
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
5.497.181.181.167.148.34

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
1617172216

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 التاريخ في »قصعة« خشبية..
من البريقة لمتحف طبرق

ص16

انخفاض

فضاء

تطلق وكالة »ناسا« اليوم الخميس 
ثالثة رواد فضاء على متن مركبة 

الفضاء Soyuz MS-12 فى رحلة إلى 
محطة الفضاء الدولية، إذ من المقرر 
أن ينضم رائدا فضاء أميركيان وآخر 
روسى إلى الطاقم على متن محطة 

الفضاء الدولية ليبلغ عدد رواد الفضاء 
بالمحطة الدولية بعد وصول الثالثي 

إلى ستة أشخاص.

للنفط  المنتجة  الدول  خفضت منظمة 
العالمي  للطلب  توقعاتها  »أوبك« 

على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج 
العمل  المنافسين، بما يبرر تمديد 

باتفاق خفض اإلمدادات المبرم مع 
روسيا وغيرها من حلفاء المنظمة لما 
بعد النصف األول من 2019. وقالت 
»أوبك« في تقرير شهري إن الطلب 

على نفطها في 2019 سيصل في 
المتوسط إلى 30.46 مليون برميل 

يوميا، بما يقل 130 ألف برميل يوميا 
عن توقعات الشهر الماضي ودون 

الحالي. إنتاجها  مستوى 

ألف 150
أفغاني

بين قتيل وجريح خالل السنوات الخمس 
األخيرة في أفغانستان.

مستشار األمن القومي األفغاني السابق، 
محمد حنيف أتمر

نفط

كل شيء

رحلة

قريبا في ليبيا
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هالة صدقي: حرمت من 
تسجيل أدعية دينية ألن 

اسم جدي »جورج«

املحترفون التسعة 
قاطرة »الفرسان« 

نحو «األمم«

موقع أميركي: إحباط غربي من استمرار األزمة الليبية
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املبروك يكشف »بيزنس« أصحاب املخابز ومافيا الدقيق املدعوم

فائض في ميزان املدفوعات ألول مرة منذ 2013

 أشتية
دون أية مقدمات، شرع الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس في تغيير 
مجرى معادلة توازنات اللعبة السياسية 

بتغيير وزاري، ربما في مسعي للخروج 
من عزلة طال أمدها منذ وصول الرئيس 

األميركي ترامب إلى قمرة القيادة 
في البيت األبيض.

محمد اشتية القيادي بحركة 
فتح كان العنوان المفضل 

لعباس في اختيار رئيس 
الحكومة الجديد، إذ إنه 

من المحسوبين على تيار 
»أوسلو«، ومؤيد قوي لما 
يعرف بـ»حل الدولتين«، 
وإقامة دولة فلسطينية 

الى جانب الكيان 
الصهيوني.

محللون يقولون إن تشكيل 
هذه الحكومة سيساهم 

في عزل حركة حماس 
التي تسيطر على قطاع 

غزة، والطرف الثاني األكبر 
في الفصائل الفلسطينية، 

لكن السؤال األوسع هو: هل 
سيكون أشتية هو أول جسور 
عباس للمصالحة مع الالعبين 

الكبار والدخول في صفقة 
القرن؟!

متى وأين سيعقد ومن سيحضره ومن يضمن تنفيذ مخرجاته؟
غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  حــاول 
كــشــف بعض  ــبـــوع،  األسـ هـــذا  ــة،  ــام س
مع  التعامل  في  عليه  أخذ  الذي  الغموض 
الليبي،  الوطني  الملتقى  انعقاد  موضوع 
والتي  ليبيا،  في  األزمــة  لحل  خطته  وفق 
األمن  مجلس  أمام  الماضي  العام  طرحها 

واسعين. دوليين  ودعمًا  تأييدًا  والقت 
باإلجابة  هنا  الغامض  الجانب  ويتعلق 
ومعايير  ــان  ــزم وال المكان  أسئلة:  عــن 
المتوقعة،  والمخرجات  المشاركين  اختيار 

الخارج. إلى جانب دور  تنفيذه،  وضمانات 
ــى  ــي تــصــريــحــات أدل ــة، ف ــال ســام وقـ
إزالــة  محاولة  -ضمن  األسبوع  هــذا  بها 
سيكون  الموعد  عن  اإلعان  إن  الغموض- 
من  أقل  في  »سينعقد  وإنه  أيام«،  »خال 
تداوله  ما  لتنفي  البعثة  عادت  ثم  شهر«، 
مكان  عن  الليبيين،  الـ»فيسبوك«  نشطاء 

الملتقى. عقد  وزمان 
التي  المدينة  أو  المكان  ســـؤال  ــا  أم
ما جرى  ورغم  االنعقاد،  فعاليات  ستستضيف 
أن  إال  بعينها،  مدينة  اختيار  بشأن  تداوله 
المبعوث األممي أشار في مقابلة له مع قناة 
 14« في  الوضع  دراسة  إلى  األحرار«  »ليبيا 
مدينة« ليبية الختيار مكان لانعقاد، واستقر 

االختيار على »ثاث مدن من بينها«.
بالمشاركة  بالمستهدفين  يتعلق  وفيما 
أستطيع  ال  »أنا  سامة:  قال  الملتقى،  في 
مكان  فــي  ليبي  مايين  ستة  أجمع  أن 
الملتقى  أن  ــى  إل أشــار  لكنه  ــد!!«،  ــ واح
جميعًا،  الليبيين  من  فئة   23« سيشمل 
كل  عن  اثنان  أو  ممثل  هناك  وسيكون 
ورؤســاء  األحـــزاب،  »الــمــدن،  منها  فئة«، 
وشيوخ  النقابات،  ــاء  ورؤسـ الجامعات، 
مجلس  من  وأعضاء  والبلديات،  القبائل، 
األجسام  وكل  الدولة،  مجلس  ومن  النواب 
والمكونات  والــســيــاســيــة،  االجتماعية 

العرقية«. واألقليات 
وقريبًا من هذه التصريحات، أعلن رئيس 
باده  أن  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء 
هذا  نهاية  الملتقى  تنظيم  على  تعمل 
نقلتها  تصريحات  -حسب  معتبرًا  الشهر، 

»خطوة  أنــه  اإليطالية-  »نــوفــا«  وكــالــة 
مما  سياسي«،  حل  إلى  للوصول  أساسية 
الثقة  مصدر  حول  للتساؤل  متابعين  دفع 
وكيف  التوقيت،  تحديد  فــي  اإليطالية 

تنظيمه؟!. على  إيطاليا  ستعمل 
أن  اإليطالية  الحكومة  رئيس  تأكيد 
سيشاركون  المسلحة«  الجماعات  »أعضاء 
تصريحات  إليه  تشر  لــم  الملتقى،  فــي 
تساؤاًل  يطرح  الذي  األمر  األممي،  المبعوث 
المسلحة  التشكيات  مشاركة  حقيقة  حول 
ال  األرض  على  قوة  ولها  فاعًا  باعتبارها 

الليبي. المشهد  في  تجاهلها  يمكن 
التمثيل  ســؤال  فــإن  محللين،  وحسب 
»الشيطان  بمثابة  سيبقى  عليه  المتوافق 
هذا  وفــي  التفاصيل«،  في  يكمن  ــذي  ال
سعد  النواب  مجلس  عضو  طالب  السياق 
عــادل  تمثيل  ــود  وج بــضــرورة  المريمي 
في  ستتواجد  كانت  إن  الليبية  للقبائل 

فيه«. جدًا  مهمة  نقطة  باعتبارها  المؤتمر 

تأكيد  كان  األعمال،  جدول  سؤال  وفي 
»بوتقة  على  سيعتمد  الملتقى  أن  سامة 
جــاء  ــا  م منها  ــمــدخــات،  ال مــن  ــة  واســع
والدولة  النواب  مجلسي  اجتماعات  في 
ــاءات أبــوظــبــي وبــاريــس  ــق ومــبــادرات ول
التي  األممية  العمل  خطة  وطبعًا  وباليرمو، 
مخرجات«،  إلى  الوطني  الملتقى  سيحولها 
لكن هذا التصريح تجاهل اجتماعات المسار 
مما  الماضي،  العام  عقدت  التي  التشاوري 
مخرجاتها  كانت  إذا  ما  حول  تساؤاًل  يطرح 

حبرًا على ورق؟!.
التشاوري  المسار  اجتماعات  أن  إلى  يشار 
مركز  نظمها  الليبي  الوطني  للملتقى 
أبريل   5 من  الفترة  في  اإلنساني  الحوار 
 77 وشملت  الماضيين،  يوليو   11 إلــى 
المهجر«  »مدن  وفي  بلدية   43 في  جلسة 
شارك  كما  مهمة،  ليبية  جاليات  تضم  التي 
1300 استبيان خاص بالمسار  الليبيون في 
مشاركة   300 من  يقرب  وما  التشاوري، 

وفق  اإللــكــتــرونــي،  البريد  عبر  مكتوبة 
للملتقى. الرسمي  الموقع 

التشاوري  المسار  إشـــارات  ــرز  أب ومــن 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  على  »اتفاق 
الحكم،  ونظام  اآللــيــات،  حــول  وخــافــات 
المالية،  المؤسسات  ووضــع  والسيادة، 
والحكم  العامة،  الوظائف  اختيار  ومعايير 
التي تشهد  الملفات  الفيدرالي، وغيرها من 
فبراير  السابع عشر من  منذ  واسعة  خافات 

.»2011 العام 
الملتقى الوطني قد ينعقد عاجًا أو آجًا، 
هي  تبقى  مخرجاته  تنفيذ  ضمانات  أن  إال 
الفاعلين  من  واسع  لطيف  الشاغل  السؤال 
وهو  الليبي،  الشأن  والمتابعين  السياسيين 
للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  أكده  ما 
األمم  مبعوث  مع  لقاء  خال  المشري،  خالد 
بمعرفة  مطالبًا  الماضي،  األحد  المتحدة 
يتم  ما  لتطبيق  ستقدم  التي  الضمانات 
من  وفد  مع  لقاء  في  وكرره  عليه،  االتفاق 
الثاثاء. األفريقي،  واالتحاد  المتحدة  األمم 

الذي  الكبير  اللغط  إلى  يشار  ذلك،  إلى 
بعد  بأبوظبي،  حفتر   - السراج  لقاء  أعقب 
مكتوب  غير  اتفاق  عن  معلومات  ــردد  ت
فهمه  ما  وهو  االنتقالية،  المرحلة  إلنهاء 
تقاسم  بشأن  تفاهم  أنــه  على  البعض 
المرحلة  وقيادة  الطرفين  بين  السلطة 
كما  االنتخابي،  لاستحقاق  وصواًل  القادمة، 
ستتم  الحالة  هذه  في  أنه  كثيرون  اعتبره 
الوطني  الملتقى  في  االتفاق  هذا  شرعنة 
بقية  حفيظة  ــار  أث ــذي  ال ــر  األم وتثبيته، 
بالكشف  المطالبة  إلى  ودفعتهم  األطراف 

أبوظبي. عن حقيقة ما جرى في 
محوري  سؤال  يبقى  األجواء،  هذه  وسط 
كانت  إذا  مــا  ــول  ح الــمــراقــبــون  يطرحه 
وهو  تكتمل؟،  لم  الموضوعية  الشروط 
الملتقى،  لعقد  جاهز  غير  سامة  يجعل  ما 
تتزايد  فيما  العاجل،  القريب  في  األقل  على 
أو  أمنية  تطورات  تحدث  أن  من  المخاوف 
بشأن  تفاؤل  من  تبقى  بما  تطيح  ميدانية، 
بين  واضــح  سباق  أمــام  الملتقى،  انعقاد 
أزمة  لحل  والعسكري  السلمي  المسعيين 

الباد.
التفاصيل ص3

< غسان سالمة يتحدث  في أحد اجتماعات المسار  التشاوري للملتقى

23 فئة من  الملتقى يشمل 
على  واالستقرار  جميًعا..  الليبيين 

3 مدن الختيار إحداها النعقاده

الملتقى يعتمد على ما جاء في 
اجتماعات النواب والدولة ومبادرات 

ولقاءات أبوظبي وباريس وباليرمو 
وخطة العمل األممية

»االنقسام« يحيي نزاعات قديمة حول النفط الليبي
السلبية  االنعكاسات  من  محللون  حذر 
على  الباد  في  السياسي  لانقسام 
النفطية، في ظل محاولة بعض  الثروة 
نزاعات  ملفات  فتح  إعادة  الجوار  دول 
منذ  طويت  التي  النفطية،  ــثــروة  ال

ثمانينات القرن الماضي.
خلفية  على  الجدل  وتيرة  وارتفعت 
تصريحات رئيس قسم الدراسات العامة 
التونسية  بالمؤسسة  لاستكشاف 
عن  حداد،  سفيان  البترولية،  لألنشطة 
غير  للطاقة  مهمة  إمكانات  »توافر 
التقليدية في تونس، وال سيما الموجود 

منها في منطقة حوض غدامس«.
والحوض المقصود تشترك فيه ليبيا 
فترة  خاف  محل  كان  بينما  والجزائر، 
 ،2011 العام  قبل  السابق  النظام  حكم 
الستغال  مشترك  اتــفــاق  يوجد  وال 
الخبير  لكن  اآلن.  حتى  الــمــخــزون 
التذكير  أعــاد  أحمد،  محمد  النفطي، 
معاركها  جميع  كسبت  »ليبيا  ــأن  ب
الملكية  وسجلت  النفطية،  الثروة  حول 
المناطق  لجميع  والقانونية  التاريخية 

المتنازع عليها«.
وأضاف: »خال حقبة الثمانينات من 

مع  مواجهات  حدثت  الماضي  القرن 
الواليات المتحدة األميركية حول سيادة 
أن  يتوقع  الذي  سرت،  خليج  على  ليبيا 
آنــذاك،  طبيعي  غاز  اكتشافات  يحوي 
»كذلك  قائًا:  وأردف  ليبيا«.  وكسبتها 
حدثت مناوشات عسكرية مع مصر حول 
حوض شرق ليبيا في منطقة الجغبوب، 
وكادت تسبب حربًا بين البلدين، لكنها 

حلت بشكل دبلوماسي«.
مع  قضائية  مواجهة  ليبيا  ودخلت 
ليبيا، فيما  النفط في غرب  تونس على 
عرف حينها بقضية »الجرف القاري«، لكن 
قانوني  بشكل  »كسبت  الليبية  الدولة 
جميع الحقوق المتعلقة بالنفط والغاز«، 

حسب تأكيدات الخبير النفطي نفسه.
المشتركة  الغاز  حقول  أن  إلى  يشار 
صراع  محل  كانت  والجزائر  ليبيا  بين 
الحقل  فــي  خصوصًا  البلدين،  بين 
أوجد  ما  »غدامس«  منطقة  في  الواقع 
صعوبة كبيرة في استغال حقل »آلرار« 
بالجزائر،  »إيليزي«  محافظة  في  الواقع 
يؤثر  الليبي  الوفاء  حقل  إقفال  إن  حيث 
وزير  قــال  المقابل  في  ــرار«.  »آلـ على 
العروسي  عبدالباري  السابق  النفط 
لـ»الوسط«: »ال توجد دراسات مؤكدة 
في  ليبيا  بين  الغاز  حقلي  ارتباط  حول 

الجزائر«.
 تفاصيل ص9

طرابلس - الوسط

الدكتور  جلست  لندن،  بالعاصمة  إقامتها  محل  في 
الليبي  الوطني  بالزي  االحتفال  مشاهد  تتأمل  ابتهال 
خال متابعتها إحدى القنوات الفضائية الليبية في يوم 
»الزي الوطني«. وال تخفي السيدة الليبية المقيمة في 
بريطانيا منذ سنوات شغفها بالزي الوطني الليبي رغم 

أنها تعيش بالمهجر منذ سنوات.
الزي قصصًا مرئية  لـ»الوسط« »يحكي هذا  وتقول 
المؤيدين  من  ــا  »أن وتضيف  ــداد«،  األجـ تاريخ  عن 
بهويتنا  تمسكنا  من  كجزء  الوطني  بالزي  بالتمسك 
احتفاالت  أمس  الباد  مدن  أغلب  وشهدت  وتاريخنا«. 
عشر  الثالث  يوافق  الذي  الوطني«  »الزي  بيوم  كبيرة 
المعيشية فقد  الظروف  من مارس من كل عام، ورغم 
جٍو  في  االحتفالية  في  والنساء  واألطفال  الرجال  شارك 
ما  كل  على  المحافظة  في  أمًا  والتفاؤل  المرح  من 
للهوية  انعكاسًا  التقليدي  الزي  ويعتبر  ليبي.  تراث  هو 
الليبية، لكنه يواجه تحديات حقيقية في اآلونة األخيرة 

بعد انتشار الموضات الغربية منذ عقود. ويقول أسامة 
يرتدون  من  »قليلون  العوينات:  منطقة  من  الثني 
غير  مابس  يرتدون  الكثيرون  وأصبح  التقليدي،  الزي 
هذا  مسميات  الكثيرون  »نسى  ويضيف  مائمة«. 
التقليدي، لكننا نطمح لعودته بقوة وفتح معامل  الزي 
ودورات في حياكته وتصميمه وتوفيره بأسعار رخيصة 

وصناعة محلية غير مكلفة«.
الليبي مع ظهور جمعيات  الزي  الخوف على  ويتزايد 
عليه  تصميمات  وتقحم  به  االهتمام  تدعي  ومنظمات 

وتروج أنها تراثية وأصيلة.
إن  الرجال، بل  الليبي عند  بالزي  العبث  يتوقف  ولم 
الزي التقليدي النسائي تعرض لتدخات أفسدته طابعه 
الصحفية من طرابلس  المدني  وتقول سالمة  المميز، 
سواء  وغيرها  الخليج  من  علينا  دخلت  األزياء  »بعض 
للرجل أو المرأة ال تمت للزي الوطني الليبي بأية صلة«.
تفاصيل ص4

 معهد سويدي: 

ليبيا األكثر استيرادًا 
لألسلحة في أفريقيا

زعم معهد »ستوكهولم« ألبحاث السالم 
السويدي، استئثار أربع دول هي ليبيا 

والجزائر والمغرب وتونس بنسبة 75 % من 
واردات األسلحة في أفريقيا خالل األعوام 

األربعة األخيرة، رغم استمرار قرار حظر 
توريد األسلحة. 

ومن المفاجئ إدراج ليبيا في التقرير 
السنوي عن تجارة األسلحة العالمية الصادر 
عن معهد ستوكهولم، الثالثاء، لكون قرار 
حظر تصدير األسلحة إلى الجيش الوطني 

ال يزال مستمرًا. وحسب التقرير، فإن »دول 
شمال أفريقيا )الجزائر، تونس، المغرب، 

ليبيا( تشكل ما مجموعه 75 % من الواردات 
إلى أفريقيا، فيما تحتل الجزائر الصدارة 

بنسبة ُقدرت بـ56 %، وقال إن الدول األربع 
زادت وارداتها من األسلحة بنسبة 20 % ما 

بين 2009-2013 و 2018-2014«.
لكن ما يثير االستفهام أكثر عدم 

تضمن التقرير أي معلومات حول مصادر 
)البلدان( األسلحة المصدرة إلى ليبيا وهي 

25 دولة تتصدر قائمة صناع المعدات 
والخدمات العسكرية.

أسئلة الملتقى الوطني تالحق سالمة

 العبث واملوضات الوافدة يهددان الزي الوطني

طرابلس ، القاهرة - الوسط

< موقع انتاج نفط في حقل الوفاء



تواصـل 02

مصدق  بين  الجدل  »يوتيوب«،  موقع  على  نشر  الفيديو  أثار 
الفيديو  يظهر  حيث  الفكرة،  تنفيذ  حاول  من  وبين  ومكذب 
األسلوب والتقنية غير العادية وال المعهودة في كيفية تقطيع 

األناناس وتناوله.

األناناس  شرائح  تقتطع  وهي  امرأة  الفيديو  يظهر  بداية 
السكين،  استخدام  دون  ومن  واإلبهام  السبابة  بواسطة 
بسهولة منقطعة النظير، الفيديو حظي بمتابعة كبيرة وصلت 

إلى قرابة نصف مليون مشاهدة خالل 28 ساعة فقط.

فيديو »كيف تأكل األناناس« يثير الجدل

جـــــــ ارك اختـــاره قبل تنـــزل دارك
ايقولوا اختــار الجــــار قبـل الــدار    

هو اللي امعاك او كل حين اصدارك
    خوك مو احذاك اللي احذاك الجار

األستاذ  مع  تضامنًا  »# الحرية_مصطفى_حدود «  هشتاغ  ناشطون  أطلق 
الجامعي مصطفى حدود الذي اعتقل من قبل ميليشيا سلفية بعد مشاركته في 
ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية في مدينة تاجوراء بسبب إبداء 

رأيه الحر حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها.
اتهمت  اعتقلته  التي  الميليشيا  إن  لها  بيان  في  »تنوير«  منظمة  وقالت 
أهله  بتعذيبه وضربه، ومنع  باإللحاد والردة وقامت  الدكتور مصطفى حدود 

وذويه من االتصال والتواصل معه.

 # الحرية_مصطفى_حدود 

أثار تعّرض »فيسبوك« ليل األربعاء–الخميس لعطل واسع 
النطاق إلى موجة من السخرية والتنمر بين رواد الصفحات 
الليبية جراء الرسائل التي اجتاحت صناديق الدردشة بين 

المستخدمين حول إشاعة تحذير من شركة فيسبوك.
وحملت الرسالة الوهمية بعض المالحظات والتعليمات 
وفردي  جماعي  بشكل  الرسالة  تداول  وجرى  واإلجراءات 
عبر  الذين  المستخدمين  بين  الفعل  ردات  اختلفت  حيث 

بعضهم عن استيائه وآخرين عن سخريتهم.
نوعه  من  األكبر  يكون  قد  الذي  العطل  هذا  وليس 
المجموعة سوى جزء من مشاكل  تاريخ  على اإلطالق في 
»فيسبوك« الحديثة، فقد كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« 
جنائًيا  تحقيًقا  أطلقوا  نيويورك  في  مدعين  أن  األربعاء 
يستهدف الشركة على خلفية تشاركها بيانات شخصية مع 
لوكالة  وفًقا  أخرى،  تكنولوجية  مجموعات 

فرانس برس.
المجموعة  وأشارت 
على صفحة »فيسبوك فور 
المخصصة  ديفلوبرز« 
التي  التطبيقات  لمطّوري 
إلى  تتفاعل مع خدماتها 
عطل تّم اإلبالغ عنه عند 
بتوقيت   10,30 الساعة 
 17,30( كاليفورنيا 

بتوقيت غرينيتش(.
على  أيًضا  وأفادت 
»على  بأنها  تويتر  في  حسابها 
علم بأن بعض المستخدمين يواجهون 
مشاكل«، متعهدة بحّلها في أسرع وقت ممكن من دون 

الكشف عن سبب العطل.
واختلفت المشاكل باختالف المستخدمين، فالبعض لم 
يكن في وسعه بتاًتا النفاذ إلى الشبكة، في حين تعّذر على 
فيسبوك  عبر  التعليقات  أو  المحتويات  نشر  اآلخر  البعض 
أو إنستغرام، كما تعّرضت خدمتا ماسنجر وواتساب لخلل 

مشابه.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

فعالً الجماعات السلفية في تاجورا 
تغولت جدًا فأصبحنا نرى مدارس 
أطفال ابتدائي سلفية بالجالبيب 
واألوالد كذلك بالجالبيب البيض 

منظر مؤسف الصراحة وكأنها دولة 
داخل الدولة.

Ghalia Suliman

إن استعمال هذا األسلوب في مواجهة 
كل شيء يتعلق بالرأي وحرية التعبير هو 
أكبر وأوضح دليل على ضعف حجة الطرف 
اآلخر. وقد ضرب لنا القرآن الكريم أروع 
مثال للحوار في قصة خلق سيدنا آدم 

عليه السالم. 

Kamal Human

الحرية للمحامي 
مصطفى حدود 

وماقالش ِإاّل الصدق، 
لكن كيف عاد ! 

بيصكرلهم البزنس 
متاعهم هالحرايمية !.

Nardin Omar

التضامن، هذا 
فضالً عن كونه سندًا 
معنوياً لألستاذ، كما 

يليق بمكانته ويستحق 
هو أيضاً، شاهد على 
اضطهاد تاريخي مر 

بأساتذتنا، وبنا وبرفاقنا 
ظلماً وقهرًا عانى كل 
من يحمل رأياً مختلفاً.

Abdelwahab Elalem

على كل حر مدني ووطني 
أن يشارك في هذه 

الحملة، من أجل حرية 
الرأي والتعبير.

القالب غالب

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 173 6 رجب 1440 هــ
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تعطل »فيسبوك« يثير 
استياء وسخرية الليبيني

لألفالم  اإللكتروني  البث  أن شبكة  الشهير ستيفن سبلبيرج  األميركي  المخرج  اعتبر 
ذهاب  استمرار  وتهدد  السينما،  على مستقبل  حربا  تشن  بـ»نتفليكس«  والمعروفة 

الناس لدور العرض واختفاء الشاشة الكبيرة.
وأطلق المخرج األميركي ستيفن سبيلبرج حملة لحجب األفالم التي تعرضها شبكة 
»نتفليكس« من الترشح لجوائز األوسكار، مشيرا إلى أن هذه األفالم ينبغي أن تنضم 
األوسكار ألن مشاهدتها كانت  التلفزيونية وليس  باألعمال  الخاصة  لجوائز »إيمي« 

على التلفزيون وليس على الشاشة الفضية.
وقال الكاتب األميركي أوين جليبرمان، في مقال بموقع »فارايتي«، إن سبيلبرج، 
التي تمنح جائزة  المتحركة  عضو مجلس األكاديمية األميركية لعلوم وفنون الصور 
األوسكار، يمتلك سلطة كافية ألخذ خالفه مع »نتفليكس« إلى مراحل أكثر تعقيدا، 
إذ هدد بإجرائه اجتماعات مع بقية أعضاء مجلس اإلدارة لحثهم على اتخاذ إجراءات 

رادعة للشبكة تجحم من إمكانية تنافسها في السوق.
تصدر  أن  سبيلبيرج  بقيادة  األوسكار،  ألكاديمية  يمكن  إنه  إلى  جليبرمان  ولفت 
قانونا يلزم بوجود ما ال يقل عن 3 أشهر بين صدور الفيلم في دور العرض وبثه 
إلكترونيا، وفي حالة خرق األفالم هذا القاعدة، تسقط معها حقوقهم في المشاركة 

في األوسكار.
وينتهي الكاتب األميركي إلى أن هذه األسباب تجعل معارضة سبيلبرج خطوات 
شبكة »نتفليكس« األخيرة مشروعة، إذ إن المخرج ال يحاول إحراج »نتفليكس« أو 

الهجوم عليها بقدر سعيه للحفاظ على أبسط أساسيات صناعة السينما.

األلعاب اإللكترونية تثير الرعب على اإلنترنت

كلمة1000

● من حفل الزي الوطني الليبي بمسرح صبراتة األثري. 13 مارس 2019. )اإلنترنت( 

أحيت »مراسلون بال حدود« اليوم العالمي لمكافحة الرقابة 
اإللكترونية، الذي يصادف 12 مارس من كل عام، بفك 

الرقابة عن مواقع 22 من وسائل اإلعالم المحجوبة في 12 
بلًدا تنعدم فيها حرية الصحافة. يأتي ذلك ضمن عملية تم 

إطالقها عام 2015 تحمل اسم »الحرية الجانبية«، لتمكين 
ماليين المواطنين من الوصول إلى معلومات حرة ومستقلة، 

وأتاحت تلك العملية فك الرقابة عن أكثر من 30 وسيلة إعالم 
كانت محجوبة في بلدانها، وذلك بفضل التقنية المعروفة 

باسم »تقنية المرآة«.  ويهدف االحتفال باليوم العالمي 
لمكافحة الرقابة اإللكترونية، إلى التوعية بضرورة دعم شبكة 

إنترنت واحدة حرة ومتاحة للجميع.

فك حجب 22 وسيلة إعالمية في اليوم العاملي 
ملكافحة الرقابة اإللكترونية

تنبيه من تعامل املعلمني 
والتالميذ عبر »واتساب«

يلجأ األشخاص إلى الهواتف الذكية إلرسال رسالة سريعة 
أو صورة. وتستخدم األغلبية تطبيق الرسائل الفورية 

»واتساب« وينشؤون مجموعات كبيرة في التطبيق حتى 
يمكنهم التواصل مع عدة أشخاص دفعة واحدة. حتى أنه 
في بعض المدارس هناك محادثات جماعية بين المعلمين 

والتالميذ، فهل هذه فكرة جيدة أم سيئة؟
من اإليجابيات أنها عملية، حيث يمكن أن يذكر 

المعلمون التالميذ بإحضار كتاب معين، على سبيل المثال. 
أو يمكنهم كتابة أن درجة الحرارة غدا ستكون 30 درجة 

مئوية، إذن فسوف تكون حصة التربية الرياضية في حمام 
السباحة الخارجي. احضروا مستلزمات السباحة. وال يستغرق 

األمر كثيرا لكتابة رسالة، وإال كان سيتعين على المعلم 
أن يهاتف كل التالميذ واحدا تلو اآلخر، ويمكنه أيضا أن 

يبعث برسالة عبر البريد اإللكتروني ولكن قد ال يقرأها كل 
التالميذ.

التواصل  أميركية أن تدوينات مواقع  ذكرت دراسة 
االجتماعي بشأن األلعاب اإللكترونية، التي قد تدفع 
لالنتحار، يمكن أن تنتشر على اإلنترنت ألشهر قبل 
أن تساعد تقارير وسائل اإلعالم على تنبيه اآلباء إلى 

خطرها المحتمل.
وتتبع الباحثون مسار ظهور وانتشار إحدى هذه 
األلعاب، وهي لعبة »تحدي الحوت األزرق « ، تزامنا مع 
انتشار الحديث عنها على مواقع التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم في الفترة من العام 2013 إلى العام 

.2017
هذه  عن  نشر  خبر  أول  أن  الدراسة  واكتشفت 
اللعبة في الواليات المتحدة كان بعد ظهورها على 
بأربعة  اإلنجليزية  باللغة  االجتماعي  التواصل  مواقع 

بلغات  عنها  الحديث  من  أشهر  تسعة  وبعد  أشهر، 
أخرى.

وال أحد يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت هذه 
كانت  إذا  ما  أو  بالفعل  موجودة  االنتحارية  اللعبة 
دفعت المراهقين إليذاء أنفسهم، أم أنها كانت مجرد 
األلعاب  هذه  مثل  انتشار  استمرار  مع  لكن  خدعة، 
باسم  » تحدي  يعرف  ما  آخرها  وكــان  االنتحارية، 
مومو « ، يرى الباحثون أن من الضروري أن يعلم اآلباء 

بما يتعرض له أبناؤهم في الحياة الرقمية.
وقال ستيفن سامنر، قائد فريق البحث وهو من 
منها  والحد  اإلصابات  من  للوقاية  الوطني  المركز 
التابع للمراكز األميركية لمكافحة األمراض والوقاية 
اآلباء  يحافظ  أن  الضروري  »من  أتالنتا،  في  منها 

بشأن  أطفالهم  مع  مفتوحة  تواصل  قنوات  على 
سامنر:  وأضــاف  اإلنترنت«،  على  له  يتعرضون  ما 
اآلباء  بين  خصوصا  والداعمة،  القوية  »العالقات 

وأبنائهم، تساعد في الحماية من االنتحار«.
وجمع الباحثون في هذه الدراسة 95 ألفا و555 
لعبة  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تدوينة 
» تحدي الحوت األزرق« وإجماال، بلغ عدد التدوينات 
الداعمة أو المروجة لهذه اللعبة نحو 28% من هذه 

التدوينات واألخبار.
مدى  على  أجريت  التي  الدراسة،  انتهاء  وبحلول 
أربعة أعوام ونصف العام، كانت التدوينات الداعمة 

لهذه اللعبة انتشرت في 127 دولة.
ويدور هذا النوع من األلعاب على مواقع التواصل 

االجتماعي بأشكاله المختلفة حول استدراج األطفال 
من  سلسلة  عبر  التحدي  خوض  إلى  والمراهقين 
المهمات التي قد تبدأ، في بعض األحيان، بأفكار أقل 
المهمات حتى يطلب  ضررا ثم يتم تصعيد مخاطر 
من األطفال إيذاء أو قتل أنفسهم، ولتحقيق غايتها، 
قد تلجأ تلك األلعاب إلى نشر صور مرعبة أو تهديد 

من يلعبها.
نشرتها  التي  دراستهم  في  الباحثون  وتوصل 
األفضل  الفهم  أن  إلى  المراهقين «   دورية  » صحة 
على  وانتشارها  األلعاب  هــذه  مثل  عمل  لكيفية 
مواقع التواصل االجتماعي وغيرها من الوسائل على 
اكتشاف  على  واألطباء  اآلباء  يساعد  ربما  اإلنترنت 

التهديدات المحتملة في وقت أسرع.

قبل ثالثين عاما، اخترع مهندس برمجيات بريطاني 
في مختبر قرب جنيف نظاما هدفه السماح للعلماء 
بتبادل المعلومات، إال أن هذه الشبكة العنكبوتية 
غيـرت وجه البشرية وباتت »وحشا« خارج السيطرة، 

حسب ما يظن البعض.
في  السابق  لي  بيرنرز  تيم  مكتب  يختلف  وال 
عن  )سيرن(،  النووية  للبحوث  األوروبية  المنظمة 
المجمع  هذا  داخــل  المصطفة  األخــرى  المكاتب 

الواسع.
التاريخ صنع هنا هو  أن  الوحيدة على  والداللة 
لـ  لوحة تذكارية صغيرة وصفحة من دليل قديم 
الباب كـتب عليها »خرج من  »سيرن« معلقة على 
اسم  جانب  إلى  دعابة،  بشكل  للحظات!«  المكتب 

بيرنرز لي.
أصبح  الــذي  التقني  فلوكيغر،  فرانسوا  وقــال 
المسؤول عن فريق عمل الشبكة بعد رحيل بيرنرز 
لي، إلى معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا )إم آي 
تي( العام 1994: »كان تيم يعمل كثيرا«. وأضاف 
لوكالة »فرانس برس«: »كانت األضواء في مكتبه 

مضاءة دائما«.
كان بيرنرز لي مسؤوال عن الدليل الداخلي في 
»سيرن«، لكنه كان مهتما بإيجاد طرق تسمح آلالف 
المنظمة  مع  يتعاونون  الذين  العالم  العلماء حول 
بأن يتشاركوا أعمالهم بشكل أسهل. وسرعان ما 
تبلورت رؤيته لـ »نظام المركزي إلدارة المعلومات« 

في الشبكة العنكبوتية.
موجودة  اإلنترنت  من  بدائية  أشكال  وكانت 
في السابق، كشبكة تربط أجهزة الكمبيوتر، لكن 

يعود  إليها  والوصول  الصفحات  جمع  في  الفضل 
إلى استخدام متصفح يعود إلى الشبكة العنكبوتية 
العالمية. وأوضح فلوكيغر: »شعرنا منذ البداية بأن 

التاريخ كان في طور الكتابة«.
البلجيكي  العالم  انضم   ،1990 العام  وفــي 
الذي  االختراع  هذا  لتطوير  الفريق  إلى  كايو  روبر 

ترميز  »لغة  يستخدم  كــان 
ما  أو  التشعبية«  النصوص 
إل«  إم  تي  »إتــش  بـ  يعرف 
صفحات  ــاء  ــش إلن كــمــعــيــار 

اإلنترنت.
نقل  »بروتوكول  وابتكروا 
»إتش  أو  التشعبي«  النص 
تــي تــي بــي«، الــذي يسمح 
إلى  بالوصول  للمستخدمين 

الضغط  خالل  من  الموارد 
ــط، وأيــضــا  ــروابـ عــلــى الـ
المعلومات«  موقع  »محدد 
كنظام  إل«  آر  »يــو  أو 

لعنوان الموقع.
وفي نهاية العام 1990، 
وضع بيرنرز لي أول خادوم 
قيد  ــرن«  ــي ـــ»س ل تصفح 

العمل. وأطلق المتصفح خارج 
1991 لمؤسسات بحثية  العام  أوائل  »سيرن« في 

أخرى، وبعد ذلك أصبح في متناول الجميع.
الشبكة  إن  اليوم،  تقاعد  الذي  فلوكيغر،  وقال 
العنكبوتية هي من أبرز اختراعات القرن العشرين 

ونظام  بي(  )آي  اإلنترنت«  »برتوكول  جانب  إلى 
البحث في »غوغل«.

اإلنترنت  على  »التنمر  لـ  أسفه  عن  أعرب  لكنه 
واألخبار المزيفة والهستيريا الجماعية« التي تنتشر 
الخصوصية،  تهديد  إلى  باإلضافة  اإلنترنت،  عبر 
مضيفا: »علينا أن نسأل أنفسنا إذا كنا أنشأنا مسخا 
خارجا عن السيطرة تماما في 

نهاية المطاف«.
شبكة  »قـــمـــة  ــالل  ــ وخـ
في  عـقدت  التي  اإلنترنت« 
لشبونة في نوفمبر الماضي، 
طلب بيرنرز لي »عقدا جديدا 
يستند  العنكبوتية«  للشبكة 
الجميع  ــق  ح أســـاس  إلـــى 
والحق  إليها  الــوصــول  في 
جملة  في  بالخصوصية، 

أمور أخرى.
في  لي  بيرنرز  وكتب 
»نــيــويــورك  افتتاحية 
ديسمبر  ــي  ف تــايــمــز« 
شبكة  »خطف  الماضي: 
اإلنـــتـــرنـــت مــحــتــالــون 
استخدموها  ومتصيدون 
أنحاء  في  بالناس  للتالعب 
تتراوح  التي  التهديدات  إلى  إشارة  في  العالم«، 
الجريمة  إلى  ويب(  )دارك  المظلمة  الشبكة  من 
وسرقة  المزيفة  األخبار  إلى  وصوال  اإللكترونية، 

البيانات الشخصية.

عليه  أطلق  ــذي  ال الــرجــل،  حض  يناير،  وفــي 
المنتدى  في  العالمية  النخب  اإلنترنت«،  »أب  لقب 
االقتصادي العالمي في دافوس على االنضمام إلى 

معركة ضد »استقطاب« المناقشات عبر اإلنترنت.
تجمع  للمناقشة  منصات  إلى  لي  بيرنرز  ودعا 
نقيض  على  مختلفة،  وخلفيات  ــآراء  ب أشخاصا 
الممارسة الشائعة اليوم المتمثلة في إنشاء دوائر 
إلكترونية مغلقة وفقاعات للتصفية وحلقات ردود 
فعل، حيث نادرا ما يواجه الناس آراء مختلفة عن 

آرائهم.
وفي العام 1989، لم يكن أحد يستطيع التنبؤ 
»سيرن«  واحتفظت  المستجدة،  الشبكة  بأهمية 
المذكرة  األولــى:  األيام  تذكارات  من  قليل  بعدد 
اختراعه وجهاز  بيرنرز لي عن  التي صاغها  األولى 
الكمبيوتر األسود الخاص به من عالمة »نيكست» 
تحافظ  لم  »سيرن«  أن  وصحيح  مفاتيحه.  ولوحة 
االختراع  ــرى  ذك لترسيخ  كثيرة  تــذكــارات  على 
التاريخي، لكنها سعت إلى منع شبكة اإلنترنت من 

الوقوع في أيادي األشخاص الخطأ.
أنها ستضع  المنظمة  أعلنت   ،1993 العام  ففي 
برنامج الشبكة في المجال العام، األمر الذي يسمح 
ألي فرد أو شركة تجارية بأن تطالب به على أنه 
القدر،  لكن  تطويره.  في  تتحكم  وأن  خاص  ملك 
كارثة  تجنب  على  ساعد  فلوكيغر،  وبمساعدة 

محتملة.
وبعد مناقشات مع مكتب الخدمات القانونية في 
المنظمة، قرر فلوكيغر العام 1994 أن يطلق إصدارا 

جديدا مفتوح المصدر للشبكة.

اإلنترنت بعد 30 سنة.. »وحش« خارج السيطرة

سبيلبرج: نتفليكس تشن 
حربا على مستقبل السينما



محليات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة الرابعة

العدد 173
اخلميس

6 من  رجب 1440 هــ
14 مارس 2019 م

أين.. من.. متى.. كيف.. عالمات استفهام حتاصر املبعوث األممي

اتسعت دائرة الغموض والتعتيم بشأن فرص انعقاد 
التئامه  مقررًا  كان  والذي  الجامع،  الوطني  الملتقى 
مطلع العام الجاري، وفق خطة المبعوث األممي إلى 
الدائرة خناقها  تلك  أحكمت  إذ  ليبيا غسان سالمة، 
على المشهد الليبي بأسئلة المكان والزمان ومعايير 
المتوقعة ودور  األمنية  والمخاطر  المشاركين  اختيار 

األطراف الخارجية في توجيه مساراته ومآالته.
يزال  ال  االنعقاد  موعد  أو  الــزمــان،  ســؤال  في 
الغموض سيد الموقف، رغم خروج المبعوث األممي 
اإلثنين  يوم  األحــرار  ليبيا  قناة  عبر  سالمة  غسان 
»خالل  الموعد  عن  اإلعــالن  عزمه  ليؤكد  الماضي 
أيام«، وأنه »سينعقد في أقل من شهر«، ثم عادت 
وزمان عقد  تداوله عن مكان  ما جرى  لتنفي  البعثة 

الملتقى.
اإليطالي  الــدخــول  كــان  متزامن،  توقيت  في 
رئيس  بإعالن  الملتقى  موعد  خط  على  الواضح 
تعمل  بالده  أن  كونتي  جوزيبي  اإليطالي  ــوزراء  ال
معتبرًا  الشهر،  نهاية هذا  في  الملتقى  تنظيم  على 
اإليطالية-  »نوفا«  وكالة  نقلتها  تصريحات  -حسب 
أنه »خطوة أساسية للوصول إلى حل سياسي«، مما 
اإليطالية  الثقة  مصدر  حول  للتساؤل  متابعين  دفع 
على  إيطاليا  ستعمل  وكيف  التوقيت،  تحديد  في 

تنظيمه؟!
ستستضيف  التي  المدينة  أو  المكان،  سؤال  أما 
فعاليات االنعقاد، ورغم ما جرى تداوله بشأن اختيار 
إلى  أشار  األممي  المبعوث  أن  إال  بعينها،  مدينة 
دراسة الوضع في »14 مدينة« ليبية الختيار إحداها 
على  االختيار  واستقر  الملتقى،  فعاليات  الستضافة 
الوطني  الملتقى  إحداها  ستستضيف  مدن  »ثالث 
سياسيين  أسئلة  أثــار  الــذي  األمــر  وهــو  الليبي«، 
هناك  كانت  إذا  ما  حول  الليبي  الشأن  ومتابعين 
مكان  حــول  ليبية  وأطياف  ــراف  أط مع  مــشــاورات 

األمم  لتقديرات  تخضع  المسألة  أن  أم  االنعقاد، 
المتحدة؟

معايير  ســؤال  أمــام  التساؤالت  وتيرة  وتتزايد 
المشاركة، وفي هذا السياق يرى مراقبون أن سالمة 
حاول قطع الطريق أمام أي حديث عن المعايير، حين 
الحضور،  من  يتمكن  لم  ممن  مسبقًا  اعتذارًا  قدم 
قائاًل في لهجة ال تخلو من الفكاهة »أنا ال أستطيع 
أن أجمع ستة ماليين ليبي في مكان واحد!!«، الفتًا 
نريد  نحن  للجميع..  إرضــاء  هناك  يكون  »لن  أنه 
هدف  هو  هذا  أكثري..  ورأي  غالب  رأي  استخالص 

الملتقى«.
أن  إلى  تصريحاته  في  أشار  أيضًا،  سالمة  لكن 
وسيكون  جميعًا،  الليبيين  من  فئة   23« الملتقى 
اثنان عن كل فئة« تشمل »المدن،  أو  هناك ممثل 
شيوخ  النقابات،  رؤساء  الجامعات،  رؤساء  األحزاب، 
ومن  النواب  مجلس  من  أعضاء  البلديات،  القبائل، 
مجلس الدولة، كل األجسام االجتماعية والسياسية، 

والمكونات واألقليات العرقية«.
الحكومة  رئيس  تأكيد  كــان  األثــنــاء،  هــذه  في 
المسلحة«  الجماعات  ــاء  ــض »أع أن  اإليطالية 
سيشاركون في الملتقى، وهو ما لم تأت على ذكره 
تصريحات المبعوث األممي، فيما يطرح تساؤاًل آخر 
حول حقيقة مشاركة التشكيالت المسلحة -باعتبارها 
فاعاًل ال يمكن تجاهله في المشهد الليبي-، وحول ما 
إذا كان الموقف اإليطالي تعبيرًا عن حقيقة وواقع أم 

رغبة سياسية في مشاركة تلك المجموعات؟!
على أي حال -وحسب محللين- فإن سؤال التمثيل 
في  يكمن  الذي  »الشيطان  بمثابة  سيبقى  العادل 
مجلس  عضو  طالب  السياق  هذا  وفي  التفاصيل«، 
النواب سعد المريمي بضرورة أن يكون هناك تمثيل 
عادل للقبائل الليبية إن كانت ستتواجد في المؤتمر 

باعتبارها نقطة مهمة جدًا فيه«.
وفي سؤال جدول األعمال، كان تأكيد سالمة أن 
الملتقى سيعتمد على »بوتقة واسعة من المدخالت 

والدولة  النواب  مجلسي  اجتماعات  في  جاء  ما  منها 
ومبادرات ولقاءات أبوظبي وباريس وباليرمو وطبعًا 
خطة العمل األممية التي سيحولها الملتقى الوطني 
إلى مخرجات«، لكن هذا التصريح تجاهل اجتماعات 
مما  الماضي،  العام  عقدت  التي  التشاوري  المسار 
يطرح تساؤاًل حول ما إذا كانت مخرجاتها حبرًا على 

ورق؟!
يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى 
في  اإلنساني  الحوار  مركز  نظمها  الليبي  الوطني 
الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضيين، وشملت 
وفي  البالد،  ربوع  كل  في  بلدية   43 في  جلسة   77
»مدن المهجر« التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما 
بالمسار  خاص  استبيان   1300 في  الليبيون  شارك 
التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر 

البريد اإللكتروني.
على  اتفاقًا  للملتقى  التشاوري  المسار  ــرز  وأب
اآلليات،  العسكرية وخالفات حول  المؤسسة  توحيد 
ونظام الحكم، والسيادة، ووضع المؤسسات المالية، 

الفيدرالي،  والحكم  العامة،  الوظائف  اختيار  ومعايير 
وغيرها من الملفات التي تشهد خالفات واسعة منذ 

السابع عشر من فبراير العام 2011.
خالل  من  »سالمة  يقول:  المريمي  النائب  لكن 
بين  وبعدها  الماضية  السنة  تمت  التي  اللقاءات 
الليبيين ومختلف أطيافهم اتضح أن أهم أمر هو أن 
الليبيين يستطيعون الجلوس مع بعضهم والتفاهم 
الجانب  التي حصلت سواء  فيما بينهم، االجتماعات 
العسكري في القاهرة أو االجتماعات التي في باريس 
وباليرمو جميعها داعمة بغض النظر لما توصلت له 
في ذلك الوقت، فمن وجهة نظري أراها داعمًا جيدًا«.
قد ينعقد الملتقى الوطني عاجاًل أو آجاًل، بيد أن 
ضمانات تنفيذ مخرجات المؤتمر تبقى هي السؤال 
إذ  السياسيين،  الفاعلين  من  واسع  لطيف  الشاغل 
المشري،  خالد  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  كرر 
المطالبة بمعرفة الضمانات التي سوف تقدم لتطبيق 
ما سوف يتم االتفاق عليه بالملتقى الوطني الجامع، 
األحد  المتحدة  األمم  مبعوث  مع  لقاء  خالل  وذلك 

الماضي، مشددًا على ضرورة »أال يحيد الملتقى عن 
الخطوط العريضة والمبادئ العامة التي بني عليها 
االتفاق السياسي، وأال يعطي الشرعية لسلطات األمر 

الواقع«.
المتحدة  ــم  األم من  وفــد  مع  آخــر  لقاء  ــالل  وخ
واالتحاد األفريقي، أول من أمس الثالثاء، جدد رئيس 
المجلس األعلى للدولة، مطالبته بـ»ضمانات قوية« 
قريبًا  عقده  المزمع  الجامع  الوطني  الملتقى  لنجاح 
الخارجية«  التدخالت  و»منع  األممية،  البعثة  برعاية 
االنتقالية  المرحلة  »بأن  مذكرًا  الليبي،  الشأن  في 
كلفت الدولة الليبية الكثير وكذلك االنقسام الحاصل 

في البالد«.
في هذه األثناء، جاءت دعوة النائب سعد المريمي 
مرجعية  السياسي  االتفاق  وضع  عدم  ضرورة  إلى 
للمؤتمر، ألن مجلس النواب من الناحية الدستورية 
غير معترف باالتفاق السياسي ألنه لم يتم تضمينه 
باإلعالن الدستوري، بالتالي تعتبر نقطة من النقاط 
التي ستعرقل المؤتمر. المريمي نقل ترحيب معظم 
التفاق  تتوصل  وسيلة  بأية  النواب  مجلس  أعضاء 
بين الليبيين، منوهًا إلى أنه شخصيًا من الداعمين 
وحل  السياسي  االنــســداد  إلنهاء  المؤتمر  هــذا 
المواطن،  منها  يعاني  التي  الموجودة  المشاكل 
للوصول  األساسية  النقاط  هذه  وضع  يجب  لذلك 

التفاق معين.
واالستفهامات  الغموض  من  الكم  هذا  وسط 
عضو  بينهم  ومن  الكثيرين،  استغراب  أثارت  التي 
محوري  سؤال  يبقى  األسود،  مولود  النواب  مجلس 
يطرحه المراقبون، حول ما إذا كان سالمة غير جاهز 
المبالغ  الغموض  استمرار  ضوء  في  الملتقى  لعقد 
فيه حول تفاصيل ملتقى يعتبر شأنًا داخليًا ليبيًا حتى 
وإن كان تحت رعاية أممية، في الوقت نفسه تزداد 
ميدانية  أو  أمنية  تطورات  تحدث  أن  من  المخاوف 
تبدد فرص عقد المؤتمر، وهل يدخل هذا السيناريو 

ضمن حسابات البعثة األممية.

