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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

بني وليد تعيد 
إحياء نادي الشعراء

ص 12

60 دوالًرا

فضاء

أجلت شركة بوينغ أولى رحالتها غير 
المأهولة لمحطة الفضاء الدولية ضمن 

برنامج تابع إلدارة الطيران والفضاء 
األميركية )ناسا(، ثالثة أشهر على األقل، 
كما أجلت رحلتها المأهولة إلى نوفمبر.

ويعني الموعد الجديد أن رحلة بوينغ 
المأهولة، التي كان موعدها المقرر في 

أغسطس، ستتأجل حتى نوفمبر. ورفض 
ناطق باسم بوينغ التعليق، كما رفض 

كذلك ناطق باسم ناسا التعليق مكتفيًا 
بالقول إنه سيجري اإلعالن عن موعد 

اإلطالق الجديد األسبوع المقبل.

رفعت وكالة »ستاندرد آند بورز« 
العالمية للتصنيفات اإلئتمانية تقديراتها 

لسعر خام برنت مجددا إلى 60 دوالرًا 
للبرميل بدعم من تخفيضات اإلنتاج التي 

بدأتها أوبك وروسيا فى اآلونة األخيرة. 
ويأتي تعديل التوقعات، الذي سيؤثر على 

تصنيفات الوكالة لمنتجي ومستوردي 
النفط، بعد شهرين فقط من خفضها 

تقديرات سعر النفط إلى 55 دوالرًا 
للبرميل من 65 دوالرًا. وقالت ستاندرد 
آند بورز »هذا التعديل الجديد يتماشى 
مع تغير ظروف االقتصاد العالمي وإنتاج 

النفط فى المناطق الرئيسية«.

مليون 11
دوالر

قيمة أغلى سيارة في العالم
 كشفت عنها شركة 

»بوغاتي« الفرنسية مؤخرا.

نفط

ثقافة

تأجيل

قريبا في ليبيا
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وفاء عامر: ابني
رفض مشاركتي
في »اشبع منها«

إفاقة الالفي 
وتألق بن علي 
.. أهم ظواهر 

محترفي »الفرسان«

»كارنيجي«: عملية الجيش في الجنوب غيرت ميزان القوى في ليبيا
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مسؤول بالبحث الجنائي: بنغازي دون إرهاب وخاليا نائمة

الحكومة املوقتة ستوزع السلع الرمضانية بأسعار مدعومة

 أرديرن
فرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا 

أرديرن، نفسها على واجهة 
مشهد الهجوم اإلرهابي على 

المسجدين، ولفتت األنظار 
بأداء احترافي يعزز قيم 

التعايش والمواطنة في وجه 
مذبحة غير مسبوقة.
رئيسة الوزراء، ذات 

الـ37 عامًا، التي تعد 
األصغر في تاريخ 

نيوزيلندا، قدمت سابقة 
في التسامح، حين وصفت 

الحادث بـ»اإلرهابي« 
ورفضت منح الشهرة 

للسفاح مرتكب الجريمة، 
وبث آذان صالة الجمعة 

في التلفزيون الوطني 
واإلذاعة، في مواقف خلت 

من شبهة النفاق السياسي.
ووسط جنون »اإلسالموفوبيا« 
و»معاداة اإلسالم« في الغرب، 

يبدو أن أرديرن ستصبح 
صانعة لتاريخ جديد للتسامح 

ونموذجًا للقيادات الغربية في 
التعاطي مع اآلخر.

التوافق والنجاح أو الفشل والدخول إلى »طريق مسدو د«
ليبيا  ــى  إل المتحدة  ــم  األم مبعوث  حسم 
المعلقة  األسئلة  من  بعضًا  سالمة  غسان 
عن  باإلعالن  الليبي،  الوطني  الملتقى  بشأن 
انتظاره،  طال  مؤتمر  انعقاد  ومكان  زمان 
بعد  يــبــدو  مــا  على  خــرجــت  إجــابــات  ــي  وه
أجرتها  ودولية  إقليمية  مشاورات  مسلسل 
أبوظبي  لقاء  منذ  الرئيسيون،  األزمة  أطراف 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين 
حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد 
حين  إلى  تنتهي  لن  الملتقى  أسئلة  لكن 

مخرجاته! حضوره  حيثية  وتبيّن  انعقاده 
ــاء  ــع األرب عــقــده  صحفي  مــؤتــمــر  فــفــي 
موعد  بإعالن  الجميع  سالمة  فاجأ  الماضي، 
أبريل   16  -  14( الملتقى  انعقاد  ومكان 
شهدت  التي  غدامس،  بلدة  في  المقبل( 
ليبي  حوار  جلسة  أول  انعقاد   2014 العام 
األسبق  األمــمــي  المبعوث  برعاية  ليبي 
تلك  إلى  اليوم  الحوار  ليعود  ليون،  برناردينو 
جوهرة  الليبيون  عليها  يطلق  التي  الواحة 
انعقد  الــذي  الحوار  ذلــك  وجمع  الصحراء، 
أعضاء   ،2014 العام  سبتمبر  من   29 في 
في  والمقاطعين  المشاركين  النواب  مجلس 
من   11 وفي   .)12+12( بمشاركة  غدامس 
الحوار  أخرى من  انطلقت جولة  فبراير2015، 
هذه  تفض  ولم   ،»2 بـ»غدامس  عرف  فيما 
بعد  الباب  فتح  ما  تذكر،  نتائج  إلى  الجولة 
جنيف  من  البالد،  خارج  الحوار  نقل  إلى  ذلك 
بإعالن  هناك  تــوج  حيث  الصخيرات،  إلــى 

.  2015 ديسمبر   17 في  السياسي،  االتفاق 
ســؤال  عــن  تجب  لــم  سالمة  تصريحات 
اكتفى  إذ  المشاركة،  معايير  حول  الحضور، 
لتقليص  عقدت  تحضيرية  »أعمااًل  إن  بالقول 
الملتقى  فــي  الليبيين  ــام  أم االخــتــيــارات 
إلى   120 بين  فيه  سيشارك  الذي  الوطني 
دعوات  في  استثناءات  ودون  شخصًا،   150
المداخلة  في  ليقول  عاد  لكنه  الحضور«، 
»مع  تعمل  البعثة  إن  األمــن  مجلس  أمــام 
أوســع  ضمان  بغية  األطـــراف  مــن  العديد 

السياسية«. العملية  في  ممكنة  مشاركة 
تصريحات  متابعو  أمــامــه  تــوقــف  ــا  وم

إلى  فيه  لفت  ــذي  ال تحذيره  هو  سالمة، 
انعقاده  عدم  أو  الوطني  الملتقى  فشل  أن 
لم  بحيث  مسدود،  أفــق  في  البالد  يدخل 
الوطني  الملتقى  نجاح  عن  بديل  هناك  يعد 
على  أتــي  مــا  وهــو  األهلية،  الــحــرب  ســوى 
المؤتمر  خالل  األولى  مناسبتين  في  ذكره 
الملتقى  فشل  عــن  سئل  حين  الصحفي 
يُسأل  ال  سؤال  »إنه  إجابته  وكانت  الوطني، 
عن  بديل  وال  يفشل،  لن  الوطني  فالملتقى 

نجاحه«.
أما التحذير الثاني، فجاء خالل إحاطته أمام 
مجلس األمن، إذ نبه إلى أن »ثمة كثيرًا من 
األمور على المحك اآلن«، محذرًا من أنه »ما 
الملتقى  يتيحها  التي  الفرصة  اغتنام  يتم  لم 
محتملين،  خيارين  سوى  يتبقى  لن  الوطني 
النزاع،  أو اندالع  أال وهما إطالة حالة الجمود 
في  هــذه  الجمود  حالة  تــؤدي  أيضًا  وربما 

محتوم«. نزاع  الى  النهاية 
مخاوفه  اإلحاطة،  خالل  سالمة،  يخف  ولم 

ذلك  من  أقرب  وقت  في  النزاع  »اندالع  من 
المضي  في  اآلن  إخفاق  أي  إن  حيث  بكثير. 
يدع  ال  بما  يثبت  السياسية  بالعملية  قدمًا 
تام في  واقعة بشكل  البالد  بأن  للشك  مجااًل 
أنه عاد ليقول »في  قبضة قوة السالح«، غير 
في  االنزالق  دون  نحول  أن  اليوم  مقدورنا 

الهاوية«. هذه 
ــًا في  ــراف وطــالــت تــحــذيــرات ســالمــة أط
»تمارس  أنها  واعتبر  يسمها  لم  الداخل 
خالل  المبادرات  على  مورس  كبيرًا  تعطياًل 
أن  إلى  وأشــار  الماضية«،  والنصف  السنة 
توحيد  في  شديدة  رغبة  تحدوهم  »الليبيين 
أنهم  أقرب وقت ممكن. غير  مؤسساتهم في 
حالة  ماديًا من  نافذة تستفيد  قوى  يواجهون 
ولذا  البالد  في  السائدة  واالنقسام  الفوضى 

التوحيد«. باتجاه  العمل  عن  تعزف  فإنها 
المبعوث  ــاد  أع فقد  نفسه،  الوقت  في 
اجتماعات  مخرجات  إلــى  الحياة  األمــمــي 
الليبي،  الوطني  للملتقى  التشاوري  المسار 

»اختيار  الملتقى  خالل  سيجري  أنه  موضحًا 
الميثاق  على  الــمــصــادقــة  ستتم  إذا  مــا 
التشاورية  العملية  نتاج  كان  الذي  الوطني 

الوطني«. الملتقى  إطار  في  تمت  التي 
التشاوري  المسار  اجتماعات  أن  إلى  يشار 
من  الفترة  في  اإلنساني  الحوار  مركز  نظمها 
وشملت  الماضيين،  يوليو   11 إلى  أبريل   5
43 بلدية وفي »مدن المهجر«  77 جلسة في 
شارك  كما  مهمة،  ليبية  جاليات  تضم  التي 
بالمسار  خاص  استبيان   1300 في  الليبيون 
مشاركة   300 من  يقرب  ومــا  الــتــشــاوري، 
الموقع  وفق  اإللكتروني،  البريد  عبر  مكتوبة 

للملتقى. الرسمي 
التشاوري  المسار  ــارات  إشـ ــرز  أب ــن  وم
العسكرية  المؤسسة  توحيد  على  »اتفاق 
الحكم،  ونــظــام  ــات،  ــي اآلل حــول  وخــالفــات 
المالية،  المؤسسات  ــع  ووض والــســيــادة، 
والحكم  العامة،  الوظائف  اختيار  ومعايير 
تشهد  التي  الملفات  من  وغيرها  الفيدرالي، 
فبراير  من  عشر  السابع  منذ  واسعة  خالفات 

.»2011 العام 
الذي  للملتقى،  التنازلي  العد  بدء  ومع 
الفترة  إلنهاء  حاسمة  »فرصة  سالمة  يراه 
سنوات«،  ثماني  قبل  بدأت  التي  االنتقالية 
ضوء  في  خاصة  الخارج،  أجندات  سؤال  يبقى 
األوروبية– والخالفات  اإلقليمية  التجاذبات 
لكن  ليبيا،  في  النفوذ  مناطق  على  األوروبية 
هناك  يكون  »عندما  قال  األممي  المبعوث 
فرض  دولة  أي  تستطيع  لن  غالب  ليبي  رأي 
المجتمع  وسيدعم  الليبيين،  إرادة  ضد  أمر 

الليبيين«. خيار  الدولي 
المبعوث  وجهها  التي  الرسائل  ووسط 
اإلقليمية  والتحركات  تصريحاته،  عبر  األممي 
إذا  ما  حول  قائمًا  التساؤل  يبقى  والدولية، 
في  األخيرة  المحطة  ستكون  غدامس  كانت 
تنبؤات  ستصدق  أم  الليبي،  األزمات  قطار 
»الحرب  أو  بـــ»الــنــزاع«  األممي  المبعوث 
إنهاك  انتظار  في  البالد  لتجلس  األهلية« 
االستعداد  بعد  فيما  وإبــداء  األطــراف  كافة 
ما  وهو  الخارج،  من  القادمة  الحلول  لقبول 
المماثلة  والصراعات  األزمات  عديد  في  تكرر 

المنطقة. في 

< سالمة خالل مؤتمره الصحفي في طرابلس 20 مارس 2019                  »وكالة الغيمة لألخبار«

سالمة حذر من أن فشل الملتقى 
ليبيا  انعقاده يدفع  أو تعطيل  الوطني 

نحو شبح حرب أهلية

هل تكون غدامس المحطة األخيرة 
في قطار األزمات الليبي.. أم ينتظر 
الجميع الحلول القادمة من الخارج؟

مخاوف من تكرار السيناريو البلجيكي في إيطاليا
لجنة برلمانية تتقصى عن األرصدة الليبية المجمدة في بروكسل

