي  وأوضح 
ليبية   - ليبية  وأفكار  بأيادٍ  األزمة  تحل  أن  بد 
األزمة  »حل  أن  على  مشددًا  الخالفات«،  وتجاوز 
الليبية  الدولة  مؤسسات  وتوحيد  السياسية، 
وبخاصة  الجوار،  دول  على  بفوائدهما  سيأتيان 

وأفريقيا«. والجزائر،  وتونس  مصر 
»تناقضات  إلى  التونسي  الخارجية  وزير  وأشار 
بوجود  ليبيا  في  سياسي  مسار  عن  الحديث 
يمكن  »ال  قائاًل:  يسمها«،  لم  مسلحة  ميليشيات 
يد  في  يتواجد  والسالح  مدنية  دولة  تقوم  أن 
اإلطار  هذا  في  مشددًا  وصفه،  حسب  إرهابيين«، 
وتمكين  للميليشيات،  حد  وضع  ضرورة  على 

انتشار السالح. الليبية في الحد من  الدولة 
اعتبر  شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير 
في  يتجسد  ليبيا  في  لألزمة  الرئيس  الحل  أن 
بما  المتحدة  األمم  مبادرة  مكونات  كافة  »تنفيذ 
وعودة  والنيابية،  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  يتيح 
جيشها  وحدة  واستعادة  الليبية  الدولة  مؤسسات 

البغيض«. اإلرهاب  استئصال  وتمكينه من 
نفسه  الصحفي  المؤتمر  خالل  شكري  وانتقل 
واإلقليمي،  الدولي  المجتمع  أمام  تساؤالت  لطرح 
الحزينة  الصفحة  لطي  الوقت  يحن  »ألم  متسائاًل: 

منذ سنوات؟«. ليبيا  تعيشها  التي 

القاهرة تستضيف جولة جديدة من المشاورات

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

تقارير غربية: دعم عسكري 
روسي للجيش الوطني

باألفراد  روسي  دعم  عن  متزايدة  غربية  تقارير  تتحدث 
خليفة  ركن  المشير  بقيادة  الوطني  للجيش  والعتاد 
حفتر، دون رد رسمي وواضح من القيادة العامة للجيش 

الصمت. التزمت  التي 
تلغراف«  »ذي  جريدة  قالت  الماضي،  األحد  يوم 
العسكرية  بالمخابرات  مرتبطة  عناصر  إن  البريطانية، 
الروسية تدعم قوات الجيش الوطني. ونقلت في تقرير 
شركة  إن  قوله  البريطانية  الحكومة  في  مصدر  عن 
»تدعم  الروسية  بالحكومة  المرتبطة  غروب«  »فاغنر 
وزودت  بنغازي،  في  شخص   300 بنحو  حفتر  خليفة 
والطائرات  والدبابات  بالقذائف  الليبي  الوطني  الجيش 

والذخائر«. المسيرة 
من  مقرب  مصدر  عن  تلغراف«  »ذي  نقلت  كما 
في  والغاز  للنفط  المشتركة  الليبية–الروسية  الشركة 
مقاتلي  من  »الكثير  إن  قوله  أبريل،  شهر  في  بنغازي، 
أفرادًا  بأن  إشاعات  وهناك  ليبيا،  إلى  ذهبوا  فاغنر 

أيضًا«. إلى هناك  عسكريين ذهبوا 
الخارجية  وزارة  في  مصدر  ذكر  نفسه،  السياق  وفي 
العناصر  هذه  أن  الصحيفة-  تسمه  -لم  البريطانية 
الروسية«،  العسكرية  بالمخابرات  وثيق  »ترتبط بشكل 
بايفجيني بريجوزين،  وأن شركة »فاغنر غروب« ترتبط 
ومعروف  روسيا  في  المطاعم  مالك  كبار  أحد  وهو 
المتحدة  الواليات  وفرضت  بوتين«  طهاة  »كبير  بلقب 
انتخابات  في  التدخل  في  تورطه  بسبب  عليه  عقوبات 

.2016 العام 
أن بريجوزين شوهد في شريط فيديو  التقرير  وذكر 
خالل  الروسي  الدفاع  ووزير  حفتر  المشير  بجوار  يجلس 

الليبيين  من  الماليين  حياة  وتدمير  البالد  تدمير  عن 
ليبيا  في  ناتو  بهجوم  عالقة  لها  ليس  التي  روسيا  إلى 
من  عددًا  صارخ  بشكل  انتهك  الذي   ،  2011 العام  في 

قرارات األمم المتحدة «.
تشهد  »لم  نوفوستي  لوكالة  السفارة  ممثل  وقال 
صنع  جهود  وتدعم  عسكري  تدخل  أي  قط  روسيا 
مجلس  بقرار  تمامًا  ملتزمون  نحن  ليبيا.  في  السالم 
األسلحة  إمدادات  على  حظرًا  فرض  الذي   1970 األمن 

ليبيا«. إلى 
في الوقت نفسه، أكد مصدر عسكري قريب من وزارة 
في  بما  الروسية،  القوات  أن   RBK لـ  الروسية  الدفاع 
قد  موسكو،  منطقة  من  المرسلة  النخبة  قوات  ذلك 
األخيرة.  األشهر  في  ليبيا  شرق  في  تدريجيًا  نشرها  تم 
لوسائل  الليبية  الحكومة  في  محلي  مصدر  تحدث  كما 
الروسية عن »نشاط عسكري حديث« قامت به  اإلعالم 

المنطقة. في  روسيا 
جولة  األخبار  هذه  أثارت  فقد  »المونيتور«،  ووفق 
الروسية  المصالح  النقاش في موسكو حول  جديدة من 
يستحق  المرحلة  هذه  في  آخر  تدخل  وهناك  ليبيا،  في 
االستثمار فيه. وقال سيميون باجداساروف، مدير مركز 
إن  موسكو  في  آسيا  ووسط  األوسط  الشرق  دراسات 
السلطة  لتوظيف  ثالثة حوافز  األقل  لديها على  موسكو 

ليبيا. في 
»جميع  »المونيتور«،  وفق  الروسي،  المحلل  ويضيف 
اليوم  بالنفط،  مهتمون  ليبيا  في  المصلحة  أصحاب 
كان  مما  البالد  في  المنتج  النفط  من  المزيد  هناك 
»يريد  بالقول  ويردف  القذافي«،  معمر  عهد  في  عليه 
روسيا  األنابيب.  هذه  على  يعلقوا  أن  كثيرًا  األوروبيون 
يمكن أن توسع وجودها بشكل كبير في هذه السوق«.

وضوحًا  أكثر  نحو  على  االقتصادية  المصالح  وبرزت 

في هذا التقرير، الذي يقول »روسيا حريصة على إعادة 
العديد من عقود النفط التي فقدت بعد وفاة القذافي، 
الوطنية  النفط  وشركة  الروسية  روسنفت  ووقعت 

.»2017 اتفاقية تعاون في فبراير  الليبية 
أن  هي  موسكو  في  النظر  وجهات  »إحدى  ويضيف 
لكنه  اإليرادات«،  في  الرغبة  تمليها  ال  الخطوة  هذه 
إنتاج  على  السيطرة  ضمان  في  »الرغبة  إنها  يقول 
النفط«.  انخفاض حاد في أسعار  البالد لمنع  النفط في 
وأشار باغداساروف إلى أن »األولوية الثانية هي القضاء 

هناك«. اإلرهابيين  على 
المحلل  قال  فقد  التسلح،  صفقات  صعيد  وعلى 
الروسية  المواقف  تعيد  قد  ليبيا  إلى  »العودة  الروسي 
»سقوط  أن  موضحًا  البالد«،  إلى  األسلحة  صادرات  في 
مليارات   10 بقيمة  تسليح  عقود  روسيا  أفقد  القذافي 

دوالر لروسيا«.
في  عسكري  مراقب  وهو  جولتس،  ألكساندر  ويقول 
الفوائد  حسابات  »تستند  تايمز«:  »نيويورك  صحيفة 
على  ليبيا-  في  التدخل  حالة  -في  لروسيا  المحتملة 
الليبية. إنهم  أسس تتغير أكثر من الرمال في الصحراء 
أهلية  حرب  ذات  دولة  في  لالنخراط  روسيا  يناشدون 

دامت سبع سنوات«.
في  المساعد  األستاذ  لوكيانوف،  غريغوري  وقال 
في  العليا  االقتصاد  كلية  في  السياسية  العلوم  كلية 
قوي  تفسير  سوء  »هناك  »المونيتور«:  لموقع  موسكو، 
مختلفة«،  قنوات  من  قادمة  ليبيا  عن  مجزأة  لمعلومات 
روسية  عسكرية  قاعدة  حول  اإلشاعات  »كانت  مضيفًا 
يقولون  اآلن  األقل.  على  عامين  منذ  موجودة  ليبيا  في 
موثوق  كبيرة  مدينة  إنها  بنغازي،  في  قاعدة  هناك  إن 
المخرز  إخفاء  خاللها  من  يمكنك  طريقة  توجد  وال  بها 

في حقيبة هناك«.

مصدر حكومي بريطاني:
العناصر المذكورة ترتبط بشكل وثيق 

بالمخابرات العسكرية الروسية

محللون: روسيا حريصة على إعادة عقود النفط 
والتسليح التي فقدت بعد وفاة القذافي

45% الغموض يخيم على حقيقة وجود 300 شخص من »فاغنر غروب«

ولفتت  بموسكو.   2018 نوفمبر  في  جرت  محادثات 
أظهرت  الطائرات  بتحركات  الخاصة  المعلومات  أن  إلى 
على  شوهدت  ببريجوزين  مرتبطة  خاصة  طائرة  أن 
الرادارات بشكل متكرر تنتقل من وإلى ليبيا حتى شهر 

الماضي. يناير 
أمنية  شركة  يمتلك  الذي  كرينيتسين  أوليغ  وقال 
إن  تلغراف«  لـ»ذا  ليبيا  في  العمل  لها  سبق  روسيا  في 
يمكنهم  ال  ليبيا  في  يعملون  الذين  الروس  المتعاونين 

القيام بذلك من دون دعم السلطات الروسية.
وأضافت »ذي تلغراف« أن وزارة الدفاع الروسية »لم 
فيما  المعلومات.  هذه  على  التعليق«  لطلب  تستجب 
على  ببريجوزين  المرتبطة  غروب«  »فاغنر  شركة  ردت 
فيها  قالت  ساخرة،  إلكتروني  بريد  »برسالة  أسئلتها 

القطب الشمالي«. إنها تقوم بدعم حفتر من 
الروسي  الدور  حول  األول  التقرير  هذا  يكن  لم 
العسكري المتزايد، إذ ذكر موقع »مونيتور« في نوفمبر 
القوات  أفراد  من  العشرات  نشرت  روسيا  أن  الماضي 
الخاصة )سبيتسناز( وضباط من المديرية العامة لهيئة 
آر  »جي  باسم  سابقًا  تُعرف  كانت  التي  العامة،  األركان 
في  الرئيسية  العسكرية  االستخبارات  دائرة  وهي  يو«، 
روسيا. كان بعض هذه القوات في ليبيا في البداية في 
مهمة تدريب واتصال ولكنهم تلقوا تعزيزات في الربع 

العام الماضي. األخير من 
صواريخ  أيضًا  موسكو  نشرت  فقد  الموقع،  وحسب 
الجوي  الدفاع  صواريخ  وأنظمة  للسفن  المضادة  كالبر 
غير شرعي  أكبر طريق  على  للحفاظ  البالد  في   S-300

للهجرة من أفريقيا والشرق األوسط إلى أوروبا.
ليبيا،  بشأن  الروسية  االتصال  مجموعة  رئيس  لكن 
مشيرًا  البريطانية،  الصحيفة  بتقرير  ندد  دينجوف،  ليف 
لصحيفة  دينجوف  وقال  بالواقع«.  له  عالقة  »ال  أنه  إلى 

)ار بي كيه( الروسية اليومية »هذه ليست المرة األولى 
التي نواجه فيها وضعًا يتلوى فيه تفاعل روسيا مع حزب 
واحد في ليبيا ليظهر كسياسة للدعم من جانب واحد«.

صاغت   ، اليوم  »حتى  الروسي  المسؤول  وأضاف 
مهام  وتابعت  ليبيا  تجاه  الدولة  سياسة  بلدنا  قيادة 
بين  االقتصادية  العالقات  إعادة  مع  تتعامل  ملموسة 
ونوه  األطراف«.  جميع  مع  التعامل  –مهام  وليبيا  روسيا 
الالعبين  مع  أيضًا  وثيق  اتصال  على  »روسيا  أن  إلى 
فرنسا  ليبيا–  بترميم  المهتمين  الرئيسيين  الدوليين 

اإلقليميين«. الالعبين  إلى  باإلضافة   – وإيطاليا 
المتحدة  المملكة  في  الروسية  السفارة  رفضت  كما 
المسؤولية  لنقل  جديدة  »محاولة  بأنه  »صن«  تقرير 

 البيان الختامي يطالب بااللتزام بتنفيذ خطة 
الترتيبات األمنية لتأمين العاصمة طرابلس وتوقيع 

اتفاق توحيد الجيش وفق مشاورات القاهرة

 اجتماع دول الجوار ناقش المبادرة الثالثية 
لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للخروج 

من حالة االنسداد الراهنة
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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

حوار: ابتسام اغفير

طرابلس ــ أحمد الخميسي

بروكسل – علي أوحيدة

 العمل الحقوقي في ليبيا لم يعد آمنًا
بدأ يتالشى دور المنظمات التي تكافح من أجل حقوق اإلنسان في 
ليبيا، خصوصًا بعد اجتياح موجة االغتياالت لعدد من المدن، وظهور 

ما يسمى باالختفاء أو اإلخفاء القسري، وانتشار سجون التعذيب 
المعروفة والسرية.

وعلى الرغم من مقاومة بعض هذه المنظمات ومحاولة ممارسة 

عملها حتى من خارج ليبيا، إال أن المالحظ هو أن دورها أصبح خافتًا 
وصوتها ال يكاد يسمع، ومن بين هذه المنظمات كانت منظمة 

»ضحايا« لحقوق اإلنسان، التي تحدث رئيسها ناصر الهواري إلى 
»الوسط« عن التحديات والمعوقات التي تواجه عملها في هذا 

الحوار:

والمسجونين. الناس  لشكاوى 
إلى  المنظمة  تسعى  التي  األهداف  أهم  ما   ●

؟ تحقيقها
وعودة  قسريًا  والمخفيين  المعتقلين  أوضاع  تسوية 
وتحقيق   ،2014 العام  بعد  بنغازي  مدينة  مهجري 

الوطنية. المصالحة 
والمظلومين  الضحايا  صوت  توصيل  في  نجحنا  وقد 
وحفظ حقوق الضحايا عن طريق رصد وتوثيق الجرائم، 
التقاضي  طرق  كانت  متى  القانونية  المالحقة  تمهيدًا 

حقوقهم. على  بالحصول  للضحايا  تسمح 
تمارس  وهي  المنظمة  فاعلية  عن  ماذا  لكن   ●

البالد؟ عملها من خارج 
المجرمين،  وتعرية  االنتهاكات،  فضح  على  القدرة   -
التقارير  وإصدار  وذويهم  الضحايا  مع  والتواصل 
المسلحة  المجموعات  من  قيود  ودونما  حرية  بكل 

والميليشيات.
لهم  قدمتم  ماذا  المفقودين،  ذكر  على   ●

ولذويهم؟
والمخطوفين  للمفقودين  كبير  ملف  لدينا  نعم 
وحاالت اإلخفاء القسري، وتقدر بنحو 500 حالة منذ بدء 
كثرة  رغم  ولألسف   ،2011 فبراير  في  المسلح  الصراع 
ولم  الدولة،  من  تعاونًا  نجد  لم  المدة  وطول  العدد 
الميليشيات  بسبب سيطرة  الملف  هذا  في  تقدمًا  نحرز 
في المدن المختلفة، وعدم اهتمام سلطات الدولة في 

الملف. الشرق والغرب بهذا 
من  عدد  مع  تواصلت  فقد  األمل،  بعض  هناك  لكن 
الذين  السجناء  عن  اإلفراج  بخصوص  مصراتة  قيادات 
وأبدوا  المدينة،  سجون  في  جرائم  بحقهم  تثبت  لم 
وأوضاع  بأسماء  قوائم  مني  وطلبوا  لذلك  استعدادًا 

السجناء.
أنها  يدعون  بما  يطالبون  ليبيا  في  المثليون   ●

● »ضحايا« كانت من أهم المنظمات الناشطة في 
مجال حقوق اإلنسان، فأين هي اآلن؟

في  التواجد  لكن  موجودة،  »ضحايا«  منظمة   -
وكثرة  الصراع  ظروف  بسبب  آمنًا  يعد  لم  بنغازي 
بقدر  ونوثق  نرصد  لذا  األطراف،  كافة  من  االنتهاكات 

اإلمكان.
العامين  في  سنويًا  تقريرًا  المنظمة  أصدرت  وقد 
المقبلة  األعوام  تقارير  نصدر  لكننا   ،2016 و   2015

المادي. التمويل  الكوادر وانعدام  بسبب نقص 
موجة  وتالشي  السنوات  تلك  مرور  بعد   ●
كيف  طرابلس،  في  وظهورها  بنغازي  في  االغتياالت 

تشخص الوضع اآلن؟
والجماعات  الميليشيات  سيطرت  انتهت  نعم   -
برقة،  على  سيطرته  وبسط  الجيش  وسيطر  التكفيرية 
مسلحة  مجموعات  بروز  هي  الكبرى  المشكلة  لكن 
العقيدة  في  سوى  السابقة  الجماعات  عن  تفترق  ال 
وسرقة  المنازل  واقتحام  الحريات  كبح  لكن  التكفيرية، 
التعسفية  واالعتقاالت  األسر  وتهجير  الناس  ممتلكات 
أفعال  كلها  القانون،  خارج  والقتل  القسري  واإلخفاء 
نعم  اإلرهاب،  على  الحرب  عملية  صاحبت  مجرمة 
أن  الميليشيات  هذه  وكادت  مؤخرًا  األمور  تحسنت 
والتهجير  القسري  واإلخفاء  االعتقاالت  لكن  تختفي، 

ممارسات ال تزال موجودة.
● هل فقد الناس الثقة في هذه المنظمات؟

- ربما لم يعد المواطن يثق في المنظمات الحقوقية 
المنظمات  الميليشيات  محاربة  أهمها  لعل  ألسباب 
المنظمات  مع  الدولة  تعاون  وعدم  عليها،  والقائمين 
واالستجابة  المشكالت،  وحل  المعلومات  يخص  فيما 

هذه  مثل  في  الدفاع  تولي  يمكنهم  فهل  حقوقهم، 
القضايا؟

ألنها  مطالبهم،  في  المثليين  نؤازر  أن  يمكننا  ال 
وردتنا  نعم  اإلسالمي،  الدين  ألحكام  مخالفة  مطالب 
بالضحايا  أنفسهم  يصفون  بعضهم  من  شكاوى 

ذلك  رفضنا  لكننا  المساعدة،  ضنا ويطلبون  عر و
االنخراط في برنامج عالجي لكنهم  عليهم 

رفضوا.
حملة  مؤخرًا  »ضحايا«  أطلقت   ●

»سجين حر«، فما أهدافها؟
منظمة  أطلقتها  حر  سجين  حملة 
إلطالق  اإلنسان  لحقوق  ضحايا 
سجنهم،  مدة  طالت  الذين  السجناء 
لإلهانات  بعضهم  وتعرض 
السجن  مرارة  وعانوا  والتعذيب، 

الزنازين. والمرض في 
إفراغ  إلى  الحملة  وتهدف 
المعتقلين  من  السجون 
للمصالحة  تمهيدًا  السياسيين 
وعودة  الشاملة،  الوطنية 
واالستقرار  واألمن  السلم 

الليبي. للمجتمع 
● لكن أال يعني ذلك إضاعة حقوق السجناء 

السياسيين؟
تدعو  بل  الضحايا،  حقوق  لتضييع  تهدف  ال  قطعًا 
الطريق  بداية  تكون  أن  ونتمنى  الوطنية،  للمصالحة 
الحملة  الوطني، وبالتأكيد  العفو والسالم والوفاق  نحو 
المدن  كافة  في  السياسيين  السجناء  كل  تستهدف 

الليبية.
كيف  مؤخرًا،  حقوقيًا  تلفزيونيًا  برنامجًا  قدمت   ●

التجربة؟ تقيم هذه 

التجارب  أنجح  من  العدالة«  »سهام  برنامج  تجربة 
أنقل شكاوى  أن  التي خضتها، فقد استطعت  الحقوقية 
كان  وقد  العام،  والرأي  للمسؤولين  الضحايا  وأصوات 
برنامجًا مؤثرًا ورد فعل الشارع والمسؤولين كبير، وقد 
أبحث عن قناة أخرى لتقديم برنامج حقوق باسم »لك« 
هو برنامج عن حقوق اإلنسان، وبرنامج عن المصالحة 

»واعتصموا«. بعنوان  الوطنية 
● وماذا عن الكتب والدراسات؟

توثق  الكتب  من  عددًا  أعد 
سنوات  خالل  اإلنسان  حقوق  أوضاع 
أول  أصدرت  وقد  الثماني،  الصراع 
وقريبًا  المر«،  والرحيل  »تاورغاء  كتب 
القسري  واألحياء  »االختطاف  كتاب 
»التعذيب  كتاب  وتبعه  ليبيا«،  في 

الليبية«. بالسجون 
ووجودك  السنوات  تلك  كل  بعد   ●
مقتنعًا  زلت  ما  هل  ليبيا،  خارج  اآلن 
ونجاح  والتطوعي  األهلي  العمل  بأهمية 

المنظمات؟ مثل هذه 
عمومًا  والخدمة  التطوعي  العمل  نعم   -
ودوره  الدولة  لمؤسسات  ومساند  مهم  أمر 
مهم، وخير مثال على ذلك الهالل األحمر، لكن 
عملها  بخاصة  والحقوقية  عام  المنظمات بشكل 
الحالية،  مرهق وخطر وغير آمن في ظل الظروف 
بوتيرة  المعوقات  كل  من  الرغم  على  مستمرون  لكننا 

السابقة. أخف من 
اإلنسان  حقوق  مسيرة  تعزيز  إن  أقول،  وأخيرا 
يتطلب تحويلها من قضية تهم الخاصة إلى قضية رأي 
السياسية  اإلرادة  توافر  أن  كما  مجتمعي،  ووعي  عام 
ونشر  المظلومين  لنصرة  مهم  أمر  القوية  والدولة 

العدالة.

رئيس منظمة »ضحايا« لحقوق اإلنسان:

45 % نسبة ارتفاع معدالته العام الحالي

الفقر يسجل معدالت قياسية وسط مخاوف من الغضب
سجال بني »الوفاق« ومفوضية 

الالجئني بسبب طالبي اللجوء

اتخذت قضية المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بعدًا دوليًا، 
مع إعالن المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، عن 
القوة ضد طالبي  التي تحدثت عن استخدام  إزاء األنباء  قلقها 
بطريق  الالجئين  الحتجاز  مركز  في  احتجاجات  خالل  اللجوء 
السكة في طرابلس، في المقابل اعتبرت حكومة الوفاق أن دور 
المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير القانونية هو العمل 

على تسريع عودة هؤالء المهاجرين إلى بلدانهم أو ترحيلهم.
وقالت وكالة األمم المتحدة في بيان اطلعت عليه »الوسط«، 
إن »االحتجاجات وليدة اإلحباط والقلق تنتشر بين طالبي اللجوء 
إيجاد  في  أمل  دون  من  يائسة  حالة  في  لشهور  المحتجزين 

الحلول«.
ووفًقا للمفوضية العليا لشؤون الالجئين فإنه »أصيب حوالي 
ومن  االحتجاجات«،  إنهاء  الشرطة  حاولت  عندما  شخصًا   50
بين المصابين، اثنان على األقل بصدمة حادة وتم نقلهما إلى 

مستشفى أبو سليم.
أعقاب  »في  أنه  الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  وأكدت 
احتجاجات األسبوع الماضي، تم نقل حوالي 120 شخصًا من 

مركز احتجاز طريق السكة إلى عين زارة وسبها«.
وأشارت إلى أن مركز طريق السكة كان يضم قبل الحادث، أكثر 
من 400 من طالبي اللجوء، سجلوا جميعًا من قبل وكالة األمم 
المتحدة، باستثناء 20 شخصًا وصلوا حديًثا، وتضم المجموعة 

200 إريتري و 100 صومالي و53 إثيوبيًا و 20 سودانيًا.
وأعربت المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن 
قلقها للسلطات الليبية فيما يتعلق بهذا الحادث، مشيرة إلى أنه 
ليس باإلمكان مقابلة األشخاص المتورطين في الحادث الذي 

وقع في طريق السكة.
في المقابل، جاءت زار وكيل داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير 
القانونية محمد الشيباني مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين 

في طرابلس طريق السكة وتاجوراء.
ونقل بيان صحفي لداخلية الوفاق تأكيده أن الدولة وعلى 
رأسها وزارته تنظر إلى ملف الهجرة غير القانونية نظرة جادة 
وإنسانية في ذات الوقت، مبينا أن ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير 
القانونيين وليست مقصدا لهم وهو ما يتطلب من دول المقصد 

الوقوف مع الجانب الليبي بهذا الشأن.
غير  المهاجرين  أوضاع  على  الزيارة  خالل  الشيباني  واطلع 
القانونيين داخل مراكز اإليواء واستمع إلى بعض المالحظات 
من قبل بعضهم من المسجلين في المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين والوعود التي تلقوها من قبل المفوضية لترحيلهم إلى 

دولة ثالثة ما تسبب في بعض اإلشكاليات داخل المراكز.
الطوعية  العودة  باب  أن  على  تأكيداته  الشيباني  وجدد 
للمهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم ال زال مفتوحا، مشيرا 
إلى أن دور المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير القانونية 
هو العمل على تسريع عودة هؤالء المهاجرين إلى بلدانهم أو 

ترحيلهم.
وتعتبر ليبيا أهم نقاط العبور بين القارة األفريقية ودول أوروبا، 
فيما ازدادت موجات المهاجرين عبرها بعد األزمة التي شهدتها 
قبل أعوام واالنفالت األمني المصاحب لها. وتشكو ليبيا من عدم 
قدرتها على احتواء األزمة التي باتت تؤرق أوروبا، ال سيما في ظل 

أزمتها االقتصادية واألمنية.
كانت وثيقة مسربة كشفت رفض االتحاد األفريقي خطط 
على  للمهاجرين  إيواء  مراكز  إنشاء  بشأن  األوروبي  نظيره 
التي نقلت بعض تفاصيلها  الوثيقة المسربة،  أفريقية.  أراٍض 
الخمس  األفريقي  االتحاد  دول  عزم  أعلنت  الـ»غارديان«، 
الساحلية  الدول  إقناع  مصر،  حاليًا  تترأسه  الذي  والخمسين، 

األعضاء في االتحاد بعدم التعاون مع بروكسل حول الخطة.
وكان االتحاد األوروبي وضع خططًا تتعلق »بمنصات إنزال 
إقليمية« في الصيف الماضي للسماح للمهاجرين الذين وُجدوا 
أفريقية،  أراٍض  أوروبية بتقديم طلبات لجوئهم على  في مياه 
ولدى بروكسل ترتيبات مماثلة مع ليبيا، حيث يوجد 800 ألف 
مهاجر، يقبع نحو 20 ألفًا منهم في مراكز اعتقال حكومية. وكانت 
لحقوق  جسيمة  بانتهاكات  بالقيام  اتهمت  الليبية  السلطات 

اإلنسان.
على  األزمة  بداية  منذ  األوروبية،  الدول  جهود  واقتصرت 
اعتراض المهاجرين في البحر وإيقافهم من أجل إبقائهم خارج 
أراضيها، حيث سعت إلى تعزيز السيطرة على حدودها البحرية 
مع ليبيا؛ بهدف تقليل أعداد المهاجرين القادمين إليها عبر البحر 
المتوسط، كما قامت بتقديم مساعدات لخفر السواحل الليبية 
العتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط ومنعهم من 

الوصول إلى أوروبا.

األخيرة،  األعوام  خالل  قياسية  معدالت  الفقر  سجل 
يكابد  بات  الذي  المواطن،  معاناة  تفاقم  نحو  قادت 
االنقسام  مع  صعبة  معيشية  ظروف  وسط  الحياة 

األمني. االستقرار  السياسي وعدم 
%45 العام الحالي مقابل  وقفزت معدالت الفقر الى 
الدراسات  مركز  مدير  ، حسب   2009 العام  في   %  29
بحكومة  االجتماعية  الشؤون  بوزارة  االجتماعية 
النسبة  هذه  ارتفاع  أرجع  الذي  فرحات،  علي  الوفاق 
السابقة  األعوام  خالل  والنزوح  التهجير  عوامل  إلى 
في  ساهم  ما  المعيشية  األوضاع  تردي  عن  فضاًل 

زيادة حاالت الطالق.
على  الحصول  في  كبيرة  مشقة  الليبيون  ويواجه 
والخدمات  الطبية  الرعاية  مثل  األساسية  االحتياجات 
في  البالد  شهدت  التي  النزوح  عمليات  مع  العامة 
وارتفاع  السيولة  نقص  على  عالوة  مختلفة،  مناطق 
6.8 مليون نسمة. األسعار واليتجاوز عدد سكان ليبيا 
معدالت  أبولسين  أحمد  االقتصادي  الخبير  ووصف 
تصريحات  في  ورأى  بـ»المخيفة«،  البالد  في  الفقر 
وانضمت  تالشت  الوسطى  الطبقة  أن  »الوسط«  إلى 
للطبقة الفقيرة بسبب التوسع في اإلنفاق المالي على 
لالستقرار  االجراءات  تأخر  إلى  مشيرًا  التنمية،  حساب 
معدالت  وخفض  النقد  سوق  معالجة  مثل  االقتصادي 

العمل. التضخم، وحل مشكالت سوق 
خط  التخطيط  وزارة  حدّدت   2007 العام  وفي 

336 دينارًا شهريًا ، الفقر المدقع بنحو 
إن  تقول   ،2011 عام  مطلع  رسمية  بيانات  لكن 
 ( الواحد  للشخص  دينارًا   550 بنحو  يقدّر  الفقر  خط 
ما  وهو  وقتذاك(،  الصرف  بسعر  دينار   1.4 الدوالر = 
اإلنفاق  حجم  مضاعفة  بضرورة  مطالبات  وسط  جاء 
وذلك  دينارًا،   8544 إلى  سنويًا،  دينارًا   4214 من 

بهدف رفع القدرة الشرائية إلى ما فوق خط الفقر.
)بالنسبة  الفرد  دخل  متوسط  انخفض   2014 وفي 
مقارنة  دوالر   6,570 إلى  المحلي(  اإلنتاج  ألجمالي 
الحد  يبلغ  فيما   ،2010 العام  في  دوالر  ألف   12 بنحو 

450 دينارًا. األدنى لألجور 
الشعور  أن  رضوان  علي  القانوني  الباحث  ويرى 
توزيع  في  والمساواة  العدالة  وعدم  والغبن  بالفقر 
دافع  إلى  الوقت  بمرور  يتحول  والثروة  الدخل 
االقتصادي  »الوضع  وأضاف  والتظاهر،  لالحتجاج 
جيب  من  تدفع  الدوالر  سعر  على  والضريبة  اليطاق، 

لألفراد«. الحقيقية  الدخول  انخفاض  المواطن مع 
برنامج  الماضي،  العام  الرئاسي،  المجلس  واعتمد 
الرسم  قيمة  بتحديد  بدأ  الذي  االقتصادي  اإلصالح 
 ،183% بنسبة  األجنبي  النقد  مبيعات  على  المفروض 
الليبي  الدينار  صرف  ألسعار  اليومية  للنشرة  وفًقا 
المصرف  عن  تصدر  التي  األجنبية  العمالت  مقابل 

المركزي.
رسوم  فرض  أولها  بنود،  أربعة  البرنامج  ويتضمن 
موحدًا  سعره  ليصبح  الدوالر  على   200% بنسبة 
االعتمادات  إلغاء  إلى  باإلضافة  دينارات،   4.25 عند 
عن  للدعم  جزئيًّا  رفعًا  الثاني  البند  يتضمن  فيما 

المحروقات.
ويتمثل البند الثالث في إعادة تفعيل عالوة األسرة 
مباشرة،  والزوجة  للطفل  عالوة  صرف  تشمل  التي 
مخصصات  رفع  واألخير  الرابع  البند  يتضمن  فيما 
دوالر،   1000 إلى   500 من  سنويًّا  الدوالر  من  الفرد 

وفق برنامج أرباب األسر
أعداد  إجمالي  يبلغ  رسمية،  إحصائيات  وحسب 
باألسر  )المعروفة  المحدود  الدخل  ذوي  عائالت 
أسرة،  ألف   224 بنحو  الثروة(،  من  المحرومة 
أفرادها ثالثة على حافظة  البالغ عدد  وتحصل األسرة 
عدد  يبلغ  التي  األسرة  دينار،أما  ألف  بـ30  استثمارية 

50 ألف دينار. أفرادها خمسة فما فوق تحصل على 
كل  عن  دينار   100 المحافظ،  أصحاب  ويتقاضى 
فرد شهريًا يُعطى على حساب األرباح، لكنها متوقفة 

الحاضر. الوقت  في 
تحصل  لم  األسر  بعض  القانوني:  الباحث  ويقول 
وأضاف:  سنوات،  ثالت  مند  المالية  حقوقها  على 
المالية،  الموارد  نقص  بسبب  متوقفة  المالية  المنح 

يأكلون..؟! ماذا  الفقراء  متسائاًل: 
اإلنسانية  للشؤون  المتحدة  األمم  منسقة  وكانت 
الصحة  خدمات  إن  قالت  ريبيرو،  ماريا  ليبيا،  في 
العامة تدهورت في  الخدمات  والتعليم وغير ذلك من 

ليبيا، التي أصبحت تزداد فقرًا عامًا بعد اآلخر.
»المواد  أن  إلى  األممية  المسؤولة  وأشارت 
في  ليست  تكلفتها  ولكن  ليبيا  في  متوفرة  الغذائية 

الكثيرين. متناول 
وتقول تقارير أممية إن ما يقارب من ثلث السكان 
هذه  تفاقم  مع  إنسانية  مساعدات  إلى  حاليًا  بحاجة 
استمرارعدم  مع  خاصة  تداعياتها،  واستمرار  األزمة 

األمني. االستقرار 
األمم  أعلنت  الجاري،  الشهر  من  سابق  وقت  وفي 
لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  إطالق  المتحدة 
الدعم  لتوفير  دوالر  مليون   202 تتطلب  التي   ،2019
والمأوى  الصحي  والصرف  والمياه  والحماية  الصحي 
من  شخص  ألف   550 من  ألكثر  التعليمي  والدعم 

لمستضعفين ا

 متوسط دخل الفرد ينخفض
 إلى 6.5 آالف دوالر مقابل 

12 ألف في 2010

 باحث قانوني: بعض األسر ذات الدخل 
المحدود لم تحصل على حقوقها المالية

 منذ 3 سنوات

<   وكيل داخلية الوفاق خالل زيارة إلى مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين في طرابلس طريق السكة وتاجوراء

<   الفقر يسجل معدالت ارتفاع قياسية وسط انقسام سياسي وتدهور أمني
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تجاهل التهديد باعتقاله

غوايدو يعود إلى فنزويال ويدعو 
ملواصلة الضغط على النظام

عاد الزعيم المعارض خوان غوايدو االثنين إلى فنزويال رغم 
وسط  من  ودعا  باعتقاله،  صدرت  كانت  التي  التهديدات 
السبت لمواصلة الضغوط على  كراكاس للتظاهر مجددًا 

نظام نيكوال مادورو.
كانوا  الذين  أنصاره  من  اآلالف  أمام  غوايدو  وقال 
ينتظرونه وسط العاصمة بعد أقل من ساعة من وصوله 
إلى مطار كراكاس »كل فنزويال ستكون في الشارع السبت 
ثانية  )9 مارس(. لن نستكين وال دقيقة وال حتى  المقبل 

حتى نستعيد حريتنا«.
وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، ونال اعتراف 
أكثر من خمسين دولة. وغادر البالد قبل نحو عشرة أيام 

إلى كولومبيا.
وعاد ظهر االثنين إلى البالد عبر مطار كراكاس الدولي 
السفراء  من  عدد  جانب  إلى  باستقباله  أنصاره  كان  حيث 
بهدف  قدموا  الذين  الالتينيين  واألميركيين  األوروبيين 

ضمان سالمته، حسب ما قال سفير فرنسا رومان نادال.

بنس يهدد مادورو
واعتلى غوايدو سطح سيارة أمام مبنى المطار بعيد وصوله 
أننا لم  إال  التي تحدق بنا،  المخاطر  وقال مبتسمًا »نعرف 

نخف، وها نحن هنا أقوى من أي وقت مضى«.
مطار  في  أقلته  التي  الطائرة  هبوط  مع  وبالتزامن 
كراكاس، كان نائب الرئيس األميركي مايك بنس يتوعد 
الرئيس نيكوالس مادورو من واشنطن ب»رد سريع« في 
العمر  من  والثالثين  الخامسة  البالغ  غوايدو  تعرض  حال 

ل»تهديدات أو أعمال عنف أوترهيب«.
وأضاف بنس »إن الواليات المتحدة تعلق أهمية كبيرة 

على عودة غوايدو إلى فنزويال بكل أمان«.
ولما انتقل إلى وسط العاصمة حيث كان اآلالف بانتظاره 
خاطبهم قائاًل وزوجته تقف إلى جانبه، »من يقف أمامكم 
تهديدات  »رغم  وتابع  فنزويال«.  جمهورية  رئيس  هو 
صدرت من مجموعات مسلحة أسألكم : هل انتابكم أدنى 
خوف؟ ها نحن هنا أقوى من أي وقت مضى«، داعيًا أيضا 

إلى »البقاء في حالة تعبئة في كل شوارع فنزويال«.
وقال غوايدو »لقد رحب بي موظفو الهجرة في المطار 
أمام  أننا  »إال  وتابع   .» الرئيس  حضرة  بك  أهاًل  بالقول 

من  بد  وال  السلطة  عن  طوعًا  تتخلى  لن  ديكتاتورية 
مواصلة الضغوط«.

وصول  ضرورة  على  »سنشدد  القول  غوايدو  وواصل 
المساعدات اإلنسانية إلى البالد«. ويشير زعيم المعارضة 
بذلك إلى قوافل من المساعدات الغذائية واألدوية ال تزال 
عالقة على الحدود مع كولومبيا، في حين أن البالد تعاني 

من نقص كبير على هذا الصعيد.
وكان غوايدو غادر البالد قبل عشرة أيام رغم صدور قرار 
بمنعه من السفر. وبصفته رئيسًا للبرلمان يتمتع غوايدو 
»اغتصب«  كان  إذا  فيما  ينظر  التحقيق  أن  إال  بحصانة، 
بعد تهمة رسمية بهذا  إليه  توجه  أن  السلطة، من دون 
الصدد. ومن كولومبيا انتقل غوايدو بعدها إلى أربع دول 

أميركية التينية حيث استقبل كرئيس دولة.

خطأ فادح
إلى  العودة  عزمه  الماضي  األسبوع  أعلن  غوايدو  وكان 
مواقع  عبر  حذر  األحد  ومساء  التهديدات«.  »رغم  البالد 
»محاولة  أي  أن  من  مادورو  نظام  االجتماعي  التواصل 
لخطفه« ستشكل حسب قوله »خطأ فادحًا«. وأضاف »غدًا 
مخاطر،  هناك  بالطبع  مسؤولياتنا.  وإلى  بالدنا  إلى  نعود 

لكن هذا األمر ليس بجديد«.
بالنسبة  معضلة  فنزويال  إلى  غوايدو  عودة  وتشكل 
المجتمع  غضب  سيثير  اعتقاله  قرر  حال  ففي  مادورو،  إلى 
فقد  قد  يكون  بحرية  يتحرك  تركه  حال  وفي  الدولي، 

مصداقيته.
يومًا خضات سياسية  فنزويال منذ نحوأربعين  وتعيش 
متتالية أضيفت إلى أزمة اقتصادية خانقة حيث بلغت نسبة 
التضخم عشرة ماليين بالمئة حسب صندوق النقد الدولي، 
وهناك نقص كبير في المواد الغذائية األساسية واألدوية.

وكان مادورو كرر القول خالل األيام القليلة الماضية أن 
على خصمه رئيس البرلمان أن »يحترم القانون«، وأنه في 

حال قرر العودة إلى البالد »سيحال إلى القضاء«.
الثالث  في  بالوكالة  رئيسًا  نفسه  غوايدو  وأعلن 
والعشرين من يناير الماضي، ووصف مادورو ب»مغتصب« 
االنتخابات  شاب  تزويرًا  يعتبره  ما  إلى  استنادًا  السلطة 

الرئاسية األخيرة التي منحت مادورو والية رئاسية ثانية.
ضد  معركته  في  لدعمه  الشارع  إلى  غوايدو  ويستند 
مادورو، وقد أوقعت التظاهرات حتى اآلن نحو أربعين قتياًل 

ومئات الجرحى.