امللتقى الوطني يورط سالمة في فخ التناقضات

< خالد املشري < غسان سالمة < كونتي < فائز السراج

المبعوث األممي قال إنه سيعلن 
الموعد خالل أيام.. وإيطاليا: نهاية 

الشهر الجاري

التشاوري  المسار  اجتماعات 
الملتقى  أعمال  من جدول  تسقط 

دون سبب واضح

إحباط غربي من استمرار األزمة الليبية
بقوة  نفسه  يطرح  الليبية  األزمة  سؤال  يزال  ال 
على الدوائر األكاديمية والبحثية في الغرب، ومن 
بينها موقع أميركي رأى أن انتهاء الصراع الداخلي 
ممكن، رغم إحباط الغرب من األوضاع في ليبيا، 
عدة  على  األطــراف  مختلف  توافق  شريطة  لكن 
أمور من بينها هيكل أمني للبلد وشكل الحكومة، 
عن  واألجنبية  اإلقليمية  الدول  إحجام  جانب  إلى 
تقديم الدعم لألطراف المحلية. موقع »لوب لوغ« 
التي  السياسية  العملية  فشل  من  حذر  األميركي 
تقودها األمم المتحدة، األمر الذي قد يفاقم العنف 
الذي تحفزه الرغبة في السيطرة على موارد البلد، 
وقال إن الحرب األهلية التي اندلعت في منتصف 
في  تعقيدًا  األكثر  الحرب  هي  بليبيا   2014 العام 

العالم التي ال تزال مستمرة.
طرابلس  بين  السياسي  االنقسام  جانب  وإلى 
متطرفة  قوات  دخلت  فقد  الموقع،  وفق  وطبرق، 
من  وزادت  األهلية  الحرب  داعش«  »تنظيم  مثل 
منطقة  في  القائمة  القبلية  الديناميكيات  تعقيد 
القانون  سلطة  إلى  تفتقر  التي  الجنوبية  فزان 
التقرير  في  الموقع،  وأضــاف  األحيان.  أغلب  في 
الذي أعده جورجيو كافيرو، أنه من منظور الدول 
األوروبية وجيران ليبيا، فإن استمرار األزمة يفرض 
مشيرًا  األمنية،  التحديات  من  يحصى  ال  عــددًا 
عن  النظر  بغض  تتفاقم  تزال  ال  األزمــة  أن  إلى 
واألجانب  المحليين  الالعبين  من  العديد  حافز 
المتدخلين في الحرب األهلية بأن الصراع يجب أن 
عرقلت بعض  فقد  التقرير،  وبحسب  يحل سلميًا. 
مصالحة  إلى  التوصل  إمكانية  األجنبية  الــدول 
مصالحهم  خلف  سعيهم  في  ليبيا،  في  وطنية 
التقرير  كاتب  ورأى  واأليديولوجية.  الجيوسياسية 
يساعد  لكي  الدولي  المجتمع  على  يتحتم  أنه 
الليبيين على نحو مسؤول للمضي قدمًا إلى سالم 
واستقرار دائمين أن يخاطب الدول اإلقليمية التي 

ترعى عمالءها في ليبيا التي مزقتها الحرب.
إرث الديكتاتور

معمر  حكم  »طبيعة  إن  لوغ«  »لوب  موقع  قال 
تفسير  في  تساعد  عامًا   42 استمر  الذي  القذافي 
الليبيون  يــزال  ال  التي  المشكالت  من  العديد 
يكافحون لتخطيها بعد ثماني سنوات من إطاحة 
أطاحت   2011 العام  ثورة  أن  موضحًا  القذافي«، 
شكلت  الذي  البلد،  في  الوحيد  القرارات  بمتخذ 
كيفية  وحددت  عقود  مدار  على  ليبيا  مؤسساته 
ليبيا  أن  وتابع  النفطية.  الثروة  وتوزيع  تخصيص 
أي  أو  مدني  مجتمع  أي  من  خاليًا  بلدًا  أصبحت 
نظام يحميان الحقوق السياسية لألفراد والحريات 
المدنية، وأضحت غارقة باألسلحة وعدد ال يحصى 
والعزم  االنتقام  روح  تمألها  التي  الجماعات  من 

على تسوية حسابات قديمة.
عدم  حــالــة  ــط  وس ــه  أن ــى  إل الموقع  ــار  وأشـ
االستقرار الفوضوية التي أعقبت الثورة، لم تحدث 
فقد  العكس  على  بل  ديمقراطية،  انتقال  عملية 
كان الهيكل األمني الجديد منقسمًا وغير مركزي 
الوضع  هذا  ظل  في  أنه  مضيفًا  كبير،  نحو  إلى 
للتصدي  قوية  ليبية  يكن هناك هوية وطنية  لم 
واأليديولوجية  واللغوية  العرقية  االنقسامات  إلى 
المشهد  تصدرت  التي  والقبلية  والجغرافية 
ولتوحيد المواطنين معًا. وبناء على ذلك، شكلت 
ليبيا،  في  المشهد  كبير  حد  إلى  التطورات  تلك 
مما عرقل صعود أي مؤسسات وطنية فعالة منذ 
الثورة، وفقًا لتقرير »لوب لوغ«، الذي أشار إلى أن 
حالة االنقسام العميقة في ليبيا تسببت في إحباط 
والمملكة  المتحدة  -الــواليــات  الغربية  ــدول  ال
ديمقراطي  تقدم  إحراز  لعدم  وفرنسا-  المتحدة 
بعيدًا  انتباهها  الدول  تلك  صرفت  لذلك  ونتيجة 

عن البلد.
اإلقليمية  الـــدول  أصبحت  المقابل،  ــي  وف
منخرطة في ليبيا على نحو متزايد، إذ كان جيران 

تعزيز  على  مصرين  الخليج  ودول  وتركيا  ليبيا 
العالقات  طريق  عن  البلد  في  عمالئهم  وضع 
وقال  التقرير.  بحسب  واأليديولوجية،  الجغرافية 
أقحمت  التي  والطرق  الليبي  »الصراع  إن  الموقع 
األهلية  الحرب  في  نفسها  اإلقليمية  الدول  بها 
اإلسالمي  العالم  في  عميقًا  انقسامًا  تعكس 
السني األكبر«. وأوضحت أن تلك الدول انقسمت 
اإلخوان  لجماعة  مناهضة  األولــى  كتلتين،  إلى 
واإلمارات  والسعودية  مصر  وتشمل  المسلمين 
حفتر  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  دعمت  وقد 
والثانية  طبرق،  في  النواب  لمجلس  الموالي 
والتي تشمل  ليبيا  في  اإلسالمية  الفصائل  تدعم 
من  الميليشيات  وساندت  والسودان  وتركيا  قطر 
مصراتة، مشيرًا إلى أن التنافس بين الكتلتين في 
الحرب  اندالع  في  السني ساهم  اإلسالمي  العالم 
من  تاله  وما   2014 العالم  في  ليبيا  في  األهلية 

انقسام.
المعركة من أجل فزان

الليبي  الوطني  الجيش  إن  لوغ«  قال موقع »لوب 

بدأها  الذي  العسكرية  العملية  خالل  من  يعمل 
نطاق  »توسيع  على  الماضي  يناير  في  بفزان 
الخاضعة لسيطرة حفتر إلضعاف سلطة  المناطق 
أن  مضيفًا  البلد«،  في  الوطني  الوفاق  حكومة 
مدى  حول  طرابلس  إلى  برسالة  »بعثت  العملية 
النفوذ  إثبات  على  وإصرارهم  حفتر  قــوات  قوة 
في  األخــص  على  لطبرق  والعسكري  السياسي 
محل  هي  التي  ليبيا  في  بالنفط  الغنية  المناطق 

تنافس مثل حقل الشرارة.
العسكرية  العملية  لتلك  نتيجة  أنــه  وتابع 
ثلثي  على  حاليًا  تسيطر  حفتر  »قــوات  أصبحت 
ورأى  تقريبًا«.  البرية  النفطية  الحقول  وكل  ليبيا 
تؤثر  فزان  على  للسيطرة  العسكرية  العملية  أن 
الجماعات  مختلف  بين  المعقدة  العالقات  على 
إلى  الفتًا  الليبي،  الجنوب  في  والقبلية  العرقية 
التبو  قبيلتي  من  لحفتر  المناهضة  الجبهة  أن 
والطوارق، اللتين سبق وأن تغلبتا على مظالمهما 
لتتوحدا ضد حفتر، ستمر باختبار مع سعي الجيش 
أنه  وأضاف  فزان.  على  سيطرته  لترسيخ  الوطني 
»إذ تمكنت قوة التبو–الطوارق من الصعود كقوة 
عسكرية كبيرة في فزان، فستؤثر على نحو كبير 

في البنية األمنية الليبية المستقبلية في فزان«.
استراتيجية إحالل السالم

رجح موقع »لوب لوغ«، نجاح العملية التي يقودها 
لبناء  ليبيا  إلى  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث 
أنه  ليبيا  في  األطياف  مختلف  تمثل  مؤسسات 
ممكن، لكنه قال إن ذلك يتوقف على أمر ضروري 
التي  واإلقليمية،  األجنبية  الدول  توصل  أن  وهو 
حلفائها  إلى  ليبيا،  في  مختلفين  العبين  ترعى 
السياسية  العملية  مقاطعة  بأن  مفادها  رسالة 
أمرًا  يكون  لن  ذلك  إن  قال  لكنه  خيارًا.  ليست 

سهاًل.
واشترط كذلك إلنهاء الحرب األهلية أن يكون 
هيكل  حول  الالعبين  مختلف  بين  توافق  هناك 
أمني للبلد، وشكل للحكومة، وإصالحات سياسية 
من  وغيرها  الكبيرة  للمؤسسات  جغرافي  وموقع 
تلك  على  الشرعية  إضفاء  أن  مضيفًا  المسائل، 
استفتاءات  خالل  من  والمؤسسات  اإلصالحات 
الالعبين  مختلف  يتقبل  أن  يتطلب  قد  عامة 

نتائجها بغض النظر عن ماهيتها.
وأشار الموقع إلى أن الوصول لتلك النتيجة عن 
بعد لن يكون ممكنًا إال إذا قلل الالعبون األجانب 
مضيفًا  ليبيا،  في  الرافضة  للقوى  دعمهم  من 
األمم  تقررها  تدابير  عمليًا  تطلب  األمر  ذلك  أن 

المتحدة لوقف صادرات النفط غير الشرعية.
في  الفشل  أن  من  لوغ«  »لوب  تقرير  وحذر 
المتحدة  ــم  األم تقودها  التي  العملية  إنفاذ 
االنشقاق  من  أخطر  لتهديدات  ليبيا  سيعرض 
واحتدام العنف الدائر حول السيطرة على المورد 

الطبيعي.

موقع أميركي ال يستبعد جناح العملية التي يقودها املبعوث األممي

»الربيع الجزائري« ينقل ملف ليبيا من 
مساهل إلى لعمامرة

الجزائري  الوزراء  رئيس  نائب  إلى  الليبي  الملف  انتقل 
ظل  أن  بعد  الخارجية  ووزير  لعمامرة  رمضان  الجديد 
لسنوات،  مساهل  عبدالقادر  سابقه  عليه  مستحوذًا 
في انتظار ما قد يقدمه من دفع جديد إلدارة القضية، 
خصوصًا وأنه شغل منصب المبعوث األفريقي إلى ليبيا 
الدبلوماسي  لعمامرة  اسم  وبرز  األزمة.  بدايات  في 
من  األولى  باألشهر  الليبيين  أذهان  في  الجزائري 
في  محورية  مهمة  لعب  حينما  فبراير،  ثورة  اندالع 
األزمة التي شهدتها البالد العام 2011 بتعيينه مبعوثًا 
انتهت  عام،  من  أقل  مدة  ليبيا  إلى  األفريقي  لالتحاد 
بمقتل معمر القذافي، إذ حاول تسويق المبدأ األفريقي 

القاضي بعدم السماح بأي تدخل عسكري في ليبيا.
دوره األفريقي

واليوم أعيد لعمامرة )67 عامًا( إلى واجهة األحداث في 
الجزائر ليقود »مرحلة انتقالية« على خلفية موجة من 
االحتجاجات التي تهز الشارع منذ ثالثة أسابيع بعدما 
ومستشارًا  للدولة  كوزير  شغلهما  منصبين  آخر  كان 
دبلوماسيًا لرئيس الجمهورية بوتفليقة في 14 فبراير 
عضوًا   2018 من  سبتمبر  في  عين  وقبلها   ،2019
المتحدة  األمم  لمنظمة  العليا  االستشارية  اللجنة  في 

المكلفة بالوساطة الدولية.
وفضاًل عن عمله سفيرًا في عدة دول، عين مفوضًا 
التابع  األفريقيين،  واألمن  السلم  شؤون  لمجلس 
على  اطالعه  نتيجة   2008 العام  األفريقي،  لالتحاد 
الكثير من الملفات، ما سمح لبالده بتبؤ مقعد طليعي 
األفريقية.  الساحة  على  المؤثرة  الهيئة  هذه  داخل 
 2013 سبتمبر  من  عشر  الحادي  في  لعمامرة  وعين 
الخارجية  الشؤون  وزير  ثم  الخارجية،  للشؤون  وزيرًا 
لكن  و2017،   2015 عامي  بين  الدولي  والتعاون 
ملفات  إدارة  في  صالحياته  من  قلص  األخير  منصبه 
في  تداخل  بسبب  األوسط  والشرق  ومالي  ليبيا 
العربية  بالجامعة  المكلف  الوزير  مع  المسؤوليات 
والشؤون األفريقية حينها عبدالقادر مساهل. وتعطي 
المنظمات  في  المفاوضات  إدارة  في  لعمامرة  خبرة 
الدولية واألفريقية دفعًا جديدًا للتحرك بالملف الليبي 
وساطته  بأن  علمًا  األفريقي،  االتحاد  إطار  ضمن 

مناصرة  في  بالفشل  جوبهت  األزمة  بداية  ليبيا  في 
فكانت  الليبي،  الحكم  لنظام  المعارضة  األصوات 
تواجه  دائمًا  النزاع  أطراف  بين  الحوار  إلى  دعواته 
األزمة  في حل  الجزائر  دور  الذي جعل  األمر  بالرفض، 
2011 و2013. ولدى تقلده منصب وزير  يتراجع بين 
أخطاء  إلى تدارك  2013 سعى  الجزائري في  الخارجية 
حوار  جلسات  بالده  الحتضان  األرضية  وهيأ  الماضي، 
بين الفرقاء السياسيين الليبيين لنزع فتيل األزمة وهو 
دور  للعب  للجزائر  دولية  بتزكية  حظي  الذي  الموقف 

الوساطة في هذه األزمة.
أجندة موحدة

أجندة  إيجاد  ضرورة  إلى  الجزائر  تدعو  وقتها  ومن 
موحدة لحل األزمة ورفض التدخل الخارجي مع مطالبة 
بهذا  بدورها  القيام  الجوار  ودول  المؤثرة  الجهات 
في  كأولوية  الليبية  األزمة  حل  البالد  وتضع  الشأن. 
على  المباشر  النعكاساتها  الدبلوماسية  تحركاتها 
المسلحة  الجماعات  امتداد  ولمخاطر  الداخلي  أمنها 
إقليمي  تنسيق  إلى  مرارًا  دعت  إذ  أراضيها،  إلى 
ليبيا  قدرات  دعم  عبر  الوضع،  هذا  لمواجهة  ودولي 
إعادة  أجل  من  والمتاحة  المشروعة  الوسائل  بكل 
»إنتربرايز«  معهد  ساقها  المخاوف  هذه  جيشها.  بناء 
إلى  له  ورقة  في  أشار  الذي  الثالثاء،  أمس  األميركي 
االحتجاجية  المظاهرات  أعقاب  في  الجزائري  الوضع 

ضد بوتفليقة.
وأشار إلى نجاح الجزائر في مواجهة تواجد القاعدة 
في بالد المغرب اإلسالمي ومواجهة »داعش« داخليًا 
وعلى حدودها مع تونس ومالي، وظلت متماسكة رغم 
انهيار جارتيها ليبيا ومالي، إضافة إلى لعب دور سياسي 
األسوأ  وقوع  البلدين. وحذر من سيناريوهات  في كال 
في الجزائر ما من شأنه أن يزيد من التهديد الجهادي 
بشكل كبير.. وقال عبدالقادر مساهل خالل آخر اجتماع 
القاهرة األسبوع الماضي  ثالثي مع مصر وتونس في 
الليبي حتى ال ينتقل  إن هناك تنسيقًا جيدًا مع األمن 
اإلرهابيون إلى الجزائر، مشددًا على ضرورة وضع حد 
تستطيع  حتى  السالح  على  وحصولها  للميليشيات 

المؤسسات األمنية بسط سيطرتها على البالد.

طرابلس - الوسط

القاهرة )ترجمة: مريم عبدالغني(

< دبابات تابعة للجيش الوطني

طبيعة حكم القذافي تساعد 
في تفسير العديد من مشكالت 

الليبيين

بعض الدول األجنبية أصابها 
اإلحباط من إمكانية التوصل إلى 

مصالحة



محليات 04

● كيف يحدد الصندوق أسعار السلع التي يوفرها؟
الموقتة  بالحكومة  االقتصاد  بوزارة  التسعيرة  لجنة   
يبيعها  التي  السلع  أسعار  تحديد  بها  المناط  الجهة  هي 
ويتم  االستهالكية،  الجمعيات  على  ويوزعها  الصندوق 

شراء السلع من خالل الصندوق .
● ماهي الدول التي يتم االستيراد منها؟

المحلي  السوق  من  السلع  شراء  على  يركز  الصندوق 
المناط  الدور  ألن  البالد،  بها  تمر  التي  للظروف  نتيجة 
المواطن  دخل  بين  للموازنة  التدخل  هو  بالصندوق 

وأسعار السلع.
● ماذا تقصد بالسوق المحلي؟

 تجار الجملة الموجودون في البالد، إذ يشتري الصندوق 
السلع التي يستوردها بعض التجار بالبواخر.

لشراء  اعتماد  بفتح  يقوم  الصندوق  كان  السابق  في 
هذه السلع من الدول االجنبية، أما اآلن فالصندوق يشتري 
بها  تمر  التي  الظروف  نتيجة  نفسها  السلع  موردي  من 

البالد، وعدم وجود اعتماد بشكل عام الصندوق.
● هل هناك تجار معينون تتعاملون مهم؟

التي  للظروف  نتيجة  التجار،  أغلب  من  عزوف  هناك 
مع  نتعامل  لكننا  المديونية،  وارتفاع  الصندوق،  بها  يمر 

موردين جيدين نتعامل معهم باآلجل.
● هل أسعارهم مرتفعة؟

تكون  أن  ونشترط  معروفين،  موردين  مع  نتعامل   
وال  التاجر،  لدى  ومتوفرة  الميناء  من  قادمة  البضاعة 
نتعامل مع من يقول إنه سيوفر كل ما يطلبه الصندوق، 
إلى  يؤدي  ما  السوق،  من  البضاعة  سيسحب  بذلك  ألنه 
السلعة من  على  الحصول  هو  دورنا  لكن  ارتفاع سعرها، 
أثناء  كبيرة  فجوة  نخلق  ال  مباشر، حتى  نحو  على  المورد 

سحب السلعة من األسواق.
● كيف يتم معرفة المواصفات القياسية للسلع التي 

يتم استيرادها من قبل هؤالء التجار؟
- النشتري هذه البضاعة إال بعد صدور موافقات الرقابة 
على األغذية، والبد من تكليف شركة تفتيش متخصصة 

في تحليل العينات.
● من داخل الصندوق؟

الصندوق  تتبع  ال  إذ  محايدة،  الشركة  هذه  لكن  ال، 
أوالمورد بل يكلفها الصندوق بالتفتيش على السلعة.

هذا  في  ومتخصصة  مستقلة  شركات  توجد  هل   ●
المجال؟

نعم، شركات التفتيش والجودة تجري عملية التفتيش 
الناحية  من  القياسية  المواصفات  حيث  من  السلع  على 
الصحية، ومالءمة النقل والتخزين، وتصدر شهادة بتوفر 
التي جرى االتفاق عليها بين  المواصفات واإلجراءات  كل 
المورد والصندوق، ثم نتسلم السلع، عالوة على شهادة 

الرقابة على األغذية و األدوية التي تعد مهمة جدا.

● هل هناك تعاون مع جهاز الحرس البلدي؟
توزيع  عملية  أي  ففي  عملها،  مستقلة  جهة  نحن   
لهيئة  وممثلين  الصندوق،  من  عضو  من  لجنة  تتشكل 
الجنائي،  والبحث  البلدي،  والحرس  األغذية،  على  الرقابة 

ووزارة االقتصاد.
● ماذا عن الجمعيات االستهالكية؟

 الجمعيات االستهالكية المسجلة لدى وزارة االقتصاد 
الجمعية  على  الرقابة  اختصاصنا  وليس من  تعمل،  كلها 
يختارها  أهلية  المستهلك،ألنها جمعية  تلتزم مع  التي ال 
االختيار  عن  مسؤوال  لست  وأنا  والمساهمون،  األقرباء 
الخاطئ للمواطن مثل أمين مشكوك في نزاهته، أو آخر ال 
يعطيه سلعته،أو اليسعى إلى توفيرها، وهذا دور المواطن 

بالدرجة األولى.
● إًذا كيف يتم التعامل مع الجمعيات االستهالكية؟

قائمة  وفق  الجمعيات  على  السلع  يوزع  الصندوق 
أن  بعد  يأتي  الصندوق  دور  االقتصاد،  وزارة  من  يتلقاها 

تحدد الوزارة سياسة التوزيع والتوريد.
●  وماذا عن آلية توزيع الدقيق على المخابز؟

نحن نبيع الدقيق للمخابز بـ 17.50 دينار، لكن بعض 
أصحاب المخابز قد يبيعونه بــ 200 دينار، وفي ظل عدم 
لألجهزة  الفعال  الدور  وغياب  المشددة،  الرقابة  وجود 

الرقابية، وبسلبية المواطن أصبح الخباز يرفع سعر الخبز.
وأكرر، الصندوق ليس جهة رقابية، دورنا يتوقف عند 
مستوى  على  المخابز  حصص  عن  شهري  تقرير  إعداد 
كيس   29638 تطلب  االقتصاد  وزارة  فمثال  البلديات، 
دقيق كمخصصات لمدينة طبرق، وهنا يسأل الصندوق: 
تكون  ثم  لطبرق؟(،  الرقم  هذا  تخصيص  تم  )لماذا 
على  وموزعة  المنطقة،  سكان  عدد  على  )بناء  اإلجابة: 

الدقيق(. المخابز، ولكل فرد نسبة مئوية معينة من 
● وكيف ترى دور أصحاب المخابز في األزمة؟

 هم يعتبرون أن الدقيق المدعوم حق مكتسب لهم، 
أني  غير  المواطن،  الدقيق من حق  أن هذا  الواقع  لكن 
للخباز حتى  له على نحو مباشر، وإنما أعطيته  لم أعطه 

للمواطن. ويتقاضى ثمن عجنه، ويسلمه  يؤدي عمله 
● وماذا حدث؟

لديه  فالخباز  »البزنس«،  إلى  تتجه  أصبحت  المخابز 
والخميرة،  والماء  والعامل  واإليجار  المخبز،  ترخيص 
الحرس  الرغيف بتحمل ما يفعله  ارتفاع سعر  لكنه يعلل 
والتفتيش  األغذية،  على  والرقابة  بالمخبز،  البلدي 
ال   400 أو   300 دينار كثمن   6000 إن  فيقول  الصحي، 

كأتعابه. تكفي 
نعطيه  ونحن  دينارا   180 بــ  الكيس  يبيع  حين  لكن 
ألفا   54 على  الشهر  نهاية  في  فيحصل  كيس،   300
شهريا  دينار  ألف   48 على  يحصل   6000 منهم  ناقصا 
التي  هي  المواطن  سلبية  إن  وأقول  وأعود  جيبه،  في 
سعر  بأي  الخبز  يشتري  فهو  المخابز،  أصحاب  شجعت 

حتى أنهم لم يقدموا شكاوى إلى الحرس البلدي .
هل استطاع الصندوق حل أزمات في السلع؟  ●

كاهل  عن  العبء  نخفف  إذ  محوري،  دورنا  نعم،   
على  السلعة،  سعر  في  توازن  خلق  عبر  المواطن 
أعلى  األسعار  لكانت  الصندوق  دور  لوال  المثال،  سبيل 
كان  الماضي  رمضان  شهر  ففي  الحالي،  الوضع  من 
المواطن يتوقع ارتفاع األسعار على نحو مبالغ فيه، لكن 

الجمعيات. السلع في  الصندوق طرح 
المبارك  رمضان  شهر  استعدادات  عن  ماذا    ●

المقبل؟
 لدينا خطة جيدة بإذن اهلل لشهر رمضان، و سوف نوفر 
إلى  ونسعى  األخرى،  السلع  إلى  إضافة  األساسية،  السلع 
السلع خاصة في  المواطن وسعر  التوازن بين دخل  خلق 

شهر رمضان كما حصل في رمضان الماضي .
لكن بعض السلع تتسرب للسوق السوداء؟  ●

يكبح  فهذا  السوداء،  السوق  في  بيعت  لو  حتى   
األسعار، ألننا نقوم بـ»إغراق« السوق بهذه السلعة.

المخابز  هل هناك أدوات أخرى للصندوق بخالف   ●
االستهالكية؟ والجمعيات 

. المخابز، والجمعيات االستهالكية  ال ليس لدينا إال 
● هل هناك فائض في مخازن الصندوق؟

السلع  كل  وتتوفر  الطوارئ،  ميزانية  لدينا  نحن  نعم 
من  الجنوب  إلى  شاحنة   100 أرسلنا  وقد  المخازن،  في 

كافة السلع، مثل األرز، والدقيق.
● أين مفتاح حل هذه األزمات؟

المواطنين  من  ذاتية  تكون  الرقابة  أن  يفترض   
الكيش  ساحة  في  الدقيق  وزع  فالصندوق  أنفسهم، 
يوجد  وال  المخابز  على  يوزع  الدقيق  أن  الناس  لتعريف 
الخبز  رغيف  ويبيع  الخباز  يغشهم  ال  حتى  و  به،  نقص 
من  أقل  يكون  أن  المفترض  من  بينما  دينار،  بنصف 

ذلك بكثير .

الصندوق يعاني ديونا 
وأزمات.. وهناك عزوف من 
أغلب التجار عن العمل معنا

 لست مسؤوال عن االختيار الخاطئ 
للمواطن في الجمعيات االستهالكية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مسؤول في صندوق موازنة األسعار يكشف:

»بيزنس« أصحاب املخابز في الدقيق املدعوم

 لسنا جهة رقابية .. ودورنا يتوقف عند إعداد تقرير شهري عن حصص املخابز

تتجه أصابع االتهام إلى صندوق موازنة األسعار التابع للحكومة الموقتة في تسرب السلع المدعومة إلى األسواق، فعلي 
سبيل المثال تنتشر تلك السلع في سوق المصرية بمدينة بنغازي في مقابل تالشي دور الجمعيات االستهالكية.

في هذا الحوار مع جريدة »الوسط« يجيب رئيس اإلدارة العامة للشؤون التجارية بصندوق موازنة األسعار بالحكومة 
الموقتة جمال المبروك عويد عن تساؤالت المواطنين بشأن دور الصندوق في ظل ارتفاع األسعار ، ودوره حيال األزمة 

التي تعيشها البالد وكان :

حوار ــ ابتسام اغفير

استطالع – رمضان كرنفوده

صندوق موازنة األسعار في سطور:

- صندوق عام تأسس في العام 2015 بقرار من الحكومة الموقتة.
- الهدف: تحقيق االستقرار في أسعار السلع والخدمات األساسية والضرورية، 
وتوفيرها بتكلفة مناسبة للمواطنين في السوق المحلي بما يتناسب ودخول 

المواطنين.
- الدور التنفيذي: األداة التنفيذية لوزارة االقتصاد، إذ ترسم الوزارة سياسة 

التوزيع والتوريد، والصندوق ينفذها.
مجال االختصاص: توريد السلع التموينية االستراتيجية مثل الدقيق، عالوة 
على الزيت، والطماطم، واألرز، والسكر، والشاي األخضر واألحمر، ونتيجة الظروف 
التي تمر بها البالد، تم االستغناء عن الحليب والتين والمعكرونة، وجرى التركيز 

على السلع األساسية.

في مسكنها بالعاصمة لندن، جلست الدكتور ابتهال تتأمل مشاهد 
الزي الوطني الليبي خالل متابعتها إحدى القنوات الفضائية الليبية، مع 

احتفال الليبيين بيوم »الزي الوطني«.
وال تخفي السيدة الليبية المقيمة في بريطانيا منذ سنوات شغفها 

بالزي الوطني الليبي رغم أنها تعيش بالمهجر منذ سنوات، وتقول 
لـ»الوسط« »يحكي هذا الزي قصصًا مرئية عن تاريخ األجداد«، وتضيف 

»أنا من المؤيدين بالتمسك بالزي الوطني كجزء من تمسكنا بهويتنا 
وتاريخنا«.

وشهدت أغلب مدن البالد أمس احتفاالت كبيرة بيوم »الزي الوطني« 
الذي يوافق الثالث عشر من مارس من كل عام، ورغم الظروف المعيشية 

فقد شارك الرجال واألطفال والنساء في االحتفالية جٍو من المرح والتفاؤل 
أماًل في المحافظة على كل ما هو تراث ليبي.

ويعتبر الزي التقليدي انعكاسًا للهوية الليبية، لكنه يواجه تحديات 
حقيقية في اآلونة األخيرة بعد انتشار الموضات الغربية منذ عقود.

ويقول أسامة الثني من منطقة العوينات: »قليلون من يرتدون الزي 
التقليدي، وأصبح الكثيرون يرتدون مالبس غير مالئمة«.

ويضيف »نسى الكثيرون مسميات هذا الزي التقليدي، لكننا نطمح 
لعودته بقوة وفتح معامل ودورات في حياكته وتصميمه وتوفيره بأسعار 

رخيصة وصناعة محلية غير مكلفة«.
ويتزايد الخوف على الزي الليبي مع ظهور جمعيات ومنظمات تدعي 

االهتمام به وتقحم تصميمات عليه وتروج أنها تراثية وأصيلة.
ويقول يوسف مصباح المذيع من مدينة سبها »ال يتم تقسيم 

العروض إلى أزياء شعبية أصيلة وأخرى حديثة، وهذا خطر يهدد هذه 
البطاقة الشخصية«.

ويصف علي العكشي من مدينة هون الزي الوطني بأنه »كنز ثمين 
يتوارثه الليبيون من جيل إلى جيل«، مشيرًا إلى أن »صراعات الموضة 

لن تدفن الزي الوطني وسوف نتمسك به في شتى المناسبات«.
ولم يتوقف العبث بالزي الليبي عند الرجال، بل إن الزي التقليدي 

النسائي تعرض لتدخالت أفسدته طابعه المميز، وتقول سالمة المدني 
الصحفية من طرابلس »بعض األزياء دخلت علينا من الخليج وغيرها 

سواء للرجل أو المرأة ال تمت للزي الوطني الليبي بأية صلة«.
وتضيف »تتميز المرأة الليبية بارتداء الفراشية البيضاء، وال أعلم 

من أين وفدت إلينا هذه الثقافة السوداوية المتمثلة في عباءة النساء 
السوداء؟«.

لكن ال يمكن عزل المخاطر التي يواجهها الزي التقليدي عن مخاطر 
عامة تواجه وحدة البالد واستقرارها، إذ تقول المواطنة ليلى عبدالسالم 

»ضاع الزي الوطني مع سيادة الوطن«، وتضيف »عندما تعود السيادة 
وهيبة الوطنية عندها سأكون أول المحتفلين بالزي الوطني، وسيكون 

عندي رأي آخر«.

 بطاقة شخصية تمزقها املوضات الوافدة

الزي الوطني



محليات 05

تسجيالت مصورة لتحركات شرق المدينة

الوسط - عالء حموده

القاهرة – الوسط

مدينة  أبواب  على  والتساؤالت  الترقب  سحب  غيمت 
الجيش  قوات  »تقدم  بعد  األسبوع،  هذا  مطلع  سرت 
المدينة«  جنوب  باتجاه  مفاجئ،  نحو  وعلى  الوطني، 
عسكري  تحرك  في  وذلك  سرت،  وتأمين  حماية  قوة  وفق 
النفير  »حالة  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوة  بإعالن  قوبل 
ما  وهو  االحتياطية،  وحداتها  كافة  واستدعاء  والطوارئ« 
عسكرية  جبهة  لفتح  اختبار  بالون  بأنه  متابعون  وصفه 
حرب  نحو  البالد  انزالق  من  مخاوف  وسط  البالد،  غرب 

أهلية مدمرة، إذا ما مضى هذا السيناريو إلى نهايته.
التواصل االجتماعي  الماضي، تداولت وسائل  يوم األحد 
جنوب  نحو  للجيش  تابعة  قوات  لتقدم  مصورة  تسجيالت 
وتأمين  حماية  قوة  إعالن  ومع  المقابل  في  سرت،  مدينة 
سرت حالة النفير واستدعاء االحتياطي، جاء تأكيد القوة أنها 
المدينة«،  وشرق  جنوب  كلم   90 دوريات  بتسيير  »قامت 

مؤكدة أنها »ملتزمة بمواقعها المكلفة تأمينها«.
وفي رد فعل تحذيري حيال هذه التحرك، جاء بيان القوة 
للقوة  »استفزاز  بأنه  الكرامة  قوات  به  تقوم  ما  ليصف 
مرفوض تمامًا ولن نقف موقف المتفرج«، ونبهت في الوقت 
بمثابة  هو  المدينة  على  اعتداء  محاولة  »أي  أن  إلى  نفسه 
مستعدون  ونحن  واليابس،  األخضر  ستحرق  حرب  إعالن 

لها«.
تحذيرات  فيديوهات  مع  قوة حماية سرت  بيان  وتواكب 
فردية أطلقها بعض منتسبيها تتوعد من يقترب من مناطق 

نفوذها، فيما حذر »مجلس حكماء مصراتة« من حرب أهلية 
دامية حال تقدم قوات الجيش إلى سرت، الخاضعة لسيطرة 

قوات »البنيان المرصوص«.
 73 »لواء  إعالن  بعد ساعات من  التطورات،  وتأتي هذه 
مشاة« التابع لقوات الجيش، في بيان، سيطرته على »بوابة 
بوهادي« جنوب مدينة سرت، وتقدمه باتجاه المدينة »دون 

وقوع أي مقاومة من الميليشيات«.
كما أشار مصدر عسكري آخر في سرت لـ» الوسط« إلى 
وصول قوة عسكرية تابعة للجيش إلى منطقة الوادي األحمر 
شرق سرت، ونوه إلى أن سرت تشهد حالة استنفار، خاصة 
 20 تبعد  التي  الشرقي  المدينة  أبوزاهية عند مدخل  بوابة 
المارة من  السيارات  تفتيش  المدينة، حيث يجري  كلم عن 

قبل العناصر األمنية المتمركزة في البوابة.
وخرجت منتصف األسبوع الماضي، أرتال عسكرية ضخمة 
غير  وجهة  إلى  بنغازي  مدينة  من  الجيش  لقوات  تابعة 
ومحدد  معلوم  »مكان  إنه  بيان،  في  الجيش،  قال  محددة، 
تمركزت  أنها  الحقًا،  محلية  إعالم  وسائل  وذكرت  مسبقًا«، 

بين مدينتي الجفرة وسرت وسط ليبيا.
توقيت هذا التحرك جاء بعد نحو أسبوع من إعالن الجيش 
سيطرته على الجنوب الليبي بشكل كامل بعد سيطرته على 
على  سيطرته  الجيش  وأكد  ذلك،  قبل  األرانب،  أم  منطقة 
الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر. وبلغت حصيلة ضحايا 
عملية تحرير الجنوب الليبي 11 قتياًل و40 جريحًا منذ إطالق 
العملية في يناير الماضي لتطهير مدن الجنوب بشكل كامل 

من قبضة اإلرهابيين.
بات  الوطني  الجيش  إن  عسكريون  مراقبون  ويقول 

يسيطر على نحو %80 من األراضي الليبية، إذ وعالوة على 
إحكام السيطرة على الجنوب هذا الشهر، كان إعالن تحرير 
بنغازي في يوليو من العام 2017، ثم تحرير درنة في يونيو 
الجيش في  أطلقها  بعد عمليات عسكرية   2018 العام  من 

المدينتين.
»الحملة  أن  البريطانية  غارديان«  »ذا  جريدة  وترى 

الوطني  الجيش  قائد  شنها  التي  الكبيرة،  العسكرية 
يصعد«،  نجمه  جعلت  الجنوب،  في  حفتر  خليفة  المشير 
مسيطرًا  حفتر  جعلت  »الحملة  هذه  أن  إلى  مشيرة 
وعديد  الحدودية  العبور  نقاط  وأغلب  البلد،  ثلثي  على 
نفط  حقول  ذلك  في  بما  الرئيسية،  النفطية  المنشآت 

كبيرة في حوض مرزق«.
يتساءل  مدينة سرت،  قرب  للجيش  األخير  التحرك  ومع 
بمثابة  العسكري  التقدم  هذا  كان  إذا  ما  حول  مراقبون 
يشمل  البالد  غرب  في  أوسع  لتحرك  اختبارية  مناورة 
األحاديث  اتساع  بعد  خصوصًا  طرابلس،  العاصمة 

التحرك. لهذا  محتملة  اإلعالمية حول سيناريوهات 
من  عدد  وسط  السيناريو  هذا  عن  الحديث  واتسع 
اإلشارات الدالة، أبرزها ترؤس اللواء عبد السالم الحاسي، 
اجتماعًا  للجيش،  التابعة  الكرامة  عمليات  غرفة  رئيس 
إن  مصادر  وقالت  الغربية.  المنطقة  لقادة  عسكريًا 
المنطقة  الذي عقد لدى وصول وفد من  المغلق  االجتماع 
مادي  إدريس  اللواء  برئاسة  الجفرة  قاعدة  إلى  الغربية 
المقبلة  المرحلة  مستجدات  إلى  تطرق  المنطقة،  آمر 

بالمنطقة.
اهتمامًا  غربية  إعالم  وسائل  تبدي  األثناء،  هذه  في 
وكالة  تقول  إذ  المحتمل،  السيناريو  هذا  أصداء  برصد 
»رويترز« إن العاصمة طرابلس تداولت إشاعات تقدم قوات 
الجيش باتجاهها، وتحدث سكان عن رؤية شبان يتجولون 
من  بحفتر  تشيد  التي  األغاني  تصدح  فيما  بسياراتهم، 
انطلقت  الجاري،  مارس  مطلع  وفي  فيها.  المذياع  أجهزة 
رغم  تفريقها،  وتم  طرابلس،  في  لحفتر،  مؤيدة  مظاهرات 

لكنها  ضحايا،  سقوط  دون  الحي،  بالرصاص  محدوديتها، 
لفتت األنظار إلى وجود أنصار لحفتر داخل العاصمة.

غرب  في  الجيش  تقدم  سيناريو  بشأن  اآلراء  وتنقسم 
فرصًا  المؤيدون  يرى  إذ  ومعارض،  مؤيد  بين  البالد 
المعركة  باعتبار هذه  الغرب  على  الجيش  لسيطرة  واسعة 
قوة  خاضتها  معارك  سلسلة  في  أخيرة  محطة  المحتملة 
مع  وتواكبت  متالحقة،  انتصارات  حققت  منظمة  عسكرية 
رقعة  واتساع  البالد،  في  السياسية  العملية  في  بالغ  تعثر 
وتأثيراتها  األزمة  أمد  طول  من  المواطنين  بين  الغضب 
ما  وهو  العيشية،  أحوالهم  على  واالجتماعية  االقتصادية 

تقديرهم. الجيش سهلة، حسب  يجعل مهمة 
لهذه  باهظة  فاتورة  من  يحذرون  المعارضين  لكن 
مرحلة  إلى  بالبالد  تنزلق  قد  التي  المحتملة،  المعركة 
العسكرية  القوة  حسابات  ضوء  في  أهلية«،  »حرب 
الجيش  يصطدم  قد  التي  مصراتة،  مدينة  في  الحاشدة 
يحذر  كما  جديد،  داخلي  اقتتال  نيران  معها  وتفجر  بها، 
السكانية  للكثافة  السيناريو  هذا  تجاهل  من  المعارضون 
 3 بنحو  سكانها  عدد  يقدر  التي  طرابلس،  بالعاصمة 
ويعني  رسمية،  غير  تقديرات  حسب  نسمة،  ماليين 

دخولها وقوع »كارثة محققة«.
إن  القول  يبقى  والسيناريوهات،  التقديرات  هذه  وفق 
الترقب هو سيد الموقف ورهن لتوقف قطار العملية السياسية 
عند محطة أبوظبي، بما يعزز تساؤل »ذا غارديان« حول ما 
أنه،  أم  الديمقراطية،  بالعملية  حقًا  »حفترسيلتزم  كان  إذا 
كما يخشى البعض، سيستعد للسيطرة على مناطق أكثر في 

الغرب قبل هجوم أخير على طرابلس؟«.

»غارديان«: هل يلتزم حفتر بالعملية 
الديمقراطية أم يستعد للسيطرة على 

مناطق أكثر في الغرب؟

 مخاوف من انزالق البالد نحو حرب 
أهلية مدمر إذا ما مضى سيناريو الحل 

العسكري إلى نهايته

مسعى وزير الداخلية اإليطالي لعدم 
تجديد تفويض »صوفيا« يلقى 

مقاومة حكومية
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بات مصير عملية »صوفيا« البحرية ، الهادفة لمكافحة 
وإنقاذ  ليبيا  إلى  السالح  حظر  وإنفاذ  البشر  مهربي 
المتوسط،  البحر  في  سواحلها  قبالة  المهاجرين 
مرهونًا بقرار إيطالي، في ظل رفض روما استقبال أي 

مهاجرين جدد ممن يجري إنقاذهم.
فإن  األميركية،  »بوليتيكو«  لجريدة  تقرير  وحسب 
موقفها  بعد  تتخذ  لم  المنقسمة  اإليطالية  الحكومة 
وزير  إن  قالت  األمر، لكن مصادر مطلعة  النهائي من 
يبدو  سالفيني  ماتيو  المتطرف  اليميني  الداخلية 
انتهاء  العملية »صوفيا« عند  مصرًا على تعليق عمل 

تفويضها رسيمًا في 31 مارس الجاري.
 22 صوفيا  عملية  أطلق  األوروبي  االتحاد  وكان 
يونيو من العام 2015، ويقع مقر قيادتها في العاصمة 
نجاحات  حققت  أنها  يعتبر  يزال  وال  روما،  اإليطالية 

جيدة رغم الخالفات التي تهدد مصيرها.

مكاسب سياسية إيطالية
التابعة  السفن  إجبار  أن  »بوليتيكو«  جريدة  ورأت 
لالتحاد األوروبي المشاركة في العملية »صوفيا« على 
يظهر  رمزية  طريقة  ستكون  المتوسط  البحر  مغادرة 
بها سالفيني استهانته باالتحاد األوروبي قبل أقل من 
يتوقع  األوروبي والتي  البرلمان  انتخابات  شهرين من 
أن يحقق فيها حزبه اليميني المتطرف »حزب الرابطة« 

انتصارات ساحقة.
ومن شأن ذلك األمر أن يؤدي إلى غضب متوقع من 
المدافعين عن حقوق اإلنسان والليبراليين في أوروبا، 
باعتباره  االنتخابات  في  سالفيني  صورة  سيصقل  ما 
التي  األسابيع  الشرعية في  غير  للهجرة  مناهض  أشد 

ستسبق عملية االقتراع.
النقاشات  على  مطلع  مسؤول  عن  الجريدة  ونقلت 
الذي  االئتالف  في  »صوفيا«  عملية  بشأن  الداخلية 
إنه  يقول  »سالفيني  قوله:  اإليطالية  الحكومة  يشكل 
ال يهتم. انس األمر«، مضيًفا: »)العملية( صوفيا كانت 
تهدف إلى مكافحة مهربي البشر وإنهاء إرسال 45 ألف 

مهاجر إلى إيطاليا«.
نحتاج  ال  حدودنا.  على  السيطرة  »يمكننا  وأضاف: 
البحر«،  في  األشخاص  النتشال  تقنية  مساعدة  إلى 
إلعادة  »نظام  هو  حًقا  إيطاليا  تحتاجه  ما  أن  معتبرًا 

توزيع طالبي اللجوء«.
العملية  وقف  أن  إلى  »بوليتيكو«  جريدة  وأشارت 
وإعادة  أزمة  لخلق  سهلة  »طريقة  سيكون  »صوفيا« 
وسائل  عناوين  ليتصدرا  وسالفيني  الهجرة  قضية 

اإلعالم«.
المهاجرين  أعاداد  انخفضت  الواقع،  أرض  وعلى 
هذا   98% بنحو  إيطاليا  على  الوافيدن  الشرعيين  غير 
الماضي،  العام  خالل  نفسها  بالفترة  بالمقارنة  العام 
والتي شهدت بدروها انخفاضًا بنسبة %80 عن الفترة 
الداخلية  وزارة  لبيانات  وفًقا   ،2017 عام  في  الموازية 

اإليطالية.
ويرجع جزء من هذا االنفاض في أعداد المهاجرين 
لخفر  األوروبي  االتحاد  يوفره  الذي  التدريب  إلى 
السواحل الليبي والذي تقوده إيطاليا، إضافة إلى إغالق 

العمل على األرض وتقليل العمل في البحر«.
وفي ما يتعلق بمصير العملية »صوفيا« واستعداد 
روما للتعامل مع تداعيات غيابها، قال ستيفانو: »سنمد 
)تفويض( العملية، إذا كانت دول أخرى ال تزال تريدها 
بوضوح«، معتبرًا أن الخيار األفضل هو إرجاء األمر لما 

بعد انتخابات البرلمان األوروبي.
من  »صوفيا«  المهمة  خروج  أن  »بوليتيكو«  ورأت 
روسيا،  مثل  منافسة  قوى  ستستغله  المتوسط  البحر 
موسكو  ستعتبر  إذ  ليبيا،  في  نفوذها  من  تزيد  التي 

سالفيني الموانئ اإليطالية أمام سفن اإلنقاذ.
اإليطالية  الموانئ  بإغالق  سالفيني  قرار  وبعث 
جنوب  اإلفريقية  الدول  في  المهاجرين  إلى  برسالة 
الصحراء الكبرى بأنه ال جدوى من المخاطرة بحياتهم 

وسلوك مسار وسط البحر المتوسط.
البشر  مهربي  بعض  تحول  لذلك  ونتيجة 
الهجرة  زاد من معدالت  المغرب ما  والمهاجرين غلى 
هذه  أن  إلى  أشارت  التي  الجريدة،  وفق  إسبانيا،  إلى 
كلها أسباب تستدعي من وجهة نظر حزب »الرابطة« 
الذي يتزعمه سالفيني تعليق انتداب العملية »صوفيا«.