التصرف  قضية  تفاعالت  استمرار  مع 
المجمدة  الليبية  األرصدة  فوائد  في 
األمم  قــرارات  خالف  على  بلجيكا  في 
يورو  ملياري  نحو  والبالغة  المتحدة، 
إلى   2011 سبتمبر  من  الفترة  خالل 
برلماني  مصدر  وفق   2017 ديسمبر 
من  المخاوف  وتــيــرة  ترتفع  ليبي، 
إيطاليا  في  البلجيكي  السيناريو  تكرار 
لرفع  خطة  وجــود  من  مخاوف  وسط 
األموال،  هذه  على  المفروض  الحظر 
صلب  ليبي  سياسي  توافق  بلورة  قبل 
األمنية  اللجنة  وقالت  البالد.  داخــل 
إن  اإليطالية  والمال  الخزانة  لــوزارة 
الواقعة  واألراضي  والفنادق  »المكاتب 
بانتيليريا، وال سيما  وجزيرة  روما  بين 
في  الفاخر  بيتري  تري  بونتا  منتجع 
للشركة  بالكامل  تعود  صقلية  جزيرة 
الخارجية  لالستثمارات  الليبية  العربية 
تقييدية،  لتدابير  تخضع  وال  )الفيكو(، 

القرارات األممية(. التجميد وفق  )أي 
ــرت جــريــدة »الفــيــريــتــا«  ــب ــت واع

لصالح  الــخــطــوة  هـــذه  اإليــطــالــيــة 
الليبيين، بعد أن طلبت محكمة الهاي 
في العام 2012 السيطرة على األموال 
في  الخارج  في  الليبية  والممتلكات 
ضوء اإلجراءات المتعلقة بالجرائم ضد 

اإلنسانية.
اللجنة  أجـــرت  ــاء  ــن األث هــذه  فــي 
في  التصرف  قضية  بمتابعة  المكلفة 
الخارج،  في  المجمدة  الليبية  األموال 
الخارجية  في  مسؤولين  مع  اجتماعات 
لوكسمبورغ،  وخارجية  البلجيكية 
نظمتها  استماع  جلسة  في  وشاركت 

البلجيكي  بالبرلمان  المالية  اللجنة 
حول مسألة األرصدة الليبية المجمدة.
ممثلين  تضم  التي  اللجنة  وأكدت 
الخارجية  ووزارة  النواب  مجلس  عن 
في  موجودة  الوطني  الوفاق  بحكومة 
تحويل  »حدوث  أسبوع  منذ  بروكسل 
المجمدة  األرصــدة  من  مالية  مبالغ 
مالية  مؤسسات  ــى  إل فــوائــدهــا  أو 
يورو  ملياري  نحو  قيمتها  بلغت  ليبية، 
إلى   2011 سبتمبر  من  الفترة  خالل 
2017«، حسب تصريح عضو  ديسمبر 

تنتوش. عمر  اللجنة 

بروكسل - علي أوحيدة

لكرة  األول  الليبي  المنتخب  الخميس،  اليوم  يتحرك، 
القدم »فرسان المتوسط«، وينقل معسكره من مدينة 
نظيره  يستقبل  حيث  التونسية،  صفاقس  إلى  سوسة 
الجنوب أفريقي »األوالد«، على ملعب الطيب المهيري، 
المقبل،  األحد  اثنين،  على  القسمة  تقبل  ال  مباراة  في 
ضمن الجولة السادسة واألخيرة من تصفيات المجموعة 
األفريقية  األمم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  الخامسة، 
 21 الفترة من  إقامتها في مصر خالل  المقرر  المقبلة، 

يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.
بعد  بنجاح،  تونس  في  معسكره  المنتخب  ويواصل 
انضمام المحترفين تحت قيادة ثنائي الجهاز الفني فوزي 
العيساوي وأبوبكر باني، الذي بدأ باصطحاب الالعبين 
المحليين كمرحلة ثانية وأخيرة امتدادًا للمعسكر األول 
الذي بدأ في فبراير الماضي، بهدف تأهيلهم فنيًا وبدنيًا 

للمرحلة المقبلة.
وأعلن الجهاز الفني مبكرًا ضم المحترفين للمعسكر 

مؤيد  الحاضرين  أول  وكان  سوسة،  بمدينة  الخارجي 
الجزائري،  العاصمة  اتحاد  بصفوف  المحترف  الالفي 
كروتوني  في  المحترف  علي  بن  أحمد  إلى  باإلضافة 
اإليطالي، والمعتصم المصراتي العب فيتوريا جماريش 
البرتغالي، ومحمد المنير العب لوس أنجليس األميركي، 
األميركي،  سيتي  نيويورك  العب  التاجوري  وإسماعيل 
وسند الورفلي العب الرجاء المغربي، والسنوسي الهادي 
العب الجبلين السعودي، وحمدو المصري العب الترجي 

التونسي، ومحمد صولة العب المحرق البحريني.
ومنه  الخميس،  اليوم  إلى  سوسة  معسكر  واستمر 
االنتقال إلى مدينة صفاقس قبل المباراة الحاسمة بثالثة 
أيام للتدريب على أرضية ملعب »الطيب المهيري« في 
معسكر مغلق بعيدًا عن الجماهير الرياضية واإلعالمية، 
لذا طالب الجهاز الفني بمعسكر مغلق للمنتخب بتونس 
اإلعالميين  كافة  كما طالب  اإلعالم،  بعيدًا عن وسائل 

بالتعاون بعدم السكن بمقر إقامة المنتخب.

 إيطاليا تحذر من 
وصول »دواعش 

سورية« إلى ليبيا
توقع رئيس الحكومة اإليطالية، جوزيبي 

كونتي أن يشكل مقاتلو تنظيم »داعش« 
األجانب العائدون من سورية خطرًا في 

مناطق جغرافية قريبة من إيطاليا جنوب 
المتوسط، بينها ليبيا.

واعتبر كونتي، في لقاء مع طالب 
جامعة »لويس غويدو كارلي« في روما، 
األربعاء، أنه مع تطور الوضع في سورية، 

وزوال التنظيم اإلرهابي جغرافيًا، فإن 
»الكثير من المقاتلين األجانب يتنقلون في 

مناطق قريبة جغرافيًا منا، ولهذا السبب 
أشعر بالقلق إزاء ليبيا ولن أستهين، على 

اإلطالق، من مخاطر عدم االستقرار في 
الجزائر«.

وكان تقرير نشره مركز »ستراتفور« 
األميركي للدراسات األمنية واالستراتيجية 
المقرب من االستخبارات، حذر من انتقال 

عناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي، بعد 
هزيمته شبه النهائية في سورية والعراق، 

إلى دول الساحل اإلفريقي، محذرًا من 
»بيئة خصبة« في ليبيا مع بقاء انتشار 

تنظيمات مسلحة في عدة مناطق.

 »الفرسان« ينتقلون إلى صفاقس ملواجهة »األوالد«

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

< جزيرة بانتيليريا جنوب صقلية حيث تملك ليبيا استثمارات في منتجعاتها 

 سالمة يعود باألزمة إلى »غدامس« ويضع الجميع أمام خيارين



تواصـل 02

الشهيرة  اليوتيوبر  قــنــاة  تــصــدر  مــن  ســنــوات   6 بعد 
العالم،  فى  شعبية  األكثر  القناة  لقائمة   »PewDiePie«
استطاعت عالمة الموسيقى الهندية »T-Series« التفوق عليه 
أخيرا. وكان من المتوقع أن يحدث هذا األمر فى شهر أكتوبر، 
ولكن تسببت حملة قوية من محبى »PewDiePie« فى الحفاظ 

على مكانته، ليصبح القناة األكثر شعبية.
مجتمع  بعض  لدى  للجدل  مثيرا   »T-Series« تصدر  ويعد 
 »YouTube« لتسويق  انعكاس  أنه  يرون  الذين  اليوتيوب، 

المتزايد فى السنوات األخيرة.

تدير   »YouTube« الفيديو أن منصة مشاركة  النقاد  يزعم 
ظهرها عن المبدعين المستقلين لصالح الشركات الكبيرة التى 

تمتلك إمكانيات أكبر لتحقيق إيرادات أكثر.
االجتماعية  الفيديو  مواقع  محلل  كراشيل  دانيس  وأخبر 
لصحيفة االندبندت: أن هذا أمر ال يصدق أن شركات اإلعالم 
مثل »T-Series« تجتاح اليوتيوب بينما ظل يوتيوب يشكل 
محورا هاما للمؤثرين مثل »PewDiePie«، حيث فى اآلونة 
األخيرة تضاعفت شركات اإلعالم على قناة »YouTube« هذا 

العام.

»PewDiePie« يخسر لقب األكبر شعبية

كل وطن عنده ارجال وكل قوم ولها عوايد
والقول قايل وقال ولفعال وآن الشدايد

وما حال يشبه ألحال أو بالعز تلبس البايد
الشاعر: عادل الغزالي

بأعمال  للقيام  »#فزعة_شباب«  هاشتاغ  الناشطين  من  مجموعة  أطلق 
تطوعية شباب من مختلف أنحاء ليبيا.

ليبيا  والمناطق  المدن  من  عدد  في  الليبي  الشباب  من  عدد  وتفاعل 
شرقًا وغربًا وجنوًبا وكّونوا فرق عمل تطوعية لنظافة الشوارع والميادين 

وتركيب اإلشارات التحذيرية. 

»#فزعة_شباب«

غادر كريس كوكس أحد أقدم موظفي»فيسبوك« وظيفته 
فيه  تواجه  وقت  في  الخميس،  المنتجات،  لقسم  كرئيس 
الشبكة االجتماعية متاعب متصلة بسوء استخدام بيانات 
مستخدميها. وأعلن كوكس بنفسه الخبر عبر صفحته على 
بعد  الحزن«  »ببالغ  الشركة  ترك  قرر  أنه  مؤكدا  الشبكة، 
سنة  انطلقت  التي  الشركة  في  قضاها  سنة  عشرة  ثالث 

2004، وفق »فرانس برس«.
ولم يعلن سبب مغادرته. لكن في بيان نشر باسم مارك 
زاكربرغ، أوضح مؤسس »فيسبوك« أن »كريس أبلغه في 

السنوات األخيرة برغبته في االنتقال لعمل آخر«.
أن  كالنا  أدركنا   ،2016 بعد  »لكن  زاكربرغ  وأضاف 
منتجاتنا  تحسين  بهدف  نحققها  مهمة  كثيرة  أمورا  ثمة 
للمجتمع، وهو قرر البقاء«، الفتا إلى أن استبدال كوكس 
أعلنت  كوكس،  كريس  إلى  وإضافة  فورا.  يحصل  لن 
»فيسبوك« أيضا مغادرة كريس دانييلز من خدمة الرسائل 
التعيينات،  ولناحية  لـ»فيسبوك«.  المملوكة  »واتساب« 
أعلنت »فيسبوك« تسلم ويل كاثكارت رئاسة »واتساب« 
وفيدجي سيمو تطبيق »فيسبوك« بعدما كان مكلفا بقسم 

التسجيالت المصورة وألعاب الفيديو في الشبكة.
وتأتي إعادة التنظيم في الشبكة في إطار ظروف صعبة 
تمر بها »فيسبوك« التي يفوق عدد مستخدميها 2,3 مليار.
استخدام  بشأن  الفضائح  تراكمت  عدة،  أشهر  ومنذ 
»فيسبوك« بيانات خاصة لمستخدميها لغايات تجارية ما 

أضعف صدقية الشبكة في نظر العامة والسلطات.
جنائيا  تحقيقا  نيويورك  في  عامون  مدعون  وفتح 
للمستخدمين  خاصة  بيانات  »فيسبوك«  تشارك  بشأن 
مع مجموعات أخرى في مجال التكنولوجيا، على ما أفادت 

»نيويورك تايمز« مساء األربعاء.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

ربي يحفظكم وموفقين بإدن اهلل 
هالشيء يفرح إن بدا فيه تفكير راقي 

للشباب الليبي ويفكر كيف يبني 
هالوطن والشباب هما عماده موفقين 

خوتي وأي مساعده مني أنا جاهز 
وربي يحفظكم ويوفقكم وفزعت 

شباب تستاهل كل الدعم والتوفيق.

Munir Ashaebi

ممتازة الفكرة شباب نتمنى أن تطرحوا 
قضايا مهمة وجوهرية بدون خوف 

األفكار تطرح وتناقش للوصول للمشترك 
والتعايش السلمي واحترام اإلنسان 

وحقوقه. 

الشجرة العطاء العطاء

حبيت الفكره واألجواء 
حلوة بين الشباب ، نحن 

في المتابعة ونتمني 
لكم التوفيق.

فاروق فكيني

بسم اهلل ماشاءاهلل القوة 
إالباهلل موفقين يارب 

ومن تقدم لتقدم شيء 
يفرح لما تشوف والد 

بالدك ومنطقتك برقي 
واألخالق هادي بعون 
اهلل مستقبل مشرق 

ويارب يقدرنا نساعدوكم 
ونوقفوا معاكم ولو 

بكلمة طيبة. 

Manal Mostafa

ربي يحفظكم يا شباب 
وخطوة رائعة جًدا للتقارب 
بين الشباب الليبي خاصة 
بعد فترات الحروب التي 
مرت بها البالد، أعجبني 

االقتراح الذي قال فيه أحد 
الشباب انهم يبوا ينطلقوا 

إلى جميع مناطق ليبيا 
للتعارف وتقريب وجهات 
النظر ...موفقين يا شباب.