كراتشي - وكاالت

<    الطيار الهندي األسير قبل لحظات من تسليمه لجيش بالده عبر حدود كشمير  

باكستان تعترض غواصة هندية

مناوشات بني الهند وباكستان رغم 
تراجع خطر املواجهة العسكرية

رغم تراجع خطر المواجهة العسكرية الواسعة بين الجارين 
النوويين إثر تدخل أطراف دولية عدة، استمرت المناوشات 
الهند وباكستان هذا األسبوع مع اإلعالن عن قصف  بين 
قيام  وكذلك  كشمير،  في  الحدود  عبر  محدود  متبادل 
البحرية الباكستانية الثالثاء بمنع غواصة هندية من دخول 

مياهها اإلقليمية.
من  نادر  جوي  اشتباك  على  أيام  بعد  التطورات  وتأتي 
نوعه بين الهند وباكستان في سماء إقليم كشمير المتنازع 
وجهت  فيما  شامل  نزاع  اندالع  من  مخاوف  أثار  ما  عليه، 

نداءات دولية تحض الدولتين على ضبط النفس.
إن  بيان  في  الباكستانية  البحرية  باسم  متحدث  وقال 
دخول  من  هندية  غواصة  منعت  الباكستانية  »البحرية 
لم  الهندية  »الغواصة  أن  وأضاف  اإلقليمية«.  مياهها 
الحكومة  سياسة  مع  يتماشى  بما  لالستهداف،  تتعرض 

الحفاظ على السالم«.
قالت  عندما   2016 منذ  نوعها  من  حادثة  أول  وهذه 
المياه  عن  هندية  غواصة  »أبعدت«  إنها  باكستان 
التفاصيل  من  بمزيد  المتحدث  يدل  ولم  الباكستانية. 
يتضح  لم  كما  الغواصة.  رصد  وتاريخ  مكان  بشأن  ومنها 
)22 كلم(  باكستان تقصد ب12 مياًل بحريًا  إذا كانت  ما 
من حدود المياه اإلقليمية أو 200 ميل بحري )370 كلم( 

األوسع من المنطقة االقتصادية الحصرية.
ونشرت البحرية الباكستانية أيضًا ما قالت إنه تسجيل 
فيديو للغواصة، يحمل لقطات غير واضحة باألسود واألبيض 
والتاريخ  المياه.  سطح  فوق  منظارًا  أنه  يبدو  ما  ويظهر 
المذكور على التسجيل يظهر إنه بدأ الساعة 8,35 بعد ظهر 

اإلثنين. ولم يرد تعليق فوري من المسؤولين الهنود.
الدولتين  بين  مؤخرًا  تندلع  أن  الحرب  وكادت 
الخاضعة  المنطقة  في  انتحاري  تفجير  بعد  اآلسيويتين 
عسكريًا   40 مقتل  إلى  أدى  كشمير  من  الهند  لسيطرة 

هنديًا.
مقرها  مسلحة  مجموعة  محمد«،  »جيش  وتبنى 
باكستان، الهجوم الذي وقع في 14 فبراير، وبعد 12 يومًا 
قصفت طائرات حربية هندية ما قالت نيودلهي إنه معسكر 

تدريب لإلرهابيين في عمق األراضي الباكستانية.
وأظهرت  أوأضرار،  إصابات  أي  وقوع  باكستان  ونفت 
مع  كثيفة  أحراج  منطقة  طال  القصف  أن  مستقلة  تقارير 
إن  مواطنون  وقال  الجوار.  في  التحتية  البنية  من  قليل 

شخصًا واحدًا فقط أصيب بجروح.
المجال  باكستانية  مقاتالت  خرقت  التالي  اليوم  وفي 

عن  أسفر  الجو  بين سالحي  اشتباك  ووقع  الهندي  الجوي 
إسقاط طائرة هندية والقبض على الطيار في باكستان.

خطوة  في  الماضي  الجمعة  الهند  إلى  الطيار  وأعيد 
ب»بادرة  خان  عمران  الباكستاني  الوزراء  رئيس  وصفها 

سالم«. وتحول الطيار الهندي إلى بطل قومي في بالده.
وأكد الجانبان إسقاط طائرة أخرى واختلفا حول الطرف 

الذي تنتمي له وحول ما حدث للطيار.

اعتقال متشددين في باكستان
باكستان  إن  الثالثاء  الداخلية  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
جماعة  زعيم  أظهر«  »مسعود  أقارب  من  اثنين  اعتقلت 
تستهدف  جديدة  حملة  إطار  في  المتشددة  محمد  جيش 

الجماعات المتشددة.
»أعلنت  اسمه  نشر  عدم  طلب  الذي  المتحدث  وقال 
وزارة الداخلية لتوها نقل 44 شخصًا على صلة بعدد من 
الجماعات المتشددة إلى الحجز الوقائي وبينهم اثنان من 
أقارب مسعود أظهر هما مفتي عبد الرؤوف وحماد أظهر«.

تبادل للقصف
إطالق  تبادل  والهنود  الباكستانيون  الجنود  واصل  كما 
الواقع  األمر  حدود  المراقبة،  خط  فوق  المدفعية  قذائف 
لشطري كشمير، في األيام التي أعقبت االشتباك، ما أسفر 

عن مقتل العديد من المدنيين في الجانبين.
اإلثنين  الهندية  اكسبريس  إنديان  صحيفة  ونقلت 
للصحفيين،  قوله  الهندي  الجيش  باسم  المتحدث  عن 
سبب  أى  ودون  الباكستانى  الجيش  انتهك  الصباح  »هذا 
نظام وقف إطالق النار، وقام بإطالق النار على قطاع آكنور 

)بوالية جامو وكشمير(، ورد جيشنا بإطالق النار«.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتم اإلبالغ عن أى انتهاكات 
على باقى القطاعات الحدودية بين الدولتين. كما لم يتم 

اإلبالغ عن وقوع أى ضحايا فى صفوف الجانب الهندي.
تزال  ال  العسكرية،  المواجهة  فرص  تراجع  ورغم 
خط  من  كيلومترات   5 تبعد  التى  التعليمية  المؤسسات 
فى  وباكستان  الهند  بين  الفعلية  الحدود  عند  المراقبة 
كشمير، ال تزال جميعها مغلقة نظرًا الرتفاع التوتر نتيجة 

تبادل القصف، بحسب الجيش الهندي.
الهندية  وذكرت تقارير غير مؤكدة في وسائل اإلعالم 
فوق  الطريق  ضلت  باكستانية  مسيرة  طائرة  أن  اإلثنين 

الحدود تم إسقاطها.
نهاية  منذ  وباكستان  الهند  بين  مقسومة  وكشمير 
منهما  كل  وتطالب   .1947 في  البريطاني  االستعمار 
الهيماليا  جبال  في  الواقع  اإلقليم  كامل  على  بالسيادة 

وخاضتا حربين بشأنه.

واشنطن – وكاالت

<    ترامب يهاجم الديمقراطيين واإلعالم في مؤتمر  جماهيري

تحقيق جديد بشأن »التواطؤ« مع روسيا

الكونغرس يرفض إعالن ترامب الطوارئ لبناء الجدار مع املكسيك

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بين  المواجهة  تصاعدت 
المزيد من األعضاء الجمهوريين من  انحياز  إثر  والكونغرس 
حزب الرئيس إلى الديمقراطيين في رفضهم قرار ترامب إعالن 
حالة الطوارئ لكي يتمكن من توفير التمويل الالزم لبناء جدار 
على طول الحدود مع المكسيك. كما انتقد ترامب بقوة النواب 
الديمقراطيين أصحاب األغلبية في مجلس النواب منذ مطلع 
العام بعد إعالنهم إطالق تحقيق جديد بشأن تعمد الرئيس 
األميركي »تعطيل العدالة« في المزاعم الخاصة بتواطؤ حملته 

مع روسيا لضمان فوزه في انتخابات العام 2016.
الشيوخ  مجلس  في  الجمهورية  األغلبية  زعيم  وكان 
المجلس  بأّن  اإلثنين  أقر  قد  ماكونيل،  ميتش  األميركي، 
سيحذو على األرجح حذو مجلس النواب في إقرار نصّ يلغي 
حالة »الطوارئ الوطنية« التي أعلنها ترامب لتمويل بناء جدار 

على الحدود مع المكسيك.
وجاء ذلك التصريح في أعقاب اعتماد مجلس النواب، الذي 
يهيمن عليه الديمقراطيون، األسبوع الماضي بأغلبية كبيرة 
ترامب  فرضها  التي  الوطنية«  »الطوارئ  حالة  يلغي  قرارًا 
بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية 

بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بالده.
إلى  القرار  مشروع  انتقل  النواب  مجلس  في  إقراره  وبعد 
 53( الجمهوريين  أيدي  في  األغلبية  حيث  الشيوخ  مجلس 
سناتورًا من أصل 100(. لكنّ أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ 
من الجمهوريين أعلنوا حتى اآلن عزمهم على االنضمام إلى 
الذي  التصويت  الديمقراطية في تأييد النصّ خالل  األقليّة 
لم يحدّد موعده بعد، ما يعني أّن اعتماد مشروع القرار في 

المجلس أصبح شبه مؤّكد.
البيت  إلى  النصُّ  سيحال  الكونغرس  في  إقراره  وبعد 
األبيض للمصادقة عليه ونشره، لكنّ هذا األمر لن يحدث ألن 
ترامب سبق وأن وعد باستخدام الفيتو الرئاسي ضدّ مشروع 
األغلبية  بأّن  اإلثنين  ماكونيل  وأقرّ  مهده.  في  لوأده  القرار 

الالزمة إلقرار النص في مجلس الشيوخ قد تأمّنت.
وقال ماكونيل، السناتور المقرّب من ترامب، »في مجلس 
األصوات  يكفي من  ما  أنّه سيكون هناك  جليًا  يبدو  النواب 
العتماد قرار الرفض الذي سيتعرض بعدها لفيتو من الرئيس 
ومن ثم على األرجح سيعود إلى مجلس النواب حيث سيتكرّس 
هذا الفيتو«. وأضاف خالل مؤتمر صحفي في لويسفيل بواليته 
كنتاكي، »لقد كنت أحد الذين كانوا يأملون لو أّن الرئيس لم 
يلجأ لخيار الطوارئ الوطنية«. وأوضح ماكونيل أنّه يخشى أن 
يشّكل ما أقدم عليه ترامب سابقة يمكن أن يستند إليها في 
الكونغرس  إرادة  المستقبل رئيس ديمقراطي لاللتفاف على 
التي  األسباب  أحد  كان  »هذا  وقال،  سياسية.  لمآرب  تحقيقًا 
ناشدت من أجلها، عبثًا على ما يبدو، الرئيس عدم اللجوء لهذا 

الخيار«.

الفيتو الرئاسي
وكان ترامب تعهّد بأّن يستخدم للمرة األولى في عهده الفيتو 
الرئاسي لوأد مشروع القرار في مهده إذا ما أقرّه الكونغرس 
مشروع  لردّ  النقض  حقّ  ترامب  استخدم  وإذا  بمجلسيه. 
القرار، عندها يتعيّن على الكونغرس كي يتمّكن من كسر هذا 
الفيتو أن يقرّ المشروع بأغلبية الثلثين، وبعدها يصبح مشروع 
القانون نافذًا من دون الحاجة لتوقيع ترامب عليه. غير أّن حشد 
أغلبية الثلثين ضد مرسوم ترامب أمر مستبعد، ما يعني أّن 

حالة الطوارئ باقية على األرجح.
ولكن، يبدو من المربك جدًا للرئيس الجمهوري أن يضطر 

الستخدام الفيتو الرئاسي للمرة األولى في عهده من أجل إنقاذ 
إجراٍء يثير غضبًا حتى داخل صفوف حزبه. وتتيح حالة الطوارئ 
التي أعلنها ترامب في 15 فبراير استخدام مليارات الدوالرات 
أي  المكسيك،  مع  الحدود  عند  به  يطالب  الذي  الجدار  لبناء 
الكونغرس  خصّصها  دوالر  مليار   1,4 نحو  من  بكثير  أكثر 
الطوارئ  حالة  إعالن  ترامب  إلقامة حواجز حدودية. وتوسّل 
لاللتفاف على الكونغرس، صاحب الكلمة األخيرة في تخصيص 
أموال الميزانية بحسب الدستور األميركي. وأدى إعالن حالة 
»الطوارئ الوطنية« إلى معركة سياسية–قضائية شرسة في 
الواليات المتحدة. وتقدّمت 16 والية أميركية اإلثنين بشكوى 
أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعالن ترامب 

حالة الطوارئ الوطنية.
وتبدو هذه المعركة السياسية–القضائية طويلة ويمكن أن 
تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهونًا بتفسير 
حالة »الطوارئ الوطنية« المنصوص عليها في قانون صدر في 

1976 واعتمد عليه ترامب إلصدار مرسومه.

إعاقة العدالة
هاجم  الكونغرس،  مع  المتدهورة  العالقة  سياق  نفس  وفي 
البيت األبيض اإلثنين خصوم ترامب الديمقراطيين في مجلس 
النواب إلطالقهم تحقيقًا وصفه بأنه »مشين وتعسّفي« بشأن 

مزاعم عرقلة الرئيس للعدالة وسوء استغالله منصبه.
ساندرز  سارة  األميركية  الرئاسة  باسم  المتحدّثة  وقالت 
في  القضائية  )الشؤون  لجنة  رئيس  أطلق  »اليوم  بيان  في 
في  وتعسّفيًا  مشينًا  تحقيقًا  نادلر  جيري(  النواب  مجلس 
مزاعم مضّللة وكاذبة سبق وأن حّقق فيها المدّعي الخاص 
ولجان في الكونغرس بمجلسيه«. وأضافت أّن »نادلر وزمالءه 
الديمقراطيين انبروا في حملة الصيد هذه ألنّهم مرعوبون 
روسيا  مع  تواطؤ  عن  عامين  لمدة  الكاذبة  روايتهم  أن  من 

هذا  على  شخصيًا  عّلق  ترامب  وكان  االنهيار«.   في  آخذة 
أنّه  نفسه  الوقت  في  وتأكيده  »فارغ«  إنّه  بالقول  التحقيق 
سيتعاون معه. وأتى تعليق ترامب بعد إطالق اللجنة القضائية 
في مجلس النواب تحقيقًا جديدًا واسعًا في الدائرة المحيطة 
به طلبت خالله بالحصول على وثائق من عشرات األشخاص 

بينهم نجاله دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.
وأرسل رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر رسائل إلى 
81 شخصًا وكيانًا في الدائرة المحيطة بترامب حاليًا وسابقًا 
وأشخاص قد تكون لديهم معلومات تتعّلق بالتحقيق، وسط 
على  وأعوانه  الرئيس  لمحاسبة  المعارضين  النواب  مساعي 

مخالفات محتملة.
حول  التحقيقات  في  تصعيد  أخطر  الطلب  هذا  ويُعدّ 
على  السيطرة  الديمقراطيون  توّلى  منذ  الجمهوري  الرئيس 
مجلس النواب مطلع يناير، وهو يهدف إلى الكشف عمّا إذا كان 
ترامب أو إدارته شاركا في عرقلة العدالة أو في قضايا فساد عام 

أو أي شكل آخر من أشكال استغالل السلطة.
المالية،  ترامب  تعامالت  على  يرّكز  التحقيق  أّن  ويبدو 
أنّه  العدالة. كما  واحتمال تواطئه مع روسيا، ومزاعم عرقلة 
الحمالت  تمويل  قوانين  بخرق  بانتهاكات  اتّهامات  يتناول 
على  الدستوري  للحظر  انتهاكات  واحتمال  االنتخابية، 

مخصصات مالية أجنبية.
حول  معلومات  على  للحصول  طلبات  الرسائل  وتشمل 
الذي  تاور«  »ترامب  برج  في   2016 يونيو  في  تم  اجتماع 
حملة  ومدير  جونيور،  وترامب  كوشنر  فيه  وشارك  يمتلكه، 
ومحامية  مانافورت،  بول  حاليًا  المسجون  السابق  ترامب 
روسية تردد أنها مقربة من الكرملين، ووثائق تتعلق بإقالة 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي آي( جيمس كومي. 
وقد يمهد التحقيق الجديد الواسع الطريق الحتمال البدء في 

إجراءات التحقيق مع ترامب بهدف عزله.

باريس ــ وكاالت

<  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  قدم 
األوروبي  لالتحاد  المقترحات  من  سلسلة 
إلى  بفضاء شنغن«  شاملة  نظر  »إعادة  من 
من  أشهر  ثالثة  قبل  للمناخ،  مصرف  إنشاء 
إلى  موجه  مقال  في  األوروبية،  االنتخابات 
األعضاء  الدول  في  ونشر  االتحاد  مواطني 

الـ28.
ويتركز المقال الذي نشر اإلثنين بعنوان 
»من أجل نهضة أوروبية« على ثالث قضايا 
لالنتخابات  حملته  محور  كانت  أساسية 
والحماية  الحرية   :2017 في  الرئاسية 

والتقدم.
األوروبية  الصحف  كبرى  المقال  ونشرت 
مثل »ذي غارديان« )بريطانيا( و»دي فيلت« 
و»كوريري  )اسبانيا(  و»البايس«  )المانيا( 

ديال سيرا« )إيطاليا(.
البلبلة  أجواء  في  أنه  ماكرون  وكتب 
الناجمة عن بريكست و»االنطواء القومي«، 
هناك وضع »ملح« ألن »أوروبا لم تكن يوما 
إلى  أشار  وبعدما  اآلن«.  هي  كما  خطر  في 
خطر إبقاء »الوضع القائم«، عرض ماكرون 
سلسلة من المقترحات بينها إنشاء »مؤتمر 
يضم  الجاري،  العام  نهاية  قبل  ألوروبا« 
اجتماعيين،  وشركاء  وجامعيين  مواطنين 
ليحدد خارطة طريق جديدة لالتحاد »بدون 

محظورات حتى لمراجعة المعاهدات«.
وبدون  الحريات  عن  الدفاع  مجال  وفي 
من  قلقه  عن  ماكرون  عبر  روسيا،  تسمية 
اإلطار  هذا  في  ودعا  الخارجية،  التدخالت 
من  األوروبية  األحزاب  تمويل  »حظر  إلى 
»وكالة  إنشاء  طرح  كما  أجنبية«.  قوى  قبل 
تهدف  الديموقراطيات«  لحماية  أوروبية 
»الهجمات  من  االنتخابات  حماية  إلى 

االلكترونية وعمليات التالعب«.
تحدث  أفكارا  الفرنسي  الرئيس  وكرر 
عنها في خطب سابقة. وطرح مجددا فكرة 
مشتركة  وشرطة  للهجرة«  أوروبي  »مكتب 
للحدود. كما دعا إلى »إعادة نظر شاملة في 
األوروبي  المؤشر  وحسب  شينغن«.  فضاء 
ستكون  األوروبي،  البرلمان  يحدده  الذي 
االنتخابات  في  الرئيسية  القضية  الهجرة 

المقبلة.

يد ممدودة إلى بريطانيا
إلى  مجددا  الفرنسي  الرئيس  ويدعو 
ويقول  لألجور«.  أوروبي  أدنى  »حد  تبني 
درعا   )...( تقيم  أن  أوروبا  على  »يجب  إنه 
مكان  في  نفسه  األجر  تضمن  اجتماعية 

العمل نفسه«.
األوروبية  المفوضية  اعتراض  وبعد 
»سيمنز«  مجموعتي  دمج  مشروع  على 
االندماج  عملية  أن  معتبرة  و»ألستوم« 
المنافسة، يرغب ماكرون في  تخالف قواعد 
يفعل  كما  أوروبية  مرجعية   )...( »تحديد 

وكتب  والصينيون«.  األميركيون  منافسونا 
»يجب إصالح سياسة المنافسة التي نتبعها 

وإعادة تأسيس سياستنا التجارية«.
وتحدث ماكرون أيضا عن ضرورة تنظيم 
حاليا  يطرح  بينما  الكبرى  اإلنترنت  شركات 
احتمال فرض ضريبة على إيرادات مجموعة 
)غوغل  األربعة  االنترنت  لعمالقة  »غافا« 

وأمازون وفيسبوك وآبل( في فرنسا.
وكتب ماكرون »يجب وضع إشراف أوروبي 
على المنصات الكبرى«، مشيرا إلى إمكانية 
المساس بقواعد  العقوبات في حال  تسريع 

المنافسة أو شفافية البرامج.
مصرف  إنشاء  ماكرون  اقترح  وأخيرا، 
االنتقال  تمويل  أجل  من  للمناخ،  أوروبي 
مجال  في  هدفين  وحدد  للقارة.  البيئي 
ونصف   2050 في  كربون  صفر  هما  البيئة 

كمية مبيدات الحشرات في 2025.
عدم  على  مقاله  في  ماكرون  وحرص 
المتحدة  المملكة  وجه  في  الباب  إغالق 
تبقى  لكنها  بريكست،  »مأزق«  في  الغارقة 
الدفاع.  مجال  في  خصوصا  كبيرا  شريكا 
وكتب »في أوروبا هذه ستكون الشعوب قد 
استعادت فعليا التحكم بمصيرها، في أوروبا 
المتحدة  المملكة  بأن  ثقة  على  أنا  هذه، 

ستجد مكانها«.
ماكرون  يتطرق  لم  المقابل،  في  لكن 
التقدميين  بين  االنقسام  إلى  مطوال 
والقوميين الذي طغى حتى اآلن على خطابه 
إن  الفرنسية  الرئاسة  وقالت  أوروبا.  حول 
»الرسالة هي أن ننظر إلى ما يجمعنا. إنها 

رسالة وحدة«. وأضافت أن هذا المقال ليس 
دفعا  بل  األوروبية  االنتخابات  لحملة  بداية 
الذي  االقتراع  المعالم قبل  لرسم  أو وسيلة 

سيجرى في 26 مايو.
ببرنامج،  أشبه  نصا  وبنشره  ذلك  ومع 
االنتخابات  معركة  يدخل  ماكرون  أن  يبدو 
تشير  بينما  العريض،  الباب  من  األوروبية 
شديدة  منافسة  إلى  الرأي  استطالعات 
وحزب  األمام«  إلى  »الجمهورية  حزبه  بين 
في  المتطرف  اليميني  الوطني«  »التجمع 

نوايا األصوات.

توسك يحذر من »القوى المعادية«
التحذير  في  وحيدا  ماكرون  يكن  ولم 
وتحديدا  الخارجي،  التدخل  احتماالت  من 
المقبلة.  األوروبية  االنتخابات  في  الروسي، 
فلقد حّذر رئيس المجلس األوروبي، دونالد 
معادية  »قوى  أن  من  الثالثاء  توسك، 
ألوروبا« تتدخل في انتخابات القارّة بعدما 

أّثرت على استفتاء بريكست في بريطانيا.
بروكسل  في  للصحافيين  توسك  وقال 
لالتحاد  معادية  خارجية  قوى  »هناك 
أو  علني  بشكل   — تسعى  األوروبي 
األوروبيين  خيارات  على  للتأثير   — سري 
بالنسبة  الحال  كان  كما  الديموقراطية، 
أنحاء  في  انتخابية  حمالت  وعدة  لبريكست 

أوروبا«.
االنتخابات  في  ذلك  يتكرر  »قد  وأضاف 
أدعو  »لذلك  مضيفا  مايو«،  في  األوروبية 
جميع من يهمهم أمر االتحاد األوروبي إلى 

التعاون عن قرب خالل االنتخابات األوروبية 
وبعدها«.

لألحزاب  السماح  عدم  »يجب  وأفاد 
السياسية التي تمولها قوى خارجية معادية 
أولويات  بشأن  قرارات  تتخذ  أن  ألوروبا 
والقيادة  األساسية  األوروبي  االتحاد 
وقال  األوروبية«.  للمؤسسات  الجديدة 
توسك "ال يمكننا انتظار نهضة أوروبية — 

على النهضة األوروبية أن تبدأ اآلن".
األوروبي  البرلمان  أعضاء  وسيساهم 
سيتم  والذين   705 عددهم  البالغ  الجدد 
الذي سيجري من  انتخابهم في االستحقاق 
23 إلى 26 مايو في صياغة قوانين جديدة 
السنوات  مدى  على  األوروبي  لالتحاد 
لرئيس  خليفة  واختيار  المقبلة  الخمس 
التنفيذي  الذراع  األوروبية،  المفوضية 

للتكتل، جان-كلود يونكر.
من  أنه  إلى  الرأي  استطالعات  وتشير 
المشككون  الشعبيون  يحقق  أن  المتوقع 
انتخابات  في  األوروبي مكاسب  االتحاد  في 
البرلمان األوروبي المقبلة لكن مع محافظة 
على  الرئيسية  السياسية  المجموعات 
على  المؤشرات  تنامي  ظل  في  األغلبية 

وجود انقسامات.
وقت  في  األوروبية  المفوضية  وحضت 
وشركات  الدعاية  شركات  العام  هذا  سابق 
غرار  على  العمالقة  األميركية  االنترنت 
حمالت  ضد  حربها  لتكثيف  »فيسبوك« 
مشتبهة  جهات  من  المضللة  المعلومات 

على غرار روسيا، قبيل االنتخابات.

 مخاوف من التدخل الروسي وصعود اليمين

ماكرون يطرح برنامجا ألوروبا قبل ثالثة شهور من انتخابات التكتل
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الجزائر ــ وكاالت

تحذيرات صارمة من رئيس أركان الجيش

شباب الجزائر يقودون انتفاضة شعبية ضد «عهدة خامسة» للرئيس الغائب بوتفليقة
لم يأبه الجزائريون بتحذيرات رئيس أركان الجيش بأنه لن يتم 
السماح بالعودة ل»سنوات األلم وسنوات الجمر« في إشارة إلى 
الطالب  آالف  وتظاهر  التسعينات،  في  األهلية  الحرب  سنوات 
أخرى  مدن  عدة  وفي  الجزائر  العاصمة  وسط  الثالثاء  مجددًا 
احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة.

)القوات  أي  آر  بي  »جيبو  غرار  على  هتافات  الطالب  وأطلق 
الخاصة للشرطة( زيدوا الصاعقة )وحدة من الجيش( ماكانش 
عهدة خامسة يا بوتفليقة«، وسط انتشار كبير للشرطة وسط 
العاصمة بدون أن تتدخل، بل اكتفت بتحديد مكان تجمعهم 
وتحركهم في الشوارع المجاورة لساحة البريد المركزي. وساند 
المارة الطالب بالتصفيق وقام سائقون بإطالق أبواق سياراتهم 

تأييدا.
ثاني مدن  أيضًا في وهران  الطالب بأعداد كبيرة  وتظاهر 
الجزائر وتوجهوا إلى وسط المدينة، وسط تعبئة كبرى لمعارضة 
ترشح الرئيس الذي لم يظهر للعلن منذ أكثر من خمسة أعوام 
إثر اصابته بجلطة دماغية في 2013. ولم يكترث الجزائريون 
بتعهد بوتفليقة في خطاب إعالن ترشحه األحد بإجراء انتخابات 
مبكرة خالل عام وتعديل الدستور، وواصلوا االحتجاجات األكثر 

اتساعًا منذ سنوات.
كما تظاهر آالف الطالب مع أساتذتهم في قسنطينة ثالث 
مدن البالد بحسب صحفي محلي وعنابة حيث تحدث صحفي 
عن تظاهرة »ضخمة« ضمت اآلالف. كما تظاهر آالف الطالب 
أيضًا في بجاية )180 كلم شرق الجزائر( وفي منطقة القبائل، 
وفي البليدة والبويرة وتيزي أوزو بحسب الموقع االخباري »كل 
شيئ عن الجزائر« وفي ستيف وتلمسان بحسب موقع صحيفة 
منذ  التظاهر  أنواع  كل  تُمنع  حيث  العاصمة  وفي  »الوطن«. 
2001، أصبح الطالب يتجمعون بشكل يومي منذ عشرة أيام 

استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وسط  كبيرة  بأعداد  انتشرت  التي  الشرطة  تتدخل  ولم 
وفي  شوارع.  عدة  ضمن  الطالب  باحتواء  واكتفت  العاصمة 
كل مرة وجدوا الطريق أمامهم مقطوعة يغيِّــر الطالب مسار 

التظاهرة دون أي صدامات.

الجيش يحذر
وأمام تكرار التظاهرات وتحولها إلى يومية، صدر موقف صارم 
عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها 
خالل زيارة إلى األكاديمية العسكرية من األحداث األخيرة. وقال 
الثالثاء إن »إرساء الجزائر لكافة عوامل أمنها، من خالل القضاء 
الشاملة  االستراتيجية  بفضل  أهدافه،  وإفشال  اإلرهاب  على 
والعقالنية المتبناة، ثم بفضل التصدي العازم الذي أبداه الشعب 
كافة  رفقة  الشعبي  الوطني  الجيش  طليعته  وفي  الجزائري 

األسالك األمنية األخرى، لم يرض بعض األطراف«.
واعتبر أن هذه األطراف التي لم يذكرها »يزعجهم أن يروا 
الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات 
الجزائري كل  التي عايش خاللها الشعب  الجمر  األلم وسنوات 
أشكال المعاناة، وقدم خاللها ثمنًا غاليًا«، في إشارة إلى سنوات 
الحرب األهلية الجزائرية )1992( التي تلت تدخل الجيش إللغاء 

يبقى ثانية، لقد طال حكمه فليرحل اآلن«. وكتب الطالب على 
إحدى الالفتات »ال دراسة ال تدريس حتى يسقط الرئيس«.

وشهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، بالضاحية 
الشرقية للعاصمة الجزائرية »إضرابًا شاماًل للطالب«. وقال أحد 
المدرسين، »لم أشاهد هذا منذ إضراب الطالب في 1980«. كما 
ينتظر أن يعلن األساتذة أيضًا إضرابًا لدعم »الحراك الشعبي« 

كما دعا إلى ذلك المحامون.

<  رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح 

نتيجة انتخابات فاز فيها اإلسالميون. ولوقت طويل، كان الرئيس 
السلم  جلب  الذي  الوطنية  المصالحة  برجل  يوصف  الجزائري 
االنتخابات  في  فاز  فقد  األهلية.  الحرب  من  عقد  بعد  للجزائر 
الرئاسية للمرة األولى في أبريل 1999 بدعم من الجيش، وكانت 
وعمل  اإلسالميين.  األهلية ضد  الحرب  أوج  في  حينها  الجزائر 
حينها على إعادة السلم إلى بالده عبر قانون عفو وتدابير أخرى.

اإلرهاب  أفشل  الذي  الشعب  »إن  صالح  قايد  الفريق  وتابع 
اليوم، في أي  وأحبط مخططاته ومراميه، هو نفسه المطالب 
موقع كان، أن يعرف كيف يتعامل مع ظروف وطنه وشعبه، وأن 
يعرف كيف يكون حصنًا منيعًا لصد كل ما من شأنه تعريض 

الجزائر ألخطار غير محسوبة العواقب«.

»ال يعني ال!«
وال يبدو أن وعود بوتفليقة حققت أهدافها رغم قول أنصاره إنها 

تحقق »بشكل كامل« مطالب المتظاهرين.
يعني  الجزائر، »ال  الرياضيات بجامعة  وأكدت سلمى طالبة 
وأكثر  اليوم  له  سنشرحها  إذن  الشعب؟  رسالة  يفهم  ألم  ال. 
يوم الجمعة« الذي ينتظر أن يشهد تظاهرات جديدة كما في 

األسبوعين الماضيين.
أما عبد الرحمن )21 عامًا( الطالب بالمدرسة العليا لإلعالم 
اآللي، فقال إن بوتفليقة »يريد سنة أخرى أما نحن فال نريده أن 

شرق  كلم   180( بجاية  في  المحامين  منظمات  ودعت 
الجزائر( إلى »مقاطعة العمل القضائي على مستوى كل المحاكم 
والسجون«، ابتداًء من أمس األربعاء. وُكتب على إحدى الفتات 
المتظاهرين في وسط العاصمة »رصيدكم غير كاف إلجراء هذه 
الوالية« في رسالة لبوتفليقة الموجود في مستشفى بسويسرا 
تاريخ  لكن  دورية«.  طبية  »فحوص  أجل  من  أيام  عشرة  منذ 

عودته لم يعلن بعد.
واألحد توّلى إيداع ملفّ ترشّح بوتفليقة مدير حملته الجديد 
فيها  يتعهّد  بوتفليقة  من  رسالة  تال  الذي  زعالن  الغني  عبد 
الرئيس بتنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد 

موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضًا على إقرار إصالحات أساسيّة.
وجاء في الرسالة »أتعهّد أمام اهلل تعالى والشعب الجزائري« 
تنظيم  »إلى  الرئاسيّة  االنتخابات  بعد  »مباشرًة«  بالدعوة 
واقتصاديّة  سياسيّة  إصالحات  واعتماد  شاملة  وطنيّة  ندوة 

واجتماعيّة من شأنها إرساء أساس النظام الجديد«.
كما تعهّد الرئيس الجزائري بإعداد دستور جديد يُطرح على 
االستفتاء من أجل والدة »جمهورية جديدة«، وبالعمل على وضع 
سياسات »عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنيّة 
وبالقضاء على كاّفة أوجه التهميش واإلقصاء االجتماعيّين )..( 
باإلضافة إلى تعبئة وطنيّة فعليّة ضدّ جميع أشكال الرشوة 

والفساد«.

الشباب يقود التظاهرات
وكانت المظاهرات الشعبية قد تفجرت فجأة في 22 فبرايرفي 
شكل احتجاجات غير مسبوقة فتحت الباب على مصراعيه أمام 

بوادر تغيير حقيقية، في أعلى هرم السلطة، على األقّل.
بدأوا  »الشبان  أن  بلقايد،  أكرم  الجزائري،  الصحفي  وأوضح 
باالهتمام بالسياسة بفضل انتشار شبكات التواصل االجتماعي«، 
لكنّ حاجز الخوف أجّل لسنوات ما كانت تظن أجهزة الدولة أنها 

في مأمن منه.
وأضاف أنه في عام 2011، سعت السلطات إلى احتواء تحركات 
شعبية محدودة، تزامنت مع اندالع ثورات الربيع العربي، خشية 
أن تتحوّل إلى بوادر انتفاضة شعبية. وتراوحت جهود السلطة 
بين سياسة الترهيب والترغيب، إذ غذت من جهة، مخاوف من 
إمكانية انزالق البالد نحو الفوضى، بالتذكير بالعشرية السوداء 
ألف شخص،   200 أكثر من  وراح ضحيتها  البالد  التي عاشتها 
من  االجتماعية،  والمساعدات  الرواتب  في  زيادات  إقرار  مقابل 
جهة أخرى. ومضت أجهزة الدولة في سياستها تلك عقب اختفاء 
مستغلة  مرضه،  بعد  السياسي  المشهد  عن  عمليًا  بوتفليقة 
تونس  الجوار  ودولتي  التي شهدتها سورية ومصر  اإلخفاقات 
دون   ،2014 في  الرابعة،  العهدة  تمرير  من  فتمّكنت  وليبيا، 

معارضة حقيقية.

نهاية »االنتعاشة االقتصادية«
لكن، مع انهيار أسعار النفط، انطالًقا من نهاية عام 2014، بدا 
من الواضح أن السلطة الحاكمة بدأت تفقد سيطرتها على األمور، 
بعجزها عن شراء السلم األهلية بطريقة تقيها عدوى االنتفاضات 
الشعبية، كما فعلت عام 2011. كما أنها لم تتفطن، إال بشكل 
مع  الديموغرافي«،  بـ»التهديد  الحًقا  تعتبره  باتت  لما  متأخر، 
اتساع عدد الشباب بين إجمالي السكان، إذ يشكل الذين تقّل 
أعمارهم عن 25 سنة نحو 45 % من عدد السكان البالغ عددهم 
نحو 43 مليون نسمة. وبينما حاولت الحكومة كبح جماح ميزان 
المدفوعات والتحكم في نقص السيولة المالية بتأجيل عدد كبير 
من المشاريع واالستثمارات والحدّ من التوظيف وحظر استيراد 
االرتفاع  نحو  الشبان  بين  البطالة  نسب  اتجهت  السلع،  مئات 

بشكل صاروخي، لتقترب من حاجز 30 في المائة عام 2016.

»الحقرة« تجمع بين األجيال
والتقى الشبان مع بقية األجيال في نقطة شديدة الرمزية في 
تركيبة الشخصية الجزائرية وتحديد عالقتها مع اآلخر وهي عنصر 
»الحقرة«، تلك الكلمة الجزائرية الخالصة التي تجمع في معناها 

عبارات »اإلهانة« و»االحتقار« و»اإلذالل«.
وحين أعلن التحالف الرئاسي، في 2 فبراير الماضي ترشيح 
بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، كانت كل األجواء جاهزة لردّ 
الفعل. ويشير أكرم بلقايد، إلى أّن »الشبان لم يعودوا قادرين 
البالد«،  في  العبثي  المشهد  أمام  األيدي  مكتوفي  البقاء  على 
مضيًفا أن »دور الشباب كان حاسمًا في االحتجاجات الجارية في 
البالد، تمامًا مثلما كان عليه األمر عام 1988«، حين شهدت 
الجزائر موجة احتجاجات أنهت عهد الحزب الواحد وفتحت باب 
أن  يرى  الذي  بلقايد،  حسب  الحية«،  القوة  »إنهم  التعددية. 
يتحدّد  اليوم،  بتحركاته،  الذي  الشباب  يتبعون  عمرًا  »األكبر 

الميزان« في الشارع.

قبل اجتماع لمجلس األمن

اليمن والسعودية واإلمارات تتهم 
الحوثيني بعدم االلتزام باتفاق االنسحاب

بعد أن حذرت من تأثير المال السياسي

مساع لفصل النائبة األميركية املسلمة 
إلهان عمر التهامها بـ «معاداة السامية»

رفض إغالق «باب الرحمة» في القدس

غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس ردٱ على «بالونات متفجرة»

الثالثاء-األربعاء  ليل  اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  شنّ 
من  غزة،  قطاع  في  حماس  لحركة  مواقع  على  غارات 
دون أن توقع إصابات بشرية، بحسب مصادر إسرائيلية 

وفلسطينية.
هذه  شنّ  إنّه  بيان  في  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 
غزة  من  أطلقت  متفجرة«  »بالونات  على  ردًّا  الغارات 

باتجاه األراضي اإلسرائيلية.
»طائرات  إّن  فلسطيني  أمني  مصدر  قال  جهته  من 
االحتالل قصفت عددًا من مواقع المقاومة ونقطة رصد 
في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار 

إصابات«  وقوع  عن  يبّلغ  ولم 
بشرية.

فإّن  عيان  شهود  وبحسب 
إحدى الغارات استهدفت بعدّة 
صواريخ »موقع بدر« العسكري 
التابع لكتائب عز الدين القسام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، 
وأوضح  غزة.  مدينة  جنوب 
الموقع  استهداف  أّن  الشهود 
أحدث انفجارًا كبيرًا وحريقًا مما 

أدّى إلى وقوع أضرار جسيمة.
فقد  آخرين  وبحسب شهود 
موقعًا  أخرى  غارات  استهدفت 
في  يونس  خان  شرق  للقسام 

جنوب القطاع.
الجيش  قال  بيانه  وفي 

األهداف  من  عدد  على  »أغارت  مقاتالته  إن  اإلسرائيلي 
غزة  قطاع  شمال  في  لحماس  التابعة  المناطق  داخل 
باتجاه  بالونات متفجّرة من قطاع غزة  ردًّا على إطالق 

إسرائيل«.
بالمقابل حّذر الناطق باسم حركة حماس، عبداللطيف 
على  التصعيد  نتائج  يتحمّل  »االحتالل  أّن  من  القانوع، 
قطاع غزة«. وأضاف في بيان أّن »المقاومة الفلسطينية 
جاهزة للتعامل مع أي عدوان أو حماقة يرتكبها االحتالل 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني«.
بأن  فلسطيني  طبي  مصدر  أفاد  أخرى،  ناحية  من 
خالل  اإلسرائيلي  الجيش  برصاص  أصيبا  فلسطينيين 
السياج  قرب  الثالثاء–األربعاء  ليل  اندلعت  مواجهات 
ضمن  القطاع  وسط  في  البريج  مخيم  شرق  الحدودي 
فعاليات »اإلرباك الليلي« التي ينظمها الفلسطينيون ليليًا 

منذ عدة أسابيع.
االحتجاجات  هذه  في  الفلسطينيين  عشرات  وشارك 
وأطلق بعضهم بالونات محمّلة بمواد حارقة ومفرقعات 

صوتيّة.

وكان وفد من المخابرات المصرية بحث مساء الثالثاء 
مع إسماعيل هنية رئيس حركة حماس الوضع الميداني 
و»تثبيت التهدئة« مع إسرائيل، ثم غادر قطاع غزة إلى 
مصدر  بحسب  اإلسرائيليين،  المسؤولين  للقاء  إسرائيل 
فلسطيني. ومنذ نوفمبر الماضي تسود على الحدود بين 
إليها  التوصّل  تمّ  هشّة  تهدئة  وإسرائيل  غزة  قطاع 

بوساطة مصرية وأمميّة.

رفض إغالق »باب الرحمة«
وفي القدس المحتلة، أعلن مجلس األوقاف اإلسالمية 
المسؤول عن إدارة المسجد األقصى أنه لن يمتثل ألمر 
الحرم  أبواب  أحد  الرحمة،  باب  بغلق  إسرائيلية  محكمة 

القدسي.
وأفادت منظمة »عير عميم« 
في  الحكومية  غير  اإلسرائيلية 
إسرائيلية  محكمة  بأن  بيان 
مجلس  األسبوع  هذا  أمهلت 
األوقاف حتى العاشر من مارس 
إغالق  أمر  بشأن  موقف  التخاذ 

باب الرحمة.
من  األوقاف،  رد  غياب  في 
المحكمة  تقرر  أن  المتوقع 
إغالق الباب كما أمرت الشرطة 
الفعل  ردود  رغم  اإلسرائيلية 
القوية التي قد يثيرها مثل هذا 
حسب  المسلمين،  بين  القرار 

المنظمة اإلسرائيلية.
منذ  مغلق  الرحمة  وباب 
الجانب  على  عشر  الثاني  القرن 
الجزء  لكن  القدسي.  الحرم  من  الخارجي  للجزء  المواجه 
الداخلي منه ما زال متاحًا من الجانب المطل على الحرم 
2003، خالل  العام  بإغالقه  اإلسرائيلي  القضاء  أمر  حتى 

االنتفاضة الثانية.
األوقاف  في  مسؤولون  دخل  فبراير،  منتصف  وفي 
الشرطة  محاوالت  أدت  وقد  الرحمة.  باب  ومصلون 
اإلسرائيلية لمنع الوصول إلى الباب من الحرم إلى وقوع 
اشتباكات مع المصلين الذين واصلوا الصالة في مصلى 
اعتقلت سلطات  أسبوعين،  أكثر من  ومنذ  الرحمة.  باب 
القدس،  في  فلسطينيًا   130 نحو  اإلسرائيلية  االحتالل 
بينهم كبار الشخصيات المسلمة، وأصدرت حظرًا موقتًا 
على الوصول إلى باحة الحرم طال نحو 60 شخصًا، كما 

قال المتحدث باسم مجلس األوقاف، فراس الدبس.
وقال الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس األوقاف 
حقنا  »من  الثالثاء  األوقاف  نشرته  فيديو  شريط  في 
مفتوحًا  عليه  واإلبقاء  الرحمة  باب  إلى  الوصول  الديني 
أمام المسلمين للصالة«. وأضاف أن »قرارات المحاكم ال 

تنطبق على المسجد األقصى«.

اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية واإلمارات المتمردين 
قبل  إليه  التوصل  تم  الذي  باالتفاق  االلتزام  بعدم  الحوثيين 
أسبوعين إلعادة نشر القوات في موانئ البحر األحمر في هذا 
العام  لألمين  توجيهها  تم  رسالة  بحسب  المضطرب،  البلد 

لألمم المتحدة وأعضاء مجلس األمن.
ووافق المتمردون على االنسحاب من ميناءي صليف وراس 
في  عقدت  محادثات  عليهما خالل  يسيطرون  اللذين  عيسى 
خفض  باتجاه  األولى  الملموسة  الخطوة  وشكلت  فبراير   17

التصعيد في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
ودعت الحكومة اليمنية والسعودية واإلمارات مجلس األمن 
الدولي إلى الطلب من الحوثيين تطبيق التزاماتهم، بحسب 
الرسالة التي أرسلت اإلثنين إلى المجلس وإلى األمين العام 
البلدان  وقعها سفراء  التي  الرسالة  ونصت  المتحدة.   لألمم 
الثالثة في األمم المتحدة على أن »رفض الحوثيين المفاجئ 
المفسّر لالنسحاب من ميناءي صليف وراس عيسى ال  وغير 

يفاجئنا بعد أشهر من أساليب المماطلة من جانبهم«.
ومنذ االتفاق على وقف إطالق النار في السويد في ديسمبر، 
ويدعم  السعودية  تقوده  الذي  والتحالف  الحوثيون  تبادل 
إال  النار،  إطالق  وقف  بانتهاك  االتهامات  اليمنية،  الحكومة 
الطرفين. من  ألي  اللوم  توجيه  رفضت  المتحدة  األمم  أن 
وصرح المتحدث باسم األمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، بأن 
المناقشات مستمرة مع الجانبين لمحاولة دفعهم إلى تطبيق 

التزاماتهم وسحب قواتهم من الموانئ.
التفاصيل...  الواضح أن الشيطان يكمن في  وأضاف »من 
وقد التزم الطرفان بذلك ونحن نحاول أن نضمن أن يتحول 

االلتزام إلى واقع فعلي على األرض«.
ومن المقرر أن يناقش مجلس األمن المسألة اليمنية في 19 

مارس وسط مخاوف من انهيار الهدنة الهشة.
وبعد محادثات في الحديدة استمرّت يومين أعلنت األمم 
المتحدة توصّل الحكومة والحوثيين إلى اتّفاق بشأن المرحلة 
المرحلة  بشأن  مبدئي  واتّفاق  القوات،  انسحاب  من  األولى 
الثانية. وتأمل األمم المتحدة أن يسمح خفض التصعيد في 
ماليين  إلى  والطبية  الغذائية  المساعدات  بوصول  الحديدة 

المحتاجين في اليمن.
ويعتبر ميناء الحديدة على البحر األحمر نقطة عبور رئيسية 
األمم  قالت  الذي  اليمن  إلى  والمساعدات  المستوردة  للسلع 

المتحدة أنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية.
وسجلت قوات التحالف 1754 انتهاكًا لوقف إطالق النار من 
قبل الحوثيين منذ بدء سريان وقف إطالق النار في 18 ديسمبر، 
بحسب الرسالة التي أضافت أن 125 عنصراً من القوات الموالية 

للحكومة قتلوا خالل تلك الفترة.

بارزين في  إن ديمقراطيين  الديمقراطي  الحزب  قال مسؤول في 
يدين  قرار  بمشروع  األربعاء  أمس  التقدم  قرروا  النواب  مجلس 
معاداة السامية، وذلك ردًا على تصريحات النائبة المسلمة إلهان 

عمر األخيرة بشأن الكيان الصهيوني.
وكانت النائبة إلهان عمر، ديمقراطية من والية مينيسوتا، وهي 
المحجبة الوحيدة في الكونغرس األميركي والتي قدمت كالجئة من 

الماضي  القرن  تسعينات  في  الصومال 
قد  العمر،  من  العاشرة  سن  في  وهي 
نشرت تغريدة يوم 11 فبراير الماضي، 
المشرعين  دعم  أن  إلى  فيها  أشارت 
يحفزه  إلسرائيل،  األعمى  األميركيين 
الدعم المالي لحمالتهم االنتخابية الذي 
تقدمه لهم منظمة اللوبي األميركية-

اليهودية »إيباك«، األمر الذي أثار سخط 
المؤيد دولة االحتالل  اللوبي األميركي 
رئيسة  على  فرضوا  حيث  اإلسرائيلي، 
مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن تدفع 
العالقات  لجنة  في  العضو  عمر،  النائبة 
الخارجية في المجلس، لالعتذار، وهو ما 
فعلته النائبة التي دخلت مجلس النواب 

للمرة األولى في مطلع العام الجاري.
اللوبي  استفزت  عمر  النائبة  أن  إال 

عندما  الجاري  الشهر  مطلع  في  أخرى  مرة  »إيباك«  اإلسرائيلي 
أشارت إلى أنه ال بد من بحث مسألة الدعم األميركي غير المحدود 
وراء  »لوبيات«  ضغط  مؤسسات  وقوف  إلى  وأشارت  إلسرائيل، 
هذا الدعم، وال سيما لجنة الشؤون العامة األميركية–اإلسرائيلية 
)إيباك(، وهي التصريحات التي اعتبرها مؤيدو »إيباك« مجددا بأنها 

»معادية للسامية«.
وذكرت مصادر إعالمية أميركية اإلثنين أن مشروع القرار الذي تم 
التقدم به أمس األربعاء في مجلس النواب أعده نواب ديمقراطيون، 
تتقدمهم رئيسته نانسي بيلوسي، ورئيسا لجنتي العالقات الخارجية 
والعدل إليوت إنجل، وجيرولد نادلر، إضافة إلى تيد ديوتش، وهم 
ثالثة من أصل 27 عضوًا يهوديًا أميركيًا في مجلس النواب )25 
من الحزب الديمقراطي، وعضوين من الحزب الجمهوري(. وأشارت 
المصادر إلى أن مشروع القرار هذا يأتي في أعقاب خطاب أرسلته 
أعضاء  إلى  إلسرائيل  الموالية   ADL التمييز«  مكافحة  »رابطة 

الكونغرس طالبت فيه بإدانة رسمية لتصريحات عمر.
من جانبها اعتذرت إلهان عمر لليهود األميركيين، لكنها حذرت 
من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الموالية إلسرائيل 

في الواليات المتحدة.
مقال  في  الثالثاء  تايمز  نيويورك  صحيفة  كشفت  بدورها 

القوة؟«  فائقة  إيباك  هل  سؤااًل:  تثير  عمر  »إلهان  عنوان  تحت 
منظمة  في  المسؤولين  أحد  فيسكي،  ستيفن  إلى  فيه  نسبت 
إيباك قوله بأن المنظمة ستفعل كل ما تستطيع إلسقاط النائبة 
إلهان عمر، والنائبة )الفلسطينية األصل( رشيدة طليب من والية 
ميشيغان، والنائبة إليكزاندريا أوكاسيو كورتيز من والية نيويورك، 
النشطاء  بأن  النائبة عمر صرحت  وكانت  النتقاداتهن إلسرائيل. 
الموالين إلسرائيل »يُدفعون من أجل الوالء لدولة أجنبية«، وهو 
ما اعتبر خرقًا ألحد المسلمات في السياسة الداخلية األميركية التي 
تعتبر أن دعم الكيان الصهيوني ركن أساسي في السياسة الخارجية 

األميركية.
وقالت نيويورك تايمز في تقريرها، 
»لكن النقاش الدائر ليس حول السيدة 
حول  أيضًا  بل  فحسب،  عمر  )النائبة( 
التيارات األكثر اتساعًا التي تخص الشرق 
تقوله  ما  )في  إلهان  وتجبر  األوسط، 
حول إسرائيل( إلعادة النظر في األسئلة 
)ألنصار  مريح  غير  بشكل  أثارتها  التي 
تأسست  التي  أيباك  أن  هل  إسرائيل(: 
منذ أكثر من 50 عامًا ـ لتعزيز وحماية 
المتحدة  الواليات  بين  العالقة  وتعزيز 
قوية  أصبحت  قولها(  )وفق  وإسرائيل 
سخرت  وهل  السلطة؟  وبهذه  للغاية؟ 
السياسة  الدائر حول  الجدل  إيباك من 
المتعلقة بإسرائيل لدرجة أنه ال يُسمح 
المعارضة؟«  لألصوات  باالستماع  حتى 
في إشارة إلى خطر ذلك على التعديل األول في الدستور األميركي 
الذي يضمن حرية التعبير. يشار إلى أن هذه األسئلة أثارت مزيدًا 
من الجدل الدائر حول النائبة إلهان عمر، ويتوقع الخبراء بأنها سوف 
تنمو بشكل أكبر في الفترة الحالية، قبيل انعقاد المؤتمر السنوي 
لمنظمة إيباك المقرر في نهاية هذا الشهر في واشنطن على مدار 
ثالثة أيام ويتوقع أن يحضره أكثر من 18 ألف شخص بينهم رئيس 
الكونغرس،  في  الحزبين  وزعماء  نتنياهو  بنيامين  إسرائيل  وزراء 

والمئات من األعضاء واآلملين بالترشح لمواقع سياسية.
أموااًل  تمتلك  إيباك  »إن  تقريرها  في  تايمز  نيويورك  وتقول 
طائلة« ملمحة إلى إمكانية استخدامها لفرض أثرها في أروقة القرار 
األميركي. ونسبت الصحيفة لبريان بيرد، وهو عضو كونغرس سابق 
من الحزب الديمقراطي من والية واشنطن، الذي أصبح صوتًا عاليا 
الذين  الكونغرس  أعضاء  لبعض  المخادع  »من  قوله  إيباك  ضد 
يصطفون إلدانة أصوات االستجواب هذه وكأنهم ال يمتلكون أي 

اهتمام بتمويل الحمالت االنتخابية في النتيجة«.
الناشطة  إلى أن أحد أعضاء دائرة بيرد االنتخابية كانت  يشار 
األميركية راشيل كوري التي قتلها جيش االحتالل اإلسرائيلي بدم 
بارد عبر دهسها ببلدوزر العام 2003 لتضامنها مع الفلسطينيين 

في غزة.

نيويورك – وكاالت
واشنطن – وكاالت

الخرطوم – وكاالت

غزة، القدس المحتلة–وكاالت

أفرجت السلطات السودانية عن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض 
عمر الدقير الذي كان معتقاًل منذ ديسمبر على خلفية التظاهرات المناهضة 

لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن حزبه الثالثاء.
 19 في  االحتجاجية  الحركة  اندالع  من  أيام  بعد  الدقير  توقيف  وتم 

ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز بثالثة أضعاف.
التي  التظاهرات  على  للسيطرة  واسعة  أمنية  حملة  السلطات  ونفّذت 
تحولت إلى حركة احتجاجية في أنحاء البالد ضد البشير، الذي وصل إلى 

السلطة عبر انقالب دعمه اإلسالميون في 1989.
وأفاد حزب المؤتمر السوداني أنه »تم إطالق سراح رئيس الحزب عمر 
الدقير بعد شهرين من االعتقال«. لكنه أشار إلى أن »أربعين من قيادات 
الحزب )ال يزالون( رهن االعتقال«، متعهدًا بمواصلة التظاهرات المناهضة 
للبشير. وبعد ساعات من االفراج عنه، كتب الدقير في تغريدة على تويتر 
»نؤكد التزام حزبنا بإعالن الحرية والتغيير ووحدة قواه ومواصلة النضال 

السلمي حتى بزوغ فجر الخالص«.

معارضة  أحزابًا  لالحتجاجات  المنظم  والتغيير«  الحرية  »تحالف  ويضم 
الحرية  »إعالن  التحالف  وأصدر  السودانيين«.  المهنيين  و»تجمّع 
إعادة  بينها  البشير، من  لما بعد حكم  الذي يحدد نصه خطة  والتغيير« 
السبب  يعتبر  الذي  االقتصادي  التدهور  ووقف  القضائية  السلطة  بناء 
الخرطوم  في  البريطاني  السفير  أفاد  جهته،  من  لالحتجاجات.  الرئيسي 
عرفان صدّيق الذي التقى الدقير الثالثاء عقب إطالق سراحه أن القيادي 

المعارض بقي معتقاًل لمدة 67 يومًا دون توجيه تهم إليه.
المعتقلين  جميع  عن  الفوري  »اإلفراج  إلى  »تويتر«  عبر  السفير  ودعا 
السياسيين الباقين« مشيرًا إلى أنه »ال يمكن الوصول إلى توافق سياسي 

في السودان ما لم تكن هناك بيئة سياسية مؤاتية لذلك«.
كمجموعة  الماضي  العقد  مدى  على  السوداني  المؤتمر  حزب  وبرز 
للسلطات.  معارضة نشطة نظمت تظاهرات ومسيرات متكررة مناهضة 

ومعظم أنصاره هم من الشباب، وتحديدًا طالب وخريجي الجامعات.
صلة  على  عنف  أعمال  في  قتلوا  شخصًا   31 إن  الحكومة  وتقول 
بالتظاهرات، فيما تفيد منظمة »هيومن رايتس ووتش« أن عدد القتلى 

بلغ 51 على األقل بينهم موظفون في قطاع الصحة وأطفال.
لمواجهة  عام  لمدة  الطوارئ  حالة  البشير  أعلن  فبراير،   22 وفي 

كما  الشعبي.  الحراك  إيقاف  في  األمنية  الحملة  فشل  عقب  التظاهرات 
من  مختلفة  أنحاء  في  جوالته  وواصل  تنحيه،  دعوات  البشير  تجاهل 
البرلمان  الغاضب، طلب من  الشارع  السودان. ولكنه في محاولة إلرضاء 
في  بقائه  بتمديد  له  ستسمح  كانت  دستورية  تعديالت  مناقشة  تأجيل 
ويتهم  منصبه.  في  عامًا  ثالثين  قضى  أن  بعد  جديدة،  لفترة  الحكم 
المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البالد ودعوا الرئيس البالغ 

من العمر 75 عامًا للتنحي.
لكن البشير بقي على موقفه وحظر التجمعات غيرالمرخصة وأمر بإنشاء 
إطار  في  ارتكابها  يتم  التي  االنتهاكات  في  للنظر  خاصة  طوارئ  محاكم 

حالة الطوارئ.
الطوارئ  حالة  منذ دخلت  التظاهرات  في  المشاركين  أعداد  وتراجعت 
حيّز التنفيذ لكن خرجت عدة تظاهرات الخميس في العاصمة الخرطوم 

ومدينة أم درمان.
وتم توقيف مئات المتظاهرين ومحاكمتهم في محاكم الطوارئ. وفي 
بسجن  الطوارئ  محكمة  قضت  اإلطار،  هذا  في  الصادرة  العقوبات  أولى 
وكالة  بحسب  مرخصة،  غير  مسيرات  في  لمشاركتهم  محتجين  ثمانية 

األنباء الرسمية )سونا(.

اإلفراج عن زعيم حزب سوداني معارض والبشير يتجاهل دعوات تنحيه

<   النائبة الديمقراطية إلهان عمر

<    استمرار المظاهرات في الخرطوم رغم إعالن حالة الطوارئ 

< بالونات فلسطينية  حارقة على حدود غزة



اقتصاد

كالم في األرقام

يجري توزيعها على المخابز 
بالمنطقة الشرقية، حسب بيان 
أعلنته وزارة االقتصاد بالحكومة 

الموقتة، أول من أمس.

قالوا
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المهدي األمين مقر  الوفاق  المفوض بحكومة  العمل والتأهيل  افتتح وزير 
صندوق التسهيالت المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل.

وأكد وزير العمل كدا أن الوزارة دأبت حثيثا في دعم سوق العمل الليبي 
من خالل إعداد خطط إستراتيجية تعمل على خلق سوق عمل واعد، مشيرا 
إلى التزام الوزارة بإعادة بث الروح في األجسام التابعة للوزارة من بينها 

صندوق التسهيالت المالية.
 ،2007 العام  الذي أنشئ في  المالية،  التسهيالت  إلى أن صندوق  يشار 
رقم  والتأهيل  العمل  وزير  قرار  بموجب  إدارتــه  لجنة  تشكيل  إعــادة  تم 
237 لسنة 2018 ضمن مبادرة تفعيل الصندوق وإعادة النظر في هيكله 

التنظيمي وضبط لوائحه وتحديد إختصاصتها.

افتتاح مقر صندوق التسهيالت املالية

ألف كيس دقيق

الحكومة المصرية ترفع سعر 
شراء القمح من المزارعين 
هذا العام إلى 655 ـ 685 
جنيها لألردب حسب درجة 
النقاوة مقابل 600-570 
جنيه العام الماضي.

على مصيلحي
وزير التموين المصري 

 353.44
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.39دوالر أميركي
1.5701يورو

1.8253الجنية االسترليني
0.3706الريال السعودي
0.3784درهم إماراتي
0.2071االيوان الصيني
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ومجمع  )جيكول(  للكهرباء  الليبية  المؤسسة  وقعت 
للتعاون  تفاهم  مذكرة  الجزائري  الحكومي  سونلغاز 

المستدام في مجال إنتاج الكهرباء في ليبيا.
قيطوني،  مصطفى  الجزائري،  الطاقة  وزير  وقال 
الثالثاء في تصريحات للصحفيين بحضور المدير العام 
للمؤسسة الوطنية للكهرباء، عبدالمجيد محمد حمزة، 
من الجانب الليبي على هامش توقيع البروتوكول بين 
للشركات  سيسمح  االتفاقية  توقيع  إن  المؤسستين 
بتقديم  الطويل  المدى  على  لسونلغاز  الفرعية 
المجاالت  جميع  في  الليبية  للمؤسسة  خدماتها 
على  البروتوكول  وينص  الكهرباء.  بإنتاج  المتعلقة 
صيانة محطات الطاقة وتطويرها والتزويد بالمعدات 
للطاقة  الجديدة  المحطات  تجميع  في  والمشاركة 
الكهربائية وتكوين عمال المحطات التابعة للمؤسسة 
الليبية وأيضا المساهمة المباشرة في تنفيذ مشاريع 

محطات الطاقة الكهربائية.
تكوين  في  الشروع  الثنائي  التعاون  ويتطلب 
إطارات  طرف  من  الليبية  المؤسسة  وعمال  إطارات 
الشركات الفرعية لسونلغاز وصيانة المحطات الليبية 
االنتقال  قبل  الكهرباء  توليد  مجال  في  الناشطة 
المباشر  باالستثمار  المتعلقة  الثانية  المرحلة  إلى 
سونلغاز  لمجمع  العام  المدير  وكشف  اإلنتاج.  في 
الحكومي ، محمد عرقاب، أن المفاوضات مع الشريك 
في  شراكة  إلنشاء  ونصف  سنة  منذ  انطلقت  الليبي 
إنتاج الكهرباء في ليبيا خصوصا ما يتعلق بالصيانة 
توربينات  أجــزاء  ذلك  في  بما  الغيار  قطع  وتصليح 
محطات  تشغيل  وكذلك  البخارية،  والتوربينات  الغاز 

توليد الكهرباء.
سيبدأ  المجمع  أن  الجزائري  المسؤول  ــاف  وأض
بالتكوين في مجال الصيانة ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
و  الكهربائية  الطاقة  محطات  إنشاء  مثل  أخرى  آفاق 
فضال  جدا،  العالي  والضغط  العالي  الضغط  شبكات 

عن توزيع الطاقة الكهربائية.

أن  إنجاز محطات كهربائية  في  االستثمار  ويمكن 
تشتغل بطاقة مزدوجة ومحطات سريعة قابلة لإلنجاز 
على مدى شهر أو 45 يوما لتلبية االحتياجات الملحة 

في ليبيا يضيف عرقاب.
»أن  عرقاب  يؤكد  االستثمار  ظــروف  وبخصوص 
الوضعية األمنية في ليبيا مدروسة جيدا، ونعمل في 

إطار التنسيق الجاري بين البلدين«.
دراسة  إتمام  ليبيا،  نحو  الكهرباء  تصدير  ويحتاج 
إنجاز خطوط كهربائية  تقنية وتجارية بهدف تقييم 
من 400 كيلوفولت بين الجزائر وليبيا، والتي سترفع 

التوزيع اإلجمالي إلى 2.000 كيلوفولت من الكهرباء.
الليبية  للمؤسسة  العام  المدير  اعتبر  جانبه،  من 
االتفاق  توقيع  حمزة،  محمد  عبدالمجيد  للكهرباء، 
بداية تعاون دائم بين الجانبين، مؤكدا أن سونلغاز 
ليبيا  في  استثمارها  بعد  مميزة  بمعاملة  ستحظى 
االستثمار  عن  واألميركيين  األوربيين  بتراجع  معترفا 

بسبب األوضاع األمنية.
قابلية  الحقا  »سندرس  الليبي:  المسؤول  وأضاف 
الليبية بالشبكة الجزائرية«، مشيرا إلى  ربط الشبكة 
أن »الشراكة الثنائية ستتوسع في المستقبل لتشمل 

نقل الكهرباء«.

اتفاق »جيكول« و»سونلغاز« الجزائرية على إنتاج الكهرباء بليبيا

ق
وا

س
األ
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اآلن، وقد بدأت جهود الحد من الفقر في مختلف أنحاء العالم 
تتباطأ بالفعل، تشير توقعات حديثة إلى أن االقتصاد العالمي 

يتجه إلى فترة من عدم اليقين العميق.
وتوسيع  النمو  تعزيز  إلى  الرامية  التدابير  يجعل  وهــذا 
الفرصة االقتصادية أشد إلحاحاً، ولهذا السبب البد أن يكون 
تنشيط التجارة على رأس األجندة السياسية العالمية. والدليل 
واضح، فالتجارة تعمل كمحرك للنمو االقتصادي وأداة حاسمة 

لمكافحة الفقر.
في ظل التوترات التجارية اليوم، بات من السهل أن نغفل 
عن التقدم الذي حققه العالم خالل العقود القليلة الماضية من 

التكامل االقتصادي.
الخروج  إنسان في  مليار  أكثر من  نجح   ،1990 العام  فمنذ 
من مستنقع الفقر، بفضل النمو الذي دعمته التجارة. واليوم 
عالقاتها  تعميق  على  وتعمل  تجارتها  من  الــدول  تزيد 

االقتصادية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في العقود الماضية.
في  اتفاقية   250 التجارية  االتفاقات  عدد  يتجاوز  وحالياً 
 .1990 العام  50 فقط في  بنحو  العالم، مقارنة  أنحاء  مختلف 
المحلي  الناتج  من  كنسبة  التجارة  كانت  الحين،  ذلك  في 

بلغت   2017 العام  وفي   ،%38 نحو  العالمي  اإلجمالي 
النسبة %71.

والتجارة المفتوحة مفيدة بشكل خاص للفقراء؛ ألنها 
تقلل من تكلفة ما يشترونه من سلع وخدمات، وترفع 

سعر ما يبيعونه منها.
وكما يوضح بحث جديد أجراه البنك الدولي ومنظمة 
قطاعات  في  والعمال  المزارعين  فإن  العالمية،  التجارة 
تتمكن  عندما  الدخل  من  أكبر  قدرًا  يكسبون  التصنيع 

منتجاتهم من الوصول إلى األسواق في الخارج.
من  سلسلة  ساعدت  المثال،  سبيل  على  فيتنام  في 
القرن  وتسعينات  ثمانينات  في  التجارية  اإلصالحات 
العشرين في تحويل الدولة إلى قوة تصديرية، مما أدى 

إلى الحد من الفقر بشكل حاد هناك.
من   %30 نحو  فيتنام  ــادرات  صـ تولد  ــوم،  ــي وال

الناتج  إلى  التجارة  نسبة  وتكاد  الشركات،  قطاع  في  العمالة 
المحلي اإلجمالي هناك، التي تشكل مؤشرًا أساسياً لالقتصاد 
المفتوح، تقترب من %200، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول 

المتوسطة الدخل.
 47 للتصنيع في  نحو مماثل، وجدت دراسة منفصلة  على 
للتصدير  الموجهة  الشركات  الموظفين في  أن  أفريقية  دولة 
الموجهة  غير  الشركات  في  العمال  من  أكثر  يكسبون  كانوا 
 .%16 بنسبة  للتصدير 
والرجال  النساء  أن  ورغم 
شــركــات  ــي  ف العاملين 
على  يحصلون  الــتــجــارة 
الرجال  فإن  مماثلة،  أجور 
العاملة  غير  الشركات  في 
في مجال التجارة يكسبون 

أكثر من النساء.
هذا  من  ــة  األدل تؤكد 
التجارة  القبيل صدق وعد 
ال  الفقراء  لكن  المفتوحة. 
التجارة  من  يستفيدون 
أبحاثنا  أن  الواقع  تلقائياً. 
تخسر  ربما  المثال،  سبيل  على  جسيمة.  تحديات  إلى  تشير 
بعض مجموعات من العمال دخلها نتيجة زيادة المنافسة من 

الواردات.
وسوف يواجه آخرون حواجز »وراء الحدود«، مثل المنافسة 
الضعيفة،  األساسية  البنية  أو  والتوزيع،  النقل  في  المحدودة 
من  التي  الجديدة،  الفرص  حول  المعلومات  إلى  االفتقار  أو 

الممكن أن تبطل فوائد التجارة.
تفرض  أن  الممكن  من  التجارة  أن  بحثنا  يظهر  أخيرًا، 
بعينها  ظروف  على  اعتمادًا  الفقراء،  على  متساٍو  غير  تأثيرًا 
مثل إمكانية الوصول إلى البنية األساسية الداعمة للتجارة، أو 
جنس المرء، أو ما إذا كان يعيش في منطقة ريفية أو حضرية.

ومن الواضح أن مثل هذه الديناميكيات يمكن تمييزها في 
الهند، حيث تواجه السلع التي تنتجها أسر ريفية معدل تعريفة 
السلع  من  مئوية  نقطة   11 بنحو  أعلى  الدولية  األسواق  في 

التي تنتجها أسر حضرية.
موظفو  يحصل  وكمبوديا،  الوس  حــدود  على  بالمثل، 
وسلعهن  النساء،  من  المعتاد  من  أعلى  ضرائب  الجمارك 
أكثر عرضة للخضوع للحجر الصحي من تلك التي يتاجر فيها 

الرجال.
قطاع  في  السكان  من   %70 يعمل  حيث  أوغــنــدا،  في 
لوسائل  المرتفعة  والتكلفة  المنخفضة  الجودة  تعمل  الزراعة، 
النقل على منع أغلب المنتجين من إيصال منتجاتهم إلى أيدي 

العمالء األجانب.
بوسع  يصبح  المناسبة،  التجارية  باإلصالحات  باالستعانة 
الحكومات أن تعمل على تخفيف هذه القيود، في حين تعمل 
المنافسة،  وتشجيع  المعامالت،  تكاليف  خفض  على  أيضاً 
أن  نعلم  ونحن  الحدود.  عبر  للتجارة  واضحة  قواعد  ووضع 

التجارة المفتوحة تدفع عجلة التنمية.
النمو  لتعزيز  الــصــادرات  على  السلبي  االعتماد  أن  بيد 
إلى  احتياج  في  ونحن  يكفي.  ال  الفقر  من  والحد  االقتصادي 
الالزمة  اإلصالحات  فرض  أجل  من  الضغوط  مزيد  ممارسة 
لخفض الحواجز الجمركية وإزالة التدابير التنظيمية المشوهة 

للتجارة.
البنية  في  االستثمار  لتيسير  الجهد  مزيد  بذل  من  والبد 
وأنظمة  المالحية،  والطرق  البرية،  الطرق  مثل  األساسية 

التجارة اإللكترونية التي تربط الناس باألسواق.
األخيرة  العالمية  التجارة  منظمة  توقعات  أن  المؤسف  من 
يهدد  الذي  األمر  يتباطأ،  بدأ  العالمية  التجارة  نمو  أن  تظهر 

آفاق النمو االقتصادي األسرع والقدرة على الحد من الفقر.
ونحن في حاجة ماسة إلى معالجة جذور التوترات التجارية 
العالمية، وتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد، ومالحقة 

المزيد من تحرير التجارة.
تبين التجربة أن هذه هي الطريقة األكثر فعالية لدفع النمو 
االقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص جديدة، وتقريبنا 

من هدفنا المشترك المتمثل في القضاء على الفقر المدقع.

* مديرة التجارة والتكامل اإلقليمي ومناخ االستثمار في البنك الدولي
نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

كارولين فرويند*

التجارة هي الحل

منذ العام 1990 جنح 
أكثر من مليار إنسان 

يف اخلروج من مستنقع 
الفقر بفضل النمو

الذي دعمته التجارة 

إن  ودبلوماسية  مصرفية  مصادر  قالت 
بقيمة  سندات  باعت  الموقتة  الحكومة 
دفع  لتمويل  دوالر  مليار   23 على  تزيد 
في  المركزي  البنك  متجاوزة  الــرواتــب، 
أسود«  مالّيًا  ثقبًا  يخلق  قد  »ما  طرابلس، 
على  المالية،  المؤسسات  توحيد  حالة  في 

حد وصف المصادر نفسها.
تقرير  في  »رويترز«،  وكالة  وأوضحت 
المالية  وزارة  أن  ــاء،  ــع األرب أمــس  لها 
الدين  ببيع  قامت  الموقتة  بالحكومة 
استخدام  وجرى  بالبيضاء،  المركزي  للبنك 
في  الموظفين  رواتب  لدفع  البيع  عوائد 
مستخدمة  محلية،  بنوك  عبر  الــشــرق 

دينارات تم طبعها غالبًا في روسيا.
الدين  تراكم  إلى  »رويترز«  وأشــارت 
السياسي  االنــقــســام  مــع   ،2014 منذ 
األمم  »إن  وقالت:  البالد،  شهدته  الذي 
االنقاسامات  تــجــاوز  تــحــاول  المتحدة 
رسخت  المتصارعة  األطراف  ولكن  الليبية، 
الموقتة  الحكومة  قامت  إذ  مواقعها، 
بإنشاء وزارات تابعة لها وشركة للنفط«.

طرابلس،  فــي  ــه  أن ــى  إل أشـــارت  كما 
األمم  من  المدعومة  السلطات  »تتحكم 
في  هناك  الــمــركــزي  والبنك  المتحدة 
مليار   40 بنحو  تقدر  سنوية  ميزانية 
يقومون  ولكنهم  دوالر(،  مليار   29( دينار 
ــك  وذل لــلــشــرق،  فقط  جــزئــي  بتمويل 
تم  الذين  للموظفين  مرتبات  دفع  عبر 

.»2014 قبل  تعيينهم 
الحكومة  قامت  الوقت،  ولكن منذ ذلك 
الجنود  من  اآلالف  »بتوظيف  الموقتة 
التي  الجديدة  الــوزارات  في  والموظفين 
فــاتــورة  تغطية  تتم  ولــكــي  أنشأتها، 
ــدرت  الــمــرتــبــات وتــمــويــل الــجــيــش، أص
دينار  مليار   32 قيمتها  تجاوزت  سندات 
متجاوزة   ،2014 منذ  دوالر(  مليار   23(

طرابلس«.

المصرف  إلى محافظ  ونسبت »رويترز« 
قوله:  الحبري،  علي  بالبيضاء،  المركزي 
بقيمة  العام  هذا  سندات  إصدار  »سيتم 
أنه  إلى  ونوهت  دينار«.  مليارات   7 نحو 
%3على  بقيمة  فائدة  دفــع  يتم  »لكي 
الموقتة  الحكومة  جــمــدت  الــســنــدات، 
ولكي  الفائدة…  هذه  على  عاّمًا  حظرًا 
األوراق  في  القائم  النقص  تجاوز  يتم 
المركزي  البنك  قام  الشرق،  في  المالية 
في  ديــنــار  مليارات   10 بطباعة  هناك 
لدفع  استخجمت  أمـــوال  وهــي  روســيــا، 
وفقًا  الــســنــدات،  على  وفــوائــد  مرتبات 

لدبلوماسيين«.
ويقول علي الحبري: »إن القانون يسمح 
 15 لمدة  السندات  أصول  دفع  بتأخير  لي 

عامًا. وبالتالي ال توجد مشكلة«.
حسابات  المتحدة  األمــم  وســتــراجــع 
البيضاء  فــي  المركزيين  المصرفين 

خطة  ــار  إط فــي  الــعــام،  هــذا  وطرابلس 
وتساءل  المركزي.  ليبيا  مصرف  لتوحيد 
»لقد  قائاًل:  الغربيين  الدبلوماسيين  أحد 
الشرق ببيع سندات ال ينوون دفعها.  قام 
التوصل  يتم  عندما  تقييمها  سيتم  فكيف 
الحقيقية  بقيمتها  المستقبل،  في  التفاق 

أو بقيمة أقل؟«.
للبنوك  »مشاكل  يتوقع  ــه  إن وقــال 
بدفع  ــوم  ــق ت ــي  ــت ال ــة  ــدول ــل ل الــتــابــعــة 
المركزي  البنك  يستخدم  حيث  المرتبات، 
على  الفوائد  لدفع  االحتياطي  من  جــزءًا 
التي  رويترز،  حسب  السندات...«،  تلك 
نقلت عن الحبري أيضًا قوله: إن المركزي 
ثانية  إنشاء سوق  حاليًا  »يدرس  بالبيضاء 
دينار  مليارات  عشرة  لتوفير  للسندات؛ 
في  الرسمية  والهيئات  المواطنين  من 
االجتماعي  التأمين  صناديق  مثل  الشرق، 
الموقتة  الحكومة  تنفق  إذ  والبنوك«، 

لدفع  شهر  كل  دينار  مليون   400 نحو 
األساسية«. الخدمات  الرواتب، وتوفير 

الديون
إلى  الشرق تضاف  الحكومة في  وديون 
في  السلطات  قامت  دينار  مليار   65 نحو 
ما  وهو   ،2014 منذ  باقتراضها  طرابلس 
مؤسسة  إلى  هناك  المركزي  البنك  حول 
باهظة  عامة  وخدمات  رفاه  دولة  لتمويل 
عن  الدين  هذا  تغطية  ويتم  التكاليف. 
فائدة  نسبة  دون  مــن  ــروض  ق طريق 
المركزي.  للبنك  المحلية  البنوك  من 
أيضًا  طرابلس  في  الحكومة  تقوم  كما 
في  المرة  هــذه  ولكن  النقود،  بطباعة 

بريطانيا.
ويقول حسني بي، وهو رجل أعمال بارز، 
والشرق  الغرب  من  كل  في  االقتراض  إن 
نسبة  من  ورفع  العام،  الدين  من  زاد  قد 

التضخم وجعل البنوك في وضع خطر.

الحكومة  وظفتهم  من  إلى  وباإلضافة 
طرابلس  في  »الحكومة  فــإن  الموقتة 
وضمت   ،2014 منذ  بالتوظيف  تقوم 
قائمة  إلى  المسلحة  المجموعات  أعضاء 
لشراء  مــحــاولــة  فــي  الــمــرتــبــات  متلقي 
خريجي  ــة  ــاف إض تــمــت  كــمــا  والئــهــم، 
الموظفين  عدد  رفع  ما  وهو  الجامعات، 
مقارنة  اآلن  مليون   1.8 إلــى  ليبيا  في 
للمصادر  وفقًا   ،2010 في  فقط  بمليون 

نفسها«. الدبلوماسية 
»ال  أنــه  إلــى  ــرز«  ــت »روي تقرير  وخلص 
في  التنمية  لتحقيق  ضئيلة  فرص  توجد 
المرتبات  الميزانية على  إنفاق معظم  ضوء 
الوطنية  المؤسسة  ونفقات  الوقود  ودعم 
في  العالج  مثل  أخــرى  ومميزات  للنفط 
أية  إطــالق  يتم  لــم  وبالتالي،  ــارج.  ــخ ال
التحتية منذ  البنية  مشاريع رئيسية لتطوير 
والمستشفيات  الطرق  ترك  ما  وهو   ،2011

في حالة سيئة«.
أجهزة  معظم  فإن  ميزانية،  دون  ومن 
بالقليل  تقوم  الشرق،  في  خاصة  الدولة، 
الليبية  النفط  شركة  وتوظف  العمل.  من 
المديرين  500 شخص في بنغازي، ولكن 
بالقليل  سوى  يقومون  ال  بأنهم  يقرون 
إدارتها  تتم  النفط  ــادرات  ص ألن  نظرًا 
كبار  أحــد  ويقول  طرابلس.  طريق  عن 
أثناء  الضجر  عليه  يبدو  بينما  المديرين، 
وجهاز  خاٍو  كبير شبه  أمام مكتب  جلوسه 
مستعدون  »نحن  أبـــدًا،  يــرن  ال  هاتف 

انتظار األوامر«. للعمل، ولكننا في 
توجد  ال  أنــه  ســوءًا  الوضع  يزيد  ومــا 
ودرنة،  بنغازي  بناء  إلعادة  تقريبًا  ميزانية 
القتال.  أثناء  بأكملها  مدمرة  أحياء  حيث 
إعادة  لجنة  رئيس  الكازا،  أسامة  ويقول 
فقط  بنغازي  بناء  إعـــادة  إن  اإلعــمــار، 
ويضيف:  يـــورو،  مليار   50 ــى  إل تحتاج 
دينار  مليون   500 بقيمة  ميزانية  »لدينا 
األساسية.  الــخــدمــات  الســتــعــادة  فقط 

المدينة مدمرة«. ولكن 

الحكومة املوقتة باعت سندات بـ23 مليار دوالر منذ العام 2014
القاهرة–الوسط 

إصدار جديد بـ 7 مليارات دينار هذا العام

الحبري لـ»رويترز« المركزي بالبيضاء 
يدرس حالياً إنشاء سوق ثانية 

للسندات لتوفير 10مليارات دينار

»مالية الموقتة« باعت الدين للبنك 
المركزي بالبيضاء، واستخدم عوائد البيع 

لدفع رواتب الموظفين في الشرق

 < علي الحبري < عبداهلل ال

مازال مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس 
غيتس  بيل  يليه  العالم  في  رجــل  أغنى 
ووارن بافيت، حسب قائمة أعلنتها مجلس 

»فوربس« السنوية أول من أمس.
ورغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، 
مارك  »فيسبوك«  مؤسس  ترتيب  أن  إال 
ارتفع  بينما  درجات،  ثالث  تراجع  زوكربرغ 
السابق  نيويورك  بلدية  رئيس  ترتيب 
وكالة  حسب  درجتين،  بلومبرغ  مايكل 

»فرانس برس«
أعلنتها  ــي  ــت ال الــقــائــمــة  وبــحــســب 
»فوربس«، فقد ازدادت ثروة بيزوس )55 
عاما( بنحو 19 مليار دوالر خالل عام واحد 

بحيث وصلت اآلن إلى 131 مليار دوالر.
 %16 يمتلك  الذي  بيزوس  وّسع  وقد 
ثروته  جعلته  والــذي  أمــازون،  شركة  من 
الحزب  فــي  اليساري  للتيار  هــدفــًا  اآلن 
وبين  بينه  المالية  الفجوة  الديموقراطي، 
غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك 

المؤسس لشركة مايكروسوفت.
ثروته  زيادة  عاما(   63( غيتس  وشهد 
مع  مقارنة  دوالر،  مليار   96,5 إلى  لتصل 
بحسب  الماضي،  العام  دوالر  مليار   90

»فوربس«.
يعتبر  الــذي  عاما(   88( بافيت  واحتل 
رغم  الثالثة،  المرتبة  استثمارات،  قطب 
كبير  بانخفاض  فبراير  أواخر  في  تضرره 

في أسهم شركة »كرافت هاينز« لألطعمة 
وانخفضت  فيها.  يساهم  التي  المعالجة، 
لتصل  دوالر  مليار   1,5 بنحو  بافيت  ثروة 

إلى 82,5 مليار دوالر.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  واحتفظ 
السلع الفاخرة الفرنسية »ال في ام اتش« 
القائمة.  على  الرابعة  بالمرتبة  ارنو  برنار 
دوالر  مليارات   9 خسر  زوكــربــرغ  أن  إال 
المرتبة  من  وتراجع  ثروته،  صافي  من 
الثامنة. وتقدم على  المرتبة  إلى  الخامسة 
زوكربرغ كل من رجل األعمال المكسيكي 
»زارا«  متاجر  ومؤسس  سليم،  كارلوس 

ارتيغا،  أمانسيو  اإلسباني  وانديتكس 
الري  أوراكل  لشركة  الشريك  والمؤسس 

أليسون.
إلى   11 من  »بلومبرغ«  ترتيب  وارتفع 

دوالر  مليار   55,5 إلى  ثروته  زيادة  مع   9
»بحسب  دوالر،  مليار   50 مــع  مقارنة 
يهيمنون  األميركيون  يزال  وال  فوربس«. 
من   14 عددهم  بلغ  حيث  القائمة  على 

بين 20 مليارديرا.
أما غير األميركيين الذين احتلوا مراتب 
الهندي  فهم  شخصية   20 أغنى  بين 
إدارة  مجلس  رئيس  أمباني  موكيش 
احتل  الذي  اندستريز«  »ريالينس  شركة 
رئيس  هواتنغ  ما  والصيني   ،13 المرتبة 
العمالقة  الصينية  »تينسيت«  شركة 

لالنترنت الذي احتل المرتبة العشرين.

مؤسس أمازون ربح 19 مليار دوالر في عام واحد

14 أميركيا من بين 20 
مليارديرا بينهم الهندي موكيش 

أمباني والصيني ما هواتنغ

بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، رفع أسعار بيع منتجها 

من الحديد بنسبة ال تتجاوز الـ %20 .
وأوضح القسم اإلعالمي بالشركة، في بيان صحفي، أن 
الزيادة في األسعار جاءت بسبب فرض المجلس الرئاسي 

رسوما على بيع النقد األجنبي بنسبة 183%، حسب وكالة 
األنباء الليبية في طرابلس.

ونفت الشركة ما وصفتها بـ»الشائعات واألخبار الكاذبة«، 
التي تتداولها بعض صفحات ومواقع التواصل االجتماعي، 

بأن الشركة ستخفض أسعار منتج حديد التسليح اعتبارا من 
األسبوع المقبل. وفي منتصف يناير الماضي أعلنت شركة 

الخطوط الليبية األسعار الجديدة لتذاكر السفر إلى عدد من 
المحطات التي تعمل بها الخطوط الليبية لألسباب نفسها 

والتي بدأت العمل بها في 20 من يناير الماضي.
وأوضحت الليبية للحديد والصلب، أن رفع األسعار كان 
لضرورة قائمة، وهي الرسوم التي فرضت على قيمة النقد 

األجنبي، وهو ما رفع تكاليف اإلنتاج اضطراريا بنسبة لم 
تتجاوز 20%. وفي سبتمبر 2018، أطلق المجلس برنامج 

اإلصالح االقتصادي الذي تضمن فرض رسوم على مبيعات 
النقد األجنبي.