انقسام إيطالي
بعدم  سالفيني  اإليطالي  الداخلية  وزير  مسعى  يواجه 
داخل  من  مقاومة  »صوفيا«  العملية  تفويض  تجديد 
حكومته، إذ أن وزيرة الدفاع والقوات البحرية اإليطالية 
عملية  العملية ألنها  استمرار  على  منهما  تحرص كل 
عليها،  سلطة  روما  يمنح  ما  إيطالية  بقيادة  أوروبية 

بحسب تقرير »بوليتيكو«.
التقرير  ذكر  والبحرية،  الدفاع  وزيرة  جانب  وإلى 
اإلبقاء  في  كذلك  يرغب  اإليطالي  الخارجية  وزير  أن 
لالحتفاظ  المتوسط  البحر  في  األوروبية  العملية  على 
إليطاليا بمقعد على طاولة صنع القرار، في ظل الهوس 
اإليطالي بالنفوذ وسط تنافس محتدم مع فرنسا في 

ليبيا وفي االتحاد األوروبي.
وقال وكيل وزارة الخارجية والعضو كذلك في حركة 
التقرير:  بحسب  ستيفانو،  دي  مانيلو  »-5نجوم«، 
حققت  لقد  لنا.  بالنسبة  استراتيجية  عملية  »كانت 
زيادة  وقت  اآلن  »حان  مضيًفا:  للغاية«،  جيدة  نتائج 

يصبح  األوروبي ألن  االتحاد  لطموح  إخفاق  بأنه  األمر 
العبًا استراتيجيًا في ليبيا.

عمليات اإلنقاذ
معنية  ليست  »صوفيا«  مهمة  أن  من  الرغم  على 
تلزم  واإلنقاذ،  البحث  بعمليات  تفويضها  أثناء  رسميًا 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار كل البحارة باألمر.
فرقاطة  سحبت  ألمانيا  أن  إلى  »بوليتيكو«  ولفتت 
الماضي  يناير  في  »صوفيا«  العميلة  من  لها  تابعة 
إنقاذهم  الذي يجري  المهاجرين  إنزال  بسبب صعوبة 

في الموانئ اإليطالية.
ونقلت عن مسؤولين في القوات البحرية األوروبية 
قولهم إن سفن أخرى تابعة لالتحاد األوروبي تتجنب 
المنطقة سمال ليبيا حتى ال ينقذوا مهاجرين يعجزون 

عن إنزالهم في أقرب ميناء آمن.
وقال مسؤولون إيطاليون إن الوقت قد حان لتركيز 
الليبي  السواحل  خفر  تدريب  على  »صوفيا«  جهود 
سيتطلب  ذلك  أن  إلى  أشاروا  لكنهم  األمن،  وقوات 
إعادة صياغة تفويض االتحاد األوروبي للمهمة إضافة 
إلى موافقة السلطات الليبية، وكالهما أمران يستبعد 
حدوثهما قبل نهاية الشهر الجاري، الذي موعد انتهاء 

تفويض »صوفيا«.
خيارين  إيطاليا  فأمام  »بوليتيكو«،  جريدة  ووفق 
»صوفيا«  بالعملية  التضحية  إما  بينهما،  للتفضيل 
بعد  لما  استمرارها  على  والموافقة  سياسية،  بدوافع 
عملية  من  جزًءا  وجعلها  األوروبي،  البرلمان  انتخابات 
اللجوء والهجرة في االتحاد  تفاوض أكبر على سياسة 

األوروبي.

»بوليتيكو«: غضب متوقع من المدافعين عن حقوق اإلنسان والليبراليين

منزعج من تقديم السالح مصير »صوفيا« مرهون بقرار إيطالي يفتقر للتوافق
ألطراف الصراع

السراج لـ»السفراء األوروبيين«: 

السفراء  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أبلغ 
األوروبيين لدى ليبيا »انزعاجه من استمرار تقديم السالح ألطراف الصراع )في ليبيا( 
بما يساهم في تعقيد وإطالة عمر األزمة«، منتقدا في الوقت ذاته »التدخالت السلبية 

لبعض الدول«.
العاصمة  الرئاسي في  المجلس  الثالثاء بمقر  السراج  اجتماع عقده  جاء ذلك خالل 
األوروبي  االتحاد  لدول  الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء  السفراء  من  عدد  مع  طرابلس 
سيالة،  محمد  الخارجية  بوزارة  المفوض  من  كل  بحضور  ليبيا،  لدى  المعتمدين 
طاهر  الرئاسي  المجلس  لرئيس  السياسي  والمستشار  باشاغا،  فتحي  والداخلية 
السني، ومدير اإلدارة األوروبية بوزارة الخارجية حاجي دهان، وسفير ليبيا لدى االتحاد 

األوروبي حافظ قدور.
عبر  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقال 
جهود  مثمنا  بالسفراء،  اللقاء  بداية  في  رحب  السراج  إن  »فيسبوك«  على  صفحته 
االتحاد األوروبي لتحقيق االستقرار في ليبيا وشدد على أهمية عودة السفارات للعمل 

من مقارها في العاصمة طرابلس.
خالل  استعرض  السراج  أن  الرئاسي،  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأوضح 
الحل  على  مؤكدا  ليبيا  في  األوضاع  »مستجدات  األوروبيين  السفراء  مع  االجتماع 
السياسي لألزمة الراهنة، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، ليقول الشعب 

كلمته عبر صناديق االقتراع«.
األوروبية  الطيران  خطوط  عودة  أهمية  إلى  االجتماع  »خالل  السراج  وتطرق 
لتستأنف رحالتها مع ليبيا، كما طالب برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحالته 
لتخصيص  األوروبي  االتحاد  مع  االتفاق  بحث  تم  و»أيضا  األوروبية«،  المطارات  الى 
منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات والمعاهد األوروبية، وتوفير فرص العالج 

للمرضى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة«.
األوروبي  الدعم  »بحث  أيضا  خالله  جرى  االجتماع  أن  اإلعالمي  المكتب  وأضاف 
ملفي  بحث  تم  كما  واإلنساني،  الخدمي  المجال  في  الوطني  الوفاق  لوزارات حكومة 

الهجرة وحقوق االنسان«.
وأضاف المكتب اإلعالمي أن السفراء األوروبيين أجمعوا »من جانبهم على دعمهم 
لحكومة الوفاق الوطني، مشيدين بتصريحات السراج عن الثوابت التي تشمل مدنية 
الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية، وأكدوا على دعم خط المبعوث األممي غسان 
لهذه  وفقا  الجامع  الوطني  المؤتمر  وأهمية عقد  ليبيا،  االستقرار في  لتحقيق  سالمة 
الخطة، ليناقش خالله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج 

من االنسداد السياسي الحالي، تمهيدا النتخابات تشريعية ورئاسية«.
أن  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأكد 
السفراء األوروبيين أعلنوا أيضا »عن دعمهم لنهج الحوار واللقاءات ما بين األطراف 
الليبية وآخرها لقاء أبوظبي« الذي جمع السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير 

خليفة حفتر قبل أكثر من أسبوعين.

ِشبح صدام عسكري  على أبواب سرت
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<   جلسة مجلس العموم البريطاني 

<   الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو

<  رجل يحمل قطعة من حطام الطائرة اإلثيوبية < طائرة بوينغ 737 ماكس 8

<    محمد بن سلمان

<  وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

لندن – وكاالت

هزيمة ثقيلة ثانية لماي

البرملان البريطاني يرفض مجددا اتفاق »بريكست« ويطالب بتمديد مهلة التفاوض

سنغافورة – وكاالت

كاراكاس –و كاالت

برلين، ستوكهولم - وكاالت

مادورو يتهم أميركا بشن »هجمات إلكترونية«

انقطاع الكهرباء يفاقم األزمة السياسية في فنزويال 

فاقم أطول انقطاع للتيار الكهربائي في فنزويال 
منذ  البالد  في  القائمة  السياسية  األزمة  من 
أشهر، مع دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو 
أنحاء  كافة  »في  التظاهر  مواصلة  إلى  الشعب 
البالد«، مقابل استمرار الحشد من قبل أنصار 
بدوره  طالب  الذي  مادور  نيكوالس  الرئيس 
المواطنين بـ»مقاومة حية« ضد ما يقول إنها 
هجمات أعدتها الواليات المتحدة ضد الشبكة 
إلى  التمهيد  بهدف  فنزويال  في  الكهربائية 

تدخل عسكري.
وأقر البرلمان الفنزويلي الذي يرأسه غويدو، 
الوضع  بسبب  الوطني  اإلنذار  حالة  اإلثنين، 
نحو  بعد  جدًا«  »السيئ  والصحي  الغذائي 
خمسة أيام من انقطاع الكهرباء. وكان غوايدو 
نحو  قبل  بالوكالة  للبالد  رئيسًا  نفسه  أعلن 

شهرين، واعترفت به 50 دولة.
نقله  خطاب  في  مادورو  أعلن  بدوره 
التلفزيون الرسمي، مساء اإلثنين، »أطلق دعوة 
لكل القوى االجتماعية والشعبية« إلى »مقاومة 
حية«، ذاكرًا خصوصًا الـ»الكوليكتيفوس« وهي 
ينظمون  المواطنين  من  مجموعات  عن  عبارة 
خدمات اجتماعية على مستوى األحياء، بعضها 

عنيف، ويتصرفون كمجموعة مسلحة.
ورأى مادورو أن الهجمات ضد شبكة الكهرباء 
المتحدة  الواليات  من  خفية  رغبة  على  مؤشر 
إعادة  أجل  من  »اليأس«،  نحو  الشعب  لدفع 
اإلنسانية  المساعدات  إدخال  محاوالت  تحريك 

بالقوة وتبرير تدخل عسكري أميركي.

فقط بالدوالر
أقرته  الذي  الوطني  اإلنذار  مرسوم  وينص 
»تعاون  إلى  الدعوة  على  الوطنية  الجمعية 
الرغم  وعلى  األزمة.  من  البالد  إلخراج  دولي« 
أحياء  معظم  إلى  تدريجيًا  الكهرباء  عودة  من 
الوضع يبقى فوضويًا  أن  إال  اإلثنين،  العاصمة 
دفع  إلى  هؤالء  يضطر  إذ  للسكان،  بالنسبة 
أثمان باهظة مقابل الماء والغذاء. والدوالر هي 
في  حاليًا  تداولها  يجري  التي  الوحيدة  العملة 

كل ركن من أركان البالد.
الثالثاء  عطلة  يوم  عن  الحكومة  وأعلنت 
عطلة  من  للتو  خرجت  التي  والبالد  أيضًا. 
الجمعة  منذ  العمل  عن  متوقفة  المهرجانات، 
ليس  »الوضع  أن  على  غوايدو  وشدد  صباحًا. 
طبيعيًا في فنزويال ولن نسمح ألنفسنا بالتأقلم 
التظاهر  إلى  المأساة«، داعيًا مؤيديه  مع هذه 

في كل البالد وفي العاصمة، كاراكاس.
النفط  شحنات  بتعليق  أيضًا  غوايدو  وأمر 
»توفير  فنزويال  حاجة  عن  مدافعًا  كوبا،  إلى 
أزمة  أسوأ  البالد  فيه  تواجه  الطاقة« في وقت 
تملك  أنها  من  الرغم  على  تاريخها  في  طاقة 
أكبر احتياطي نفطي في العالم. وتابع غوايدو: 
تستقبل  التي  كوبا«  إلى  النفط  من  مزيد  »ال 

يوميًا 90 ألف برميل من نفط حليفتها فنزويال 
الراحل  الرئيس  وقعها  ثنائية  التفاقات  تنفيذًا 

هوغو تشافيز مع كوبا.
تعليق  ينفذ  أن  المحتمل  غير  من  لكن 
تصدير النفط إلى كوبا، لطالما يحظى مادورو 
وأثار  النفط.  قطاع  يدير  الذي  الجيش  بدعم 
موقف غوايدو استياء هافانا التي استنكرت في 

بيان ما وصفته بأنه »أكاذيب«.
األميركي  الخارجية  وزير  انتقد  جهته،  من 
وروسيا«  لكوبا  المركزي  »الدور  بومبيو  مايك 
واالزدهار  بالديمقراطية  األحالم  في »تقويض 
لدى الفنزويليين«. وأعلن سحب كل الممثلين 
وكتب  فنزويال.  في  المتبقين  الدبلوماسيين 
بومبيو على »تويتر« أن »القرار يعكس الوضع 
وجود  بأن  واالستنتاج  فنزويال،  في  المتدهور 
السفارة  في  أميركيين  دبلوماسيين  موظفين 

بات يفرض قيدًا على السياسة األميركية«.

حالة اإلنذار الوطني
اإلنذار  حالة  فإن  الفنزويلي،  الدستور  وبحسب 
الوطني، وهي مرحلة تمهيدية لحالة الطوارئ، 
من  طنًا   250 إدخال  أمام  نظريًا  الباب  تفتح 
المساعدات اإلنسانية المكدسة على حدود البالد 
والتي تمنع الحكومة إدخالها، وتعتبرها محاولة 

أميركية لتبرير تدخل عسكري في فنزويال.
هجمات  إلى  الكهربائي  العطل  مادورو  وعزا 
مع  المتحدة  الواليات  أعدتها  »إلكترونية« 
المعارضة ضد المحطة الكهرومائية األساسية 

في البالد.
طرحها  التي  األسباب  أن  غوايدو  ويرى 
هوليوودي«،  »سيناريو  عن  عبارة  هي  مادورو 
كفاءة«  وعدم  »فساد  النواب  أمام  مستنكرًا 

المؤسسات العامة للكهرباء.
وبحسب جمعيات غير حكومية، تسبب العطل 
في  مريضًا   15 بوفاة  اآلن  حتى  الكهربائي 
المزودة بغالبيتها بمولدات  المستشفيات غير 

كهربائية. ونفى وزير الصحة كارلوس ألفارادو، 
من  لكن  تلك.  الوفاة  حاالت  وقوع  األحد، 
الصعب معرفة ما يحصل حقًا في البالد بسبب 

انقطاع وسائل االتصال.

بومبيو: كوبا »اإلمبريالية«
بالفعل سلسلة  ترامب  دونالد  وأعلنت حكومة 
النفط  اقتصادية خصوصًا ضد شركة  عقوبات 
غوايدو  بين  والمواجهة  »بديفيسا«.  العامة 
23 يناير. وقال بومبيو  ومادورو متواصلة منذ 
األمور  أن  لو  »تفضل  المتحدة  الواليات  إن 
تتطور بسرعة أكبر«، مضيفًا: »لكن لدي إيمان 
يريده  الذي  باالتجاه  »تسير  فاألمور  تام«، 

الفنزويليون وستستمر كذلك«.
المحوري  بـ»الدور  ندد  قد  بومبيو  وكان 
القيام  وتواصالن  وروسيا  كوبا  لعبته  الذي 
للشعب  الديمقراطية  األحالم  تقويض  في  به 
القوة  »كوبا هي  وأضاف:  ورفاهه«.  الفنزويلي 
مستنكرًا  فنزويال«،  في  الحقيقية  اإلمبريالية 
المادي  الدعم  من  وغيرها  المادية  »الحماية 

والسياسي المهم لمادورو ولمن حوله«.
وقال ساخرًا: »عندما ال توجد كهرباء، أشكر 
وأضاف:  الحديثة«،  الكوبية  الهندسة  أعجوبة 
المياه  علماء  أشكر  مياه،  توجد  ال  »عندما 
يوجد  ال  »عندما  وتابع:  الممتازين من كوبا«. 
الكوبيين«.  الشيوعيين  الزعماء  أشكر  طعام، 
»روسيا  إن  قائاًل  موسكو،  بومبيو  انتقد  كما 
عن  ذلك  في  بما  األزمة«،  هذه  خلقت  أيضًا 

طريق تزويد فنزويال باألسلحة.
أكثر من خمسة آالف فنزويلي  اإلثنين  وعبر 
فتحته  إنساني«  »ممر  عبر  كولومبيا  إلى 
أسبوعين  بعد  موقتًا  كاراكاس  سلطات 
الجمارك  سلطة  وفق  الحدود،  إغالق  من 
الكولومبية. وأتاح ذلك ألكثر من 3300 طالب 
فنزويلي العودة إلى المدرسة ولنحو 1800 من 

الكبار بالحصول على عالج طبي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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تتجه بريطانيا نحو تمديد اتفاق الخروج من االتحاد 
تصويت  بعد  المقبل  مايو  نهاية  حتى  األوروبي 
من  التكتل  مغادرة  برفض  األربعاء  أمس  البرلمان 
دون اتفاق في الموعد المحدد يوم 29 مارس. وكان 
تصويت أمس هو الثاني خالل يومين، حيث رفض 
صوتًا،   149 بلغت  كبيرة  وبغالبية  البرلمان،  نواب 
البريطانية  الوزراء  رئيسة  له  توصلت  معداًل  اتفاقًا 

تيريزا ماي مع بروكسل.
ومن المتوقع أن يعتمد البرلمان البريطاني مساء 
اليوم الخميس خيار منح المزيد من الوقت لمحاولة 
التوصل التفاق مع االتحاد األوروبي في تصويت ثالث، 
أن  البريطانية  الوزراء  رئيسة  من  صارم  تحذير  مع 
مجرد تمديد فترة الخروج ال يعني حل األزمة القائمة 
منذ أشهر بشأن تفاصيل االتفاق، خاصة في ما يتعلق 
لبريطانيا  التابعة  الشمالية  إيرلندا  بين  بالحدود 

وجمهورية إيرلندا العضو في االتحاد.
كما أعربت عن أسفها لرفض نواب البرلمان مساء 
الثالثاء االتفاق المعدل الذي توصلت له في الساعات 
األخيرة رغم ما يحتويه من ضمانات بشأن نقاط شائكة 

أثارت في السابق اعتراض نواب البرلمان البريطاني.

مواقف متعارضة
االتحاد  مؤسسات  في  المشككين  بعض  ويسعى 
عامًا   46 عمرها  لبريطانيا  عضوية  إلنهاء  األوروبي 
في االتحاد من دون اتفاق، وهو ما يحذر الخبراء أنه 
بينما  البريطاني.  باالقتصاد  فادحة  أضراراً  سيلحق 
بعقد  العمال  حزب  داخل  المنادية  األصوات  تتزايد 

استفتاء ثاني على الخروج من االتحاد األوروبي بعد أن 
تبين حجم المصاعب التي تواجه هذه العملية، سواء 
من ناحية اآلثار السلبية على االقتصاد البريطاني أو 

قضية حدود إيرلندا الشمالية.
رسومًا  ستلغي  أنها  األربعاء  أمس  لندن  وأعلنت 
ولن  المستوردة  السلع  من   87% نسبته  ما  على 
مع  الحدود  على  جمركي  تفتيش  بعمليات  تقوم 
األوروبية  الكتلة  بريطانيا  غادرت  حال  في  إيرلندا 
دون اتفاق. وتهدف الخطة الموقتة إلى تفادي ارتفاع 
أسعار الواردات من االتحاد األوروبي وتعّطل خطوط 

التموين فور مغادرة بريطانيا االتحاد.
مخفضة  لكن  جمركية  رسوم  فرض  وسيتم 
على بعد المنتجات الزراعية مثل لحم البقر والخنزير 

ومشتقات الحليب لحماية المنتجين البريطانيين.
خيارات ال يُحسد عليها

وبعد هزيمتها المدوية الثانية الثالثاء حذرت ماي 
دون  المغادرة  برفض  التصويت  »إن  قائلة  النواب 
المشكالت  يحالن  ال  بريكست(  )مهلة  وإرجاء  اتفاق 
يريد  األوروبي  »االتحاد  وأضافت  نواجهها«.  التي 
هذا  وعلى  كهذا.  إرجاء  من  سنستفيد  كيف  معرفة 

المجلس أن يرد على ذلك السؤال«.
وتابعت »هل يرغب )البرلمان( في إبطال المادة 
50؟« في إشارة إلى البند الذي أطلق عملية بريكست، 
»هل يريد إجراء استفتاء ثان، أو يريد المغادرة باتفاق 
غير هذا« الذي تم التوصل إليه. وقالت »إنها خيارات 

ال يُحسد عليها ولكن ... ال بد من مواجهتها اآلن«.
المشرعين  من  مجموعة  األربعاء  أمس  وتقدم 
بمقترح بديل إلرجاء بريكست حتى 22 مايو وإبرام 
األوروبي  االتحاد  مع  الموقتة  االتفاقات  من  عدد 

تستمر حتى 2021.

بارنييه يحذر من الفوضى
ملف  في  األوروبي  االتحاد  مفاوضي  كبير  أن  غير 
بريكست، ميشال بارنييه، قال إن بروكسل فعلت »كل 
خروج  االستعداد الحتمال  اآلن  وعليها  بوسعها«  ما 
فوضوي. وغرّد على تويتر قائاًل »المأزق يمكن حله 

فقط في المملكة المتحدة«.
من  الخروج  برفض  أمس  تصويت  أعقاب  وفي 
دون اتفاق، كان من المقرر أن يطلع وزير المالية 
الميزانية  تطورات  على  البرلمان  هاموند  فيليب 
بالميزانية  المتعلق  اإلعالن  وسيتضمن  السنوية 

ويتوقع  المتحدة.  المملكة  لنمو  التوقعات  آخر 
المرتبطة  الشكوك  وسط  تخفيضها  يتم  أن 

بـ»بريكست« ورياح معاكسة لالقتصاد العالمي.
بعد  طفيفًا  ارتفاعًا  اإلسترليني  الجنيه  وسجل 
لندن  بورصة  أسهم  أن  غير  الثالثاء  حادة  خسائر 
األربعاء.  التداول  بدء  لدى  في  هبوطًا  سجلت 
 0,3% نسبته  ما  فوتسي100-  مؤشر  وخسر 
باإلغالق  مقارنة  نقطة   7,131.23 ليسجل 

األربعاء.

بريكست؟ إرجاء 
بريكست  اتفاق  يناير  في  رفضوا  النواب  وكان 
 230 بلغ  تاريخي  بفارق  صفحة   585 من  مكون 
باالتحاد  المشككين  بعض  أن  ورغم  صوتًا. 
في  فشلت  ماي  أن  إال  رأيهم،  غيروا  األوروبي 
االتفاق  على  جوهرية  تغييرات  بإدخال  إقناعهم 
بلغ  إذ  أيضًا،  الثالثاء  فادحة  الهزيمة  وكانت 

149 صوتًا. الفارق في األصوات 
األربعاء  أمس  النواب  تصويت  أعقاب  وفي 
والمطالبة  اتفاق  دون  من  االنسحاب  برفض 
في  اآلخرين  األعضاء  على  فإن  بريكست،  بإرجاء 
27 دولة، أن يوافقوا على ذلك  االتحاد وعددهم 

21-22 مارس. في قمتهم المقبلة المقررة في 
لفترة  سيكون  لبريكست  إرجاء  أي  أن  غير 
المفاوضات  استمرار  يعني  ما  وهو  قصيرة، 
الكتل  وبين  ناحية،  من  بروكسل،  مع  المضنية 
ناحية  من  البريطاني،  البرلمان  داخل  البرلمانية 
جان- األوروبي  المفوضية  رئيس  وقال  أخرى. 

كلود يونكر اإلثنين إن بريكست »يجب أن يُنجز 
األوروبية« نهاية مايو. االنتخابات  قبل 

الخروج من المأزق
تأكيد  إلى  سارع  قد  األوروبي  االتحاد  وكان 
»دوافعه  بريطاني  طلب  في  »للنظر«  استعداده 
مبررة« إلرجاء بريكست، بحسب ما أعلنت الثالثاء 
البرلمان  رفض  بعد  التكتّل  باسم  متحدّثة 

االتفاق. البريطاني 
المفوضية  رئيس  باسم  متحدّثة  وقالت 
المملكة  قدّمت  »إذا  يونكر  كلود  جان  األوروبية 
فإن  للتمديد،  الدوافع  مبرر  طلبًا  المتحدة 
األعضاء الـ27 في االتحاد األوروبي على استعداد 

للنظر فيه واتّخاذ قرار باإلجماع«.
األوروبي  المجلس  رئيس  باسم  متحدّث  وقال 
»بشكل  يفاقم  االتفاق  رفض  إن  توسك  دونالد 
االتحاد  من  المتحدة  المملكة  خروج  خطر  كبير« 

األوروبي من دون اتّفاق.
األوروبي  االتحاد  مفاوضي  كبير  اعتبر  كذلك 
»المملكة  أن  بارنييه،  بريكست، ميشال  في ملف 
نفسها  إخراج  على  القادرة  الوحيدة  هي  المتحدة 
االتحاد  استعدادات  أن  مضيفًا  المأزق«،  من 
أكبر  حاليًا  »هي  اتفاق  دون  من  لخروج  األوروبي 

من أي وقت مضى«.
لنتيجة  »أسفها«  الفرنسية  الرئاسة  وأبدت 
باريس  أن  مضيفة  البريطاني،  البرلمان  تصويت 
بإرجاء  القبول  األحوال  من  حال  »بأي  يمكنها  ال 
استراتيجية  وجود  دون  من  بريكست(  )موعد 
المملكة  قبل  من  مصداقية  وذات  بديلة 

المتحدة«.
من جهته، اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني 
الذي  االتفاق  أن  كوربن  جيريمي  المعارض 

أبرمته ماي »أصبح ميتًا«.

خسائر فادحة لـ »بوينغ« بعد تحطم الطائرة اإلثيوبية من طراز »737 ماكس«

المملكة أكبر مشتر للسالح في العالم

ضغوط على حكومة أملانيا لوقف بيع السالح للسعودية »بشكل نهائي«

إلى  موقتًا  السالح  تصدير  حظر  ألمانيا  تمديد  بعد 
السعودية، يبدو أن الحكومة تواجه مشكلة جديدة؛ 
بسبب ضغط حزب شريك فيها من أجل وقف نهائي 
لصادرات السالح إلى المملكة »ألنه لم يتغير شيء 

حتى اآلن« فيما يتعلق بأسباب وقف التصدير.
االشتراكي  الحزب  نواب  من  كبير  عدد  ويضغط 
على  )بوندستاغ(  األلماني  بالبرلمان  الديمقراطي 
بإرسال  مطالبين  نالس،  أندريا  حزبهم،  رئيسة 
في  شريكهم  المسيحي،  االتحاد  إلى  واضحة  إشارة 
الحكومة االتحادية األلمانية، بوقف صادرات السالح 
موقع  ذكر  حسبما  نهائي«،  »بشكل  السعودية  إلى 
هؤالء  ويرى  اإلثنين.  األلماني  أونالين«  »شبيغل 
ألمانيا  أوقفت  ألجله  الذي  الوضع  أن  البرلمانيون 
موقت  بشكل  السعودية  إلى  السالح  من  صادراتها 

»لم يتغير بأي حال من األحوال«.
وقال برند فيستفال، ناطق السياسات االقتصادية 

األلماني:  بالبرلمان  لالشتراكيين  البرلمانية  للكتلة 
أخيرًا  ميركل  أنغيال  المستشارة  تعلق  أن  »أتمنى 

وبسرعة على هذا الموضوع«.
خاشقجي وحرب اليمن

وذكر أن ألمانيا أوقفت في نوفمبر الماضي كافة 
في  انتهت  لفترة  السعودية  إلى  السالح  صادرات 
لنهاية  مؤخرًا  المهلة  مددت  ثم  الجاري،  مارس   9
تلك  السالح  تصدير  وقف  خطوة  وجاءت  الشهر. 
خاشقجي  جمال  الصحفي  مقتل  مالبسات  بسبب 

ولمشاركة السعودية في حرب اليمن.
فريق  بأيدي  قتل  خاشقجي  أن  إلى  تركيا  وتشير 
السعودية  القنصلية  زيارته  لدى  سعوديًا   15 يضم 
في إسطنبول في مطلع شهر أكتوبر للحصول على 
يعثر  ولم  التركية.  من خطيبته  زواجه  إلتمام  أوراق 
من  مقربًا  كان  الذي  الصحفي  جثة  على  اآلن  حتى 
دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحول إلى أحد 

منتقدي الحكومة.
يتعلق  شيء  بأي  معرفتها  مرارًا  نفت  وبعدما 
باختفاء الصحفي، أقرت الرياض الحقًا بأن خاشقجي 

خارج  »عناصر  نفذها  عملية  في  القنصلية  في  قتل 
تكن  لم  السلطات  أن  وزعمت  صالحياتهم«،  إطار 
لولي  أن ال عالقة  بينما شددت على  على علم بها، 
العهد، محمد بن سلمان، بالجريمة ردًا على تقارير 

أميركية وغربية حملته المسؤولية.
جرى  التي  الصفقات  رسميًا  برلين  تحظر  ولم 
التصديق عليها، لكنها حثت القطاع على االمتناع عن 
تسليم مثل تلك األسلحة في الوقت الحالي. وتشكل 
األسلحة  واردات  إجمالي  من   2% من  أقل  ألمانيا 
السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي 
مقارنة مع الواليات المتحدة وبريطانيا، لكنها تصنع 
مكونات تستخدم في عقود تصدير من دول أخرى. 
مليارات  عشرة  بقيمة  مقترحًا  اتفاقًا  ذلك  ويشمل 
48 مقاتلة تايفون جديدة من  لبيع  جنيه استرليني 

بريطانيا للسعودية.

الواليات المتحدة تتصدر مبيعات السالح
السالم  ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد  وكان 
المتحدة  الواليات  أن  إلى  اإلثنين،  أشار،  »سيبري« 

خالل  العالمية  األسلحة  ثلث  من  أكثر  صدرت 
كأكبر  دورها  يعزز  مما  الماضية،  الخمس  السنوات 

بائع لألسلحة في العالم.
حول  له  تقرير  آخر  في  السويدي  المعهد  وقدر 
عمليات تصدير األسلحة العالمية، أن الحجم العالمي 
الفترة  خالل   8% نحو  زاد  األسلحة  تصدير  لعمليات 
 2009 بين  بالفترة  مقارنة  و2018   2014 بين 
و2013. واستحوذت الواليات المتحدة على %36 من 
مقابل  الفترة،  العالمية خالل هذه  األسلحة  مبيعات 

%30 خالل الفترة من 2009 و 2013 .
وذكر معهد »سيبري« أن الواليات المتحدة باعت 
98 دولة، أكثر بكثير من  إلى ما ال يقل عن  أسلحة 
متقدمة  »أسلحة  تضمنت  آخر،  رئيسي  مورد  أي 
المدى  قصيرة  والصواريخ  المقاتلة  الطائرات  مثل 
القنابل  من  كبير  وعدد  الباليستية  والصواريخ 

الموجهة«.

السعودية أكبر مستورد
وذهب أكثر من نصف المبيعات األميركية إلى منطقة 

العربية  المملكة  حصلت  حيث  األوسط،  الشرق 
المبيعات  إجمالي  من   22% على  وحدها  السعودية 
األميركية، مما يجعلها السوق األكثر أهمية بالنسبة 
أكبر  السعودية  العربية  المملكة  وكانت  ألميركا. 
مستورد لألسلحة في العالم خالل هذه الفترة، حيث 

استحوذت على %12 من الواردات العالمية.
ووفقًا لـ »سيبري« فقد تضاعفت صادرات السالح 
إلى منطقة الشرق األوسط تقريبًا خالل الفترة بين 
2009 و 2013 مقارنة بالفترة بين 2014 و2018. 
وكانت مصر واإلمارات العربية المتحدة والعراق من 

بين المستوردين اإلقليميين الكبار اآلخرين.
للسالح  مصدرة  دولة  أكبر  ثاني  روسيا،  وصدرت 
العالمية،  األسلحة  صادرات  من   20% العالم،  في 

وباعت أسلحة إلى 48 دولة، وفقًا لمعهد »سيبري«.
واحتلت الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا 
 75% بإجمالي  األولى،  الخمسة  المراكز  والصين 
من  كل  واستأثرت  العالمية.  األسلحة  صادرات  من 
المملكة العربية السعودية والهند ومصر وأستراليا 

والجزائر، بنحو ثلث صادرات العالم من األسلحة.

واستراليا  وسنغافورة  عمان  وسلطنة  بريطانيا  قررت 
الـ»بوينغ  طائرات  أمام  الجوي  مجالها  إغالق  وماليزيا 
من  أقل  في  داميين  حادثين  أعقاب  في  ماكس«   737
ستة أشهر لهذا الجيل الجديد من الطائرات، فيما طلبت 
الواليات المتحدة تعديالت عاجلة من الشركة المصنعة.

الجوية  للخطوط   8 ماكس   737 طائرة  تحطمت  وقد 
بُعيد  أبابا  أديس  شرق  جنوب  في  األحد  اإلثيوبية 
إقالعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا كانوا على متنها. 
من  الخلفي  الجزء  إن  ديشاسا،  تيجينغ  الشاهد،  وقال 
»الطائرة كان مشتعال عندما تحطمت على األرض«، ولم 

يتبق منها سوى كومة من الحطام.
وكانت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة »اليون 
إندونيسيا  في  البحر  في  تحطمت  قد  اإلندونيسية  اير« 
في أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 189 شخصا، كذلك بعد 

دقائق قليلة من اإلقالع.
لفعالية  الالزمة  التحقق  بعمليات  القيام  وبحجة 
في  المدني  الطيران  تنظيم  هيئة  قامت  النموذج،  هذا 
آسيا،  في  الجوي  للنقل  رئيسي  مركز  وهي  سنغافورة، 
بتعليق عمليات »جميع بدائل طائرة بوينغ 737 ماكس« 

مؤقتا في مجالها الجوي.
جميع  تحليق  أيضا  األسترإلى  المدني  الطيران  ومنع 
بصورة  الجوي  مجالها  في  ماكس   737 بوينغ  طائرات 

»فورية«.
المدني  للطيران  العامة  الهيئة  أعلنت  مسقط،  وفي 
بوينغ  طائرات  هبوط  تعليق  الثالثاء  عمان  سلطنة  في 
737 ماكس في مطاراتها وإقالعها منها حتى إشعار آخر.

وفي لندن، أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة 
احترازي« قررت »إيقاف  أنها »كإجراء  بيان  المتحدة في 
رحالت الركاب من أي مشغل يصل أو يغادر أو يحلق في 

األجواء البريطانية« إذا كانت الطائرة من هذا الطراز.
الرئيس  عن  صادر  بيان  أفاد  كوااللمبور،  وفي 
الفقار  ذو  نزار  أحمد  المدني  الطيران  لهيئة  التنفيذي 
»إن هيئة الطيران المدني الماليزية قررت أن تعلق على 

الفور عمليات طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التي تطير من 
ماليزيا وإليها أو تعبر فوق ماليزيا حتى إشعار آخر«.

تغييرات عاجلة مطلوبة
وقررت الواليات المتحدة اإلثنين عدم منع استخدام هذه 
إجراء  على  بوينغ  شركة  حمل  أرادت  لكنها  الطائرات، 

تغييرات على 737 ماكس 8 و737 ماكس 9.
الشركة  من  الفيدرالية  الطيران  وكالة  وطلبت 
موعد  »في  تغييرات  إجراء  الطائرات  لصناعة  األميركية 

أقصاه إبريل« على نظام التحكم والبرمجيات.
وبذلك تتميز سلطات الواليات المتحدة عن أستراليا 
الجنوبية  وكوريا  وسنغافورة  عمان  وسلطنة  وبريطانيا 
اشترت  التي  الصين،  وخصوصا  ومنغوليا،  وإندونيسيا 
أكبر عدد من طراز 737 ماكس 8. وقررت هذه البلدان 
فرضت  الهند،  وفي  الطائرات.  هذه  استخدام  وقف 
الصيانة  أطقم  على  إضافية  سالمة  تدابير  السلطات 

األرضية وطواقم الطائرات.
وعلى صعيد شركات الطيران، أعلنت شركة الخطوط 
للتشغيل  مؤقتا  »تعليقا  الثالثاء  األرجنتينية  الجوية 

التجاري« لطائراتها البوينغ 737 ماكس 8 الخمس.
وقد أوقفت الخطوط الجوية اإلثيوبية أيضا استخدام 
 ،8 737 ماكس  طائراتها األربع األخرى من طراز بوينغ 
كومير  كايمان(،  )جزر  الجوية  كايمان  خطوط  وتلتها 
وغول  )المكسيك(  المكسيك  طيران  إفريقيا(،  )جنوب 

)البرازيل(.
النيرويجية  الطيران  شركة  أعلنت  أوسلو،  وفي 
ستعلق  أنها  الثالثاء  شاتل«  »اير  الكلفة  المنخفضة 

رحالتها لطائرة بوينغ 737 ماكس حتى إشعار آخر.
وحصرت كوريا الجنوبية باثنتين عمل طائرات بوينغ 

737 ماكس 8 التي تديرها شركة ايستار جيت.

خسائر فادحة لبوينغ
للشركة  كبيرا  تحديا  الجديدة  المأساة  هذه  وتشكل 
سهم  خسر  المستثمرين.  قلق  أثارت  وقد  األميركية، 

بوينغ 5.36 ٪ في وول ستريت يوم اإلثنين.
الطيران  صعيد  على  سوجاتمان،المحلل  جيري  وقال 

مهم،  أمر  الصناعة  على  التأثير  أن  »أعتقد  جاكرتا،  من 
تعمل  وهي  الطائرات،  من  جديد  نوع  لدينا  فنحن 
فقط منذ عامين، واآلن لدينا حادثان حصال في ظروف 

مماثلة«.
وأضاف أن شركة اليون أير ذكرت بعد حادث أكتوبر 
في إندونيسيا، أنها »تفكر في إلغاء طلبيتها لشراء 737 
التفكير  في  بدأت  األخرى  الشركات  أن  وأعتقد  ماكس، 
في األمر، حتى لو أنها ما ال تزال بعيدة عن اتخاذ هذا 
القرار«. وأوضحت الحكومة الماليزية أنها ستعيد النظر 
لشراء  الوطنية،  الماليزية  الجوية  الخطوط  طلبيات  في 

بضع طائرات بوينغ 737 ماكس.
فإن  بعد،  تعرف  لم  الحادث  هذا  أسباب  كانت  وإذا 
تحطم طائرة اليون أير في إندونيسيا، قد سلط االنتباه 
على مجسات اإلصابة التي يمكن أن يؤدي خللها إلى دفع 
الكمبيوتر على متن الطائرة، اعتقادا منه أنها ستهبط، 
إلى وضع الطائرة في حالة غوص، فيما ينبغي تصويبها.

وفي موقع التحطم في إثيوبيا، انضم المحققون من 
من  تقني  فريق  إلى  اإلثيوبية  المدني  الطيران  وكالة 
بوينغ ومحققين أميركيين من سلطات الطيران المدني.

األسود–أحدهما  الصندوقين  على  اإلثنين  عثر  وقد 
تسجيل  واآلخر  للرحلة  الفنية  البيانات  على  يحتوي 

المناقشات وأجهزة اإلنذار في قمرة القيادة.

الحداد في كينيا
وكانت كينيا في حالة حداد بسبب تحطم الطائرة. ومع 
األكثر  البلد  فهي  الطائرة،  متن  على  مواطنا   32 وجود 
تضررا من المأساة، ونيروبي هي أيضا المركز اإلقليمي 

لألمم المتحدة، وقد تضررت بقسوة من الكارثة.
وكان على متنها مندوبون كانوا سيحضرون المؤتمر 
افتتح  الذي  للبيئة،  المتحدة  األمم  لبرنامج  السنوي 

اإلثنين في العاصمة الكينية.
وهم  مختلفة،  جنسية   35 من  الحادث  ضحايا  وكان 
 8 و  إيطاليين   8 و  إثيوبيين   9 و  18 كنديا  و  32 كينيا 
صينيين و 8 أميركيين و 7 فرنسيين و 7 بريطانيين و 
6 مصريين و 5 ألمانيين و 4 هنود. وأبلغت الحكومتان 

الفرنسية والبريطانية عن مقتل تسعة من رعاياهما.

الضحايا من 35 دولة على رأسها كينيا
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الجزائر ــ وكاالت

الباغوز، سورية

رغم الفرحة العارمة التي اجتاحت الشارع الجزائري فور اإلعالن 
عن  تخليه  اإلثنين،  بوتفليقه،  العزيز  عبد  للرئيس  المفاجئ 
الترشح لفترة رئاسية خامسة، فإنه سرعان ما تجددت الدعوات 
تتضمن  واضحة  انتقالية  بخطة  للمطالبة  التظاهرات  لمزيد 

موعدًا النتخابات رئاسية جديدة.
الجزائر  في وسط  والطالب  المدرسين  من  المئات  وتجمع 
العاصمة، أمس األربعاء، ضد ما يعتبرونه تمديدًا بحكم األمر 
عدم  على  وللتأكيد  الرابعة،  بوتفليقة  الرئيس  لوالية  الواقع 
اإلثنين،  الرئيس،  أعلنها  التي  الرسالة  بمضمون  اقتناعهم 
وزير  يترأسها  قد  »ندوة وطنية«  لعقد  الدعوة  التي تضمنت 
جديد  دستور  وصياغة  اإلبراهيمي،  األخضر  السابق  الخارجية 

يليها عقد انتخابات رئاسية.
وبعد أن كانت التظاهرات المليونية التي شهدتها الجزائر 
على مدى األسابيع الماضية ترفع شعار »ال للعهدة الخامسة«، 
أصبح الشعار المرفوع في الشارع الجزائري منذ صباح الثالثاء 

هو »ال لتمديد العهدة الرابعة«.
التظاهرات،  وقال أحد المدرسين، الذين شاركوا أمس في 
التعبئة«،  في  نشارك  أن  األساتذة  إلى  بالنسبة  المهم  »من 
مضيفًا: »األمر يتعلق بمستقبل أطفالنا«. وبين الطالب عدد 
كبير من تالمذة المدارس الثانوية، وآخرون أصغر سنًا. وتفتح 

المدارس بشكل متقطع منذ أربعة أيام في الجزائر.
وحمل المتظاهرون الفتات بالعربية والفرنسية كتب عليها 
أفضل  مستقبل  أجل  و»من  الرابعة«،  العهدة  لتمديد  »ال 
نحن  األيام،  »تغيرت  أخرى  الفتة  على  كتب  كما  ألوالدنا«. 

السلطة، أنتم اليأس، ارحلوا«.
الوطنية«  إلى أن »الندوة  وكان بوتفلقية أشار في رسالته 
التي دعا لها »ستحرص على أن تفرغ من مهمتها« في نهاية 
2019، لكنه لم يحدد موعدًا لالنتخابات. واندلعت التظاهرات 
في الجزائر منذ 22 فبراير ضد الرئيس الذي يعاني تداعيات 
جلطة دماغية ُأصيب بها في 2013، وهو يحكم منذ عشرين 

عامًا.
إجهاض الحراك الشعبي

حتى  ساعات  عدة  بوتفليقة  الرئيس  قرارات  على  تمِض  ولم 
امتألت شوارع المدن الجزائرية بالغاضبين. ويبدو أن الشارع 
الجزائري فهم أن هناك ما يجري في خلفية المشهد يستهدف 

إجهاض حراكه مع تصاعد مخاوفه من تدخالت خارجية.
وكان الشارع الجزائري استقبل قرارات الرئيس بوتفليقة في 
البداية بترحاب كبير، وتبادل المتظاهرون التهاني على »أول 
انتصار« قد يبدو حقيقيًا لحراك استمر لعدة أسابيع. لكن يبدو 
أن السكرة قد ذهبت لتحل محلها الفكرة، لينظر الجزائريون 

إلى القرارات بشكل مغاير تمامًا.
التي  لإلجراءات  الرافضة  األصوات  ارتفعت  الوقت،  ومع 
اتخذها الرئيس بوتفليقة، وما هي إال ساعات حتى نزل اآلالف 
سياسي  بعهد  فوري  سياسي  بتغيير  مطالبين  الشوارع،  إلى 

جديد في بلد يهيمن عليه الحرس القديم.
ودوائره،  الجزائري  النظام  عن  الصادرة  التصريحات  ورغم 
لحقبة  اإلعداد  في  والبدء  األوضاع  بتحسن  تعد  التي 

ديمقراطية، إال أن المحامي والناشط الجزائري البارز مصطفى 
اللصيقة  والدائرة  النظام  من  محاولة  فيها  رأى  بوشاشي 

بالرئيس الجزائري لاللتفاف على إرادة الشعب.
على  واسعة  متابعة  بنسبة  حظي  الذي  بوشاشي،  وأعرب 
النظام  بأن  اعتقاده  عن  االحتجاجات،  أثناء  »فيسبوك«  موقع 
يظل  وأن  منفرد  بشكل  كامل  لعام  السلطة  في  البقاء  يريد 
في المرحلة االنتقالية دون أي انتخابات، ما يمثل خروجًا على 
الدستور وخرقًا فاضحًا له. وأضاف قائاًل: »إن الرئيس ال يمكنه 
التفكير أو الكالم، ما يعني أن المحيطين به هم من يريدون 
هذه الفترة االنتقالية، لكي ربما ينظم خروجه من الجزائر أو 
بأنه  الحيلة  وكانت  السلطة،  على  أكثر  قبضته  فيحكم  ليعود 
ال انتخابات ولكن تمديد للرئيس خارج الدستور وعلى خالف 

إرادة الشعب الجزائري«.
أستاذ  أوعيسى  رشيد  الباحث  بوشاشي  رأي  مع  واتفق 
ما  »إن  قال:  الذي  ماغدبورغ،  بجامعة  السياسية  العلوم 
يطرحه النظام ليس خطة للمرحلة االنتقالية وإنما هي خطة 
من  للخروج  خطوة  بالفعل  كانت  ولو  النظام.  عمر  إلطالة 
ومن  الشارع،  في  الفاعلة  العناصر  أشرك  النظام  لكان  األزمة 
لديهم  من  وليس  الجزائري،  الشعب  لدى  مصداقية  لديهم 
حضور ومصداقية لدى الخارج فقط. ما يعني أن النظام يهتم 
األمر  وهو  الداخل،  في  يفعل  مما  بأكثر  الخارج  لدى  بصورته 
الذي يؤكد أن تلك القرارات ما هي إال حركة التفاف على حراك 

الشارع«.
هو  للمراقبين،  وفقًا  الجزائريين،  يقلق  ما  أكثر  أن  على 
بالضبط  يحكم  الذي  من  يعلم  أحد  ال  الشفافية، حيث  غياب 
وال  الجزائري،  بالمشهد  المتحكمين  وأدوار  حدود  ماهية  وال 

ما إذا كان بوتفليقة يتخذ تلك القرارات حقًا أم أن هناك من 
يمليها عليه.

كما توجد مخاوف حقيقية من استيالء الجيش على السلطة 
قد  جديدة  وجوه  ظهور  احتمال  ومن  خفي،  أو  ظاهر  بشكل 
رئاسية جادة  انتخابات  إجراء  إلى  الحاجة  المشهد دون  تحتل 
بدعوى الحفاظ على استقرار البالد، وترديد المخاوف من تكرار 

ما حدث في دول مجاورة.