عبداهلل الكيالني

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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كريس كوكس 
يغادر »فيسبوك«

الذي  خوتسييف،  مارلين  والروسي  السوفيتي  السينمائي  المخرج  الموت  غيب 
»الربيع  فيلم  بإخراج  الماضي  القرن  في خمسينات  اإلبداعية  مسيرته  انطلقت 

في شارع زاريتشنايا«.
السينما  فناني  اتحاد  في  مصدر  عن  نقال  الروسية  »تاس«  وكالة  وأفادت 
أحد مستشفيات موسكو عن  في  الثالثاء  توفي صباح  أن خوتسييف  الروسي، 

عمر ناهز الـ93 عاما نتيجة نزيف في الجهاز الهضمي.
عن  زاريشنايا«  شارع  في  »الربيع  فيلم  إخراجه  بعد  خوتسييف  وذاع صيت 

قصة حب بين معلمة مدرسة وعامل.
أصبح  الــذي  إيليتش«  »ساحة  وفيلم  تموز«،  »مطر  بفيلم  اشتهر  كما 

بالنسبة للمثقفين السوفيت راية حملوها في مناهضة النزعة الستالينية.
سيناريو  وكتابة  وإخراج  تصوير  في  أعماله  بآخر  خوتسييف  مارلين  وشارك 
روسيا  أديبي  بين  حوار  حول  أحداثه  تدور  الذي  المساء«،  في  »ليس  فيلم 
التي  اليومية  المشاكل  يبحث  تشيخوف  وأنطون  تولستوي،  ليف  والعالم 

تهم الروس.

ترامب يتهم »تويتر« بالتمييز ضد املحافظني

كلمة1000

● عائالت نيوزيلندية تضع الزهور أمام المسجد تضامًنا مع ضحايا الحادث اإلرهابي

أطلقت شركة »واتسآب« تحديثا داخليا للتطبيق يحمل 
اإلصدار رقم 2.19.74 على أندرويد، ويحمل هذا 

التحديث بعض مزايا األمان على صعيدة تصفح الروابط 
المرسلة والمستقبلة بين المستخدمين. وتتيح الميزة 

الجديدة للمستخدمين تصفح الروابط من داخل تطبيق 
»واتسآب« دون الخروج من التطبيق، حيث سيكون بمقدور 

المستخدمين زيارة الروابط وفتحها وقراءتها من داخل 
تطبيق »واتسآب«، مع اإلشارة بأن هذه الميزة ال تتيح أبدا 
للمستخدمين إمكانية التقاط صورة لما يتم تصفحه إال إذا 

قمت باستخدام تطبيقات طرف ثالث.

بعد عدة أيام من إعالن فيسبوك عن ميزة »الوضع 
الليلي« بتطبيق ماسنجر، كشفت خدمة التراسل الفورى 
»فايبر« عن تحديث جديد لمنصة أندرويد والذى أصبح 

يدعم الوضع المظلم، وذلك بحسب تغريدة للشركة على 
حسابها الرسمى على »تويتر«. ومن المنتظر أن يشاهد 
مستخدمو »فايبر« اآلن عند فتح التطبيق، تنبيها أسفل 

قائمة المحادثات يخبرهم بتوفير هذا الوضع الجديد، كما 
يمكن العثور على خيار للتبديل للوضع المظلم فى عالمة 
التبويب »المزيد« وذلك من خالل االنتقال الى اإلعدادات 

ثم المظهر، مع مالحظة ضرورة أن يحصل المستخدم على 
أحدث إصدار من التطبيق.

ويجب مالحظة أن ميزة الوضع المظلم ال تزال متاحة فى 
الوقت الحالي لمنصة أندرويد فقط، حيث من المنتظر أنها 

قد تصل إلى مستخدمي iOS خالل أسبوعين ..

»واتسآب« تختبر ميزة جديدة

تطبيق »فايبر« يحصل 
على ميزة جديدة

»تويتر«  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  اتهم 
ومواقع التواصل االجتماعي بالتمييز ضد المحافظين، 
بالرغم من أنه شخصيا يملك 59 مليون متابع على 

هذا الموقع.
كما رفع نائب من الحزب الجمهوري في أميركا، 
دعوى قضائية ضد موقع »تويتر«، زاعما أن المنصة 
ضد  التمييز  تمارس  اإلنترنت  شبكة  على  الشهيرة 
أوالسماح  تغريداتهم  إخفاء  عبر  وذلك  المحافظين، 

بمحتوى مسيء وكريه وتشهيري يتناوله شخصيا.
نونيس،  ديفن  لترامب،  الحليف  النائب  وقــدم 
تذيع  أن  قبل  فيرجينيا،  محاكم  إحدى  في  الشكوى 
قناة »فوكس« النبأ، ويطالب نونيس بـ250 مليون 

دوالر مقابل تعرضه للضرر.
الخفاء  في  يمنع  »تويتر«  أن  نونيس  ويدعي 
كما  مشاهداتها،  من  ويقلل  المحافظين  تغريدات 

مثل  تتناوله  ساخرة  حسابات  يحظر  لم  أنه 
بإعاقة  اتهمته  التي  نونيس،  ديفن  بقرة 

جانبه،  من  بالرئيس.  متعلقة  تحقيقات 
الدعوى،  على  التعليق  »تويتر«  رفض 
الماضي  في  بشدة  نفى  قد  كان  لكنه 
سياسيا.  متحيزة  منصته  بأن  ــاءات  ادع

ويؤكد محللون قانونيون أن منصات على 
مسؤولة  غير  »تويتر«  مثل  اإلنترنت  شبكة 

ثالث، لكن دعوى  الذي يضعه طرف  المحتوى،  عن 

نونيس تتهم الموقع بأنه »أهمل ولم يقم بتطبيق 
إن  الدعوى  وقالت  بــه«.  الخاصة  الخدمة  شــروط 
»تويتر« يسمح بذلك ألنه يملك أجندة ودوافع 
رويترز.  وكالة  ذكرت  ما  حسب  سياسية، 
واتهمت إحدى التغريدات النائب بأن له 
العرق  بسيادة  المنادين  من  أصدقاء 
األبيض، فيما روج بعضها إلى دعاية 

عنصرية مقلقة ومسببة لإلثارة.
في  مقاطعة  يمثل  الذي  ونونيس، 
رئاسة  سابقا  شغل  كاليفورنيا،  والية 
واتهم  النواب،  بمجلس  االستخبارات  لجنة 
بإعاقة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 

خالل  الثالثاء،  ترامب،  وقال  الرئاسية.   2016 عام 
جاير  البرازيلي،  نظيره  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر 
محافظين،  كانوا  إذا  أنهم  األمر  يبدو  بولسونارو: 
فسيكون  معينة،  جماعة  في  جمهوريين،  أوكانوا 

هناك تمييز. أرى ذلك على تويتر وفيسبوك.
وكان ترامب قد أثار هذه القضية عبر إعادة نشر 
حول  ادعاءاته  وتكرار  نونيس،  دعوى  حول  تغريدة 

التحيز من قبل شركات اإلنترنت.
وتويتر،  وغوغل  فيسبوك  تغريدته:  في  وقــال 
ناهيك عن وسائل اإلعالم الفاسدة، تقف بشدة إلى 
جانب الديمقراطيين اليساريين المتطرفين. لكن ال 

تخافوا، سننتصر على أي حال، كما فعلنا سابقا.

تقتحم »غوغل« مجال ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت، 
عبر خدمة بث تدفقي متطورة، لتنافس في مجال 
أن  الخبراء  ويتوقع  العالم.  كبيرا حول  رواجا  يلقى 
تقدم »غوغل«، الثالثاء، نسخة محسنة من منصتها 
أللعاب الفيديو ترتكز على نظام الحوسبة السحابية 
اختبرتها حديثا مع شركة »يوبيسوفت« الفرنسية 

أللعاب الفيديو، وفق »فرانس برس«.
المؤتمر  خــالل  عــرض  مصور  تسجيل  وفــي 
سان  في  الفيديو  ألعاب  لمطوري  المخصص 
الجمهور  العمالقة  المجموعة  تدعو  فرانسيسكو، 
لمستقبل  غوغل  ــة  رؤي على  لالطالع  »للتجمع 
ألعاب  تحاكي  التي  المشاهد  وتتوالى  األلعاب«. 
الفيديو في هذا الشريط الترويجي الذي لم يكشف 
فيه عن تفاصيل أوفى عن هذا الحدث المزمع بثه 

مباشرة عبر »يوتيوب«.
إلى  و»يوبيسوفت«  »غوغل«  لجأت  وقــد 

سلسلة ألعاب »أساسنز كريد« الناجحة الختبار 
من  ستريم«  »بروجكت  بـ  تعرف  تكنولوجيا 
شأنها أن تقدم على اإلنترنت المستوى عينه 

من األداء المتاح عبر جهاز أللعاب الفيديو.
في  المحظوظين  لبعض  تسنى  ــد  وق
»أساسنز  لعبة  يجربوا  أن  المتحدة  الواليات 
بتقنية  »يوبيسوفت«  من  أوديسي«  كريد 

البحث »كروم«  التدفقي على محرك  البث 
مكتبي  حاسوب  بواسطة  »غوغل«  من 
مؤخرا  »غــوغــل«  وتقدمت  أومــحــمــول. 
بطلب براءة لمقبض للعب، ما يدفع للظن 
بعد  تخطو  قد  األميركية  المجموعة  أن 

خطوات أكبر في هذا الصدد مع إطالق جهاز خاص 
مكيف مع خدمتها للبث التدفقي.

ألعاب  دور  حان  والموسيقى،  التلفزيون  بعد 
السحابية  الحوسبة  غمار  تخوض  كي  الفيديو 
التدفقي  البث  بنسق  وتتاح  كمبيوتينغ(  )كــالود 
السهل االستخدام، كما هي الحال مع »نتفليكس« 

و»سبوتيفاي«.
إدارة  لمراكز  الحسابية  القدرات  ازدادت  وقد 
ذكية(  وهــواتــف  )تلفازات  واألجــهــزة  البيانات 
التدفقي  البث  تكنولوجيا  ازديادا شديدا وشهدت 
الفيديو  ألعاب  تقدما كبيرا، ما يتيح توسيع نطاق 
األكثر شهرة كي ال تعود حكرا على أجهزة اللعب 

والحواسيب.
»غوغل«  وتستعد 
لديها في منصة  التي 

مسابقات  لنقل  سبورتس«  »إي  خدمة  »يوتيوب« 
ألعاب الفيديو، لخوض قطاع يتبارز فيه عمالقة من 

قبيل »سوني« و»مايكروسوفت«.
وكان المدير التنفيذي لـ»مايكروسوفت» ساتيا 
خدمة  أن   2018 العام  أواخر  في  أعلن  قد  ناديال 
البث التدفقي أللعاب الفيديو »اكس كالود» باتت 

في »مرحلة أولية«.
الفيديو  بألعاب  المرتبطة  األنشطة  وتعد 
الميادين  من  الصلة  ذات  »إكسبوكس«  وأجهزة 
يتخذ  الذي  العمالق  إلى  بالنسبة  لألرباح  المدرة 
المتحدة  الواليات  غرب  شمال  في  ريدموند  من 
مقرا له والذي يحاول التكيف مع أنماط االستهالك 

الحديثة.
ومـــــــــــــن 
الشركات األخرى 

مجال  في 

كشفت  التي  آرتس«  الفيديو»إلكترونيكس  ألعاب 
بالذكاء  المعززة  التدفقي  البث  لتقنية  رؤيتها  عن 
االصطناعي والهدف منها إنشاء »تصاميم مفعمة 

بالحياة ودائمة التحول«.
»ويدبوش  لدى  المحلل  باشتر  مايكل  يتوقع 
و»آبل«  »أمازون«  لـ  واعدا  مستقبال  سيكيوريتيز« 
و»غوغل« في مجال ألعاب الفيديو بالبث التدفقي، 
البيانات  مراكز  في  الطائلة  الستثماراتها  نظرا 
لماليين  سحابية  حوسبة  خدمات  تقدم  التي 

المستخدمين.
للمضي  الالزمة  األدوات  ــازون«  »أمـ وتملك 
ويب  »أمازون  نظامها  مع  المجال،  هذا  في  قدما 
أللعاب  »تويتش«  الشهيرة  ومنصتها  سيرفيسز» 

الفيديو بالبث التدفقي.
تقديم  السهل  من  وليس  كبير  التحدي  لكن 
إلكترونية  األداء في منصة  عينه من  المستوى 
الحوسبة  بنظام  تعمل  خــواديــم  تديرها 
ألعاب  أجهزة  تتيحه  الــذي  كــذاك  السحابية 
المعطيات  نقل  يكون  أن  بد من  وال  الفيديو. 
سريعا بما فيه الكفاية لتفادي انقطاع العمليات 

أو تردي المشاهد المعروضة.
على  اإلمـــرار  نــطــاق  تحسين  سمح  ــد  وق
قدرات  الحسابية  البرمجيات  وقوة  اإلنترنت 
العادات  غيرت  تقنيات  بتطوير  التخزين 
شأن  ومن  البنيان.  راســخ  قطاع  في 
طريقة  تغير  أن  التدفقي  البث  تقنية 
بحسب  واستخدامها،  األلعاب  تصميم 
»يوبيسوفت«، حسب »فرانس برس«.