»الليبية للحديد والصلب« ترفع 
أسعار منتجاتها بنسبة %20

الجزائر–عبدالرحمن أميني

 < مصطفى قيطوني

 < مارك زوكربرغ < بيل غيتس < وارن بافيت < جيف بيزوس



بعد اتفاقات داخلية ودعوات دولية الستئناف 
إنتاج النفط في حقل الشرارة الذي ينتج 315 
ألف برميل يوميا، في مقابل تمسك المؤسسة 
الوطنية للنفط بعدم الشروع في هذه الخطوة 
قرار  جاء  المسلحة،  المجموعات  بعد خروج  إال 
القوة  حالة  برفع  الماضي  األحــد  المؤسسة 
أغلقته  بعدما  الــشــرارة،  الحقل  عن  القاهرة 

مجموعة مسلحة طيلة ثالثة أشهر.
شركة  ــأن  ب ــر  أق النفط  مؤسسة  بــيــان 
)أكاكوس( المشغلة الحقل تلقت تأكيدا خطيا 
آمر  علي،  أحمد  كنه  الريفي  العميد  قبل  من 
وحدة حماية األصول النفطية، أشار إلى إبعاد 
كل األفراد الصادر في حقهم أمر بالقبض من 
قبل النائب العام من الحقل، الفتا إلى أنه لن 

يسمح لهم بالعودة إلى الحقل قط.
أعلنت  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم 
لحماية  إضافية  أمنية  تدابير  اتخاذ  المؤسسة 
الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين 
)مناطق  وإنشاء  بالحقل  المحيطة  المنطقة 

خضراء( آمنة، حسب المؤسسة.
ويفرض سؤال الترتيبات األمنية نفسه على 
خاصة  الحقل،  تأمين  ومن سيتولى  المشهد، 
أن اللواء رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية 
ناجي  الليبي،  للجيش  العامة  للقيادة  التابع 
المغربي، أكد إن إدارته تسلمت بشكل رسمي 
النفطي  الشرارة  حقل  وحراسة  تأمين  مهام 
في الجنوب الغربي الليبي في التاسع عشر من 

فبراير الماضي.
النفط،  مؤسسة  رئــيــس  تصريح  لكن 
المهندس مصطفى صنع اهلل اكتفى بالتأكيد أن 
»المؤسسة تلقت تأكيدا يفيد بإعادة استتباب 
األمن في الحقل«، الفتا إلى أن فريق التفتيش 
الخاص بالمؤسسة تحقق من عودة االستتباب 

األمني، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتابع صنع اهلل: »أصبح من الممكن للعاملين 
مزاولة عملهم، وإن دلت هذه الحوادث المكلفة 
على شيء فهي تدل على ضرورة إبقاء مؤسسة 
ألي  تعرضها  عدم  وضمان  مستقلة  النفط 

ابتزازات أو غارات مسلحة«.
ألي  مجددا  السماح  يمكن  »ال  وأضـــاف: 
المؤسسة  موظفي  بتهديد  مسلحة  مجموعة 
يجب  كما  لالبتزاز.  كوسيلة  البالد  واستخدام 
تدفق  استمرار  لضمان  آمنة  عمل  بيئة  توفير 
الشعب  كافة  مصلحة  في  يصب  بما  النفط، 
الليبي«. ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري، 
التي تبعد نحو 900 كلم جنوب طرابلس، وهو 
أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج 315 

مليون  من  أكثر  أصل  من  يوميا  برميل  ألف 
برميل هو إنتاج البالد اإلجمالي، وفق المؤسسة.
الفترة  خالل  الحقل  إغــالق  خسائر  وتقدر 
فقدان  بواقع  دوالر،  مليار   1.8 بنحو  الماضية 
المؤسسة  لكن  يوميا،  برميل  ألف   20 نحو 
استعادة  إمكانية  إلى  لفتت  للنفط  الوطنية 
مستويات اإلنتاج العادية خالل األيام المقبلة، 
مشيرة إلى خطط لتعويض الخسائر المتكبدة 
في اإلنتاج جراء أعمال النهب والتخريب خالل 

إغالق الحقل.
العروسي،  عبدالباري  النفطي  الخبير  وتوقع 
ليبيا  انتاج  ارتفاع  »الوسط«،  إلى  تصريح  في 
من النفط الى 1.6 مليون برميل يوميا العام 

الحالي في حالة االستقرار األمني بالبالد، وعدم 
أن  مرجحا  النفطية،  للحقول  اغالقات  حدوث 
يتعافى إنتاج النفط ويتعدى معدالته الطبيعية.
وأوضح ان قفل حقل الشرارة النفطي تسبب 
بخسائر مالية لمدة ثالتة اشهر خسرنا يوميا 

315 ألف برميل يوميا
ويقول متابعون للشأن الليبي إن هذا القرار، 
وإن تأخر قليال، فقد جاء بعد لقاء رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج وصنع اهلل الذي جرى خالله 
االتفاق على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة 
النفطي، والتنسيق فورا مع الجهات المعنية على 

إخراج كافة المجموعات المدنية من الحقل.
الخط  على  دخلت  دوليا  أطرافا  أن  كما 

أصدرت  إذ  الحقل،  تشغيل  إعــادة  الستعجال 
وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  حكومات 
بيانا يدعو »جميع األطراف السماح للمؤسسة 
في  النفط  إنتاج  باستئناف  للنفط  الوطنية 
حصرية  السيطرة  تكون  وأن  الشرارة،  حقل 
لمؤسسة النفط والرقابة لحكومة الوفاق«، وفقا 
الحكومات  قليل عن  منذ  لبيان مشترك صدر 

المذكورة بشأن ليبيا.
في الوقت نفسه، ومع استمرار الحظر الجوي 
المؤسسة  مطالبة  كانت  الليبي،  الجنوب  في 
حقولها  عن  الجوي  الحظر  »إلغاء  بضرورة 
الجنوبية«، وشددت على »أهمية النقل الجوي 
واإلمدادات الجوية في حقل الشرارة، خصوصا 

في حاالت اإلخالء الطبي«.
وفي 10 فبراير الماضي أعلنت غرفة عمليات 
العامة للقوات  للقيادة  التابعة  الجوية،  القوات 
الليبية، حظر »الهبوط واإلقالع من  المسلحة 
وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إال بعد 
موافقة غرفة عمليات القوات الجوية«. وذكرت 
الغرفة وقتها: »أي طائرة في هذا المجال دون 
محذرا  الهبوط«،  على  إجبارها  سيتم  تصريح 
ستعامل  لألوامر  امتثالها  عدم  »عند  أنه  من 

كهدف معاد«.
ورحبت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بقرار رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة 
والعودة الفورية لإلنتاج. ودعت في بيان إلى 
بيئة  وتأمين  الوطنية،  المنشآت  »تحصين 
آمنة للعاملين فيها لما فيه خير للشعب الليبي 

وحماية لمصدر قوته«.
إغالق  واكبت  التي  التفاعالت  هذه  ووسط 
إعــادة  وحتى  الماضي  ديسمبر  منذ  الحقل 
ما  حول  قائما  التساؤل  يبقى  اإلنتاج  استئناف 
إلى  ستنتقل  األمنية  الترتيبات  تلك  كانت  إذا 
كافة المنشآت النفطية في البالد، بما يضمن 
استمرار تدفق اإلنتاج دون عوائق أو منغصات 

تحرم الليبيين من ثروتهم الرئيسية.

اقتصاد 09

الجاري،  العام  من  يناير  خالل  المصرية  السويس  قناة  عائدات  سجلت 
العام  من  ذاته  الشهر  في  بعائداتها  مقارنة   ،%3.6 بنسبة  زيــادة 

الماضي.
وقالت هيئة القناة، االثنين الماضي، إن إيراداتها ارتفعت إلى 468.7 
 451.9 الماضي، مقارنة مع  يناير  مليون دوالر على أساس سنوي في 

مليون دوالر في الشهر ذاته من 2018.
وآسيا  أوروبا  بين  األسرع  البحري  الشحن  ممر  السويس  قناة  وتعد 

ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.
وتختصر القناة المصرية التي يبلغ طولها 192 كيلومترا، زمن الرحلة 

بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

3.6 % ارتفاعا في إيرادات قناة السويس
لمجموعتي  السابق  الرئيس  غصن  كارلوس  دفع 
 8 بقيمة  كفالة  األربعاء  أمس  و»رينو«  »نيسان« 
الخروج  قبل  طوكيو،  محكمة  طلبتها  يورو  ماليين 
من السجن في العاصمة اليابانية حيث أمضى أكثر 

من 100 يوم.
وكانت محكمة طوكيو وافقت أول من أمس على 
اإلفراج بكفالة وبشروط صارمة عن كارلوس غصن 
المتهم بارتكاب مخالفات مالية بعدما رفض قاض 
كارلوس  وأكد  القرار.  هذا  في  النيابة  قدمته  طعنا 
غصن في بيان عند تلقيه القرار الثالثاء أنه »بريء« 
وينوي »الدفاع بقوة عن نفسه في مواجهة اتهامات 

ال أساس لها«. ونظريا، يمكن للنيابة العامة توقيفه 
مجددا التهامات أخرى.

تم  أنه  األربعاء  أمس  طوكيو  محكمة  وأعلنت 
دفع الكفالة البالغة قيمتها مليار ين نقدا، ما يمهد 
في  جدا  النادر  ومن  عنه.  ــراج  االف أمــام  الطريق 
الثقة،  اليابان اإلفراج عن شخص متهم باستغالل 
قبل تحديد موعد محاكمته أو حتى قبل أن تبدأ. 
ويقول خبراء أن محامي غصن الجديد قدم كما يبدو 
ضمانات اقنعت القاضي بأن قطب قطاع السيارات 
الفرنسي- اللبناني-البرازيلي لن يكون قادرا إطالقا 

على إتالف أدلة او مغادرة البالد.

اإلفراج عن غصن بعد دفع الكفالة
السعر بالدوالرنوع الخام

65.50برنت

55.94غرب تكساس

64.58دبي

64.86سلة أوبك

63.43أورال
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القاطع لعزم  التعاون اإلسالمي عن رفضها  أعربت منظمة 
يسمح  قانون  على  التصويت  البريطاني  العموم  مجلس 
المملكة  في  المجمدة  الليبية  األرصــدة  من  باالستفادة 
الجمهوري  الجيش  »ضحايا  يسمى  ما  لتعويض  المتحدة 

األيرلندي« في ثمانينيات القرن الماضي.
الدول  46 لمجلس وزراء خارجية  الدورة  وفي ختام أعمال 
التي  السبت،  اإلســالمــي  التعاون  منظمة  في  األعــضــاء 
يومين،  مدى  على  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  احتضنتها 
أشارت المنظمة في بيان إلى أن قرار مجلس األمن الدولي 

 2011 1973 لسنة  رقم 
يدعم دولة ليبيا وحقها 
الطرق  إلى  اللجوء  في 
لحماية  الدبلوماسية 
ــا وأرصــدتــهــا  ــه ــوال أم

المجمدة.
أن  المنظمة  ــدت  وأكـ
الخطوة  هذه  شأن  من 
المتحدة  المملكة  من 
تفتح  سابقة  تشكل  أن 
المطالبات  لمزيد  الباب 
في  وللتصرف  مستقباًل 
أي دولــة بشكل  أمــوال 

تعسفي. واستنكرت »التعاون اإلسالمي« أي »تشريعات أو 
إجراءات تمضي في اتجاه االستحواذ أو التصرف في أموال 
الدول باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي 
هذه  بحماية  مطالبة  الليبية«،  السيادة  ينتهك  المجمدة 
على  مشروع  وغير  قانوني  غير  استخدام  اي  من  األصول 

حساب موارد الشعب الليبي.
في  وحقها  ليبيا  لدولة  دعمها  تأكيد  المنظمة  وجددت 
أصولها  لحماية  والدبلوماسية  القانونية  السبل  استخدام 
االلتزام  إلى  المتحدة  المملكة  حكومة  ودعت   . المجمدة 
بقرارات مجلس األمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 1973 
لسنة 2011، السيما أن ملف عالقات النظام السابق في ليبيا 
الجمهوري األيرلندى جرت تسويته بين حكومتي  بالجيش 
البلدين، وتعاونت ليبيا في حينه بشكل إيجابي مع الحكومة 

البريطانية.
القرار،  تنفيذ هذا  بمتابعة  العام  األمين  المنظمة  وطالبت 
ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة واألربعين لمجلس 

وزراء الخارجية المقبل.

»املنطقة الخضراء« تعيد »الشرارة« إلى الناتج املحلي

طرابلس–الوسط 

خبير نفطي يتوقع ارتفاع اإلنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا

 < منشآت بحقل الشرارة

 < كارلوس غصن

قالت منصة »ميديم« إن شركة »فيسبوك« تخطط إلطالق 
عملتها الرقمية الخاصة وقد تصبح أكبر مصرف مركزي في 
تايمز«، فإن »فيسبوك«  العالم. وبحسب جريدة »نيويورك 
يطور عملة رقمية، يمكن استخدامها على تطبيق »واتس 
آب«، المملوك لشركة »فيسبوك«، لتسهيل التعامالت بين 

المستخدمين.
وتأتي خطوة »فيسبوك« بهدف التصدي بوضوح للتهديد 

الذي تمثله التطبيقات المنافسة »تلغرام« و»سينغال«.
تايمز« أن مسعى »فيسبوك«  وذكرت جريدة »نيويورك 
لبناء عملة رقمية بدأ العام الماضي »بعدما جمع تليغرام 1.7 
ولدى  رقمية«.  عملة  لتطوير  مشروعه  لتمويل  دوالر  مليار 
شركة »فيسبوك« أكثر من 2.7 مليار مستخدم موزعين على 
تطبيقات »ماسنجر« و»واتس آب« و»إنستغرام« التي تملكها.

شركة  قررت  حال  في  أنه  إلى  »ميديم«  منصة  وأشارت 
»فيسبوك« دعم عملتها الرقمية بسلة من العمالت األجنبية، 
فمن المحتمل أن تصبح أكبر مصرف مركزي في العالم، ألنها 
ستضطلع بما يقوم به أي مصرف مركزي وهو طباعة العمالت 

مدعومة باحتياطات النقد األجنبي لديه.

تليغرام ينجح في جمع 1.7 مليار دوالر

فيسبوك يخطط إلطالق 
عملة رقمية ملستخدميه

تعتزم الواليات المتحدة إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية 
لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الواليات 
المتحدة دون رسوم جمركية. وقال مكتب الممثل التجاري 
األميركي في بيان إن تركيا لم تعد مستحقة للمشاركة في 
برنامج »نظام التفضيالت المعمم ألنها متقدمة اقتصاديا بما 

يكفي«، حسب وكالة »رويترز«.
وفي أغسطس الماضي، قال 
مكتب الممثل التجاري األميركي 
استحقاق  مــدى  في  ينظر  نه 
البرنامج  في  المشاركة  تركيا 
العضو  الدولة  فرض  أن  بعد 
في حلف شمال األطلسي رسوما 
انتقامية على السلع األميركية 
على  أميركية  رسوم  على  ردا 
وقــال  واأللــومــنــيــوم.  الصلب 
مكتب الممثل التجاري إن رفع 
يسري  لن  البرنامج  من  تركيا 
األقل  يوما على   60 قبل مرور 

من إخطار الكونجرس والحكومة التركية، وإنه سيدخل حيز 
األميركي  الرئيس  وأخطر  رئاسي.  إعالن  بموجب  التنفيذ 

دونالد ترامب الكونجرس يوم االثنين.
نظام  فــي  يشاركون  بلدا   120 مــن  واحـــدة  وتركيا 
التفضيالت المعمم، أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة 
التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج النهوض بالتنمية 
االقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم 
على آالف المنتجات. واستوردت الواليات المتحدة ما قيمته 
1.66 مليار دوالر في 2017 من تركيا في إطار البرنامج، بما 
يشكل 17.7% من إجمالي وارداتها من تركيا، وفقا لموقع 

مكتب الممثل التجاري األميركي على اإلنترنت.

واشنطن تنوي إنهاء املعاملة 
التجارية التفضيلية لتركيا

»التعاون اإلسالمي« تدعم حق 
ليبيا في حماية أرصدتها املجمدة

 < ترامب

فيينا–الوسط 

طالب بإصالح األمن لحماية الحقول 

صنع الله يتحدث عن املعركة 
»الخطرة« من أجل النفط

»بدون بيع النفط لن تكون هناك 
كهرباء وال مستشفيات وال مدارس«

 < اجتماع سابق لـ »أوبك«

 < صنع اهلل خالل زيارة إلى شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقةفي 24 نوفمبر الماضي

القاهرة ـ إعداد: محمد بصيلة

»أوبك« تؤجل قرار سياسة اإلنتاج
 إلى يونيو واملرجح تمديد االتفاق

الــدول  منظمة  في  مصادر  ثالثة  استبعدت 
المنظمة  تتخذ  أن  ــك  أوب للنفط  المصدرة 
اإلنتاج  سياسة  بخصوص  قرار  أي  وشركاؤها 
ألوانه  جًدا  السابق  من  إذ سيكون  أبريل،  في 
تخفيضات  لتأثير  واضــحــة  صـــورة  تكوين 

إمداداتهم على السوق بحلول ذلك الوقت.
»رويترز«  وكالة  حسب  المصادر،  وتوقعت 
المعروف  التحالف  إنتاج  سياسة  على  االتفاق 
تمديد  وإن  القادم،  يونيو  في  )أوبــك(  باسم 
حتى  المرجح  السيناريو  هو  باالتفاق  العمل 
اآلن، لكن كثيًرا من األمور ستتوقف على مدى 
إيران  من  كل  على  األميركية  العقوبات  تأثير 

وفنزويال العضوين في أوبك.
المرجح  »القرار  »أوبك«:  مصادر  أحد  وقال 
يونيو«،  في  االتــفــاق  تمديد  هو  اآلن  حتى 
له  مخطط  آخــر  شــيء  هناك  »ليس  مضيًفا 
تعاون(  )اتفاق  مناقشة  فقط  إلبريل..  بالنسبة 
أوبك  وتعقد  خارجها«.  من  والمنتجين  أوبك 
يومي  فيينا  في  القادم  اجتماعهم  وحلفاؤها 
17 و18 أبريل. ويقول مندوبون في المنظمة 
 25 إن اجتماًعا آخر من المقرر أن ُيعقد يومي 

و26 يونيو . 
النتيجة  إن  ــك  أوب فــي  آخــر  مصدر  ــال  وق
األرجح الجتماع يونيو هي »تمديد« تخفيضات 

إنتاج النفط الحالية.
الــدول  »إنــتــاج  قــال  الثاني  المصدر  لكن 
يومًيا  برميل  ألف   700 بأكثر من  يقل  المعفاة 
تكون  ربما  أكتوبر.  مستويات  عن  بالفعل 

هناك بعض التعديالت«.
البلدان  يناير، بدأت منظمة  األول من  وفي 
خفًضا  وحلفاؤها  )أوبـــك(  للنفط  المصدرة 
معروض  في  تخمة  لتجنب  اإلنتاج  في  جديًدا 

الخام قد تتسبب في هبوط األسعار.
ووافقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير 
تحالف  باسم  يعرف  بالمنظمة–فيما  أعضاء 
 1.2 بمقدار  اإلنــتــاج  خفض  (–عــلــى  )أوبـــك 

مليون برميل يومًيا لمدة ستة أشهر.

اإلنتاج  تخفيضات  في  أوبك  حصة  وتصل 
من   11 يطبقها  يومًيا،  برميل  ألف   800 إلى 
وليبيا  ــران  إي استثناء  بعد  المنظمة  أعضاء 

وفنزويال من الخفض.
»أوبك«  أن  »رويترز«  أجرته  مسح  وأظهر 
بالكامل،  اإلنتاج  خفض  في  بحصتها  التزمت 

والبالغة 800 ألف برميل يومًيا، خالل فبراير.
ألف   900 ــدره  ق طوعي  انخفاض  وأدى 
الحاصلين  المنتجين  إمدادات  برميل يومًيا في 
إلى  األول  تشرين  أكتوبر  منذ  استثناء  على 
1.70 مليون  ارتفاع حجم تخفيضات أوبك إلى 

برميل يوميا.
على  عقوبات  المتحدة  الواليات  وفرضت 
بي.دي. الفنزويلية  الحكومية  النفط  شركة 

أدى  مما  الثاني،  كانون  يناير  في  في.إس.إيه 
إلى تباطؤ الصادرات.

في  كانت  التي  فنزويال،  إنــتــاج  ويشهد 
في  منتجين  ثالثة  أكبر  من  األيــام  من  يوم 
االنهيار  بسبب  لسنوات  بالفعل  تراجعًا  أوبك، 

االقتصادي.
مانويل  الفنزويلي  النفط  ــر  وزي ويتولى 
العقوبات  قائمة  على  ــدرج  ــم ال كيفيدو، 
مصادر  وقالت  أوبك.  رئاسة  حالًيا  األمريكية، 
منصبه  في  سيظل  كيفيدو  إن  المنظمة  في 

رئيًسا ألوبك.
لعقوبات  ــرى  ــ األخ ــي  ه ــران  ــ إي وتــخــضــع 
النصف  إلى  النفطية  أمريكية قلصت صادراتها 
الثاني،  تشرين  نوفمبر  فــي  لكن  تقريًبا. 
العقوبات  من  استثناءات  واشنطن  منحت 
لهم  سمح  ما  اإليراني  الخام  مشتري  لبعض 
باالستمرار في االستيراد طالما ظلوا يخفضون 

المشتريات بشكل كبير.
المتحدة  الواليات  تتخذ  أن  المنتظر  ومن 
اإلعفاءات  ستجدد  كانت  إذا  ما  بشأن  ــراًرا  ق

للدول المستهلكة للنفط في الرابع من مايو.
إن  المنظمة  فــي  األول  المصدر  ــال  وق
األمور  كانت  إذا  ما  لترى  اآلن  تراقب  »أوبك 
هو  هذا  إيران...  أو  فنزويال  مع  حدة  ستزداد 

اآلن«. يشغلنا  ما 

للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  تحدث 
المهندس مصطفى صنع اهلل، عما وصفه 
النفط،  أجــل  من  الخطرة«  بـ»المعركة 
 »Zeit Online« مشددا في حوار مع جريدة
األلمانية، على ضرورة أن »تبقى المؤسسة 
على الحياد بعيدا عن الصراعات السياسية 

والعسكرية«
النفط،  مؤسسة  إن  اهلل،  صنع  وقــال 
»واحدة من آخر المؤسسات المتبقية التي 
 )..( البالد  أنحاء  جميع  في  تعمل  تزال  ال 
الشرقي  الجنوب  في  نفطية  حقول  لدينا 
الحدود  من  بالقرب  الغربي،  والجنوب 
المصرية والجزائرية، باإلضافة إلى الحقول 

البحرية«.
أنه  النفط،  مؤسسة  رئيس  وتــابــع 
وبيعهما،  والــغــاز  النفط  إنتاج  ــدون  »ب
إصابة  من  محذرا  تماما«،  ليبيا  ستنهار 
ليبيا بالشلل إذا توقف النفط عن التدفق، 
الحصول  شخص  أي  بإمكان  يعود  »فلن 
المستشفيات  وستضطر  الكهرباء،  على 
والمدارس إلى إغالق أبوابها، ولن يكون 
هناك وقود الديزل للسيارات والحافالت. ال 

شيء يعمل«.
الوطنية  المؤسسة  إن  اهلل،  وقال صنع 
الوفاق  حكومة  لسيطرة  تخضع  للنفط 
األمم  من  وبدعم  طرابلس  في  الوطني 

المتحدة، »لكن ال يزال يتعين علينا محاولة 
بعضها  تقاتل  التي  الجماعات  مع  التعاون 

البعض«.
محاولة  حـــول  ــاؤل  ــس ت عــلــى  وردا 
عمل  في  التدخل  المسلحة«  »الميليشيات 
»نعم.  اهلل:  صنع  قــال  النفط،  مؤسسة 
كانت هناك حاالت متكررة من قبل حرس 
ومصافي  النفط  حقول  الحتالل  المنشآت، 
التكرير.. ويعملون لصالح عصابات إجرامية 
من  الكثير  يمنحونهم  ممن  المنطقة  في 
المال، ما يؤدي إلى تحرير حقول النفط«، 
مؤكدا »إن عملنا محمي بعدد من قرارات 
التي  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
تمنحنا احتكار صناعة النفط. لكن ال يحترم 

الجميع تلك القرارات«.
وطالب صنع اهلل بإصالح أجهزة األمن 
قائال: »نحن في  النفطية،  الحقول  لحماية 
حاجة ماسة إلصالح جهاز األمن )..( علينا 
لنا  مخلصون  األمن  أفراد  أن  نضمن  أن 
وإلنتاج النفط والتوقف عن االنضمام إلى 
العشائر«. وحول السبب الرئيس في عدم 
وما  األمثل،  بالشكل  النفط  حقول  تأمين 

الخلل  في  دورا  المنشآت  لحرس  كان  إذا 
مؤسسة  رئيس  قــال  الحاصل،  األمــنــي 
المنشآت  حرس  هناك   )..( »نعم  النفط: 
الدفاع،  وزارة  الذين هم مسؤولون تحت 
المحلية  الوحدات  في  منقسمون  لكنهم 
المناطق  في  مستقل  بشكل  تعمل  التي 
في  »يخلقون  أنهم  مؤكدا  المختلفة«، 

الغرب مشاكل كبيرة لنا«.
المنشآت  حرس  قــادة  »تولى  وتابع: 
في  النفط  وحقول  قراهم  على  السيطرة 
ليس  فهم  الثورة،  أعقبت  التي  الفوضى 
لديهم أي انضباط، لكن يتصرفون كما لو 
كانوا قديسين«، مشيرا إلى حاالت متكررة 
»من اإلرهابيين والمجرمين الذين يدعون 
المنشآت،  حــرس  فــي  موظفون  أنهم 
حتى  باإلنتاج،  السماح  بعدم  ويهددون 

تدفع لهم مؤسسة النفط«.
وردا على توقف اإلنتاج في حقل الشرارة، 
والذي أعيد افتتاحه مؤخرا، قال صنع اهلل: 
»المشكلة هي أن الذين يحاصرون حقول 
)..( إنهم جماعات  النفط يهددون عمالنا 
استخدام  يحاولون  المنطقة  من  مسلحة 
المال«. وأوضح  أجل  الحصار البتزازنا من 
معهم،  التفاوض  »تحاول  السلطات  أن 
لكن حتى اآلن لم يتركوا هذا المجال. وإلى 
اإلنتاج هناك  أن يظل  نجد حال، يجب  أن 
الليبي  االقتصاد  أن  هي  والنتيجة  معلقا. 

يخسر مبلغا كبيرا من المال«.

1.8 مليار دوالر خسائر إغالق الحقل خالل األشهر الثالثة الماضية.. وصنع الله: لن يسمح للمسلحين بالعودة
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هل سيفعلها الجنراالت؟

صالح الحاراتي

فالني عبدالرحمن الزوي

* »اتهام الناس بما لم يفعلوا أو بما ليس فيهم يساوي االغتيال المعنوي«.
وهي حالة أشد قسوة وضررًا من االغتيال الجسدي، فالشخص رغم أنه على قيد الحياة ولكن 
الصورة الذهنية عنه لدى العقل الجمعي تصبح غاية في السلبية والتشويه الذي يالحقه طوال 

حياته.
هذه الحالة تمضي بنا للحديث عن »المكارثية«، ذلك المصطلح الذي ظهر في خمسينيات 
القرن الماضي، والذي يعني السلوك الذي يقوم به البعض من خالل توجيه االتهامات بالتآمر 
والخيانة دون االهتمام بتقديم األدلة والبراهين علي ذلك، وتنسب التسمية إلى جوزيف مكارثي 
ادعاء  نتيجة  المكارثية  مصطلح  فيها  انتشر  التي  الفترة  تلك  في  األمريكي  الكونغرس  عضو 
والمتعاطفين  السوفيت  والجواسيس  الشيوعيين  أن هناك عددًا كبيرًا من  دليل  مكارثي دون 
المكارثية  امتدت  ثم  الخارجية،  وزارة  في  وخاصة  األمريكية  الفيدرالية  الحكومة  داخل  معهم 
لجميع قطاعات المجتمع األمريكي، حيث تم بعدها استخدام هذا المصطلح للتعبير عن اإلرهاب 
مائتي  من  أكثر  ذلك  ضحية  وراح  عام  بشكل  الرأي  وأصحاب  المثقفين  ضد  الموجة  الثقافي 
وظائفهم  من  طردهم  تم  آالف   10 على  يزيد  عما  فضاًل  السجون،  في  بهم  الزج  تم  شخص 
كينغ،  لوثر  مارتن  أشهرهم،  ومن  ملفقة،  تهم  وفق  وتشويههم 

وألبرت أينشتاين، وآرثر ميللر وشارلي شابلن.
القت المكارثية قبواًل شعبيًا في البداية ألن دعاية مكارثي تلبست 
على  القضاء  يريد  »دين  الشيوعية  أن  على  واعتمدت  الدين  عباءة 
الناس  لتخويف  »اإلسالمنجية«  دعوة  هي  كما  تمامًا  المسيحية«.! 

من العلمانية.
االتهامات  يــوزع  غوغائي،  مكارثي  أن  الناس  تأكد  زمن  بعد 
إثبات  يمينًا ويسارًا، دون أدلة وبراهين كافية.. وفشل مكارثي في 
ادعى..  كما  الخارجية  وزارة  في  وجواسيس«  »شيوعيين  وجود 
الكافية  الشجاعة  لديهم  وأكاديميون  وصحفيون  سياسيون  وظهر 
عليه،  الدوائر  فدارت  شهرته،  قمة  في  وهو  ويواجهوه  لينتقدوه 
الكونغرس،  وأدانه  والتزوير،  الفساد  بتهمة  المحاكمة  إلى  وقدم 

وأدمن المخدرات ومات بسبب ذلك.
- ما عالقة هذه الحوصلة عن المكارثية بواقعنا الليبي؟

األكثر  هي  الوسيلة  تلك  أن  هي  أراها،  والتي  ظني  في  العالقة 
اإلقصائية  النزعة  نفس  نرى  حيث  السياسي،  واقعنا  في  استخدامًا 
إعالمية  فضاءات  مع  مترافقًا  الوطنية،  صكوك  وتوزيع  والتخوين 
وجيوش إلكترونية تضخ في األفق روح اإلقصاء والكراهية والتخوين، 
مؤكدين على ثقافة سادت في زمن مضى، تلك التي أطلقها النظام 
السابق على مخالفيه ووصفهم بالخيانة والجرذان والكالب الضالة 
زالت  وما  األمر  يتكرر  مبتذلة، ولألسف  رؤساء عرب بصفات  ووصف 
السابق  النظام  سقوط  بعد  انطلقت  إذ  فعلها،  تفعل  الثقافة  تلك 
وما  و»طحالب«  »أزالم«  مثل  السابق  النظام  وأعوان  رموز  لوصف  البعض  أطلقها  مسميات 
الثقافة في عقلنا  انتشار واستمرار نفس  تحتويه تلك األلفاظ من تحقير، مؤكدين بذلك على 

الجمعي.
األمثل لخلق مناخ  السبيل  أن يكون  الذي يفترض  الحوار  الحال حتى مع بدء جوالت  استمر 
المصالحة والسالم وإذا به يتحول إلى جلسات تخوين قاسية كان األجدر واألفضل لها أن تنتهي 
هي  الوطنية  في  المزايدة  ولكن  الدولة،  بناء  بهم  المناط  الشركاء  نوايا  صدقت  إذا  وتختفي 
السالح الكارثي الذي تم استخدامه لعرقلة أي تقدم ولو خطوة واحدة في مشروع بناء التوافق 
والمصالحة، وساد التربص باآلخرين وكيل االتهامات بعدم الوطنية والتخوين، في الوقت الذي 
نحن في أشد الحاجة إلى خطاب أكثر صدقًا وأعمق وطنية يؤكد على جمع الكلمة ووحدة البالد 
خالل  من  زائفة  وطنية  بناء  محاولة  من  بداًل  الحقيقية،  الوطن  أهداف  وتحقيق  ومؤسساتها 
التشكيك في اآلخرين، وكأن من يمارس التخوين هو الوطني الوحيد الغيور الذي يحترق من 

أجل الوطن.
مسألة  إلى  فيه  يشير  الذي  عبدالمجيد  وحيد  للدكتور  والتكفير«  »التخوين  كتاب  يحضرني 
التخوين في المشهد السياسي حتى يبدو أن المجتمع يعيش تحت وطأة الشعور  زيادة جرعة 
التآمري  التفسير  في  التوسع  ويتم  مكان،  كل  في  ويجولون  يصولون  الخونة  بأن  واالعتقاد 
التوجه ال ينجو  بالخيانة والتآمر بال حساب، لدرجة أن هذا  لألحداث بال حدود وشيوع االتهام 
منه إال القليل، وتبدأ هذه الحالة عادة باستسهال اتهام من تختلف معه ولو في تفاصيل صغيرة 
لخطيئة  اآلخر  الوجه  تمثل  التي  التخوين  رذيلة  فتنتشر  أو طابور خامس،  أو عميل  خائن  بأنه 
التكفير، وينوب من يزعمون أنهم يخشون على وطنهم عن أعداء هذا الوطن في تدمير نسيجه 

المجتمعي الذي تعد سالمته من أهم مقومات السلم األهلي ألي بلد.

الجزائر على المحك، بين شبح العشرية السوداء أو حكمة قرار الجنراالت. هل ينتزع جنراالت الجيش الصاعق 
من القنبلة االنشطارية؟ دخانها يرسم خطوطًا سوداء في سماء المدن. شوارع وساحات وجامعات ومساجد 
الجزائر جميعها بدأت تنادي وتقول كرامة الميت دفنه ال انتخابه. هذه األنشودة لن تستمر طوياًل بنفس 
النغمة واللفظ واإليقاع. فهل سيفعلها الجنراالت ويدخلون التاريخ كما دخلوه من قبل ورفاقهم؟ كفاحًا مسلحًا 
وثورة شعبية استردوا بها الجزائر أرضًا وشعبًا من مخالب االستعمار االستيطاني الفرنسي الذي دام قرنًا وربع 

القرن تقريبًا؟.
الرئيس أبو تفليقة َقدم ستة عقود من العطاء للثورة والدولة وللشعب، الرجل اليوم أنفاس معدودة بالكاد 
تبلغ الحلقوم، أصبح في وضع ال يُدرك فيه إعادة ترشحه وال يستطيع االحتفال بنجاحه الذي يُعد له خارج دائرة 
وعيه ورغبته، ال يستطيع التعبير حتى بلمحة خاطفة ببصره، الذي أرهقه السهر والعمل منذ أيام الثورة منتصف 
الخمسينات. اليوم هو في حالة نوم عميق ومستمر، الرجل بلغ من العمر أرذله فهو لم يعد يعلم بعد علٍم شيء 
ربما حتى اسمه. يُعدُ من ضمن آخر ما تبقى من ذكريات وأنفاس الثورة الجزائرية، ال أستغرب إذا كان الرئيس 
أبو تفليقة ربما هو الوحيد الذي نستطيع أن نطلق عليه وصف )ومنهم من ينتظر(. لم يتبق في حنجرته إال 
عدد من األنفاس المُنهكة. ال أظن بأنه يجب أن يكون سليمان عصره، فالجن التي خارج أسوار القصر تعمل 
خوفًا وطمعًا لم تستسلم حتى هذه الساعة، ولم تلق الفؤوس من أيديها، بل أسلمت وجهها لرب سليمان حتى 
درجة الغلو والتطرف، وأصبحت تعتقد جازمة بأن الجنة وحور العين تكمن في الثأر لمن قتلوا على يد جنراالت 
التسعينات، وأن لها ثارات ودماء في رقبة الجزائر السلطة والدولة والنظام العسكري الذي يتصدره الجنراالت.

يتم  أال  التاريخية  والمسؤولية  الواجب  من  بل  التدبير،  وحسن  والفطنة  النباهة  من  سيكون  عليه  بناء 
السماح بأن تسقط الجزائر في ِبركة من الدماء ومستنقع االنتقام وعودة التطرف األعمى واألهوج، ويجب 
أال يسقط الشعب الجزائري الشقيق في نفق الثارات واألحقاد المتطرفة، 
التي تراكمت عبر ثالثة عقود من الزمن. لقد كانت تلك المرحلة تمثل 
مواجهة دموية بين السلطة وأعضاء الحزب اإلسالمي والمنتمين أصاًل 
والتصفيات،  والمطاردات  الدامية  المواجهات  تلك  اإلسالمية.  للجبهة 
والرمي في غياهب السجون في قلب الصحراء، راح ضحيتها وعلى إثرها 

أكثر من مائتي ألف قتيل عام 1992.
وبراكين  جبال  إنها سلسلة  بل  زالزل فحسب  ليست منطقة  الجزائر 
لقتلى  وأشــالء  القبور  رفــات  من  اآلالف  مئات  تحت  تضطرم  نشطة، 
حزب  إلى  تحولت  التي  الجبهة  تلك  اإلسالمي،  التيار  على  محسوبين 
شرعي بإذن من السلطة، أعطي له الحق في أن يمارس نشاطه الحزبي 
على  االقتراع  صناديق  إلى  دخل  لقد  االنتخابية.  والمنافسة  السياسي 
 ،70% و   60% بين  ما  تفوقه  نسبة  وبلغت  والواليات  البلديات  مستوى 
واكتسح ذلك الحزب الذي ولد من رحم الجبهة اإلسالمية وحمل اسمها 
خصومه المتمرسين بكرسي السلطة بفارق صارخ، وقد ظهر ذلك واضحًا 
بها  وفاز   1991 ديسمبر   26 في  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  في 
بأغلبية ساحقة وصلت إلى ) %82 أي بـ 188 مقعد من أصل 231 وهو 
ما جعلها تصل إلى أحد مراكز صنع القرار(. جرى ذلك في عهد الرئيس 
الجزائري الشاذلي بن جديد. حدثت االنتكاسة بسبب ذلك االكتساح الكبير لعدد المقاعد بالمجلس التشريعي، 
األمر الذي دفع بالرئيس الشاذلي بن جديد إلى اتخاذ قرار حل المجلس، ثم تال ذلك إعالن استقالته، وتولى 
محمد بوضياف تسيير شؤون الدولة تحت مظلة وحماية الجنراالت. تلك المظلة هي نفسها التي تمسك 
باليد المرتعشة للرئيس عبدالعزيز أبو تفليقة اليوم، وتملي نيابة عنه وتتكلم بلسانه العاجز مع بقية حواسه، 

وتتصرف بالتوقيع أو البصم على ما يجري حاليًا في أروقة المجلس الرئاسي وقراراته المصيرية.
أبعادًا  يحمل  الجزائر،  في  الحاكمة  السلطة  من  بالثأر  المشحون  التطرف  فوضى  أمام  العنان  إطالق  إن 
ومخاطر كبيرة وكارثية، فلن يكون األمر مقتصرًا على الجزائر فحسب، ولن يكون عدد الجحافل المتطرفة 
والمجرة إلى دولة مترامية األطراف والحدود قليال مقارنة بما حدث في دول أخرى، الجزائر تلك الدولة بموقعها 
الحالي ومساحة أراضيها واتساع حدودها والدول التي تحدها بالذات والجنسيات المحيطة بها، على درجة 
عالية من نسبة التشبع بمناخ الفكر اإلسالمي المتطرف، والرافض لمفهوم وإطار القومي أو الوطني أو الدولة 
المدنية الحديثة ودولة المؤسسات، كل هذه األسباب تجعلها مسرحًا كبيرًا وداميًا يشبه حلبة المصارعة أو 
المبارزة في عهد اإلمبراطورية الرومانية، إن هذا المشهد المرعب والمخيف، ال يمكن التحكم فيه أو السيطرة 
عليه إذا ما انفلت الزمام وغابت الحكمة في تفادي األمر قبل وقوعه، والجلوس بتأن ويقظة واالعتراف بضرورة 
وحتمية التغيير السلمي مهما كانت التنازالت الممكنة، واإلنصات بواقعية وعقلية منفتحة ومتفتحة وناضجة 

قبل انهيار الجُرف وانفجار البركان.
إن األعداد الكبيرة من القوى الشابة الجزائرية، والتي تأدلجت في مناخ إسالمي أممي خارج حدود شعار 
الوطن القومي، والذي له أبعاد ديموغرافية وأخرى تاريخية، والذي يمسك بفاتورة تصفية حسابات ال زالت 
عالقة ولم تتم تسويتها مع النظام الحاكم، كل هذه العوامل تستدعي الحكمة والتحلي بالعقل والمسؤولية 
من الجميع، العبء األكبر واألهم هو بيد الجنراالت والقيادة الجزائرية اليوم، وال يجب بأي حال من األحوال 
أن تكون نظرتهم هي نفس وذات النظرة في التسعينات، لغة القمع والتصفية الجسدية كما كان الحال عليه 

باألمس.
فاليوم غير األمس، واألطماع اليوم أنوفها وأذرعها أطول وأكثر جُرأة من األمس، وفرنسا ال زالت تؤمن 
بأن كلمة الفصل في مصير الجزائر والشعب الجزائري هي بيدها كإرث استعماري وكما يراه ويعتقده ويعمل 
على أساسه الغرب عمومًا. إن هذه الطريقة الفوقية في التعامل بدكتاتورية والعقلية العسكرية المتكلسة في 
العالج، ستكون عقيمة وستنتج عنها عظام مهشمة وشرايين نازفة حتى الموت في جسد الشعب الجزائري 
الشقيق والشريك في المصير، ومسرحا حالك السواد دائم االشتعال إال إذا تم تالفي األمر اليوم قبل الغد، هذا 

الشبح المخيف لن يكون على الجزائر فحسب، بل حتى على دول الجوار الواسعة والمترامية األطراف.
نتمنى أال تنزلق الجزائر الدولة والشعب الشقيق، إلى هذا المنزلق الخطير والطريق المظلم الذي ليس فيه 

غير الموت والدماء واألشالء.