مالمح المرحلة االنتقالية
وال تبدو تفاصيل تلك المرحلة واضحة أو محددة في قرارات 
الدائرة  عن  الصادرة  التصريحات  في  وال  الجزائري  الرئيس 

السابق  الخارجية  لوزير  المفاجئ  البروز  ورغم  به.  المحيطة 
عن  اآلن  حتى  اإلعالن  يتم  لم  فإنه  اإلبراهيمي،  األخضر 
ستقود  التي  الوطنية  الندوة  رئاسة  ستتولى  التي  الشخصية 
دفة تلك المرحلة، وال الخطوات التي سيتم اعتمادها كإجراءات 

لبدء تلك المرحلة وال المدى الزمني لها.
لكن الناشط الجزائري مصطفى بوشاشي يؤكد أن الرؤية 
يختص  فيما  والمثقفة  السياسية  الطبقة  لدى  واضحة  كانت 
توافقية  حكومة  »إنشاء  في  تتلخص  التي   ، الفترة  بتلك 
سنة،  إلى  تصل  قد  معينة  زمنية  لفترة  العام  الشأن  لتسيير 
الجزائريون  يثق  انتخابات حقيقية  تنظيم  تعمل خاللها على 
مؤسسات  إلى  الحياة  وإعادة  فيها،  ويشاركون  نتائجها  في 

الدولة بما يعكس إرادة الشعب«.
اإلبراهيمي  فإن  للخارجية،  السابق كوزير  وبجانب منصبه 
وتردد  المتحدة،  األمم  لدى  سابقًا  خاصًا  مبعوثًا  عمل 
انتقال  على  سيشرف  الذي  المؤتمر  لرئاسة  كمرشح  اسمه 
االنتخابات.  موعد  وتحديد  جديد  دستور  وصياغة  السلطة 
صناعة  في  العتيدة  الوجوه  أحد  لعمامرة  رمطان  عاد  كما 
ورغم  الوزراء.  رئيس  نائب  منصب  متوليًا  الجزائري،  القرار 
من  كليهما،  عن  والصادرة  والمشجعة  اإليجابية  الكلمات 
قبيل أن »الخطأ غير مسموح به« بالنسبة للشعب الجزائري، 
تفاؤل  ورغم  تمامًا«،  »حرة  ستكون  المقبلة  االنتخابات  وأن 
وحضور  ثقل  ذي  اإلبراهيمي  كاألخضر  بشخٍص  البعض 
وخبرة دولية، إال أن آخرين ال يبدون الكثير من التفاؤل حيال 

األمر.
المرحلة  »إن  الجزائري:  الناشط  بوشاشي  يقول مصطفى 
ال  جديدة  ديمقراطية  جزائرية  جمهورية  وبناء  االنتقالية 

السياسي  النظام  في  ونساء  رجال  أيدي  على  يتم  أن  يمكن 
الحياة  ودمروا  الشعب  إرادة  وزوروا  الوطن  أفسدوا  الحالي 
 20 لـ  الفرصة  أمامهم  كانت  »هؤالء  مضيفًا:  السياسية«، 
دمروا  بالعكس  بل  شيئًا،  يفعلوا  لم  لكنهم  لإلصالح  عامًا 
أن يكون  البلد  الجزائر. وال يمكن لمن كان سببًا في خراب 

جزءًا من عملية إصالحها«.

مخاوف وقلق من أدوار خفية
بوجه  األخرى  الدول  تفاعل  كثيرًا من  الجزائريون  ويتحسس 
الشعبي،  حراكهم  مع  خاص  بوجه  الخليجية  والدول  عام، 
له  تعرضت  الذي  العنيف  الهجوم  من  ذلك  على  أدل  وليس 
المتظاهرين.  بعض  قبل  من  قطر،  وكذلك  اإلمارات،  دولة 
بل إن عددًا من المتظاهرين حملوا الفتات تهاجم بصراحة 
حراك  إجهاض  محاولة  في  وقطر  لإلمارات  مزعومة  أدوارًا 
أخرى.  عربية  دول  في  حدث  ما  غرار  على  الجزائري  الشارع 
الفرنسي  الرئيس  تصريحات  به  قوبلت  نفسه  الهجوم 
فصاًل  فتح  بوتفليقة  قرار  إن  قال  الذي  ماكرون  إيمانويل 
»لمدة  انتقالية  فترة  إلى  ودعا  الجزائر،  تاريخ  في  جديدًا 

معقولة«.
رشيد  السياسي،  والخبير  األكاديمي  يقول  السياق  في هذا 
أوعيسى، إن هناك الكثير من األطراف المتداخلة في المشهد 
الشعبي.  الحراك  إجهاض  على  تعمل  أنها  يبدو  الجزائري 
في  أفلحت  كانت هناك تدخالت  »إن  قائاًل:  أوعيسى  ويضيف 
إفشال الحراك العربي في عدة دول، فهي لن تنجح في الجزائر 
ألن الشعب شديد التالحم وشديد اإلصرار على السلمية وعلى 
تحقيق مطالبه، وهي أمور أثق أنها ستفشل تلك المخططات«.

<   وزير الخارجية السابق األخضر اإلبراهيمي 

<    غضب عارم بسبب وفيات الرضع يجتاح تونس 

 <  امرأة مصابة مع أطفالها األربعة من ضمن النازحين  من آخر جيب لتنظيم »داعش«

»ال لعهدة خامسة« تصبح »ال لتمديد العهدة الرابعة«

قرارات بوتفليقة تفشل في تهدئة الشارع الجزائري ومواصلة االحتجاجات

<    الرئيس الجزائري بعد عودته من رحلة عالجية في جنيف أثناء استقباله رئيس األركان <  جزائريون يعلنون رفضهم لـ »تمديد العهدة الرابعة«  لبوتفليقة

تونس ــ وكاالت

تسليم الجثث في »علب كرتونية«

نقابة األطباء التونسية تدعو إلضراب عام 
بعد وفاة 12 رضيعا في مستشفى حكومي

أكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، سنية بالشيخ، أن أسباب وفاة 12 رضيعًا 
األولية، عن »تعفن جرثومي في  للمعاينات  في مستشفى تونسي نجمت، وفقًا 
المحيط االستشفائي«، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصالحية. وأوضحت 
الوزيرة في مؤتمر صحفي أن من بين العشرين رضيعًا الذين يرقدون في قسم 
التوليد، توفي يومي الخميس والجمعة الماضيين 11، باإلضافة إلى رضيع آخر 

توفي األحد صباحًا.
في  الصحة  قطاع  يواجهها  التي  للمشاكل  تشخيصها  في  بالشيخ،  وكشفت 
تونس، أن »قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ«، وتابعت: »هناك إشكاليات في 
قطاع الصحة ككل )...( أبناء القطاع أطلقوا في العديد من المرات صيحات فزع«.
وقالت سنية بالشيخ إن الوضع الحالي لقطاع الصحة سببه »تراكمات لسنوات« 
ثقة«  إلعادة  بـ»اإلصالح  مطالبة  األمر،  هذا  في  مسؤوليته  يتحمل  والكل 

التونسيين، الذين يعملون في قطاع الصحة العام.
ويواجه قطاع الصحة الحكومي في تونس، الذي يشكو من نواقص، انتقادات 
الصحة  وزير  وقدم  حكومي.  توليد  مركز  في  الرضع  وفيات  واقعة  إثر  شديدة 
السابق، عبد الرؤوف الشريف، استقالته السبت إثر الحادثة التي هزت الرأي العام 
التونسي، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الذي وعد 

»بمحاسبة كل تقصير إن ثبت«.
وفتحت وزارة الصحة تحقيقًا في أسباب الوفيات، السبت، لتحديد المسؤوليات، 
ويتم منذ ذلك التاريخ رفع عينات من القسم الذي يرقد فيه الرضع للتحليل في 
التعفن. وفي موازاة ذلك باشرت  مخابر مختصة لتحديد السبب األساسي لهذا 

النيابة العامة في تونس تحقيقًا قضائيًا في الحادثة غير المسبوقة.
من جانبها، أعلنت نقابة األطباء والصيادلة في تونس، تنظيم إضراب عام يوم 
األمينة  وأوضحت  الصحة.  قطاع  تدهور  على  احتجاجًا  المقبل،  أبريل  من  الرابع 
المستشفيات  كافة  العام سيشمل  اإلضراب  أن  بورتيتة،  راضية  للنقابة،  العامة 

العمومية ردًا على تدني األوضاع وظروف العمل في القطاع.
وقالت بورتيتة: »اإلضراب العام أمر ثانوي في ظل ما يحصل في المؤسسات 
الصحية العمومية، السيما وفاة الرضع الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم 

تواجدوا في نظام صحي يشهد تدهورًا يومًا بعد يوم«.
استالمهم  لدى  الضحايا  عائالت  صدمت  الحزن،  ومشاعر  الفاجعة  وبجانب 
جثث الرضع في »علب كرتونية« سرعان ما انتشرت صورها عبر مواقع التواصل 

االجتماعي ووسائل اإلعالم.
وتعهدت وزيرة الصحة بالنيابة في تونس، اإلثنين، بوضع حدٍّ لعمليات تسليم 
اإلنسان،  للدفاع عن حقوق  التونسية  الرابطة  رئيس  وكان  للوفيات.  الئقة  غير 
جمال مسلم، أكد لوكالة األنباء األلمانية أن »ردود الفعل الشعبية كانت طبيعية. 
أو  اإلعالم  إليها  يتطرق  لم  لكن  منذ سنوات،  الكرتونية  العلب  استخدام  يجري 

مواقع التوصل االجتماعي«.

أكثر من 66 ألف نازح في مخيمات

تنظيم »داعش« في سورية يعد أيامه بعد استسالم اآلالف من مقاتليه

شرق  في  األخيرة  لحظاته  »داعش«  تنظيم  يعيش 
قوات  تشنه  الذي  العنيف  القصف  دفع  بعدما  سورية، 
»سورية الديمقراطية« والتحالف الدولي بقيادة أميركية 
إلى  المحاصر، ثالثة آالف من مقاتليه  الباغوز  على جيب 

االستسالم في اليومين األخيرين.
إقامة   2014 العام  في  أعلن  التنظيم  كان  وبعدما 
عليها  سيطر  واسعة  مناطق  على  اإلسالمية«  »الخالفة 
في سورية والعراق المجاور تعادل مساحة بريطانيا، بات 
وجوده يقتصر اليوم على جيب محاصر داخل بلدة نائية 
على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، خرج منه اآلالف من 

الرجال والنساء واألطفال خالل األيام األخيرة.
وقال القيادي الكردي في قوات »سورية الديمقراطية« 
اللحظات  »بدأت  األربعاء،  أمس  الباغوز،  في  أمد  جياكر 

األخيرة لداعش«.
مخيم  على  حاليًا  الباغوز  في  التنظيم  وجود  ويقتصر 
الحدود  حتى  تمتد  زراعية  بأراٍض  محاط  عشوائي 

العراقية.
التحالف  من  بدعم  والكردية  العربية  الفصائل  وتشن 
من  على  للقضاء  األخير  هجومها  األحد  ليل  منذ  الدولي 
التنظيم  مواقع  فتستهدف  التنظيم.  مقاتلي  من  تبقى 

لياًل، قبل أن تتراجع وتيرة قصفها خالل النهار.
ورغم توقف الضربات الجوية، صباح أمس األربعاء، إال 
مقاتلي  محاولة  مع  مستمرًا  زال  ما  المدفعي  القصف  أن 
التنظيم الذين يختبئون بين خيم المدنيين شن هجوم 
معاكس. وقال جياكر: »يجري التصدي للهجوم حتى هذه 

اللحظة )...( قد يكون هذا آخر هجوم لهم«.
في  متقدم  موقع  في  مقاتل  وفق  التنظيم  ويستخدم 
في  بدأه  هجوم  في  االنتحاريين«  من  »الكثير  الباغوز، 
رملية  وقت مبكر من صباح أمس، مستفيدًا من عاصفة 

تشهدها المنطقة.

»تدمير قدرات« التنظيم
الباغوز، شاهد الصحفيون سحبًا كثيفة من  وعند مشارف 
من  مقاتلون  أحاط  بينما  البلدة،  فوق  تتصاعد  الدخان 
قوات »سورية الديمقراطية« وعناصر من التحالف الدولي 
الرمال  علقت  وأطفال  نساء  غالبيتهم  األشخاص  بعشرات 
المتطايرة بوجوههم وثيابهم. ويرجح أنهم خرجوا خالل 

الساعات األخيرة من الجيب المحاصر.
وتأتي المعارك اليوم بعد ساعات من إعالن مدير المركز 
اإلعالمي في قوات »سورية الديمقراطية«، مصطفى بالي، 

أنه »خالل ٢٤ ساعة، استسلم ثالثة آالف إرهابي لقواتنا 
في الباغوز«، في ما اعتبره مؤشرًا على أن »ساعة الحسم 
مقاتلو  واستسلم  مضى«.  وقت  أي  من  أقرب  أصبحت 

التنظيم، وفق بالي، بشكل جماعي، خالل األيام الماضية.
واضحًا  تصورًا  الديمقراطية«  »سورية  قوات  تملك  وال 
لعدد مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا محاصرين في الباغوز، 
األخيرة  األسابيع  في  خرجوا  الذين  أعداد  فاقت  بعدما 
الكثير  هناك  يزال  ال  أنه  »يبدو  أمد:  وقال  التوقعات.  كل 
»سورية  قوات  واستأنفت  الداخل«.  في  المقاتلين  من 

الديمقراطية«، األحد، بدعم من التحالف هجومها األخير، 
قد  التنظيم  مقاتلي  »استسالم«  مهلة  أن  أعلنت  بعدما 
أمس  راين،  شون  التحالف  باسم  الناطق  وأفاد  انتهت. 
األربعاء بأنه بفضل عمليات قوات »سورية الديمقراطية« 
وضربات التحالف، »تم إحراز تقدم وتدمير قدرات )التنظيم( 
بشدة«. وقال إن طائرات التحالف »تواصل شن الضربات 
وسمحت  األمر  تطلب  كلما  داعش  هزم  لعملية  دعمًا 
الفرصة، لياًل أم نهارًا«، موضحًا أنه »ال يسمح للعدو بحرية 

الحركة لياًل«.

نزوح ستين ألفًا
هجومها  مرارًا  القوات  هذه  علقت  األخيرة،  األسابيع  وفي 
من  اآلالف  عشرات  خروج  أتاح  ما  التنظيم،  جيب  ضد 
عائالت  أفراد  من  وأطفال  نساء  غالبيتهم  األشخاص، 

المقاتلين، وبينهم عدد كبير من األجانب.
سبتمبر  منذ  الديمقراطية«  »سورية  قوات  وبدأت 
العسكري،  تقدمها  وقع  وعلى  في شرق سورية.  هجومها 
خرج نحو 60 ألف شخص منذ ديسمبر من مناطق التنظيم.

وخضع الرجال والنساء واألطفال، وغالبيتهم من عائالت 
وتدقيق في هوياتهم  تفتيش  لعمليات  التنظيم،  مقاتلي 
مقاتلون  بأنهم  المشتبه  الرجال  نقل  وتم  بعد خروجهم. 
إلى مراكز اعتقال، فيما ُأرسل األطفال والنساء إلى مخيمات 
في شمال شرق البالد أبرزها مخيم الهول الذي بات يؤوي 
أكثر من 66 ألفًا. وال يعني حسم المعركة في منطقة دير 
الزور انتهاء خطر التنظيم، في ظل قدرته على تحريك خاليا 
نائمة في المناطق الخارجة عن سيطرته واستمرار وجوده 

في البادية السورية المترامية األطراف.
وفي شريط مصور نشرته حسابات جهادية على تطبيق 
»تلغرام« ليل اإلثنين، دعا التنظيم أنصاره في الباغوز إلى 
»الثبات«، في مواجهة الحصار والقصف الذي يتعرضون له. 
وقال أحد المتحدثين في الشريط »إن قتلنا وإن ُأبدنا عن 
بكرة أبينا، فهذا نصر«. وأكد أن »الحرب سجال ولم تنتهِ 

المعارك«.

روحاني يلتقي السيستاني في أول زيارة رسمية للعراق.. ويوقع خمس اتفاقات تعاون

التقى الرئيس اإليراني حسن روحاني، أمس األربعاء، آية اهلل العظمى السيد 
علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، في زيارة هي األولى من 
نوعها لرئيس إيراني، خصوصًا بعدما رفض السيستاني من قبل استقبال 

سلفه.
)الجزئي(،  الكفائي  الجهادي  فتوى  السيستاني  أصدر   ،2014 العام  وفي 
داعيًا إلى حمل السالح في وجه تنظيم »داعش« الذي كان على أعتاب بغداد 
مدنيون،  إليها  انضم  التي  الشعبي  الحشد  قوات  تشكلت  وبذلك،  حينها. 
المعارك،  انتهاء  وبعد  إيران.  من  ومدعومة  ممولة  شيعية  فصائل  وأيضًا 
بعض  ووصل  النظامية،  األمنية  القوات  إمرة  تحت  القوات  تلك  أصبحت 

قدامى المقاتلين الموالين إليران إلى البرلمان.
العراقية.  الشؤون  في  أجنبي  تدخل  أي  رفضه  مرارًا  السيستاني  ويؤكد 
وتربط إيران اليوم عالقات وثيقة ومعقدة بالعراق في الوقت نفسه، وتحظى 

بنفوذ واسع النطاق أيضًا، وتعتبر أيضًا ثاني أكبر شريك تجاري للعراق.
و1988،   1980 بين  أعوام  ثمانية  استمرت  دامية  حربًا  البلدان  وخاض 
لكن تأثير إيران السياسي تنامى في العراق بعدما أطاح االجتياح األميركي 
2003 نظام صدام حسين. وفي منطقة منقسمة بين مؤيدين  العام  في 
للواليات المتحدة وموالين إليران، تلعب بغداد دورًا متوازنًا صعبًا كحليف 
للبلدين المتعاديين. وبعد لقائه نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي، أصبح روحاني أول رئيس إيراني يلتقي السيستاني، الذي 

رفض في العام 2013 استقبال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ونادرًا ما يلتقي السيستاني، الذي يعتبر مرجعًا لعدد كبير من المسلمين 

اإليرانية،  قم  حوزة  مقابل  في  النجف  حوزة  ويرأس  العالم  حول  الشيعة 
مسؤولين إيرانيين أو يعلق على الشؤون الداخلية لطهران.

وكان روحاني وصل إلى بغداد، اإلثنين، في زيارة استمرت ثالثة أيام، هي 
2013. وكان في استقباله بمطار بغداد  العام  المنصب  األولى منذ توليه 

الدولي وزير التجارة محمد هاشم العاني والسفير اإليراني لدى بغداد.
وتوجه روحاني، خالفًا لجدول الزيارة، إلى مرقد الكاظمين في بغداد، ثم 
جرى له استقبال رسمي في قصر السالم ببغداد )مقر رئاسة الجمهورية(. 
إن  العراق  في  الوزراء  لرئاسة  اإلعالمي  المكتب  من  مقربة  مصادر  وقالت 

زيارة اإلمامين كان مخططًا لها أن تجرى في وقت الحق، ولكن روحاني فاجأ 
الجميع بطلب الزيارة في مقدمة برنامج زيارته الرسمية للعراق.

المحادثات  »كانت  روحاني:  قال  مع صالح،  مؤتمر صحفي مشترك  وفي 
طيبة وجيدة )...( لم أجد نقطة خالف بيننا«، مضيفًا: »نشعر بأننا في وطننا 
نبذل  بل  عنها،  نستغني  لن   )...( السنين  آالف  إلى  تعود  العالقات  الثاني. 

الجهود لتعزيزها وتطويرها«.
ولفت الرئيس اإليراني إلى أن هناك حزمة اتفاقات سيتم التوقيع عليها 
خالل وجوده على رأس وفد سياسي واقتصادي تشمل مجاالت واسعة للتعاون 

بين البلدين، بدءًا من المواصالت ووصواًل إلى الطاقة والغاز والكهرباء.
من جهته، أعرب صالح عن »شكر العراق على دعم طهران الذي قدمته 
ودول  إيران  وبين  بيننا  المشترك  األمن  ونؤكد  اإلرهاب،  ضد  الحرب  في 

المنطقة«، معتبرًا أن العراق »محظوظ بجواره اإلسالمي«.
والتقى روحاني في وقت الحق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث أعاد 
تأكيد متانة العالقات السياسية والتجارية وفي مجال الطاقة بين البلدين. 
ورئيس  روحاني  حسن  أن  اإليرانية  للرئاسة  الرسمية  الصفحة  ونشرت 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وقعا خمس مذكرات تفاهم بين البلدين 
تضمنت فتح خط سكك حديد بين العراق وإيران عبر البصرة والشالمجة، 
البلدين  بين  األموال  ورؤوس  التجار  تردد  تسهيل  اتفاقات  على  عالوة 

واتفاقات نفطية وتجارية.
يذكر أن زيارة روحاني تأتي وسط ضغوط أميركية على بغداد للحد من 
العالقات مع جارتها، خصوصًا في مجال استيراد الطاقة. وتجد الحكومة في 
الحصول  من  تمكنت  وقد  المتعاديين،  حليفيها  بين  عالقة  نفسها  بغداد 
على إعفاء موقت من الواليات المتحدة مع دخول العقوبات على إيران حيز 

التنفيذ.

بغداد ــ وكاالت

 <  الرئيس اإليراني حسن روحاني بعد مباحثاته مع نظيره العراقي برهم صالح 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 %4 نسبته  نموا  الفنية  األعمال  سوق  شهدت 
على الصعيد العالمي سنة 2018، وذلك للسنة 
أعلى مستوياتها منذ  لتبلغ  التوالي  الثالثة على 
مليار دوالر.   15,5 بلغت  بإيرادات   ،1945 العام 
وكانت كل من السوق الغربية )12%( محرك هذا 
بنسبة  المتحدة  والواليات   ،%12 بنسبة  النمو 

نمو %18.
ويبدو أن الـ»بريكست« لم تؤثر على السوق 
في بريطانيا التي نمت بنسبة 12%. وكان النمو 
شديدا أيضا في كل من إيطاليا 17% واليابان 
31%، في حين شهدت السوق في فرنسا تراجعا 
»فرانس  لوكالة  تقرير  حسب   ،%10 نسبته 
سارية  الهيكلة  إعادة  عملية  تزال  وال  برس«. 
في السوق الصينية التي انكمشت بنسبة %12 
والمرتكزة على أربعة أقطاب هي بكين وهونغ 

كونغ وشنغهاي وغوانغجو )كانتون(.

ثقة السوق
ألــف   539 الــمــبــيــعــات  وشــمــلــت 
مجموعة  كشفت  ما  بحسب  قطعة، 
ــدة فــي جمع  ــرائ ــس« ال ــراي ــب »آرت
إن  وقالت  الفن،  مجال  في  البيانات 
»المشترين أعربوا في الغرب عن ثقة 
كبيرة بالسوق في النصف األول من 
العام، لكنهم كانوا أكثر تطلبا بكثير 

منذ المزادات األولى في الخريف«.
ويستند هذا التقرير السنوي بشكل 
المزادات  في  المبيعات  إلى  حصري 
»آرتبرايس«  سجلتها  التي  العامة 
وشريكتها الصينية »آرترون«. وهي 
تشمل الرسوم والمنحوتات والصور 

الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو والمنشآت الفنية 
والسلع  األثرية  القطع  تتضمن  وال  والسجادات، 
الثقافية المجهولة المصدر واألثاث، حسب وكالة 

»فرانس برس«.
وتراوحت نسبة القطع غير المباعة في السوق 
مقبولة«،  »نسبة  وهي  و35%،   30 بين  عموما 
على حد قول تييري إرمان مؤسس »آرتبرايس«، 
لكنها ارتفعت كثيرا في النصف الثاني من العام 

خصوصا في مجال القطع العالية النوعية.
وجاء في التقرير أنه »تم التعويض عن التباطؤ 
المسجل في النصف الثاني )- 7.4% في الغرب 
و - 15.6% في الصين( بأسعار قياسية لبعض 
الثقة لكنهم  القطع تثبت أن الشراة لم يفقدوا 

باتوا يركزون على أجمل التحف«.
ديفيد  البريطاني  للرسام  لوحة  بيعت  وقد 
هوكني بمبلغ 90.3 مليون دوالر في مزاد نظمته 
دار »كريستيز« في منتصف نوفمبر، لتصبح بذلك 

أغلى لوحة لفنان على قيد الحياة.
وتشكل األعمال الفنية المعاصرة وتلك العائدة 
لحقبة ما بعد الحرب محرك النمو، وتبلغ حصتها 

في السوق %38.

ذكاء اصطناعي
تستحوذ الواليات المتحدة والصين وبريطانيا 

على 85% من رقم األعمال العالمي في مقابل 
44% من الصفقات. غير أن السوق تزداد تنوعا 

مع أكثر من 40 جنسية مختلفة في مبيعات 

أفضل 500 فنان.
لسوق  األساسي  المركز  نيويورك  وتبقى 
العام  مــزادات  تسعة  أفضل  مع  الفنية  األعمال 

الماضي.
غير أن »آسيا الكبرى التي تتخطى حصتها ثلث 
الصدارة في  العالمية قد تطيح بها من  السوق 
خالل السنوات الخمس أو العشر المقبلة«، بحسب 

مؤسس »آرتبرايس«.
الفنية  والمؤسسات  المتاحف  أنشطة  وتزدهر 
الخاصة مع ازدهار المنتجات المشتقة والزيارات 
الترفيهية  الفعاليات  من  وغيرها  االفتراضية 
المتمحورة على عالم الفن. وقد اشترت المتاحف 
)العامة والخاصة( العام الماضي 72% من األعمال 
المطروحة في المزادات وحققت ثماني مزايدات 
من أفضل عشر في السنة، بحسب »آرتبرايس«. 
بنسبة  متحف  مئة  ألفضل  الــزيــارات  وازدادت 

1200% منذ العام 2002.
الفنية جلي في السوق  واإلقبال على األعمال 
على  تعد حكرا  لم  الفنية  الغلة  »فهذه  الغربية، 
تتخطى  التي  األعمال  تشكل  وال  الثرية  النخبة 
إجمالي  من   %4 سوى  دوالر  ألف   50 قيمتها 

المبيعات«.
وحرصت »آرتبرايس« على التذكير في تقريرها 
بأن العام 2018 شهد أول مزاد على قطعة فنية 
أكتوبر  في  بيعت  االصطناعي  الذكاء  صنع  من 
ألف دوالر، متخطية   432.5 نيويورك بسعر  في 

التقديرات األولية بحوالي 45 مرة.

استعادة  في  تسارعا  األسبوع  هذا  الشرارة  حقل  شهد 
طاقة ضخ الخام ، فقد ارتفع إنتاج الحقل من 135 ألف 
برميل الخميس الماضي، إلى نحو 180 ألف برميل يوميا 
السبت، ثم زاد بواقع ثالثة آالف برميل في اليوم التالي 
األحد، إلى 183 ألف برميل يوميا، حسب تقديرات أحد 

مهندسي الحقل التي نقلتها وكالة »رويترز«.
ومن المتوقع أن »يزداد حجم إنتاج الشرارة إلى 300 
ألف برميل يومًيا هذا األسبوع«، وفق وكالة »بلومبرغ«، 
برميل  ألف   315 البالغة  اإلنتاجية  طاقة  من  ليقترب 
قبائل  ورجــال  منشآت  حراس  يتسبب  أن  قبل  يوميا، 
اضطرت  الذي  األمر  الماضي،  ديسمبر  منذ  إغالقه  في 
معه مؤسسة النفط إعالن حالة القوة القاهرة، وخسرت 

المؤسسة إيرادات قدرتها بنحو 1.8 مليار دوالر.
أصبحت  الــشــرارة،  من  الخام  ضخ  استعادة  ومــع 
تصاعدي  مسار  على  وتصديره  النفط  إنتاج  منظومة 
خالل  لها  مستوى  أعلى  لتسجل  الجاري،  مارس  خالل 
ست سنوات ، حسب توقعات »بلومبرغ ، التي قالت إن 
ليبيا تصدر 1.17 مليون برميل يوميا، وفق بيانات قالت 
في  اإلنتاح  بعمليات  اطالع  على  عدة مصادر  إنها من 

الحقول الليبية.
للنفط،  الليبية  الوطنية  المؤسسة  رئيس  كــان 
مصطفى صنع اهلل، قال مطلع العام الجاري إن المؤسسة 
2.1 مليون برميل يومًيا،  إلى  إنتاجها  تستهدف زيادة 

من 953 ألف برميل يومًيا في يناير.
ووفًقا لبيانات الوكالة نفسها، فإن إنتاج ليبيا البالغ 
ألف   200 كالتالي  مقسم  يومًيا  برميل  مليون   1.17
برميل يومًيا من حقل الشرارة، و300 ألف برميل يومًيا 
إلى  أجوكو  إنتاج شركة  فيما يصل  الواحة،  من شركة 
303 آالف برميل ويومًيا، وتنتج شركة مليتة 185 ألف 

برميل يومًيا، وتنتج شركة سرت 63 ألف برميل يومًيا.
كانت المؤسسة الوطنية النفط أعلنت يوم 4 مارس 
حقل  عن  القاهرة«  »القوة  حالة  رفعت  أنها  الجاري 
المسلحة  المجموعة  خروج  من  تأكدها  بعد  الشرارة، 
المسؤولة عن إغالقه من الحقل، وأشارت إلى أنه جرى 
في  الموظفين  لحماية  إضافية  أمنية  تدابير  »اتخاذ 
الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل 

وإنشاء )مناطق خضراء( آمنة«.
من ناحية أخرى شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في 
الذي بدأ  األلماني،  الليبي  االقتصادي  الملتقى  فعاليات 
فعالياته بالعاصمة التونسية 8 مارس الجاري، إلى جانب 

عدد من المؤسسات الحكومية، وبحضور سفير ألمانيا 
المؤسسة  رئيس  أطلع  حيث  أوفتشا،  أولفير  ليبيا  لدى 
المهندس مصطفى صنع اهلل ممثلين لشركات ألمانية 
ودولية على الفرص المتاحة لالستثمار في قطاع النفط 

والغاز الليبي ومشاريع التنمية في البالد.
وقال صنع اهلل في كلمته بالمناسبة »إن ليبيا تزخر 
يجعل  مما  والغازية،  النفطية  الموارد  من  بالعديد 
خبرات  توفير  إَن  الداخلي.  لالستثمار  مستقطبا  منها 
دفع  في  يساعد  أن  شأنه  من  إضافية  تكنولوجية 
عجلة اإلنتاج إلى األمام وبالتالي المساهمة في تحقيق 
رؤيتنا االستراتيجية لزيادة معدالت إنتاج النفط والغاز، 

وبالتالي إلى تسريع تعافي االقتصاد الليبي«.

أن  األحــد،  صدر  بيان  في  النفط  مؤسسة  وأكــدت 
ممثلي الشركات األلمانية المشاركين في الملتقى أعربوا 
واالستثمار  ليبيا  إلى  العودة  »في  رغبة شركاتهم  عن 
بها، وتحديدا قطاع النفط والغاز. كما تطرقت األطراف 
إلى الفرص التجارية المتبادلة، من خالل االستثمار في 
مشاريع التنمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
التدريب  إلى  إضافة  لها،  النجاح  سبل  وتوفير  الحجم 

التقني المتخصص«.
مشاركة  شهد  الملتقى  أن  المؤسسة  وأضافت 
المجلس  عــن  ممثلين  مــن  أخــرى  ــراف  أطـ ــدة  ع
الحكم  ووزارة  الــمــركــزي،  والمصرف  الــرئــاســي، 
الوطنية  المؤسسة  شركات  من  ومجموعة  المحلي، 
المالية  الــمــؤســســات  ــدد  ع ــى  إل إضــافــة  للنفط 

األلمانية. والشركات 

اقتصاد

كالم في األرقام

من سكان العالم »مليار 
شخص«يعيشون دون كهرباء، 
وفي أفريقيا ال يحصل واحد من 
بين كل 3 أشخاص على الكهرباء.

قالوا
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النفط  تــســويــق  ــة  شــرك ــت  ــع رف
العراقية )سومو( سعر البيع الرسمي 
في  آسيا  إلى  الخفيف  البصرة  لخام 
مقارنة  دوالر   0.35 بمقدار  أبريل 
0.65 دوالر  إلى  السابق  الشهر  مع 
للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/

دبي المعروضة.
وأوضحت سومو في بيان بالبريد 
اإللكتروني أن سعر بيع خام البصرة 
الثقيل آلسيا في الشهر ذاته تحدد 
عمان/دبي  أسعار  متوسط  عند 
المعروضة منقوصا منه 2.45 دوالر 
»رويترز«.  وكالة  حسب  للبرميل، 
أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة 

الخفيف إلى أسواق أمريكا الشمالية 
فاستقر دون  مارس  في  والجنوبية 
للبرميل  دوالر   1.35 عند  تغيير 
فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية 
بيع  سعر  ظل  حين  في  الكبريت، 
خام كركوك للواليات المتحدة دون 
تغيير عند 0.05 دوالر فوق أرجوس.
سعر  تراجع  ألوروبــا،  وبالنسبة 
البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف 
في أبريل 0.55 دوالر للبرميل إلى 
منه  منقوصا  المؤرخ  برنت  سعر 
نزل  بينما  للبرميل،  دوالر   3.20
سعر خام كركوك لذات الشهر إلى 

2.50 دوالر دون برنت.

إنها  اإليرانية  النفط  وزارة  قالت 
جديدة  مراحل  أربع  إطالق  بصدد 
في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل 
غاز في العالم، بطاقة إنتاجية تصل 
إلى 110 ماليين متر مكعب يومياً.

إضافية  معلومات  ــرد  ت ــم  ول
األربع  المراحل  إطــالق  موعد  عن 
للوزارة  تغريدة  حسب  الجديدة، 
وكالة  نقلتها  »تويتر«  موقع  على 

»رويترز«.
بين  مشترك  البحري  والحقل 
األخيرة  عليه  وتطلق  وقطر  إيران 
زنغنة  ــال  وق الشمال.  حقل  اســم 
إيــران  إنتاج  إن  الماضي  الشهر 
الحقل يفوق  الغاز من  اليومي من 

إنتاج قطر.

صرح  الــمــاضــي،  الشهر  ــي  وف
زنغنة  بيجن  اإليراني  النفط  وزير 
الغاز  إنتاج  بأن  اإليراني  للتلفزيون 
 610 بلغ  الجنوبي  بارس  من حقل 

ماليين متر مكعب يومياً.
الفرنسية  »تـــوتـــال«  وعــلــقــت 
الصينية  الوطنية  البترول  ومؤسسة 
االستثمار في مشروع بارس الجنوبي 
هــددت  أن  بعد  الــمــاضــي  الــعــام 
عقوبات  بفرض  المتحدة  الواليات 
على الشركات التي تتعامل مع إيران.
وأعادت الواليات المتحدة فرض 
عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك 
في إيران بعد انسحاب واشنطن من 
االتفاق النووي المبرم بين طهران 

والقوى العالمية في 2015.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين أمس األربعاء، متجاوزا المستوى 
خروج  تكتنف  التي  الضبابية  وسط  )األونصة(،  لألوقية  دوالر   1300 البالغ  المهم 

بريطانيا من االتحاد األوروبي ودفعت المستثمرين إلى اإلقبال على األصول اآلمنة.
1308.15 دوالر لألوقية، بعدما  إلى   %0.5 الفوري للذهب مرتفعا  السعر  وكان 
بلغ أعلى مستوياته منذ األول من مارس عند 1308.98 دوالر لألوقية. وزاد سعر 
وفقا  لألوقية،  دوالر   1308.50 إلى   %0.8 اآلجلة  األميركية  العقود  في  الذهب 

لوكالة »رويترز«.
السياسية  الضبابية  أوقات  في  آمنا  مالذا  يعتبر  الذي  األصفر،  المعدن  وارتفع 
واالقتصادية، نحو 13% منذ المس أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام 

في أغسطس من العام الماضي.
ألبرتو دي كاسا »حقيقة  تريدز«، كارلو  »أكتيف  المحللين في شركة  وقال كبير 
يفتح  بما  إيجابيا،  مؤشرا  يمثل  دوالر   1300 مستوى  تجاوز  النفيس  المعدن  أن 

المجال أمام مزيد من المكاسب«.

رفع سعر خام البصرة الخفيف في أبريل

إيران تطور حقل بارس الجنوبي للغاز

الذهب يصعد ألعلى مستوى في أسبوعني

»ال يمكن أن نتنبأ بنجاح 
المفاوضات التجارية مع 
الصين في هذه المرحلة... 
وآمل أن تكون قد دخلت 
أسابيعها األخيرة«

روبرت اليتهايزر
الممثل التجاري األميركي 
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حول مفاهيم النمو 
والتنمية واإلنماء

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

أن  يرون  نظريا  النمو،  على موضوع  عادة  االقتصاديون  يركز 
الدخل البد أن ينمو )كالكائن الحي( لسبب بسيط هو زيادة عدد 
السكان للحفاظ على نفس المستوى المعيشي، انخفاض الدخل 
يعني عندهم أن مستوى معيشة الفرد سينخفض. من هنا فإن 
فلسفة النمو عند االقتصاديين فلسفة ميكانيكية أو ذاتية الحركة 
تدخل فيها حسابات األعداد وال تأخذ في االعتبار حسابات الكيف! 
الواقع أثبت أن مفهوم النمو قاصر عن تفسير األزمات، فالنمو 
أقل ما يمكن أن يوصف به أنه ظاهرة دورية غير مستقرة. أحيانا 
يصل حجم النمو إلى أرقام كبيرة جدا، 15% مثال، مقارنة بالدخل 
الحقيقي )الدخل االسمي منقوصا منه التضخم( في بعض الدول، 
لنتفاجأ بأن تقع هذه الدول نفسها في ركود اقتصادي بعد بضع 

سنوات، أي أن النمو يكون سالبا فيها وأحيانا لفترات طويلة.
إذا كيف يمكن أن نحافظ على صحة النمو في الدخل ونجنبه 
ومستواه  اإلنسان  كرامة  من  تنال  التي  الكئيبة  الدورات  هذه 
المعيشي، تصور المختصون الحل في أن يكون النمو مخططا، أي 
بقوة دفع االستثمار. الفكرة بسيطة وهي استغالل الفوائض التي 
ادخرت في أوقات النمو التلقائي لتمويل التباطؤ الدوري الذي 
لم تكن له أسباب مفهومة. هذه الفوائض االدخارية تستعمل 
لعكس تيار ظواهر فشل السوق، الفجوة التقنية، تضاؤل الطلب 
االستهالكي وغيرها، عن طريق تخطيط ضخ الموارد االقتصادية 

في أماكن العطب االقتصادي الواضحة.
المفاهيم  االقتصادية تحد كبير ليس على مستوى  التنمية 
والممارسة،  التطبيق  على مستوى  أيضا  بل  فقط،  واإلطــارات 
فالتنمية بطبيعتها مفهوم مركزي التوجه يعكس نية من يسيطر 
على الموارد في الدولة سياسيا في الدفع بعجلة االقتصاد إلى 
األمام في ظل غياب ميكانيكية تلقائية للنمو االقتصادي. من 
المسؤولين  بنيات  عالقة  لها  فهي  المفهوم،  عيوب  تنتج  هنا 
وتوجهاتهم الفكرية واالجتماعية. وهكذا فإن الخطط التمويلية 
التي تستهدف عالج أماكن العطب قد تكون متحيزة إما فكريا أو 

جهويا، مما قد يقود إلى تفاوت طبقي واختالل في نظام 
توزيع الثروة في المجتمع.

التنمية وفقا لتعريفاتها المختلفة ال تخرج عن كونها أداة 
لتطوير اإلمكانات الحاضرة وال يتجاوز مفهومها ليصل إلى 
خلق أدوات اقتصادية جديدة وهنا يأتي مفهوم اإلنماء 
اقتصادية  وسيلة  هو  كذلك  اإلنماء  واألشمل.  األوســع 
وإنمائها في  المجتمع  إمكانات جديدة في  لزرع  جديدة 
بيئة جديدة مختلفة تماما عن سابقاتها. تصور مثال أن 

تزرع نخلة في السويد أو تزرع زهرة في الصحراء.
التنمية،  من  صعوبة  أكثر  وتحد  خالق  عمل  اإلنماء 
ويكتنفه كثير من المخاطر واالستجابة لها. تجارب ماليزيا 
وشرق آسيا عموما في اإلنماء معروفة وموثقة بما حققته 
من نجاح أو ما صادفها من فشل. النجاح كان يعود دائما 
أقصى  مع  الصعب  الطريق  في  لالستمرار  العزيمة  لقوة 

درجات االنضباطية المجتمعية، بينما كان الفشل يبرز بقوة عندما 
يفلت صمام االنضباط وترتفع الروح األنانية الفردية التي تحث 
على االنفالت من الحركة الجمعية. وبينما سيتصور الكثير أن هذا 
الطرح هو ضد قيم الليبرالية والحرية، إال أنني أعتبر االنضباط 
الجمعي من أهم عوامل النجاح خصوصا في مراحل إنماء أجسام 

غريبة )أو غربية( عن الثقافات والعادات في الدول النامية.
االستجابة لتحديات اإلنماء في الحقيقة أثبتت حقيقة مهمة 
لم تكن البشرية ملتفتة لها 
ولم تولها االهتمام الكافي. 
محاوالت  هناك  إن  صحيح 
على تطوير  انصبت  كبيرة 
موازية  آلية  لخلق  آليات 
المستوى  على  للتنمية 
عليها  أطلق  االجتماعي 
التنمية االجتماعية أو حتى 
وغيرها.  السياسية  التنمية 
المحاوالت  هــذه  أهـــداف 
تالفي  على  منصبة  كانت 
إحداث فجوة بين المستوى 
الذي  المتقدم  االقتصادي 
قد تخلقه التنمية أو اإلنماء مقابل التخلف االجتماعي الذي تعيشه 
المجتمعات الناتج عن القهر والتسلط. من هنا برزت الحاجة إلى 
مفهوم تنمية استثنائي يأخذ في االعتبار كل سلبيات المفاهيم 
القديمة عن التنمية، التي أحيانا سببت مشاكل أكثر مما قدمت 
حلوال، وكانت والدة هذا المفهوم باسم التنمية اإلنسانية ومن 

ثم تطور إلى أن يكون التنمية البشرية.
يخلط كثير من الناس بين التنمية البشرية وتنمية الموارد 
البشرية. المفهومان مختلفان تماما من ناحية الفلسفة والتطبيق. 
فبينما يتعلق المفهوم األول بقضية على المستوى الكلي من 
المجتمع ينحصر الثاني في قضايا التدريب المهني الهادف إلى 

رفع القدرات اإلنتاجية في المنشآت االقتصادية.
التنمية اإلنسانية أو التنمية البشرية مفهوم أطلقه البرنامج 

اإلنمائي لألمم المتحدة في بداية التسعينات )1990(.
كما الحظنا من التحليل أعاله فإن التركيز الضيق على مفهوم 
التنافس  وغذى  األنانية،  انتشار  إلى  قاد  الدخل«  في  »النمو 
الحاد بين الدول والمجتمعات. كما أنه وبالرغم من المحاوالت 
المستمرة لتالفي آثار الدورات واألزمات االقتصادية والمالية، إال 
أن العالم بقي أسير هذه الظواهر إما من ناحية حدوثها الفعلي 
أو من ناحية اإلجراءات المتطرفة التي تتخذها السلطات المالية 

والمصرفية لتالفي تكرار هذه الظواهر دون جدوى.
من هنا اكتشفت البشرية أن المشكلة كلها تتعلق باإلنسان 
وليست  البشري  فالسلوك  تحيطه،  التي  بالظواهر  تتعلق  وال 
الموارد هي التي تتحكم في دورية االقتصاد وحدوث األزمات، 
فاألزمة تحدث نتيجة الجهل أو نقص اإلدراك البشري بعواقب 

التصرفات االقتصادية والمالية القصيرة المدى.
كما أن إحداث حركة تنمية أو إنماء وإنجاحها في أي مجتمع 
يتوقف على من يديرها أو ينفذها، وال يمكن توقع أن تثمر أي 
خطة دون أن يكون اإلنسان، وهو محورها، إما ملما بكل جوانبها 
أو مقتنعا بفوائدها على المدى الطويل، ما قد يحتاج منه إلى 

تضحية محتملة على المدى القصير.
ركنين  استهدافه  في  مباشرا  اإلنسانية  التنمية  تقرير  كان 
الكالسيكية  واإلنماء  التنمية  خطط  أهملتهما  طالما  مهمين 

وهما: التعليم الكفؤ، وتوسيع المشاركة االجتماعية والسياسية.
وواجهت المنطقة العربية أول تحد في هذا المجال بصدور 
2002. كان  العربية في  التنمية اإلنسانية في نسخته  تقرير 
نادر فرجاني المفكر السياسي المصري وهو المؤلف الرئيسي 
للتقرير صادما في الحقائق التي عرضها عن المنطقة. أتذكر 
بداية  منذ  العربية  باللغة  الصادرة  الكتب  عدد  إن  قال  أنه 
التاريخ حتى اليوم ال يتجاوز عدد الكتب التي أصدرتها إسبانيا 
ليصف  الصادم  أسلوبه  في  نادر  بالغ  وقد  واحد.  عام  في 
الوضعيات المأساوية للمرأة والطفل، الجانب األكثر ضعفا في 
وأوضاع  االجتماعية  المشاركة  ضعف  على  كأمثلة  المجتمع، 

المشاركة السياسة المزرية في أوطاننا.
* خبير اقتصادي ليبي

د. محمد أحمد*

كيف يمكن أن نحافظ على 
صحة النمو في الدخل 

ونجنبه الدورات الكئيبة 
التي تنال من كرامة 

اإلنسان ومستواه المعيشي؟

مسار تصاعدي إلنتاج الخام مع اقتراب »الشرارة« من طاقته القصوى
القاهرة–الوسط 

القاهرة–الوسط 

وصل إلى 1.17 مليون برميل يوميا

شركات ألمانية ترغب في العودة إلى االستثمار 
الليبي خصوصا بقطاعي النفط والغاز

 <  عامل في أحد منشآت حقل الشرارة

اإلنتاج اليوميالحقل
باأللف برميل يوميا

303شركة الخليج العربي )أجوكو(

300شركة الواحة

200حقل الشرارة

185شركة مليتة

63شركة سرت

52شركة فنترشيل

37شركة الهروج

30شركة الزويتينة

1170اإلجمالي

انتاج شركات النفط

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3903دوالر أميركي
1.5688يورو

1.8198الجنية االسترليني
0.3707الريال السعودي
0.3785درهم إماراتي
0.2072االيوان الصيني

2019 13 مارس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  قــال 
البترول الكويتية، هاشم هاشم، إن 
حاليا  وصل  الغاز  من  الكويت  إنتاج 
قياسية  مكعبة  قدم  مليار   1.9 إلى 
يوميا. وقال هاشم في كلمة ألقاها 
الفاضل  النفط خالد  نيابة عن وزير 
الغاز  مصنعي  جمعية  مؤتمر  في 
»طبقا آلخر التوقعات.. سيصل إنتاج 
الكويت من الغاز الغني إلى حدوده 
وبما   2032-2031 العام  القصوى 
مكعبة  قدم  مليار   3.5 بنحو  يقدر 

قياسية باليوم«.
الجوراسية  الحقول  أن  وأضــاف 

في شمال الكويت ستصل إلى كامل 
طاقتها اإلنتاجية من الغاز عند ثالثة 
بحلول  يوميا  مكعبة  قدم  مليارات 

.2024-2023
مرافق  بناء  مــشــروع  أن  ــد  وأك
في  المسال  الطبيعي  الغاز  استيراد 
منطقة الزور سيرى النور في 2022 
أنه  مبينا  دوالر،  مليار   2.9 بتكلفة 
يتضمن ثمانية خزانات تصل قدرتها 
التخزينية الصافية إلى 225 ألف متر 
إلى  يصل  تصريف  بمعدل  مكعب 
ثالثة مليارات وحدة حرارية بريطانية 

يوميا.