»غوغل« تقتحم عالم ألعاب الفيديو

رحيل أسطورة السينما السوفيتية
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مشاورات إقليمية ودولية بعد لقاء أبوظبي لـ»إنضاج الطبخة«

من غدامس إلى غدامس.. امللتقى الوطني أو الحرب األهلية !
غسان  ليبيا  إلــى  المتحدة  األمــم  مبعوث  حسم 
الملتقى  بشأن  المعلقة  األسئلة  من  بعضًا  سالمة 
مؤتمر  انعقاد  ومكان  زمان  عن  باإلعالن  الوطني، 
طال انتظاره منذ أكثر من عام، وهي إجابات خرجت 
اإلقليمية  المشاورات  طبخات  نضجت  أن  بعد 
والدولية التي أجرتها األطراف السياسية منذ انعقاد 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين  أبوظبي  لقاء 
حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد  السراج 
لكن يبدو أن رفع ورقة األسئلة كشف لغم »الحرب 
الملتقى،  فشل  حال  في  ينفجر  قد  الذي  األهلية« 

وفق رؤية أممية !
يوم األربعاء الماضي، فاجأ سالمة الجميع باختيار 
سابق،  أممي  اختيار  بنكهة  الملتقى  انعقاد  مكان 
عاد   2018 غدامس  إلــى   2014 غدامس  فمن 
جوف  في  الواقعة  التاريخية  الواحة  تلك  إلى  الحوار 
الصحراء، ما حدا بمراقبين إلى التساؤل حول ما إذا 
كان الموعد المقرر بين 14 و16 إبريل المقبل هو 

موعد )عودة االبن الضال .؟(.
ستشهد  التي  غدامس  مدينة  أن  إلــى  يشار 
المقبل،  إبريل  في  الجامع  الوطني  الملتقى  عقد 
األمم  برعاية  ليبي–ليبي  حوار  جولتي  استضافت 
 ،2014 العام  سبتمبر  من   29 ففي  المتحدة، 
المشاركين  النواب  مجلس  أعضاء  اجتماع  كان 
 .)12+12( بمشاركة  غدامس  في  والمقاطعين 
وفي 11 من فبراير2015، انطلقت جولة أخرى من 
هذه  تفض  ولم   ،»2 بـ»غدامس  عرف  فيما  الحوار 

الجولة إلى نتائج تذكر.
في  المشاركة  معايير  ســؤال  بقي  ذلــك  ومــع 
بالقول  األممي  المبعوث  اكتفى  إذ  معلًقا،  الملتقى 
االختيارات  لتقليص  عقدت  تحضيرية  »أعمااًل  إن 
سيشارك  الذي  الوطني  الملتقى  في  الليبيين  أمام 
استثناءات  ودون  150 شخصًا،  إلى   120 بين  فيه 
في دعوات الحضور«، لكنه عاد ليقول في المداخلة 
العديد  »مع  تعمل  البعثة  إن  األمن  مجلس  أمام 
من األطراف بغية ضمان أوسع مشاركة ممكنة في 

العملية السياسية«.
المتوافق  التمثيل  سؤال  فإن  محللين،  وحسب 
في  يكمن  الذي  »الشيطان  بمثابة  سيبقى  عليه 
مجلس  عضو  طالب  السياق  هذا  وفي  التفاصيل«، 
عادل  تمثيل  وجود  بضرورة  المريمي  سعد  النواب 
المؤتمر  في  ستتواجد  كانت  إن  الليبية  للقبائل 

باعتبارها نقطة مهمة جدًا فيه«.
ومع حسم بعض األسئلة وغموض األخرى، فقد 
رصد مراقبون رسالة هامة حرص المبعوث األممي 
على نقلها مفادها أن فشل الملتقى الوطني أوعدم 
لم  بحيث  مسدود،  أفق  في  البالد  يدخل  انعقاده 
سوى  الوطني  الملتقى  نجاح  عن  بدياًل  هناك  يعد 
الحرب األهلية، وهو ما أتى على ذكره في مناسبتين 
األولى خالل المؤتمر الصحفي حين سئل عن فشل 
الملتقى الوطني، وكانت إجابته »إنه سؤال ال يُسأل 
فالملتقى الوطني لن يفشل، وال بديل عن نجاحه«.

أما الثانية، وكانت أكثر حسمًا وقوة، فقد جاءت 
أن  إلى  نبه  إذ  األمن،  مجلس  أمام  إحاطته  خالل 
محذرًا  اآلن«،  المحك  على  األمور  من  كثيرًا  »ثمة 
يتيحها  التي  الفرصة  اغتنام  يتم  »مالم  أنه  من 

الملتقى الوطني لن يتبقى سوى خيارين محتملين، 
أال وهما إطالة حالة الجمود أو اندالع النزاع، وربما 
أيضًا تؤدي حالة الجمود هذه في النهاية الى نزاع 

محتوم«.
من  مخاوفة  اإلحاطة،  خالل  سالمة،  يخف  ولم 
بكثير.  ذلك  من  أقــرب  وقت  في  النزاع  ــدالع  »ان
بالعملية  قدمًا  المضي  اآلن في  إخفاق  أي  أن  حيث 
السياسية يثبت بما ال يدع مجااًل للشك بأن البالد 
غير  السالح«،  قوة  قبضة  في  تام  بشكل  واقعة 
دون  نحول  أن  اليوم  مقدورنا  »في  ليقول  عاد  أنه 

اإلنزالق في هذه الهاوية«.
األممي  المبعوث  استبق  نفسه،  الوقت  في 
ألطراف  تحذيرية  برسالة  الوطني  الملتقى  انعقاد 
»تمارس  أنها  واعتبر  يسمها  لــم  الــداخــل  فــي 
السنة والنصف  المبادرات خالل  تعطياًل كبيرًا على 
تحدوهم  الليبيين  »أن  أن  إلى  وأشار  الماضية«، 

رغبة شديدة في توحيد مؤسساتهم في أسرع وقت 
تستفيد  نافذة  قوى  يواجهون  أنهم  غير  ممكن. 
في  السائدة  واالنقسام  الفوضى  حالة  من  ماديًا 
البالد ولذا فإنها تعزف عن العمل باتجاه التوحيد«.

األممي  المبعوث  لوح  االتهامات،  تكثيف  وأمام 
تعطيل  استمر  إذا  بديلة  طرق  اختيار  بـ»اقتراح 
التشريع«، وبين ذلك على نحو أوضح أمام مجلس 
األمن حين قال إن »هناك خالًفا في ليبيا على قانون 
مع  تواصلنا  إننا  الدستور، حيث  االستفتاء ومسودة 
آالف الليبيين، وسنعرض سيناريوهين على الليبيين 
مما  أحدهما«،  الختيار  الجامع  الوطني  الملتقى  في 
الطرق  هذه  ماهية  حول  بالتساؤل  بمراقبين  حدا 

البديلة أوالسيناريوهات المقترحة.
بل ويتسع حجم التساؤل حول تلك السيناريوهات 
والطرق البديلة في ضوء حديث سالمة عن الملتقى 
االنتقالية  الفترة  إلنهاء  طريق  خارطة  »سيرسم 

وذلك من خالل انتخابات برلمانية تتزامن مع أخرى 
مراحل.  على  تتم  انتخابات  خالل  من  أو  رئاسية، 
مع  التعامل  كيفية  بشأن  توصياته  يقدم  وسوف 
مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة صياغة مشروع 

الدستور«.
األممي  المبعوث  أعاد  فقد  نفسه،  الوقت  في 
التشاوري  المسار  اجتماعات  مخرجات  إلى  الحياة 
سيجري  أنــه  موضحًا  الليبي،  الوطني  للملتقى 
المصادقة على  إذا ستتم  ما  الملتقى »اختيار  خالل 
التشاورية  العملية  نتاج  كان  الذي  الوطني  الميثاق 

التي تمت في إطار الملتقى الوطني«.
يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري نظمها 
إلى  أبريل   5 من  الفترة  في  اإلنساني  الحوار  مركز 
 43 في  جلسة   77 وشملت  الماضيين،  يوليو   11
جاليات  تضم  التي  المهجر«  »مــدن  وفي  بلدية 
 1300 في  الليبيون  ــارك  ش كما  مهمة،  ليبية 

من  يقرب  وما  التشاوري،  بالمسار  خاص  استبيان 
اإللكتروني، وفق  البريد  300 مشاركة مكتوبة عبر 

الموقع الرسمي للملتقى.
على  »اتفاق  التشاوري  المسار  إشارات  أبرز  ومن 
توحيد المؤسسة العسكرية وخالفات حول اآلليات، 
المؤسسات  ــع  ووض والــســيــادة،  الحكم،  ونظام 
والحكم  العامة،  الوظائف  اختيار  ومعايير  المالية، 
الفيدرالي، وغيرها من الملفات التي تشهد خالفات 

واسعة منذ السابع عشر من فبراير العام 2011«.
ومع بدء العد التنازلي للملتقى، الذي يراه سالمة 
التي بدأت  االنتقالية  الفترة  »فرصة حاسمة إلنهاء 
قبل ثماني سنوات«، يبقى سؤال األجندات اإلقليمية 
ضوء  في  خاصة  قائما،  الليبي  الملف  في  والدولية 
الصراعات االقليمية والخالفات األوروبية–األوروبية 
على مناطق النفوذ في ليبيا، لكن المبعوث األممي 
قال »عندما يكون هناك رأي ليبي غالب لن تستطيع 

وسيدعم  الليبيين،  إرادة  ضد  أمر  فرض  دولة  أي 
المجتمع الدولي خيار الليبيين«.

الشأن  هذا  في  األممي  المبعوث  حديث  ورغم 
الالعب  تجاهل  صعوبة  يؤكدون  مراقبين  أن  إال   ،
لقاء  فمنذ  الوطني،  المؤتمر  انعقاد  قبل  الخارجي 
الثامن والعشرين من فبراير الماضي،  أبوظبي في 
األطراف مع  لمحتلف  االستكشافية  اللقاءات  تكثفت 
لـ»إنضاج  تحركات  في  ودوليين  محليين  فاعلين 
الطبخة«، إذ عقد سالمة لقائين في أقل من أسبوع 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  واحد 
المشري  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس 
،الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي.

الفرنسي  الخارجية  وزير  أيضًا  اللقاءات  وشملت 
جان إيف لو دريان، وسفير االتحاد األوروبي وسفراء 
ليبيا،  لدى  المعتمدين  باالتحاد  األعضاء  الــدول 
والسفير التركي سرهان إسكن. كما استمع سالمة 
من  الطرابلسي  المدني  المجتمع  مطالب  إلــى 
الملتقى خالل لقاء مع عدد من الناشطين المدنيين، 
نفسه  الملف  بحث  وجرى  مارس،  السادس من  في 
المنتخبة  والفعاليات  البلدي  المجلس  من  وفد  مع 

في مصراتة.
إذ  األممي،  المبعوث  عند  األمــر  يتوقف  ولــم 
مع  مشاورات  في  وليامز  ستيفاني  نائبته  انضوت 
أطياف وفعاليات ليبية في ورشفانة، وعبر الحاضرون 
االنتقالية  المرحلة  إلنهاء  للملتقى  دعمهم  عن 
واجتمعت  الجميع.  يرضي  سياسي  لحل  والوصول 
ممثلين  مع  نالوت  في  األممي  المبعوث  نائبة 
مكونات  جميع  أن  وأوضحت  األمازيغ،  مكون  عن 
الملتقى  في  ممثلة  تكون  سوف  الليبي  المجتمع 
الوطني المرتقب، وجمعت عضوي المجلس األعلى 
للدولة ومجلس النواب عن بني وليد، عبداهلل بلخير 

وحسن البرغوثي.
وعقب لقاء أبوظبي، كانت قطر هي أول محطات 
لقاءات السراج الخارجية التي التقى خاللها مع أمير 
قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم عقد مباحثات 
مع سفير الكويت لدى ليبيا مبارك عبداهلل العدواني 

ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.
قائد  الرئاسي مع  المجلس  رئيس  لقاء  كما كان 
)أفريكوم(  أفريقيا  فى  األميركية  العسكرية  القيادة 
دعم  أكــد  ــذي  ال والدهاوسير،  توماس  الجنرال 
واشنطن جهود »الوفاق« والمؤتمر الجامع. وأخيرًا 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  مع  المبحثات  كانت 

إردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
أسابيع،   3 مدار  وعلى  حفتر،  خليفة  المشير  أما 
إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  استقبل  فقد 
ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  التقى  كما  لودريان، 
 30 بالرجمة  العامة  القيادة  بمقر  سالمة  غسان 
األمم  من  وفد  مع  لقاًء  وأجرى  بنغازي،  كلم شرقي 

المتحدة واالتحاد األفريقي.
اإلقليمية  والتحركات  الرسائل  هــذه  ووســط 
كانت  إذ  ما  حول  قائمًا  التساؤل  يبقى  والدولية، 
غدامس ستكون المحطة األخيرة في قطار األزمات 
األممي  المبعوث  تنبؤات  ستصدق  أم  الليبي، 
في  البالد  لتجلس  األهلية«  »الحرب  أو  بـ»النزاع« 
للحلول  وانصياعها  األطــراف  كافة  إنهاك  انتظار 
السلمية، وكم من ثمن آخر سيدفعه الليبيون ثمنًا 

لمثل هذا السيناريو؟!