سالم الكبتي

حسني مخلوف: ثمانون متوهجات

وعاكن«.
عليه  نــســج  الــعــامــي  نظمه  ــن  م بــيــت 
وحسين  رفيق  أحمد  الحين:  في  ــرون  آخ
جعودة،  وعلي  جعودة  وأبوبكر  الحالفي 
الواعي،  المثقف  اآلخر،  الشقيق  حسن  ثم 
الخارجية  في  والدبلوماسية  المراسم  رجل 

أجنبية. لغات  عدة  أجاد  الذي  الليبية 
مخلوف  حسين  كــان  األجـــواء  هــذه  فــي 
والكلمة  بالسالح  مناضلة  لعائلة  ابــنــًا 
البحث  الوعي،  المدينة،  الوطن،  والموقف، 
تظل  والثقافة  العميقة،  الثقافة  مصادر  عن 
الدوام  على  والمتجدد  الرحب  مفهومها  في 
الثقافة  وبهم،  اآلخرين  مع  وتواصاًل  نتاجًا 
يتوقف،  ال  وامتداد  والبيئة  المجتمع  خالصة 
وهكذا  والمتلقي  المثقف  بين  رائعة  عالقة 
الفقيرة  ليبيا  في  الحرب  بعد  ما  جيل  تكون 
غداة  والسند  للعون  المحتاجة  الجائعة 
الوطن  الجيل  ذلك  رأى  هكذا  استقاللها، 
الضوء،  نقطة  إلى  اإلظالم  عتمة  من  يخرج 
بالثقافة  معه  ويتفاعل  يطوره  أن  وحرص 
والفكر وصد كل محاوالت التحجر واالنغالق، 
اإلنسان  بشعور  وأخيرًا  أواًل  ينهض  الوطن 

اآلخرين. مع  وتكامله  بحريته 
مخلوف  حسين  ــل  واصـ ــقــاهــرة  ال ــي  ف
العلوم  كلية  فــي  أكملها  ثــم  ــة،  ــدراس ال
تخرج  طــرابــلــس،  فــي  الليبية  بالجامعة 
بتقدير   1965 العام  الكيمياء  قسم  في 
متشغان  والية  في  بدوره  التحق  »ممتاز«، 
اللغة،  إتقان  في  شهادة  ــال  ون بأميركا 
صار  بنغازي  في  الثانوية  المدرسة  وفي 
كان  »الكيمياء«،  تخصصه  مجال  في  معلمًا 
وهنا  قلبه،  كل  من  ودروسه  حصصه  يعطي 
العالية  الثقافة  موهبة  شخصه  في  اجتمعت 
والنقد. والكتابة  العلمي  والتخصص  واللغة 

حسين  انتبه  »الحقيقة«  جــريــدة  فــي 
مقاالت  ونشر  العلمية  للمادة  مخلوف 
التي  والحقائق  المفاهيم  عديد  عن  مهمة 
يحتاجها القارئ الذي وجد في تلك المقاالت 

بعيدًا »وحيدًا.. 
الخطى ثقيل  يمشي  الجمر  على 

جمره« قابضًا 
القاسم سميح 

أشد  صــدى،  مجرد  وليس  للتفكير  فعل 
يكتب  قلبه  كل  من  توهجًا،  الكثيرين  من 
الكلمة  كيمياء  الثقافة،  ميكانيك  ويحاور، 
الزوايا  في  مهماًل  يظل  ذلك  ومع  والموقف، 
المجوف  التصفيق  طوابير  فيما  البعيدة 
بكثير،  ــه  دون هو  لمن  حياء  بال  تنتصب 
الثمانين حواًل لكنه  واآلن رغم كل هذا يبلغ 

ال يسأم!
الناضج،  المثقف  مخلوف،  حسين  هو  ذلك 
حين  حدود،  بال  المعرفة  والجواب،  السؤال 
العالم  كان   1939 العام  بنغازي  في  وُلد 
العالمية  الــحــرب  تــخــوم  مــن  اقــتــرب  قــد 
على  الحقًا  بظاللها  ستلقي  وهي  الثانية 
والــفــن  ــصــاد  ــت واالق الــســيــاســة  تفاصيل 
دخان  من  ينهض  ثم  والفلسفة،  والفكر 
الوطن  كــان  جديد،  من  لينطلق  الحرب 
ظلت  الحرب  تلك  ولعل  باالحتالل،  مثقاًل 
الحرب  بعد  ما  جيل  ليبدأ  لتحريره  فرصة 
بالحلم  وانطالقه  تطوره  في  اإلسهام  في 

األفضل. إلى  والتطلع  والمعاناة 
المحتل  أقدام  المستْ  حين  البداية  منذ 
مخلوف  حسين  عائلة  تكن  لم  ليبيا  تراب 
والــده  تنفي  إيطاليا  الحدث،  عن  بعيدة 
جزرها  إلى  الكثيرين  مع  مخلوف  عبداهلل 
عند  االحتالل  مواجهة  في  كــان  النائية، 
وشقيقه  الرجال،  بقية  مع  جليانة  شاطئ 
أحمد كان مستودع وطنية وحده. لم  األكبر 
1931 في  يدركه حسين، توفي مبكرًا العام 
الشباب  من  رفاقه  مع  شكل  مريوط،  حمام 
االحتالل  لمقارعة  سريًا  تنظيمًا  بنغازي  في 
تعقبته  إيطاليا  أن  إلى  إشارات  وثمة  أيضًا، 
ما، وهو  بتدبير  وفاته  وراء  في مصر وكانت 
ما  الوطن  عليه  »عمري  هناك:  من  القائل 
ضاق  إن  سيلن  كيفكن  على  ننهاكن.. 

ونظرية  العلوم  عن  واألفكار  المعلومات 
وتطوره  العالم  وحركة  واالختراعات  النسبية 
عن  النقدية  مقاالته  إلى  إضافة  الغد،  نحو 

والقصة. والمسرح  الليبي  الشعر 
برؤاه  يتوهج  كاتبًا  كان  مخلوف  حسين 
الفترة،  تلك  في  الكثيرين  عن  اختلفت  التي 
محط  وحقائقه  ونــظــريــاتــه  العلم  ــان  ك
القراء  يشاركه  أن  وأحب  واهتمامه،  شغفه 
كان  والشغف،  االهتمام  ذلك  المهتمون 
الغالب  في  يفتقر  الليبي  الثقافي  الواقع 
المحاوالت  بعض  من  سوى  الوعي  هذا  إلى 
النقاش  وكان  تغفل،  ال  التي  واإلسهامات 

واالستفادة. المتعة  في  غاية  معه  والحوار 
متحركة،  موسوعة  مخلوف  حسين  كان 
عطائه  عن  يقل  ال  عطاؤه  كان  اإلذاعة  وفي 
تأسيس  في  جهوده  وتظل  الكتابة  في 
المخلصة  األمـــور  مــن  األوروبـــي  القسم 
الظروف،  كل  في  له  تحسب  التي  والجادة 

العربية. الثقافة  مجلة  في  ثم 
العام  االعتقال  لمحنة  تعرض  وحين 
ينحِن  لم  األيام،  تلك  في  صلبًا  كان   1980
عنها،  يتحدث  أو  بمواقفه  يزايد  ولم  ألحد 
لكن ثمة انكسارًا في القلب حدث دون مبرر، 
فيما  الشرفاء  رجاله  يقصي  المجتمع  حين 
العصور  كل  في  التافهين  شأن  من  يعلي 
»وما  العميق،  واالنكسار  الشرخ  يحدث 
هذي  غير  بها  ونليق  بنا..  تليق  بالد  من 
الرجال في كل األوقات،  البالد«، ذلك هتاف 
يظلون  الحبال،  فوق  يقفزون  ال  يتلونون،  ال 
المتاع  وجه سقط  في  الجباه  مرفوعي  بعيدًا 
بال  ويضحون  يكتبون  قلوبهم  كل  ومن 

والسكون. الصمت  رغم  ويتوهجون  مقابل 
مثل  الشمس،  مثل  ويسطعون  يتوهجون 
عناقيد  مثل  الطويلة،  الليالي  في  القمر 

النبيلة. الحروف  مثل  الضوء، 
حسين  يتوهج  حـــواًل  الثمانين  ــي  وف

البالد؟! هذي  تذكره  فهل  مخلوف.. 

كان الوطن مثقاًل 
باالحتالل، ولعل 
تلك الحرب ظلت 

فرصة لتحريره 
ليبدأ جيل ما 

بعد الحرب في 
اإلسهام في 

تطوره وانطالقه

في هذه األجواء 
كان حسني 

مخلوف ابنًا لعائلة 
مناضلة بالسالح 

والكلمة واملوقف

فزان.. املتاهة واملسارب

إلقليم فزان، وهو ما ال يستسيغه سكنة هذه 
وسلوكاتها  معاشها  في  تبعت  التي  الحواضر 
عرّفتها  التي  لطرابلس  دائــمــًا  الحضرية 
العهد  منذ  بالحاضرة  الثقافية  األدبــيــات 
الملكية  على  العسكر  انقالب  حتى  القرمانللي 

عام 1969.
)الحكومة  العامة  الشعبية  اللجنة  ــرار  ق
رأس  وراءه  كان  الذي   1977 لسنة  الليبية( 
النظام الدكتاتوري المُسقط عام 2011 بشأن 
الليبي  الجهاد  ودراســات  بحوث  مركز  إنشاء 
حدّد مدينة طرابلس مقرًا له وأتبعه لجامعتها 
المسماة بالفاتح وأّكد على أن يشكل مجلس 
ووكيل  رئيسًا  المركز  عام  مدير  من  إدارتــه 
أن  نعرفه  كنا  ما  لكن  للرئيس.  نائبًا  المركز 
المركز يتبع في الصرف عليه القوات المُسلحة 
الثورة  قيادة  يترأسها عضو مجلس  كان  التي 
من قبيلة المجابرة التي يمتد وجودها جنوب 
تخوم  وحتى  وأوجلة  جالو  واحات  في  أجدابيا 
أما  ازويــة.  قبيلة  عليها  تهيمن  التي  الكفرة 
في  التاريخ  أستاذ  اليوم،  حتى  المركز  مدير 
آقار  فزازنة  إلى  ينتمي  فهو  طرابلس،  جامعة 
في  الشيوخ  مجلس  عضو  ــده  ووال الشاطئ 
الحقبة الملكية. أما نائب المدير الذي أقصته 
فهو  وظيفته،  عن   2011 فبراير   17 ثــورة 
بشاطي  بالُقرضة  الحساونة  قبيلة  إلى  ينتمي 
مقالنا إلصداره  الذي يخصّ  األمر  وهو  فزان. 
عام  الليبي  الجهاد  مركز  منشورات  من  كتابًا 
1994 بعنوان وثائق دولة أوالد محمد بفزان 
تاريخيًا  األهمية  المحدودة  الوثائق  هذه  ج1. 
أصوله  ترجع  ليبي  باحث  قبل  من  تستخدم 
إلى واحة ودّان ونشأ وتعّلم في مدينة سبها 
فإذا  الوالية.  بوليس  في  والــده  عمل  بحكم 
كتابه  عنوان  في  األولى  الكلمة  حرفيًا  ترجمنا 
 1994 الصادر عن جامعة والية نيويورك عام 
 The Making of Modern Libya:« بعنوان 
 State Formation, Colonialization
قرّبنا  نكون  باصطناع،   »and Resistance
للمكونات  باصطناعه  أطروحته  موضوعة 
اإلقليمية الثالثة لليبيا طرابلس وبرقة وفزان.

المهمشة«  كتابه »األصوات  بل يخص في 
فيها  يذهب  بقراءة  محمد  أوالد  دولة  وثائق 
العائلية ألوالد محمد  السلطة  أن تكوينة  إلى 
ـ  السلطة  نفوذ  سلطتها  تشابه  دولــة  هي 
السنوسية  العائلة  باسم  اإلصالحية  الدعوة 
وهي  القرمانلية.  الدولة  وتضاهي  برقة،  في 
الغنائمية  الخصائص  حكمتها  التي  الدولة 

لسنوات.  دام  انقطاع  بعد  ليبيا  إلى  رجعت 
يومان قبيل ليلة عيد الميالد نهاية القرن في 
تعمدّتها  زيارة  في   1999 عام  ديسمبر   24
قصيرة طالت أشهرًا دون أن أفلح في تسوية 
الحصار  كان  الموقوفة.  إيفادي  منحة  أمــور 
الجوي عقوبة توّرط النظام الليبي السابق في 
حادث طيران لوكربي اإلرهابي، قد رُفع للتوّ، 
األلمانية  اللوفتهانزا  خطوط  شركة  وكانت 
الواحدة  بعد  ليلية  رحلة  في  فطيّرتنا  سباقة، 
بعض  كنا  فرانكفورت،  مطار  من  صباحًا 

الليبيين وبقية الرُكاب كوريين جنوبيين.
الكاتب  أيام من وصولي دعاني  بعد عشرة 
إبراهيم حميدان الذي كان وقتها أمينًا مساعدًا 
مقرّ  في  الفطر  عيد  لحفل  ليبيا  كتاب  التحاد 
مازن  أمين  الكاتب  هناك  فالتقيت  الرابطة 
الذاتية  سيرته  »مسارب«  كتابه  تأبط  وقد 
فأهدانيه. كان الكتاب قد أثار جداًل بين أوساط 
مجايليه، منهم الكاتب كامل عراب الذي كتب 
فيه مقالة في إحدى الصحف بعنوان: »مسارب 

تؤدي إلى متاهة«.
ــزّان  ف متاهة  طبوغرافيا  ــت  أدركـ لقد 
كان  ما  عبر  طفاًل  كنت  مذ  وشخصانيتها 
يسرده لي أبي الذي أعانه في البدء عمي، ثم 
صوب  بشاحنته  وحيدًا  لسنوات  بعدها  ترّحل 
الجنوب الليبي حيث منابع النفط. اليوم فزان 
تقفز بها القوّة النزاعية في الشرق الليبي إلى 
العسكري  بالزحف  جديد!  من  المتاهة  عمق 
العشوائي الذي يسعى إليه من يريد أن يعطي 
منابع  على  يسيطر  بأنه  الدولية  للقوى  إشارة 
النفط الليبي في فزان. إذ ينسرب في المتاهة 
الشرق  في  الجيش  مُسمّى  قائد  الفزانية 
المنافية  األبدي لفرض طباعه  المغامر  الليبي 
المشترطة  الدولية  والترتيبات  للديمقراطية 
من القوى الغربية النافذة في القضية الليبية؛ 
العسكرتيرية  الحقبة  عن  قبله  من  والموروثة 
بتنظيم  سُميّ  بما  السلطة  تبوأت  التي 
إليه  ينتمي  الذي  األحرار  الوحديين  الضباط 
في الفاتح من سبتمبر عام 1969 حتى إسقاط 
األوتوقراطية  وفوضويته  الدكتاتوري  النظام 
الدولي  بالنفوذ  المدعومة  الشعبية  بالثورة 

الغربي عام 2011.
والقابع  عمله،  عن  نفسه  المعّطل  البرلمان 
الشرق  بأقصى  طبرق  في  بشر  دون  كمبنى 
لغزوة  المصرية مهّد  الحدود  المتاخم  الليبي 
مسمى الجيش الليبي العشوائية عسفًا باتباع 
الحضرية سوكنة وهون وودان  الجفرة  واحات 

مكونات  من  غيرها  دون   ،Patrimonialism
الليبيين  اإلقليمين  في  المتوّزعة  السلطة 
عام  اإليطالي  الغزو  حتى  والجنوبي  الشرقي 
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دولة أوالد محمد والجغرافيا الحاكمة عنوان، 
الشعرية  بالرومنطقيات  الموهوم  المُدعى 
الذي أبرزته مقالة وزير الخارجية الليبي السابق 
إلى  أصوله  ترجع  الذي  الدكتاتوري  العهد  في 
منطقة أوباري بفزان، والذي انشق عن نظامه 
مندوبًا في األمم المتحدة إبّان الثورة الشعبية 
األوسط  الشرق  صحيفة  في  كتب  بأن   2011
سماه  عما  الحي  للحاضر  مستدعيًا  السعودية 
تكوينة  وهي  محمد«،  أوالد  بـ»دولة  مبالغة 
سلطة عائلية شبه غنائمية ميّتة أنشأتها على 
والسودان  ليبيا  بين  القوافل  تجارة  هامشها 

الغربي.
أّكــده  ما  كاتبه  وعــي  دون  المقال  أظهر 
بحكم  تاريخيًا  فزان  إقليم  بعجز  دائمًا  التاريخ 
النموذج المحلي  جغرافيته وإناسته عن توليد 
فقط  ليس  مجددًا  يصيّره  ما  وهو  للسلطة، 
عليه  الدخيلة  االستثنائية  للمغامرة  مجااًل 
بشخصية  للفزازنة  والمذكرة  ليبيا  شرق  من 
خليفة الزاوي. بل وسيلة رّد فعل سياسي من 
الغرب الليبي الذي يحكمه توخي المشروعيات 
المتطلبة دوليًا، بأن طلبت من مجلس األمن 
بإدانة  السابع  بنده  تحت  زالت  ما  ليبيا  الذي 
حقل  في  الليبي  الشرق  ميليشيات  تدخل 
للخصوصيات  مُراعاة  ثم  النفطي،  الشرارة 
المحافظة  مهمة  أوكلت  والعرقية  االجتماعية 
على النظام ألحد قادة الجيش الليبي المُفّكك 
بهزيمة  الـ20  القرن  ثمانينات  منتصف  منذ 
الجيش  وهو  المسلح  الشعب  ومقولة  تشاد 
المنحل الذي ما زال ينتمي إليه قائد مُسمّى 

الجيش في الشرق الليبي.
ينتمي  الفزاني  العسكري  القائد  أن  كما 
داعمًا  كانت  التي  الطوارق  إثنية  إلى  عرقيًا 
القرن  فزان  في  المعروفة  العائلية  للساللة 
كل  محمد.  أوالد  بدولة  تجاوزًا   19 ـ  الـــ18 
ذلك يُظهر أن من هو على رأس السلطة في 
حكومة التوافق له دراية بتاريخ نفوذ السلطة 
في إقليم طرابلس الغرب يرجع في ليبيته إلى 
الخصائص  حكمتها  كدولة  القرمانلية  الحقبة 
الذي  باالسم   ،Patrimonialism الغنائمية 
 Max Weber سّكه عالم االجتماع ماكس فيبر
دون غيرها من مكونات السلطة في اإلقليمين 

الليبيين الشرقي والجنوبي.
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حدائق التاريخ ومزابله

ليبيا اآلن وليس غدًا

أنهم  إال  وهتاف،  وتصفيق  تبجيل  من  به  أحيطوا 
ساروا فوق دم ضحاياهم األحمر بدل السجاد األحمر، 
أغلبهم انتهى نهاية مأساوية وذهب دون أسف إلى 
المزبلة ألن الجمهور الذي شاهد العرض لم يراوده 
على  يستيقظ  يوميًا  وأنه  حقيقي  الشر  هذا  أن  شك 
وجعه، وأن الذين صفقوا أو هتفوا كانوا تحت ضغط 
الخوف، أو كانوا مصابين بالعدوى نفسها تحت إغراء 
فهم  بمكاسب،  منها  والخروج  اللعبة  في  االندماج 
كومبارس، أو خلفية دعائية لصورة المستبد، وليسوا 
مشاهيرَ مثل الدكتاتور ليمشوا معه إلى المزبلة، بل 
الوارد أن ينقلبوا عليه ويحضروا مأتمه كشهود  من 
والسر.  العلن  في  فعلها  التي  القذارات  كل  على 
الشيطان  ذمة  لتنظيف  المكانس  يحملون  قليلون 
لهم  انتقلت  وهؤالء  مخذول،  كمالك  عنه  والحديث 
إلى  الدكتاتور  يرافقوا  أن  وقــرروا  الطغيان،  عدوى 
مزبلة التاريخ في موكب يغطيه الذباب. الذباب بكل 

ألوانه وأنواعه.
ذهب نيرون، كاليجوال، هتلر، ستالين، موسيليني، 
 ، بينوشيه، بول بوت، موغابي، صدام  تشاوسيسكو، 
القذافي وغيرهم إلى تلك المزابل المنسية، وتحولوا 
فكان  البشري،  الجنس  رواية  في  أشرار  إلى شخوص 
إلى  الذاهب  السرد  يستقيم  كي  ينتهوا  أن  البد 
المستقبل، وكي تتطهر الذاكرة البشرية وهي تتفرج 
على هذه النهايات التراجيدية لمن تصوروا أنفسهم 
في لحظة من اللحظات أنهم آلهة أو على األقل رسل 
مبعوثون من اإلله. كانوا يرسمون مصير ضحاياهم 
في الواقع بينما كانت ضحاياهم ترسم نهاياتهم في 

الخيال، لذلك فنهاياتهم كانت تشبه الخيال.
الخيال  فيه  يؤازر  بشري،  إبداع  كأي  أيضًا  للتاريخ 
التي  ومتنزهاته  وحدائقه  الخالدة  متاحفه  الواقعة، 
في  ونغرق  باألمل  ننتعش  كي  نرودها  أن  نحب 
مهمان  نموذجان  ومانديال  غاندي  ملهمة:  ذكريات 
لمتحف األمل في المدينة اإلنسانية الحديثة يتباهى 
تكتظ  التاريخ  حدائق  بينما  العشرون،  القرن  بهما 

من عنق الزجاجة، وفرنسا بل أوروبا تتلبسها الستر الصفراء 
الشمالية،  وكوريا  إليران  إضافة  لفنزويال  مشرئبة  وأمريكا 
اإلقليمية  األثقال  من  تخففت  قد  ليبيا  وغيره  هذا  ومن 
والدولية وهذا ما وفر برزخ الخروج عن قوة اإلرادة الخارجية 
الدور األول  الليبية  اإلرادة  المنقسمة والفاعلة، وأصبح لدى 
واليد الطليقة ما عقلتها حتى اآلن التحالفات الخارجية، ومن 
هذا ال بد من استعادة روح التاريخ الوطني باقتناص اللحظة 
االستثنائية: حيث عند لحظة االستقالل اعتبر مؤسسو الدولة 
الليبية أن قوتهم وإرادتهم تحققت بالخالف وحتى النزاع ما 
دبَ بين األطراف اإلقليمية والدولية، وعندئذ كسب الخصوم 
المحليون وطنًا حتى وإن خسر أحدهم مكانة أو دورًا متخياًل، 
فمثاًل الزعيم الوطني بشير السعداوي كسب الوطن ما ساهم 
في تأسيسه والتقدير واالحترام، فالمكانة والدور التاريخيان، 

ما خسره بعض ممن تبوأ منصبًا هنا أو هناك.
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ليبيا اآلن وليس غدًا، وهي على الطاولة وبمكنة اإلرادة 
السبق،  وكسب  الحواجز  تجاوز  تاريخية  بقفزة  المتفائلة 
أقصد  المقدمة،  في  وحيدًا  المضمار  في  الليبي  فالحصان 
بمكنته  حال  هذا  في  وبات  تحصحص  قد  الليبي  الدور  أن 
وحتى  الكبرى  فالدول  األممي.  حّل  الال  الحّل  من  الخروج 
لسيناريو  وتحتاج  غارقة  الليبية  بالمسألة  المعنية  الصغرى 
الليبية  المسألة  من  للخروج  تنفيذه  إرادة  يمتلك  ومخرج 
الليبيين  يُنهض  فيمن  وترغب  وتريد  الصعبة!،  السهلة 
من تقاعسهم واتكالهم على الغير وبث الغيرة في النفوس 

الليبية الواهنة.
ليبيا اآلن وليس غدًا بحاجة لمن يستثمر نجاحات الجيش 

لماذا  العباد  اسأل  بل  طغوا  لماذا  الطغاة  تسأل  »ال 
ركعوا« حكمة رومانية.

صناعة،  للتاريخ  أن  البشرية  السيرة  رواة  يتفق 
لها  بالحقائق،  المخيال  فيها  يختلط  رواية  وكأية 
األزلية،  الصراع  ثنائية  بين  المنقسمون  شخوصها 
الخير والشر، وما انسلخ عنها من ثنائيات شكلت منذ 
يكف  لم  التي  األخالق  لمدونة  السرية  الطاقة  البدء 

الجنس البشري عن تدبيجها وتعديلها وتنقيحها.
الدكتاتوريات التي شهدها تاريخ البشرية السياسي 
ذهبت جميعها إلى مكب قمامة هذا الزحام البشري، 
أو كما يقال عادة، إلى مزبلة التاريخ، والدكتاتوريون 
يثير  رهم  تَذكُّ أشــرارًا،  أشخاصًا  الذاكرة  في  ظلوا 
واألوبئة  المجاعات  نتذكر  مثلما  واالشمئزاز،  القرف 
الفتاكة وغيرها من الكوارث. فما الذي يجعل شخصًا 
رواية  أن يكون شخصية محورية في  يملك مقومات 
ا للمساهمة في صناعة  أو مُعَدَّ التاريخ،  من روايات 
التاريخ، يذهب بإرادته إلى هذه المزبلة، وال تتذكره 

األجيال سوى ككابوس انقضى أو كعبرة؟.
الروائية قد يوافق ممثلون أفذاذ على  في األفالم 
طبائعهم،  به  يتحدون  بإتقان  الشر  أدوار  يلعبوا  أن 
من باب استعراض قدرات التقمص الفنية، ومن باب 
بعدها  يمشي  قد  ساعتين  بعد  ستنتهي  الحكاية  أن 
الكبرى.  جائزته  نحو  األحمر  السجاد  على  الممثل 
نروي  مثلما  الخيال  يشيده  فضاء  في  هذا  يحدث 
مغامرات  نروي  مثلما  أو  لألطفال،  الغولة  حكايات 
دكتاتوريي  أن  غير  األزل،  منذ  البشر  مع  الشيطان 
التاريخ الذين جعلوا من الواقعية الفجة سحرًا، يقعون 
وأغلبهم  المخيلة،  فعل  من  نفسها  المنطقة  في 
يحس أنه يلعب دورًا فوق خشبة مسرح شاسع، يقابل 
الدم الرمزي الذي يسيل فوق الركح بتصفيق حاد من 
جمهور جاء كي يتطهر، وكي يعتقد أن الشر محاصر 
يمكن  كابوس  أو  التحكم،  ورهن  العلبة  هذه  في 
االستيقاظ منه في أية لحظة. كثير من الدكتاتوريين 
ما  ورغم  الواقعية،  الحياة  في  بإجادة  أدوارهم  لعبوا 
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كنت في مدينة درنة وشحات والجبل األخضر خالل األسبوع 
ألتقي  من  أن  الحظت  بنغازي،  مدينتي  زيارة  بعد  الماضي 
األهل،  وحتى  األصدقاء  التقاء  وعدم  الوحدة  من  يشتكي 
استغربت مرددًا لمَ ال تذهب إليهم وأنت بحاجتهم، بادر مرة 
تلو مرة أنت صاحب حاجة، لم ألق جوابًا غير الحيرة واالرتباك 

وحتى التوجس والخوف من المجهول.
جعلت  الحرب  وتفصياًل،  جملة  ليبيا  حال  هذا  تقريبًا 
حّل  ثمة  ليس  وبالتالي  مبادرة  ثمة  وال  ممكن  ثمة  ليس 
غير االنتظار: في انتظار غودو حيث ال شيء يحدث وال أحد 
يجيء!، فسيطرت روح الحرب التي ال تؤدي إال بمقتضى الحال 
السالم  الشجعان.  إرادة  هو  الذي  السالم  إلى  الذهاب  أي 
تتنازل لتحصد  إال بخطوة شجاعة  االستحقاق ما لن يتحقق 
مستحق  وطن  هي  التي  ليبيا  ولتكون  واألمــان،  االستقرار 
للجميع ويستحقه من يعمل من أجله. قد يبدو هذا ترديدًا 
لجمل رومانسية وحتى ساذجة، لكن الحرب التي تهدر الدماء 
وتذرف الدموع تؤكد أن الخروج من قبضتها وتحقيق المراد 
منها ال ينتهي بالصراع والعراك، بل بالجلوس على الطاولة 

والحوار مع اإلرادة المتفائلة التي تغلب العقل المتشائم.
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لم يتوافر لليبيا 17 فبراير لحظة استثنائية كهذه اللحظة 
التاريخية، فليبيا حين ثارت كان الربيع العربي يدق أبوابها 
من جانبيها الشرقي )مصر( والغربي )تونس(، وكذا الساعة 
يدق بكل يد مضرجة في غربها الجنوبي )الجزائر( وجنوبها 

)السودان(.
عليه ليبيا اآلن وليس غدًا بمكنتها تجاوز أزماتها والخروج 

الفنانين والفالسفة والعلماء والشعراء الذين  بنصب 
اإلنساني  والحلم  أجمل  الحياة  النهاية  في  جعلوا 

ممكنًا.
على  لوحاتهم  صنوفهم  بكل  الفنانون  يترك 
في  وموسيقاهم  الوجدان  في  وقصائدهم  الجدران 
جماعية  مقابر  سوى  الطغاة  يترك  ال  بينما  المسارح، 
هذا  فوق  البشرية  الحياة  تهدد  نووية  ومخزونات 
حول  يتزاحمون  من  بين  الفارق  هو  هذا  الكوكب. 
باسمه ويحملون صوره، وبين من  دكتاتور يهتفون 
أو  الدكتاتور  على هذا  تمردًا  الشوارع  في  يتزاحمون 
وتغير  الحروب  ضد  أو  النووي  السباق  ضد  تظاهرًا 
المناخ وتلوث البيئة، زحام يتوق ألن يكون جزءًا من 
وزحام  المنتخب،  اإلنسان  وأسطورة  الكوني  الضمير 
يراهن على هبة النسيان كي يعود إلى سابق حياته 

بالوعود. المترعة 
بفكرة  ثملة  حشود  بين  العربي  الربيع  انقسم 
التي  وبالحريات  الظالم  بنهاية  تطالب  التمرد، 
حظيت بها مجتمعات أخرى جازفت يومًا ما بنظامها 
أحالمها،  إلــى  عارمة  فوضى  جسور  على  ومشت 
من  ساخرة  األولــى  الحشود  على  سُلَّطت  وحشود 
التمرد  لفكرة  العاشقة  لغريزتها  نة  ومُخوِّ أحالمها 
التي بدأ بها اإلنسان شقاءه ومرحه فوق هذه األرض 
الخالدة  بيكاسو  لوحات  بين  تتسكع  حشود  الوعرة، 
الذي  مانديال  في  ُكتبت  التي  القصائد  أجمل  وتقرأ 
بحمل  تكتفي  وحشود  ميالده،  بيوم  الكون  احتفل 
بقاياه،  عن  القمامة  في  والبحث  المستبد  صــورة 
بينما قوى الظالم داخل وخارج الحدود تجهز عدتها 
المتطلعة  العيون  تلك  من  البازغ  الضوء  تطفئ  كي 
المغامرة  مآل هذه  تجعل  الخالص، وكي  إلى  بشغف 
ولوهلة  ــرى،  أخ بأشكال  الظالم  ــودة  وع اإلخــفــاق 
أن  في  نجح  األسود  سحرها  أو  تمائمها  أن  اعتقدت 
أن  غير  الجميع،  يصيب  نحسًا  التحرر  فكرة  يجعل 
ولعل  الظاهرة،  ما حاق بهذه  التوق يستمر رغم كل 
الخادمة  القوى  تلك  تعيد  والجزائر  السودان  ميادين 
التي  الفكرة  الفكرة.  إلى فزعها من  لالستبداد كقدر 
الثورة  أن  اعتقدت  التي  العروش  مضاجع  تقض 
الظالمية المضادة نجحت وآوت إلى مخادعها الوثيرة 
أن  وفكرة  مهده،  في  وهو  جديد  حلم  بكل  متربصة 
الطغيان  وتطعمه كي تضمن شرعية  القطيع  تحمي 
إلى  مواطن  فيه كل  تحول  عالم  في  تعد صالحة  لم 
في  الكاميرا  يحمل  وصحفي  ومستطلع  مستكشف 
جيبه، ويدلي كل يوم برأيه فيما يحدث عبر وسائط 
تجاوزت منظومة النظم البالية من كل أنواع شرطة 

والمراقبة. التحكم 
تتعاقب  الكوكب  فوق  الوجود  يستمر  أن  أجل  من 
تتعاقب  الحياة  تستمر  أن  أجل  ومن  السنة،  فصول 
والخريف  الصيف  أن مر  الشعوب، وبعد  تاريخ  فصول 
البعض  اعتقد  الذي  العربي  الربيع  يعود  والشتاء 
السودان  ميادين  في  ليزهر  األبــد  إلى  ــد  وُئِ أنه 
بأنهم  واثقين  زالوا  ما  طغاة  عند  والعاقبة  والجزائر، 
األجيال  هذه  بينما  الخلف،  إلى  الساعة  عقارب  أداروا 
تستنشق يوميًا رحيق الثورة الرقمية التي جعلت من 
الفضاء  هذا  في  ولعبة  أضحوكة  التقليدية  النظم 
بالضوء  فيه  نتواصل  الضوء،  من  المشيّد  الجديد 
ونكتب فيه على الضوء، لذلك لن يكون فيه للظالم 
بنهاية  ورهن  فقط  وقت  مسألة  والمسألة  مكان، 
وما  الضوء،  يديره  عالم  قبل  ولدوا  لمن  بيولوجية 
أكل  التي  الظالم  تقنيات  بعض  في  يتحكمون  زالوا 
العالم  طغاة  يا  الثمالة.  حتى  وشرب  الزمن  عليها 
تطعمونها  قطعانًا  تعد  لم  فالشعوب  انتبهوا 

وتسوقونها إلى المسالخ.

بين  ظبي  أبو  ولقاء  الجنوب  في  الخصوص  على  الليبي 
تحصل  الذي  الترحيب  هذا  ثم  عنه،  نتج  وما  وحفتر  السراج 
عليه الجيش في الجنوب وأيضًا لقاء أبوظبي، ودعم واستثمار 
هذا ليس باألمر الصعب، فقط أن تعاد الكرة للقاء مماثل في 
مدينة بليبيا سيكون خطوة رمزية أواًل، وثانيًا يتأسس عليها 
لتنازالت هي في  وثالثًا وضع أس األسس  التفاهمات،  صبغ 
ليبيا من  الكبرى ألنها ستعيد مستقبل  المكاسب  حقيقتها 

متاهة كل شيء أو ال شيء.
حالة  يتخطون  لشجعان  بحاجة  غــدًا  وليس  اآلن  ليبيا 
حيث  هذه  االستثنائية  اللحظة  واقتناص  والتردي  التردد 
توافرت معطيات لم تتوافر جملة كما تتوافر اآلن، وفي التأني 
الندامة ألن اللحظة االستثنائية الضروري فيها اللقاء ما يسبغ 
التفاهمات بوضع خارطة طريق لممكن التحقق. وإن كانت 
التو  في  حصلت  سوى  فإنها  يلزم  ما  لزوم  من  االنتخابات 
%40 من  فيها  المشاركين  يتجاوز  لن  تقديري  آجاًل ففي  أو 
اللقاء  كان  وإن  عدة،  موضوعية  ألسباب  المسجلين  مجمل 
التفاهمات  بلورة  سيعني  فعقده  ضرورة  الشامل  الوطني 
وخلق مشاركة واسعة في ذلك، وإن بحث في الضامن وراعي 

تنفيذ التوافقات فإن ذلك سيكون واقعيًا األمم المتحدة.
وهكذا ضرب الحديد ساخنًا من لزوم ما يلزم فليبيا اآلن 
الحالة،  هذه  في  بقريب  ليس  لناظره  غدًا  ألن  غدًا،  وليس 
حيث األمم المتحدة حلها الال حّل، وحيث جوار ليبيا يضطرم 
والحال الدولي يتداعى، وحيث إن الليبيين الذين صبروا في 
الحرب غصبًا لن يصبروا من أجل السالم واالستقرار واألمان.

الدكتاتوريون 
ظلوا في الذاكرة 
أشخاصًا أشرارًا، 

رهم يثير  َتذكُّ
القرف واالشمئزاز، 

مثلما نتذكر 
املجاعات واألوبئة 

الفتاكة وغيرها 
من الكوارث

هذا حال ليبيا 
جملة وتفصيال، 

الحرب جعلت 
ليس ثمة 

ممكن وال ثمة 
مبادرة وبالتالي 

ليس ثمة حّل 
غير االنتظار

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

إعادة كتابة تاريخ ليبيا الوسيط

رسالة إلى السيد سالمة

جمعة بوكليب

تحيزات  من  اعتوره  لما  كتابة«،  »إعادة  إلى  تحتاج  التي  التواريخ  أكثر  اإلسالمي  العربي  التاريخ  لعل 
متحيزة  نظر  وجهة  من  والحقًا  والمسلمين،  العرب  المؤرخين  قبل  من  وسياسية  ومذهبية  طائفية 
نظر  وجهة  من  التاريخ  هذا  تناولوا  الذين  الغربيين  المؤرخين  من  لفيف  قبل  من  واستعالئية 
استعمارية. إذن فإن الدعوة إلى »إعادة كتابة« هذا التاريخ، حتى ولو كانت تصدر من البعض بدافع 

غير علمي وإنما بدافع تفصيل بعض التواريخ وفق انحيازاتهم، ليست دعوة ترفية نافلة.
داخل المنطقة العربية، ثمة مناطق أهملها المؤرخون، أولئك وهؤالء، ألكثر من سبب. من أبرز هذه 

المناطق، المنطقة التي تعرف حاليًا باسم ليبيا.
كتاب د. محمود أحمد أبو صوة »دراسات في تاريخ ليبيا الوسيط«* يمثل محاولة مخلصة واجتهادًا 
ليس  األولى(،  الثالثة  اإلسالمية  )القرون  الوسيط  العصر  في  اإلقليم  هذا  تاريخ  كتابة  إلعادة  مضنيًا 
اإلقليم ويبرز  انحياز قطري شوفيني ضيق، وإنما من منطلق تكاملي ينصف ساكني هذا  من منطلق 
د.  يؤكد  إذ  المتوسط،  األبيض  البحر  تاريخ حوض  في  وحتى  العام،  اإلسالمي  التاريخ  في  إسهامهم 
أبو صوة أن »الدعوة للكتابة في تاريخ العرب/ ليبيا الوسيط هي في حقيقة األمر دعوة إلعادة النظر 
المنطقة«، داعيًا  الوسيط... تشكلت فيه هوية  اعتبار أن »العصر  التاريخي« على  البحث  أولويات  في 

األجنبي و»تسليط  النفوذ  المنطقة من خالل  تاريخ  االبتعاد عن دراسة  إلى 
الخارجي  العامل  تأثير  إبعاد  دون  الداخل«  من  المنطقة  تاريخ  على  الضوء 
تنتمي  ناقدة،  أو  نقدية،  كتابة  التاريخية  أبو صوة  د.  كتابات  تمثل  طبعًا.. 
الشعوب  تخليص  على  باختصار،  تركز،  التي  االستعمار  بعد  ما  مدرسة  إلى 
وكذلك  تاريخها،  إلى  االستعماريين  المؤرخين  نظرة  من  المستعمرَة 
كما  المحليون،  المؤرخون  ينتهجها  التي  المغالية  التمجيدية  النظرة  من 
»كتابة  ضرورة  التابع،  دراسات  مدرسة  شقيقتها  مع  المدرسة،  هذه  تؤكد 
وليس  الجماهير  تاريخ  أي   ،»History from bellow تحت  من  التاريخ 
»االلتزام  هذا  كتابه  في  صوة  أبو  د.  يسميه  ما  وهو  الحكام.  تاريخ  فقط 
بمنهجية فوقية ال تنظر إلى التاريخ إال من خالل األسر الحاكمة«، أي التاريخ 
السياسي األفقي. داعيًا، بداًل عن ذلك، إلى »تسليط بعض الضوء على أفراد 
ومؤسسات ساهمت هي األخرى بقسط ال بأس به في تاريخ المنطقة«، أي 

دراسة عمودية.
ود. أبو صوة يتوفر في هذا المجال على عتاد فعال هو إجادته لثالث لغات أوروبية هي الفرنسية 

واإليطالية. واإلنجليزية 
كيانات  غياب  إلى  يعزوه  الذي  الوسيط،  العصر  ليبيا في  بتاريخ  المتعلقة  المعلومات  واقع شح  في 
سياسية قوية تبسط نفوذها، في األقل، على جزء من اإلقليم و/ أو تجري على مسرحه حوادث كبرى 
ومنطقة  بمصر  تاريخيًا  برقة  ترتبط  )حيث  اإلقليم  هذا  طرفية  إلى  إضافة  المؤرخين،  اهتمام  تثير 
اللجوء إلى »النتف البسيطة« المتوزعة في كتب  طرابلس بتونس(، لم يجد د. أبو صوة أمامه سوى 
المؤرخين والرحالة وكتب الطبقات والفتاوى، وغيرها، وتبني »القراءة المتأنية لما بين األسطر« ووضع 
)هنا  الليبي  اإلقليم  بها  يرتبط  مجاورة  أخرى  مناطق  في  مشابهة حدثت  أحداث  مع  تتناغم  فرضيات 
تحديدًا مصر وتونس( لردم الثقوب السوداء في هذا التاريخ. وهذا اإلجراء أحب أن أسميه هنا »ما وراء 

.»Meta-text النص
من  كثير  يدعمها  ومقترحات  تخمينات  مجرد  يقدمه  ما  أن  إلى  صوة  أبو  د.  ينبه  الكتاب  وطوال 
القرائن، ولكنها تفتقر في معظمها إلى أدلة قاطعة، لذا فإن هدفه هو إثارة التساؤالت وطرح األسئلة 
في  إلدخالها  فيها  الخوض  عبء  وتجشم  المجاهل  هذه  إلى  االنتباه  إلى  الباحثين  شهية  واستفزاز 

منطقة أضواء البحث التاريخي.
المتبناة في  إبراز منهجيته  إلى  وإنما هدفت  الكتاب،  القصير استعراض  المقال  لم تكن غاية هذا 

»إعادة كتابة التاريخ« وما رأيته أفكارًا جوهرية فيه.
مالطا  فاليت-   ،Elga منشورات  الوسيط«  ليبيا  تاريخ  في  »دراسات  أبو صوة،  أحمد  محمود  د.   *