الكويت تنتج غاز بـ 1.9 
مليار قدم مكعبة يوميا

نيويورك بين تسعة مراكز أساسية لسوق التحف 

 < لوحات فنية في معرض باريس للفنون

15,5 مليار دوالر مبيعات األعمال الفنية عامليا في 2018



أظهرت بيانات حديثة أن ميزان المدفوعات الليبي قد 
تحسن ألول مرة منذ العام 2013 نتيجة الرتفاع عوائد 
المصرف  عن  نشرة صادرة  وقالت  النفطية،  الصادرات 
العام  بيانات  تحليل  إن  الجاري،  مارس  في  المركزي 
الكلي  الميزان  في  فائض  حــدوث  إلى  تشير   ،2017
بقيمة 3.5 مليار دينار، مقابل عجز بلغ 9.7 مليار دينار 

في العام 2016.
إلى  الكلي  الميزان  في  الفائض  النشرة  وأرجعت 
 6.5 بلغ  عجز  من  ارتفع  الذي  الجاري،  الحساب  فائض 
6.2 مليار دينار  2016 إلى فائض بـ  العام  مليار دينار 
التجاري  الميزان  2017، وذلك بسبب فائض  العام  في 
 ،2017 العام  في  دينار  مليار   11.5 نحو  سجل  الذي 

مقابل 2.7 مليار دينار في العام 2016.

الحساب الجاري
مدفوعات  مــيــزان  بنود  ألهــم  موجز  تحليل  ــي  وف
التي نشأت  التدفقات  بيانات  الجاري، أظهرت  الحساب 
وحساب  والخدمات،  بالسلع،  المتعلقة  المعامالت  عن 
خالل  الخارجي  العالم  مع  الجارية  والتحويالت  الدخل 
بلغ  الجاري  الحساب  في  فائض  حدوث   2017 العام 
الذي  التجاري  الميزان  بفائض  6.2 مليار دينار، متأثرا 
2.6 مليار دينار  بلغ  11.5 مليار دينار مقابل عجز  بلغ 

في العام 2016.
غير  العمليات  صافي  في  العجز  ارتفع  حين  في 
 4 الجارية( من  والتحويالت  )خدمات، ودخل  المنظورة 
مليارات دينار في العام 2016، إلى 5.4 مليار دينار في 

العام 2017، وفيما يلي تحليل لبنود الحساب الجاري:

1- الميزان التجاري:
 11.5 بلغ  فائضا   2017 للعام  التجاري  الميزان  شهد 

 ،2016 العام  في  دينار  مليار   2.6 مقابل  دينار  مليار 
نتيجة الرتفاع قيمة الصادرات السلعية عموما من 9.4 
مليار دينار في العام 2016، إلى 26.2 مليار دينار في 
النفطية  اإليــرادات  ارتفاع  بسبب  وذلك   ،2019 العام 
النفطية  والصادرات  اإلنتاج  ارتفاع  نتيجة  العام  خالل 
 24.9 إلى   2016 العام  في  دينار  مليار   8.7 نحو  من 
قيمة  ارتفعت  حين  في   ،2017 العام  في  دينار  مليار 

 2016 العام  12 مليار دينار في  السلعية من  الواردات 
إلى 14.7في العام 2017.

2- حساب الخدمات والدخل والتحويالت الجارية:
والتحويالت  والدخل  الخدمات  حساب  صافي  أظهر 
العجز  في  ارتفاعا  المنظورة(،  غير  )العمليات  الجارية 
من 4 مليارات دينار العام 2016، إلى 5.4 مليار دينار 
العجز في حساب  2017، ويعزى هذا الرتفاع  العام  في 
 ،2017 العام  في  دينار  مليار   6.2 إلى  ليصل  الخدمات 
حساب  عجز  انخفاض  وإلــى  دينار،  مليار   3.9 مقابل 
عجز  إلى  دينار  مليار   1.1 أيضا من  الجارية  التحويالت 
مليار دينار، في حين حقق حساب الدخل فائضا بـ 1.9 

مليار دينار مقابل مليار دينار خالل الفترة نفسها.

الحساب الرأسمالي والمالي
مع  والمالية  الرأسمالية  المعامالت  حركة  وأسفرت 
تدفقات  حدوث  إلى   2017 العام  في  الخارجي  العالم 
تدفقات  مقابل  دينار،  مليار   1.5 بلغت  للخارج  مالية 
للخارج بلغت 1.3 مليار دينار في العام السابق، وتتمثل 
الرأسمالية،،  التحويالت  في  عموما  التدفقات  هذه 
وحيازة األصول غير المنتجة غير المالية، وصافي حركة 
االستثمارات المباشرة سواء إلى الداخل أو إلى الخارج، 
والتغير في وضع المحافظ االستثمارية، وصافي حركة 
التجارية  االئتمانات  في  المتمثلة  األخرى  االستثمارات 
والودائع  والعملة  األجل،  والقصيرة  الطويلة  والقروض 
أو  التجارية  المصارف  أو  النقدية  السلطات  لــدى 

الحكومة العامة أو القطاعات األخرى.

الميزان الكلي:
الميزان  النفطية، حقق  الصادرات  نتيجة الرتفاع عوائد 
منذ  مرة  ألول  فائضا  ليبيا  مدفوعات  لميزان  الكلي 
 2017 العام  في  دينار  مليار   3.5 بلغ   ،2013 العام 

مقابل عجز بلغ 9.7 مليار دينار في العام 2016.

اقتصاد 09

تطبقها  التي  الحالية  اإلنتاج  بتخفيضات  مدفوعة  أمس،  النفط  أسعار  ارتفعت 
منظمة البلدان المصدرة البترول )أوبك( والعقوبات األميركية على إيران وفنزويال.

وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 66.95 دوالر للبرميل، مرتفعة 
28 سنتا أو 0.4% مقارنة مع سعر اإلغالق السابق، حسب وكالة »رويترز«.

دوالر   57.23 األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وبلغت 
للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.6% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وترتفع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري بفضل تخفيضات اإلمدادات التي 
عقوبات  تطبيق  بفعل  األســواق  في  المعروض  شح  وزاد  أوبك.  منظمة  تقودها 

أميركية على صادرات النفط من إيران وفنزويال عضوي أوبك.
وقال بنك أستراليا الوطني إن آفاق سوق النفط متباينة، إذ توجد مخاطر نزولية 
بالنمو االقتصادي وقوة نمو إمدادات  المرتبطة  المخاوف  نابعة من  على األسعار 

الواليات المتحدة.

الخام يرتفع وسط تخفيضات أوبك وعقوبات أميركا 

حث وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، قطاع 
النفط على العمل مع إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب لتعزيز مصالح السياسة الخارجية األميركية، 
وال سيما في آسيا وأوروبــا ومعاقبة من وصفهم 

بأنهم »يسيئون التصرف« على الساحة العالمية.
سلفا  معدة  كلمة  عن  رويترز  وكالة  ونقلت 
في  التنفيذيين  المسؤولين  كبار  أمام  لبومبيو 
في  النفط  وزراء  العالم  في  النفط  شركات  أكبر 
هيوستون الثالثاء، أن ثروة الغاز الطبيعي والنفط 
الصخري المكتشفة حديثا في البالد »عززت موقفنا 

في السياسة الخارجية«.

قاسية في  عقوبات  المتحدة  الواليات  وفرضت 
األشهر األخيرة على اثنين من أكبر منتجي النفط 

في العالم، هما فنزويال وإيران.
على  نفطية  عقوبات  فرض  واشنطن  وأعادت 
إيران العام الماضي مما أدى إلى انخفاض حاد في 
األخيرة،  األشهر  خالل  الخام  من  صادراتها  حجم 
النووية  طهران  أنشطة  من  للحد  مسعى  في 

والصاروخية واإلقليمية.
وقال بومبيو »نحن عازمون على خفض صادرات 
تسمح  حالما  الصفر  إلى  اإليرانية  الخام  النفط 

الظروف في السوق بذلك«.

بومبيو يدعو صناعة النفط لدعم السياسة األميركية
السعر بالدوالرنوع الخام

67.02برنت

57.38غرب تكساس

66.59دبي

66.01سلة أوبك

64.83أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«
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توقعت وكالة »موديز« للتصنيف االئتماني أن تشهد 
البنوك في اإلمارات زيادة في خسائر القروض على مدى 

االثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا المقبلة مع تقلص 
التدفقات النقدية للمقترضين من جراء تراجع أسعار 

العقارات وارتفاع أسعار الفائدة. وتتراجع أسعار العقارات 
السكنية في دبي منذ 2014 متأثرة بزيادة العرض 

وضعف الطلب، مما يدفع شركات التشييد والهندسة 
لخفض الوظائف وتعليق خطط التوسع، وفق وكالة 

»رويترز«.
وقالت »موديز« إن اإلقراض المتزايد للقطاع، الذي 

يرجع جزئيا إلى أعمال تنفيذ مشاريع عقارات وبنية تحتية 
ضخمة قبل معرض إكسبو دبي 2020، يتزامن مع تراجع 

في السوق.
وزاد اإلقراض لقطاع العقارات إلى 20% من إجمالي 
اإلقراض في نهاية 2018 ارتفاعا من 16% في 2015.

وقالت موديز »هذا التوسع السريع في اإلقراض عمق 
مديونية قطاع البناء والعقارات، مما يزيد انكشافه على 
ارتفاع محتمل في تكاليف التمويل أو شح في السيولة«.

ومن المتوقع أن تجنب البنوك مخصصات إضافية 
لخسائر القروض، إذ يقلل تراجع أسعار العقارات قيمة 
الضمانات العقارية التي تحصل عليها مقابل اإلقراض.
لكن تقديرات »موديز« تشير إلى أن المخاطر على 
بنوك اإلمارات ستكون معتدلة بسبب تشديد القواعد 
التنظيمية فيما يتعلق باالنكشاف العقاري منذ األزمة 

المالية في 2008. وقالت »تستفيد بنوك اإلمارات أيضا 
من مصدات امتصاص عالية في شكل رؤوس أموال قوية 

وربحية متينة«.

قالت بريطانيا إنها ستلغي رسوم االستيراد المفروضة على 
مجموعة واسعة من السلع، وستتحاشى فرض قيود صارمة 

على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في 
حالة الخروج من االتحاد األوروبي دون اتفاق.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس األربعاء، اإلجراءات، 
التي قالت إنها موقتة، إثر الهزيمة الثانية الثقيلة التي 

منيت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في 
البرلمان، أول من أمس، بشأن اتفاق االنسحاب الذي 

توصلت إليه مع االتحاد، حسب وكالة »رويترز«.
وفي إطار خطة الرسوم التي أعدت تحسبا لالنفصال 
دون اتفاق، سيتم إعفاء %87 من إجمالي الواردات إلى 

المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم.
وعن الحدود األيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض 

أية ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من 
جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني في 

حالة الخروج دون اتفاق، مشددة على أن الخطة موقتة 
وأحادية الجانب. ولن يغطي نظام رسوم االستيراد الجديد 

السلع العابرة للحدود من أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية.

أعلنت شركات »رينو« و»نيسان« و»ميتسوبيشي موتورز« 
جديد،  مشترك  إدارة  مجلس  تأسيسها  عن  للسيارات 
لتحالفها  جديد  مستقبل  رسم  سعيها  إطــار  في  وذلــك 
السابق لمجموعة  التحالف والرئيس  بعد مالحقة مؤسس 

»نيسان« كارلوس غصن، قضائيا.
مجموعة  رئيس  الجديد  اإلدارة  مجلس  ويــتــرأس 
»رينو« جان-دومينيك سينار. ويحل هذا المجلس الجديد 
األول  هولندا،  في  مقرهما  سابقين  مجلسين  مكان 
»نيسان«،  بين  والثاني  و»رينو«،  »نيسان«  بين  يجمع 

و»ميتسوبيشي موتورز«.
وقال سينار للصحفيين »قررنا أن نجمع قوانا من جديد، 

ونعزز تعاوننا«. وأضاف أن هذه »بداية جديدة« للتحالف.
في  مكان غصن  ليحل  يسعى  ال  أنه  أيضا  وأكد سينار 
رئاسة »نيسان«، لكنه »مرشح واضح« ليكون نائب رئيس 
الشركة. ورأى الرئيس الحالي لـ»نيسان« أن هذا المجلس 

الجديد يمثل »شراكة حقيقية على قدم المساواة«.
اليابان  في  السجن  من  بكفالة  مؤخرا  غصن  وخــرج 
ويعود  مالية،  بمخالفات  تتعلق  بتهم  محاكمته  بدء  قبل 
في  يتفوق  الذي  الثالثي  التحالف  تأسيس  في  الفضل  له 

المبيعات على المجموعات المنافسة له.
التحالف  ذلك  أسس  غصن  أن  حينها  المراقبون  ورأى 
بالشركة  ربطها  عبر  اإلفــالس  من  »نيسان«  إلنقاذ 
فيما  »نيسان«،  أسهم  من   %43 رينو  وتملك  الفرنسية. 

تملك الدولة الفرنسية نسبة 15% من »رينو« نفسها.
أدائها  في  »نيسان«  تفوقت  األخيرة  اآلونة  في  لكن 
المديرين  من  العديد  بأن  االعتقاد  وســاد  رينو،  على 
إزاء سيطرة  راضين  يكونوا  لم  »نيسان«  في  التنفيذيين 

الشركة الفرنسية على التحالف.

 < ميناء مصراتة البحري

 < مايك بومبيو

ارتفاع خسائر قروض بنوك 
اإلمارات بسبب العقارات

مجلس إدارة جديد لتحالف 
»رينو« و»نيسان« وميتسوبيشي

بريطانيا تخفض الرسوم وتضع 
خططا للحدود مع أيرلندا 

السلبية  االنعكاسات  من  محللون  حــذر 
الثروة  على  البالد  في  السياسي  لالنقسام 
النفطية، في ظل محاولة بعض دول الجوار 
النفطية،  الثروة  نزاعات  ملفات  فتح  إعادة 

التي طويت منذ ثمانينات القرن الماضي.
خلفية  على  الــجــدل  وتــيــرة  وارتــفــعــت 
العامة  الدراسات  قسم  رئيس  تصريحات 
لالستكشاف بالمؤسسة التونسية لألنشطة 
»توفر  عــن  ــداد،  حـ سفيان  البترولية، 
في  التقليدية  غير  للطاقة  مهمة  إمكانات 
تونس، وال سيما الموجود منها في منطقة 

حوض غدامس«.
ليبيا  فيه  تشترك  المقصود  والحوض 
والجزائر، بينما كان محل خالف فترة حكم 
النظام السابق قبل العام 2011، وال يوجد 
حتى  المخزون  الستغالل  مشترك  اتفاق 
أحمد،  محمد  النفطي،  الخبير  لكن  اآلن. 
جميع  كسبت  »ليبيا  بــأن  التذكير  ــاد  أع
وسجلت  النفطية،  الثروة  حول  معاركها 

لجميع  والقانونية  التاريخية  الملكية 
المناطق المتنازع عليها«.

من  الثمانينات  حقبة  »خــالل  ــاف:  وأض
ــقــرن الــمــاضــي حــدثــت مــواجــهــات مع  ال
سيادة  حول  األميركية  المتحدة  الواليات 
أن  يتوقع  ــذي  ال ســرت،  خليج  على  ليبيا 
آنـــذاك،  طبيعي  ــاز  غ اكتشافات  يــحــوي 

وكسبتها ليبيا«.
مناوشات  حدثت  »كذلك  قائاًل:  وأردف 
شرق  حــوض  حــول  مصر  مــع  عسكرية 
تسبب  وكادت  الجغبوب،  منطقة  في  ليبيا 
بشكل  حلت  لكنها  البلدين،  بين  حربًا 

دبلوماسي«.
ودخلت ليبيا مواجهة قضائية مع تونس 
على النفط في غرب ليبيا، فيما عرف حينها 
الدولة  لكن  ــاري«،  ــق ال »الــجــرف  بقضية 
جميع  قانوني  بشكل  »كسبت  الليبية 
حسب  والغاز«،  بالنفط  المتعلقة  الحقوق 

تأكيدات الخبير النفطي نفسه.
المشتركة  الغاز  حقول  أن  إلــى  يشار 
بين  صراع  محل  كانت  والجزائر  ليبيا  بين 
في  الواقع  الحقل  في  خصوصاً  البلدين، 

كبيرة  أوجد صعوبة  ما  »غدامس«  منطقة 
في  ــواقــع  ال ــرار«  ــ »آل حقل  استغالل  فــي 
محافظة »إيليزي« بالجزائر، حيث إن إقفال 

حقل الوفاء الليبي يؤثر على »آلرار«.
ويــقــع حــقــل الــوفــاء عــلــى بــعــد 540 
طرابلس،  مدينة  غــرب  جنوب  كيلومترًا 
الليبية-  الــحــدود  طـــول  عــلــى  ويــمــتــد 
والمكثفات  للغاز  مكمنًا  ويعد  الجزائرية، 
والقليل من النفط. وتضمنت خطة تطوير 
الحقل، حفر 37 بئر نفط وغاز، وينقل الغاز 
الذي  مليتة  مجمع  إلى  »الوفاء«  حقل  من 
الكهرباء  لتوليد  الرويس  محطة  يغذي 

بالمنطقة الغربية.

في المقابل قال وزير النفط السابق عبد 
توجد  »ال  لـ»الوسط«:  العروسي  الباري 
الغاز  حقلي  ارتباط  حول  مؤكدة  دراســات 
»هناك  وأضــاف  الجزائر«،  في  ليبيا  بين 
تثبت  فنية  ودراســات  استثمارية،  عمليات 
بالحاجة  منوهًا  الدولتين«،  لكلتا  الحصص 

إلى دراسات فنية حول ارتباط الحقلين«.
شركة  وقعت   2018 العام  مطلع  وفي 
ــراك« الــجــزائــريــة اتــفــاق إطــار  ــاط ــون »س
للتسيير  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مع 
الــحــدوديــة،  النفط  لحقول  المشترك 
ويقضي بتحديث دراسة ترجع للعام 2006 
»ديغولير  االستشارات  شركة  بها  قامت 
الحدوديين،  الحقلين  تخص  وماكنوتون« 

آلرار والوفاء.
أبو  أحمد  االقتصادي  الخبير  وحسب 
تزال  ال  دولية  اتفاقية  »هناك  فإن  لسين، 
حدث  نزاع  بعد  والجزائر  ليبيا  بين  سارية 
كمية  ثلثي  أن  على  تنص  البلدين،  بين 
كمية  ثلث  يعود  فيما  ليبيا،  تخص  الغاز 

الغاز إلى الجانب الجزائري«.
جيولوجية  ــات  دراس عبر  جــاء  واالتــفــاق 

ونفطية بين الدولتين، ولكل منهما معدل 
يومي في اإلنتاج ألن هناك مخزونًا موجودًا 
في  آخــر  ومخزوناً  الليبية،  األراضـــي  في 

األراضي الجزائرية، حسب قول أبو لسين.
المؤسسة  في  مسؤول  أي  يعلق  ولــم 
الوطنية للنفط حول ملف الغاز مع الحدود 
هناك  »إن  القول  باستثناء  الجزائرية، 
البلدين  بين  دولية  ومعاهدات  مواثيق 

بشأن االستثمار في حقول الغاز«.
الغاز  تصدير  من  ليبيا  إيــرادات  وتصل 
إلى 10 مليارات دينار )8.2 مليارات دوالر( 
الموازنة  موارد  تغطية  في  تساعد  سنويًا، 
العامة، حيث تمثل عائدات النفط في ليبيا 
أنها  كما  الدولة،  ــرادات  إي من   95% نحو 

المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البالد
اإليطالية،  »إيــنــي«  مجموعة  وتعتبر 
في  النفط  لمؤسسة  الرئيسي  الشريك 
النفط  وإنتاج  وتطوير  االستكشاف  مجال 
بدخول  وذلك  الغاز،  مجال  في  واالستثمار 
تطوير  فــي  شريكًا  غــاز«  »إيــنــي  شركة 
حقول  واستغالل  ليبيا،  غرب  غاز  مشروع 

الغاز البحري.

ليبيا حسمت حقوقها النفطية في الجرف القاري وخليج سرت

طرابلس - أحمد الخميسي
الجزائر -  عبدالرحمن أميني

»االنقسام السياسي« يفتح شهية »الجوار« إلعادة إحياء نزاعات الطاقة

ميزان املدفوعات الليبي يحقق فائضا ألول مرة منذ العام 2013
القاهرة–الوسط 

نتيجة الرتفاع عوائد الصادرات النفطية 

تحسبا لـ »بريكست« دون اتفاق

11.5 مليار دينار فائض الميزان التجاري
في العام 2017 مقابل 2.6 مليار في العام 

2016 نتيجة الرتفاع قيمة الصادرات السلعية 

خبير نفطي: الدولة الليبية سجلت الملكية التاريخية والقانونية لجميع المناطق المتنازع عليها

وزير نفط سابق: نحتاج 
دراسات حول ارتباط حقلي 

الغاز في ليبيا والجزائر

أحواض النفط الليبية
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الرائدات الليبيات
وبناء الدولة الحديثة

أحالم المهدي

امحمد علي هويسة

جرب أن تقول أمام جدتك أو أي سيدة ليبية الزالت تلبس فراشيتها عندما تخرج من بيتها، وتحافظ على 
تخليلة ردائها الملون داخله »نهار أسود«، وراقب ردة فعلها التي ستجعلك تبتلع هذه الكلمة فورًا أو على 

األقل تستبدلها بلون آخر لهذا »النهار«.
تنهانا الجدات عن كثير من تصرفاتنا العفوية ويطلبن منا بإصرار الكف عنها. تعظم التساؤالت وتشح 
التفاسير ونكبر دون أن ندرك السبب، فاإلجابة الجاهزة المختصرة ال تتعدى كلمة واحدة بالنسبة لجدتي، 
إلى  أرجعها دائمًا  المفردة، لكني  الفعل »معفون«، فأكف عنه فورًا رغم جهلي بهذه  تقول فقط إن هذا 
»العفن« وهو سيء حتمًا ونجس، لذا وجب االبتعاد عنه، فقد تكون »معفون« هذه أشد وقعًا عليّ من 

العيب، مالمح جدتي وهي تنطق كلتا المفردتين تشي بهذا.
»الكنس«  فعل  من  اشتقاق  أي  جدتي  تستعمل  ال  لماذا  الصغير،  عقلي  في  السؤال  رن جرس  لطالما 
وتستبدله بالفرح، هي ال تكنس البيت لكنها »تفرح« هذا البيت وكأنها تربط بين النظافة وفرح المكان 
النظيف، فعل اإلغالق واإلقفال أيضًا لم يكن مستساغًا على لسانها، فكانت ال توصد األبواب بل »تزينها«، 
تقول »زين الباب« حتى ال يقفل أي باب في وجه أحد، فالكالم عندها يجر الفعل، تطلب مني حتى اليوم أن 

أقول »فلفل أكحل« أو »كمون أسعد« وال أقول عن أي منهما »أسود«؟
وعندما أحمل لها آنية طبخ طلبت مني إحضارها فإنها تنهرني من بعيد 
تفعل  لوجهها،  مباشرة  يتجه  األسود  الماعون«  و»قعر  عليها  أقبلت  ما  إذا 
ظلمة  لتحاكيا  األخير  نورهما  ستلفظان  عينيها  وكأن  مبطن  بغضب  هذا 
أيضًا  العبارة  هذه  تنطلق  فالك«  من  باهلل  »أعوذ  أحمله.  الذي  اإلناء  قعر 
أو  مرضٌ  أو  فقدٌ  يلفها  بها،  أتفوه  قد  كلمة  بأي  لترتطم  جامحة  كفرس 
موت وإن كنت ال أقصدها، وتلطخ هذه العبارة أحيانًا فستاني األنيق فقط 
اللون، وعندما أسرح وبيدي مقص فإنني قد أقوم تلقائيًا بفتح  ألنه أسود 
أو جدتي  أمي  إن  أو»الكساد«،  الملل  باب  نصليه وإغالقهما مرارًا ولو من 
ألصابعي  بالمرصاد  ستقف  فقط  بسنتين  تكبرني  التي  صديقتي  حتى  أو 
وتطلب مني التوقف فورًا فهذا »فال مش كويس« ويجلب المشاكل للبيت 

وساكنيه.
إلى غول عظيم  أيضًا  وبناتهن  قاموس جداتنا  »الفال« في  يتحول هذا 
تدلت  كلمة  على  لنا  عقابًا  لعناته  إلينا  ليرسل  وسكناتنا  بحركاتنا  يتربص 
مثل  استغربت  لطالما  أصابعنا سهوًا.  إيماءة صنعتها  أو  أحدنا  لسان  على 
هذه التصرفات، فكيف تقوم فتاة فوضوية جدًا في غرفة مقلوبة رأسًا على 
سيقوم  هذا  وكأن  وجهها  على  الحذاء  فردة  لتقلب  شديد  بحماس  عقب 

العالم ويقضي على الفوضى العارمة فيه والمسيطرة على المشهد كله.
أعامل كآلهة عندما أقول »نهار أحرف« أو »نهار أسود« فيطلب مني فورًا 
أن أستبدلها بنهار »أبيض« أو نهار »سعيد« وكأن كالمي سيغير األقدار لينثر السعادة في األرجاء ويسبغ 
البياض على العالم. سخرت كثيرًا من كل ما سبق، لكن التكنولوجيا حملت إليّ المفاجأة بأن فسرت لي 
بالفونغ شوي، نعم نرتبط من حيث ال  الليبية األصيلة  الطباع  كل شيء، ثمة عالقٌة وثيقٌة تربط بعض 
نعلم بهذه المفردة الغريبة التي ولدت في الصين، هذه الفلسفة التي نشأت منذ نحو 4000 سنة مضت 
وهي فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خالل البيئة، فكرة انبعاث الطاقة وامتصاصها 

والتعايش بشكل إيجابي ودون توتر مع كل هذا.
جدتي  كانت  فهل  التواصل،  دون  ستحوْل  الشاسعة  والمسافات  اللغة  هنا،  واألجداد  هناك  الصين 
بتشاؤمها وتطيرها من اللون األسود تعلم بأنه يشل طاقة التفاؤل ويمنع الذبذبات اإليجابية من الحلول 
أو أنها تراكمات اجتماعية ونفسية ألحداث سابقة نقَل األسالف تفاصيلها جعلتها تقر بعدم  حيثما حل؟ 

اقترانه بأي شيء جيد؟
فتحل  اإليجابية  الطاقة  ذبذبات  يقطع  فإنه  الفراغ  في  يعمل  عندما  المقص  بأن  تعلم  كانت  وهل 
أما الخوض في  الجيدة يجذبها  الفونغ شوي، وبأن الحديث عن األشياء  المشاكل والعراقيل فورًا بحسب 

الشر فإنه يرجح كفته دائمًا؟
يجب أن تكون جدتي ضليعة في هذا المجال حتى تعرف أن الماء مرادف للحياة في فلسفة الفونغ شوي، 
لهذا كانت تطلب من أمي أن تضع كوبًا من الماء قرب رأس أخي الرضيع عندما ينام ليحفظه من كل شر. 
نشأ الفونغ شوي بعيدًا عن أرضنا، لكن صروف الدهر تشابهت هنا وهناك، فالماء والنار والرياح والشمس 
الجمال  في  األبيض  نصاعة  وتفريغ  األسود  حلكة  نبذ  ومغاربها،  األرض  مشارق  في  الشعوب  حياة  أثثت 
الخجول للفراشية وسكب ألوان قوس قزح على خطوط األردية، من هنا كان الفونغ شوي الليبي حزمة من 
األوامر والنواهي المسكوكة على حلي الجدات والمتسللة إلينا من صررهن وصناديقهن الخشبية العتيقة.

ظلت المرأة الليبية على مر العصور كائنًا مهمشًا وطاقة معطلة في المجتمع، عزز ذلك المناخ المجتمعي 
العام الذي لم يكن متفقًا مع ثقافة انطالق المرأة وانخراطها في مجاالت التعليم والعمل، وظل تأثير العقل 
الجمعي الليبي جامدًا تجاه أي تغيير بتلك المفاهيم التراكمية المزمنة، غير أن تاريخ ليبيا الحديث حافل بعديد 
الصفحات المشرقة لرائدات ليبيات شاركن في مشروع النهضة الليبية بمختلف المجاالت، ومسيرتهن في 
العطاء والتميز بقيت دافعًا قويًا للفتيات الليبيات في االجتهاد وإثبات الذات. ورغم وضوح الرؤية اإلسالمية 
وأصول  العقيدة  أمور  في  الرجل  وبين  بينها  والمساواة  والواجبات  الحقوق  ناحية  من  بالمرأة  يتصل  فيما 
اإليمان.. لقوله تعالى: )من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحيينه حياًة طيبًة ولنجزينهم أجرهم 

بأحسن ماكانوا يعملون( *النحل: اآلية 97.
إال أن المرأة الليبية كغيرها من نساء المجتمعات العربية األخرى ظلت تعاني واقعًا اجتماعيًا ظالمًا جراء 
النظرة الدونية من اآلخر والخلط بين األعراف والدين، والعادات والتقاليد التي وقفت حجر عثرة أمام تطلعاتها 
القرن  الليبي للمرأة ونحن في مطلع  المشروعة نحو العمل واإلبداع. والسؤال: هل تغيرت نظرة المجتمع 

الواحد والعشرين؟!.
يمكن القول إن مكانة المرأة في المجتمع الليبي قد تطورت في السنوات األخيرة ولم يعد يعتريها الضعف 
أو التفريط، خاصة بعد مشاركتها الفعالة في أحداث ثورة فبراير 2011م، حيث كانت في مقدمة الصفوف من 
الحراك تكتب وتعارض وتتظاهر وتخاطر بحياتها مثلها مثل الرجل في سبيل وطن حر ومستقبل أفضل، ولم 
تأتِ هذه المشاركة القوية من فراغ، فدوافع ثورة المرأة على نظام القذافي وليدة عقود من المعاناة والظلم، 
حيث قضايا اعتقال وتعنيف النساء الليبيات والزج بهن في السجون كثيرة ومؤلمة، وأرشيف األجهزة األمنية 
وأوكار اللجان الثورية يتحدث عن العديد من الحكايات لمناضالت ليبيات 
تعرضن لالعتقال والتعذيب منهن طالبات جامعيات وموظفات وربات أسر 
لم يرتكبن أي جرائم سوى ممارسة حقهن في حرية التعبير ومعارضة 
النظام.. كالسيدة جميلة فالق فاطمة التائب آمنة الجرنازي زكية التائب، 
وفي بعض الحاالت يمارس القتل خارج القانون كما حدث مع المعتقلة 

»سلمى الشهيب« التي تمت تصفيتها جسديًا أثناء االعتقال.
بعد نجاح الثورة تعاظم دور المرأة الليبية السياسي والحقوقي فأصبح 
هالة من  أكسبها  ما  الدور  لهذا  المجتمع  نظرة  وتطورت  وأعظم،  أهم 
السابق(،  )النظام  إبان  المريبة  النظرة  تلك  تعد  ولم  واالحترام،  التوقير 
حيث كان حضور المرأة مختصرًا في شخص »عائشة القذافي« وحارسات 
المجتمعي  نشاطها  ومحور  الثورية،  اللجان  وعضوات  القذافي،  معمر 
مرتبط بالوالء للنظام، بل إن الليبيات بعد الثورة جاهدن في سبيل إثبات 
اجتماعية..  أو  قيود سياسية  أي  بعيدًا عن  وجودهن وضمان حقوقهن 
بالمقابل فالنظام الديمقراطي الجديد يعد منصفًا في دعم تطلعات المرأة 
السياسية  المجاالت  الرجل في شتى  العادلة مع  والمشاركة  الحرية  في 
والتنموية، وبموجب اإلعالن الدستوري تمكنت المرأة من المشاركة بجدارة بعضوية أعلى سلطة سياسية 
وتشريعية في البالد وهي المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب، وهيئة صياغة مشروع الدستور. كما تقلدت 
عديد المناصب التنفيذية الهامة بالحكومات المتعاقبة كوزيرة للسياحة، وزيرة الشؤون االجتماعية، ووزيرة 

للصحة.. فضاًل عن الوكيالت في مختلف الوزارات كوزارة الخارجية، واإلعالم، والشؤون االجتماعية، والثقافة.
ومع أن التحديات التي تواجه المرأة الليبية كبيرة نتيجة الخلفيات الثقافية واالجتماعية والتعليمية المختلفة 
بالمجتمع، إال أنها متواجدة بقوة من خالل مساهماتها الدؤوبة بالمؤسسات األهلية والتطوعية التي تناضل 
بشكل حقيقي وفعال ضد ثقافة التعصب والعنف والتطرف الفكري، والمساهمة في بناء الدولة المدنية التي 
تحترم حقوق المواطن سواء رجل كان أم امرأة. وفي هذا المقام ال تفوتنا اإلشادة ببعض الليبيات الرائدات 
الالتي قهرن مفاهيم الجهل والتخلف في أحلك الظروف وبفترات مختلفة من تاريخ ليبيا الحديث، وكن من 
المتميزات في شتى مناحي الحياة المعرفية والسياسية واالجتماعية، ولوال إرادة التحدي من هذه النخبة األوليات 
لتأخر دخول المرأة الليبية لمحك الحياة العامة والمساهمة في عملية التنمية وبناء الدولة، نذكر منهن: الكاتبة 
واألديبة »زعيمة الباروني« ابنة المجاهد سليمان الباروني، تعد أول كاتبة روائية ليبية بداية 1950م، ومن 
الرائدات في مجال الكتابة األدبية، وتأريخ حركة الجهاد الليبي ضد اإليطاليين. دكتورة »وداد الساقزلي« أول 
امرأة ليبية تمتهن الصيدلة، تخرجت من جامعة إدنبرة في بريطانيا سنة 1961م، ونالت عضوية جمعية 
الصيادلة وجمعية الصحة الملكية البريطانية. المربية الفاضلة »صالحة المدنى« من الرعيل األول فى مجال 
أديبة  الجهمي«  »خديجة  اإلعالمية  النسائية.  النهضة  جمعية  عضوات  ومن  1950م،  بطرابلس  التعليم 
ومذيعة أخبار ومقدمة برامج بإذاعة بنغازي 1960م. الدكتورة »ألفت يونس العبيدي« طبيبة أمراض باطنة 
1969م، وتعتبر أول طبيبة ليبية متطوعة أثناء حرب 67 بمصر وكرمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نظير 
خدماتها اإلنسانية. المعلمة والكاتبة )جميلة األزمرلي( عملت بمجال التربية والتعليم بطرابلس، وهي صاحبة 
المقاالت الهادفة في الصحف بأواخر الثالثينات ومطلع األربعينات. المعلمة »حميدة طرخان« التي عرفت باسم 
»حميدة العنيزي« من المعلمات األوليات بمجال التربية والتعليم في مطلع الثالثينات، ومن الرائدات بالحركة 
النسائية في بنغازي. المضيفة »حميدة بن صريتي« أول مضيفة بالخطوط الجوية الليبية 1966م. المذيعة 

»عايدة الكبتي« أول مذيعة أخبار في التلفزيون الليبي 1968م.
السيدة  الخمسينات.  ليبية من درنة في زمن  أول صحفية وروائية  النعاس«  الكاتبة الصحفية »مرضية 
»عائشة سعيد زريق« أول ليبية في مجال التنمية الريفية، وعضو مؤسس لجمعية النهضة النسائية العام 
1963م. القاضية »رفيعة العبيدي« أول امرأة عينت في سلك القضاء في ليبيا. »عائشة األصفر« أول امرأة 

ليبية تقتحم مجال الطيران »كابتن طيار« في السبعينات.
وتستمر مسيرة المرأة الليبية الزاخرة بالعطاء واإلبداع، وستظل رحلة كفاح الرائدات الليبيات الالئي حملن 

راية النهضة في بالدنا ملهمة لألجيال القادمة، ومبعث فخر واعتزاز لهذا الوطن.

سالم الكبتي

يحكى أن..

الخلفية  والمناظر  الزهور  قروش  تحمل  التي 
البلدية. وميدان  للكورنيش 

البكاء  ورغــم  قوة  بكل  شــيء.  كل  ضاع 
الراديو  الــركــام  تحت  من  استل  والــحــزن 
لكنه  يحد..  ال  فرحًا  بذلك  وفرح  والصور. 

إلى حيث كان قد نزح. البكاء. وعاد  واصل 
قديمة ليست  حكاية 

أول  مرضاه.  يعالج  طبيبًا  عرفته  قالت: 
من  وآخر  المدينة  في مستشفى  يتواجد  من 
بين  يفرق  لم  الصعبة  الظروف  رغم  يغادر. 
كل  في  تسبقه  ابتسامته  ومريض.  مريض 
اآلخرين. أصحاء ومرضى. مهنته  معاملة مع 
يؤذيه.  أو  يقتله  أن  ال  اإلنسان  ينقذ  أن 
يوم  ذات  المدينة  الــســواد  غطى  وحين 
يحترموا  لم  مكان  كل  من  األغراب  وجاءها 
أو  بالبشر  ال  بــأحــد..  يأبهوا  ــم  ول أحـــدًا 
بالتاريخ  ال  الحيوان  أو  باإلنسان  ال  بالحجر. 

الجغرافيا. أو 
ومقدرته  إنسانيته  ــى  إل يــأبــهــوا  ــم  ل
ومرضاها  الشديدة  المدينة  وحاجة  وكفاءته 

فقط. ليقتلوا  يتمددون  كانوا  إليه. 
اكتست  له.  رفاق  قتلوه في بشاعة مع  ثم 
انطفأ  والظالم.  السواد  من  بمزيد  المدينة 
كالغراب.  أسود  شيء  كل  بات  شيء.  كل 
فيما  قالت  ســوداء.  صــارت  األشجار  حتى 

حكت.
تنظر  السواد  رغم  لكنها  القتلة  تر  لم 
اإلنسان  أن  وتعرف  البائس  تمددهم  إلى 
ويهزم  الدروب  عبر  وسيتمدد  قادم  الجديد 

الظالم.

الحكاية القصيرة
الظالم  القمر.  يظهر  لم  الشمس.  غابت 
عوت  كــالب.  نبحت  بكاملها.  الدنيا  لف 
الجن  بنات  طافت  البعيدة.  التالل  في  ذئاب 
الظالم وحده  البشر والحجر جماد.  الشوارع. 
كان سيد الموقف. صاروا جميعًا في ألفة مع 

الظالم. الظالم وال شيء سواه!
الحكاية الطويلة

العشية.  في  الوقت  كان  هناك.  إلى  وصل 
أضحى  بكامله.  البيت  شاهده.  لما  ذهل 
ركام  أيضًا.  المجاورة  البيوت  كل  ركامًا. 
وهديم على مد العين. شقوق وثنايا. جدران 
أيما  يتبين  لم  موحش.  فــراغ  متصدعة. 
المرئيات.  ضاعت  األمــور.  اختلطت  شيء. 
بكى  حراك.  ثمة  ليس  القريب ساكن.  البحر 
بكاء مرًا. تواصل البكاء والنحيب. ظل يعزي 
هو  والحزن  البكاء  شاهده.  ما  على  نفسه 
كذب  فهو  ذلك  وماعدا  الوحيدة  الحقيقة 

قبل. من  الفلسفة  يعرف  لم  مطلق. 
وركام. ضاع  أكوام  البيت  ضاع كل شيء. 
ومن  البكاء  واصل  األحالم.  ضاعت  العمر. 
من  ذكــريــات  لمح  والثنايا  الشقوق  بين 
القديمة.  والصور  العتيق  الراديو  والــده.. 
الصور.  وبقيت  الراديو  وبقي  زمن  منذ  رحل 
األوقات  كل  وعبر  مضى  فيما  الراديو  كان 
والشعالية  الجبل  شــادي  بأغاني  يصدح 
خديجة  وصــوت  األخــبــار  ونــشــرات  وفــيــروز 
بأنفاس  تعبق  الــصــور  كــانــت  الجهمي. 
الماضي: محل القوبو وبن خيال ومصوراتي 
الطويلة  الطاولة  الجديد.  والعهد  العمال 

الطريق في  التي  األشواك 
الهندي! التين  ثم كان موسم   ..

قرب  صمبر  فــي  الهندي  ــزرع  ي )عــلــي( 
ويستوي  لينضج  الحقل  في  يتركه  شحات. 

سبتمبر. في  تمامًا 
صفائح  أو  جرادل  في  يملؤنه  وغيره  علي 
في  للبيع  ويعرضونه  األحــجــام  مختلفة 

الجبل. في  الطرقات  عبر  الموسم 
البعض  ويبيعه.  الــهــنــدي  يـــزرع  علي 
لكن  الشوك  وخز  يتحمل  ال  البعض  يشتري. 
في  الهندي  التين  بأكل  يتلذذون  الجميع 

. سبتمبر
قرب  صمبر  مــن  بسيط  مــواطــن  علي 
والتالل  والــهــنــدي  المطر  يعرف  شحات 
ومواعيد  العشية  وشــاي  الصبح  وتنفس 
يوم  كل  أرضــه  ويعانق  الحيوانات  والدة 
وأسراب  البرية  األزهار  بمنظر  عينيه  ويكحل 
الطيور واألشجار والهندي والجبل. علي مثل 
في  شحات.  في  البسطاء  الليبيين  من  غيره 
ترهونة.  في  ماسكلو.  في  المرازيق.  زاوية 
في رقدالين. فى اجخره. في مرزق. في واو. 
وخز  يتحمل  غيرها.  في  تيكه.  سواني  في 
بعيدًا  يظل  األحوال  كل  في  لكنه  األشواك. 
وكالم  والسياسة  المؤتمرات  أخبار  عن 
المرنة  الحبال  كل  فوق  واألالعيب  المحللين 

والخشنة.
ألصابعه  وأحلى  أطيب  الهندي  أشــواك 

األالعيب. الساسة وكل  من وخز 

لم يأبهوا إلى 
إنسانيته 
ومقدرته 

وكفاءته وحاجة 
املدينة الشديدة 

ومرضاها إليه. 
كانوا يتمددون 

ليقتلوا فقط

حني غطى 
السواد املدينة 

ذات يوم وجاءها 
األغراب من كل 

مكان لم يحترموا 
أحدًا ولم يأبهوا 

بأحد

العاصمة من القاصمة

المزعوم،  المؤتمر  في  به  المشاركة  لي  يتيح 
بعيد  وبحث  للمغرب  للسفر  منفذ  لي  ويكون 
دفاع  محاورة  فاخترت  والتسيس،  التاريخ  عن 
الــذي  المغمور  نصه  ألبــولــيــوس  صبراتة 
األدق  بعنوانه  المشهور  الروائي  نصه  حجبه 

»االستحمار الذهبي«.
عن  خشيم  فهمي  علي  ترجمات  تكن  لم 
اإلنجليزية للنصين التي صدرت في السبعينات 
فكلمت  يــدي،  تحت  ليبيا  في  فاخرة  بطبعة 
ولكني  لي.  يرسلوها  أن  طرابلس  في  أسرتي 
للمرافعة  تونسية  ترجمة  قوقل  عبر  وجدت 
الكالسيكيات  في  للمختص  الالتينية  عن 
أعانتني  وقد  فبدأت  الجالصي.  عمار  الالتينية 
البحث.  بون  بجامعة  الغنية  األلمانية  المكتبة 
مشاركون  الليبيين  أن  اكتشفت  اإلنجاز  بعد 
ومركز  العام  الشعب  مؤتمر  باسم  داعمين 
الكتاب األخضر، فبحثت عن موقع المركز على 
فأرسلت  اإلداري،  تنظيمه  لي  فظهر  الشبكة 
البحث إلى مدير الشؤون اإلدارية وهو شخص 
في  ليساعدني   1991 العام  عليه  تعرفت 
تسهيل إجراء إيفادي إلى ألمانيا بأمانة التعليم 
بسرت. ولكن المؤتمر لم ينعقد يبدو أنه جاءت 
إشارة المنع من ديكتاتور ليبيا المُسقط العام 
2011 الذي كان ربما مازالت وقتها تستبد به 
ليبية  هوية  في  للنبش  العروبية  الكراهيات 
شاقني  آبوليوس  في  البحث  ولكن  أصيلة. 
فعشت معه سنة كاملة في إعادة قراءة أطلعت 
فيها على كثير من األبحاث األلمانية من زاوية 
فلسفية صورتها وترحمت مايفيدني منها على 
إلى  المتعوسة  عودتي  وفي  النسخ.  هوامش 
مصير  لتلقى  معي  أخذتها   2012 طرابلس 
ودروسي  وأبحاثي  بكتاباتي  حل  الذي  الضياع 
التي  ُكتبي  وبالطبيعة  المخطوطة  الجامعية 

كسبتها بشقاء العمر وشظفه.
الذي يثيرني في الدراسات الغربية الحديثة 
)واأللمانية خصوصًا( للموضوعات العتيقة في 
يبني  كيف  هو:  والالتينية،  اليونانية  اآلداب 
من  النص  في  بحثه  موضوع  المدقق  الباحث 
تفاصيل غير الفتة لقارئ النص األصلي، تشكل 
أساسًا آركولوجيا بالمعني المعرفي الذي أسس 
محاججة  عناصر  عليه  تبنى  فوكو  ميشيل  له 
العاصمة  نفي جدارة  قواصم  مقالي  في  تدفع 
عن طرابلس من األطراف غير الجديرة جغرافيًا 
دائبًا  ويسعي  ينافسها  ندًا  تكون  أن  وإناسيًا 
المدني  المضمون  من  وتفريغها  لقصمها 
فشل  والـــذي  شرفها  الــتــاريــخ  منحه  الــذي 
فيه  أعانته  الذي  سعيه  رغم  تاريخيًا  المنافس 

الصدف العشوائية أن يكتسبه دونها.
الترجمة التي أنجزها الكاتب عمر أبو القاسم 
الككلي لألبحاث الشائقة لـ كارلوس نورينا عن 

بمعناها  األوروبية،  المجتمعات  ثقافة  بلغت 
في  المدني  توهجها  ألــق  الــيــوم،  السائد 
وإيطاليا  القديمة  اليونان  الفتتين:  تجربتين 
مؤسسة  جدارتهما  تكن  لم  النهضة.  عصر 
أكبر  نواته  سياسي  نظام  على  كليهما  في 
تُوَّصل  ما  أقصى  وهو  المدينة،  الدويلة  من 
من  اليوناني  التصور  حسب  إليه  سياسيًا 
المتناقضين  المبدأين  بين  التوفيق  وسائل 
اإلنساني،  المجتمع  منهما  يتألف  اللذين 
والحرية،  النظام،  الغلبة:  عليه  والمتناوبين 
من  نفسه  على  يأمن  ال  الصغير  فالمجتمع 
كمكون  يصبح  الكبير  والمجتمع  الــعــدوان، 
األمنية  وكانت  مهيمن.  استبدادي  سلطة 
اليونان من  بالد  تتكون  أن  للفالسفة  الغالية 
كلها  تتعاون  سيادة  ذات  مستقلة  مدن  دول، 
داخل نظام رياضي فيثاغوري مؤتلف ومنسجم. 
فإن  الدولة،  عن  األرسطي  المفهوم  وحسب 
من خصائص هذا النوع من النظم السياسية 
إسهامه في نمو شكل من أشكال الديمقراطية 
المباشرة بتمكينه مواطني المدينة األحرار من 
االجتماع في الساحة العمومية، والمشاركة في 
القرارات  واتخاذ  المطروحة،  القضايا  مناقشة 
دولة  حجم  لصغر  وذلك  القوانين،  وتشريع 
السكانية.  كثافتها  وقلة  جهة،  من  المدينة 
باشتراط أن ال يزيد عدد مواطنيها على عشرة 
ولهذا  شؤونها.  إدارة  عن  تعجز  ال  لكي  آالف 
الغرض ُأطلق على هذا النمط اإلداري للسياسة 
لفظ »وليس Polis » المدينة ـ الدولة ليكون 

له تعريف جامع مانع.
السياسي  التنظيم  من  النمط  هذا  تجاوز 
المدينةـ  الدولة »وليس Polis » حدود اليونان 
لتتسمى به مدن فينيقية على الساحل الغربي 
آثارها  باقية  واحات  بمثابة  هي  فقط  الليبي 
إلى اليوم كـ لبتس ماغنا »ُلبدة« وسوبراتس 
»صبراتة« لتختفي المعالم الموحدة في مدينة 
للمدن  الجامع  االسم  ليبقى  »أويــا«  بـ  أثرية 
الثالث »Tripolis طرابلس« إلى اليوم ملتصقًا 

بها.
 2009 العام  إعالنًا  أقرأ  أن  الصدف  شاءت 
في مدونة تاولت األمازيغية عن مؤتمر ينظمه 
المغرب  مملكة  في  المغاربية  الدراسات  مركز 
تام  العرب واألمازيغ. كنت في حالة يأس  عن 
من وضعي في ألمانيا، كما كان يبهظني أيضًا 
بالوالدة  أصيلها  وأنا  مدينتي  طرابلس  حال 
أوتوقراطية  رعونات  تمتهنها  أن  والنشأة 
الذي  الديكتاتور  في  ممثلة  والريفية  البداوة 
معسكر  في  منصوبة  خيمة  من  ليبيا  يحكم 
الذين  ومرتزقته  عصبته  تعينه  العزيزية  باب 
ينهبونها ويهينونها. فخطر في بالي أن أكتب 
هويتها،  وأعني  الهوية  عن  الدفاع  في  بحثًا 

مرافعة أبوليوس المشهورة بـ »دفاع صبراتة« 
آركولوجيا  في  مدققًا  تليببا  وصفها  يمكننا 
طرابلس  ألويــا  واإلناسي  الحضري  التمدن 
المجتمعي  إهابها  في  جمعت  التي  الحالية 
الدولة  ـ  للمدينة  الموحد  الثالثي  ــم  االس
بالمفهوم السياسي الذي فسرناه آنفًا. فتكون 
الحضرية هي الميكانيزم الذي يصير مع توالي 
الزمن المضاد الحيوي الذي تدافع به المدينة 
إزاء  نفسها  عن  بها طرابلس  ونعني  الدولة  ـ 
القواصم التي تحل بها من تخومها المحيطة 
تبتزها  وأيضًا  لها  مركزًا  بها  تعترف  التي  بها 
الرزايا  من  واألنكى  تمتهنها،  بل  وتغالبها 
االنفصالية  الفيدرالية  في  المتمثلة  المعنوية 
غير المُبررة من أقاصيها الشرقية التي تستبد 
بها دواعي الحسد التدميري المعنوي والمادي 

للقضاء عليها.
»األمــازيــغ  بعنوان  الممهورة  دراســتــي 
إزاء هوية  مغايرة«  البحث في هوية  والعرب.. 
بين  المقارنة  في  موضعتها  محتلة  رومانية 
األوييي  ألبوليوس  الفلسفي  صبراتة  دفــاع 
المسيحية  عن  الدوذ  في  القانونية  والمرافعة 
القرطاجني.  لترتوليانوس  أفريقية  ـ  الشمال 
اصطففت  بأبوليوس  المتعلق  القسم  في 
فلسفيًا في جهة الفيلسوف والخطيب البالغي، 
األصغر  خطيبته  ابن  األوييين  مخاصميه  إزاء 
ألصقوا  الــذيــن  أعمامه  و  صــهــره  يدفعه 
األرملة  بأبوليوس تهمة أساسية هي تضليل 
بودنتيلال بالزواج منها لالستحواذ على ميراثها 
وممتلكاتها. وأخرى فرعية عقوبتها الموت في 
السحر  تعاطي  تهمة  وهي  الروماني  القانون 
الجانب  هذا  إزاء  التضليل.  بغرض  األســود 
الوجه  أبوليوس،  دفاع  نص  يكشف  الكيدي 
أويا  مجتمعية  ساد  الذي  التحضري  الثقافي 
طرابلس في 158. ابن تتلمذ على قدوته في 
أثينا يقترح الفيلسوف زوجًا ألمه المثقفة التي 
تتقن كتابة الرسائل باللغة اليونانية، وسيدة 
الثاني  ابنها  قلبها وتخاصم  إلى  تنحاز  مجتمع 
بقية  معه  وتعيش  الفيلسوف  وتتزوج  وأعوانه 
في  أظهروا  وخصوم  قرطاجنة،  في  عمرها 
مصالح،  مجموعة  أنهم  القضائية  دعواهم 
الدولة،  ـ  لمدينتهم  طبقيًا  وضعًا  بلوروا 
والبالغية  الفكرية  براعته  أظهر  وفيلسوف 
التي أسفرت عن اندماجه الثقافي في المجتمع 
األويي الطرابلسي الذي منحه وظيفة الخطيب 
الذي  الروماني  الحضاري  واالنتماء  والمحامي، 
يبقى  الالتينية.  الثقافة  في  المعًا  كاتبًا  أبرزه 
اليوم  حتى  ويشكل  ــا  أوي ميزة  شكل  الــذي 
طرابلس مدينةـ  دولة خضوع الجميع للقانون.
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ليبيا وأدب الديستوبيا

لعنة ليبيا املال السائب *!