 املبعوث األممي وجه رسالة تحذيرية ألطراف في الداخل لم يسمها »تمارس تعطيال كبيرا«
منذ لقاء أبوظبي تكثفت اللقاءات االستكشافية ملحتلف األطراف مع فاعلني محليني ودوليني

الوسط : عالء حموده

باشاغا رمبا يستعني بامليليشيات لتأمني العاصمة

»كارنيجي«: عملية الجيش في الجنوب غيرت ميزان القوى في ليبيا
آخر  على  الضوء  ــط،  األوس للشرق  كارنيجي  مركز  سلط 
المتسارع  والتغير  الليبية  الساحة  تشهدها  التي  التطورات 
حكومة  رئيس  بين  النفوذ  صــراع  ظل  في  القوى  لميزان 
قائد  حفتر  خليفة  والمشير  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق 

الجيش الوطني الليبي.
زيارة  عقب  ويــري،  فريدريك  الباحث  كتبه  تحليل  وفي 
أن  ويــري  رأى  الماضي،  فبراير  شهر  في  صبراتة  لمدينة 
في  القوى  موازين  في  كبيرًا  تحواًل  األخيرة شهدت  األسابيع 
الجنوب،  على  حفتر  بقيادة  الليبي  الجيش  عملية  عقب  ليبيا 
الجوية  والقواعد  االستراتيجية  النفط  حقول  على  وسيطرته 

هناك.
في  المتحدة  األمــم  مسؤولي  أحــد  عن  المحلل  ونقل 
طرابلس، قوله: »إعادة خلط أوراق اللعب«، مشيرًا إلى تأهب 
حفتر لشن هجوم على طرابلس، حيث فشلت حكومة الوفاق 
قبضتها،  إحكام  في  دوليًا،  والمدعومة  المعزولة  الوطني 
وتنهب  إقطاعيات  إلى  العاصمة  تحول  الميليشيات  وتركت 

خزائن الدولة، بحسب وصفه.
يقدمه  الذي  والمالي  العسكري  الدعم  إلى  ويري،  وأشار 
حلفاء حفتر )اإلمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا وروسيا( 
في حملته العسكرية، في وقت تتطلع الواليات المتحدة إليه 
بوجود  احتفاظها  مع  رسميًا  طرابلس  حكومة  وتدعم  بحذر، 

قوات استخباراتية وعمليات خاصة بين قواته في بنغازي.
نحو  على  يرون  أميركيين  دبلوماسيين  أن  المحلل  ونقل 
متزايد أن حفتر أمر حاسم في تحريك ليبيا إلى ما بعد فترة 
تدعم  »واشنطن  بأن  ذلك  على  مدلاًل  مطولة،  »انتقالية« 
إلى  حفتر  حملة  تحويل  لمحاولة  المتحدة  األمم  جهود  اآلن 
وقت  في  الوطنية  واالنتخابات  للحوار  مؤتمر  لعقد  دفع  قوة 

الحق من هذا العام.
اإلمــارات،  خاصة  حفتر،  المشير  حلفاء  أن  الكاتب،  ورأى 
لالستيالء  الجنوب  عبر  مسيرته  تقوده  أن  في  يأملون 
الوفاق،  حكومة  معقل  طرابلس،  العاصمة  على  العسكري 
في الوقت الذي يعاني الجيش الوطني الليبي تشتتًا، وتبتعد 
لبعض  المحتملة  المقاومة  عن  فضاًل  اإلمداد،  خطوط  عنه 

ميليشيات طرابلس وضواحيها.
إلى  واقعي«  »دخــول  على  يراهن  ربما  المشير  أن  غير 
مع  اآلن  طبخها  يتم  جديدة  صفقة  بوابة  من  العاصمة 
رفضه،  يمكن  هذا  حتى  لكن  السلطة،  لتقاسم  )السراج( 
ربما بعنف، من المجموعات المسلحة في شمال غرب البالد، 

حسب المحلل.
المليئة  الجنوب  إلى أن »حفتر عزز نفوذه في مدن  وأشار 
اتفاقات  خالل  من  الصعبة  االقتصادية  واألوضاع  بالجريمة، 
الوفاق  حكومة  عجز  من  يئس  بعضها  قبائل،  مع  وتحالفات 
المنافسين  ضد  النفوذ  عن  يبحثون  ــرون  واآلخ الوطني، 
توفير  خــالل  من  ــارة  ت حفتر  استغله  ما  وهــو  المحليين، 

اإلمدادات وتارة بإشعال التوترات الطائفية من خالل تفضيل 
بعض القبائل على اآلخرين«.

وووصف المحلل، حفتر، بـ»الظل الذي يحوم على المدينة 
بعد  الغرب  إلى  أنظاره  فقلب  بالشرق،  فاز  بعدما  )مصراتة(، 

سنوات من القتال الطاحن«.
على  منقسمة  مدنًا  يضم  ليبيا  »غرب  إن  المحلل  يقول 
المسلحة تميل لدعم  الجماعات  انتشار لبعض  نفسها وسط 
الوفاق(«،  )حكومة  لمنافسه  منضمة  اسميًا  أنها  رغم  حفتر، 
رغم  النظام  الستعادة  بحفتر  قبواًل  »هناك  أن  إلى  مشيرًا 

المتعددة لحفتر«. التناقضات 
ويوضح المحلل، أن »حفتر يقول إنه يبني مؤسسات الدولة 
ويقاتل الميليشيات، لكنه في الواقع اعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
التزامه  مؤخرًا  أعلن  لقد  تقدمه.  في  المحلية  الميليشيات 
باالنتخابات الوطنية، لكن في الماضي جادل بأن ليبيا ليست 

مستعدة للديمقراطية وتحتاج إلى حكم عسكري«.
وأشار إلى تناقض آخر لحفتر وهو كرهه لإلسالميين، حيث 
2014: »ال نحتاج إلى الشريعة اإلسالمية هنا.  قال في العام 

المحلل رصد أن  بالفعل في قلوبنا«. لكن  الشريعة موجودة 
باسم  المعروف  لإلسالم  المحافظ  الحرفي  التفسير  »أتباع 

السلفية هم أقوى مؤيديه العسكريين«.
تسمى  السلفيين  من  ميليشيا  قائد  عن  المحلل،  ونقل 
التي  الناجم،  موسى  يدعى  ــوادي«،  ال »لــواء  أو  ــوادي«  »ال
السلفيين  وزمالءه  أنه  المدينة،  في  األمن  توفير  إلى  تهدف 
أنهم  إال  لحفتر  التبعية  على  اعتراضهم  من  الرغم  على 
يؤمنون بالمبدأ العقائدي السلفي حول طاعة المرء للسلطة 
السياسية المحلية في المنطقة الجغرافية، التي يمثلها هذه 

األيام حفتر.
مصراتة  سلفيي  أن  إلى  نفسه،  الوقت  في  الباحث  وأشار 
في  صاعدة  قوة  يمثلون  بينما  بالسياسة،  محترفين  ليسوا 
المدارس والمساجد، وأيضًا في قطاع الشرطة، حيث يقومون 
باإلضافة  والكحول،  المشروعة  غير  المخدرات  ضد  بدوريات 
المعارض  مثل  إسالمية  غير  يعتبرونها  التي  األنشطة  إلى 
السلفيين  من  لعدد  »يمكن  أنــه  المحلل  ورأى  الفنية. 
أثناء تقدمه نحو  أن يكونوا حلفاء مفيدين لحفتر  المسلحين 

العاصمة«.
ضواحي  في  األوضاع  على  الضوء  سلط  كارنيجي،  باحث 
جعل  مما  الميليشيات،  رجال  بعديد  تمتلئ  التي  العاصمة، 
تتعدى  وسلطاتها  أكبر،  إرباك  في  تتسبب  الليبية  الميليشيا 

قوة الشرطة.
النظرية،  الناحية  »من  قائاًل:  الميليشيات  المحلل  ووصف 
في ظل الحكومة. لكن انزع العناوين والشعارات وتجد أنها ال 

تدين ألي قائد شرطة بل لزعماء ميليشيات األحياء«.
وزير  باشاغا،  فتحي  كارنيجي،  باحث  قابل  طرابلس،  في 
»يمتلك  بأنه  إياه  واصفًا  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الداخلية 
نفوذًا كراٍع للميليشيات في مسقط رأسه بمصراتة التي تعد 

قوة عسكرية واقتصادية شرق طرابلس«.
طاغوت  بتفكيك  باشاغا  تعهد  »رغم  إنه  المحلل،  يقول 
أنه  إال  رسمية،  أمن  قوات  وبناء  العاصمة  في  الميليشيا 
لتأمين  االحتياطية  القوة  من  كنوع  سيدعوهم  بأنه  أخبرني 

العاصمة، إذا خرجت األمور عن السيطرة«.
وزارته  مكتب  أنشأ  المفوض  الداخلية  »وزير  إن  ويضيف 
في كلية تقنية قديمة في الجهة الغربية من طرابلس واتخذ 
الميليشيات  للحد من قوة  اإليجابية  الخطوات  بالفعل بعض 
بالوالء  يدينون  كانوا  الذين  الشرطة  مديري  فصل  مثل 

للميليشيات، كما أنه يعمل على تدريب الشرطة الليبية«.
للعواصم  إعجاب  مثار  كان  باشاغا  »أداء  أن  إلى  وأشــار 
الستعادة  عليه  كبيرة  آمااًل  ووضعوا  وواشنطن  األوروبية 
متزايد  وبشكل  ــة،  ــي األوروب الحكومات  أن  غير  النظام، 
واشنطن، ترى أن المشهد قد تغير اآلن مع حفتر في األفق«.
حظي  الجنوبي  حفتر  »تقدم  بأن  تحليله  الكاتب  واختتم 
بدعم ضمني شخصيات مصراتة بمن فيهم باشاغا فيما بدا 
القوي  الجنرال  مع  اتصال  على  كانت  مصراتة  شخصيات  أن 
حكومة  في  إدراجــه  يسهل  أن  شأنه  من  محتمل  لترتيب 

مستقبلية، شريطة رفض الحكم العسكري«.

القاهرة–الوسط

 واشنطن ترى أن المشهد تغير اآلن مع الجيش

حفتر يكره »اإلسالميين« ويحظى بدعم السلفيين

< املشير خليفة حفتر



محليات 04

طرابلس ــ الوسط

بروكسل ــ علي أوحيدة

طرابلس – الوسط

الجزائر - عبدالرحمن أميني 

وزير  طائرة  حطت  الماضي،  اإلثنين  يوم 
في  لودريان  جان-إيف  الفرنسي  الخارجية 
ربما  حاسم،  توقيت  في  طرابلس  العاصمة 
إلى  خالله  من  الفرنسية  الدبلوماسية  سعت 
الليبية  األزمة  من  باريس  مواقف  تأكيد  إعادة 
للجيش  العام  القائد  بين  أبوظبي  لقاء  عقب 
الرئاسي  المجلس  ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير 
للملتقى  التنازلي  العد  بدء  ومع  السراج،  فائز 

أممية. برعاية  الذي يحظى  الليبي  الوطني 
الوزير الفرنسي أعاد طرح اتفاق باريس على 
العاصمة  زيارته  خالل  الليبية  التفاعالت  طاولة 
بأنها  مراقبون  وصفها  خطوة  في  طرابلس، 
محاولة إلحياء االتفاق الذي لم يسجل أي تطور 
مع  الدبلوماسي  النزاع  دائرة  ووسع  بل  يذكر، 

الليبي. الملف  في  إيطاليا 
شدد  اإلثنين،  مساء  السراج،  مع  لقاء  وخالل 
باريس  اتفاق  »احترام  ضرروة  على  لودريان 
الماضي«،  العام  مايو  عليه  االتفاق  جرى  التي 
اتفاق  تنفيذ  في  »األمل  عن  عبر  أنه  بيد 
أبوظبي سريعًا بروح الوئام الوطني والتعاون«، 

في إشارة إلى لقاء السراج وحفتر مجددًا في أبو 
إنهاء  على  اتفقا  حيث  الماضي،  الشهر  ظبي 

انتخابات عامة. االنتقالية من خالل  المرحلة 
في  اتفقوا،  الليبيين  القادة  أن  إلى  يشار 
طريق  خارطة  على  باريس،  في  الماضي  مايو 
إجراء  بينها  من  األزمة،  لحل  بنود  ثماني  من 

.2018 نهاية  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 
الخارجية  وزير  عن  صدرت  التي  المواقف 
تأكيدات  من  تخُل  لم  الزيارة،  خالل  الفرنسي، 
خطة  دعم  مثل  ثابتة  دولية  مواقف  على 
لتوحيد  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
انتخابات رئاسية وبرلمانية  المؤسسات، وإجراء 
الحل  مفتاح  أن  إلى  واإلشارة  العام،  نهاية 
أويملكه  عسكريًا،  يكون  لن  الراهنة  لألزمة 