2004

للصحافة  عاصمة  إلى  لندن  تحولت  الماضي،  القرن  من  التسعينات  فترة  خالل 
بالد  كل  من  والصحفيين  واإلعالميين  للكتاب  قبلة  وأضحت  المهاجرة.  العربية 
مقاهيها  وصارت  العربية.  التلفزية  القنوات  موجة  انطالق  بعد  خاصة  العرب، 
وصاالتها تعج بزخم ثقافي وإعالمي عربي غير عادي. وأذكر أنني، خالل تلك الفترة، 
بعضهم  والروائيين،  والقاصين  والشعراء  الصحفيين  الكتاب  عديد  على  تعرفت 
ينتمي إلى نفس الجيل الثقافي اإلبداعي، وبعضهم أكبر عمرًا وقامة وشهرة. من 
ضمنهم كاتب صحفي مشهور، ربطتنا أواصر االحترام والود والصداقة، وكنا نلتقي 
اختالفنا سياسيًا في  تمنع  لم  أن صداقتنا  وأذكر  أخرى.  أمكنة  في  أو  مكتبه  في 
عديد القضايا التي كانت مطروحة. ومن ضمنها كان الوضع السياسي في ليبيا. 
كنت ألوم صديقي على تجنبه الخوض في ما ينشره من مقاالت وتحقيقات في 
صحيفة معروفة. وكان هو، دومًا، يرد ضاحكًا بقوله إن التعامل مع ليبيا سياسيًا 
كان  مهما  جهة  أية  من  حمله  يحاول  من  اليسلم  فحم  كيس  مع  التعامل  مثل 

حريصًا، من االتساخ.
الصلة بين كيس الفحم والسياسة الليبية لم تنتهِ بسقوط النظام العام 2011، 
بل تواصلت مع ما طرأ على الساحة من تطورات وتغييرات وأحداث. وشهدت ليبيا 
وصول أربعة مبعوثين لألمم المتحدة، عربيين من لبنان، وأسباني، وألماني. ثالثة 
منهم حاولوا جاهدين حمل كيس الفحم الليبي، بحرص وعناية، مستخدمين كل 
ما لديهم من مهارات وخبرات وتجارب سابقة. لألسف الشديد لم ينجُ واحد منهم 
في أداء المهمة، من دون أن يلحقه شيء من وسخ الكيس. وغادروا ليبيا ممهورين 
بفشل وإخفاق وصم سيراتهم الذاتية. ومازال رابعهم يراوح بين منتصف مسافة 
طريق، حتى اآلن، تفصله بين نهايتين: الوقوع في فخ وسخ كيس الفحم كسابقيه، 

أو النجاة والخروج سالمًا بسمعته، واألهم من ذلك بصحته العقلية والنفسية.
السيد  أطلقها  غريبة،  تغريدة  غيري،  مثل  أقرأ،  أن  قبل  أخمنه  كنت  ما  هذا 
سالمة، مؤخرًا، على حسابه في موقع »إنستغرام«، تتمثل في دعوة موجهة منه 
إلى الليبيين وهذا نصها: »إخوتي الليبيين! لقد دقت ساعة الحقيقة، والخيار لكم: 
فإما تحتكمون للعقل أو للغريزة، وإما تبقون أسرى أحقاد الماضي أو تبنون معًا 
مستقباًل زاهرًا ألوالدكم، وإما تلهيكم الصغائر أو تنقذون وطنكم من كبوته، وإما 

تفرقكم الفئوية، أو يضمكم الوطن الواحد الوسيع لجميعكم«.
أواًل: تغريدة السيد سالمة، أعاله، جاءت بعد أيام قليلة جدًا من لقاء السراج - 

حفتر في أبوظبي، واتفاقهما على الدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة.
بعد،  أعرف  لم  لكني  الدعوة،  تلك  في  الخوض  معرض  في  هنا  لست  وثانيًا: 
على وجه التحديد، معنى »دقت ساعة الحقيقة« الواردة في التغريدة، وال ما تالها 
من كالم عاطفي محمل بالنوايا الطيبة من سعادته نحو الشعب الليبي، المرسل 
إليه مبعوث من األمين العام لمنظمة األمم المتحدة، ليساعده بحنكته وخبرته 
ومهارته، على الخروج من محنته، وأيضًا على وضع عجالت قطاره على سكة جديدة 

تقود إلى محطة أخيرة مأمولة.
لبنان،  سياسيًا،  صعبة  ساحة  من  وقادم  محنك،  سياسي  رجل  سالمة  السيد 
ومصالح  تناقضات  تخضها  وإثنيًا.  وطبقيًا،  وحزبيًا،  طائفيًا،  التعقيد  وشديدة 
متضاربة: محليًا، وإقليميًا، ودوليًا. وهذا يفسر لصالح رصيده. وهو أيضًا رجل ذكي، 
ويجيد اإلنصات، ويجيد حياكة تصريحاته لوسائل اإلعالم، يتحرك بانتباه في ما 

يعترضه من حقول إلغام. وهذا يفسر كذلك لصالح رصيده إيجابيًا.
السؤال الذي ال أستطيع منع نفسي من طرحه هو: كيف يمكن لرجل برصيد، 
ذاك  سلبيًا  تطال  أحسبها شخصيًا  تغريدة  إطالق  من  واالهتمام،  لألنظار  ملفت 

الرصيد؟!
يعرف السيد سالمة، من خالل وجوده في ليبيا وعالقته بكل أطراف الصراع، 
داخليًا وخارجيًا، أن حل األزمة خارج عن سيطرة األطراف الليبية، أو الشعب الليبي، 
وأضحى منذ سنوات، بأيدي قوى إقليمية ودولية متصارعة ومتنافسة على النفوذ 
السياسي والثروة النفطية في ليبيا، وأن األطراف الليبية تحولت إلى مخالب أمامية 
لتلك القوى المتنافسة والمتصارعة، تتلقى ما يصلها من تعليمات وتنفذها، مثل 
ما تتلقى ما يصلها من دعم متمثاًل في المال والسالح. ووقع الشعب الليبي بين 

حجري رحى.
وهو، السيد سالمة، أدرى من غيره، أن »ساعة الحقيقة«، التي أعلنها منبهًا، ال 
تدار من ليبيا، ألن مفاتيحها في الخارج. ومن يملكون تلك المفاتيح في أياديهم، 
هم الذين وجب أن يوجه إليهم السيد سالمة تغريدته، ودعوته. ويسعى إلقناعهم 
للتعاطف والمساعدة للخروج من  الحاجة  أياديهم عن بلد وشعب في أشد  برفع 

محنة أزمة أرهقتهما وما زالت.
يا سيد سالمة، لو الخيار ألغلبية الشعب الليبي، كما تقول لنا، لما كنا وصلنا إلى 
الوضع الذي نحن فيه. ولما احتجنا إلى أربعة مبعوثين لألمم المتحدة، ولما اخترنا 
أن تتحول بالدنا إلى ساحة تخاض فيها حروب نيابة عن دول أخرى، ولكنا وصلنا 

إلى بر أمان منذ زمن ورسونا ببالدنا على مرفأ آمن.
هذه أمور ال تخفى على سعادتكم، وحقائق لستم في حاجة إلى تذكيركم بها.

 إذن فإن الدعوة 
إلى »إعادة كتابة« 

هذا التاريخ، 
ليست دعوة 

ترفية نافلة

عمر أبو القاسم الككلي

كنا نلتقي في 
مكتبه أو في 

أمكنة أخرى.. 
وأذكر أن 

صداقتنا لم 
تمنع اختالفنا 

سياسيًا في 
عديد القضايا 

التي كانت 
مطروحة
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

هذا هو اإلخراج اجليد، 
إنه عمل جماعي 

غير أنه ال يتحقق إالّ 
مبخرج كبير يعي هذا 

األمر جيداً

البريطاني »كريستوفر نوالن« كاتب ومنتج ومخرج لعدد 
 )The Prestige(و )Memento( الكبيرة، منها  من األفالم 
 ،)The Dark Knight(و )Insomnia(و )Batman Begins(و
المخرج  رؤية  قال مستعيرًا مصطلحًا عمليًا متداواًل يلخص 
 »Birds eye view«- لموضوعه، وهو النظر إليه من خالل
كعين  فوقية،  نظرة  للمخرج  تكون  أن  يتعين  أنه  -بمعنى 
ترى جميع جهود  األبعاد،  واسعة  بشرية  أو عدسة  الطائر، 
فريق العمل، وأن مهمته الكبيرة هو توظيف خبرته التخاذ 

قرار بشأن انتقاء ومزج هذه الجهود وبوعي كامل.
هذه الرؤية هي بالتحديد، مهمة المخرج الجيد، أو بمعني 
العمل  أن  الوقت  طوال  يعي  الذي  الموهوب  المخرج  أدق، 
األساس  في  االعتماد  هو  الفيلم  صناعة  مضمار  في  الجيد 

على نظرية العقل الجماعي.
بمفرده،  المخرج  على  االعتماد  أبدًا  يعني  ال  اإلخراج 
ومصورين  وممثلين  ُكتاب  إلى:  تحتاج  الفيلم  صناعة  ألن 
ومزينين،  و)مومنتير(،  مونتاج  وفنيّ  وإضاءة،  سينمائيين، 
ومنتجين، وموزعين، وممولين وإعالميين، يتعين أن يكونوا 
بمهنية عالية. اإلخراج ال يعتمد على عنصر واحد من هذه 
على  نجاحها  ويتوقف  متكاملة،  أوركسترا  ولكنه  العناصر، 

القائد الجيد وهو المخرج.
الذي  بيرغمان(،  )إنغمار  السويدي  المخرج  أجاد  لقد 
الين(  )وودي  الفنان  وصفه 
»الفنان  بأنه  األميركي 
مجاالت  كل  في  األعظم 
تصوير  اختراع  منذ  الفنون 
ناقشت  فأفالمه  األفالم«. 
مثل  عديدة،  جدلية  قضايا 
واأللحاد  والمرض  الموت 
والكآبة   ، والخيانة  وااليمان، 
شبه  بيرغمان  والجنون. 
عملية اإلخراج الجيدة بأعمال 
في  الكبرى  المقاوالت  تلك 
بناء  في  المتمثلة  التاريخ، 
التي  الكبرى  الكاتدرائيات 
أوروبا مثل كاتدرائية  القرون الوسطى، باتساع  شيدت في 
ميالنو، ونوتر دام، وبرلين. لقد نفذت هذه التحف الفخمة 
أحد  يهتم  ولم  كافة  أوروبا  من  عالميين  بمتخصصين 
باسمه، وإنما اهتموا بإنجاز عمل ما زالت األجيال تنظر إليه 
بغبطة وإجالل، وينحنون أمامه باحترام يخلدون العمل ككل 

وليس عنصر بعينه.
هذا هو اإلخراج الجيد، إنه عمل جماعي غير أنه ال يتحقق 
من  فكرة  يهمل  وال  جيدًا،  األمر  هذا  يعي  كبير  بمخرج  إاّل 
ويأخذ  ويستشيرهم،  العمل،  تحقيق  عناصر  من  عنصر  أي 
وأاّل  الشمولية،  نظرته  مع  تتوافق  أنها  انتبه  إن  بأفكارهم 
تأخذه الفكرة الجميلة وتبعده عن الهدف الذي أساس عليه 

رؤيته.
قوية  رؤية  على  يحافظ  ان  عليه  المتعاون  المخرج 
العمل:  مكونات  لكل  شمولية  الرؤية  وأن  لمشروعه، 
والضوء،  والموسيقى،  والصوت  والممثلين،  الصورة، 
والمونتاج لتتحقق صورة متحركة كاملة متماسكة ومعبرة، 
وذلك يتحقق بوضع خريطة واضحة ويتأكد من وصولها إلى 
كافة عناصر ومكونات تنفيذ العمل وتأكده من استيعابهم 
الفكرة. الوصول على هذا المستوى من االهتمام، هو الذي 
في  بفاعلية  ويساهمون  للمخرج  ثقتهم  يولون  يجعلهم 

تنفيذ وإنجاح العمل.
المخرج العبقري هو الذي يحدد اإلطار اإلبداعي، وااّل يأخذ 
خبرة  يكتشف  أن  عليه  كله.  الفيلم  مسؤولية  عاتقه  على 
فريق العمل وحساسيتهم اإلبداعية. وعلى المخرج االنتباه 
نفسه  الوقت  في  تعمل  أنها  معه،  تعمل  التي  األطقم  أن 
الكثير من  في أفالم متعددة، وبالتالي تكون قد صادفتها 
المشاكل والمطبات، وعرفت كيف تتغلب عليها، وبالتأكيد 
سوف توظف ما تعلمته فيما قد يعترض تنفيذ فيلمه، الذي 

بين أيديهم، أما هو، في الغالب، ال عمل له سواه!
اقتراح،  كل  المخرج  يأخذ  أن  بالضرورة  ليس  ذلك  ومع 
يلهم  واهتمام،  بود  ومناقشته  به  المخرج  اهتمام  ولكن 
العاملين في الفيلم أنهم جزء مهم من التنفيذ، فيقدمون 

أفضل ما لديهم.
الفيلم  تنفيذ  عناصر  لكل  الطريق  خارطة  توضيح  إن 
وإيصالها لهم، هي من أهم مهام المخرج في تأسيس ثقة، 
تجعلهم يولونها إلى المخرج، الذي سيكون بالتأكيد ناجحًا!

حافلة املواهب  واإلبداع والشهرة.. 
القائد الصارم املتعاون  »٣«

في الطني تكمن حقيقة اإلنسان
تفاصيل  تلمس  التي  اليد  تنحت  الذي  ما 
أو  تعرج  فيظهر  وهناك  هنا  نقرة  الطين، 
أو فم مزموم، كتل  أنف  ربما هذا  استدارة، 
تدبُّ  التأمل  حين  لكن  جامدة  تبدو  قد 

الحكاية. الحياة وتظهر 
لمحة  تمنحنا  سيرتها  في  هنيدي،  مريم 
عن تلك البنت التي أحبت النحت واختارته، 
في  الجميلة  الفنون  كلية  دخولها  مع 
درجة  على  منها  تحصلت  التي  طرابلس، 
الماجستير أيضًا وصارت أستاذًا مساعدًا في 

النحت. قسم 
»بالنحت  الحب:  هذا  سبب  عن  تقول 
بمنظور  الفني  العمل  عن  التعبير  أستطيع 
والفراغ  واللون  الملمس  أشمل،  جمالي 
المغامرة،  روح  لديّ  تثير  والبعد  والكتلة 
الرؤى  هذه  المنحوتة  هذه  عبر  أقول  أن 
أصارع  وأنا  المعنى  يتجسد  أن  واألحالم، 

الكتلة وأحاول استنطاقها«. هذه 
● يتبادر إلى الذهن سؤال: هل الفكرة 

الفني؟ العمل  تسبق 
الكتلة  تغريني  العمل،  أبدأ  حينما  أحيانًا 
لكن  مسبقة،  فكرة  لديّ  كون  ال  للبدء، 
عندما أصارع الطين تُخلق الفكرة ويتشكل 
رها لعمل  العمل، هي كتلة طين صماء، أحوِّ
فني من خالل رؤيتي للحياة ومعاناتي التي 
أوثقها  لذلك  علنًا،  بها  التصريح  عجزت عن 
لها منظور  األلم يغدو منحوتة  أعمالي،  في 
من  اختالفات  عدة  بها  وتكون  جمالي 
متلقيها  لتمنح  والفراغ؛  والكتلة  الملمس 
عدة قراءات وتأويالت فنية جمالية ونفسية.

النحت فن عظيم
محلية  معارض  عدة  في  التي شاركت  مريم 
معارض  وثالتة  مشتركة  معارض  ودولية، 
خاصة، بدأت معرضها الشخصي األول باكرًا 
»عيون«،  اسم  له  واختارت  2001م،  العام 

حتمًا سيكون السؤال »عيون«.. لماذا؟
هذا  في  منحوتة  عنوان  هو  أواًل، 
»عيون«  كلمة  فربما  لماذا،  أما  المعرض، 
»عيون«  النحتي،  عملي  مضمون  عن  تعبر 

إنسانية  برؤية  عميق  إيحاء  يشكله من  وما 
العين  تظل  حيث  المستقبل،  إلى  متطلعة 
األشياء  لكل  األولى  الرؤية  مصدر  دائمًا 
األحاسيس  كل  ومبعث  بنا،  المحيطة 
هذه  تبثها  والتي  نفوسنا،  في  الجمالية 
األشياء التى تراها العين، وهي أيضًا العين 
إلى  إشاراتها  وترسل  وتوثق  ترصد  التي 
هي  العين  للقبح،  عصيانها  لتعلن  الروح 
الضمير.. فما بالك بكل هذه العيون، عيون 
ما  لكل  ورائية  وكاشفة  وناظرة  متطلعة 

حولنا.
تطلع نساء الريح

يبدو  الهنيدي  مريم  أعمال  في  اإلنسان 
المقاومة،  يواصل  لكنه  ومهزومًا،  محاصرًا 
صور  في  وتنوع  المنحوتة  في  صالبة  ثمة 
يحيط  الذي  العنف  وهذا  المقاومة  هذه 
في  امرأة  أم  كان  رجاًل  الكائن،  بهذا 
المنحوتة يغدو كائنًا واشيًا باأللم، المرأة ال 
العمل  أغلب  أيقونة  بد من حضورها، فهي 

 ،2005 »تطلع«  معرض  كان  ولهذا  الفني، 
يثيره  وما  الثاني،  الشخصي  المعرض  هو 
هذا العنوان من حكايات، لتواصل المبدعة 
الثالت،  الشخصي  معرضها  مع  حكاياتها 

جلبها  منحوتة  من  اسمه  استوحت  الذي 
اسم رواية، رواية استنفرت حواس اإلبداع

عنوان  الطين،  ونادى  يد  فتململت   ●
رزان  للكاتبة  الريح«  »نساء  المنحوتة 
نعيم المغربي، هكذا صار اسم المنحوتة 
ما  2010م..  ثالت  لمعرض  عنوانًا 
إليه  وتتطلعين  له  تتوقين  كنتِ  الذي 
وأي  الريح..  يصارعن  »نساء«  فأطلقتِ 

ريح هي؟
خالل  أعمالي،  كل  محور  هو  اإلنسان 
معارضي الشخصية الثالتة أردت أن أعبر من 
وذاتي  نفسي  في  عما  الفنية،  أعمالي  خالل 
من مشاعر وأحاسيس وأفكار وأحالم، تشكل 
رؤيتي  عن  للتعبير  متواضعة  محاولة  معًا 
الذي  واإلنسان  والكون،  للحياة  الخاصة 
ما  لكل  الثالثة، محورًا  هو في كل معارضي 
أبوح  أن  وأردت  الطين،  بلغة  يداي  صنعته 
همومها  الشرقية،  المرأة  واقع  عن  بالكثير 
أن  أردت  وأحزانها،  أفراحها  وتطلعاتها، 
كما  وليس  الداخل  من  هي  كما  عنها  أعبر 
يراها اآلخرون من السطح، تحلِّق وهي تمر 
من  تصارع  ألنها  الظروف،  وأشد  بأقسى 
في  ترينها  لذا  وجوديًا  صراعًا  البقاء،  أجل 
وفي  وتجلياتها،  حاالتها  بمختلف  أعمالي 
هذه  ترين  »الهجرة«  بعنوان  الذي  عملي 
إلى  الصغيرة  العائلة  تحمل  وكأنها  المرأة 
بين  ولكن  الحرب،  عن  بعيدًا  آمن  مكان 
شاطئها  من  هاربة  موجة  واليابسة  البحر 
تقذف  متناهية  ال  غامضة  أمواج  الملوث، 
المجهول.  إلى  اإلنسان  وبرحلة  بقارب 
مجهولة،  أوكار  إلى  المهاجرة  الذاكرة  إنها 
طينة  على  آثارها  تترك  التخيالت  هذه  كل 
إلى  وشغفه  بحلمه  متالشيًا  جسدًا  تنحت 
غياهب البحر، ولكن هذه المرأة قادرة فعاًل 
آمن  بر  إلى  المتالشي  القارب  تقود هذا  أن 
الموج  الشعب، ويبقى صراع  وتحفظ ذاكرة 
وأردتُ  الحياة،  إرادة  صراع  هو  والجسد 
الثالثة،  معارضي  خالل  من  أيضًا  أقول  أن 
يجسد  أن  على  وقادر  عظيم  فن  النحت  إن 
دينامية وحيوية اإلنسان المبدعة والخالقة، 
وأن في داخلي صوتًا يصرخ بقوة ويجبرني 
الطين  ففي  بالطين،  بالفن  المقاومة  على 
التي  األبدية  وقوته  اإلنسان  حقيقة  تكمن 

قهرت كل الصعوبات التي تواجهنا.

مريم هنيدي لـ »الوسط«:

<   فريال الدالي

<   مريم هنيدي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بالنحت أستطيع التعبير عن العمل 
الفني بمنظور جمالي أشمل

حوار ــ حواء القمودي

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

نصوص ال تدعك تلمس التراب

صف ازدحام باألحالم في شعر فريال الدالي

سئل الفنان الراحل محمد عبد الوهاب عن رأيه في 
الفنانة فيروز، فأجاب بأن صوتها ال يجعلك  صوت 
ينطبق  الذي  الوصف  ذات  وهو  التراب،  تلمس 
ديوانها  في  الدالي  فريال  الشاعرة  نصوص  على 

»محاولة لصف ازدحام«.
الحلم دونما  الديوان ممهور بإمضاء واحد وهو 
توقف، وكأنما الحلم هنا بطاقة الصعود إلى الفضاء 
التحليق  شرط  يتحقق  خالله  من  الذي  االفتراضي 
فيزيائية  معادلة  ألي  الرضوخ  رافضًا  الشعري، 
»الهبوط  بند  تحت  كانت  ولو  التراب  إلى  تشده 

االضطراري«.
بنص  أرى  فيما  يبدأ  للديوان  الفني  التقسيم 
استقباأًل  »دعاء«،  نص  عند  وينتهي  »تحية«، 
لصف  الشاعرة  تصفها  محاولة  هو  آخر  لتقسيم 
ازدحام تلتمس فيه مسارب طريقها المعلن في لغة 
الخطاب وغير المعلن في تفاصيله، وأخيرًا المحطة 
الثالثة في نص »استدعاء« وهي مسحة بانورامية 

للذاكرة في مشوارها السالف.
في نص»تحية« يبرق وميض التمرد معلنًا عن 
روح كينونة خاصة، تحاول اكتشاف عالمها األنثوي 
الحائط بكل أشكال  اآلخر ضاربة عرض  من خالل 
الضبط والتشكيل، ومن ذلك تنسج بهذه العالقة 
يقول  بالمطر  الماء  أو  بالرمل  البحر  بعالقة  شبهًا 
النص »سأتكلمك /خارج النحو والصرف /بال ضبط 
/ بال تشكيل / ألجك / دون مباالة بحليبك الصباحي 

/المنطرح / بظالمك المضاء فقط / باألوراق«.
المجنحة  فهي  واثق،  بوثوب  الروح  تندفع  هنا 
بالحلم، تضع خطوطها العريضة وعناوين ممراتها 
جوابًا  خاللها  من  تجد  أن  تحاول  بمقابالت 
تنتصر  عنده،  وتنتهي  بالمتحرك  تبدأ  لتساؤالت 
لعالمها  رامز  للديناميكي بدل االستاتيكي، فاألول 
الذي تصنع له مصابيحه وألوانه وطيوره وأزهاره، 
وقبل كل شئ البد للسؤال أن يكون حرًا وعفويًا 
يحمل  ذلك  إلى  باالضافة  وهو  أيضًا،  ومجنونًا 
»أيهما  النص  يقول  الفلسفة  وجوه  من  وجهًا 
الرمل / أيهما يذوب في  البحر أم  يستهلك اآلخر/ 

اآلخر / الماء أم المطر«.
بالسؤال الطفلي تدنو في خطواتها نحو مفردات 
عالم ال تكن إلى رؤيته بقالب مباشر وال تنحو في 
المقابل الى التشابك معه بصيغة اإلبهام الخالص، 
لكنه مزيج من االستنطاقات الرومانسية المكتظة 

يعزف  »البحر/  »أوبرا«،  نص  في  تقول  بالعاطفة، 
سيمفونية البقاء / والشاطئ / يرقص على أطراف 

موجه / النخيل يغني / هيال ..هيال«.
من  فضاء  مع  يتواصل  الحالم  اإلرسال  هذا 
محتشدًا  االحتفائي  الطابع  ذات  االسقاطات 
واألرض  البحر  في  المختبئة  ولغتها  بالطبيعة 
دثارها  تلقي   / »والشمس  النص  يقول  والشمس 
الفضي / الذي يتجلى أكثر بلون الذهب / حيث يبلغ 
لتتكشف   / ذروتها  األرض  وتواصل   / ذروته  اللقاء 
عن عيون الليل / تطرز سطح البحر/ األزرق الهادئ«.
عنصرًا  التنقالت  هذه  وسط  في  تصبح  األنثى 
ة »مالذ«  وتحاول في قصيد  الطبيعة،  عناصر  من 
االستراحة عند شاطئ تمهيدًا النتقالة يوازيها قلق 
يجعل من الصورة في هذا النص غائمة ومشوشة، 
الذي  اآلني  إلى  منه  ونافرة  الماضي  إلى  مشدودة 
يتراءى لها قاسيًا ورافضًا لها، يقول النص »الوقت 
جفاف / والمكان / يبني رفضه /على قلوب نابضة 
/الوقت سراب / والشجرة تعوي / يااا مطر / ما من 

سامع«.
ربما الغاية هنا تبرر الوسيلة، لذا لجأت الشجرة 
تم  ومن  الرفض،  درجات  ألعلى  إظهارًا  للعواء 
التخلص من انضباطية المعنى واللغة طلبًا لعالم 
سحري يروم إلى واقع بديل، أو كما يقول أدونيس 
القيم  عكس  على  قائم  الحديث  الشعر  جوهر  »إن 
بهارمونيا  الواقع  هرمونيًا  يبدل  إنه  الواقعية، 
العالم، إن  إبداعية ، ويجد حقيقة خاصة وراء واقع 
الشاعر المعاصر لكي يكون حديًثا بحق أن يتخلص 
من كل شيئ مسبق، ومن كل اآلراء المشتركة، إن 

 , نفسها  القصيدة  هي  الحديثة،  القصيدة  هدف 
فهي عالم كامل«.

واألسود  األبيض  اللونان  يتبادل  الديوان  في 
التحليقية  الحالة  بحسب  واالختفاء  الظهور  أدوار 
للرؤى وكذا إرهاصات النشوة واالنكسار، ونرى من 
ذلك التأرجح بين التمرد والخنوع، التقدم والتراجع، 
بين  يوائم  للون  كان  وإن  والغموض،  الوضوح 
الحقة  لصورة  تمهيدًا  مؤقتًا  يظهر  فهو  ضفتين 

من صور التبادل اللوني.
العالم  األولى  بالدرجة  يمثالن  هنا  اللونين  إن 
واألخير  الحياتي  األول  السماوي،  والعالم  األرضي 
والنوارس  والمطر  السحاب  بلغة  المجنح  السماوي 
والعيون، تقول في نص »صحبة«، »ال حل / سوى 
/البيضة  العليا  األرض  طبقات  الى   / أحملك  أن 
النار/وال  لقدام  إال   / فوق  موطئ  فال   / الدامية 
ملمس / إال أليدي الشهوة /عيون تلعق آخر قطرة 

بكأس النزوة«.
محاولة  ازدحام«  لصف  »محاولة  نص  في 
تبين مالمح مسارب مفقودة ولملمة  أو  السترجاع 
األوراق المبعثرة في منعطفاتها، وإن كان بعضها 
والصور  المفردات  وتدافع  اللغة  زحام  في  فقد 
عائمة  تعابير  شكل  في  وتهويماتها  والذكريات، 
ضلت طريقها في الوصف، فهي بمثابة ترميم تلك 
التصدعات والشروخ على خطين متوازيين، أولهما 
يعكس االحساس بأخطاء البداية، واآلخر يستدعي 
عالمه اآلخر القصي، فهي في منطقة »البين بين«، 
بوصلة  السماوي  ليصبح  األرضي  بالعالم  تضيق 
الترحال، وذلك لن يكون إال بالخيال وبأقوى جنوده 
علي  »تقاطرت  النص  يقول  الشعر«  »شياطين 
فتذرف   / خواطري  انكبات  ترثي   / الشعر  شياطين 
/القلم  بعيد  عناق  /وألم  مسعورًا  أماًل  الحنين 
مهاًل../  / انكتابي  نزيف  /ينشد  والورق   / مجروح 

سأصف ازدحامي طوابير«.
مع الصعود تتورد الروح األنثوية ببهجة مخضبة 
الفتح  بلغة  متوشحة  فصول  الفصول،  بألوان 
السماوي كما في نص »تفاعل« وهو التفاعل الذي 
اسمًا  الهوى  ليكون  سيأتي،  بما  ماسبق  سيلحق 
فتهافتت   / حبك  مني  »فاض  النص  يقول  لها، 
علي كل الفصول /بيوم واحد /لتؤرخ ألول الفتح / 

سماني الهوى«.
الذي  السماوي  المدار  عن  ببعيد  ليس  وهو 
تحول إلى طقس مسكون بلغة التصوف ومسكون 
/ »واستقال  النص  يقول  بالحلم  الوعد  بالوعد، 

الواقع من الجمال / اآلن ألحلمك«.

وُلدت في طرابلس، ودرست فن النحت في كلية الفنون الجميلة–طرابلس، وتحصلت على 
العام  واإلعالم  الفنون  كلية  في  الماجستير  على  وكذلك تحصلت   ،1970 العام  البكالوريوس 
2015م، كانت رسالتها عن »زخارق المداخل في العمائر اإلسالمية بمدينة طرابلس القديمة 
وإلى أي مدى تشابهت وتأثرت بمثيالتها في مدينة تونس وجزيرة مالطا- »-1551 1711«.

تحصلت على أوسكار مهرجان »سيكا SICA« الدولي – كوتونو، بنين 2012م، وشاركت في 
عدة معارض دولية ومحلية.

مريم هنيدي في سطور:

دعوة لضم اإليقاع الغدامسي 
لقائمة التراث العاملي

بمقر  غدامس  الثقافة  لمكتب  الثقافي  الصالون  نظم 
الخميس،  غدامس،  بمدينة  الشعبية  للفنون  القادوس  فرقة 

وأثره في حفظ  الغدامسي  اإليقاع  ناقش فيه  ا  لقاًء ثقافيًّ
الثقافي. الموروث 

والمهتمين  والمختصين  األساتذة  من  عدد  اللقاء  حضر 
الغدامسي  اإليقاع  دور  الحضور  وناقش  الصالون،  بموضوع 

اإليقاعية،  اآلالت  والتنوع في  الموروث  المميز في حفظ 
للثقافة. العامة  للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا 

وصدرت عن الصالون عدة توصيات تساهم في حفظ هذا 
المادي من  العالمي غير  التراث  الموروث وإدراجه في قائمة 

اإلرث  هذا  لتقديم  والمتخصصين؛  المهتمة  المؤسسات  قبل 
للعالم. المحلي  الحضاري 

 انطالق حملة »هيا نقرأ« في بنغازي
انطلقت صباح األحد حملة »هيا نقرأ« بمكتب اإلعالم والثقافة 

بنغازي، بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي بوزارة التعليم 
بالحكومة الليبية الموقتة. وينظم الحملة عبدالسالم الطيرة، 

المستشار الفني لمكتب الثقافة واإلعالم، وهي تستهدف طلبة 
التعليم األساسي والثانوي، لحثهم على القراءة. وقال مدير مكتب 

اإلعالم والثقافة بالمدينة، محمد المسالتي، إن »هذه الحملة 
ستليها حمالت أخرى ومحاضرات وورش عمل تشجع الجيل الجديد 

على القراءة«. ووضع المكتب جدول للمدارس المستهدفة والتي 
يستضيفها بمركز وهبي البوري، وتستمر الحملة طوال األسبوع إذ 

تختتم الخميس.

تلقى الفنان عالء األوجلي دعوة لحضور مهرجان أريانة 
الدولي للطفل، في دورته التاسعة في تونس، وذلك للمشاركة 
بمسرحية »حمل الجماعة ريش«، والذي ينطلق منتصف مارس.

وقال األوجلي لـ»الوسط«، »تلقيت الدعوة للمشاركة في 
المهرجان بهذه المسرحية وهي من تأليف محمد الصهبي 

وإخراج األوجلي وتمثيل علي األوجلي ومراد العرفي، والمسرحية 
تتحدث عن احترام الجار والمحافظة على نظافة المدينة ورمي 

القمامة بطريقة حضارية«.
وشارك األوجلي العام الماضي في المهرجان ذاته وتحصل 

على جائزة أفضل ممثل الفنان مراد العرفي.
ويشمل مهرجان أريانة للطفل العديد من العروض 

المسرحية، إضافة إلى معارض وندوات ثقافية.

بنغازي - مريم العجيلي

القاهرة ــ أسماء بن سعيد  »حمل الجماعة ريش« تشارك 
بمهرجان أريانة للطفل

معرض ألعمال معتوق البوراوي في متحف الثقافات العاملية باملكسيك

يستضيف المتحف الوطني للثقافات العالمية 
بالعاصمة المكسيكية بالتعاون مع سفارة ليبيا 
تاسيلي  التشكيلي »من  المعرض  بالمكسيك، 
إلى المكسيك« للفنان الليبي معتوق البوراوي، 

والذي دشن الخميس ويستمر لمدة شهر.
وقال البوراوي: »يأتي هذا المعرض في ظروف 
صعبة تمر بها بلدنا، واألساس من إقامة مثل 
الجسيمة  األخطاء  لتصحيح  هو  المعارض  هذه 
محاولة  وهي  ليبيا  بتاريخ  الضرر  ألحقت  التي 
لتاريخها  وفًقا  الصحيح  بالشكل  ليبيا  لتقديم 
العريق، والذي عجز عنه الساسه والمسؤولون«، 

حسب صفحته في »فيسبوك«.
من  أكثر  منذ  بنيت  المعرض  »فكرة  وتابع: 
بالمكسيك  سفارتنا  مع  بالتنسيق  وذلك  عام 
له  أتقدم  الذي  سويسي  حسين  رأسها  وعلي 
الفضل  له  حيث  المناسبة،  هذه  في  بالشكر 

الكبير في تذليل العديد من المصاعب«.
وساهمت في دعم المعرض شركات ليبية عدة 
اإلسبانية  غرناطة  جامعه  الفنون  كلية  وكذلك 
وكلية الفنون واإلعالم جامعه طرابلس. وأضاف 

»من  بالمعرض  خاصًا  كاتالوًغا  يصدر  أنه 
تاسيلي إلى المكسيك« وأخذ بعين االعتبار إدراج 
عدد من الفنانين الليبيين الذين تأثروا بشكل أو 
بآخر في أعمالهم التشكيلية المعاصرة برسوم 

كهوف تاسيلي أو أكاكوس.

المتعددة  للثقافات  الوطني  المتحف  ويعدً 
 ، بالعاصمة  القاعات  أهم  من  بالمكسيك 
والحلي  والمخطوطات  المنحوتات  أهم  ويضم 
واألزياء التقليدية هناك، وهو مزار مفتوح يوميًا 

للوافدين من كل دول العالم.
وفي حوار سابق، تحدث البوراوي عن الرسالة 
التي تطرحها أعماله لـ»اآلخر المختلف«، قائال: 
»في الحقيقة كفنان تشكيلي دائمًا تعبئتي تتجه 
نحو تطور البحث، وكفنان تعبيري اتجاهي دائمًا 
يكون في إطار البحث، وذلك بهدف إيجاد لغة 
األوروبية،  اللغة  وبين  بيننا  مشتركة  بصرية 
خصوصًا أن الفن التشكيلي لغة عامة عالمية. 
الفن التشكيلي يقرَأ في جميع اللغات وال يقتصر 
على دولة معينة، وبالتالي ليس كالشعر الذي 
هو في العادة يحتاج لترجمة كما العلوم األخرى. 
فاللوحة هي لوحة إنسانية عالمية دائمًا، سواء 
كانت في الشرق أو الغرب، تقرأ بزوايا مختلفة، 
لذلك أحب دائمًا إيجاد هذا التوازن، بين الشرق 
الغرب،  في  محبوب  الشرقي  العمل  والغرب، 
والعمل الغربي محبوب في الشرق، نصل لنتيجة 
مفادها: »إن العمل التشكيلي له عالقة بالحالة 
اإلنسانية المفردة وليس الجمع. من هنا يُفهم 

أن رسالتي، رسالة تشكيلية بحتة«.

<   عالء األوجلي

<   معتوق البوراوي
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بنغازي ــ مريم العجيلي

شرم الشيخ ــ محمد علوش

ترويج األغنية الليبية يحتاج إلى إمكانيات مادية
المطربين  أهم  أحد  هو  المسالتي  بشير  الفنان 
الشعبيين في ليبيا، لحّن وغنى مئات األغاني التي 
»المرسكاوي«  الفن  عشاق  من  الكثيرون  رددها 
وكذلك شارك في العديد من المهرجانات والحفالت 
الشعبية  الدولية وكان خير سفير لألغنية  الغنائية 

الليبية.
الشعبية  األغنية  انتشار  إلى  السبيل  هو  ما   ●

الليبية وحماية الفلكلور؟
ومعبرة  ومتميزة  أصيلة  الليبية  الشعبية  األغنية 
فالكلمة  واألداء،  واللحن  الكلمة  حيث  من  وقوية 
متفرد  الليبي  واللحن  مدلول  وذات  عميقة  الليبية 
مما  ساحر  الليبي  الفلكلور  عرب،  نقاد  بشهادة  وهذا 
العديد  هناك  إن  حيث  والسطو،  للسرقة  عرضة  جعله 
من األغاني العربية التي نسمعها بلحن ليبي وال يشار 
إلى صاحب اللحن، وفيما يتعلق بانتشار األغنية الليبية 
والترويج لها هذا يحتاج إلى إمكانيات مادية، من خالل 
على  العمل  وكذلك  حديثة،  باستديوهات  التسجيل 
من  نأمل  كما  جيد،  بشكل  وإخراجها  األغاني  تصوير 
المسؤولين العمل على تفعيل النقابات واإلدارات التي 
من شأنها أن تسهم في حماية التراث الليبي من أغاني 

ومصنفات فنية.
لألغنية  تقام  التي  المهرجانات  ترى  كيف   ●

الشعبية؟
تتعلق  والتي  جدًا،  مهمة  عام  بشكل  المهرجانات 
التي تسهم  الخطوات  أهم  الشعبية هي من  باألغنية 
العديد  لدينا  نحن  الشباب،  المطربين  تطوير  في 
توجيه،  إلى  تحتاج  فقط  وهي  الجميلة  األصوات  من 
وكذلك مشاركة هذه األجيال الشابة فرصة للتالقي مع 
المخضرمين من الملحنين وشعراء األغنية والمطربين 

الكبار من ضيوف المهرجان.
المطربين  أعمال  قلة  أسباب  هي  ما  رأيك  في   ●

الشعبيين الكبار؟

بشير املسالتي: 

يختتم فعالياته مساء الجمعة

تكريم اسم سعاد حسني في مهرجان »شرم الشيخ للسينما اآلسيوية« ten
Top

»تراين يور دراغون« 
ما زال متصدرا

ما زال فيلم »تراين يور دراغون« بجزئه الثالث متصدرًا شباك 
وفق  التوالي،  على  الثاني  لألسبوع  الشمالية  أميركا  في  التذاكر 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
مليون   30 »يونيفيرسال«  شركة  أنتجته  الذي  الفيلم  وجنى 
نهاية  عن   %  45 بانخفاض  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  دوالر 
دوالر  مليون   100 حدود  إلى  إيراداته  لتصل  الماضي،  األسبوع 

تقريبًا في أميركا الشمالية.
ويروي هذا الفيلم الذي وضع صوته فيه كل من جاي باروشيل 
وأميريكا فيريرا وكايت بالنشيت وف. موراي أبراهام، قصة الفتى 
هيكاب وتنينه »توثليس« اللذين يجبران على البحث عن »عالم 

خفي« من المفترض أن يكون مثاليًا للمخلوقات المجنحة.
وحّل في المركز الثاني فيلم »إيه ماديا فاميلي فيونرال« للمنتج 
السلسلة  من  األخير  الجزء  وهو  بيري،  تايلر  والممثل  والمخرج 
السوداء  العجوز  »ماديا«  شخصية  حول  تدور  التي  المربحة 

الكوميدية.
نفسه،  بيري  فيه  »ماديا«  دور  يؤدي  الذي  الفيلم  هذا  وحقق 
27,1 مليون دوالر، ليتجاوز مجموع ما حققته هذه السلسة من 

أيرادات النصف مليار دوالر وفق موقع »موجو« المتخصص.
وتراجع فيلم »أليتا: باتل إينجل« إلى المركز الثالث بعدما حل 

ثانيًا األسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 7 ماليين دوالر.
إنتاج  من   »2 موفي  ليغو  »ذي  فيلم  الرابع  المركز  في  وأتى 

شركة »وورنر براذرز« بإيرادات بلغت 6,6 ماليين دوالر.
وذهب المركز الخامس إلى فيلم »غرين بوك« من إنتاج شركة 
«يونيفيرسال« بعدما حقق إيرادات بلغت 4,7 ماليين دوالر في 

األسبوع السادس عشر له في الصاالت.
ونال هذا الفيلم المستوحى من قصة صداقة حقيقية بين عازف 
بيانو أسود وسائقه األبيض العنصري في البداية، جائزة أفضل 

فيلم في الدورة الحادية والتسعين من األوسكار.
األوائل  العشرة  األفالم  تصنيف  في  المراكز  بقية  يأتي  وفيما 

على شباك التذاكر في الصاالت األميركية:
6 - »فايتنغ ويذ ماي فاميلي« مع 4,7 ماليين دوالر.

-7 »إزنت إت رومانتيك« مع 4,6 ماليين دوالر.
8 - »غريتا« مع 4,6 ماليين دوالر.