المذعور  العلمي  األدب  لخيال  أرضية  لتشكل  والتكنولوجيا 
الواقع  في  السلطات  يتقاسم  الــذي  التحالف  هــذا  من 
تحال  آخر  نافذة. من جانب  فئات صغيرة  قبل  ويحتكر من 
إلى دائرة  الكوكب  البيئة ومستقبل  المدافعين عن  تقارير 
التكهنات العلمية الديستوبية التي ترسم من خالل أدلتها 
واالنهيار  والفقر  التلوث  القادم:  األرض  كابوس  الدامغة 
االجتماعي والقمع السياسي وسباق التسلح، جميعها ركائز 
المتوقع إن لم تتخذ خطى جدية  الديستوبي  هذا المصير 

في مواجهته.
إلى  السياسية  القضايا  من  الديستوبيا  عناصر  تتنوع 
الديستوبية  فالمجتمعات  البيئية.  أو  االقتصادية  القضايا 
من  الفرعية  ــواع  األن من  واسعة  سلسلة  في  توجت  قد 
والروايات  القصص  هذه  تستخدم  وعادة  العلمي،  الخيال 
لتسليط الضوء على القضايا الموجودة في العالم الواقعي 
وعلم  والدين  والسياسية  والبيئة  بالمجتمع  المتعلقة 
تصبح  قد  التي  التكنولوجيا  أو  الروحية  والقيم  النفس 
الديستوبيا  اتخذت  السبب،  لهذا  المستقبل.  في  الحاضر 
واالنهيار  والفقر  التلوث  مثل  التكهنات،  من  العديد  شكل 

المجتمعي والقمع السياسي أو الشمولية.
الديستوبي  األدب  مصطلح  اشتق  الديستوبيا  ومن 
والذي تمثل في العديد من الروايات التي تتخيل مستقبل 
ومآالته  الدائر  الصراع  معطيات  وفق  الكابوسي  البشرية 
عام  أورويــل  جورج  ألفها  التي   )1984( رواية  المحتملة. 
شموليًا  مجتمعًا  تنبوئية  بطريقة  صورت  التي   ،1948
الذي  الكبير«  »األخ  باسم  تحكم  فئة،  لدكتاتورية  يخضع 
والتعذيب  القمع  على  ويبني سلطته  الحاكم،  الحزب  يمثل 
حزب  الوطن.  عن  الدفاع  باسم  والتاريخ،  الوقائع  وتزوير 
اإلنسانية  العالقات  ويحوّل  أنفاسهم  الناس  على  يحصي 
تجرد  مراقبة  عالقات  إلى  واألسرة  والعمل  والزواج  والحب 
ال  واحــد،  لنظام  جميعًا  وتخضعهم  تفرد  أي  من  الناس 

ينطبق على مسؤولي الحزب.
األمريكي  القاص  تأليف  من   ،451 فهرنهايت  قصة 

- 2
لعنة ليبيا »ثروة البترول«، كما أصابت ليبيا دوخت رؤوس 
زعماء غربيين والال غربيين، البقرة الحلوب المصابة بجنون 
جلبت  اللعنة  حليبها،  شرب  من  لكل  العدوى  نقلت  البقر 
االنقالب بقيادة المالزم معمر القذافي الذي أصابه الجنون 
فأصاب الليبيين بالفاقة مرفقة بجنون العظمة، أليسوا أبناء 
الجماهيرية العظمى؟ الذين عاشوا تحت قيادته في ازدهار 

للخراب ال مثيل له حتى في الكوابيس.
واحدًا  أمسوا  سؤاله  الشاعر  لهم  وجه  الذين  السماسرة 
فانقلب  األسود،  الذهب  سحر  اكتشف  من  الخيميائي  أحد، 
الذمم  شراء  الطريقة  ويتبع  الطريق  يخلق  وبه  البحر  يفلق 
برليسكوني  الملياردير  أن  حتى  يلين،  حتى  العصي  ورشوة 
وساركوزي  ــادي،  األي يُقبل  األسبق  إيطاليا  وزراء  رئيس 
الكندي  أما  كوسيط،  زوجته  يبعث  األسبق  فرنسا  رئيس 
الشاب الوسيم رئيس الوزراء، جاستن ترودو، فهو من يقدم 

الرشى... وهلم فالقائمة قائمة.
الثائر  أودعه  الذي  المجنونة  البقرة  حليب  الليبية  اللعنة 
معمر القذافي في البنوك األميركية واألوروبية الغربية يراد 
والمملكة  البلجيكية  المملكة  في  خاصة  عليه،  االستحواذ 
األولى، وقد تم تجميدها  الديمقراطية  العظمى  البريطانية 
في بنوكها بقرار أممي إنساني للحفاظ على ثروة شعب ال 
حول له وال قوة يعيش الفاقة والحرب، هذه الثروة التي في 
البالد بعد ثورة 17 فبراير يديرها في الداخل وحتى الساعة 
بين  بالقسطاس  ويقسمها  كبير!  صديق  أحد  واحد  مدير 
كل أطراف العركة الليبيين، واآلن تحت إشراف أممي تمثله 
األميركية ستيفاني ويليامز نائبة المندوب األممي اللبناني 

غسان سالمة.
بعد مقتل العقيد معمر القذافي اقتسم ورثته التركة في 
أمانة،  أودعوا  من  يقتسمها  المجمدة  الودائع  فيما  الداخل 
وفي هكذا حال يقال من أين يجيء تموين اإلرهاب؟. القمع 
الذين  السماسرة  من  يجيء  تموينه  بعد  اإلرهاب  ثم  قبل 
وحماته  ليبيا  بنك  البترول؟.  ثروة  وين  الشاعر:  ساءلهم 

تعريف الديستوبيا حسب ما يرد في: ويكيبيديا، الموسوعة 
الحرة: »ديستوبيا أو عالم الواقع المرير هو مجتمع خيالي، 
تعني  وقد  ما،  بطريقة  فيه  مرغوب  غير  أو  مخيف  أو  فاسد 
الديستوبيا مجتمعًا غير فاضل تسوده الفوضى، فهو عالم 
المطلق، ومن  الشر  يحكمه  فيه مكان،  للخير  ليس  وهمي 
والمرض،  والفقر  والقمع  والقتل  الخراب،  مالمحه  أبرز 
باختصار هو عالم يتجرد فيه اإلنسان من إنسانيته يتحوّل 
بعضها  تناحر  المسوخ  من  مجموعة  إلى  المجتمع  فيه 
الخبيث  المكان  اليونانية  باللغة  الديستوبيا  بعضًا. ومعنى 

وهي عكس المكان الفاضل يوتوبيا.
العديد  في  المجتمعات  هذه  مثل  قصص  ظهرت  ولقد 
تقع  التي  القصص  في  خصوصًا  الخيالية،  األعمال  من 
بالتجرد  غالبًا  تتميز  والديستوبيات  تأملي.  مستقبل  في 
البيئية  والكوارث  الشمولية  والحكومات  اإلنسانية،  من 
في  كارثي  بانحطاط  المرتبطة  الخصائص  من  غيرها  أو 

المجتمع«.
القيمي،  محتواها  في  اليوتوبيا  عكس  الديستوبيا 
نفسه  يجد  قد  اليوتوبيا  نحو  اتجاهه  عمى  في  واإلنسان 
الديستوبيا، غير أن كليهما اعتمد كمصطلح من  في قلب 
أن  والمالحظ  البشري،  لالجتماع  مستقبلية  رؤية  خالل 
الفراديس  اتجاهًا صوب تصوير  أكثر  كانا  والفكر  الفلسفة 
أو  المفكر  رؤية  وفق  مستقباًل  تتحقق  قد  التي  اإلنسانية 
جمهورية  أشهرها  ولعل  السعيد،  للمجتمع  الفيلسوف 
خصوصًا  والرواية  عمومًا  السرد  اتخذ  بينما  أفالطون، 
الديستوبية للمجتمعات وفق قراءة  النهايات  كأداة لتصور 
فيها  تزداد  الذي  المستقبل  نحول  تقدمه  وخارطة  الواقع 
أوجد  ما  األفــراد،  في  بالتحكم  هوسا  المؤدلجة  السلطة 
روائية  أعمال  عدة  مثلته  الذي  الديستوبي  األدب  تسمية 
أطلق فيها مؤلفوها سراح خيالهم لرسم صور المجتمعات 
التقنيات  باستخدام  السلطة  فيها  تُحكم  التي  المستقبلية 
العلمية الحديثة قبضتها على النوع البشري، حيث تتضافر 
واأليديولوجية  والبيئية  واالقتصادية  السياسية  الجوانب 
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النظام  على  1969م  سبتمبر  أول  العسكري  االنقالب  عقب 
محمد  المصري  الصحفي  وصل  بأيام،  ليبيا  في  الملكي 
حسنين هيكل في طائرة رئاسية رفقة مندوب عن الرئيس 
أنه  هيكل  ذكر  وقد  الناصر،  عبد  جمال  وقتها  المصري 
الدولي( كان يشاهد  )بنينا  بنغازي  تنزل في مطار  والطائرة 
أضواء قاعدة العدم اإلنجليزية، القاعدة التي تقع في طبرق ما 
يبعد 400 كلم عن بنغازي. المهم أنه فور عودته كتب مقااًل 
علل فيه االنقالب بأن ليبيا قد تحولت في العهد الملكي إلى 
بقرة حلوب وكل حالبها!. مما يؤشر إلى أن هذه البالد عقب 
ظهور النفط بات ينظر إليها من كل األطراف كبقرة حلوب 
حقًا، لألسف هكذا نظرة عمت أيضًا آل البالد حتى أن قصيدة 
القرن  الشعر فترة ستينات  شعبية أصبحت األشهر في هذا 
الماضي للشاعر جعفر الحبوني مطلعها: »وين ثروة البترول 
يا سمسارة«، وقد قيل إن الملك إدريس السنوسي طالعها 

وقابل الشاعر حينها.
البقرة الحلوب وفي خطب علنية سميت عند العقيد معمر 
القذافي قائد االنقالب »المال المجنب«، أي ماله ما استحوذ 
وفي  والعباد،  البالد  على  به ويحصن سيطرته  ليعبث  عليه 
العالم يودعه في بنوك أوروبية غربية وأميركية ألجل دعم 
بلدانها، ما أمل وعمل من أجله في نفس الوقت الذي كان 
استعمارية سابقة  النارية ضدها كدول  الخطب  فيه  يخطب 
ومن  البالد.  ثروة  على  تستحوذ  أن  تريد  حالية  وإمبريالية 
أنجلو  استخباراتي  عمل  بأنه  االنقالب  تهمة  جــاءت  هذا 
أميركي، حتى أن ملك السعودية األسبق عبد اهلل في مؤتمر 
للقمة العربية بشرم الشيخ المنقول مباشرة عبر المحطات 
التلفزيونية وفي جلسة علنية صرخ في وجه القذافي: نحن 

عارفين من جاء بك!
الدول،  تلكم  بنوك  في  ليبيا غدت  ثروة  أن  أيضًا  المهم 
حين كان هذا القذافي يخطب، وتردد الجماهير في هتافات 
ما يقول، إن الليبيين في مواجهة تلك اإلمبريالية يعيشون 

بالخبز والماء، وقد فعل ذلك فعاًل كقائد معلم ومفكر ثائر!

بغزو  يقوم  شمولي  نظام  قصة  عن  تحكي  برادبري  راي 
له  دعاية سياسية  التلفزيون  ويجعل  المستقبل  في  العالم 
451 فهرنهايت، واستلهم  ويقوم بحرق الكتب على درجة 
شنها  التي  الثقافي  اإلرهــاب  حملة  من  قصته  برادبري 
القرن  منصف  والمثقفين  الكتُاب  على  مكارثي  جوزيف 

الماضي.
كولنر،  ســوزان  لألمريكية  الجوع«  »مباريات  ــة  رواي
الحكم  يخترعها  لعبة  إلى  الفانتازية  الرواية  وتذهب 
طريق  عن  والفقراء،  الرعاع  على  للقصاء  االستبدادي 
على  فيقضون  الجياع  فيها  يتنافس  التي  الجوع  ألعاب 
بينما  فقط،  واحد  النهاية  في  يفوز  حتى  البعض  بعضهم 
وتجمع  المنافسة  بهذه  تستمتع  المختلفة  النفوذ  مراكز 
المستبدون  الحكام  كيف  مبينة  طائلة،  أموااًل  ورائها  من 
يسيطرون على الشعوب من خالل وضعها في حالة دائمة 
هذه  استلهمت  إنها  المؤلفة  تقول  والفزع.  الخوف  من 
تلفزيونية،  قناة  في  ألعاب  لبرنامج  الرواية من مشاهدتها 
على  للعراق  األمريكي  الغزو  من  للقطات  مشاهدتها  ومن 

قناة أخرى، حيث نبعت الفكرة من تداخل المشهدين.
تتخيل  لوري،  لويس  األمريكية  للكاتبة  »المانح«  رواية 
فيها مجتمعًا مستقبليًا يشكل فيه التشابه بين أفراده غاية 
العاطفي  البعد  على  علمية  بطرق  يُقضى  حيث  الحكومة، 
لدى  برمته  المجتمع  ذاكرة  فيه  تخزن  الفرد،  شخصية  في 
شخص يُنصّب في مهمة )متلقي الذاكرة( ليحدث التماثل 
العواطف  إلى  الرواية  مجتمع  فيه  يفتقر  الذي  المجتمعي 
أية  مقصيًا  والبيئي،  المناخي  التنوع  أو  والذاكرة  واأللوان 

ميول أو رغبات.
والصعلوك«  »الجليل  مثل  عربية  روايــات  إلى  إضافة 
ربيع،  محمد  للكاتب  عطارد  رواية  سالم،  محمد  للكاتب 
مجملها  في  والتي  خالد،  أحمد  للروائي  »يوتوبيا«  رواية 
عبر  االستبداد،  ظل  في  للحياة  الديستوبي  المناخ  ترصد 
من  انطالقا  المستقبل  إلى  أو  التاريخ  عمق  إلى  الذهاب 
وضع  ويمكن  بالخطر،  المنذرة  وأوضاعه  الراهن  أزمات 
هذه  في  المتوسط«  »شــرق  منيف  الرحمان  عبد  روايــة 
المؤلف  سيرة  في  هنا  الديستوبيا  تتمثل  حيث  القائمة 
الخيال  من  كثير  إلى  تحتاج  ال  منطقة  في  السجون  وعنف 

أمام آليات القمع فيها التي تتجاوز كل خيال.
مؤلفيها  معظم  أن  السابقة  الروايات  في  المالحظ 
»الجحيم  ميلر  هنري  الروائي  يسميها  التي  أمريكا  من 
المكيف«، وهي تنطلق من سلطة تلك القوى الخفية التي 
فيها  يتحالف  التي  المتوحشة  الرأسمالية  حضن  في  تنمو 
المال والتقنية ضد الكينونة اإلنسانية وضد البيئة والقيم 

الروحية.
الرواية التي كتبت بالعربية في هذا الصدد، سواء بشكل 
مباشر، أو عبر ترميز خيالي، كانت في الغالب ترصد أوضاع 
آخر،  أو  التي قد تشكل، بوجه  والراهنة  التاريخية  المنطقة 
الكوابيس المستقبلية للروايات العالمية، بل إن االستبداد 
خيال  بالعربية  الناطقة  المنطقة  في  تجاوز  القمعي  بخياله 
ساهموا  الحكام  بعض  أن  كما  الشاطحة،  الروايات  تلك 
الكتاب  مثل؛  كتبًا  ولعل  مباشرة،  الديستوبية  الكتابة  في 
في  تقع  القذافي،  العقيد  كتبها  الحقراء،  دولة  أو  األخضر، 
بتلك  شبيهة  ركيكة  بلغة  كتبت  التي  الديستوبيا  منطقة 
المستقبلية  روايته  في  أورويل  جورج  اعتمدها  التي  اللغة 
فيه  تشكل  الذي  الشمولي  االستبداد  مظاهر  من  كمظهر 
والتعمية،  التحكم  أجل  من  تقنياته  إحدى  الركيكة  اللغة 
حديثه  صدد  في  إيكو،  أمبرتو  والمفكر:  الروائي  جعل  ما 
اعتبار  األصلية،  الفاشية  جوهر  تحدد  التي  المظاهر  عن 
إحدى  األنظمة  هذه  تستخدمها  التي  »األوريلية«  اللغة 
تعتمدها  التي  السطحية؛  اللغة  هذه  وأصبحت  المظاهر. 
تُسمى  الناس،  على  التعمية  في  الشمولية  النظم  وسائل 

)األوريلية(.
منظري  مــن  كغيره  الــقــذافــي  ــرك  ت النهاية  ــي  وف
الديستوبيا مكانًا »من أبرز مالمحه الخراب، والقتل والقمع 
والفقر والمرض، باختصار هو عالم يتجرد فيه اإلنسان من 
المسوخ  من  مجموعة  إلى  المجتمع  فيه  يتحوّل  إنسانيته 

تناحر بعضها بعضًا«.

والبنوك الغربية واألميركية والمرتشون هنا وهناك وما في 
أوغندا وجنوب أفريقيا، المستفيدون جميعًا من القذافي حيًا 
»المال  بند  تحت  الليبية  اللعنة  على  استحوذوا  من  وميتًا، 

السائب يعلم السرقة«.
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بأنه  الجزائري  الربيع  على  جزائري  صحفي  كاتب  علق 
يخاف أن يلد الفساد األفسد، لكن ما لم يقله من أين يجيء 
يقول  الليبيين  تراث  الخريف؟  يجعلوه  من  الربيع  مفسدو 
»المال السائب يعلم السرقة«، ويجلبهم وهم عند الباب قبل 
وبعد، فالشاعر الليبي صرخ بحشرجة: »وين ثروة البترول يا 

سمسارة« منذ البدء.
الكنغولي  الماس  ومملكة  المتحدة  المملكة  البدء  منذ 
الواحد  السمسار  الذي هو  القذافي  اليد على وديعة  وضعتا 
القادة/  ــى  األول فبراير   17 ساعة  في  انبثق  ثم  ــد،  األح
مقر  الغرب  طرابلس  العاصمة  على  تكالبوا  من  السماسرة، 
البنك الوطني بنك عمر المختار! تاركين الثورة لعاصمتها وما 

جناه أحد بل جنته بيديها اإلرهاب.
كبريطانيا  دول  من  الليبية  الثروة  لصوص  الساعة 
وبلجيكيا، ال أحد يقف في وجههم حتى الليبيون من قاموا 
في 17 فبراير، لم نسمع عن المحامين الليبيين من تقدموا 
الثورة حتى ثغاء الحمالن، وليبيا مرة ثانية تحاصرها موجة 
فشل  وإن  نجح  إن  وتتهددها  بل  العربي  الربيع  من  ثانية 
المتحدة  األمم  عين  تحت  تسرق  الساعة  ليبيا  كفشلها، 

وبفضل قرار أممي، وال أحد يجيء وال شيء يحدث.

يعلم  السائب  المال  يقول:  ليبي  شعبي  مثل  *هناك 
السرقة.

وسائب في معجم المعاني الجامع: اسم فاعل من سابَ، 
فصار الولد سائبًا أي تائهًا، ضااًل.

- ال أملك مااًل سائبًا أي مهماًل، فائضًا، المال الذي ال حفاظ 
عليه.

 هو مجتمع 
خيالي، فاسد 

أو مخيف أو غير 
مرغوب فيه 

بطريقة ما، وقد 
تعني الديستوبيا 

مجتمعًا غير 
فاضل تسوده 

الفوضٰى

فور عودته كتب 
مقااًل علل فيه 

االنقالب بأن ليبيا 
قد تحولت في 

العهد امللكي 
إلى بقرة حلوب 

وكل حالبها!

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

 فرادة ظاهر االشتقاق في 
اللغة العربية

1/2 يوميات العشاق الفقراء
محمد العمامي

تعتبر اللغة العربية لغة تعتمد على االشتقاق اعتمادًا تامًا، فمن مادة 
أولية بسيطة تمثل جذر فعل معين )غالبتها الساحقة ثالثية(، يمكن، 
مثلما يشرح اللساني أبو عبسي* )ص 153(، اشتقاق عشر صيغ على 

األقل.
والصديق  الصدق  اشتقاق  يمكن  مثاًل،  ق،  د  ص  مــادة  فمن 
والتصدق  والمصادقة  والمصداقية  والصداق  والصدقة  والصداقة 
يق والصدقية والصادق، إضافة إلى األفعال، وهذا يعني أنها  والصدِّ
المستجدات  تالئم  جديدة  اشتقاقات  وإضافة  لتوليد  مرونة  تمتلك 

والحاجات الفكرية والعلمية.
يروي اسكندر عبدالنور )ص 153(، في هذا السياق، حادثة طريفة 
أحد  »اتهم  حيث  الكنديين  العرب  لبعض  اجتماعي  لقاء  في  وقعت 
أعضاء المجموعة بعض الناس الذين عاشرهم لبعض الوقت بأنهم 
إذن تحوثل معهم؟«  لماذا كنت  آخر سائاًل  حثالة، وهنا تحداه عضو 
أعضاء  من  أي  فيها  يسمع  التي  األولــى  المرة  كانت   .)153 )ص 
بإمكانهـ]مـ[ـا  »صفتين  اشتقاق  وتم  االشتقاق.  هذا  المجموعة 
وصف الفرد الحامل لصفة الحوثلة: حثالي، ومحوثل ]...[ إذ يتضمن 
حالة  الثاني  ويتضمن  حثالة  الشخص  لكون  الدائمة  الحالة  أولهما 

عابرة تتصف بالحوثلة« )ص 153(.
العربية،  اللغة  به  تمتاز  الذي  االشتقاقي  الثراء  هذا  خصوصية 
يطرح تساؤاًل عن مصدره. وفي هذا المجال خمن البعض )ص 155( 
تأثير عامل الصحراء في هذه الظاهرة. فالصحراء العربية تفتقر إلى 
قبيل  من  والجماعي  الفردي  التعبير  إلى  الدافعة  المادية  العناصر 
الحجارة  أو  النحت،  أو  البناء  في  لالستخدام  القابل  الخشب  وفرة 
فإن شطرًا كبيرًا من  155(. »وبالتالي،  إلقامة صروح معمارية )ص 
 .)155 )ص  اللفظي«  المجال  إلى  تحولت  اإلبداعية  العربي  طاقة 
إضافة إلى أن استنكاف البدوي العربي عن القيام باألعمال اليدوية 
معتمدًا بداًل من ذلك على الرعي وفرا له فائضًا من الوقت استثمره 
»القبائل  تتحول  أن  مستغربًا  ليس  وبالتالي  اللغوي.  التوليد  في 
الصحراوية إلى مراكز تربوية إلتقان اللغة العربية« )ص 155( حيث 
ظلت العائالت الحضرية ترسل أبناءها إلى البادية من أجل اكتساب 
الفصاحة. لذا »قد يكون هذا االستثمار المكثف في المجال اللفظي 
قد شجع على تطوير بنى لسانية قادرة على التعبير عن صيغ معرفية 

معقدة« )ص 155(.

العربي:  العقل  حجازي،  مصطفى  ترجمة:  عبدالنور،  اسكندر   *
أنطولوجيا المجرَّد والعيني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- 
هذه  إلى  تحيل  المتن  في  الواردة  الصفحات  وأرقام   .2017 لبنان 

الطبعة.

فيما نحن، هنا في قناة »الوسط«، نعد لفيلم يتناول حياة الراحل خليفة الفاخري، 
يؤسس  قد  للفاخري  رأيًا  هناك  أن  إلى  انتبهت  ونصنفها،  أوراقه  نجمع  وبينما 
عبارة  الرأي  هذا  البياتي.  الوهاب  عبد  الراحل  الكبير  العراق  شاعر  عن  لدراسة 
عن تقديم الفاخري للشاعر، في تلك األمسية التي أعدها وأشرف عليها وقدمها 
لخليط من عرب ودنماركيين مهتمين بالشعر العربي، في كوبنهاغن يوم 13/ 5/ 

1987. لقد ترجمت بعد تلك األمسية عددًا من دواوين البياتي.
البياتي، يبرز بشكل واضح  هذا الرأي، باإلضافة إلى تحليله لعدد من قصائد 
أينما كان. وألن هذا  الشاعر واألديب على قناعتهما واهتمامها باإلنسان  اتفاق 
الرأي، وبحسب علمي لم ينشر كاماًل، رأيت أن أقدمه لكم في جزأين، وال أسقط 

منه سوى كلمات الترحيب بالضيوف أثناء التقديم.
وترحيبه  الدنماركيين،  والمترجمين  األساتذة  من  لعدد  شكره  بعد  فمن 
بالحاضرين، قال عن ذلك اللقاء: أنه »يثبت - من جديد- أن أي عمل إنساني فني 
يستطيع أن يربط اإلنسان بأخيه اإلنسان في أي مكان من عالمنا هذا المترامي 

األبعاد« وتلك هي رؤية الفاخري الشمولية لإلنسان.
قال الفاخري في كلمته:

».. لكي أقدم لكم األستاذ عب الوهاب البياتي، ال أعزم - في هذه العجالة - 
أن أحكي لكم عن إمكاناته الفنية، وسنوات التكوين، ومدى ما حققه في تطوير 
أن  بإيجاز-   - أود  ولكنني  الشمول،  المختلفة  العربية  والمفاهيم  العربي،  الشعر 
أتعرض لعنصرين مهمين للغاية في شعره وحياته اللذين- في الواقع- يشكالن 

عنصرًا واحدًا غير قابل للتجزئة.
هذان العنصران: الحب والثورة.

يتخذ الحب لدى البياتي، أبدًا، أبعادًا شمولية مستمدة من الكون بأسره. ويكبر 
والفكرية  اإلبداعية  قدر إلمكاناته  حين  السماء  باتساع  ويكبر  لديه..  الحب  هذا 
والعاطفية أن تسمو إلى المدى الذي ُأهل له.. إلى الدور الذي كان بانتظاره. أعني 

أن يكون في زماننا هذا: الشاهد والمتهم والقاضي.
فعالمًا،  فشعبًا،  فوطنًا،  مدينة،  لديه  المعشوق  أصبح  بحيث  الحب  كبر  لقد 
فكونًا متكاماًل بما فيه من حياة وموت وبعث! فهو )لجوهر الحب الذي يكمن في 
غربتها  تنتهي  التي  األنهار  مثل  طاقاته  تفجير  في  ذاته  يفني  واإلبداع(  العذاب 
في مقبرة البحر، تاركة على طول ضفافها عالمًا من الحقول والمراعي والغابات. 

يقول البياتي:
)متيم قلبي بكل شيء

بجسد الوردة، باللحم الطري الحي
بالموت، والبحر وروح الليل

ومعجزات الفجر(.
هو  لديه،  مقدسًا  االنسان  يجعل  الذي  هو   - الوله  حد  إلى   - الحب  هذا  إن 
الذي يدعه يشعر بأن األرض تتنفس تحت قدميه، ثم يدفعه بالتالي إلى رحيل 
أبدي مسعور بحثًا عن )عشتار( والبطل األسطورة، والمدينة الفاضلة في النفس 

والملكوت. وذلك ما يجعل البياتي يحدث نفسه:
)أحس بالعصارة الحية تسرى في عروق األرض

وبالظالم الحي
ينبض في نواة كل شيء

وبالحضارات التي تقوضت واستسلمت للموت
وبالربيع غارقًا بالصمت

وبالوحول - في انتظار الشمس(
إن االلتحام بالعالم كان من شأن الرواد الصوفيين على الدوام، لكنما البياتي، 
عبر رحلة األزمان والدهور على جياد اللهب، والعودة إلى رحم األرض، واالنبثاق 
أمنا األرض،  من جديد، واالغتسال في ضوء الشمس، والتفاعل مع نبض عروق 
ومعانقة الحياة في التطلع إلى عيني طفل باسمتين، والعيش في خيام الالجئين 

تحت المطر والغارات، وعذابات النفي والرحيل، والموت والبعث من جديد.
أنه  اليقين،  نحو  على  ويدرك  يشعر  الذي  - هو  األعظم  المحب   - البياتي  إن 
قطرة في هذا النهر الكبير الصاخب، وأنه ال يستطيع االنفصال عنه، وال يريد ذلك، 

بل ال يتبادر هذا إلى ذهنه على اإلطالق، إذ إنه يقول:
)توحد الواحد في الكل

والظل في الظل
وولد العالم من بعدي ومن قبلي(.

إن هذا التالحم، التالحم، هذا الحب الجامح المشرئب أبدًا الكامن مثل النار في 
كل األشياء، الحامل على كتفيه كل الحضارات واألزمنة السابقة والالحقة، العالق 
في  المزمجر  دافئتين،  متخمتين  دمعتين  مثل  مشرد  الجيء  عيني  أهداب  في 
بركان صدر إنسان مناضل، المتعاطف بحزن جليل متكابر مع األخوة الشهداء في 
كل مكان، الراحل في قطارات الليل عبر الجليد بحثًا عن شمس اهلل التي ستشرق 
اإلنسان  كرامة  وبيع  الخيانات،  وجه  في  الرابض  الحياة  نبع  العيون عن  في كل 

الخالق من الموت نشورًا.
- بقية الكالم في العدد المقبل

مادة ص د ق، 
مثاًل، يمكن 

اشتقاق الصدق 
والصديق 
والصداقة 
والصدقة 
والصداق 

واملصداقية 
واملصادقة 

والتصدق 
يق  والصدِّ

والصدقية 
والصادق

عمر أبو القاسم الككلي

وبينما نجمع 
أوراقه ونصنفها، 

انتبهت إلى 
أن هناك رأيًا 
للفاخري قد 

يؤسس لدراسة 
عن شاعر العراق 

الكبير الراحل 
عبد الوهاب 

البياتي



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

من النظريات المتداخلة 
لدرجة المخادعة، تلك 

المأسسة على تداخل 
غايتين في سبب التوجه 

إلى الفن

أعني  لك«  بالنسبة  معنى  »ذي  مشروع  كمخرج  تنتقي  عندما 
موضوع تحبه، تأكد أنك ستبدع فيه. قد تتوافر لك عناصر نجاح 
مشروع استعراضي أو تجاري، تتوافر فيه عوامل النجاح، وتتمكن 
من تنفيذه، ويكون جمياًل في مجمله، ولكنه يكون كذلك النوع 
من النساء الفاتنات، ولكن ما إن تقترب من إحداهن حتى تشعر 

أنها فارغة من روح األنثى!
فبقدر ما يكون مشروعك مرتبطًا بقناعاتك بقدر ما يكون 
أكثر قوة وإقناعًا وبالتالي نجاح. األمر ببساطة أنك ال تستطيع 
والتزامك  وقناعتك  بهويتك  إحساسك  دون  من  فنًا  تصنع  أن 
األخالقي تجاه نفسك ومبادئك. وسواء أكنت تنوي أن تتناول 
آخر  أو منطلقًا من فكرة لشخص  قناعاتك،  منبثقة من  أفكارًا 
فإنك تحتاج بالضرورة لإلجابة عن أسئلة غايتها معرفة اآلتي: 
أن  تستطيع  وماذا  تعالجه؟  أن  تريد  الذي  الموضوع  هو  »ما 
العمل؟  تقدمه بجودة عالية؟ وما هي مهارتك في تنفيذ هذا 

واألهم ما بمقدورك أن تساهم به في هذا العمل الجماعي؟
ومن بعد إجابتك عن هذه األسئلة ينبغي أن تلتزم قبل كل 
شيء بذلك النغم الفني الذي تحس به في أعماقك سواء كان 
موضوعًا قائمًا بذاته، أو أنه مساهمة في الموضوع المطروح 

ليكون جوهر العمل.
عليك أن تتذكر أنه في كل مشروع سوف تبذل الكثير من 
أنه  أو  اإلبداعية سواء كان موضوعك  الجهد والوقت والطاقة 
موضوع عرض عليك، محاواًل بدقة متناهية أن تنتقي الموضوع 
الذي يكون محل اهتمامك وينبغي أن يكون عميقًا، حتى وإن 
خالف الرأي العام بشرط أاّل يصل سقف استياء الشارع العميق. 
اإلنساني  المعتقد  مواضيع 
بحذر،  معها  التعامل  يتعين 
رأي  هذا  أن  والحقيقة 
من  يعد  ال  وبالتالي  شخصي، 

أساسيات اإلخراج!
ولعلك إن طلبت ممن ترتاح 
يكونوا ضمن طقم  أن  إليهم، 
»إخراج« العمل أن يخبروك عن 
ساهموا  أنهم  لو  تمنوا  عمل 
لك  ستبين  إجابتهم  إن  فيه، 
عن ميولهم، وبالتالي يقدمون 

أفضل ما لديهم.
المتداخلة  النظريات  من 
لدرجة المخادعة، تلك المأسسة على تداخل غايتين في سبب 
التوجه إلى الفن، غير أن هاتين الغايتين تختلفان في الهدف. 
وعلى الرغم من قناعتي بأن للفنان روحًا مبدعة تدفعه لتقديم 
ما يبهج المتلقي، إاّل أنني أرى وجوب تفسير هذا التداخل، تقول 
هذه النظرية إن الفن والعالج النفسي مترادفان إذ إن الفن يدور 
وينفذ وسط الناس وألجلهم، بينما العالج يتجه ذاتيًا ويهدف 
إلى التخلص من الشك والخروج من دائرة التعاسة. إن أثبات 
الهندوسية؛  الفلسفة  من  كثيرًا  يقربنا  الفن  خالل  من  الذات 
التي ترى أن ذاتك تتشارك مع جميع مخلوقات اهلل التي يصبح 
لها مدلول. فالذات بحسب هذه الفلسفة تشترك مع شجرة أو 

مع طفل معاق أو عصفور أو مكان بعينه.
والالفت للنظر أن عمل الفنان الحقيقي وسط جماعة يخلق 
العمل. ذلك يعكس  ينجح  عندما  السعادة، خصوصًا  نوعًا من 
على نحو ما مشاركة الفنان لآلخرين في إبداعهم ومثابرتهم 
لتحقيق الهدف الذي اجتمعوا من أجله، وهذا يعني: »مشاركة 
الذات مع بقية )الذوات( العاملة على تنفيذ األفكار واألهداف، 
هدف،  على  متفقين  ناس  وسط  العمل  بهجة  بذلك  فيتحقق 
واالبداع  الخلق  بحالة  واإلحساس  والسعادة  الرضا  يغمرهم 
االتجاه  أن  يرى  الذي  الجانب  بذلك  فيتحقق  الجماعة،  وسط 
إلى الفن هو نوع من العالج النفسي للروح. وفي كل األحوال 
بمقدورنا أن ترى فكرة الفلسفة الهندوسية في تشارك الروح 

مع األرواح األخرى.
حاالت كثيرة أثبتت أن من يعملون برغبة مشاركة مواهبهم 
يتمتعون  أشخاصًا  بكونهم  طيبة  سمعة  أسسوا  اآلخرين  مع 
في  اإلثارة  من  جوًا  حولها  تثير  حقيقية  وموهبة  قوية  فأفكار 
سلوك مبني على االحترام المتبادل فيتأسس بذلك فريق عمل 
ولذلك  واحد.  شخص  بالضرورة  يقودها  واحدة،  بروح  ينفذ 
يصعب كثيرًا العمل كمجموعة، عندما يكون هذا الشخص، هو 
في الغالب المخرج، عنيدًا، منغلق العقل، دكتورًا، يتجنبه الناس 

فما بالك بأولئك العاملين في المجال الفني.
لقد نجح كثيرون بسبب العمل بهذه الروح الجماعية منهم 
المخرج جورج تيلمان االبن، الذي عرض له بمهرجان تورونتو 
التي  )الكراهية  أفالمه  آخر  سبتمبر2018  في  السينمائي 
تتسببها( وهو الذي شّكل مع )بوب تيتل( فريق عمل للكتابة 
 ( فيلم  منها  الناجحة  األفالم  من  عدد  في  واإلخراج،  واإلنتاج 
 The-محل الحالقة(- و( وفيلم - Men of Honour – )الشرفاء
نجح  كما   -Notorious السمعة  سيئ  وفيلم   Barbershop
كوشة(  يا  )كوشي  مسرحية  تنفيذ  في  األبيض  صالح  الفنان 
العملية،  المشاركة  بروح  المسرحية  طقم  مع  عمل  عندما 
وهذا ما اعترف به المشاركون في المسرحية كافة بمن فيهم 

المخرج.

املخرج والفلسفة الهندوسية »4«
ميسون عبد الحفيظ: العمل الخزفي منجز فني قابل للتفسير والفهم

باقتحام  الليبي  التشكيلي  المشهد  تميز 
كثيرة  أسماء  وسنجد  مجاالته،  لشتى  المبدعة 
وأكدت  األولى،  األلفية  نهاية  منذ  برزت 
التشكيلي  المشهد  في  وفاعليتها  حضورها 
يكاد  الذي  والعشرين  الواحد  قرننا  في 
الرسم  سنجد  هكذا  العشرين،  سنواته  يكمل 
وأيضا  »النحاتة«  سنجد  النحت  وفي  والنحت، 
في  واحدة  الفني  العمل  مادة  »الخزافة«، 
عمال  هذا  من  يجعل  ما  ألن  والخزف،  النحت 
العمل  في  السر  هو  اللون  اللون،  هو  خزفيا 
الحفيظ  عبد  ميسون  الفنانة  الخزفي،  الفني 
تحب اإلنتماء إلى »الخزف« حيث تحصلت على 
من  الخزف  قسم  تطبيقية،  فنون  بكالوريوس 
في  وشاركت  طرابلس،  واإلعالم  الفنون  كلية 
معارض محلية ودولية، وتحصلت على الجائزة 
المرأة  مهرجان  »في  الخزف  طفئة  عن  األولى 

.2007
عن  أتساءل  الصغيرة  كائناتها  أتأمل  حين 
معنى وأبحث عن شكل، أعمالها تبدو مرتبطة 
»بالمتناهي في الصغر« كما يسميه »غاستون 
إلى  تأخذني  ودهشة  حميمية  ثمة  باشالر«، 
نحب«.  الذي  المكان   « حيث  الطفولة  عوالم 
غدامسي،  لبيت  نموذجا  أشهر  قبل  »رأيت 
ميسون  أن  وعرفت  العمل،  هذا  لمن  وسألت 
سؤالي  وكان  أبدعته،  من  هي  الحفيظ  عبد 

األول عن هذا البيت..
من  قطعة  هو  غدامس(  )بيت  فقالت: 
مشروع  الخاص،  بمشروعي  قطع  مجموعة 
بدأت محاولة تأسيسه عام 2005م، وهو حلم 
القطع  بإنتاج  خاص  صغير«  »أتيليه  بإنشاء 
كهدايا  تباع  وتصميمي  فكرتي  الخزفية، 
الليبية،  والبيئة  ليبيا  تذكارية تحمل شيئا من 
أي إنتاج ليبي محلي من الفكرة إلى التنفيذ«.

نبض  أجسّ  وأن  أناوشها،  أن  وأحببت 
»الخزف  فقلت:  التخصص،  هذا  تجاه  الفنانة 
يبدو كتخصص ترفيهي، معنّي بالديكور أكثر 

من الفن«.
العمل  عن  تحدثني  وهي  إجابتها  انسابت 
الفخ  الجملة:  لتلك  انتبهت  ثم  الخزفي  الفني 
الخزفي  الفني  العمل  ترفيهي«..  »تخصص 
وتوسيع  بالحواس  لالرتقاء  إنسانية  رسالة  هو 
قابل  فني  منجز  وهو  الفنية،  والرؤية  اآلفاق 
أحرزت  الخزفية  فاألعمال  والفهم،  للتفسير 
والتقنيات  واألساليب  الفكرة  في  تقدما 
جديدة،  أفكار  عن  الدائم  والبحث  الحديثة، 
بعيدا كل البعد عن المنجز التقليدي »النفعي« 
فنان  كل  يشعر  حيث  والمضمون،  الشكل  في 
الخاصة،  فكرته  عن  التعبير  في  كاملة  بحرية 
لقد كانت الحرية أهم خصائص الفن الحديث، 
المنتجات  في  كبيرة  تحوالت  أحدث  وهذا 

وقيما  معاني  المعاصرة،أضافت  الخزفية 
جمالية للمنجز الخزفي.

ترفيهي،  تخصص  الخزف  »ماذا؟  وواصلت: 
الحرف  أقدم  هي  وعلم،  وفن  حرفة  الخزف 
والفنون في تاريخ البشرية، وقد واكب مراحل 
اليوم،  هذا  حتى  العصور  عبر  اإلنسان  تطور 
بدأ  ومتى  أين  يُعرف  لم  اللحظة  هذه  وحتى 
فقد  والحاجة،  الصدفة  وليد  ولكنه  الفن،  هذا 
فيها  يحفظ  أشياء  إلى  األول  اإلنسان  احتاج 
الخزف  تطور  هنا  والحبوب،ومن  السوائل 
بـ)  مايعرف  فن  إلى  نفعية  وأوان  أدوات  من 
Cermic art(. والخزف لمن يجهل هذا المجال 
حتى  بالماء  وخلطها  تحضيرها  يتم  طينة  هو 
وأشكال  نماذج  منها  وتشّكل  لينة  تصبح 
الحرق  بعد  بالحرارة،  تتصلب  والتي  مختلفة، 
حرارة  درجة  في  بالخزف  خاص  فرن  داخل 
معينة، وهذه العملية تسمى »الحريق األول«، 
زجاجي  بطالء  يطلى  الفرن  من  خروجه  وبعد 
الثاني«،  »الحريق  أخرى  مرة  الفرن  ويُدخل 
فهل  ناعما.  سطحا  الشكل  على  يضفي  حتى 

تستطيعين تسمية هذا تخصص ترفيهي؟«.
فني  منجز  أو  من  ما  عمال  أتأمل  أظل 
سر  وعن  التكوين  سر  عن  أتساءل  للفنانة، 
الفنية  أعمالك  بالسؤال:  أتوجه  هكذا  اللون، 

هل تبدأ كفكرة في مخيلتك؟
وتصاميم  أشكال  هي  الخزفية  أعمالي 

ترمز  كونها  األولى،  بالدرجة  تمثلني 
مع  المعاصرة  الذات  تناغم  هي  لشخصيتي، 
وماتحمله  داخلي  األنثي  عن  للتعبير  ماضيها 
من آالم وأحالم، الفكرة والدة روحية،أمّا اللون 
فهوأكثر أهمية في المنجز الخزفي ،كي يكون 
لهذا  العام  والشكل  الكتلة  في  تناغم  هناك 
معان  من  ومايحمله  اللون  فإن  المنجزالفني، 
ورموز وقيمة جمالية هامة في أي عمل إبداعي، 
اللون حينما يطابق ويكمل الشكل، فإنه يرفع 
من قيمة العمل ليصبح ذا قيمة أعلى مما كان 
تلك  هو  اللون  كأن  أي  التلوين،  قبل  عليها 
وتتبعت  العمل  فكرة  أبدعت  التي  الحرة  الروح 
الجوهر  مالمسة  كأنّه  اللون  التفاصيل، 
أخرى  قراءة  العمل  األعماق يمنح  والغوص في 
هي  الفكرة  التفسيرات،  من  المتناهيا  وفضاء 
تجسدها  العمل  قوة  أن  حيث  الحسي  الشكل 
الغاية والمضمون، وبما  الفكرة،وهي بالتأكيد 
النعثر  لذلك  للتطوير  تخضع  دائما  األفكار  أن 
على اإلبداعات في صورة نهائية، فهي البدّ أن 
تتغير وتتبدل أثناء عملية الخلق الفني، األفكار 
وانفعال،  وتأثر  تلٍق  عن  ناتجة  هي  المتولدة 
ألنه  تعبيريا  مضمونا  يحمل  الخزفي  فالعمل 
مرآة صادقة للتعبيروللتأثير، وله معانٍ جمالية 
الخزّاف  شخصية  على  تعتمد  عدة  وفلسفية 
األخرى:  التشكيلية  الفنون  كباقي  وثقافته، 

الفنان ابن بيئته.
عبد  علي  ميسون  الفنانة  سيرة  أقرأ  وأنا 

الحفيظ، لفت نظري كلمة »المو نودام« حيث 
شاركت في مهرجان بمدينة نابل في تونس، 

فتساءلت )مونو دام(؟
في  الوحيدة  المرأة  يعني   ) )المونودام 
بالمرأة  يحتفي  مهرجان  وهو  الوحيد،  الفضاء 

المبدعة في شتى مجاالتها اإلبداعية.
الخزف،  دافعت بشراسة عن  التي  وأنت  إذا 
ورأيت به فضاء للبوح ورسم األلم واألمل، إلى 

ما تطمحين؟
عبر  ورائي  تركضين  وأنت  عنك..  أخفي  ال 
مواصلة  عن  نتوقف  كيف  االفتراضي  الفضاء 
أطراف  على  دارت  حرب  ثمة   (« الحوار 
طرابلس( فأقول لك آسفة ع التأخير لما يكون 
قادرة  مش  مقطوع  وضي  وحرب  فوضى  فيه 
والتصدك  تتعب«.  ونفسيتي  التركيز  على 
أيام  سنوات  سبع  قبل  لوسألتيني  أجابتي: 
فتقولين  جاوبتك؛  لكنت  طموح  عندي  كان 
)الطموح ال يخلو من عثرات لكنه يظل يناوش 
والسبب  طموحي،  توقف  )لقد  وأقول  الروح(.. 
بشكل  والوضع  االقتصادي  الوضع  تدهور 
تواصلين  ياحواء  شرسة  مقاتلة  ولكنك  عام(، 
السؤال: روحك الفنانة لن تتوقف عن الطموح 
غير  طموحي  سأجيبك:  ولهذا  ياميسون. 
المستقبلية  الرؤية  والمكان،  الزمان  محدود 
الظروف  إلى نظرة متفائلة مهما كانت  تحتاج 
المحيطة سلبية، من هذه الرؤية لدي مشروع 

خاص أحاول تنفيذه الفترة القادمة.