طرف واحد.
من  لكثير  الفتًا  كان  المقابل،  وفي  لكن، 
العاصمة  من  لودريان  إشادة  المتابعين 
طرابلس بـ»التقدم الكبير« الذي أنجزه الجيش 
اإلرهابية  الجماعات  مواجهة  في  الوطني 
والمنظمات  المنظمة  الجريمة  وجماعات 
االستقرار  عدم  أججت  التي  المسلحة  األجنبية 

لفترة طويلة. المنطقة  في 
هذه  أن  عسكريون،  مراقبون  ويرى 

االرتياح  على  واضحة  إشارة  تعتبر  التصريحات 
الوطني،  للجيش  باريس  دعم  لنتائج  الفرنسي 
إذ شنت القوات الجوية الفرنسية سلسلة غارات 

جوية، مطلع فبراير في شمال تشاد.
بالمعهد  األكاديمي  ساعد،  بن  علي  ويقول 
باريس،  بجامعة  السياسية  للجغرافيا  الفرنسي 
السياسة  في  تحواًل  »يؤكد  الدور  هذا  إن 
»التحالف  أنه  ويضيف  ليبيا«،  في  الفرنسية 
دول  مع  فرنسا  فيه  اندرجت  الذي  االستراتيجي 
حسب  ليبيا«،  في  سياستها  يحدد  وبات  الخليج 

تعبيره.
الوطني  الملتقى  يغب  لم  نفسه،  الوقت  في 
كان  إذ  ليبيا،  إلى  لودريان  زيارة  أجندة  عن 

غسان  األممي  المبعوث  مع  مباحثاته  محور 
سالمة، لكن لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن 
اعتبروا  المحادثات، لكن مراقبين  تفاصيل هذه 
التنافس  سياق  في  تأتي  المباحثات  هذه  أن 

الملف. اإليطالي على هذا  الفرنسي- 
اإليطالي  الوزراء  رئيس  أعلن  وأن  وسبق 
بالده  أن  الماضي  األسبوع  كونتي،  جوزيبي 
الشهر،  هذا  نهاية  الملتقى  تنظيم  على  تعمل 
»نوفا«  وكالة  نقلتها  تصريحات  معتبرًا–حسب 
إلى  للوصول  أساسية  »خطوة  اإليطالية–أنه 
حول  للتساؤل  متابعين  دفع  مما  حل سياسي«، 
التوقيت،  تحديد  في  اإليطالية  الثقة  مصدر 

تنظيمه؟ على  إيطاليا  وكيف ستعمل 

كانت  الفرنسي،  الدور  لتعزيز  محاولة  وفي 
لدعم  يورو  ألف   876 بمبلغ  باريس  مساهمة 
تقديم  إلى  تهدف  ليبيا؛  في  مشاريع  ثالثة 
المتضررة  للمجتمعات  اإلنسانية  المساعدات 
السلطات  ودعم  والتغذية،  الصحة  مجالي  في 
أن  يذكر  ناجحة.  بلدية  انتخابات  إجراء  في 
والصحة  اليونيسف  منظمتا  تنفذها  المشاريع 

اإلنمائي. والبرنامج  العالمية، 
أهمية  تكتسي  »ليبيا  فإن  حال،  أي  على 
التعبير  وهو  فرنسا«،  ألمن  بالنسبة  قصوى 
الفرنسي  الوزير  لسان  على  بوضوح  ورد  الذي 
موجهين  سؤالين  على  رده  معرض  في 
)البرلمان(  الفرنسية  الجمعية  في  للحكومة 
ًهامًا  سببا  مراقبون  ورآه  الماضي،  الجمعة 
التي  األخيرة  التطورات  إلى  بالنظر  للزيارة، 
األعباء  يضاعف  ما  وهو  الجزائر،  شهدتها 
الستشراف  الفرنسية  الخارجية  السياسة  على 

المنطقة. مستقبل  سيناريوهات 
في  االقتصادي  البعد  تجاهل  يمكن  وال 
الدائر  الصراع  ضوء  في  فرنسي،  تحرك  أي 
ليبيا،  في  والغاز  النفط  مصادر  على  للسيطرة 
بين  الحادة  للتوترات  رئيسية  مادة  يعد  الذي 

وإيطاليا. فرنسا 

الصيف  النفطي  الهالل  على  الجيش  وسيطر 
من  الماضي  فبراير  في  تمكن  كما  الماضي، 
نفط  حقلي  أكبر  والشرارة،  الفيل  حقلي  تأمين 
في ليبيا، واللذين تعمل فيهما شركة »توتال« 
العام  منذ  أخرى  شركات  جانب  إلى  الفرنسية 
المقابل،  في  مشترك،  مشروع  بموجب   1994
شركة  تشارك  للنفط  الوطنية  المؤسسة  فإن 
ألكثر  مشروعات  في  للنفط  اإليطالية  »إيني« 

من نصف قرن.
في  الخارجية  وزير  الدايري،  محمد  ويقول 
الموقتة في طبرق، في مقابلة  الليبية  الحكومة 
إن  السويسرية  جنيف«  دو  »تريبون  جريدة  مع 
المسلح  الصراع  ليبيا عزت  المطلعة في  الدوائر 
وتوتال  اإليطالية  إيني  بين  »التنافس  إلى 

الفرنسية«.
والكعكة  األمني  الهاجس  بين  وما 
نهاية  حول  قائمًا  التساؤل  يبقى  االقتصادية، 
الملف  على  األوروبي–األوروبي  التنافس  هذا 
سلبية«  »تدخالت  البعض  يراها  ما  أو  الليبي، 
تعيد األمور إلى الوراء، وحول ما إذ كان الملتقى 
الوطني سيعيد الكرة إلى الداخل الليبي ويحجم 
أو  إيطالية  أو  الخارجية سواء فرنسية  التدخالت 

غيرهما.
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لودريان في طرابلس: رسائل فرنسية قبل امللتقى الوطني
وزير الخارجية الفرنسي عبر عن األمل 

في تنفيذ اتفاق أبوظبي سريعاً

 »داعش« فقد السيطرة على سرت 
إال أنه يمثل قوة فعالة في البالد

ليبيا سقطت في مرحلة انتقالية لم 
تنته وأدت لتفتيت مؤسساتها السياسية

ارتياح فرنسي لنتائج دعم الجيش 
الوطني في عملية الجنوب الليبي

أومبارتو  الليبية،  الشؤون  في  الخبير  قال 
بذلتها  التي  األخيرة  الجهود  إن  بروفاسيو 
السيطرة  النتزاع  المتنافسة  الليبية  اإلدارات 
بإزكاء  تهدد  البالد  جنوب  في  المقاتلين  من 
المصالحة  اتفاقات  العرقية وتعريض  التوترات 

الهشة للخطر، على حد تعبيره.
نشره  خاص  تحليل  في  بروفاسيو  وأوضح 
في  االستراتيجية  للدراسات  الدولي  المعهد 
زيوريخ أنه بعد ثماني سنوات من الثورة التي 
في  ليبيا  سقطت  القذافي،  بمعمر  أطاحت 
تفتيت  إلى  أدت  بعد  تنته  لم  انتقالية  مرحلة 
بين  التوترات  وزادت  السياسية،  مؤسساتها 
معرضة  وتركتها  والمحلية،  القبلية  الجماعات 

بشكل كبير لتأثير الالعبين الخارجيين.
أطلق  القانون  سيادة  غياب  أن  وأضاف 
االتجار  في  الناشطة  اإلجرامية  الجماعات  أيدي 
بالبشر، وبينما أدت جهود االتحاد األوروبي إلى 
عدد  زاد  ليبيا،  من  الهجرة  تدفقات  من  الحد 
وتعرضوا  البالد،  في  المحتجزين  المهاجرين 

لسوء المعاملة.
سهولة االختراق

اإلرهابية  المنظمات  أن  الخبير  ورأى 
من  تمكنت  األجنبية  المسلحة  والجماعات 
للعبور  الحدود  اختراق  سهولة  من  االستفادة 
إفريقيا، الفتًا  استراتيجي في شمال  إلى موقع 
إلى أنه على الرغم من فقدان تنظيم »داعش« 
 ،2016 العام  في سرت  معقلها  على  السيطرة 

إال أنه ال يزال يمثل قوة فعالة في البالد.
أعلن مسؤوليته عن  التنظيم  أن  إلى  وأشار 
 2018 عام  خالل  طرابلس  في  هجمات  ثالث 
رفيعة  رمزية  مؤسسات  استهدفت  وحده، 
بتعطيل   ،2018 أبريل  في  وهدد  المستوى، 
منطقة  أنحاء  جميع  في  االنتخابية  العمليات 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
كان الهجوم الذي وقع في 2 مايو 2018 على 
في طرابلس  لالنتخابات  العليا  المفوضية  مقر 
هناك  ويظل  التهديد،  هذا  من  واضحًا  جزًءا 
خطر كبير من أن تنظيم الدولة اإلسالمية قد 
يشنُّ المزيد من الهجمات التخريبية في هذه 

البلدان، وفق الخبير الدولي.
أعاد  »داعش«  تنظيم  إن  بروفاسيو  وقال 
حيث  ليبيا،  وجنوب  وسط  في  صفوفه  رصَّ 
للحكم  خاضعة  وغير  شاسعة  مساحة  تقاسم 
والجماعات  األخرى  اإلرهابية  المنظمات  مع 

المسلحة األجنبية.
وبين الخبير أنه في مواجهة تهديد إرهابي 
األفريقية  األمريكية  القيادة  وسعت  متصاعد، 
عملياتها  نطاق  2018 من  عام  في  )أفريكوم( 
من  كثير  في  مستهدفة  ليبيا،  جنوب  لتشمل 

فبراير في شمال تشاد.
التي  الفرنسية،  الجوية  الغارات  وجاءت 
جماعة  )وهي  المقاومة  قوى  اتحاد  استهدفت 
الحكومة  من  طلب  بعد  تشادية(،  متمردة 
مهمًا  شريًكا  باريس  تعتبرها  التي  التشادية، 

لمكافحة اإلرهاب في الساحل.
جهد عسكري منسق

إلى  وبالنظر  أنه  إلى  بروفاسيو  وأشار 
والرئيس  حفتر  بين  جرى  الذي  االجتماع 

األحيان مواقع المتشددين المنتسبين لتنظيم 
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

النتائج  إن  بروفاسيو  يقول  ذلك،  ومع 
جدية  شكوًكا  تثير  األخيرة  للغارات  المختلطة 
حول فعالية النهج المتبع، وتسببت غارة جوية 
والتي   ،2018 نوفمبر   30 في  العوينات  في 
من   11 فيها  قتلت  أنها  »أفريكوم«  زعمت 

مقاتلي القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.
ولفت الخبير إلى أن هذه الغارة أثارت جداًل 
اتهموا »أفريكوم« بقتل  الذين  الطوارق،  بين 
أفراد منهم، معتبرًا أن هذه االحتجاجات أبرزت 
الوطني  الوفاق  حكومة  من  الطوارق  إحباط 
وشركائها  لها  مقرًا  طرابلس  من  تتخذ  التي 

األجانب في الحرب ضد اإلرهاب.
التي  العسكرية  العملية  إلى أن  وأشارالخبير 
الليبي،  الجنوب  في  الليبي  الجيش  أطلقها 
لمكافحة  مهمة  ظاهريًا  »كانت  إنها  قائاًل 
من  كل  في  وبنجاح  الحال  كان  مثلما  اإلرهاب 
بنغازي ودرنة، لكنها كانت أيضًا فرصة مهمة 
للمشير حفتر الكتساب سيطرة إقليمية أكبر في 

المنطقة.
وقال الخبير إنه وفًقا للجيش الوطني الليبي، 
المسلحة  الجماعات  إلزالة  أيضًا  التخطيط  تم 
المتمردين  قوات  ذلك  في  األجنبية–بما 
تجدر  السياق،  هذا  وفي  ليبيا،  التشادية–من 
التي  الجوية  الغارات  من  سلسلة  إلى  اإلشارة 
أوائل  في  الفرنسية  الجوية  القوات  نفذتها 

أكتوبر  في  نجامينا  في  ديبي  إدريس  التشادي 
تقدم  رؤية  عدم  الصعب  من  فإنه   ،2018
الجيش الوطني الليبي في جنوب ليبيا والغارات 
من  كجزء  تشاد  شمال  في  الفرنسية  الجوية 
مسبًقا  له  التخطيط  تم  منسق،  عسكري  جهد 

بين بنغازي وانجامينا وباريس.
الرئاسي  المجلس  رئيس  أن  وأضاف 
ثقة  ويفقد  متزايدة،  عزلة  في  السراج،  فائز 
من  جاء  الذي  »اإلدعاء«  أن  معتبرًا  حلفائه، 
كانت  قواتها  بأن  الوطني  الوفاق  حكومة 
المتحدة  الواليات  مع  غارة مشتركة  جزًءا من 
في  اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة  ضد 
محاولة  وكأنه  بدا  ليبيا،  غرب  جنوب  أوباري، 
تأكيد  وإعادة  االهتمام  الستعادة  يائسة 
وليس ضربة  المتحدة،  الواليات  مع  شراكتها 

اإلرهابية. المنظمة  إلى  مهمة موجهة 
وخلص الخبير في الشؤون الليبية )أومبارتو 
فرنسا  دعم  مع  »بالمقارنة  أنه  إلى  بروفاسيو( 
الواليات  موقف  تفسير  يمكن  لحفتر،  القوي 
أن  يبدو  فيما  الحذر،  شديد  أنه  على  المتحدة 
الواقع،  األرض  على  للتغييرات  انعكاس  ذلك 
أثار  حفتر  أحرزه  الذي  التقدم  أن  المؤكد  ومن 
في  النظر  تعيد  التي  واشنطن،  في  الشكوك 
عالقتها بالسراج، إنه شريك ضعيف ال يفقد ثقة 
حلفائه األجانب الرئيسيين فحسب، بل وأيضًا 
نفسه  ويجد  العاصمة  في  الميليشيات  دعم 

يقوض بشكل متزايد حلفاءه في طرابلس«.