9 - »وات مان وانت« مع 2,7 ماليين دوالر.
10 - »هابي ديث داي تو يو« مع 2,5 مليون دوالر.
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الشعراء  أحيي  وأنا  موجودة  للنصوص  بالنسبة 
والمطربون  الصادقة،  الكلمة  أصحاب  الليبيين 
الساحة وبكثرة، لدرجة  الشعبيون اآلن موجودون في 
أن هناك استسهااًل في اختيار اللحن والكلمة، وأنا لي 
لكنني  ليبيا  فترة متوقف عن تسجيل األعمال هنا في 
دائم السفر إلى مصر وتونس وأدعى إلحياء العديد من 

الحفالت ولكنني متوقف عن المشاركات الداخلية.
● ما هو رأيك في ترديد بعض الفنانين الشعبيين 

التونسيين والمصريين ألغانٍ ليبية ودون اإلشارة 
إلى أصحابها؟

مصر  في  بكثرة  موجودة  المشكلة  هذه  لألسف، 
وتونس، وأغلب الحفالت التي تقدم في الحفالت وفي 
الصاالت لمطربين مصريين وتونسيين  الفنادق وفي 
بتقليد  حتى  يقوم  من  هناك  ليبية،  بأعمال  يتغنون 
ولكن  الليبي  اللحن  يغني  من  وهناك  الفنان  نفس 
على  تعديًا  يعتبر  هذا  الحالتين  كال  وفي  بطريقته، 

تراثنا  بأيدينا نسهم في ضياع  الليبية، ونحن  األغنية 
االشتراكات  بدفع  نقوم  وال  توثيقها  عدم  خالل  من 
عرفت  أن  منذ  عامًا  أربعين  من  أكثر  منذ  السنوية 
حريصين  يكونوا  مسؤولين  إلى  نحتاج  فنحن  الدنيا، 
التسعينات شاركت  في  وأتذكر  الفنية،  على مصنفاتنا 
في مهرجان غنائي شعبي في مدينة مايوركا بإسبانيا 
وكنت ضيف شرف في هذا المهرجان وشاهدت العروض 
بنغازي  فرقة  وكانت  الشعبية  الفنون  في  الليبية 
هذا  في  المشاركة  الفرق  ضمن  من  الشعبية  للفنون 
أبهرت  خيالية  عروضًا  الفرقة  هذه  وقدمت  المهرجان 
كل المشاركين واللجان المنظمة لهذا المهرجان من 
مختلف دول العالم لدرجة أن الفرقة تلقت العديد من 
الدعوات إلحياء الحفالت والمهرجانات في إسبانيا وفي 
الليبية  الليبي والفرقة  الوفد  قالوا إن  المهرجان  ختام 
الجائزة  عنهم  حجبت  ولكن  األول  بالترتيب  فازت 
وقيمتها خمسمائة  المشاركة  رسوم  دفع  بسبب عدم 
رسوم  ندفع  لم  وألننا  الماليين،  خسرنا  ونحن  دوالر، 
المهرجان  هامش  على  مشاركتنا  اعتبرت  المشاركة 
زمن  منذ  معاناته  الليبي  فالفنان  التقييم،  ندخل  ولم 
والزالت مستمرة، وأثناء مشاركاتنا في مهرجان األغنية 
الظروف  لقاؤنا صعبًا بسبب  كان  بنغازي  الشعبية في 
التي نعانيها، ونحن نحتاج إلى إمكانيات وجئنا وحضرنا 
وأطلقت  للتالقي،  أيضًا  ولكن  للمشاركة  فقط  ليس 
على هذا المهرجان الذي احتضنته بنغازي مهرجان لمّ 
الشمل، حيث كان هناك لقاءات بين الفنانين الشعبيين 
من الشرق والغرب والجنوب، والتقيت فنانين لم ألتق 

بهم منذ ثالثين سنة.
● ماذا تقول لليبيين؟

وحقدًا،  كرهًا  هجرًا،  كفانا  الليبيين  لكل  أقول 
نحن اآلن علينا أن نشرع في بناء ليبيا على قلب رجل 
العالم تستطيع أن تفرق  واحد، وال توجد أية قوة في 
أخوتي وأحبابي وأصدقائي  الليبيين، وأطلب من  بين 
يدًا  يكونوا  أن  جميعًا  والليبيين  الدم  في  وعشيرتي 
واحدة وال يفرقنا أي أحد، وما حدث حدث وال نريد سوى 

ليبيا. 

المهرجانات الغنائية تسهم في تطوير 
المطربين الشباب

أطالب المسؤولين بالعمل على 
تفعيل النقابات لحماية التراث

مساء  اآلسيوية  للسينما  الشيخ  شرم  مهرجان  يختتم 
الجمعة، بعد أسبوع من الفعاليات وعروض األفالم من 
26 دولة، وفي حضور عدد من صناع السينما من مصر 

والعالم العربي واآلسيوي.
على  حدادًا  دقيقة  بالوقوف  السبت  المهرجان  وافتتح 
من  باقة  إلى  إضافة  مصر،  محطة  حريق  حادث  ضحايا 
الثقافي  التنوع  عن  تعبر  والغنائية  الموسيقية  العروض 
كازيموفا  ديالرا  للمغنية  فقرة  أبرزها  آسيا من  قارة  في 
والرقص  الموسيقى  لفرقة  وعرض  أذربيجان،  من 
لفرقة  موسيقى  عرض  وكذلك  تترستان،  من  الشعبي 

صينية.
سعاد  للنجمة  العام  هذا  دورته  المهرجان  وأهدى 
بعنوان  فني  بعمل  االفتتاح  في  كرمها  التي  حسني، 
من  لمجموعة  الحي  الغناء  بين  مزج  سندريال«  »حكاية 
الشباب ومقطع غنائي نادر يحمل عنوان »فاكر وال ناكر« 

للممثلة الراحلة من كلمات صالح جاهين.
كما أعلن المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان، 
وضع  قرر  سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء  أن 
درويش  عصام  الفنان  أهداه  الذي  »السندريال«  تمثال 
أحد  في  االفتتاح  خالل  عنه  الكشف  وتم  للمهرجان، 
ميادين شرم الشيخ، كما تبرع أحد رجال األعمال بتحمّل 

تكلفة صب التمثال بالبرونز
المهرجان،  رئيس  علي  أحمد  مجدي  المخرج  ودعا 
الفنانة إسعاد يونس لتسليم عمود الجد الذهبي للسيدة 
جانجاه شقيقة السندريال لتسلم التكريم، مشيرًا إلى أن 
محمد  الراحل  المخرج  فكرة  كان  الذهبي  الجد  عمود 
كامل القليوبي، موجهًا الشكر للواء خالد فودة محافظ 
التي  الثقافة  ووزارة  الصيني،  والسفير  سيناء،  جنوب 

دعمت المهرجان.
وأضاف أنهم يحرصون في كل دورة على تكريم نجوم 
أوالعربية  المصرية  سواء  السينما  أثروا  ونجوم  فنانين 
أوالعالمية، مؤكدًا على أن توجه المهرجان ناحية شرق 
آسيا أعطى له ميزة خاصة في االطالع على ثقافات هذه 

البالد ومدى التطور الذي يشهدونه في مجال السينما.
بالد  ومن  مختلفة  دورة  نقدم  أن  نحاول  أننا  وأضاف 
لذا  اآلسيوي،  الجزء  نعرف  ال  أننا  خصوصًا  آسيا،  قارة 
السالم  أن مصر تصنع  إلى  عليه، مشيرًا  التعرف  نحاول 

وقادرة على مواجهة اإلرهاب أمام العالم.

الفنانين لطفي لبيب وهالة صدقي والمخرج  المهرجان 
علي الغزولي، والملقب بشاعر السينما التسجيلية، والذي 
38 سنة منذ  إلى سيناء بعد  بالعودة  أكد على سعادته 
أرض  عن  تسجيلي  فيلم  عمل  إلى  فيها  دعي  مرة  أول 
بقعة  آخر  على  المصري  العلم  رفع  بمناسبة  الفيروز 

مصرية في جنوب سيناء.
مستشار  الجليل،  عبد  خالد  الدكتور  قال  ناحيته،  ومن 
وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن المهرجان في دورته 
مثل  دول  من  جديدة  ثقافات  نشر  على  ينفتح  الحالية 
العربية  الدول  من  العديد  مع  تتعاون  التي  الصين 
خصوصًا مصر في شراكات اقتصادية، ليأتي المهرجان 
ويمد جسور التواصل بين دول ذات حضارة لتالقي الفكر 
مصر  مثل  التاريخ  عبر  الحضارات  أعرق  بين  واإلبداع 

والصين والهند، ومد جذور التعاون السينمائي.
هو  المصرية  الثقافة  وزارة  به  تؤمن  ما  أن  وأضاف 
منظمات  ودعم  السينمائي،  للمنتج  جديدة  أسواق  فتح 
التي  للثقافة  نون  مؤسسة  في  ممثاًل  المدني  المجتمع 
المجتمع  أدوار  أحد  أن  على  مؤكدًا  المهرجان،  تنظم 

المدني يتمثل في التنوير.
الحفل الذي تأخر انطالقه، لمدة ساعة ونصف الساعة، 
وضبط  التعديالت  بعض  بسبب  المحدد،  موعده  عن 
الفن  نجوم  من  عدد  حضور  شهد  واإلضاءة،  الصوت 
للمهرجان،  الشرفي  الرئيس  يونس  إسعاد  منهم، 
محمود قابيل، أحمد وفيق، األمير أباظة رئيس مهرجان 
العزيز  عبد  عمر  عابد،  عمرو  السينمائي،  اإلسكندرية 
رئيس اتحاد النقابات الفنية، السيناريست مدحت العدل، 
هالة صدقي، مادلين طبر، أحمد مجدي، عبير صبري، إلى 
جانب عدد من النقاد وصناع السينما، فيما حضر الدكتور 
خالد عبد الجليل نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس 

عبد الدايم.
كوريا  بينها  من  دولة   26 المهرجان  في  شاركت 
الشمالية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايالند واليابان 
وأفغانستان وطاجيكستان وسوريا والعراق ولبنان والهند 

والسعودية واإلمارات واألردن وسلطنة عمان.
عرض  حيث  المهرجان،  شرف  ضيف  الصين  وحلت 
برنامج  السينمائي ضمن  إنتاجها  من  متنوعة  مجموعة 

»نظرة على السينما الصينية الحديثة«.
شمل برنامج المهرجان أربع مسابقات رئيسة، لألفالم 
الطويلة وضمت 12 فيلمًا، واألفالم القصيرة وضمت 11 
أفالم،  الطويلة وضمت ستة  التسجيلية  واألفالم  فيلمًا، 
إضافة  أفالم،  خمسة  وضمت  الطويلة  التحريك  وأفالم 

إلى مسابقة أفالم الطلبة.

تأثرت بالثورة الصينية والسينما اإليطالية.. وسعيد بوجودي في مدينة شرم الشيخ املصرية
إن  في،  شيه  الكبير،  الصيني  المخرج  قال 
الثانوية  طالب  كل  في  أثرت  الصينية  الثورة 
السينمات  أن  إلى  مشيرًا  الجامعي،  والتعليم 

التي أثرت به كثيرًا هي السينما اإليطالية.
وأوضح أنه كان يدرس في المعهد السينمائي 
ببكين والذي تم تأسيسه العام 1953، وذلك 
بالتوازي مع عمله كمخرج، مشيرًا إلى أنه تخرج 
في المعهد وهو في عمر الـ22 عامًا، حيث بدأ 

في ذلك الوقت مشواره اإلخراجي.
على  صحفية  تصريحات  في  شيه،  وأضاف 
الشيخ  »شرم  مهرجان  من  تكريمه  هامش 
المجال  في  عمل  أنه  اآلسيوية«  للسينما 
السينمائي لمدة 50 عامًا، مشيرًا إلى أن معهد 
المعاهد  أكبر  من  يعتبر  بكين  في  السينما 
 2000 من  أكثر  به  ويدرس  السينمائية، 
المعهد  في  مخرجين  ثالثة  هناك  كما  طالب، 
من تالميذه المجتهدين، باإلضافة إلى قيامه 

بالتدريس في أميركا لمدة عام.

التي  دراسته  في  إنه  الصيني  المخرج  وقال 
من  الرابع  الجيل  عن  تحدث  بإعدادها  قام 
الجيل  وهو  الصينية،  السينما  في  المخرجين 
آثار  من  تخلصوا  أنهم  وأكد  له،  ينتمي  الذي 
السينما الهوليودية، ونجحوا في تقديم سينما 
الصيني  باإلنسان  واهتمت  خالصة،  صينية 
الذي يعيش يومه في الريف، وعادوا بالسينما 
متأثر  أنه  أوضح  حيث  الواقع،  أرض  إلى 

بالواقعة الجديدة.
بالشكر  الكبير  الصيني  المخرج  وتوجه 
للسينما  الشيخ  »شرم  مهرجان  لرئيس 
اآلسيوية«، موضحًا أن هذه المرة الثانية التي 
حضر  سنوات   10 فمنذ  القاهرة،  فيها  يزور 
األولى  المرة  وهذه  األطفال،  لمهرجان سينما 
وجدها  التي  الساحلية  المدينة  هذه  في  له 
الشكر  وجه  كما  خالب،  وجمال  بهدوء  تتمتع 
صينيين  فيلمين  لتوثيقها  المهرجان  إلدارة 
وهما فيلم »المرأة من بحيرة األرواح العطرة« 

بمهرجان  الذهبي«  »الدب  جائزة  على  الحائز 
أسود«  »ثلج  وفيلم   ،1993 العام  »برلين« 
مهرجان  في  الفضي«  »الدب  جائزة  الحائز 
سعادته  عن  معبرًا   ،1990 العام  »برلين« 

بالورشة التي يقدمها وشهدت حضورًا كبيرًا.
وجود  عن  عبدالفتاح  أسامة  الناقد  وتحدث 
شيه في ضمن فعاليات مهرجان »شرم الشيخ 
للسينما اآلسيوية«، موضحًا أنه تشرف بوجود 
صناع  أهم  وأحد  الصينية  السينما  حكيم 
السينما في العالم، فهو المعلم األكبر وحكيم 
ينتمي  الفني، كما  بالتقسيم  الصينية  السينما 
قام  الذي  التضحية  جيل  وهو  الرابع  للجيل 
بإعادة إحياء السينما الصينية، ووضع قواعدها 
لسينمائيين  أستاذًا  فقط  ليس  فهو  الحديثة، 
للمخرجين  مباشر  أستاذ  ولكنه  عالميين 
عالمية،  جوائز  حصدوا  الذين  الصينيين 
المخرجين  تمويل  في  لمشاركته  باإلضافة 

الصينيين الشباب.

بدأ المخرج مفتاح بادي في اختيار مواقع التصوير الخاصة بمسلسل »بهلول 
سعده بالهون«، والذي كتبه الفنان صالح األبيض وبطولته وإنتاج عباس األثرم.
قريبًا،  تصويره  في  البدء  وسيتم  العمل  »كتب  لـ»الوسط«،  األبيض  وقال 
2019، إذ تغيبت العام الماضي وأشعر  وذلك للعودة إلى الجمهور في رمضان 

برغبة قوية للعودة رغم الظروف الصحية التي أمر بها«.
وكان األبيض تعرض إلى وعكة صحية سافر على إثرها إلى مصر، حيث أجريت 

له عملية قلب مفتوح، بينما ينتظر السفر مرة أخرى إلكمال العالج.
لآلن كان  فترة مرضي  أثناء  وتفاعلهم معي  الجمهور  األبيض: »حبُّ  وتابع 

الدافع لي لالستمرار«.

»بهلول« يعيد صالح األبيض 
في رمضان

يستعد الكاتب والمخرج جمال الفريخ لتصوير عمل مرئي بعنوان 
»رسائل«، ويشارك فيه عديد الفنانين من مدينة طبرق.

وقال الفريخ لـ»الوسط«، »)رسائل( هو عمل مرئي خفيف مكون 
من 15 حلقة، بواقع ربع ساعة لكل حلقة، وهي منفصلة، إذ تحمل كل 

واحدة منها حكاية تدور حول الزمن الحاضر أو الماضي«.
وتابع: »هدف العمل هو إرسال بعض الرسائل، وكذلك إظهار 

األماكن السياحية الجميلة بالمنطقة، التي ربما لم يتعرف عليها كثير 
من أبناء الوطن وخارجه حتى اليوم«.

وفي سياق متصل، انتهى الفريخ من تسجيل مسلسل كوميدي 
مسموع بعنوان »للصبر حكاية أخرى«، من تأليفه وإخراجه، ويقع 

العمل في 30 حلقة، ويتحدث عن حكاية اجتماعية متصلة وللصبر.
وعُـرضت للفريخ كمخرج مؤخرًا مسرحية بعنوان »وماتت القوب«، 

وكانت لمناسبة ذكرى أول محاولة مسرحية لرائد المسرح الليبي 
محمد عبدالهادي في العام 1926.

جمال الفريخ: »رسائل« عمل 
فني عن الحاضر واملاضي

إسعاد يونس: فخورة بوجودي في »شرم الشيخ«.. ومجدي أحمد علي: التوجه ناحية آسيا أعطى ميزة للمهرجان

شيه في:

بدول  المتعلق  أوسطي  الشرق  الجزء  وأبرزها  المختلفة، 
شرق آسيا والخليج العربي، مؤكدة على أن ذلك انطالًقا 
من فكرة أن مصر دولة أفروآسيوية 
وهو  منها  غاليًا  جزًءا  ألن  نظرًا 
آسيا،  قارة  في  يقع  سيناء 
العولمة  زمن  أن  مضيفة 
ننفتح  جعلنا  نعيشه  الذي 
الثقافات،  كافة  على 
وخصوصًا ما يتعلق بالدول 
تشهد  التي  اآلسيوية 
نهضة في مجال السينما، 
من  أنه  إلى  إضافة 
الضروري أن يتعرفوا 
السينما  على 
 . ية لمصر ا
كرّم  كما 

كما أعربت الفنانة إسعاد يونس عن فخرها بوجودها 
آن  في  والسينما  للسياحة  دعم  ألنه  الشيخ  شرم  في 

كل  ندعم  أن  علينا  مؤكدة  واحد، 
قبلة  مصر  لتظل  المهرجانات 

الفنانين العرب.
سعيدة  إنها  وأضافت 

الرئاسة  لتولي  باختيارها 
للمهرجان،  الشرفية 

بلد  أنهم  إلى  مشيرة 
آسيوي،  إفريقي 

من  كان  لذا 
نفتح  أن  المهم 
الستقبال  ذراعنا 

من  النوعية  هذه 
ننفتح  وأن  األفالم، 
العالم  ثقافات  على 



األول  الليبي  للمنتخب  الوطني  المدرب  أكد 
»فرسان  معسكر  أن  باني،  أبوبكر  القدم،  لكرة 
من  بامتياز  ناجحا  كان  تونس  في  المتوسط« 
نادي  أمام  الودية  الخسارة  رغم  الفنية  النواحي 
أن  باني  وكشف  بهدف،  التونسي،  األفريقي 
التركيز كان على النواحي البدنية والفنية، خصوصا 
لالعبين المحليين الذين اقتصر المعسكر عليهم، 
العناصر  تحديد  المعسكر سيتم  »من خالل  قائال 
جميع  في  اإلصابات  حالة  في  والبدائل  المهمة 
بحضور  المقبل  المعسكر  يكون  أن  على  المركز، 
المحترفين وهناك إصرار من الجميع على تحقيق 
األمم  بطولة  إلــى  والتأهل  اإليجابية  النتيجة 
الفني  الجهاز  وحرص  بمصر«،  المقبلة  األفريقية 
فوزي  الثنائي  بقيادة  الليبي  الوطني  للمنتخب 
الالعبين  اصطحاب  على  باني  وأبوبكر  العيساوي 
إقامته  المقرر  المعسكر  خالل  فقط  المحليين 
فنيا  تأهيلهم  بهدف  الماضي  فبراير   23 حتى 
استدعاء  أن يكون  المقبلة، على  للمرحلة  وبدنيا 
المحترفين قبل المعسكر المقبل الخاص بالمباراة 

نفسها يوم 24 مارس الجاري.
ويتسلح منتخب ليبيا األول لكرة القدم »فرسان 
جنوب  أمام  الدوليين  بالمحترفين  المتوسط« 
تونس  في  »األوالد«  يستضيف  عندما  أفريقيا، 
في مباراة مصيرية بمدينة صفاقس، ضمن ختام 
تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة 
األمم األفريقية المقبلة بمصر خالل الفترة بين 21 
يونيو وحتى 19 يوليو 2019، ويأتي أبرز المحترفين 
سند الورفلي وأحمد بن علي وإسماعيل التاجوري 
ومحمد  الهوني  وحمد  المصراتي  والمعتصم 
صولة ومحمد المنير، ومر المنتخب الوطني الليبي 
ومحطات  بمواعيد  والطويل  الحافل  تاريخه  عبر 
وذهب  الرئيسية  األدوار  خاللها  لعب  حاسمة، 
بعيدا في منافساتها، وكان على أعتاب ومشارف 
نهائياتها على مختلف الوجهات والتصفيات، التي 
كان في كل مرة قريبا من بلوغها، وحبس خاللها 
أنفاس جماهيره الوفية التي ترقبت وساندت هذه 
المواجهات وفي مشهدها الختامي من أجل تتويج 
وترجمة المسيرة الطويلة التي كان حصاد بعضها 
المشوار،  آخر  في  له  وابتسمت  ونهايتها سعيدة 

وأخرى تعثرت والزمها سوء الحظ.
للشباب  العامة  الهيئة  خصصت  جانبها  من 
ليبي،  دينار  المليون  ونصف  مليون  والرياضة 
دعما للمنتخب الوطني خالل الفترة المقبلة، التي 
أفريقيا مهما في شهر مارس  ستشهد استحقاقا 
المؤهلة  أفريقيا  لمباراة جنوب  استعدادا  المقبل؛ 
وأكد  وسبق   ،2019 بمصر  أفريقيا  نهائيات  إلى 
لكرة  الليبي  الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير 
القدم، سالم صولة، أن الجهاز الفني اختار ملعب 
»الطيب المهيري« بصفاقس مكانا لهذه المباراة 
المهمة، وأن المنتخب الوطني سيدخل معسكرا، 
اثنتين  أو  مباراة  إلجــراء  مساعي  هناك  أن  كما 
وديتين خالل هذه الفترة لرفع المستويين الفني 
يعلن  سوف  األسماء  عديد  هناك  وأن  والبدني، 

عنها خالل األيام المقبلة.
صعود  يفصل  يعد  لــم  نفسه،  الــوقــت  فــي 
المنتخب الليبي األول لكرة القدم لألمم األفريقية 
المقبلة، سوى الفوز على جنوب أفريقيا »األوالد«، 

ختام  ضمن  بينهما،  المقبلة  المباراة  في 
أن  بعد  المؤهلة،  الخامسة  المجموعة  تصفيات 
بإعالن  الصعداء،  المتوسط«  »فرسان  تنفس 
)كاف( مصر  القدم  األفريقي لكرة  االتحاد  اختيار 

اجتماع  في  التصويت  عبر  للبطولة،  مستضيفا 
»الكونغرس« بالعاصمة السنغالية داكار، وحصلت 
لجنوب  واحد  صوت  مقابل  صوتا   16 على  مصر 
عضو  امتنع  حيث  صوتا،   18 أصل  من  أفريقيا، 
في  مصر  دخلت  أن  بعد  التصويت،  عن  واحــد 
تنظيم  شرف  لنيل  أفريقيا،  جنوب  مع  منافسة 
الكاميرون  عن  بدال   ،2019 أفريقيا  أمم  بطولة 
التي سحب منها التنظيم لعدم الوفاء بااللتزامات 
المطلوبة، وكأن جنوب أفريقيا جاءت في الطريق 
مرتين، األولى أمام مصر بشأن التنظيم، وتحقق 
تتوقف  والثانية  لمصر،  البطولة  بإسناد  الهدف 

على أقدام »الفرسان« أنفسهم.
البطولة المقبلة هي أول بطولة لألمم تستقبل 
السنوات  طوال  تقام  كانت  أن  بعد  منتخبا،   24
أقرته  الــذي  األمــر  منتخبا،   16 بنظام  الماضية 
اللوائح بوضع 48 منتخبا في منافسات التصفيات 
طوال األشهر الماضية، بما فيها البلد المستضيف، 
المجموعة  في  تنافس  حيث  وقتها،  الكاميرون 
األول  مجموعة  كل  من  يصعد  أن  على  الثانية، 
المستضيفة  الدولة  تصعد  بينما  فقط،  والثاني 
بغض النظر عن ترتيبها ونتائجها في المجموعة، 
وقد ضمنت مصر التأهل مع تونس بشكل رسمي 
من قبل عن المجموعة العاشرة، فضال عن كون 
الدولة  المصري هو األكمل، حيث حرصت  الملف 
ضمن  الحكومية  الموافقة  تسليم  على  المصرية 
أوراق الملف، وهو شرط أساسي، الشيء الذي لم 

تقدمه جنوب أفريقيا.
وسجل منتخب ليبيا األول لكرة القدم تواجده 
على  الكاسح  بفوزه  بقوة  المنافسة  ساحة  على 
الخامسة  الجولة  ضمن   ،)1-8( بنتيجة  سيشل، 
بامتياز،  قياسية  أرقاما  مسجال  التصفيات،  من 
مقابل  أهــداف  بثمانية  الكبير  الفوز  يعد  حيث 
الوطني  الفريق  انتصار يسجله  أكبر  واحد،  هدف 
في تاريخ مشاركاته في تصفيات الـ»كان«، خارج 
بثمانية  الفوز  أن حقق  للمنتخب  قواعده، وسبق 

لكن  على حساب ساوتومي،  مقابل  أهداف دون 
على  الكبير  االنتصار  الــدولــي،  بنغازي  بملعب 
هدافا  سلتو  أنيس  الفريق  مهاجم  جعل  سيشل 
أهداف،  أربعة  برصيد  التصفيات  في  للمنتخب 
كثالث  اسمه  ويسجل  الهدافين  سباق  ليدخل 
العب ليبي يسجل »هاتريك« في تاريخ مشاركات 
بعد  األفريقية،  بالتصفيات  المتوسط«  »فرسان 
ثالثية كل من أحمد المصلى في شباك ساوتومي 
العام 2003، وثالثية محمد زعبية في ساوتومي 

هدافي  ثالث  سلتو  ويصبح   ،2015 العام  أيضا 
التصفيات األفريقية الحالية برصيد أربعة أهداف، 
بعد كل من إيغالو هداف منتخب نيجيريا برصيد 
بخمسة  بورندي  هداف  وعبدالرازق  أهداف،  ستة 
أهداف، ليتساوى مع ثالثة نجوم وهدافين آخرين 

من بينهم النجم المصري محمد صالح.
منتخب  على  العريض  ليبيا  منتخب  ــوز  ف
هو  األرقــام  بلغة  »الفرسان«  جعل  »القراصنة« 
األهداف  أكبر رصيد من  الضاربة وصاحب  القوة 

المصري  المنتخب  15 هدفا، متساويا مع  برصيد 
على مستوى كل مجموعات تصفيات الكان، ويعد 
الثاني  هو  سيشل  على  الكبير  الفرسان  تفوق 
للمنتخب في التصفيات الحالية، واألول بعد ثالث 
جوالت متتالية لم يتذوق خاللها طعم االنتصار، 
بطاقة  على  المنافسة  في  األمــل  ويعيد  ليجدد 
أفريقيا وتعادلها  تعثر جنوب  الثانية، بعد  التأهل 
متصدرة  نيجيريا  ضيفتها  مــع  ملعبها  على 
األولى  الصعود  بطاقة  خطفت  التي  المجموعة، 
دون الحاجة النتظار مباراة الجولة االخيرة، ثنائي 
المدير  القديم،  الجديد  الجميل،  الكروي  الزمن 
الفني فوزي العيساوي ومعاونه أبوبكر باني ترجال 
العاجلة وكانا لها بامتياز  الوطنية  لمهمة اإلنقاذ 
موقعة  انتظار  في  الواجهة  إلى  المنتخب  وأعادا 
بوابة  لتكون  أفريقيا بتونس  أمام جنوب  الحسم 
للمرة  الـــ»كــان«  نهائيات  إلى  والعودة  العبور 
غياب  وبعد  الرابع  الفني  الجهاز  وبقيادة  الرابعة 

عن آخر ثالث نسخ.
»الفرسان«  منتخب  عــاد   2012 العام  ففي 
عبر  وتمكن  الكان  نهائيات  مالعب  واجهة  إلى 
التصفيات من تحقيق الفوز في مواجهته المهمة 
أمام موزمبيق بهدف لصفر ليكون التعادل السلبي 
أمام  بالتصفيات  مبارياته  آخر  في  سجله  الذي 
لتأهله  كافيا  أهداف  بلوساكا دون  زامبيا  منتخب 
وعودته للنهائيات للمرة الثالثة في تاريخه، وفي 
تصفيات كأس العام 2014 قدم المنتخب تصفيات 
والكاميرون  توجو  منتخب  على  فاز  حين  قوية 
الكونغو  منتخب  مع  وإيابا  ذهابا  وتعادل  ذهابا، 
وكان على موعد مع مباراة حاسمة أمام منتخب 
الكاميروني  المنتخب  لكن  بياوندي،  الكاميرون 
الخسارة  وهي  لصفر،  بهدف  ملعبه  على  تفوق 
التصفيات  التي تلقاها منتخبنا في ختام  الوحيدة 
المرحلة  تصفيات  بلوغ  من  قريبا  كان  أن  بعد 

األخيرة.
وكان العام 2014 زاهيا للمنتخب الليبي وفيه 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  ببطولة  الفريق  توج 
ألول  أفريقيا  جنوب  بمالعب  جرت  التي  )الشان( 
مرة في تاريخه، بعد أن أطاح بالمنتخب الغاني في 
المباراة النهائية بفضل ركالت الترجيح، وستكون 
المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا بقيادة الثنائي 
العيساوي وباني، هو الجهاز الفني الرابع للمنتخب 
منتخبنا  لقيادة  يتطلع  الذي  التصفيات  في سباق 
كأول  اسمه  وليسجل  الرابع  األفريقي  للظهور 
للنهائيات،  المنتخب  يقود  ومحلي  وطني  جهاز 
حيث كانت القيادة الفنية في الثالث مشاركات 
السابقة للمجري بيال العام 1982 بليبيا 
 2006 إيليا في مشاركة  وللكرواتي 
باكيتا  ماركوس  وللبرازيلي  بمصر، 
في آخر مشاركة أفريقية العام 2012 
اإلنجاز  الجميع  ليترقب  والغابون،  غينيا  بمالعب 

الوطني مع العيساوي وباني.
في  الرابع  الظهور  عن  يبحث  الليبي  المنتخب 
توج  أمام منتخب  األفريقية  األمم  نهائيات كأس 
ليبيا  مباراة  1996وتعد  العام  ملعبه  على  باللقب 
وجنوب أفريقيا ثاني مواجهة كروية رسمية تجمع 
األمم  تصفيات  منافسات  صعيد  على  المنتخبين 
»موزيس  على  بينهما  ــى  األول بعد  األفريقية، 
مابيدا« والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث يخلو 
سجل وتاريخ المنتخبين من أي مواجهات كروية 

بينهما على كافة الواجهات.

تستعد الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، تحت قيادة 
الدكتور بشير القنطري، لصرف الدعم المالي الحكومي الذي قرره المجلس 
تجهيز  بعد  ناديا،   24 الـ  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  لفرق  الرئاسي 
األندية  بين  متفاوتا  الدعم  وسيكون  ناد،  بكل  الخاصة  المالية  الصكوك 
وحسب المعايير، بين 800 ألف و400 ألف و300 ألف و200 ألف دينار، دون 
التي شملها  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  ألندية  الدعم  تقديم  موعد  إعالن 

كذلك الدعم الحكومي األخير.
جمال  الدكتور  برئاسة  الليبية،  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  وجدد 
الرئاسي،  المجلس  من  المخصص  المالي  الدعم  استعجال  طلب  الزروق، 
بعد جلسة التقى خاللها الزروق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد 
األول  نائبه  األولمبية  اللجنة  من  الزروق  بجانب  اللقاء  وحضر  معيتيق، 
والمرافق  المنشآت  واستثمار  إدارة  شركة  عام  ومدير  السباعي،  محسن 

الشبابية والرياضية محمد الشريف.
 ،2019 الجاري  العام  الليبية  األولمبية  اللجنة  خطة  الزروق  واستعرض 
طالب  كما  لها،  الموكلة  المهام  تنفيذ  في  اللجنة  تعيق  التي  والصعوبات 
تتمكن  حتى  الرياضية  واالتحادات  اللجنة  دعم  توفير  على  العمل  بضرورة 
المحلية  الرياضية  المسابقات  في  وتشارك  المختلفة،  أنشطتها  إقامة  من 

والخارجية لحصد التراتيب التي تشرف الرياضة الليبية.
وفي وقت سابق، دعا رئيس نادي الوحدة، عبد اهلل الطبيب، الدولة لإلفراج 
عن مبلغ 750 ألف دينار مخصصات من المجلس الرئاسي لم تصرف، أسوة 
بباقي األندية، وقال الطيب: »آخر دعم تم تقديمه كان بقيمة 200 ألف دينار 

النادي صعب، ولكننا لن نجمد نشاطنا. متأسف  أعوام. وضع  ومنذ خمسة 
لحالة اإلهمال التي نشهدها من المسؤولين، وتم التواصل مع رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لحل بعض اإلشكاالت، خاصة بعد عدم تمكن النادي 

من الحصول على مداخيل االستثمار بسبب مشاكل في القضاء«.

في
املرمى

النصر واألخضر 
في لقاء مرتقب

فسخت إدارة نادي رفيق صرمان عقد مدرب الفريق األول 
بالنادي، أنيس العيساوي، بالتراضي بعد خسارة الفريق 

أمام نادي األولمبي بالزاوية بنتيجة ثالثة أهداف نظيفة، 
وكلفت إدارة النادي المدرب عبدالرازق معيوف مدربا 
موقتا للفريق خلفا للعيساوي الذي تعاقدت معه إدارة 

رفيق في شهر أكتوبر الماضي. 

يشارك حكم التايكوندو الدولي، مفتاح إمحمد الزرقاني، في ◆
المعسكر الدولي بروسيا؛ بهدف اختيار النخبة لدورة األلعاب 

األولمبية باليابان )طوكيو 2020( ضمن كوكبة الحكام الدوليين 
من مختلف دول العالم، وشغل الحكم الدولي الزرقاني عديد 

المهام منها مدير التحكيم، ورئيس لجنة الحكام باالتحاد العام 
الليبي للتايكوندو خالل السنوات الماضية.

◆

للدوري  الثامن  األســبــوع  من  يتبق  لم 
الليبي الممتاز لكرة القدم، إال أربع مباريات 
لقاء  أهمها  الجمعة،  غــدا  جميعها  تقام 
النصر مع األخضر الذي سيقام بملعب بنينا 
نقطة   17 برصيد  األخضر  فريق  ببنغازي، 
في  والبقاء  الثالث،  بالنقاط  للظفر  يسعى 
الصدارة، والنصر بـ13 نقطة«، ويطمح في 

تشديد الخناق على فريق المقدمة.
ــوار  األن لقاء  البيضاء  ملعب  ويشهد 
مختلفة،  الفريقين  ووضعية  والــهــالل، 
الهالل سادس الترتيب بـ9 نقاط، واألنوار 
ــال من  ــده خ ــي ــر الــتــرتــيــب، ورص فــي آخ
نجوم  لقاء  طبرق  ملعب  ويشهد  النقاط، 
نقاط   8 برصيد  الترتيب  ثامن  أجدابيا 
بـ12  الترتيب،  خامس  الجبل  شباب  مع 

التعاون  سيتبارى  سرت  وبملعب  نقطة، 
بـ9 نقاط مع الصداقة رابع  الترتيب  سابع 

الترتيب بـ13 نقطة.
الجولة  في  المسجلة  النتائج  شهدت 
على  المصراتي  االتــحــاد  ــوز  ف الثامنة 
المحلة  على  والوحدة   ،»0  2-« الخمس 
 0-« والتعاون  النصر  وتعادل   ،»0  1-«
 0-« سرت  وخليج  التحدي  وتعادل   ،»0
 ،»0  3-« رفيق  على  األولمبي  وفوز   ،»0
واألهلي   ،»0  1-« االتحاد  على  والمدينة 
وتعادل   ،»0  1-« ــس  دارن على  بنغازي 
األهلي  وفوز   ،»0  0-« وأبوسليم  الشط 
 ،»2  3-« السويحلي  على  طــرابــلــس 
 ،»0  1-« أجدابيا  نجوم  على  والتعاون 

والنصر على الهالل »-2 0«.
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أكد مدرب حراس مرمى المنتخب الليبي 
األول لكرة القدم، محمد البوسفي، أن 
غياب الحارس الدولي محمد نشنوش 

عن المعسكر األخير في تونس كان 
ألسباب خاصة، وهذا ال يعني استبعاده 

من المواجهة المقبلة أمام جنوب أفريقيا 
المصيرية يوم 24 مارس الجاري، ضمن 

ختام تصفيات المجموعة الخامسة 
المؤهلة لبطولة األمم األفريقية بمصر 
في يونيو المقبل، كونها مباراة تحتاج 

إلى جهود حارس له خبرة بحجمه، 
ونشوش سيكون حاضرا في المعسكر 

الثاني وفي مباراة جنوب أفريقيا، 
ألنه الحارس رقم 1 في ليبيا، حيث 

أنهى المنتخب الليبي معسكره الخارجي 
بتونس، الذي استمر ألكثر من أسبوع، أجرى 

خالله مباراة ودية واحدة أمام فريق األفريقي 
التونسي، وانتهت بفوز األفريقي بهدف وحيد، 

وأكد المدرب الوطني فوزي العيساوي أن 
معسكر تونس كان جيدا، وتعرف من خالل 

المعسكر عن قرب على جميع الالعبين المحليين 
وإمكاناتهم، وخاض المنتخب كل شوط 

بتشكيل، وكان المردود إيجابيا على الصعيد 
الفني رغم الخسارة، حسبما يرى المدربان في 

المنتخب، العيساوي وأبوبكر باني، الذي أكد أن 
المعسكر كان جيدا، وتم التركيز فيه على رفع 

سقف اللياقة البدنية من خالل التدريبات.

●  األخضر أمام األهلي بنغازي 

● أحمد علي يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

● محمد زعبية يقود هجمة لالتحاد

● أنيس

أهمية توحيد الخطاب 
اإلعالمي املحفز واملشجع 

الحدث
زين العابدين

بركان

الحسم  ولقاء  تفصلنا عن موقعة  قليلة  أسابيع 
مع  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  ستجمع  التي 
ستمثل  التي  المباراة  أفريقي،  الجنوب  نظيره 
النافذة التي من خاللها نستطيع أن نرى شكل 
المستقبل القريب للكرة الليبية وخارطة طريقه 

على الساحة األفريقية. 
منتخبنا يحمل حلم جماهيره الرياضية الوفية 
بالترشح إلى نهائيات الـ»كان« المقبلة بمالعب 
مصر، والعودة لمالعبها للمرة الرابعة في تاريخه 

بعد غياب عن آخر ثالث نسخ أفريقية متتالية. 
وألنه منتخب يجمع ويلتف حوله كل الليبيين 
ويتعلق الجميع بألوانه وشعاره، فقد بدأ الجميع 
يشعر بحمل المسؤولية والحظنا توحيد الخطاب 
اإلعالمي المحفز والمشجع في هذه المرحلة عبر 
كافة وسائل اإلعالم المهتمة بالشأن الرياضي 
وتفاعلها  ورسالتها  دورها  من  انطالقا  الليبي 
الخطاب  بانتهاج  الرياضية  األحــداث  كافة  مع 
الداعم  التشجيعي  الخطاب  واختيار  التحفيزي 
والمساند بدعوة واستضافة مختلف المهتمين 
يمثلون  ونجوم  المجتمع  شرائح  كافة  من 
مختلف األجيال ليقدموا ما يستطيعون من دعم 
ومساندة ومؤازرة معنوية يحتاجها منتخبنا في 
مهمته الوطنية بامتياز وفي هذه المرحلة من 
القارة  في  الوحيد  المنتخب  أنه  خاصة  تاريخه، 
والصعاب،  الظروف  كل  يتحدى  الذي  السمراء 
ويخوض منذ سنوات جميع مباريات بعيدا عن 
كأن  وبالتالي  جماهيره  مساندة  وعن  ملعبه 
منتخبنا  نترك  »لن  واحد  بصوت  يقول  الجميع 
في  معه  فالجميع  مهمته«،  في  وحيدا  يمشي 

كافة خطواته حتى يحقق الهدف والمراد. 
الظهور  مجرد  لنا  اليمثل  لـ»الكان«  التأهل 
أفريقي كبير فقط، بل يمثل  في محفل كروي 
نقطة تحول وانطالقة كبيرة لهذا الجيل المتحفز، 
يتنفس كرة ويعش على  الكثير لشعب  ويعني 
إيقاعها، ويجمع ويوحد كل أطياف المجتمع على 

اختالف آرائهم وانتماءاتهم.

طرابلس–صالح بلعيد
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»الفرسان« تتحصن باملحترفني أمام »األوالد«

القاهرة – الوسط 
باني والعيساوي يرتبان 

للمعسكر المقبل واألخير 
استعدادا لموقعة صفاقس 
بتونس ومباراة 24 مارس 

بن علي والمصراتي والهوني 
والمنير والتاجوري على رأس 

القائمة المنتظر إعالنها في ختام 
التصفيات المؤهلة لنهائيات األمم

الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي يواصل العمل لتجهيز قائمة المحترفين في مباراة جنوب أفريقيا المصيرية

عدل رئيس مجلس إدارة نادي السويحلي، 
محمود السقوطري، عن قراره باالستقالة 

بعد أن قام عدد من جماهير النادي ومحبيه 
بزيارة خاصة لرئيس النادي في منزله، طالبين 

منه العدول عن قرار استقالته، وقد استجاب 
السقوطري لهم وقرر العدول عن استقالته بعد 
أن كان أعلن استقالته على الهواء مباشرة في 

إحدى القنوات اإلعالمية.
وقدم السقوطري، بصورة مفاجئة استقالته 

عبر الفقرة الرياضية لـ»راديو ليبيا سبورت« 
عارضا رحيله عن رئاسة النادي، موضحا األسباب 

في عدم توافر الدعم المالي ونقص الموارد 
المالية، وطالب السقوطري جماهير نادي 

السويحلي بضرورة اإلسراع في إجراء انتخابات 
مجلس اإلدارة، قبل أن يتراجع ليبقى كإحدى 
الكفاءات اإلدارية الناجحة، بعد أن حققت في 
عهده فرق النادي العديد من النتائج المميزة.

دعا رئيس االتحاد الليبي للطب الرياضي، 
محمد راشد، جميع المؤسسات الرياضية الليبية 

لالستفادة من الدفعة األخيرة من األطباء 
المتحصلين مؤخرا على دبلومة الطب الرياضي 
وعددهم 55 طبيبا، وقال راشد في تصريح إلى 

جريدة »الوسط«: »إن االتحاد أبوابه مفتوحة 
ومتجاوب مع الجميع«، مندهشا من عدم اهتمام 

بعض المؤسسات الرياضية بالطب الرياضي 
وطرق أبواب االتحاد.