رسالة إنسانية لالرتقاء بالحواس..

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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طرابلس–عبد السالم الفقهي

ميسون عبد الحفيظ
بكالريوس فنون تطبيقية / قسم خزف

كلية الفنون واإلعالم
شاركت في مجموعة من المعارض 

المشتركة داخل ليبيا منذ 2004,وحتى 
2012م

تحصلت على الجائوة األولى في فئة 
الخزف في مهرجان المرأة عام 2007م

شاركت في معارض دولية
معرض الفنانات المغاربيات : نابل /

تونس2007م
ملتقى الفنانين التشكيليين العرب 

القاهرة 2012م
معرض جمعية الفنانات المغاربيات 

2013م
مهرجان »المونودام«" نابل / تونس 

2018م

سيرة ذاتية

األثري  للموقع  زيارة  الخميس،  بنغازي،  آثار  مكتب  نظم 
قصر الزهري بمنطقة الفعكات، بحضور مدير مكتب التفتيش 

والمتابعة بمراقبة آثار بنغازي، عياد أصليل.
يقع قصر الزهري بمنطقة الفعكات، إلى الجنوب من قصور 
الغليثة بمسافة 3 كلم تقريبًا، ويعد الموقع من أهم المواقع 
وتحيط  الرومانية،  للفترة  ويرجع  مساحة،  وأكبرها  األثرية 
بالقصر مستوطنة تحتوي على الكثير من مصانع عصر الزيتون 
والعنب، كما يوجد صهريجان لحفظ مياه األمطار و ثالث آبار 
مياه جوفية، ومحجر لقطع الحجارة ُاستُغل فيما بعد كمقبرة، 

وفًقا للمكتب اإلعالمي لمصلحة اآلثار الليبية.
وقال مدير مكتب آثار بنغازي، عبدالمنعم خيراهلل، العمروني: 
»إن الموقع يحتاج للحماية، ويتعرض لتهديدات بشرية تتمثل 
في الزحف العمراني«. وأضاف: »يعتبر الموقع محميًّا بموجب 
اآلثار والمتاحف  1995 بشأن حماية  للعام   3 اآلثار رقم  قانون 

والمدن القديمة والمباني التاريخية«.

افتتحت مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية، في مدينة بنغازي، بحضور رئيس 
الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة جمعة 

الفاخري.
وحضر االفتتاح، الذي أقيم الخميس، كل من المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع 
المدني ابراهيم المقصبي، ورئيس مؤسسة برنيق للصحافة واإلعالم علي بن جابر، 
ومدير مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية خالد المجبري، ورئيس تحرير صحيفة 
األدباء  من  وعدد  حمودة،  ياسر  للنشر  الحسام  دار  مدير  و  المجبري،  معتز  برنيق 

والكتاب ومثقفي مدينة بنغازي، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
ووفًقا لمدير المكتبة خالد المجبري فإن خدمات المكتب ستشمل توفير الصحف 
في  أومطالعتها  اقتناؤها  بإمكانهم  الذين  للقراء،  المختلفة  والكتب  والمجالت 
المكتبة، أو استعارتها لمطالعتها في المنزل. ويصادف الخميس مرور ثماني سنوات 
والتى  واإلعالم،  للصحافة  برنيق  الصادرة عن مؤسسة  برنيق  على صدور صحيفة 
اختارت أن يتزامن افتتاح المكتبة مع هذا التاريخ، وأطلق اسم الشهيد مفتاح بوزيد 
رئيس تحرير صحيفة »برنيق« السابق على المكتبة تخليدًا لذكراه ووفاًء لتضحيته 

في سبيل حرية الكلمة والصحافة في مواجهة التنظيمات اإلرهابية.

افتتاح مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد في بنغازي قصر الزهري في مرمى التهديد

كثيرة  دوائر  بوشناف  منصور  للكاتب  الليل«  »سراب  رواية  في  تختفي 
وتتشابك بحيث ال تظهر للوهلة األولى مالمح معينة تكشف إيقاع المزج بين 
الرؤية الواقعية ودالالتها الرمزية، البناء العام شكلته صيغة فلسفية جعلت ما 
هو تخييلي وواقعي يكمن عند أبعاد قصية وعميقة في الحدث، والذي تعزز 

ببنية حاولت الجمع بين ضفاف بالغة التناقض، شكلت النسيج العام للرواية.
الجنائزية  طقوسها  في  الحرب  بعد  ما  أدب  دراميتها  في  تشبه  وهي 
وشخوصها وهي تحاول إعادة ترتيب أفكارها، واسترداد هويتها في واقع فقد 

معاييره القيمية والثقافية.
تنطلق »سراب الليل« من أربع دوائر رئيسة هي الحديقة، والشاب والفتاة 
تتدافع  حيث  فالحديقة  المختلفة،  بنماذجهم  المثقفون  وأخيرًا  والتمثال، 
المواقف وتلتقي فيها كل الخيوط، جاءت كرمز لليبيا التي استبد بها األتراك 
األحداث  لتلك  كصدى  الحديقة  في  ويتكرر  اإلسبان،  غزوات  دمار  ولحقها 
ص25،  والراقصات«  والمشعوذين  والموسيقيين  الطبالين  من  »ضحاياها 

ومع مجيء اإليطاليين يبقى الليبيون دائمًا خارج المعادلة و»لوال بعض 
يقف  وهو  المرء  شك  لما  الليبيين  العمال  وبعض  الليبي  النخيل 

وسطها أنه في إيطاليا« ص27.
الحديقة كمتعين مكاني صيغت لنمذجة الواقع مسرحيًا، »فال 
تشكيل  على  قدرته  مثل  الكاتب  هنا  ونضيف  الفنان  يميز  شيء 
مادته الغفل« »1«، وبذا كانت الحديقة الصورة العاكسة للصيغة 
هو  المقيس  المكان  من  الصورة  به  ترتبط  ما  »فكل  المتخيلة 
المفردات العينية بما لها من صفات حسية أصيلة فيها أو مضافة 
إليها« »2«، فالمكان الرمز شاهد على بطلي الرواية مختار وفاطمة 

الملكي وابنة موظف األوقاف »نشأت بينهما عالقة  البوليس  ابن 
حب« ص79، ثم افترقا في ظروف مرت بها البالد زمن الثمانينات 

للفكر  مزيفة  ألحانًا  تعزف  السياسية  الجوقة  خاللها  كانت 
االشتراكي في موازاة صراع مع الدول الكبرى، مما فرض 

نوعًا من التقشف االقتصادي أطل بارتدادات عنيفة، 
في  حضها  عن  تبحث  فاطمة  مضت  وفيما 

»البالد مشغولة  القتامة كانت  تلبسته  مناخ 
بالعلكة اآلتية من تركيا عبر تجار الشنطة« 

ص79.
قسم  خريجة  فاطمة  تستطع  لم 
نافدة  الحب  من  تجعل  أن  االجتماع 
والسؤال هل  السواد،  دوامة  للخروج من 
ذلك كاف لمقاومة هستيريا العلكة؟ ربما 
لكنها لم تفعل، وبقيت أنفاسها مع مختار 
حبيسة فضاء الحديقة »لم ينبس بكلمة 
يلتفت  ولم  جواره  من  تنسحب  ولم  لها 

إليها إال مرة واحدة« ص10.
الكرسي األحمر وكذا الشال والمعطف 
األجواء،  روح  تعكس  ما  بقدر  األسود 

تدلل بمرموزية ألوانها إلى عدمية صادمة، تمازج األلوان والمشاعر والحركات 
تذاكر عبور إلى الصراع الداخلي للشخوص، وهي إحاالت لحاالت هروبها من 
ومختار  األحمر  وشالها  األسود  بمعطفها  مبتعدة  بـ»هروبها  فاطمة  الواقع, 
ببقائه متسمرًا في الحديقة«، ولكون فاطمة جسدت صورة ارتداد في حدوده 
القصوى، أمكنها باالنهيار تحقيق شرط النموذج البطل »فاألبطال ال يشترط 
بهم دائمًا أن يمثلوا الصواب، فليست المسألة التعارض المجرد بين ما هو 
أخطاؤهم  ترتبط  وإنما  بالصدفة،  األخطاء  يرتكبون  ال  فهم  وزائف،  حقيقي 

ضرورة بأهم المشاكل في الفترات الحرجة« »3«.
المجتمعي  الخواء  حالة  عن  تعبيرًا  الرذيلة  ضفة  إلى  فاطمة  انتقال  كان 
وضياع البوصلة، »ركبت التاكسي، قالت له حين سألها إلى أين؟ إلى الفلوس« 

ص37.
كان من الممكن أن تجد في التمثال الذي يجمعها بحبيبها مختار بمتحف 
وظل  مختار  أدركها  وعي  بحالة  إال  يتم  ال  وذلك  المتشظية،  ذاتها  السرايا 
دائمًا  له  يبدو  »التمثال  كان  لذلك  القاهرة,  القوة  بفعل  فاطمة  عند  بعيدًا 
الوحل »كان  حبيبته من  انتشال  حاول  اإلدراك  بهذا  كائنًا حقيقيًا« ص13، 
التنوير  الحديقة« ص23، وألن  إلى  المتحف وكانت تقوده  إلى  يقودها 
يغيب لصالح لغة الجسد ظل الجميع متعلًقا بالتمثال فيزيائيًا في 
أو  الجنون  النهاية  فكانت  المجنونة  رغباتهم  النتزاع  محاولة 
الموت، وبقي »التمثال يعبر األزمان منذ ذلك الوقت وحتى 

اآلن مجهواًل ومنسيًا« ص20.
وفي المقابل طاف جسد فاطمة الجميع بحًثا عن المال في 
سقوط مرعب، وهي تحمل صراعًا في داخلها بين الرجوع 
إلى حبيبها أو البقاء في قالب الطين مغمضة العينين لذلك 
أعمال  لها  بالنسبة  فالمعاشرة  نفسها,  تنتقم من  »كانت 
قتل وتمثيل بجثة جسدها تقوم بها روحها الغاضبة لينتهي 
بعنف«  جثتها  إلى  زبونها  وضم  المرير  ببكائها  شيء  كل 

ص48، لقد تحولت فاطمة إلى عاهرة.
فأستاذ  العلكة،  عالم  في  فكريًا  مأزومين  كانوا  المثقفون 
الفلسفة العائد من فرنسا متوشح بأسفاره السارترية يسدل 
الستار على آخر مصباح تبقى له من مدينة األنوار ببيانه 
»اكتبوا ايه التالميذ، المضغ أزلي والجنس البشري هو 
العلكة«، كما بقي االقتصادي وخبير اآلثار والمخرج 
والرسام وعالم البيئة العائد من فرنسا أيضًا خارج 
المشهد  اكتنفت  العلكة  ثقافة  التأثير، ألن  دائرة 
وحولت األحالم إلى سراب، لذلك »انسحب عالم 
يعرِّف  الذي  مشروعه  رفض  تم  عندما  اآلثار 
تحول  وثقافتهم, فكل شيء  بفنهم  الليبيين 

إلى سمسرة« ص103.
لحالة  مختار  يصل  أن  غريبًا  وليس 
وهوما  األفق،  انسداد  على  كرمز  التأتأة 
للكاتب  المرآة«  »بالد  ببطل  يذكرنا 
ولجوئه  تلعثمه  في  درافوت  األلماني 
وهو  األبوي  العنف  بسبب  للصمت 

مجسم لفقدان المجتمع لتوازنه النفسي.

العالمية  للثقافات  الوطني  المتحف  افتتح 
ليبيا  سفارة  مع  بالتعاون  المكسيكية،  بالعاصمة 
إلى  تاسيلي  »من  التشكيلي  المعرض  بالمكسيك، 
المكسيك« للفنان الليبي معتوق البوراوي، في حدث 
التشكيلي  بالفن  المهتمين  من  كبير  عدد  حضره 
ودبلوماسيين  والعربية  الليبية  الجالية  وأبناء 

وجمهور كبير.
البوراوي:  قال  »الوسط«  إلى  تصريحات  وفي 
»من المدهش في االفتتاح أنه كان مفتوحًا للعامة، 
وباعتبار المتحف الوطني للثقافات العالمية يتوسط 
من  بالزوار  يعج  مكان  وهو  المكسيكية  العاصمة 
به  البأس  عدد  بدخول  تفاجأنا  العالم،  دول  جميع 
حضور  رغم  لهم،  شخصية  دعوة  دون  الناس،  من 
أعضاء  من  وبعض  الرسمية  الجهات  من  لفيف 
خلق  األمر  وهذا  بالمكسيك،  الدبلوماسي  السلك 

شعورًا ملًئا بالفرح والنجاح«.
المتعددة  للثقافات  الوطني  المتحف  ويعد 
بالمكسيك من أهم القاعات بالعاصمة، ويضم أهم 
المنحوتات والمخطوطات والحلي واألزياء التقليدية 
كل  من  للوافدين  يوميًّا  مفتوح  مزار  وهو  هناك، 

دول العالم.
الحضور  مخاطبة  المتحف  لمديرة  مداخلة  وفي 

قالت: »لرغبة الشارع المكسيكي سوف تفتح أبواب 
يكون  أن  من  وبدل  انقطاع،  دون  يوميًّا  المعرض 
أشهر«،  لثالثه  يستمر  لمدة شهر، سوف  المعرض 

وفق البوراوي.
وتابع الفنان الليبي: »أخبروني أن المتحف سوف 
الحجم،  كبيرة  المعروضة  اللوحات  يقتني عماًل من 
للثرات  ملًكا  وسيكون  للفنان،  وتكريم  رمز  وهو 

المكسيكي عبر األجيال«.
واختتم البوراوي تصريحاته بالقول: »في االفتتاح 
ا وألول مرة في تاريخ حياتي  أيضًا كنت منفعاًل جدًّ
ومن  شعبي  اهتمام  من  لقيته  لما  وذلك  الفنية، 

تصفيق والتقاط الصور معي«.
ظروف  في  المعرض  هذا  »يأتي  قال:  وسابًقا 
مثل  إقامة  من  واألساس  بلدنا،  بها  تمر  صعبة 
هذه المعارض هو لتصحيح األخطاء الجسيمة التي 
ألحقت الضرر بتاريخ ليبيا وهي محاولة لتقديم ليبيا 
عجز  الذي  العريق،  لتاريخها  وفًقا  الصحيح  بالشكل 
بنيت  المعرض  فكرة  والمسؤولون...  الساسة  عنه 
منذ أكثر من عام، وذلك بالتنسيق مع سفارتنا في 
المكسيك وعلى رأسها حسين سويسي الذي أتقدم 
له بالشكر في هذه المناسبة، حيث له الفضل الكبير 

في تذليل عديد المصاعب«.

االهتمام الشعبي بمعرض
»من تاسيلي إلى املكسيك« فاجأني

البوراوي لـ »الوسط«: 

»العلكة«.. أبطال في قبضة السراب
تشبه في دراميتها أدب ما بعد الحرب في طقوسها الجنائزية

 أفريقيا تفقد الكاتب العاجي 
برنار دادييه عن 103 سنوات

أعلنت وزارة الثقافة في ساحل العاج وفاة 
الكاتب البير برنار دادييه، السبت، وهو أحد 

رواد األدب األفريقي، عن 103 سنوات.
الوزير، موريس باندامان »خسرت  وأكد 
أعظم كتابها«، وفق »فرانس  العاج  ساحل 

برس«.
في  وتناول  اإلنتاج  غزير  دادييه  وكان 
أعماله كل األنواع األدبية من شعر وراوية 
وقصص تقليدية والمسرح خصوصًا. وكان 
للثقافة  أجل االستقالل ووزيرًا  مناضاًل من 
عهد  في  و1986   1977 العامين  بين 

الرئيس فيليكس هوفوييه بوانيي.
لمنظمة  العامة  المديرة  وقالت 
اليونسكو، إيرينا بوكوفا، عنه العام 2016 
جائزة  من  األولى  النسخة  تسليمه  لدى 
خايمي توريس »إنه رائد في األدب األفريقي 
العام  في  أواًل  واشتهر  عمالقته«.  وأحد 
1934 بفضل المسرحية الساخرة »لي فيل« 
ديوانًا  أصدر   1950 العام  وفي  )المدن(. 
)انهضي  دوبو!«  »أفريك  بعنوان  شعريًا 
بين  الهيمنة  بعالقات  فيه  يندد  أفريقيا!( 

البيض والسود في حقبة االستعمار.
فيها  التي  »كليمبييه«  رواية  وتشكل 
الصادرة  الذاتية  سيرته  عناصر  من  الكثير 
العام 1952 عمله األشهر، انتقد فيها كثيرًا 

االستعمار أيضًا.

<   مفتاح بوزيد
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حوار: عبدالرحمن سالمة

أمني بورواق: مهرجان »درنة املسرحي« أكد استمرار اإلبداع في مواجهة اإلرهاب

الفنان والسيناريست أمين بورواق، هو أحد أهم كتاب 
السيناريو، على الرغم من أن بداية نشره لألعمال الفنية 
كانت مع العام 2005، حيث كتب عديد األعمال للمسرح 
والتلفزيون الليبي، فهو كاتب قصة قصيرة متفرد، ونشر 
نتاجه في عديد الصحف والمجالت والمواقع اإللكترونية، 
من  »مرايا«  مسلسل  السوري  للتلفزيون  كتب  وكذلك 
بطولة ياسر العظمة. بورواق كاتب وفنان من مدينة الفن 
والجمال، درنة الزاهرة، وبعد أن تنفست نسائم الحرية كان 

لنا معه هذا الحوار.
لحضن  درنة  عودة  لك  تمثله  ماذا  البداية..  في   ●

الوطن؟
والعاشقة  الوطنية  في  الموغلة  المدينة  هذه  درنة، 
دائمًا  وستبقى  لإلرهاب،  يومًا  تركن  لن  والجمال،  للفن 
مروجي  من  وللنخب  للفنانين  وقبلة  للثقافة  عاصمة 
»درنة  مهرجان  احتضنا  وأخيرًا  واإلبداع،  والسعادة  الحب 
مهمة  رسالة  توجيه  به  أردنا  الذي  المسرحي،  الزاهرة« 
اإلرهاب  حاول  مهما  اإلبداع  عن  نتوقف  لن  أننا  هي  جدًا 
أن ينشر سمومه وتهديده للناس، وكنا نقف على الخشبة 
مع ضيوفنا ونستمتع باألعمال المسرحية لنقول للعالم إننا 
واالنطالقة  والفن  والجمال  الحب  لنشر  العطاء  سنواصل 
أشكر  أن  لي  واسمح  الزاهرة،  الدرنة  هذه  من  هنا،  من 
الليبية؛  المدن  من  زارونا  الذين  الليبيين  الفنانين  كل 
مهرجان  خالل  من  فرحتنا  ومشاركتنا  معنا  للمساهمة 
»درنة الزاهرة«، الذي وددنا آنذاك أن يشاركنا زمالؤنا من 
والدورات  الثانية  الدورة  العربية، ونأمل في  الدول  بعض 
المغرب  من  بمشاركة  عربيًا  مهرجانًا  يكون  أن  التالية 
الطموح  دائمًا  لدينا  فنحن  الخليج،  ودول  ومصر  العربي 
ألن تكون مدينة درنة في الطليعة الفنية، واسمح لي أن 
توفيق  والفنان  درباش  هيثم  الشاب  للفنان  أقدم شكري 
الشباب  نخبة من  الفيتوري من خالل مشاركتهما صحبة 

زاروا درنة في وقت عصيب جدًا باسم فرقة »ذات  الذين 
مسرحيًا  عماًل  وقدموا  للخطر  أنفسهم  وعرضوا  الرمال« 
سنة 2015 وكانت هذه الزيارة برئاسة الفنان الكبير إبريك 
درباش، ولم يرهبهم بعض المتطرفين، بل قدموا عماًل 
مسرحيًا شاهده الكبار والصغار في تحدٍ لإلرهاب، تأكيدًا 
على أننا بالفن والجمال نستطيع أن ننتصر على القبح بكل 

صوره وأشكاله.
أزمة  نعاني  أننا  البعض  رأي  على  تعليقك  ما   ●

نصوص؟

كتابة السيناريو والحوار فن وله قواعده، وأغلب األعمال 
بسبب  عجل  على  تكتب  األخيرة  الفترة  في  تقدم  التي 
الظروف التي يمر بها الفنان الليبي وكذلك الكتاب، وأزمة 
الكتابة نستطيع أن ننهيها متى وُجدت الرغبة في ذلك، 
فنحن طالبنا منذ سنوات بإقامة الدورات المتخصصة في 
كتابة السيناريو والحوار داخل وخارج البالد، حيث إن ليبيا 
القصة، ومجتمعنا  القصة، لدينا مئات من كتاب  هي بلد 
كتاب  إلى  فقط  تحتاج  التي  والقصص  باألحداث  يعج 
يظل  لكن  مهمة،  درامية  أعمال  في  لصياغتها  سيناريو 

اإلمكانات  قلة  وبسبب  إمكانات  إلى  يحتاج  الفني  العمل 
كثيرًا ما يلجأ المخرج للتعديل في النصوص لتكون مناسبة 

لإلمكانات المادية والفنية.
● احكِ لنا عن تجربة مسابقة السيناريو التي شاركت 

بها في مصر؟
هلل  والحمد  الكثير،  لي  وأضافت  موفقة  كانت  التجربة 
وهي  شريفة،  منافسة  بعد  األول  الترتيب  على  تحصلت 

ُأقيمت تحت إشراف ورعاية قناة »ليبيا تي في«.
● ماذا عن مشاركتك مع الفنان السوري الكبير ياسر 

العظمة؟
أحد  وجدي  فنية  لعائلة  أنتمي  أنني  من  الرغم  على 
محمد  الفنان  مع  درنة  في  الوطني  المسرح  مؤسسي 
مديرًا  كان  ووالدي  الطرابلسي  أنور  والفنان  عبدالهادي 
وأحتفظ  أكتب  كنت  أنني  إال  بدرنة،  الوطني  للمسرح 
تواصلت  األلفية  هذه  بداية  في  ولكن  لنفسي،  بأعمال 
النور،  ترى  أن  ألعمالي  وسمحت  الفنانين  بعض  مع 
الكتابات  هذه  أن  رأى  زابيه  بن  أكرم  الفنان  وصديقي 
ياسر  السوري  الفنان  يقدمها  التي  األعمال  من  قريبة 
العظمة وبالفعل تواصلت معه، وأرسلت له تلك الحلقات 
تفاصيل  في  وتحدثنا  مرات  ثالث  سورية  في  وزرته 
جاهزًا  فنيًا  عماًل  يقدم  عندما  والكاتب  الحلقات،  هذه 
غير  فهو  الصحيحة  الكتابة  شروط  كل  من  ومستوفى 
ليبيا عندما تقدم عماًل مكتوبًا ال  أخرى، في  بأمور  ملزم 
عن  لهم  تبحث  أن  منك  ينتظرون  وإنما  بذلك  يكتفون 
رعاة وعن ممثلين، أما في الدول األخرى يتسلمون منك 
الدرامية  المعالجة  بعدها  وتبدأ  دورك،  وينتهي  العمل 
من قبل متخصصين، لكنني مع ذلك متفائل بأن القادم 
لدي  موجودة  أراها  التي  اإلرادة  وُجدت  متى  أفضل 
نأمل  فقط  المستحيل،  يتحدون  الذين  الشباب  فنانينا 

الوقوف  والثقافة  الفن  عن  المسؤولين  من 
الفرص  ومنحهم  وتشجيعهم  معهم 

ودعم  المهرجانات  على  واإلنفاق  الكافية 
الفنية  الدورات  وإقامة  الفنية  األعمال 

المتخصصة.

أعرب عن سعادته بالعمل مع السوري ياسر العظمة

ممثل صيني يفوز بجائزة 
»أحمد زكي«.. وطفلة كورية 
تحصد جائزة »سعاد حسني«

ten
Top

 فيلم عن نساء خارقات يتصدر 
شباك التذاكر األميركية

تصدّر »كابتن مارفل«، الفيلم األول المتمحور حول نساء من أجواء 
أبطال »مارفل«، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية 
مجموعة  أفادت  ما  بحسب  الصاالت،  في  عرضه  من  األول  األسبوع 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
الحائزة  بري الرسون  فيه  البطولة  دور  تؤدي  الذي  الفيلم  وحصد 
العائدات.  من  دوالر  مليون   153 حوالي   2016 أوسكار سنة  جائزة 
وهي  مارفل،  بالقبطانة  الملّقبة  دانفرز  كارول  دور  الرسون  وتلعب 
وتكتسب  فضائية  مخلوقات  مركب  مع  حادث  في  تنخرط  طيّارة 

قدرات خارقة، وفق »فرانس برس«.
ويشارك في هذا العمل الذي أخرجه راين فليك وآنا بودن كّل من 

سامويل إل. جاكسون وأنيت بينينغ وجود لوو.
الرسوم  أفالم  من  واألخير  الثالث  الجزء  الثانية  المرتبة  واحتّل 
إيه  دراغون:  يور  ترين  تو  »هاو  عنوان  تحت  »دراغون«  المتحركة 
هيدن وورلد« من إنتاج استوديوهات »دريمووركس«، حاصدًا 14,7 

مليون دوالر من العائدات.
فاميلي  ماديا  »إيه  واحدة  بتراجع مرتبة  الثالثة  المرتبة  وتاله في 
فيونيرل«، وهو الجزء التاسع واألخير من سلسلة األفالم المتمحورة 
حول شخصية الستينية المشاغبة ماديا الذائعة الصيت في الواليات 

المتحدة. وحّقق الفيلم 12,1 مليون دوالر من العائدات.
وتاله في المرتبة الرابعة »ذي ليغو موفي 2: ذي سيكند بارت« مع 
3,8 مليون دوالر من العائدات، متقدمًا على »أليتا: باتل إنجل« في 

المرتبة الخامسة مع إيرادات بلغت 3,2 مليون دوالر.
وفي ما يأتي بقية المراكز في تصنيف األفالم العشرة األولى على 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية:
-6 »غرين بوك« مع 2,5 مليون دوالر.

-7 »إزنت إت رومانتيك« مع 2,4 مليون دوالر.
-8 »فايتنغ ويذ ماي فاميلي« مع 2,2 مليون دوالر.

-9 »غريتا« مع 2,2 مليون دوالر.
-10 »أبولو 11« مع 1,3 مليون دوالر.

شرم الشيخ ــ الوسط

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان »شرم 
بإعالن  الجمعة،  مساء  اآلسيوية«  للسينما  الشيخ 
األفغاني  الفيلم  حصد  حيث  الفائزين،  على  الجوائز 
للمخرج جامشيد محمودي، جائزة  أم عظيم«  »رونا.. 

أفضل روائي طويل.
للمخرج  حرب«  »مسافرو  السوري  الفيلم  وفاز 
باقي  وفي  عربي،  فيلم  أفضل  بجائزة  سعيد  جود 
فيلم  حصل  الطويل،  الروائي  الفيلم  مسابقة  جوائز 
تنويه خاص،  إلدار فجفاروف، على  للمخرج  »بايجال« 
وحصد الفيلم الياباني »المسدس« على جائزة أحسن 
وهايديكي  تاكي  ماساهارو  الفيلم  لكاتبي  سيناريو 
شيشيدو، ونالت جائزة )سعاد حسني( أحسن ممثلة، 
المهن  نقابة  من  مقدمة  دوالر  آالف  ثالثة  وقيمتها 
»اآلنسة  فيلم  بطلة  آه،  سي  كين  الطفلة  التمثيلية، 
ممثل،  أحسن  زكي(  )أحمد  جائزة  وحصد  بايك«. 
المهن  نقابة  من  مقدمة  دوالر  آالف  ثالثة  وقيمتها 

الصيني  الفيلم  بطل  جي،  جين  هوانج  التمثيلية، 
إلى  ذهبت  فقد  مخرج  أحسن  جائزة  أما  »الضلع«، 

ليون لي، مخرج فيلم »سونج النج« من فيتنام.
رايحة  »وأنا  فيلم  حصل  الطلبة  مسابقة  وفي 

سندس  للمخرجة  السينما«، 
فيلم،  أفضل  جائزة  على  طارق 
واحدة  بجائزة  اللجنة  واكتفت 
تقارب  بسبب  المسابقة  لهذه 
في  أما  األفالم،  باقي  مستوى 
حصل  القصير،  الفيلم  مسابقة 
لوالدي«  »رسالة  المصري  الفيلم 
تنويه  على  جالل  لؤي  للمخرج 
الفلسطيني  الفيلم  خاص، وحصد 
نايفة،  أمين  للمخرج  »العبور« 
على المركز الثالث في المسابقة، 

»نخب  السوري  الفيلم  الثاني  المركز  جائزة  ونال 
الفائز  الفيلم  أما  عبيد،  أسامة  للمخرج  ثاني« 
للمخرج  »نسيان«  اإليراني  فكان  األول  بالمركز 

محمدي. فاطمة 

مسابقة  أقيمت  بالمهرجان،  جديد  تقليد  وفي 
تحريك  فيلم  أفضل  جائزة  وذهبت  التحريك،  ألفالم 
للمخرج  األخير«  »الخيال  اإليراني  للفيلم  طويل 
الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  أما  راهوجزار.  أشكان 
منحت  الطويل  التسجيلي 
اإليراني  للفيلم  خاصًا  تنويهًا 
مع  ثانية  و15  دقيقة   76«
للمخرج  كياروستامي«،  عباس 
وذهبت  صمديان،  اهلل  سيف 
وثائقي  فيلم  أفضل  جائزة 
»روك  األفغاني  للفيلم  طويل 
بيرد،  ترافيز  للمخرج  كابول«، 
ونال جائزة لجنة تحكيم النقاد، 
الفيلم الفيتنامي »سونج النج« 

للمخرج ليون لي.
عائلي«  »لقاء  فيلم  حصل  الورش  مسابقة  وفي 
المسرح«  »حارس  فيلم  وحصد  الثالث،  المركز  على 
فيلم  نصيب  من  األول  المركز  وكان  الثاني،  المركز 

»ذاكرة الغروب«.

الصينية،  للفرقة  غنائية  فقرة  الختام  حفل  وشهد 
للفنون  تترستان  لفرقة  استعراضية  فقرة  وكذلك 
رسالن  هبة  المصرية  المطربة  قدمت  كما  الشعبية، 
أحمد  كلمات  من  الحياة«  على  »اتفرج  بعنوان  أغنية 
عالء وألحان نادر نور وتوزيع خالد عز وهندسة صوتية 
ستوديو  »دي  من  مهداة  واألغنية  عز،  لمصطفى 

برودكشن«.
الكبير  الناقد  تكريم  أيضًا  الختام  حفل  شهد  كما 
يوسف شريف رزق اهلل، والذي اعتذر عن عدم الحضور 
بسبب ظروف صحية، كما تضمن الحفل تكريم المخرج 
الصيني شيه في، رئيس لجنة تحكيم األفالم الروائية 

الطويلة، وهو الملقب بـ»حكيم السينما الصينية«.
»شرم  لمهرجان  الثالثة  الدورة  ختام  حفل  حضر 
مجدي  المخرج  برئاسة  اآلسيوية«  للسينما  الشيخ 
وزير  مستشار  عبدالجليل  خالد  الدكتور  علي،  أحمد 
الثقافة، الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة 
»نون للثقافة والفنون«، باإلضافة إلى الفنانين عبير 
وعمرو  منصور  ومحسن  عمر  وألفت  وانتصار  صبري 

عابد، والمخرج أحمد صقر.

في ختام »شرم الشيخ للسينما اآلسيوية«

 »رونا« األفغاني يحصد جائزة األفضل.. و»مسافرو حرب« أحسن فيلم عربي

»العامة للخيالة واملسرح« تستعد لرمضان 
بمجموعة من األعمال الدرامية

زار رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح 
العاصمة  البيوضي،  محمد  والفنون، 
التونسية، في مارس الجاري، لتفقد العمل 
على عدد من األعمال الليبية، التي تنتجها 
الهيئة مؤخرًا؛ استعدادًا لعرضها ضمن 

شهر رمضان المقبل.
البيوضي،  تفقد  الزيارة  هامش  وعلى 
عمل  فريق  له،  المرافق  الوفد  رفقة 
الذي يتم تصويره  ملحمة »لم الشمل« 
بوالية صفاقس جنوب جمهورية تونس، 
وكان في استقباله الفنان الليبي عبد اهلل 
العمل،  هذا  على  العام  المشرف  األسود 
بالفريق  اجتماعًا  الهيئة  رئيس  وعقد 
وفًقا  العمل،  سير  على  لالطالع  الفني 

للمكتب اإلعالمي للهيئة.
سراج  الليبي  المخرج  وّقع  أن  وسبق 
مسلسل  إنتاج  عقد  فبراير،  في  هويدي، 
بمقر  »بارانويا«  بعنوان  جديد  درامي 

الهيئة في طرابلس.
هويدي  سراج  تأليف  من  والمسلسل 
التريكي،  محمد  الليبي  المخرج  وإخراج 
الدراما  نجوم  من  مجموعة  وبطولة 
األوركيد  شركة  المنفذ  والمنتج  الليبية، 

لإلنتاج الفني التابعة للهيئة.
الخاصة  صفحته  على  هويدي  وكتب 
االجتماعي »فيسبوك«،  التواصل  بموقع 
»تم بحمد اهلل توقيع عقد إنتاج المسلسل 

بذلك  ليكون  بارانويا،  الكبير  الدرامي 
العمل الدرامي الثامن في مسيرتي«.

إنتاج  من  سيكون  »العمل  وأضاف 
الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، 
ومن إخراج محمد التريكي، وهو المخرج 
مخرجي  وأحد  ليبيات،  لمسلسل  المنفذ 
إيمان،  وفيلم  حكاية  يوم  كل  مسلسل 
الليبية،  الدراما  نجوم  ألمع  بطولة  ومن 
الهيئة  رئيس  قبل  من  تكليفي  وتم 
على  العام  باإلشراف  البيوضي  محمد 

تنفيذ العمل«.
سراج هويدي مواليد 10 مارس 1984، 
قدم  ليبي،  وسيناريست  ومؤلف  كاتب 
العديد من األعمال الليبية منها مسلسل 
مسلسل  دراجنوف،  ومسلسل  روبيك، 

العشوائي،  وفيلم  فوبيا،  مسلسل  عياد، 
كما شارك في تأليف مسلسل هي هكي 

العام 2008.
منها  الجوائز  من  بالعديد  فازهويدي 
عن   2009 لعام  كاتب  أفضل  جائزة 
وجائزة  الثالث،  الجزء  ليبيات  مسلسل 
لعام  دراما  كاتب  أفضل  سيبتيموس 
2013 عن مسلسل فوبيا، وجائزة أفضل 
لإلذاعة  القاهرة  مونديال  من  مسلسل 
وجائزة  فوبيا،  لمسلسل  والتلفزيون 
السينمائي  قابس  مهرجان  من  الواحة 
العشوائي،  فيلم  عن   2016 الدولي 
لفيلم  أفريقيا  في  فيلم  أفضل  وجائزة 
سيتي  آرت  مهرجان  من  العشوائي 

السينمائي الدولي بالكاميرون 2016.

حرمت من تسجيل أدعية دينية
ألن اسم جدي »جورج«

الذي  بالتكريم  المصرية هالة صدقي عن سعادتها  الفنانة  أعربت 
اآلسيوية«  للسينما  الشيخ  »شرم  مهرجان  من  أخيرًا  عليه  حصلت 

رغم أنه جاء متأخرًا، بحسب وصفها.
فعاليات »شرم  على هامش  لـ»الوسط«،  في تصريحاتها  وأضافت 
من  هناك  أن  كبيرة  بسعادة  »أشعر  اآلسيوية«،  للسينما  الشيخ 
التكريم  وهذا  مهضومًا،  كان  حقي  أن  ويشعر  بي،  ويفكر  يقدرني 
وفي  بالطبطبة،  أشبه  فاألمر  زمن،  منذ  يحدث  أن  يجب  وكان  تأخر 
لكنها  الجوائز،  لتجميع  وليس  جمهوري  أجل  من  أعمل  أنا  النهاية 

لفتة جميلة وأسعدتي بشدة«.
وأكدت أن سبب غيابها عن السينما حاليًا يعود إلى ضعف األفالم، 
قائلة: »أرفض االشتراك في األفالم لمجرد التواجد، إما أن أقدم دورًا 
يضيف لي وأضيف إليه أو ال، لكن لألسف أغلب األعمال التي تعرض 
السينما  أن  كما  تمثيلي،  وليس  اسمي  استغالل  بهدف  تكون  علي 
شباب  فهناك  االقتصادية،  الحالة  بسبب  بشدة  تأثرت  عام  بشكل 

مخرجون موهوبون، لكن الوضع االقتصادي ال يساعدهم«.
رامي  األميركي  المصري  النجم  من حصول  موقفها  عن  وبسؤالها 
مالك على األوسكار واحتفاء العالم به في مقابل منع نجوم مصريين 
أيضًا  أنها  صدقي  كشفت  الدينية،  هويتهم  بسبب  بطوالت  من 
تعرضت لبعض التهميش والفرص الضائعة بسبب هويتها الدينية، 
لحظة  وفي  أشهر،  تدريب  بعد  دينية  أدعية  على  تعاقدها  إلغاء  مثل 
توقيع العقد؛ ألن اسم جدها »جورج«، وإنها كانت في بعض األوقات 
»بالطبع  وأوضحت:  خلفها،  من  بالكالم  يسيء  أو  يسب  من  تسمع 

عليهم،  بل  منهم،  أتضايق  ال  ولكني  المشكلة،  لتلك  تعرضت 
تفكيرهم«. بسبب قصر 

بمهرجان  تكريمها  في  المميز  أن  إلى  المصرية  الفنانة  وأشارت 
رغم  لها،  رسمي  تكريم  أول  أنه  هو  السينمائي«  الشيخ  »شرم 

في  أدوارها  أماكن مختلفة عن  على جوائز عديدة من  أنها حصلت 
أعمالها، لكنها المرة األولى التي يتم تكريمها من مهرجان رسمي 

في الدولة، ويبقى التكريم الحقيقي هو حب الجمهور.
تقدمه  ما  بقيمة  ليشعرا  معها  طفليها  اصطحابها  وعن 
طفليها  أن  أكدت  بالتكريم،  سعادتها  ويشاركاها  والدتهما 
يتمتعان بمواهب فنية متعددة لكنها تشفق عليهما من دخول 
لن  ولكنها  تواجههما،  قد  التي  للصعوبات  نظرًا  الفن  عالم 

تمنعهما من االحتراف إذا قررا أن يفعال ذلك.
أعمالها هو أن يكون  اختيار  وأضافت هالة أن أهم معيار في 
المخرج متميزًا، ألنها تكون ممثلة جيدة مع المخرج القادر على 
توظيف قدراتها وتقديم عمل متكامل، وقالت إن المخرج عاطف 
الطيب هو األب الروحي لها، وإنه لو عاش أطول لكان وضعها 
التابوهات  من  أخرجها  من  أول  ألنه  كبير،  بشكل  تغير  الفني 

التقليدية وقدمها في أدوار مميزة وعالمات فنية.
في  قدمتها  التي  األعمال  »بعض  فقالت:  أعمالها  أسوأ  أما 
فاهم  شخص  وجود  وعدم  الخبرة،  وعدم  االنتشار  مرحلة 
امتنعت  أنني  حتى  ال،  أو  جيد  هو  لما  يوجهني  بجانبي 
بعض  حصر  بسبب  فنية  أعمال  تقديم  عن  طويلة  لفترة 
المخرجين لي في أدوار إغراء، فبعض األفالم سقطت مني 

بسبب عدم خبرتي أو عدم خبرة صناعها ومخرجيها«.

هالة صدقي: 

شرم الشيخ ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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عن  الممتاز  الـــدوري  مسابقة  عجلة  توقفت 
الدوران، لتفسح المجال أمام تحضيرات المنتخب 
إلى  للتأهل  الحسم  الوطني قبل خوض موقعة 

نهائيات كأس األمم األفريقية »مصر 2019«.
الفتي للمنتخب بقيادة فوزي  الجهاز  ويطلق 
غٍد  يوم  من  بداية  باني،  وأبوبكر  العيساوي 
الجمعة، معسكرًا مغلقاً بتونس، قبل نحو أسبوع 
ملعب  سيستضيفها  التي  الحسم  موقعة  من 
التونسية  صفاقس  بمدينة  المهيري«  »الطيب 
يوم 24 من شهر مارس الجاري، ضمن تصفيات 
الجولة األخيرة لحساب المجموعة الخامسة التي 
حسم بطاقتها األولى منتخب نيجيريا برصيد 10 
نقاط، وال بديل عن الفوز لـ»فرسان المتوسط« 

ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل.
تضم  قائمة  للمنتخب،  الفني  الجهاز  وأعلن 
يمثلون خمسة  محلياً   16 بينهم  من  العباً   25
واالتحاد  طرابلس  األهلي  هي:  مختلفة،  أندية 
وتسعة  والمدينة،  والنصر  بنغازي  واألهلي 
العبين محترفين ينشطون في بطوالت مختلفة 
باعتبارهم  كثيرًا  عليهم  سيعتمد  المستويات 
األكثر جاهزية وخبرة وتجربة من باقي الالعبين 
المحليين الذين ينشطون في البطولة المحلية 
التى لم يرتِق مستوى منافساتها إلى المستوى 

المطلوب. 

المحترفون التسعة
والمحترفون التسعة هم: سند الورفلي الذي مر 
البيضاوي  الرجاء  فريقه  مع  سلبية  فراغ  بفترة 
المغربي، لكنه استعاد عافيته وجاهزيته مؤخرًا 
القوة  لتعزيز  بخبرته  ــم  داع خير  وسيكون 
المدافع  المنير  ومحمد  للفرسان،  الدفاعية 
االرتكاز  والعب  األميركي  أنجليس  لوس  العب 
والمحترف  القوي،  البدني  االستعداد  صاحب 
المصراتي،  باهلل  المعتصم  البرتغال  مالعب  في 
اإلصابة  من  والعائد  الفرسان  ألعاب  وصانع 
نجم كروتوني االيطالي أحمد بن علي، ومؤيد 
الالفي الذي عاد إلى الواجهة والتألق مع فريقه 
والسنوسي  الجزائري،  العاصمة  اتحاد  الجديد 
الهادي الذي برز بشكل كبير مع فريقه الجديد 
الجبلين السعودي، وإسماعيل التاجوري المتألق 
بالمالعب األميركية مع فريقه نيويورك سيتي، 
مع  زاهية  فترة  يعيش  الذي  المصري  وحمدو 
المحرق  نجم  صولة  ومحمد  التونسي،  الترجي 

البحريني 

عودة ثالثي الخبرة
لمنتخبنا،  الدولية  القائمة  في  الجديد  ولعل 

قائد  عــودة  الفني  الجهاز  أعلن  حيث  قديم، 
السابق ومتوسط دفاعه علي سالمة،  المنتخب 
جنوب  موقعة  في  الفرسان  لقيادة  غياب،  بعد 
أفريقيا بعد استعادته جاهزيته مع فريقه الجديد 
»النصر«، معتز  »المدينة«، وعودة هداف فريق 
النجم  وهو  سنوات،  أربــع  غياب  بعد  المهدي 
الذي سبق أن برز مع منتخبنا في بطولة أفريقيا 
وساهم  أفريقيا  بجنوب  »الــشــان«  للمحليين 
ليعود  األول،  األفريقي  باللقب  ليبيا  تتويج  في 
»النصر«  الجديد  فريقه  مع  الالفت  تألقه  بعد 
كما  واألفريقية،  المحلية  الواجهتين  على 
األيمن  للظهير  مفاجئة  عودة  القائمة  شهدت 
فريق  مع  الموسم  هذا  برز  الذي  الالفي  ربيع 
الفوز  هدف  أحــرز  الــذي  الالعب  وهو  »النصر« 
موزمبيق  منتخب  شباك  في  للمنتخب  الثمين 

ساهم  الــذي  الثمين  الفوز  وهو   2012 العام 
في تأهل ليبيا لبطولة أفريقيا بغينيا والغابون، 
أفريقي  ظهور  آخر  شهدت  التي  البطولة  وهي 

لـ»فرسان المتوسط« في مالعب »الكان«.

اعرف منافسك
ستيوارت  المدرب  أعلن  األخرى،  الواجهة  على 
التي  أفريقيا،  جنوب  منتخب  قائمة  باكستر، 

سيواجه بها المنتخب الوطني في لقاء الحسم، 
استدعاء  وشملت  العًبا،   24 القائمة  وضمت 
وبونغاني  دوللي  كيغان  الوسط  خط  العبي 
بروس  استدعى  المرمى،  ولحراسة  زونــغــو، 
كيت  ــن  ــ وداري تشيفس«  ــزر  ــاي »ك بــوفــومــا 
»سوبر  ويليامز  ورونوين  ويتس«  »بيدفيست 
كاردوسو  دانييل  وللدفاع:  يونايتد«،  سبورت 
»ماميلودي  كوتزي  وريفالدو  شيفس«  »كايزر 

هلشوايو  وثوالني  هالنتي  وسفيزو  سانداونز« 
»سوبر  موديبا  ــري  وأوب ويتس«  »بيدفيست 
»اورالنــدو  مايال  وانوسنت  يونايتد«  سبورت 
بيراتس«،  »اورالندو  مايال  وانوسنت  بيراتس« 
سبورت  »سوبر  فورمان  دين  الوسط:  ولخط 
»اورالنـــدو  ــورش  ل ثيمبينكوسي  يونايتد«، 
ــدا »مــامــيــلــودي  ــون ــس«، تــيــانــي مــاب ــرت ــاي ب
»برينتفورد،  موكوتغو  كاموهيلو  سانداونز«، 
ــريــرو »فــيــتــيــس«،  ــي ســي ــوالن ــرا«، ث ــت ــل ــج إن
سيمبا  فرنسا،  »إمــيــانــز«  زونــغــو  بونغاني 
دوللي  كيغان  وللهجوم:  »ماميلودي«،  زوان 
»مونبلييه، فرنسا«، ليبوغانغ مابوي »ماميلودي 
فرنسا«،  موتيبا »ستراسبورغ،  ليبو  سانداونز«، 
جيليز،  سانت  يونيون  ــال  »رويـ تــاو  بيرسي 

بلجيكا«، الرس فيلدفيك »سبارتا روتردام«.