الدفع باتجاه الجنوب الليبي يختبر العالقات العرقية 
ويعيد النظر في التحالفات اإلقليمية

واشنطن تتعهد بـ 500 ألف دوالر 
لدعم مديرية أمن طرابلس

وزارة  إلى  دعم  المتحدة،بتقديم  الواليات  تعهّدت 
ألف   500 »بقيمة  الوطني  الوفاق  بحكومة  الداخلية 
فتاكة  غير  أسلحة  القتناء  مساعدة  صورة  في  دوالر 
لالستجابة السريعة لدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات 
السفارة  أصدرته  بيان  وفق  طرابلس«  أمن  مديرية 

األميركية لدى ليبيا.
جاء التعهد األميركي عقب اجتماعات عقدها القائم 
باألعمال في سفارة الواليات المتحدة لدى ليبيا السفير 
أفريقيا  في  األمريكية  القيادة  وقائد  بودي  وليام  بيتر 
زيارتهما  خالل  فالدهاوزر  توماس  الجنرال  )أفريكوم( 
إلى طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
الداخلية  بوزارة  والمفوض  الثالثاء،  أمس  من  أول 
حكومة  في  المسؤولين  كبار  من  وعدد  باشاغا  فتحي 

الوفاق الوطني.
بودي  إن  البيان  في  األميركية  السفارة  وقالت 
المسؤولين في  ووالدهاوز جددا خالل اجتماعتهم مع 
لليبيا  المتحدة  الواليات  دعم  على  »التأكيد  طرابلس 
كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة في ظل حكومة قادرة 

على خدمة الشعب الليبي«.
أيضا  الزيارة  خالل  بودي  وليام  ابيتر  السفير  وأكد 
االقتصادية  اإلصالحات  بتنفيذ  اإلسراع  أهمية  »على 
الشاملة، وتعزيز استقرار إنتاج النفط وضمان قدر أكبر 
الليبية،  المالية للمؤسسات االقتصادية  من الشفافية 
بما في ذلك المصرف المركزي الليبي«. وأضاف قائال: 

»لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية«.
اليوم  طرابلس  إلى  زيارتي  »توضّح  بودي:  وتابع 
التزام الواليات المتحدة المستمرّ تجاه حكومة الوفاق 
الوطني والمصالحة السياسية في ليبيا. وتقف الواليات 
لتحقيق  سعيه  في  الليبي  الشعب  جانب  إلى  المتحدة 

هدفه المتمثل في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا 
وازدهارًا في جميع أنحاء ليبيا«.

وأوضح أنه ووالدهاوزر شكرا السراج وباشاغا »على 
وغيرها  )داعش(  مكافحة  في  القوية  ليبيا  شراكة 
األمم  قوائم  على  المصنفة  اإلرهابية  الجماعات  من 
من  المزيد  تجنّب  أهمية  »على  وشددا  المتحدة«، 
من  ويزيد  اإلرهاب  يقوّي  أن  شأنه  من  الذي  الصراع 

المصاعب االجتماعية واالقتصادية«.
تعهّدت  المتحدة  »الواليات  فإن  البيان  وبحسب 
صورة  في  دوالر  ألف   500 بقيمة  دعم  بتقديم 
لالستجابة  فتاكة  غير  أسلحة  القتناء  مساعدة 
قدرات  لتعزيز  الداخلية  وزارة  جهود  لدعم  السريعة 

أمن طرابلس«. مديرية 
البيان أن »هذه المساعدة الجديدة تأتي  وأوضح 
المقدمة  أميركي  دوالر  مليون   30 لمبلغ  كتكملة 
أولويات  لدعم  المستمرة  األمنية  المساعدة  ضمن 
توفير  مشاريع  ذلك  في  بما  الوطني،  الوفاق  حكومة 
في  والمساعدة  طرابلس،  أمن  لمديرية  التدريب 
الرئيسية،  المطارات  في  الدولية  المعايير  تنفيذ 
ليبيا،  في  الحدود  أمن  إدارة  على  القدرة  وتحسين 
وإزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت، ودعم إصالح 
الفاعلة  الجهات  بين  التنسيق  وبناء  األمن،  قطاع 

االنتخابات«. الصلة قبل  ذات 
من  بالرغم  أنه  إلى  األميركية  السفارة  بيان  ولفت 
والتصدي  األمن  لتعزيز  ضرورية  المبادرات  هذه  »أّن 
للتهديدات الحالية«، إال أنه نبه إلى »أّن الحّل الدائم 

الوحيد لليبيا هو الخروج من مأزقها السياسي«.
»عن  ختام  في  بودي  وليام  بيتر  السفير  وأعرب 
ألمين  الخاص  للممثل  القوي  المتحدة  الواليات  دعم 
عام األمم المتحدة الدكتور غسان سالمة وعمله على 
الليبيين  ومساعدة  الحُكم  وتحسين  الحوار  تسهيل 

على االستعداد إلجراء انتخابات موثوقة وآمنة«.

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية:

البعثة األممية تتسلم 
مسودة العقد االجتماعي

مسودة  األممية  البعثة  تسلمت 
الليبي،  االجتماعي  للعقد  مقترحة 
السالم«  »صناع  فريق  أعضاء  أعدها 
الذين  بالمشروع،  العمل  ومجموعة 
األممية  البعثة  رئيس  نائب  التقوا 
وليامز، في  ليبيا ستيفاني  للدعم في 

مقر البعثة بالعاصمة طرابلس.
سلم الفريق، خالل اللقاء الذي عُقد 
االجتماعي  العقد  مسودة  اإلثنين، 
من  أكثر  بأسماء  قائمة  وكذا  للبعثة، 
كل  في  فاعلة  ليبية  شخصية   840
المجاالت من الذين شاركوا في الحوار 

الذي عُقد أواخر العام الماضي.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سُبل 
إنجاح  في  االجتماعي  العقد  مساهمة 
الملتقي الوطني الليبي، المقرر عقده 
إشراف  تحت  المقبلة  األسابيع  في 

البعثة االممية لدى ليبيا.
الحوارية  الجلسات  أولى  وكانت 
انطلقت  السالم  صناع  فريق  لمبادرة 
بالعاصمة  الماضي  نوفمبر  في 
»العقد  عنوان  تحت  التونسية 
وقد  الوصول«.  طريق  االجتماعي 
والصحفية  الفنية  النخب  دور  تناولت 
المجتمعي  الفكر  بناء  في  والرياضية 

الليبي.

الفروف: ليبيا عانت من التدخل
األجنبي ونواصل جهود الحل

نظيره  لقاء  إن  الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  قال 
الجزائري رمطان لعمامرة سمح بتبادل التحليل حول األوضاع 
في ليبيا وكذا آفاق الحل السلمي، منتقدًا التدخالت الخارجية 

وما تجلبه من إطالة لعمر األزمة.
وأكد الفروف، في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الحكومة 
عدة  أن  حاليًا،  موسكو  يزور  الذي  الجزائري  الخارجية  ووزير 
دول من بينها ليبيا عانت كثيرًا من التدخل األجنبي، مشددًا 
على أهمية التزام الدول بعدم التدخل بشؤون الدول األخرى، 
لكنه أبدى تقديرًا لجهود الجزائر ألجل حل األزمات تحديدًا 

في ليبيا ومالي.
وأكد أن دول منطقة شمال أفريقيا يقع على عاتقها جهود 
والجزائر  روسيا  مواصلة  مؤكدًا  االستقرار،  على  الحفاظ 
األفريقي  االتحاد  إطار  في  الليبية،  األزمة  لحل  جهودهما 

واألمم المتحدة والجامعة العربية.
ورحب وزير الخارجية الروسية بإجراء لعمامرة أوّل زياراته 
عن  أبلغنا  »لعمامرة  أّن  مضيًفا  تعيينه،  بعد  روسيا  إلى 
الرافضة  االحتجاجات  إلى  إشارة  في  الجزائر«  في  التطوّرات 
لواليته  بوتفليقة  الرئيس  وتمديد  االنتخابات  لتاجيل 

الرئاسية الرابعة.
وشدّد الفروف على أّن »الشعب الجزائري هو من سيقرّر 
خطة  تدعم  »روسيا  أّن  معلنًا  دستوره«،  على  بناًء  مصيره 

الجزائر بشأن الحوار الوطني«.

<  مدرعات تابعة للجيش لحظة دخولها منطقة القطرون بالجنوب الليبي

<  لودريان خالل لقائين مع سالمة والسراج يوم اإلثنين الماضي
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حوار – سالم العبيدي

رئيس مؤسسة الطاقة الذرية بالحكومة الموقتة: 

إمكانات ليبيا ال تسمح ببرنامج نووي

مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائي لـ »الوسط«:

بنغازي دون إرهاب والخاليا نائمة في املدينة

النفط يحمل مخاطر إشعاعية.. والشركات خارج الرقابة 7 سنوات
إنها  أم  جديدة،  بقوانين  العمل  ستبدأ  المؤسسة  هل   ●

امتداد لتلك التي نشأت عام 1973 م؟
 هي ذات المؤسسة، وتعمل تحت ذات القانون رقم 54 لسنة 
في  ونشاطاتها.  تبعيتها  وجهة  مهامها،  يحدد  الذي   ،1973
السابق كان لها فرع واحد، وهو موجود في العاصمة طرابلس 
فقط ، التي يتبعها المركز المرجعي، أو ما يسمى بمركز البحوث 
النواحي  جميع  في  جدًا  كبير  دور  لها  وكان  بتاجوراء،  النووية 
والطبي،  والغذائي،  اإلشعاعي،  البيئي  التلوث  دراسة  من حيث 
كما أن بناء الكوادر المتخصصة في هذا الجانب كان من ضمن 

أهداف المؤسسة.
● كنت من ضمن العاملين بالمؤسسة سابًقا ؟

البحوث  لمركز  التابعين  الباحثين  ضمن  من  كنت  أنا   -
النووية ، وتم إيفادي للدراسة بالخارج تخصص فيزياء طبية.

● ولماذا تخصص الفيزياء الطبية ..؟
في  يتخصص  أن  يجب  الباحث  إن  القول  المغالطة  من 
البحوث  مركز  في  العمل  من  يتمكن  حتى  النووية  الفيزياء 
السلمية  الجوانب  تشمل  الذرية  الطاقة  فمؤسسة  النووية، 
في  غير  ال  فقط  البحثي  المجال  في  عملت  وليبيا  والعسكرية، 

المجال العسكري، إلى نهاية التسعينيات.
● هل كان المفاعل الليبي ذي طبيعة عسكرية ..؟

 ال، كان المفاعل بحثيًا وليس تصنيعيًا كما يتوقع البعض، 
لذلك سمي بمركز البحوث النووية، على العكس من المفاعالت 

النووية الموجودة في العالم.
● لكن سياسيين ودبلوماسيين تحدثوا وقتذاك عن أبحاث 

متقدمة جدًا في ليبيا، ما أثار ضجة كبيرة حول البرنامج؟
نعم، كانت هناك أبحاث، لكن الضجة التي حدثت جزء منها 
سياسي أكثر منه جزء خاص بالتصنيع النووي، والقول إن ليبيا 
هو  كثيرة  مبالغ  أوصرفت  النووية،  األسلحة  أوسلمت  امتلكت 

محض افتراء.
ليبيا من بين الدول غير الموقعة على معاهدة حظر انتشار 
الدولة  لدى  طموح  وجود  يعني  وهذا  الشامل،  الدمار  أسلحة 

الضغوط  تصاعدت  ليبيا  على  األسلحة.وعالوة  هذه  لتصنيع 
حينها على ما كانت تسمى بـ»محور الشر« التي تشمل العراق 

وإيران وكوريا الشمالية.
وعلى ضوء هذا الكالم، وبعد أن استجابت ليبيا ووقعت على 

المعاهدة في نهاية 2002 م، خف الضغط اإلعالمي.
● وما تأثيرات حرب العراق على القرار الليبي ...؟

المعدات  وسلمنا   2002 العام  في  المعاهدة  وقعت  ليبيا 
يتصور  مثلما  ليس  لكن  طموح،  برنامج  هناك  وكان  البحثية، 
البعض إنه مشروع لتصنيع القنابل الذرية، ولكنها أبحاث قريبة 

من هذا.
أما  الحقيقي،  حجمه  من  أكبر  الملف  أعطوا  وإعالمه  الغرب 
إذا كان هناك جانب آخر يخص الجانب العسكري في المؤسسة 
في السابق فهذا ليس لدينا به علم، ولكن حين يجري تطوير 