وأكد أن هؤالء األطباء طاقات شابة متحمسة 
لصالح الرياضة الليبية، ولهم رغبة في خدمة 

المجال الرياضي، ووجه شكره لمدرسة طرابلس 
للناشئين لكرة القدم التي طلبت أطباء للقيام 
بكشوفات طبية مهمة على الناشئين، وهذه 
بادرة وجدت صدى من اتحاد الطب الرياضي.

السقوطري يعدل عن االستقالة 

55 طبيبا في خدمة المؤسسات

ترقب للدعم المالي في »الممتاز« 
دعا مدرب المنتخب األولمبي لكرة القدم، رضا عطية، األندية لالهتمام بالقاعدة 

الرياضية وإتاحة الفرصة للشباب في األطقم الفنية فيها، وقال عطية: »على الالعبين 
في المنتخب الوطني األول لكرة القدم والمنتخب األولمبي الشعور بالمسؤولية. إنهم 
يمثلون بلدا، وهذا الشعور البد أن يغرس في كل العب بقوة ألن هناك العبين كبارا 
فنيا ولم تتح لهم فرصة تمثيل المنتخب، هناك صعوبة في مباراة نيجيريا فنيا خالل 

التصفيات األولمبية، ولكن لدينا ثقة في شباب المنتخب األولمبي، لذا أدعو اتحاد 
الكرة للتخطيط طويل المدى، وعدم النظر بشكل قصير في عمل المنتخبات«.

وفاز المنتخب األولمبي الليبي في المباراة الودية على فريق سيدي علي بهدفين 
دون مقابل في أول مباراة ودية بمعسكر تونس استعدادا لمباراة منتخب نيجيريا في 
تصفيات أفريقيا. وأكد المدير الفني رضا عطية أن المنتخب األولمبي في حاجة ألكبر 
عدد من المباريات الودية، وأن معسكر تونس ضم عددا من الالعبين لم يلعبوا مع 

فرقهم، وهذه تعد مشكلة ألي مدرب، حيث ظهر غياب أداء المباريات واللياقة البدنية 
على الالعبين، لذا الفريق في حاجة إلى ثماني أو عشر مباريات ودية على األقل.

وقال رضا عطية عقب الفوز: »طلبت من اتحاد الكرة وضع برنامج متكامل للمنتخب 
األولمبي واالهتمام بالمنتخب الرديف، الذي كان متوقفا منذ أكثر من ثالثة أعوام، 
ولن تكون هناك أية استفادة من مثل هذه المعسكرات ما لم يكن هناك تخطيط 

على المدى الطويل، وهناك استراتيجية واضحة المعالم«.
ودخل المنتخب األولمبي في مواجهة ثانية أمام فريق االتحاد المنستيري في ثاني 

مبارياته الودية بمعسكره الخارجي على أرضية ملعب »مصطفى بن جنات«، حيث 
ينتظر المنتخب األولمبي مباراة دولية مهمة ستجمعه بالمنتخب النيجيري األولمبي 

ضمن التصفيات األفريقية للمنتخبات، حيث ستقام مباراة الذهاب األولى بتونس 
واإلياب بنيجيريا، وذلك خالل الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس الجاري من أجل 
التأهل لنهائيات البطولة التي ستستضيفها مالعب مصر خالل شهر نوفمبر المقبل، 
وهي البطولة التي ستشهد تأهل المنتخبات األربعة األولى كممثلة للقارة األفريقية 

في دورة األلعاب األولمبية بطوكيو2020.

طوارئ في المنتخب األولمبي 

● نشنوش



البطل  وهم  مالطا،  في  المحترفون  المالكمة  أبطال  تمكن 
فتحي  والمالكم  الزناد  عبدالمعز  وشقيقه  الزناد  عبدالمالك 
نزاالت  القاضية في ثالثة  الفنية  بالضربة  الفوز  بربيش من 
لمحترفي ليبيا في مالطا، حيث تمكن البطل عبدالمعز الزناد، 
القاضية  الفنية  بالضربة  الفوز  من   1988 طرابلس  مواليد 
في  مالطا،  في  المقيم  بوزوكا،  يوسف  الغاني  خصمه  على 
نزال  أول  وهو  احتراف،  نصف  تصنيف  في  الخامسة  الجولة 
هو  بربيش  فاز  كما  االحتراف،  مالكمة  عالم  في  له  دولي 
اآلخر في نزاله ضد خصمه المالكم ويلي ويلي من التفيا في 
الجولة األولى بالضربة الفنية القاضية في وزن 75 كلم غرام 

في المباراة التي أقيمت في مالطا أيضا بفندق كونترال.
فتحي بربيش من مواليد 1990 بدأ مسيرته الرياضية في 
زكريا  مدربه  يد  على  والووشو  الساندا  بلعبتي   2008 العام 
أن  بعد  المالكمة  لعبه  من  لتقربه  االتحاد  بنادي  الكاتب 
المالكمة  احترف  حتى  ليبيا  ثم  طرابلس  بطولة  على  حصل 
في العام 2012 عبر حلبة نادي االتحاد ليقرر السفر إلى مالطا 
في  المالطية  األندية  بأحد  التدريب  في  بدأ  االستقرار  وبعد 
العام 2015 على يد بطل العالم سكود دكسن وبعد 4 أشهر 

انطلق نحو المنافسات الدولية قاطعا شوطا كبيرا.
خاصة  تصريحات  في  بربيش  فتحي  يقول  جانبه  من 
نصف  في  نزال  أول  »دخلت  »الوسط«:  لجريدة  مالطا  من 
إلى  ووصلت  بالنقاط،  وربحت  مالطا  بطل  أمام  االحتراف 
أمامه  التفوق  كان  إنجليزي  خصم  أمــام  التالية  المباراة 
بالضربة القاضية في الجولة األولى، ثم أمام مالكم صربي 
وجنسيته  هليم  المالكم  أمام  ثم  بالنقاط،  عليه  وتفوقت 
من  تشاكي  المالكم  أمــام  ثم  بالنقاط،  وفــزت  إنجليزي 
المالكم  أمام  ثم  بالقاضية،  عليه  الفوز  وكان  أيضا  إنجلترا 
مباراة  وآخــر  بالقضية،  عبوره  وكــان  ستيفين  اإليرلندي 
في  بالقضية  وكانت  فرانكو  اإليطالي  المالكم  أمام  كانت 
الرابعة، ومنذ ذلك الوقت قررت االنتقال إلى مرحله  الجولة 
جريدة  إلى  تصريحاته  خالل  بربيش  طالب  كما  االحتراف«، 
وتقديم  الليبية  الدولة  من  االهتمام  بضرورة  »الوسط« 

الدعم الكامل للرياضيين المحترفين.
البطل  شقيق  تمكن  نفسه  الــوقــت  فــي 
عبدالمعز  وهو  الزناد،  عبدالمالك  األسطوري 
عبر  بالفوز   1988 طرابلس  مواليد  من  الزناد 
الغاني  خصمه  على  القاضية  الفنية  الضربة 
الجولة  في  مالطا  في  المقيم  بوزوكا  يوسف 
وهو  احتراف،  نصف  تصنيف  ضمن  الخامسة 
االحتراف  عالم مالكمة  له في  نزال دولي  أول 
خطف  حيث  شقيقه،  صحوة  مــع  بالتزامن 
المالكم الليبي المحترف، مالك الزناد، األضواء 
القاضية،  الضربة  عبر  انتصاراته  وواصـــل 

خالل  البنتيرا،  أكوستا  جوليو  الكوبي  خصمه  بها  وأسقط 
المنافسات التي أقيمت بصالة فندق »كونترال« بدولة مالطا 

.»WC« في الجولة الرابعة، ضمن منافسات حزام
الحلبة،  أرضية  على  من  بخصمه  الزناد  يطيح  أن  وقبل 
أسقطه ثالث مرات، بعد أن خارت جميع قواه وبات مستسلما 
بها في وجه خصومه، حيث جاء  اشتهر  التي  الزناد  لقاضية 
اللقاء انتصار  الرابعة، ليعلن بعدها حكم  الموعد في الجولة 
البطل  سقوط  من  الثالث  المرات  وشهدت  الليبي،  البطل 
الكوبي جوليو بعضا من التوسالت طالبا الحماية من الحكم 

أمام شراسة لكمات الزناد، رغم أنه لم يكن بالخصم السهل، 
لكن مهارة وخفة حركة وتمكن البطل الليبي جعلته يسيطر 

على النزال كعادته بسهولة.
الفوز  الوحيد بالقاضية، بل سبقه  الفوز  لم يكن هذا هو 
في عالم االحتراف بـ13 نزاال عالميا، منها 12 بالضربة الفنية 
القاضية، وواحدة بجمع النقاط، وهو رصيد ضخم وربما غير 
مسبوق في عالم المالكمة، ليدق الزناد جرس إنذار قدومه 
العالمية، بعد أن سجل عدة جوالت مهمة وعالمية  للساحة 
الكاميرون  بطل  أمام  الماضي  فبراير  شهر  في  آخرها  كان 

تشامبا في ألمانيا وتحديدا بمدينة هامبورغ خالل منافسات 
وزن الـ76 كيلو غراما.

الزناد  عبدالمالك  العالمي  يستعد  نفسه،  الوقت  في 
حزام  على  الحصول  مشوار  نحو  والفاصلة  المقبلة  للمرحلة 
برلين  في  ـــ11،  ال القاضية  بالضربة  فــوزه  بعد   »WVC«
بألمانيا على بطل الكاميرون تشامبا، حيث فاز الزناد كعادته 
فعاليات  خالل  برلين  في  تشامبا  الكاميروني  على  بالقاضية 
فاز في  لقاء دوليا،   11 قبل  الثانية، حيث خاض من  الجولة 
عشرة منها بالقضية وواحدة بالنقاط، ليزداد طموح صاحب 

الـ76 كيلو غراما بعد إطاحة منافسه لتحقيق إنجاز ليبي جديد 
مارس  شهر  خالل   ،»WVC« حزام  لنيل  المقبل  اللقاء  في 

المقبل.
العالمي على كتابة رسالة قصيرة،  الليبي  وحرص المالكم 
عقب  جمهوره،  إلى  »فيسبوك«  على  الشخصية  صفحته  عبر 
الفوز، قال فيها: »الحمدهلل توفقت في هذا النزال بالقاضية في 
الجولة الثانية، نحمد ربي على هذا النصر، ونهدي هذا النصر 
التاريخي لكل مشجعيني ناسي وأحبابي، شكرا لكل مدربيني، 
شاء  إن  الحمدهلل.  الجبار،  الدعم  على  الراعية  الشركات  ولكل 

اهلل موعدنا في النزال القادم في شهر مارس المقبل«.
المدرب الوطني ومدرب المنتخب الليبي، عبدالحكيم عمار، 
قال في تصريح إلى جريدة »الوسط«: »المالكم الكاميروني 
الثقة كبيرة  كان عنيفا وقويا ومهاجما ال يستهان به، لكن 
ينقض  الصحيح ويعرف متى  التوقيت  يجيد  الزناد، فهو  في 
من  أبطال  أمام  لعبها  التي  النزاالت  كل  في  خصمه  على 

مختلف دول العالم«.
»على  بالقول:  عمار  عبدالحكيم  الوطني  المدرب  وأضاف 
اتصال دائم مع الزناد، وطلبت منه عدم االستهانة بالخصم، 
فمالك  إمكاناته بصورة صحيحة،  يقظا ويستغل  وأن يكون 
يجيد التنقل بطريقة صحيحة واستغالل الفرص فوق الحلبة، 
يمتصها  سوف  تشامبا  بها  سيقوم  التي  الهجمات  وبالتالي 
مالك باالنسحاب أو المراوغة أو الدوران، ومن خالل متابعتي 
الزناد ال يمكن أن تجده محاصرا في زاوية من زاويا الحلبة، 
اللكمات  في  التوقيتات  ولديه  الفرص،  يقتنص  وتجده 
بدني  استعداد  ولديه  الخاطفة،  أو  المستقيمة  أو  الصاعدة 

قوي من خالل المعسكر الذي أقامه في ألمانيا«.
المالكمة  يمثل  من  أحسن  هو  »الزناد  بالقول:  وأردف 
الليبية في الخارج، ونتمنى له التوفيق، وسيواجه في المباراة 
حزام  على  سيتنافسان  أميركيا  أو  إنجليزيا  مالكما  المقبلة 
الصحيح،  االتجاه  في  تسير  حاليا  فاألمور  سي،  في  دبليو 
وعــودة  الجدد  المالكمين  من  جيل  لخلق  ــوادر  ب وهناك 
وحتى  والعربية  األفريقية  الساحات  إلى  الليبية  المالكمة 

الدولية«.
أبدى  »الــوســط«،  جريدة  مع  لمالك  سابق  حــوار  وفــي 
المالكم العالمي فخره برفع راية ليبيا في سماء القارة العجوز، 
بريطانيا  بطل  أمام  االحتراف  عالم  في  التاسع  فوزه  عقب 
سقط  حيث  الحديدية،  القبضة  بصاحب  الملقب  ــارا«،  »أس
أقيم  الذي  النزال  في  القاضية  بالضربة  الويلزي  المالكم 
بكارديف، ليفوز الزناد بحزام »ويف« ويقفز في سلم الترتيب 
العالمي متجاوزا 55 مركزا عن تصنيفه األخير الذي كان 188، 

خالل فعاليات أقيمت في يونيو العام 2017.
صاحبها  وسريعة،  واسعة  طموحات  كشف  الزناد  لكن 
تطور مذهل في أدائه الفني والبدني، وأكد خالل حديثه أن 
أهدافه لن تتوقف فقط بإزاحة وإسقاط خصومه واحدا تلو 
على  السير  األول  الهدف  بل  أوروبا،  في  اآلخر 
علي  محمد  الراحل  المالكمة  أسطورة  خطى 
كالي، والبطلين العربيين نسيم حميد وهاشم 
رحيم، مشيرا إلى أنه سيكون سفيرا لليبيا عبر 
لعبة المالكمة من أجل تقديم صورة مشرفة 
يحاول  التي  الــصــورة  تلك  غير  شعبها  عن 

اإلعالم ترويجها.
سر  عن  يسألني  »الكل  قائال:  الليبي  المالكم  وتحدث 
وهنا  خصومي،  أغلب  أمام  القاضية  وبالضربة  مبكرا  الفوز 
وثانيا  أوال،  اهلل  توفيق من  إلى  يعود  أن ذلك  اإلجابة  يجب 
بحيث  أخوضه  لقاء  أي  قبل  التدريبات  عبر  الجيد  التحضير 
المناسب  التوقيت  اختار  يجعلني  بتكتيك  المواجهة  أدخل 
حالة  قوية يكون خصمي حينها في  لكمة  وتنفيذ  للهجوم، 
أو  قوية  لكمات  خاللها  أنفذ  مرة  كل  في  وبصراحة  دوران، 
فعقلي  غريب،  شعور  ينتابني  خصومي  أمام  قاضية  ضربة 
يذهب للتفكير في محطات سابقة أهمها والدي عندما كان 
لحظر  نظرا  الجميع  أعين  عن  وبعيدا  الخفاء،  في  يدربني 
ممارسة لعبة المالكمة في سنوات ماضية، أيضا كلما اشتد 
النزال يكون الدافع للفوز رفع راية ليبيا واإلسالم ونقش اسم 

الزناد بأحرف من ذهب في سجالت أبطال العالم«.

تأهل فريق النصر للمرحلة الثانية لمسابقة كأس اليد، بعد فوزه في الوقت اإلضافي 
على جاره الهالل، وبفارق هدف واحد 30 /29، وسيالقي النصر فريق النجمة في الدور 
الثاني للمسابقة. المباراة توقفت والنتيجة متعادلة بين الفريقين 22 / 22، بعد أن اقتحم 
الجمهور المباراة لتؤجل 24 ساعة، وتستكمل بنفس ظروفها، فقرر اتحاد المنطقة الثانية 
استكمال الوقت اإلضافي، دون حضور الجمهور، ليواجه النصر فريق النجمة في المرحلة 

الثانية ضمن منافسات الكأس.
وفي منافسات مسابقة الدوري الممتاز، اختتمت مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة 
الترتيب الموقت بالمناطق الثالث ليشهد تصدر األهلي طرابلس المنطقة  اليد، وجاء 
 ،6 والجزيرة   ،9 والمشعل   ،12 االتحاد  المالحقين  وأقرب  نقطة،   15 برصيد  األولى 
والشرطة 3، والصباح دون نقاط، ويتصدر المنطقة الثانية األهلي بنغازي بـ15 نقطة، 
ويليه الهالل 9، والنصر 8، والنجمة 7، وبنغازي الجديدة، 4، وقار يونس رصيده خال من 
النقاط، والمنطقة الرابعة يتصدرها المروج بـ15 نقطة، ويليه األخضر 12، ودارنس 9، 

والكرامة 4، واالستقالل 3، والكفاح نقطة واحدة.
الحاصالن على الترتيبين األول والثاني في كل مجموعة سيتأهالن مباشرة للمرحلة 
الثانية، ويقام نصف دوري بين صاحبي الترتيبين الثالث النضمام فريقين منهما للمرحلة 
كل  من  والثاني  األول  ويتأهل  التجمع  وبنظام  مجموعتين  من  سيتقام  التي  الثانية، 

مجموعة للنهائيات.
من ناحية أخرى، أسدل الستار على بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 
عاما، التي استضافتها مدينة بورسعيد المصرية بتتويج فرنسا بكأس وذهبية البطولة، 
وتوجت منتنيغرو بالميدالية الفضية ومصر بالميدالية البرونزية، وفي بقية الترتيب، جاء 
رابعا منتخب رومانيا، وخامسا الجزائر، وسادسا إيطاليا، وسابعا تونس، وثامنا تركيا، 
وتاسعا المغرب، وعاشرا السعودية، والحادي عشر اإلمارات، والثاني عشر ليبيا، حيث كشف 
مقرر لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، شكري العطوشي، أن الجهاز الفني لمنتخب ليبيا 
مواليد 2002 استقر على اختيار 20 العبا لتمثيل ليبيا في بطولتي شمال أفريقيا بتونس، 

والبحر المتوسط بمصر.
وأضاف العطوشي في تصريحات خاصة إلى »الوسط« أن تجمع المنتخب في طرابلس 
تواصل لمدة خمسة أيام تحت إشراف المدربين أسامة المسالتي وحاجي المالطي قبل 
بمشاركة  الماضي  فبراير  في  أفريقيا  بطولة شمال  في  للمشاركة  تونس  إلى  التوجه 

منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

النصر يتأهل في كأس اليد بالفوز على الهالل 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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● االتحاد في الدوري الممتاز

● الزناد يسقط خصمه الكاميروني تشامبا

● بن شيخة يودع االتحاد

الزناد يقود جيال ذهبيا في املالكمة

طرابلس – الصديق قواس 

البطل العالمي يواصل انتصاراته المدوية بالقاضية الـ 12 آخرها أمام بطل كوبا البنتيرا 

الشقيق األصغر عبدالمعز يسير على الدرب ويحقق القاضية في أول ظهور عالمي له بمالطا 

بربيش يعلن نفسه بقوة ويقدم أوراق اعتماده في عالم المحترفين 

حمدي  الجديد  مــدربــه  أبوسليم  ــادي  ن قــدم 
القدم  لكرة  األول  الفريق  سيقود  الــذي  باطاو 
أكرم  للمدرب  خلفا  الممتاز  الليبي  الــدوري  في 
المدرب  مهمة  النادي  إدارة  وأسندت  الهمالي، 
المساعد ليونس الشيباني، ودرب أكرم الهمالي 
ومن  جيدة،  نتائج  معه  وحقق  أبوسليم  فريق 
قبل  بثالثية،  االتحاد  فريق  على  فــوزه  بينها 
الجزائري  للمدرب  خلفا  االتحاد  فريق  يقود  أن 
عبدالحق بن شيخة الذي تمت إقالته عقب مباراة 
االتحاد والمدينة، وكانت إدارة االتحاد كلفت في 
وقت سابق المدير الفني للفئات السنية البلجيكي 
إيفان ميناريت لتدريب الفريق األول لكرة القدم.

تغيير  الموسيقية في  الكراسي  لعبة  وتتواصل 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  بالدوري  المدربين 
أن  إسماعيل  محمد  المدرب  وأكــد  سبق  حيث 
جاءت  سرت  خليج  فريق  تدريب  من  استقالته 
الالعبين  من  لعدد  إضافة  وجــود  عدم  بسبب 
يساعدوه  لم  الالعبين  هــؤالء  وأن  بالفريق، 
في  إسماعيل  وقال  والمباريات،  التدريبات  في 
أجواء  وجد  إنه  »الوسط«  جريدة  إلى  تصريح 
كل  له  قدمت  التي  الــنــادي  إدارة  من  رائعة 

العوامل المساعدة وكانت في مستوى التقدير، 
اإلضافة  تقديم  بعدم  شعوره  أن  مؤكدا 
االستقالة،  وسبب  الرحيل  في  السبب  كان 
استمر  لو  جيد  الشهري  راتبه  أن  وأضاف 
كما  لنفسه،  احتراما  االستقالة  فضل  لكنه 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  إن  قال 
ألغلب  الطموحات  مستوى  في  يعد  لم 
من  األندية  بعض  إدارة  بسبب  المدربين 

جهة وسوء المالعب من جهة أخرى 
من  ــادة  ج وقفة  تحتاج  التي 

الدولة.
تغيير  ماراثون  وتواصل 
مدرب  آخرهم  المدربين، 
ــور صــبــري  ــق ــص نــــادي ال
البوهالي الذي يلعب فريقه 
األولى،  الدرجة  دوري  في 
كما غادر المدرب التونسي 
والذي  البوهالي،  صبري 
تواجده  على  يمض  لم 
وأعلنت  أســابــيــع،  ثالثة 
تعاقدها  الصقور  إدارة 

الذي  رحيل  صالح  الوطني  المدرب  مع 
الماضي،  الموسم  التحدي  درب 
المدربين  رابع  رحيل  صالح  ويعد 
اإلدارة،  معهم  اتفقت  الــذيــن 
البوهالي  صبري  التونسي  فقبل 
عبدالحفيظ  الصقور  قلعة  غــادر 
مفتاح  بعد  جــاء  ــذي  وال أربيش، 
المقرحي، أما فريق الصقور فانتدب 
البرازيلي  منهم  الالعبين،  عديد 
إضافة  زيـــزو،  والمصري  ليو 
المحليين،  الالعبين  لبعض 
اإلدارة  ــة  أروق شهدت  كما 
عدة تغييرات بإضافة بعض 
اإلدارة،  لمجلس  األعــضــاء 
مدير  منصب  تغيير  تم  كما 

الكرة بالنادي.
وفــــي وقــــت ســابــق، 
نــادي  إدارة  ــدات  ــاق ــع ت
ــا مع  ــي ــم ــة رس ــن ــدي ــم ال
علي  الوطني  ــمــدرب  ال
ــنــي لــتــدريــب  ــمــرجــي ال

الوطني  للمدرب  خلفا  القدم  لكرة  األول  الفريق 
جمال اخميس الذي قدم استقالته رغم أن الفريق 
تواجد وقتها في الترتيب الثالث برصيد 9 نقاط، 
حيث  المتميزين،  المدربين  من  المرجيني  فعلي 
معه  وحقق  السويحلي  فريق  الموسم  هذا  درب 
إلى  الماضي  الموسم  معه  ووصل  جيدة  نتائج 
العديد  درب  كما  مجموعته،  في  الثاني  الترتيب 
الوطني،  للمنتخب  مساعدا  وعمل  الفرق  من 
مع  الزاوية  األولمبي  نادي  إدارة  تعاقدت  وأيضا 
الفريق  لتدريب  اشبيل  منير  التونسي  المدرب 
األول بديال للمدرب الوطني عادل الشتوي، الذي 
النتائج  بعد  الفريق  تدريب  من  استقالته  قدم 
السلبية وتواجد الفريق في آخر ترتيب المجموعة 
الثانية بنقطتين، حيث شهد الدوري في أسبوعه 
بينهم  من  المدربين  من  عدد  استقالة  الخامس 
خميس  وجمال  السويحلي،  من  المرجيني  علي 
من المدينة، وأحمد السنفاز من التحدي، وفوزي 
العيساوي من النصر، وسبق الشبيل تدريب فريق 
المدينة الموسم الماضي، حيث يتمتع بخبرة في 
الدوري الليبي، األمر الذي قد يسهل من مهمته 

مع األولمبي الزاوية في التعرف بالالعبين.

باطاو والهمالي أحدث وجوه ماراثون تغيير املدربني

دارنس  فريق  على  بنغازي  األهلي  فاز 
بهدف دون مقابل ليصبح الفريق متصدرا 
نقطة،   18 برصيد  الثانية  المجموعة 
متساويا مع األخضر الذي أصبح في الترتيب 
أقيمت  المباراة  مباراة،  وتنقصه  الثاني 
األسبوع  منافسات  ضمن  بنينا  بملعب 
الثامن من الدوري الليبي الممتاز، وسجل 
هدف المباراة الوحيد لفريق األهلي بنغازي 
61 من  الدقيقة  الشاعري في  الالعب عمر 

زمن المباراة.
بهذه النتيجة أصبح فريق األهلي بنغازي 
متصدرا المجموعة برصيد 18 نقطة، وبقي 

دارنس بنفس رصيده السابق، 6 نقاط.
الليبي  الدوري  في  الموعد  وتجدد 
الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب طرابلس 
سلبيا،  وتعادال  أبوسليم  مع  الشط  التقى 
بينما فاز األهلي بنغازي، على ملعب بنينا، 
قدمت  حين  في  دارنس،  على  بهدف 
إدارة نادي السويحلي احتجاجا إلى رئيس 
لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  وأعضاء مجلس 
الليبي لكرة  العام لالتحاد  القدم، واألمين 
المسابقات  تنظيم  لجنة  ورئيس  القدم، 
لجنة  رئيس  إلى  إضافة  الليبي،  باالتحاد 
التحكيم العامة، وأوضحت رسالة االحتجاح 
ورئيس  المباراة  حكم  ضد  النقاط  عديد 

أبوعون،  ساسي  طرابلس  األهلي  نادي 
وطالبت إدارة النادي في ختام الرسالة بأن 
االحتفاظ  احتجاجا مع  النادي تسجل  إدارة 
جميع  لدى  كامال  النادي  بحق  بالمطالبة 
واللوائح  القانونية  وبالطرق  الجهات 
المحلية والدولية ومعاقبة من خان العهد 

حسب الرسالة.
واالحتجاجات،  المشاكل  تزايد  وأمام 
وأحد  السابق  المجد  نادي  رئيس  أبدى 
الرياضية،  والقوانين  باللوائح  المهتمين 
عبداهلل شعماش، اندهاشه من قيام بعض 
التحكيم  هيئة  بإنشاء  الرياضية  الجهات 
للرياضة  عام  قانون  وجود  الرياضي دون 
إنشاء  حق  له  من  ويحدد  المجال،  ينظم 
هذه الهيئة، وقال شعماش في تصريح إلى 
إصدار  في  التأخير  إن  »الوسط«،  جريدة 

قانون عام للرياضة وفق تطورات المرحلة 
يتناغم مع الوضع الرياضي الحالي سيجعل 
وفوضى  االختصاصات  في  تداخال  هناك 
الرياضي  الوسط  يعيشه  ما  وهو  عارمة، 
حاليا، ودعا شعماش رئيس الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، 
بشير القنطري، لدعوة المهتمين لمناقشة 
على  الرياضة  عام  قانون  إنشاء  وطرح 

الجهات التشريعية في البلد.
نادي  رئيس  طالب  نفسه،  الوقت  في 
بأهمية  كعبور،  أبوبكر  السابق،  المدينة 
الرياضيين  من  بعناصر  مستقبال  الدفع 
حالة  في  الليبي  الكرة  اتحاد  في  القدامى 
تصريح  في  وقال  جديدة،  انتخابات  إجراء 
»جيل  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاص 
من  كفاءات  فيه  والتسعينات  الثمانينات 
تشكيلة  في  تكون  أن  يمكن  الرياضيين 
فاعلية،  أكثر  دماء  لضخ  الكرة  اتحاد 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس 
في  فعلية  نقلة  لخلق  دعا  القنطري  بشير 
أكثر  واالقتراب  تنظيمه  وإعادة  المجال 
من المؤسسات الرياضية، لذا أنوه إلى أن 
القرارات العاطفية وتفكير بعض الشخصيات 
في االنتخابات وكسب األصوات هدف، أكثر 

من تفكيرهم في خدمة كرة القدم«.

● الهمالي

األهلي بنغازي يفوز والسويحلي يحتج
دعوة لتجنب إنشاء هيئة 

التحكيم الرياضي دون قانون 
عام للرياضة
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حدث هناك؟

رتب ما حدث.. ومن شارك فيه؟

يكشف بالتفصيل ما حدث هناك؟

سيكون اللقاء الثاني؟
أبوظبي؟

اجتماع أبوظبييمكن تقييم مخرجات اللقاء؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

محمد عقيلة العمامي

 كل شيء  

في مطلع التسعينات زرت جباًل في الصين يستقطع منه 
الرخام، وهناك رأيت بشرًا بعدد سكان مالطا يحملون فوق 
متسلقين  وآخرين  ملون،  رخام  من  أطنانًا  بدائية  عربات 
حبااًل، أو واقفين على سقاالت، تغطي سفح جبل، وأصوات 
نقر األزاميِل تتسابق بغير تناغم. كان المشهد وكأنه من 
فيلم عن العصر الحجري. قلت للمترجم إن العالم تطور، 
إنهم يستخدمون آالت عمالقة لقص ونقل المرمر! فلماذا 

ال تستخدمون مثل هذه اآلالت؟!
بانحناءات صينية معبرًا  المترجم، وأخذ يحييني  تبسم 
نترك  أن  يرضيك  »وهل  وأجابني:  لرأيي،  احترامه  عن 
شركاءنا في الوطن من دون عمل؟ إنهم ال يعرفون شيئًا 
سوى قص الرخام، بل هناك من يؤسس، منذ أن يتزوج، 
وأحيانًا  باإلزميل،  واحــدة،  قطعة  قص  على  كلها  حياته 
باآلالت  العمل  نتبديء  أن  قررنا  إننا  قصها.  أبناؤه  يتمم 
العاملين هنا بحيث  في منطقة أخرى، وندرب لها أطفال 
يستلمون العمل فيما بعد، وباآلالت«. صمتُ، فلم أجد ما 

أقول!
لم يكن المرمر مهنتي وال من اهتماماتي، وزيارتي في 
الجميل  الحجر  هذا  كان  صديق  رفقة  كانت  الرحلة  تلك 
إيطاليا  في  ثانية  معه  ألتقي  أن  ويتصادف  عمله،  مجال 
بفندق اعتدت اإلقامة فيه بميناء »السبازيا« التجاري الذي 
تشحن منه العديد من سلع شمال إيطاليا إلى ليبيا. وفي 
المساء قدم لي السيد فرانزوني، وجدته شخصية مريحة 
إلى  مغادرته  عند  ودعاني  شتى  مواضيع  في  وتحدثنا 
المجيء مع صديقي اليوم التالي إلى )كرارا(، وما أن سمعت 
االسم جنى تذكرت أنه متداول جدًا في ليبيا عند الحديث 
عن الرخام، بل وكثيرًا ما وجدته مشترطًا في المواصفات 

القياسية في مشاريع البناء الحكومية.
لم يخطر ببالي أن اسم الرخام هو اسم المدينة التي 
أنه  والحقيقة  إيطاليا،  في  للرخام  التجارية  العاصمة  تعد 
تلك  في  البرية  الجديان  موسم  هو  الوقت  بأن  أغراني 
المنطقة. وبالفعل كان يومًا حافاًل. شاهدت خالله طريقة 
الليلة  تلك  الصين.  في  عما شاهدته  تمامًا  تختلف  أخرى 
غير  شيء  وال  الرخام  عن  وتحدثنا  فخمة  وجبة  تناولنا 
الرخام، فالسيد فرانزوني، الذي يعد رجل الجيل الثالث في 
عن  يتحدث  وكأنه  عنه  يتحدث  الذي  الحجر،  هذا  صناعة 
غادة الكاملياء، قال إن الرخام تراجع استخدامه بعد العصر 
الفيكتوري، وفضل المعماريون القوالب الخرسانية والزجاج 
على  فريدًا  جمااًل  يضفي  الرخام  أن  إلى  انتبهوا  ولكنهم 
األبنية فعادو إليه مجددًا، خرجت نسخ التماثيل المرمرية 

وتصدرت المداخل والميادين.
»مرمر« مثلما نسمي الرخام، هو في الواقع كلمة يونانية 
تنبثق  التألق  ومن  يتألق،  وتعني  »مارميرين«  األصل 
العظمة والجمال والنبل وهي سمات الرخام الرئيسية، منه 
الخلود.  مادة  آلهتهم، فصار وكأنه  تماثيل  اليونان  نحت 
وظل الرخام رمزًا للغنى والسلطان، وصفه »سفر الخلود« 
بأنه من األحجار العظيمة والثمينة، وتفاخر به اإلمبراطور 
أغسطس بأنه جاء إلى روما وهي مبنية بالطوب وتركها 
الرومانية  االمبراطورية  انهارت  وبعدما  بالرخام،  مبنية 
بها  وبنوا  المدينة  المتشددون قصور  المسيحيون  سلب 
بطرس  القديس  كنيسة  أشهرها  لعل  الكنائس  بعض 
وزينت باألعمدة الرخامية التي أخذت من أطالل الوثنيين. 
وزينوا به أيضًا كاتدرائية القديسة صوفيا في إسطنبول، 
التي ظلت طوياًل أكبر وأعظم كنائس أوروبا إلى أن حولها 

محمد الفاتح إلى مسجد.
والكتب  للمخطوطات  »بلينيكي«  مكتبة  الرخام  وزين 
المخطوطات  يحمي  فكان  المتحدة،  بالواليات  النادرة 
تتوهج  الليل  وفي  المباشرة،  الشمس  ضوء  من  النادرة 
لنا  ثم لخص  الكهرمان!  بلون  دافئ خافت  القاعة بضوء 
وتحلم  وتتحدث  تأكل  كارارا  مدينة  أن  )فرانزوني  السيد 
بالرخام، ويبلغ مجمل إنتاجها السنوي 760 ألف طن، فيما 
يبلغ إنتاج إيطاليا الكلي من الرخام مليونًا و300 ألف طن 
بعيد  من  بقرابة  متواضع  بأصل  ينتمي  والرخام  سنويًا.. 
إلى األلماس، فهو ليس أكثر من فحم متبلور، فأبوه الحجر 
العصور  خالل  المحيطات  في  تكون  الذي  العادي  الجيري 
األولى من بقايا ماليين األصداف الدقيقية، ثم تشكل بعد 
أكثر من 25 مليون سنة عندما اضطربت الجبال وانحسرت 

البحار، أسفل سفينة سيدنا نوح.
قديمة  مقالة  من  هذه  الرخام  معلومات  لخصت  لقد 
المرمر  تتحددث عن هذا  بالحياة«  ينبض  عنوانها »حجر 
هذه  وحتى  للقبور،  شواهد  له  استعماالتنا  أكثر  الذي 

الشواهد حُرمت، وأخذوا يتسابقون على إزالتها!

حجر ينبض بالحياة

 كان يومًا حافاًل 
شاهدت خالله 

طريقة أخرى 
تختلف تمامًا 

عما شاهدته في 
الصني

للفنان الراحل محمد إدريس مسرحية عنوان »نحن ال نزرع القعمول«... تلك النبتة التي تنتشر 
وتنمو في منطقة الشرق الليبي، فهذه النبتة البرية تعتمد فقط على األمطار. والقعمول هو 

النسخة البرية من نبات الخرشوف، الذي يطلق عليه الليبيون اسم »القعمول المصري«، وهو 
نبتة لها أشواك تزحف أوراقها على األرض، وليس لها ساق وتنمو الثمرة فوق األوراق، ويمكن أن 

تنطق الكلمة مفردة »قعمولة«.
ويخرج النبات مع بداية الربيع، وال يستمر موسمه طوياًل، بعد مضي شهر تقريبًا يبدأ القعمول 

في االصفرار والذبول، ومن ثم يصبح نبتة قاسية وال تعد تصلح لألكل، ويقال عنها )شيبت( أي 
أن القعمولة يخرج لها شعر أبيض مثل الشيب، وتتحول فيما بعد هذه األشياء إلى بذور. وبما أن 

القعمول نبات شوكي فإن قطفه ال يتم باليد مباشرة، بل تستخدم أداة تشبه القادوم، يسميها 
أهل تلك المناطق »النقاية«، إضافة إلى طريقة ضرب القعمولة بالقدم إلى أن تقتلع من مكانها، 

ويسمى قطف الثمرة في ليبيا »بحش القعمول«. يمكن أن يؤكل القعمول نيًئا أو مشويًا فيما 
يسمى )بالفريكة(، وهي عبارة عن إشعال الحطب ووضع القعمول فيه مباشرة، أو مطبوخًا في 

ماء وملح، كما يمكن إعداد عدة أكالت منه مثل: المبطن، إذ يحشى باللحم المفروم مثلما يعمل 
بالبطاطا المبطنة أو المبطن كما يسمى في الغرب الليبي، أو يوضع مع خضار ومرق الكسكسي، 

وكذلك يوضع مع خلطة األرز.
مع ظهور أول قعمولة يبدأ موسم النزهات والزردة في المنطقة الشرقية، فترى الناس في 

المزارع أو في األماكن التي ينمو فيها القعمول والتي ال يملكها أحد، فيعتبر فقط القعمول من 
أهم األشياء التي يستمتع بها الناس في هذه النزهات.

 في ليبيا.. »نحن ال نزرع القعمول«

 الرخام ينتمي 
بأصل متواضع 
بقرابة من بعيد 

إلى األملاس، 
فهو ليس أكثر 

من فحم متبلور

أقوالهم

»توحيد جميع المؤسسات الليبية 
سواء العسكرية واألمنية أو 

االقتصادية شرط لنجاح المسار 
السياسي الليبي«.

وزير الخارجية الجزائري
عبدالقادر مساهل

»ليبيا تحتاج إلى مزيد المساعدة من 
الواليات المتحدة لتخطي انقساماتها 

السياسية«.

وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني
فتحي باشاغا

»زيارتي إلى سبها تعزز العمل مع 
اإلدارة المحلية والمنطقة الجنوبية 

لدعم قطاعات الخدمات«.

نائبة رئيس بعثة األمم المتحدة 
في ليبيا للشؤون اإلنسانية

 ماريا ريبيرو

مصارعة الجمال محبب 
ومحظور في باكستان

ترتفع أصوات الحضور عند دخول قافلة الجمال المزينة 
إلى الحلبة المغبّرة حيث ستتواجه هذه الحيوانات في 

تقليد شعبي لكنه محظور في باكستان. وتزال األجراس 
الصغيرة والزينة التي تغطي الجمال قبل أن تبدأ خوض 

المواجهات. وتستخدم هذه الحيوانات عنقها وتلجأ 
إلى العض محاولة طرح الخصم أرضا. وغالبا ما ترتفع 

التأوهات وصيحات األلم. ويقول أحد المتفرجين ويدعى 
عتيق الرحمن لوكالة فرانس برس "هذا حدث ثقافي 
ويأتي الناس لحضوره بحماسة واندفاع. يمكن رؤية 

الحماسة هنا". ومصارعة الجمال محظورة في باكستان 
لكن رغم ذلك يستقطب نشاط كهذا الجموع. وزخرت 

البالد بتاريخ 
طويل من هذه 

المواجهات 
الدموية أكانت 

بين دببة أو ديكة 
أو حتى كالب. 

إال ان محبي 
هذه "الرياضة" 

ال يأبهون لهذه 
االنتقادات 

مؤكدين أنه 
تقليد في أرياف 

والية بنجاب.

 دواء أميركي جديد مضاد لالكتئاب
أعطت الوكالة األميركية لألغذية واألدوية )اف دي ايه( الضوء األخضر الثالثاء لتسويق عقار جديد مضاد 
لالكتئاب من شأنه أن يحسّن كثيرا سبل عالج هذه االضطرابات التي غالبا ما يقّلل من خطورة تداعياتها. 
ويسوّق جزيء إسكيتامين على شكل رّذاذ أنفي يسّكن معاناة المرضى البالغين الذين ال تجدي معهم 
األدوية التقليدية، مثل "بروزاك"، نفعا. وسيباع العقار الجديد في الواليات المتحدة تحت اسم "سبرافاتو" 
وهو من إنتاج مختبرات "جانسين" التي تشمل األنشطة الصيدالنية لمجموعة "جونسون أند جونسون". 

ولن يعطى للمرضى سوى بموجب وصفة طبية بسبب آثاره الجانبية.
وقال الطبيب بيير دور ماريكور المسؤول في مستشفى سانت-آن في باريس الذي شارك في تجارب 

سريرية موّلتها "جانسين" إنه "بالفعل تقدّم كبير في معالجة االكتئاب".

 روال منصور.. 
ظل »هيفاء«

عادي  شخص  يحاول  وفيها  قديمة،  ظاهرة  بالمشاهير  الهوس 
فيحاول  به،  متأثر  ما  بنجم  وتصرفاته  في شكله  قريبا  يبدو  أن 
أجرى  الذي  الرجل  ماجيك،  هيفا  ظاهرة  وبعد  بأي شكل،  يقلده 

اللبنانية  النجمة  من  مطابقة  نسخة  ليصبح  تجميل  عمليات 
هيفاء وهبي، تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي صورا 
للمذيعة السورية روال منصور تبدو فيها نسخة طبق األصل 

عن هيفاء.
المرّة لم يكن مجرّد شبه  تقارير إعالمية، فإن هذه  وحسب 
روال  المذيعة  يشاهد صور  من  أّن  بحيث  تام  تطابق  بل  عادي، 
أّن  حتّى  نفسها،  هيفاء  ليست  أنّها  يصدّق  يكاد  ال  منصور، 
محرك البحث األشهر عالميا »غوغل« يحفظ صور روال على أنّها 

لهيفاء. ومن جانبها، لم تعلق هيفاء على الموضوع كما اعتادت 
من  عنها  يبحثن  لهنّ شهرًة  تحّقق  ال  كي  مقّلداتها  تجاهل 

خالل التشبّه بها.

»لدول الجوار مصلحة كبيرة 
في رؤية ليبيا موحدة«.

وزير الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي
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