في
املرمى

فكرة تدر على 
األهلي بنغازي 
55 مليون دينار

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير 
القنطري، يبحث مع رئيس مجلس مفوضية 

المجتمع المدني، فرج الفزاني، سبل االهتمام 
بالمبدعين من المؤسسات الشبابية والرياضية 

واقامة المهرجانات المشتركة.

المدرب الوطني عماد الدهماني، المدير الفني ◆
لفريق الخمس، يرفض ترك الفريق، رغم إستقالته، 

من منطلق المسؤولية واالحترافية، لحين تعاقد 
اإلدارة مع البديل.

◆

االستثمار مع شركة  بنغازي مراسم توقيع عقود  األهلي  النادي  عقد 
إلنشاء  العقاري  واالستثمار  العامة  للمقاوالت  العصري«  »المجسم 

مجمع تجاري وسوق للذهب والفضة.
 27 منها  ليبي،  دينار  مليون   55 بـ  المبرمة  العقود  أرباح  وتقدر 

مليونا في أول عامين من إتمام هذا المشروع.
وتستمر هذه الشراكة مع شركة »المجسم العصري« إلى 20 عاما 
يدخل  بعده  ومن  االستثماري،  المشروع  تجهيز  انتهاء  تاريخ  من 

كامل المشروع إلى أصول النادي األهلي بنغازي.
من جانبها، تباينت ردود أفعال جماهير األهلي على صفحة النادي 
هذا  أن  البعض  اعتبر  حيث  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
العقد االستثماري خطوة موفقة نحو توفير الدعم الالزم لمواكبة عالم 
البعض  ذهب  فيما  االستثمار،  على  يعتمد  الذي  الرياضي  االحتراف 
باعتباره  قاريونس،  في  النادي  مقر  تبديد  بعدم  التنويه  إلى  اآلخر 
إدارة األهلي بنغازي  موقعا استراتيجيا وتاريخيا، يستحق أن تتمهل 

في اتخاذ مثل هذا قرار قد يشوه موقعه الفريد »على حد قولهم«.
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قدم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير 
الفني لريال مدريد، طلباته بشأن 

دعم الفريق بصفقات في الميركاتو 
الصيفي المقبل.

ووفقا للبرنامج اإلسباني 
»التشرينجيتو«، ونقل عنه 

موقع »كووورة«، فإن زيدان 
طلب التعاقد مع 5 العبين وهم 
إيدين هازارد )تشيلسي(، بول 

بوجبا )مانشستر يونايتد(، لوكاس 
هيرنانديز )أتلتيكو مدريد(، كيليان 

مبابي )باريس سان جيرمان( 
وساديو ماني )ليفربول(.

وكان ريال مدريد أعلن التعاقد مع 
زيدان، أمس اإلثنين، حتى صيف 

2022 خلفا لسانتياجو سوالري.
وأشارت تقارير إلى أن إدارة ريال 

مدريد خصصت 300 مليون إسترليني 
لدعم الفريق بصفقات مميزة خالل 

الموسم المقبل. ويذكر أن فلورنتينو بيريز، 
رئيس ريال مدريد، أكد أن الفريق سيشهد 
عددا من التغييرات في الموسم الجديد.

●  إدارة األهلي بنغازي وممثل الشركة اإلستثمارية بعد توقيع العقد

●  عماد الدهماني

مارس شهر حصاد 
الكرة الليبية

الحدث
زين العابدين

بركان

في  الحصاد  الحالي شهر  مارس  سيكون شهر 
موسم منتخبات كرة القدم الليبية، حيث سيكون 
المصير،  وتحديد  الحسم  شهر  الجاري  الشهر 
وخارطة طريق المنتخبات الدولية خالل المرحلة 

المقبلة.
افتتاح  شريط  األولمبي  المنتخب  وسيقص 
في  ومهمة  حاسمة  بمواجهة  المنافسات 
العشرين من الشهر الحالي مع ضيفه، المنتخب 
األفريقية  التصفيات  األولمبي، ضمن  النيجيري 

المؤهلة ألولمبياد طوكيو.
ويشهد هذا الشهر عودة المنتخب األولمبي 
يتطلع  وهو  طويل،  غياب  بعد  الواجهة  إلى 
اختبار صعب  في  النسور  منتخب  عقبة  لتخطي 
وحقيقي ألبناء رضا عطية المدير الفني للفريق، 
الذي واجه صعوبة في التحضير لهذه المباراة، 
الغد  لمنتخب  الطموحات  يلبي  برنامج  ووضع 
والمستقبل، الذي نعول ونعتمد عليه كمنتخب 
األول،  للمنتخب  وممول  داعم  خير  ليكون  ثان 
حيث إن أغلب العبيه ال يشاركون بشكل أساسي 
مع فرقهم المحلية هذا الموسم وفاقدون لريتم 
المباريات وأجواء المنافسات الرياضية، وهذا ما 
ويستبق  صمته  عن  يخرج  الفني  المدير  جعل 
المنتخب  هذا  باستمرارية  ويطالب  األحــداث 
نيجيريا،  موقعتي  بعد  ما  لمرحلة  والتخطيط 

بغض النظر عن النتيجة والتأهل من عدمه.
التأهل  الواجهة األهم، وهي تصفيات  وعلى 
الـ»كان  بمصر،  أفريقيا  أمم  بطولة  لنهائيات 
المنتخب األول على موعد مع  2019« سيكون 
مباراة مهمة وحاسمة ومصيرية حين يستقبل 
في الرابع والعشرين من الشهر الحالي منتخب 
القسمة على  أفريقيا في مباراة ال تقبل  جنوب 
مواجهة  في  الحلول  بأنصاف  ترضى  وال  اثنين 

يرفع خاللها منتخبنا شعار »االنتصار.«
ويعول الجهاز الفني على تواجد تسعة العبين 
هم  مختلفة،  بطوالت  في  ينشطون  محترفين 
األكثر جاهزية وخبرة وتجربة من العبي الدوري 
المحلي، إلى جانب مؤازرة الجمهور الكبير لتخطي 
هذه المرحلة الحاسمة، وتسجيل الحضور الرابع 
الـ»كان«، ليعوض غيابه وإخفاقه  في نهائيات 

في التأهل في آخر ثالث نسخ أفريقية متتالية.
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بعد تألقه مع »النصر« في بطولة دوري أبطال 
أفريقيا، واحتفاظه حتى اآلن بلقب هداف 

نسختها الحالية برصيد ستة أهداف، قبل أن 
يخرج فريقه من البطولة في دورها الـ 32، 

يواصل معتز المهدي، حالة التوهج الكروي، حتى 
بات كلمة السر لفريقه في بطولة الدوري.

وتمكن المهدي من قيادة »النصر« للفوز 
على نجوم أجدابيا في الجولة التاسعة من بطولة 

الدوري بإحرازه هدفين من أصل ثالثة فاز بها 
فريقه، ليرفع معتز رصيد إلى 6 أهداف، يعتلي 
بها صدارة هدافي بطولة الدوري حتى جولته 

التاسعة، متساويا مع أنس المصراتي العب نادي 
الهالل الذي يملك نفس الرصيد من األهداف.

وبات المهدي أحد فرسان الرهان لدى 
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة فوزي العيساوي 
وأبو بكر باني، ليكون قوة هجومية إضافية، 

يستطيع الجهاز االستعانة به في أية لحظة أثناء 
مواجهة جنوب أفريقيا في المباراة الحاسمة 

بالجولة األخيرة من التصفيات األفريقية المؤهلة 
لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بمصر، المقرر لها 

24 مارس الجاري بملعب »الطيب المهيري« 
في تونس. ويأمل الجهاز الفني للفرسان أن 

تستمر حالة النضج والتوهج الكروي التي يمر بها 
المهدي في مباراة جنوب أفريقيا، حتى يستطيع 

الالعب العبور بسفينة الفرسان إلى بر األمان 
واقتناص أغلى وأهم ثالث نقاط في مشوار 
التصفيات أمام منتخب جنوب أفريقيا العنيد.

العيساوي وباني يستعينان 
بـ »توهج« معتز المهدي

25 العبا في معسكر  تونس قبل موقعة جنوب أفريقيا

16 العباً محلياً يمثلون خمسة أندية مع المحترفين يتسلح بهم الجهاز الفني لمنتخبنا 
الوطني في محطته التحضيرية األخيرة قبل المواجهة الحاسمة أمام جنوب أفريقيا 

القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  ــدوي  ال بطولة  منافسات  دخلت 
والقاع،  والوسط  المقدمة  أندية  بين  والصراع  التوهج،  مرحلة 
الذهاب  مرحلة  من  التاسعة  الجولة  انتهاء  عن  اإلعــالن  عقب 

للمجموعتين األولى والثانية.
فعلى صعيد منافسات فرق المجموعة األولى قفز فريق األهلي 
ببنغازي إلى قمة جدول الترتيب، بعد أن قلب تأخره أمام متذيل 
األنفاس  أخر  في  وثمين  صعب  فوز  إلى  األنــوار  فريق  الترتيب 
الترتيب  جــدول  بقمة  وينفرد  ليصعد  لهدفين  أهــداف  بثالثة 

برصيد 21 نقطة.
الفوز  سجل  أن  بعد  المالحقة  تشديد  في  النصر  فريق  ونجح 
الثاني تواليا على نجوم أجدابيا بثالثية، فيما تراجع األخضر الذي 
تربع بمفرده على قمة الترتيب لسبعة أسابيع متتالية إلى المرتبة 
متتاليين  خسارتين  فيه  تلقى  حيت  حزينا  أسبوعا  وعاش  الثالثة 

أمام النصر والهالل وأصبح ثالثا برصيد 17 نقطة.
يتقدم  جعله  بهدف  التحدي  على  هاما  فوزا  التعاون  وسجل 
عقب  خامسا  الهالل  ثم  نقطة   16 برصيد  الرابعة  المرتبة  نحو 
فوزه على األخضر بثالثية لتشتعل المنافسة على القمة في هذه 
النقاط كبيرا وبعيدا بين  المسافة وفارق  المجموعة حيث التبدو 

المتصدر والمالحقين له. 
استعاد  فقد  الثانية  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد  على  أما 
االتحاد  على  الثمين  فوزه  عقب  الترتيب  صــدارة  االتحاد  فريق 
محمد  مهاجمه  وعــودة  صحوة  شهدت  مباراة  في  المصراتي 
زعبية للتهديف، حيث أحرز ثنائية الفوز ليتصدر االتحاد المجموعة 
برصيد 19 نقطة، فيما تراجع فريق السويحلي إلى المرتبة الثانية 

وصار وصيفا بفارق نقطة.
وتقدم المدينة نحو المرتبة الثالثة وتعثر األهلي طرابلس أمام 
الصاعد الجديد أبوسليم الذي فرض عليه التعادل السلبي وأصبح 
مع  تعادل  الذي  الوحدة  مع  متساويا  نقطة   15 طرابلس  لألهلي 

الشط بدون أهداف.

األهلي بنغازي واالتحاد يتصدران والتعاون »صفر«

في بادرة تعكس الروح الوطنية لدى األندية 
الرياضية الليبية، شهدت الدعوة إلى تسهيل 
نقل الجماهير إلى تونس لمؤازرة المنتخب 
 24 يوم  أفريقيا  جنوب  أمام  األول  الكروي 
مارس الجاري بملعب الطيب المهيري، سباقا 
فريدا بين األندية، لتجهيز حافالتها الخاصة 
المباراة  حضور  في  الراغبة  الجماهير  لنقل 
لدعم وتشجيع »الفرسان« من ملعب الطيب 
المهيري المقرر له أن يحتضن المباراة في 

24 مارس الجاري.
وقررت أندية أبوسليم والمحلة والعزيمة، 
ترغب  التي  للجماهير  خاصة  حافالت  توفير 
المباراة،  لحضور  صفاقس  إلى  السفر  في 
المقبلة  ــام  األي تشهد  أن  المتوقع  ومــن 
حافالت  توفير  في  أخــرى  أندية  مشاركة 
المنتخب  دعم  في  الراغبة  للجماهير  خاصة 

في تونس.

المعلومات  إدارة  مدير  أن  إلى  يشار 
واإلعالم بالهيئة العامة للشباب والرياضية، 
المكلفة  اللجنة  أن  أعلن  المهدوي،  حمزة 
نقل الجماهير الرياضية إلى تونس لمؤازرة 
المنتخب الوطني، اجتمعت بحضرة ممثلين 
عن وزارة الداخلية والجوازات وشركة النقل 
السريع وإدارة المنافذ، وعدد من مسؤولي 
اللمسات  وضــع  ــررت  وق الشباب،  بيوت 
األخيرة لنقل الجماهير الرياضية بكل يسر، 
التونسية، كما أن  وباالتفاق مع السلطات 
 70 وفرت  السريع  للنقل  العامة  الشركة 
الروابط  الجماهير، عن طريق  حافلة لنقل 
والمجالس الرياضية في كل مناطق ليبيا، 
وسيكون هناك مشرف لكل حافلة وسيتم 
الهيئة  قبل  من  معتمدة  نماذج  توزيع 
المنتخب  ــؤازرة  م في  الراغبين  لتسجيل 

الوطني«.

األندية تتضامن مع المنتخب 
بتوفير حافالت للجماهير

في ختام ذهاب األسبوع التاسع من الدوري الممتاز لـ»الساحرة المستديرة«

● جانب من مباراة المنتخب الليبي ونيجريا

مليون إسترليني للدعم

الوسط - زين العابدين بركان

املحترفون التسعة قاطرة »الفرسان« نحو »األمم«

● من مباراة االتحاد والمدينة في الدوري الممتاز

● زيدان
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مضت  التي  األيــام  ككل  ليس  يوم  المقبل...  الجمعة 
يمثل  فهو  القدم،  لكرة  األولمبي  الليبي  المنتخب  على 
نقطة االنطالقة الحقيقية التي تضع منها الكرة الليبية 
المؤهلة  النهائية  للتصفيات  أفريقيا  بطولة  في  قدما 

لدورة األلعاب األولمبية باليابان »طوكيو 2020«. 
نظيره  مــع  الوطني  األولمبي  المنتخب  ويلتقي 
ليبيا،  بتوقيت  مساء  الرابعة  الساعة  تمام  في  النيجيري 
البلدى  الملعب  أرضية  على  الجاري  مــارس   20 يوم 
التصفيات  من  الثاني  ــدور  ال في  ذهابا،  ببنقردان، 
في  أسابا  والية  إلى  الرحال  يشد  أن  قبل  األفريقية، 
عصر  من  الثالثة  في  اإلياب،  مواجهة  لخوض  نيجيريا 
كيشي،  استيفان  بملعب  ذاتــه  الشهر  من   25 يــوم 
التصفيات  إلــى  سيتأهل  اللقائين  بمجموع  والفائز 
إلى   8 من  بمصر  إقامتها  المقرر  »المجمعة«  النهائية 

22 نوفمبر القادم.

رؤية وتاريخ وإمداد 
المنتخب األولمبى هو المرآة التي نرى منها األدلة على 
التاريخ  الليبية، كما أنه القادر على صناعة  تطور الكرة 
الثالثي  ضمن  تأهله  حالة  األولمبي  اللعبة  عالم  في 
حساب  على  رابعهم  أو  أفريقيا  عن  سيترشح  الــذي 

المنتخب األسيوي المحتمل في الملحق.
إلى  النظر  علينا  وجــب  إذا  بالجديد  يكون  ولــن 
أفضل  مستقبل  في  األمــل  بعين  األولمبي  المنتخب 
وعدد  لقيمة  انعكاس  من  يمثله  لما  الليبية،  للكرة 
المواهب التي ستدعم »فرسان المتوسط« في الحاضر، 

وتتولى األمر بأكمله في الغد القريب. 

بداية واعدة
نشاطه  المنتخب  استأنف  الماضي،  أبريل  شهر  مطلع 
بعد غياب طويل دام قرابة خمس سنوات، فتم إسناد 
المدير  إلى  الليبية  الكرة  إعادة صياغة مستقبل  مهمة 
األولمبي  المنتخب  ليقود  عطية،  رضا  الوطني  الفني 
ومحمد  عاما،  مدربا  بلحاج  ناصر  ومعه  »المستقبل«، 
لحراس  مدربا  الهادي،  وسالم  مساعدا،  مدربا  الككلي 
وكمال  للمنتخب،  إداريـــا  الطيرة  وحسن  المرمى، 

الترهوني مديرا.

وصفة اإلصالح
األولمبي  المنتخب  اعتباره  المدرب عطية عن  لم يخرج 
فقد  رؤاه،  الكرة  التحاد  فقدم  الليبية،  الكرة  أمل  هو 

وصفة إنقاذ، لخصها فيما يلي:
للمنتخب  رافد  أهم  باعتباره  الرديف  دوري  إقامة   -

األولمبي من أجل منح الالعبين من األعمار المستهدفة 
خالل  من  األولمبي،  المنتخب  إلي  لالنضمام  الفرصة 
عملية  تسهيل  وبالتالي  مواهبهم  ــراز  وإبـ اللعب 
ما  عكس  األولمبي،  للمنتخب  وضمهم  اختيارهم 
يحدث حاليا حيث إن أغلب الالعبين ال يشاركون بصفة 

فقط  يمنح  يلعب  من  وحتى  أنديتهم  مع  مستمرة 
دقائق معدودة وبالتالي يصعب الحكم عليه.

الالعبين  تجميع  طريقها  عن  يتم  آلية  إيجاد   -
كرة  اتحاد  يراها  التي  بالطريقة  مناطقهم،  حسب 
مناطق  منتخبات  كانت من خالل  مناسبة، سواء  القدم 
توسيع  لنضمن  المتقاربة،  المدن  حسب  أوبتجمعات 
معينة  منطقة  على  ظلم  وقــوع  دون  االختيار  رقعة 

باعتبار  معينة،  عمرية  أوفئة  معينة  أوأندية 
ليبي،  العب  لكل  حق  هو  الوطن  تمثيل  أن 
وللوطن حق االستفادة من كل مواهبه أينما 

كانت.
من  معين  عدد  بإشراك  األندية  إلزام   -
المستهدفة  العمرية  الفئة  من  الالعبين 
لالنضمام إلى المنتخب األولمبي، سواء بقرار 

الدوري  مسابقة  من  أي  عبر  ويفعله  الكرة  اتحاد  من 
إلزام  فيها  يتم  جديدة  مسابقة  أواستحداث  أوالكأس، 

األندية بإشراك فئة الشباب.

25 رجــال
 25 اختار  عطية،  رضا  بقيادة  للمنتخب  الفني  الطاقم 
معسكرا  ستدخل  التي  المنتخب  قائمة  ضمن  العبا 
يحيى،  إســالم  هم:  المرتقبة،  للمباراة  استعداديا 
صالح  الوحيشي،  ــراد  م الحميد،  عبد  رضـــوان 
محمد  المبروك،  ــوب  أي عامر،  طاهر  فــكــرون، 
سند  العبار،  أحمد  العمامي،  معاذ  األجــنــف، 
أيوب  القجدار،  عالء  الــزوي،  عادل  الشوشان، 
محمد  األجنف،  محمد  طاهرعامر،  ك،  المبرو 
جدور، محسن األوجلي، محمد عادل، بلقاسم 

حربيش،  أيمن  العمامي،  معاذ  البدوي،  أسامة  رجب، 
محمد  خميس  اهلل سعيد،  أحمد فضل  فتحي،  اهلل  عبد 
علي  محمد  سالم،  عمران  صالح،  عــادل  الدائم،  عبد 
سالم، معاذ عبد الباسط عيسى، محمد الغنيمي،سفيان 

ادريس، المهدي الكوت، زكريا الهريش.
نيجيريا  لمواجهة  استعد  األولمبي  الوطني  المنتخب 
التونسية،  سوسة  مدينة  في  إقيم  معسكر  خالل  من 
الجهاز  خاض خالله ثالث مباريات ودية، حاول خاللها 
الالعبين  كل  جاهزية  على  قرب  عن  الوقوف  الفني 

والتعرف على قدراتهم وامكانياتهم.
الفريق  على  التجريبية،  مبارياته  في  المنتخب  فاز 
محمد  الالعب  سجله   ،0-1 الساحلي  بالنجم  الرديف 
بهدفين،  بوعلي،  سيدي  فريق  على  فاز  ثم  الغنيمي، 
يتعادل  أن  قبل  الغنيمي،  ومحمد  العبار  أحمد  سجلهما 
بدون أهداف، في مباراته الودية أمام البنزرتي التونسي.

انقطاع غريب
معسكر  الفني،  الجهاز  قطع  بالغريب،  وصف  قرار  في 
األسبوع  نهاية  منذ  ــة  راح العبيه  ومنح  المنتخب 
الذهني  التشتيت  أجواء  الالعبون  فيها  دخل  الماضي، 
تمنح  لم  التي  أنديتهم  مهام  على  التركيز  خالل  من 
خالل  من  التنافسية  المشاركة  فرصة  منهم  الغالبية 
بشكل  الفريق  فخرج  بالنادي،  األول  الفريق  مباريات 
قد  ما  نيجيريا،  مع  الوطنية  المهمة  أجــواء  من  كبير 

يبدد فوائد معسكر تونس.

تفاؤل الالعبين
قدرة  في  ثقته  على  عطية  رضا  الفني  المدير  أكد  كما 
ببلوغ  اإلنــجــاز  وتحقيق  نيجيريا  تجاوز  على  العبيه 
فكرون،  صالح  الالعب  أكد  بمصر،  النهائية  التصفيات 
في  »النسور«،وقال:  لمواجهة  المنتخب  جاهزية  على 
عبر  للكرة  الليبي  لالتحاد  الرسمي  للحساب  تصريحات 
رغم  نيجيريا  لمواجهة  مستعدون  »نحن  »فيسبوك«: 
أولمبياد  إلى  التأهل  هو  فهدفنا  صعوبتهاالصعبة، 

طوكيو، نريد رسم البسمة على شفاه الشعب الليبي«.

نظام التأهل
التأهل عن طريق  التعديل في نظام  أنه تم  إلى  يشار 
األولمبية  األلعاب  لدورة  واآلسيوية  اإلفريقية  القارتين 
ستشارك  التي  المنتخبات  عدد  أصبح  أن  بعد  وهــذا 
األدوار  في  كالتالي  التأهل  نظام  ليكون  منتخبا   32
عن  المغلوب  خروج  بنظام  المباريات  تلعب  التمهيدية 
هناك  تبقى  أن  إلى  وإيــاب(  )ذهــاب  مواجهتي  طريق 
ثمانية منتخبات ستشارك في "بطولة إفريقيا ألقل من 
بالبطولة  الفائز  المنتخب  من  كل  سيتأهل  سنة"،   23
ووصيفه وصاحب المركز الثالث مباشرة إلى األولمبياد.

عالمات استفهام حول قطع معسكر سوسة قبل ذهاب تصفيات األولمبياد

الروح سالح »األوملبي« الصطياد »النسور« في بنقردان

إلزام األندية بإشراك عدد معين من 
الالعبين من الفئة العمرية المستهدفة 

لالنضمام إلى المنتخب األولمبي

أحيانا  يتوج  لقب  األول  »المهلك«..  أو  »المنقذ« 
حراس المرمى ، والثاني كالخنجر الذي يهدد حياته 
االحترافية، وكالهما ينعكس على قيمتهم السوقية.

 CIES Football« ــد  ــرصـ مـ ــف  ــشـ وكـ
 10 بأغلى  قائمة  القدم،  لكرة   »Observatory

حراس مرمى في أوروبا، والتي جاءت كالتالي:
تربع على عرش القائمة، حارس مرمى ليفربول، 
إلى  وصلت  سوقية  بقيمة  بيكر،  أليسون  البرازيلي 
سبورت«.  لـ»سكاي  وفقا  يــورو،  ماليين   104,6
سيتي،  مانشستر  حارس  جاء  الثاني،  المركز  وفي 
 103 قيمته  بلغت  أن  بعد  مــورايــس،  إيــدرســون 

ماليين   95,9 إلــى  وصــل  وبمبلغ  ــورو.  ي ماليين 
أندريه  مارك  األلماني  برشلونة،  حارس  حل  يورو، 

تير شتيغن، في المركز الثالث.
تشيلسي  حارس  أريزاباالغا،  كيبا  اإلسباني  أما 
 82,1 بمبلغ  الرابع،  المركز  في  فجاء  اإلنجليزي، 
البلجيكي  جاء  الخامس،  المركز  وفي  يورو.  مليون 
بقيمة  اإلسباني،  مدريد  ريال  حارس  كورتوا،  تيبو 

وصلت إلى 76,9 ماليين يورو.
دونــارومــا،  جيانلويجي  اإليطالي  حل  بــدوره، 
أن  بعد  السادس،  المركز  في  ميالن،  نادي  حارس 
وصلت قيمته إلى 60,4 ماليين يورو. وجاء حارس 

أتليتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبالك، في المركز 
السابع، بقيمة 58,7 ماليين يورو.

اإلسباني،  للحارس  الثامن  المركز  وذهب 
يونايتد  مانشستر  حارس  خيا،  دي  دافيد 
يــورو.  ماليين   47,8 بقيمة  اإلنجليزي، 
حارس  جاء  يورو،  ماليين   38,2 وبقيمة 
ألفونس  الفرنسي  جرمان،  سان  باريس 
ــر في  األخــي قبل  الــمــركــز  فــي  ــوال،  ــ أري
توتنهام  حــارس  عاشرا،  القائمة.وحل 
بلغت  بقيمة  لوريس،  هوغو  اإلنجليزي، 

35,5 ماليين يورو.

حراس المرمى بين »المنقذ« و»المهلك«

لكرة  األفريقي  باالتحاد  الحكام  لجنة  كلفت 
إلدارة  غانا  من  دوليا  تحكيم  طاقم  القدم 
الوطني  المنتخب  المقررة بين  الذهاب  مباراة 
منافسات  ضمن  النيجيري،  وضيفه  األولمبي 
الدور الثاني من التصفيات األفريقية المؤهلة 

ألولمبياد طوكيو 2020.
ــي الــغــانــي من  ــدول ويــتــكــون الــطــاقــم ال
والمساعدين  الرينا،  دانيال  الوسط  حكم 
رابع  آلو، وحكم  وإيمانويل  بروبي  اشيمبونغ 
التونسي  والمراقب  أداري،  اللطيف  عبد 
ــالل. يــذكــر أن  ــوج بــوصــيــري ب
الثامنة من  المباراة ستقام في 
مساء 20 مارس الجاري بملعب 

بن قردان بتونس.
األولمبي  المنتخب  ويلتقي 
النيجيري  نظيره  مع  الوطني 
مساء  الرابعة  الساعة  تمام  في 

على  الجاري  مــارس   20 يوم  ليبيا،  بتوقيت 
في  ذهابا،  ببنقردان،  البلدى  الملعب  أرضية 
قبل  األفريقية،  التصفيات  من  الثاني  الــدور 
نيجيريا  في  أسابا  والية  إلى  الرحال  يشد  أن 
الثالثة من عصر  في  اإلياب،  مواجهة  لخوض 
استيفان  بملعب  ذاتــه  الشهر  من   25 يــوم 
كيشي، والفائز بمجموع اللقائين سيتأهل إلى 
التصفيات النهائية »المجمعة« المقرر إقامتها 

بمصر من 8 إلى 22 نوفمبر القادم.
ــار إلـــى أنـــه بــعــد أن أصــبــح عــدد  ــش وي
 32 البطولة  في  ستشارك  التي  المنتخبات 
األدوار  في  التأهل  نظام  سيكون  منتخًبا، 
خروج  بنظام  المباريات  تلعب  التمهيدية 
وإياب(  )ذهاب  المغلوب عن طريق مواجهتي 
إلى أن تبقى هناك ثمانية منتخبات ستشارك 
سيتأهل  بالقاهرة،  المجمعة  البطولة  في 
ووصيفه  بالبطولة  الفائز  المنتخب  من  كل 
وصاحب المركز الثالث مباشرة إلى األولمبياد، 
األسيوي  نظيره  مع  الرابع  المركز  يلعب  فيما 

ليتأهل أحدهما.

تحكيم غاني لمواجهة »األولمبي« بنيجيريا

إسبانيا،  مصدرها  إعالمية  تقارير  كشفت 
ضم  في  اإليطالي  يوفنتوس  نجح  أن  بعد  أنه 
اتفاق  عــن  نشر  ــا  وم ــدو،  ــال رون كريستيانو 
كشفت  مارسيلو،  البرازيلي  المدافع  مع  للتعاقد 
قائد  أن  اإلسبانية  الرياضية  »أس«  صحيفة 
هو  ــوس  رام سيرخيو  اإلسباني  مدريد  ــال  ري
وفقا  العجوز«،  »السيدة  إلى  طريقه  في  اآلخر 

سبورت«. لـ»سكاي 
بين  األزمــة  استغالل  إيطاليا  بطل  ويحاول 
التي  بيريز،  فلورنتينو  النادي  ورئيس  راموس 
وصلت إلى حد التالسن أمام الالعبين في غرفة 
أمام   4-1 الثقيلة  الخسارة  أعقاب  في  المالبس، 
التي  الثالثاء،  الهولندي،  أمستردام  أياكس 

أطاحت بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا.
وكيل  منديز،  خورخي  إن  الصحيفة،  وقالت 
معقل  تورينو،  مدينة  في  كان  رونالدو،  أعمال 

المدير  مع  الصفقات  بعض  لمناقشة  يوفنتوس، 
وتطرق  باراتيكي،  فابيو  للنادي  الرياضي 
عاما(   32( رامــوس  ضم  احتمالية  إلى  االثنان 
الذي  الصلب  الدفاع  خط  إلى  إضافة  ليكون 

بونوتشي. وليوناردو  كيليني  يضم جورجيو 
ستامبا«  »ال  صحيفة  نــشــرت  أن  وســبــق 
توصل  يوفنتوس  أن  يؤكد  تقريرا  اإليطالية، 
الجناح  بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد، لضم 
بعقد  المقبل،  الصيف  خالل  مارسيلو  األيسر 
12 مليون يورو في  يمتد ألربعة مواسم مقابل 

الواحد. الموسم 
مارسيلو  بين  المتوترة  العالقة  أن  ويبدو 
سانتياغو  الملكي  للفريق  والمديرالفني 
مستقبله  عن  للبحث  األخير  دفعت  ــوالري،  س
بيرنابيو"، ال سيما بعد أن  بعيدا عن "سانتياغو 

ريغويلون. لسيرجيو  احتياطيا  نفسه  وجد 

يوفنتوس »يصفي« ريال مدريد

القاهرة – الوسط 

قائمة بأغلى 10 في أوروبا

بعد ضم رونالدو

● المباراة الودية بين المنتخب األولمبي و فريق رديف النجم الرياضي الساحلي

طرابلس – الصديق قواس 

■ الوسط / محمد ترفاس 
قرر االتحاد الليبي لرفع األثقال 

إسناد منصب رئاسة اللجنة المنظمة 
لبطولة المنطقة األفريقية األولى 

لرفع األثقال، التي ستنظمها ليبيا، إلى 
أمين عام االتحاد الليبي عبدالمنعم 

سوف الجين، فيما سيكون مقرر 
اللجنة يونس الحمادي، وعضوية 

أسامة قناو »التجهيزات« ومصطفى 
حشاد »المواصالت« وعصام قرماش 

»االستقبال واإلقامة واالعاشة« 
ومصطفى الرجباني »اإلعالم«. 

يذكر أن البطولة ستقام بقاعة 
17 فبراير بطرابلس من 20 الى 

24 مارس القادم، وبمشاركة دول: 
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغانا 

والسودان.
يشار إلى أن البطولة مؤهلة 

ألولمبياد طوكيو 2020.

سوف الجين يترأس اللجنة 
المنظمة »أفريقية« رفع األثقال

الطائرة الليبية تسمي خمسة أندية للبطوالت األفريقية
تقدم االتحاد الليبي للكرة الطائرة، برئاسة 
االتحاد  إلى  بطلب  البكباك،  عبداهلل  عدنان 
مشاركة  على  للموافقة  للعبة،  األفريقي 
أنديته بالمسابقات القارية للموسم الجديد، 
وذلك حسب تسلسل الترتيب وأحقية الترشح.

إلى  مــراســالت  بعدة   ، االتــحــاد  وبعث 
نظيره اإلفريقي، حول األندية التى يحق لها 
الترشح بالنسخ المقبلة من البطولة والبالغ 
»السويحلي  وهي:  أندية،  خمس  عددها 
المصراتي  واالتــحــاد  طرابلس  واألهــلــي 

الليبي  االتحاد  وطالب  والنصر«.  والجزيرة 
من المؤسسة األفريقية القائمة على إدارة 
اللعبة، إعتماد األندية التي يقرها، باعتبارها 
األكثر تعاونا مع االتحاد ومؤسسات الدولة 

الليبية.

ليبي يفوز بجائزة أفضل 
رياضي في إيطاليا

الجنسية  الليبي صاحب  الرباع  تأهل 
لنهائيات  أبوكبدة،  محمد  اإليطالية 

لألشخاص  البدينة  للقوة  إيطاليا  بطولة 
ذوي اإلعاقة التي ستقام في مدينة 

باري خالل شهر سبتمبر القادم، 
 2021 وأيضا التأهل لبطولة أوروبا 

البدنية لألشخاص ذوي اإلعاقة  للقوة 
اإليطالي. المنتخب  وسيمثل 

ببطولة  الفضية  القالدة  أبوكبدة  وحقق 
البدنية لألشخاص  للقوة  إيطاليا  كأس 

ذوي اإلعاقة، والتي أقيمت بمدينة 
بياشينسا.

يشار إلى أن الرّباع أبوكبدة اختير 
 ،2018 كأفضل رياضي في إيطاليا لعام 

الكبرى  الجائزة  تحقيقه بطولة  بعد 
لرفع االثقال، التي تمنح سنويًا بعد 

أربع بطوالت موسمية »كأس ايطاليا 
- بطولة ايطاليا - بطولة بي أي تي - 

لومبارديا« لمن يحصد  اقليم  بطولة 
أكبر عدد من النقاط.

● جانب من االستعدادات لمباراة نيجيريا

● بيكر

● مارسيلو
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ينقصه حتى ينعقد؟

سيحضره مشاركًا ومراقبًا وراعيًا؟

سينعقد؟

سيكون مكان انعقاده؟

التكتم بشأن تفاصيل الحضور والمخرجات؟

الملتقى الوطني الليبيسيضمن الراعي تنفيذ مخرجاته؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

رسائل من برقة

جمعة بوكليب

حني انتهيت من 
قراءته، ارتأيت، 

بعد تردد، كتابة 
سطور حوله، 

لعلها تفيد في 
لفت اهتمام 
بعض القراء 

املهتمني إليه

لم ينس املرحوم 
زيادة وصف وضع 

املرأة في بنغازي 
في رسائله، وما 

ترتدي من أزياء، 
وندرة تواجدها 

في الحياة العامة

 إنقاذ مسن 
احتجزه الثلج 

ألسابيع في منزله
نهاية األسبوع الماضي، انقذت 

شرطة أوتاو مسنًا احتجز 
ألسابيع في منزله، بسبب الثلج 

المتراكم.
واتصل الجيران العائدون 

من عطلة في فلوريدا بشرطة 
العاصمة الكندية، بسبب قلقهم 
على مصير الرجل على ما جاء في 
سلسلة من التغريدات قالوا فيها 
»رأينا في المكان ثلجًا متراكمًا 

طوال الشتاء عند مدخل« المنزل 
»من دون أي أثر للحياة أو آثار 

خطوات« على الثلج.
وشق عناصر الشرطة 

طريقها للوصول إلى المنزل 
وكانوا يخشون على حياة 

الرجل إال أنهم عثروا عليه 
»بمفرده حيًا يرزق«. وروى 

لهم »بعدما احتجزتني الثلوج 
أمضيت الشتاء أعتاش على ما 
عندي من مأكوالت« من خالل 
تقنين الوجبات واالعتماد على 

المعلبات.

فيديو املوت 
يثير الجدل

ُأبلغ رجل سبعيني من كاليفورنيا 
بموته القريب عبر رابط فيديو، 

ما أثار غضب عائلته، التي احتجت 
على هذه الطريقة المجردة من 

المشاعر البشرية.
وتلقى إرنست كيتانا النبأ، 

عندما كان في أحد مستشفيات 
فريمونت حين ظهر طبيب على 

الشاشة أمامه وأبلغه الخبر. 
وتوفي المريض في اليوم التالي.

وكتب صديق للعائلة عبر 
»فيسبوك«، »قد يكون هذا 

الطبيب-الروبوت مناسبًا لبعض 
الحاالت، لكن ليس لنقول لرجل 
إنه على وشك الموت«. وأرفقت 

رسالته بصورة من المقطع 
المصور التقطتها حفيدة المريض 

انالسي ويلهارم.

تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي صورًا لقصعة خشبية تملكها إحدى عائالت 
مدينة طبرق، يتجاوز عمرها التسعين عامًا، والتي استقرت أخيرًا في متحف طبرق الوطني.

ورافقت هذه القصعة عائلة أقويدر المريمي إلى معتقل البريقة لسنوات، وكانت شاهدًا 
على أحداث كثيرة مهمة من طبرق إلى معتقالت البريقة والعقيلة. واستعملت العائلة هذه 

القصعة الخشبية لألكل وكانت تنتقل من أسرة إلى أخرى وجيل لجيل، حسب عدد من 
المشورات على »فيسبوك«. عبداهلل أسحام أقويدر أحد أفراد العائلة يقول: »أمي حدثتني 

عنها قائلة أنني عندما حضرت لهذه الدنيا في منتصف العشرينيات من القرن الماضي 
وجدت هذه القصعة في بيتنا ربما تعود صناعتها إلى العام 1915«. وهذه النوعية من 
القصعة الخشبية كانت سائدة من عشرات السنين، إذ لم تكن األواني الحالية موجودة 

وهي تصنع من الخشب، وانتقلت هذه القطعة تحديدًا مع العائلة لعشرات السنوات، 
وعندما عاد أفراد العائلة من معتقل البريقة عادت معهم واستعملوا هم وجيرانهم 

لسنوات وسنوات.

 التاريخ في »قصعة« خشبية..
من البريقة ملتحف طبرق

 كل شيء  

»المغرب لن تدخر جهدًا 
في دعم الشعب الليبي
 لنيل أمنه واستقراره«.

رئيس مجلس النواب المغربي 
الحبيب المالكي

»البعثة األممية تستعين بنفوذ 
جهات دولية للضغط من أجل قبول 
تفاهمات أبوظبي )السراج - حفتر(«.

عضو مجلس الدولة
عبدالرحمن الشاطر

أقوالهم

»ليس لدينا قرار باإلبقاء على 
مهمة )صوفيا(، وال يمكن المضاربة 

بشأن مستقبلها«.

الناطقة باسم خدمة العمل 
الخارجي األوروبي

مايا كوسيانتس

»الخيار السلمي هو الطريق 
المناسب لحل األزمة الليبية«.

القائم بأعمال سفارة المملكة 
المتحدة لدى ليبيا
أنغوس ماكي

 كاترينا كيف.. حقائق وأكاذيب

كتاب صغير الحجم، عميق المحتوى، كبير القيمة، صدرت طبعته األولى في عام 2009، 
وجدته ملتحفًا بغبار النسيان، ملقيًا على سطح رف خامل، في مكتبة بالظهرة، خالل زيارة 
مؤخرًا إلى طرابلس، وبداًل من قراءته، اخترت أن أعهد به، مؤقتًا، إلى رفّ صغير آخر، 
ضمن رفوف عديدة في مكتبتي المنزلية، على أمل قراءته في وقت الحق، لكني نسيته، 
وظل ينتظرني حتى تذكرته. وحين انتهيت من قراءته، ارتأيت، بعد تردد، كتابة سطور 
حوله، لعلها تفيد في لفت اهتمام بعض القراء المهتمين إليه، رغم مرور سنوات على 

صدوره.
الكتاب: »رسائل من برقة« لمؤلفه المرحوم المؤرخ الفلسطيني نقوال زيادة، يحتوي 
المتحدة،  بالمملكة  اكسفورد،   – الليبية  الدراسات  مركز  عن  صادر  صفحة،   317 على 
بسام  وأحمد  ومديره  المركز  مؤسس  المجريسي  يوسف  المرحوم  األستاذان  وراجعه 
ساعي. وتكفل المرحوم المجريسي بكتابة مقدمة قصيرة، وكلمة وداع في آخره، وصف 
من  للمركز  زيادة  قدمه  وما  بيروت،  في  ولقاءتهما  بالمؤرخ  جمعته  التي  العالقة  فيها 

إسهامات قيّمة.
احتوى الكتاب رسائل يومية كتبها المرحوم زيادة إلى زوجته مرغريت، أثناء وجوده 
اإلنجليزي  المعارف  إدارة  لمدير  نائبًا  للعمل   ،1949 عام  أشهر صيف  بنغازي، خالل  في 
لبدء  تؤرخ  التي  الفترة  وهي  برقة.  في  البريطاني  االنتداب  فترة  في  غوردون،  المستر 
وصول العديد من األسر الفلسطينية إلى برقة واإلقامة بها، أحضرها البريطانيون معهم 

شؤون  تسيير  في  رجالها  خبرات  من  االستفادة  بغرض 
منهم  عديدون  انخرط  حيث  األمن،  على  والحفاظ  اإلدارة، 
العامة.  واألشغال  والتعليم،  والترجمة،  الشرطة،  جهاز  في 
فيها  زيادة  وصف  قليلة  أخرى  رسائل  كذلك  الكتاب  ضمّ 
ورسائل  طرابلس،  مدينة  إلى  بالحافلة  برًا  المرهقة  رحلته 
أقصر وأقل عددًا، خالل وجوده في مالطه، في طريقه جوًا 
كتبها  أخرى  رسائل  ثالث  الكتاب  شمل  كما  دمشق.  إلى 
بنغازي  إلى  بها  قام  عمل  زيارة  خالل  زوجته،  إلى  المؤلف 

في صيف 1951.
لدى وصوله إلى برقه، تاركًا أسرته وأهله في لبنان، كان 
والمهنية،  الزوجية  حياته  بداية  في  زيادة  نقوال  المرحوم 
فلسطين،  نكبة  وسمتها  جدًا،  حرجة  تاريخية  فترة  وفي 
وإعالن قيام دولة اسرائيل، وهزيمة الجيوش العربية، وبدء 
البلدان  في  واللجوء  الوطن،  عن  الفلسطيني  النزوح  محنة 
قد  ليبيا  وكانت  العالم.  دول  من  غيرها  وفي  المجاورة، 
خرجت لتوها من جُبّ االحتالل اإليطالي، بعد ما يقرب من 
فقيرة،  الثانية،  العالمية  الحرب  أتون  ومعاناة  عقود،  ثالثة 
أخيرًا، هواء  باستقاللها، وتتنفس،  أن تحظى  بأمل  منهكة، 
حرية افتقدتها لعقود عديدة، وتاقت إليها، متطلعة إلى بدء 

مرحلة جديدة في تاريخها.
من الممكن قراءة كل رسائل نقوال إلى زوجته في جلسة 
بين سطورها من  تحمله  وما  لقصرها، وألهميتها،  واحدة، 
ولهفة  حب  من  يغمرها  وما  وأمل،  وخوف  ومتاعب  هموم 
واشتياق. وأيضًا، لما تحويه من معلومات دقيقة، التقطتها 
في  المختلفة  الحياة  لمناحي  آنذاك،  الشاب  المؤرخ  عينا 
مدينة بنغازي، ولغيرها من مدن برقة، التي أتاحت الظروف 
تاريخية  فترة  في  مهنته،  بحكم  زيارتها  زيادة  للمرحوم 
مهمة. ولما كان يراه ويقابله في حياته اليومية وينقله إلى 
زوجته، ملتفتًا بوعي المؤرخ وحرفيته، إلى عقد مقارنات بين 
مناحي الحياة في بنغازي، وقتذاك، ومحدوديتها، وبين تعقد 
الحياة وزخمها في فلسطين، وفي لبنان. وطالت المقارنات 
وأسعارها، وطبيعة  والفواكه،  الخضر  كل شيء، حتى مذاق 
والطعام،  والطقس،  العام،  والسلوك  اليومية،  الحياة  سير 
وأجواء العمل في مكاتب اإلدارة، وسلوك الليبيين مهنيًا في 
تلك المكاتب، وما كان يتعرض له في العمل من مضايقات 

على  منصبه  من  إزاحته  في  ورغبتهم  الليبيين،  من  اإلدارة  في  مرؤوسيه  لغيرة  نتيجة 
اعتبار أنه أجنبي وغير مسلم. كما تسلط الرسائل الضوء على ما كان متواجدًا في بنغازي 
تبقى  ما  إلى  االنتباه  وتلفت  وأوروبية،  ومصر،  فلسطين  من  قادمة  عربية  جاليات  من 
في بنغازي من جنود ألمان، وقعوا في األسر، واختاروا البقاء والعيش فيها عقب انتهاء 

الحرب.
هناك نقاط عديدة الفتة لالهتمام:

أوالها: وجود بنية تحتية، تعد جيدة، مقارنة بالظروف، وقتذاك، للخدمات البريدية. كان 
المرحوم زيادة يكتب رسائله، ويبعث بها من خالل مرفق البريد العام في المدينة، إلى 
يومي  بشكل  أخرى،  أوروبية  بلدان  في  آخرين  ومعارف  أصدقاء  وإلى  لبنان،  في  زوجته 

ومنتظم، ويتسلم الردود بانتظام.
المفتشين  معاملة  من خالل  ناتئة  وتبدو  ليبيا،  في  األجنبي  كره  عقدة  تبرز  ثانيها: 
والموظفين الليبيين في اإلدارة، ومكائدهم الهادفة إلزاحة المرحوم زيادة عن منصبه، 
متجاهلين عروبته، ومأساته الشخصية وأسرته في نكبة بالده، وما يحمله من مؤهالت 

علمية، وخبرات في الشؤون اإلدارية في مرفق التعليم.
ثالثها: يتعرض المرحوم زيادة بقدر يسير للتطورات السياسية في برقة، وينقل إعالن 
استقاللها. كما يتعرض لعالقته ببعض أعضاء جمعية عمر المختار. ويسلط الضوء على 
السنوسية  األسرة  وأفراد  السنوسي  إدريس  محمد  المرحوم  بعد(  فيما  األمير)الملك 

وعددهم، وحرصه على اإلشارة إلى حب أهل برقة لألمير، وبغضهم ألفراد عائلته.
رابعها: ال ينسى المرحوم زيادة وصف وضع المرأة في بنغازي في رسائله إلى زوجته، 
وما ترتدي من أزياء، وندرة تواجدها في الحياة العامة، وينقل إلى زوجته خبر صدور نتائج 

الشهادة االبتدائية في برقة، وتميّزها بحصول فتاة على الترتيب األول.
خامسًا وأخيرًا: لم تقف شؤون العمل، وال تعب الغياب عن زوجته وابنه، وال مشاغله 
الحياتية األخرى العديدة، حائاًل بين المرحوم زيادة والتأليف، حيث كان يستغل ساعات 

فراغه للكتابة، وتمكن خالل فترة إقامته القصيرة، من إنجاز تأليف كتاب عن برقة.

المصالحة الوطنية

عاودت الصحافة الهندية البحث 
في أصول نجمة بوليوود، كاترينا 

كيف، وقالت تقارير إنها غيرت 
اسمها لتالئم الجمهور الهندي.

وُاتهمت كاترينا في العام 
2011 بأنها اختلقت تاريخًا لها، 
إذ قالت المنتجة الهندية عائشة 
شروف: »خلقنا هوية لها، كانت 

هي هذه الفتاة اإلنجليزية 
الشابة الجميلة، وأعطيناها 
والدًا كشميريا تحت اسم 
كاترينا كازي، فكنا نظن 

أننا سنمنحها نوعًا 
من الساللة الهندية، 

للتواصل مع الجمهور. 
ولكن بعد ذلك وجدنا 

أن كازي بدا متدينًا جدا، 
وكان الالعب المعروف 
محمد كايف في القمة، 

ولذلك قلنا، كاترينا كيف«. 
ودخلت كاترينا بوليوود مع 

فيلم صُنف تقريبًا إباحيا، وقيل 
إن هدفها آنذاك كان فقط 

المنفعة والبحث عن عرابها 
في هذه الصناعة للظهور في 

األفالم وفي أدوار براقة. 
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