عسكري للبرنامج فهذا موضوع سري لم يكشف عنه .
● في حوار مع أحد العلماء العراقيين حول برنامج العراق 
النووي قال .. بأن المشاريع النووية تحصن الدول ضد الغزو 

من الدول الكبرى، فما رأيك في هذا القول ؟

فنية  نقاشات  إلى  يحتاج  ال  موضوع  النووية  القنبلة  صناعة 
ضخمة،  ميزانيات  أيضًا  يحتاج  بل  فقط،  وبحثية  وتقنية 
واالقتصاد الليبي ال يسمح بدخول هذا الغمار، وجلب مفاعالت 
ميزانية صرفت  أعلى  بأن  العلم  مع  إيران،  في  الموجودة  مثل 
في  بسطحية،  الموضوع  إلى  النظر  يجب  وال  دينار.  مليار   40
ظل ارتفاع تكلفة المواد واألبحاث، وخطورة النتائج إذا ما كانت 

سلبية.
الليبيين  انتاب  النووي  المشروع  قصة  انتشرت  حين   ●
شعور بالفخر والحماس الوطني، على اعتبار أننا نمتلك علماء 

مميزين.. فماذا تقول عن ذلك ؟
نعم نحن لدينا أشخاص مميزون في هذا المجال ، لكن البد 
سبيل  على  والحكومة.  والمسؤول،  المجتمع  ثقافة  تغيير  من 
الدمار  أسلحة  هي  الذرية  الطاقة  أن  الكثيرون  يتداول  المثال، 
الشامل، لكن الجانب العسكري في المؤسسة ال يشكل إال 10 % 

فقط، مقابل 90 % للجانب السلمي.
● ما طبيعة هذه االستخدامات السلمية؟

كل المفاعالت النووية في العالم تستغل في الكهرباء وتوليد 
نحن  فمثاًل  اليومية،  حياته  في  اإلنسان  يحتاجها  التي  الطاقة 
نعتمد  ألننا  والمياه،  الكهرباء  انقطاع  مشكلة  نعاني  ليبيا  في 
على النظام الكالسيكي ، الميكانيكي عن طريق الديزل، أوعن 
طرق الغاز، بينما العالم يعتمد على المفاعالت النووية في توليد 

الكهرباء وتحلية المياه.
● وماذا عن النفط؟

النفط الذي ننتجه ونبيعه لننفق عائداته على صحتنا وللعلم 
الشركات  فهل  مشعة ضارة،  مواد  يحمل  النفط  استخراج  فإن 
السالمة  معايير  تطبق  أواألجنبية  المحلية  النفطية  والمنشآت 
للنفط  المصاحبة  المواد  من  التخلص  يتم  هل  والجودة، 

بالطريقة الصحيحة ، أو إنها تطير في الهواء.
االشعاع النووي يخرج من مكان ، ويطير آالف الكيلومترات مع 
الريح ويلوث الجو، وهذا يسبب أمراضًا مزمنة منها السرطان 

وغيره .
● وهل هناك تواصل بين المؤسسة والشركات النفطية ؟

كان لدينا تواصل في السابق حيث كان هناك فريق متخصص 
من المؤسسة ، يذهب إلى كل الحقول النفطية، ويكشف على 
النفطية،  المخلفات  من  التخلص  آليات  وعلى  االشعاع،  نسبة 

للتعرف على مكان التخلص منها.
ليبيا،  إلى  عالمية  نفطية  شركات  تأتي  كثيرة  أحيان  ففي 
مع  تخرج  ضارة  مادة  وهي  »النورم«  تسمى  مادة  وتستخرج 
النفط، وتتخلص منها في الصحراء الليبية في بعض األحيان، 
فهل التخلص منها كان بالطريقة الصحيحة، وهل هي مخزنة 
التخلص  كان  أم  محددة  بقعة  وفي   ، مخصصة  براميل  في 
عشوائيًا. فإذا كان كذلك فإنها ستتسرب إلى المياه الجوفية، 
ونشربها ذات يوم، وبالتأكيد فإن الحقول النفطية الليبية خارج 

حدود الرقابة خالل السبع سنوات الماضية.
● هل تتواصل المؤسسة مع مراكز أوأقسام األورام ؟

نعم ، هناك إصابات بالسرطان ال تتلقى العالج إال في قسم 
مؤسسة  يتبعون  متخصصون  أطباء  به  ويوجد  النووي،  الطب 

الطاقة النووية ، أو درسوا على نفقتها سابًقا.
ويجري فحص المرضي بأجهزة حديثة متطورة جدًا اسمها 
»القاما كاميرا« في مستشفيات في طرابلس أو بنغازي، ويتدرب 
إشراف  تحت  يكون  الجهاز  هذا  على  الطبي  الطاقم  ويعمل 

المؤسسة.
بنغازي   1200 مستشفى  في  الموجود  الجهاز  أن  والواقع 
فقد  ومصراتة،  طرابلس  في  يعمل  بينما   ، يعمل  ال  المركزي 
جرى تركيبه منذ فترة طويلة في مستشفى طرابلس منذ نحو 

20 عامًا وتم التحديث حاليًا ، و تم جلب جهازين آخرين.
● وما هي الخطة بالنسبة لبنغازي؟

 ، المركزي  بنغازي   1200 مستشفى  في  لتدشينه  نسعى   
بنغازي  لمستشفى  جهاز  لتوريد  سعي  وهناك  قريبًا،  لتدشينه 
طريق  عن  إال  ويسر  بسرعة  يعالج  ال  الغدة  فسرطان  لألورام، 
الطب النووي، ألنه هي عبارة عن حقن الغدة بمادة اليود على 

مدى 3 جرعات.
● وماذا عن سرطانات الكبد؟

 منتشرة بسبب األغذية المستوردة، لكن لدينا اآلن الكشف 
على كل المنتجات التي تدخل ليبيا في كل المنافذ سواء كانت 

البحرية أوالبرية أوالجوية، يجب فحص أي مادة تدخل إلينا.

في ديسمبر من العام 2003 أسدل الستارعلى البرنامج النووي بعد قرار النظام الليبي تفكيك البنية التحتية النووية 
على نحو طوعي، وسط هلع من تكرار سيناريو غزو العراق.

الفترة، وبقيت األسئلة  إجابات في تلك  النووي سحب تساؤالت كبيرة لم تجد لها  البرنامج  الحين، خلق  ومنذ ذلك 
معلقة على أبواب مؤسسة الطاقة الذرية التي تم إنشاؤها 1973 م بطرابلس، وعملت في المجال العسكري والسلمي 

حتى عام 2002.
إلى  الفاخري مجددًا  رئاسة د. سالم  بنغازي تحت  للعمل مجددًا من مدينة  المؤسسة  2016 عادت  في مطلع عام 

العمل صحيفة الوسط التقت برئيسها الدكتور سالم الفاخري، وكان هذا نص الحوار:

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الضجة حول المشروع النووي كانت 
سياسية ضمن »محور الشر«

المفاعل الليبي كان بحثًيا وليس 
تصنيعًيا كما يتوقع البعض

20 شهرًا مضت على إعالن تحرير مدينة 
بنغازي من الجماعات اإلرهابية، ومنذ ذلك الحين 

تتجه الجهود نحو إعادة األمن وفرض االستقرار 
في المدينة.

وما بين خاليا إرهابية نائمة وأزمات مرورية 
ورصاص عشوائي ، تتقافز األسئلة بشأن فرص 

استعادة األمن واالستقرار على نحو كامل، 
خصوصًا أن االنفالت األمني الذي شهدته البالد 

ألقى بظالله على بنغازي لسنوات.
في حوار إلى »الوسط«، يحاول مدير اإلدارة 

العامة للبحث الجنائي، العقيد صالح أحمد 
هويدي، األجابة على سؤال التحدي األمني في 

بنغازي.. وفيما يلي نص الحوار.

أنت  بنغازي، هل  تحرير  20 شهرًا من  بعد   ●
راٍض عن الوضع األمني في بنغازي؟

عندما  خصوصًا  جيدًا،  يعتبر  األمني  الوضع   -
نقارنه بعدد السكان البالغ فوق مليون نسمة، ومع 
انتشار  والخروج من حرب وفوضى  الحالية  الظروف 
البنى  وانهيار  االقتصادية  األوضاع  وتردي  السالح 

التحتية للمدن والمؤسسات.
مازلنا نلملم جراح المدينة من آتون حرب شرسة 
ضد التنظيمات اإلرهابية بمختلف مُسمياتها، والتي 
تتخذ من الدين ستارًا، فالعجلة األمنية تعمل وفي 

تقدم.
لتنظيمي  نائمة  تواجهون خاليا  هل الزلتم   ●

داعش والقاعدة؟
النائمة  الخاليا  المدينة تخلو من  أن  أجزم  أكاد   
بفضل  وهذا  والقاعدة،  داعش  لتنظيمي  التابعة 
الموقتة وبعض  الداخلية بالحكومة  الجيش ووزارة 
المجموعات المسلحة غير المنضوية لكتائب بعينها 
في  شارك  مساند  )شباب  رسمية  وثكنات عسكرية 
من  البد  وكان  المعارك(،  غالبية  في  وقاتل  الحرب 
بالكلية  وتدريبهم  لكتائب  وضمهم  احتوائهم 
دمجهم  أو  بها،  جديدة  دماء  وإطالق  العسكرية 
بمؤسسات الدولة بعد توفير فرص عمل لهم، وهذا 

هو العائق الوحيد أمام األجهزة األمنية.
●  كيف تتعاملون مع العصابات والخارجين عن 

القانون ..؟
والمجرمين  القانون  عن  والخارجين  العصابات 
الداخلية  ووزارة  عليهم،  مقدور  السوابق  ذوي  من 
غير عاجزة، ولكنها أيضًا تحافظ على حياة أبنائها، 
موضحًا، والبد من فرض القانون وقد نلجأ للقوة إذا 

كان ال محال منها.
بمجهودات  عصابي  تشكيل  أكبر  ضبط  وجرى 
السطو  جرائم  في  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
تشكيل  على  القبض  ألقي  كما  للقضاء،  وإحالته 
عصابي في سرقة السيارات واسترجاع المركبات، هذا 
باإلضافة إلى قضايا عدة كبيرة وخطيرة والعديد من 
جرائم قتل، وهذه الضبطيات تحد من الجرائم وتقلل 
نسبتها في المدينة، ونحن لهم بالمرصاد، ونتتبع 
على نحو دائم لمؤشر الجريمة ورصد ذوي السوابق، 

والنتائج نعتبرها مرضية على أرض الواقع.

●  متى ستنتهي ظاهرة الرصاص العشوائي؟
الناتجة عن فوضى  الظاهرة  أنكر وجود تلك   ال 
تقل  باتت  اإلحصائيات  ولكن  السالح،  انتشار 
إلى  يحتاج  عليها  والقضاء  الماضية،  السنوات  عن 
مقترحات  عدة  وقدمنا  للدولة،  عُليا  استراتيجه 
والذخائر، عبر  التجار وسحب األسلحة  أبرزها ضبط 
شراء واستنزاف الذخيرة في السوق، وشراء األسلحة 
السعر  تضاؤل  مع  األولى  األشهر  في  مرتفع  بسعر 
تدريجيًا حتى يسرع المواطن للتخلص من السالح 
بقوة  األسلحة  ومُصادرة  الثمن،  من  واالستفاده 
القانون لكل مخالف، وهنا اليصبح للمواطن خيار إال 
التخلص والبيع السريع لقطع السالح التي يمتلكها، 
وهذا يتطلب استراتيجية كبيرة ال تقوم به الداخلية 

منفردة.
للبحث  العامة  اإلدارة  مهمة  مضت  كيف    ●

الجنائي في درنة.. وما هي نتائجها ..؟
 في إطار تنفيذ الخطة األمنية المُعدة من وزير 
الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، والتي سميت 
بـ»عقارب الساعة«، انتقلت القوة من مدينة بنغازي 
إلى درنة، لوجود خلل أمني فيها، وكون مدينة بنغازي 
الجنائية، وتقسمت  القضايا  إال بعض  ال يوجد بها 
القوات  مساندة  األول  محاور،  ثالثة  إلى  المهمة 
اإلرهابيين  معاقل  آخر  على  القضاء  في  المسلحة 
بمنطقة المدينة القديمة وسط درنة وتأمين خلف 

الجيش، وقدمنا شهيدًا وثالثة مُصابين.
أما المحور الثاني فيقوم باألعمال اإلدارية في إخالء 
المقرات المُغتصبة التابعة للدولة وإزالة العشوائيات 
ومكافحة تجار الحروب بضبط وتوزيع الغاز والدقيق 
والسلع األساسية، حيث وصل سعر أنبوب غاز الطهي 
إلى 5 دينارات وبات متوفرًا للجميع، بعدما بلغ سعره 
70 دينارًا، باإلضافة إلى إخالء مقرات قسم المرور 
العامة  والنيابة  البلدي  الحرس  وجهاز  والتراخيص 
والنيابة العسكرية والمحكمة والبريد ومباني مراكز 
على  الخارجين  مغتصبة من  كانت  والتي  الشرطة، 
بها،  المناطه  المصالح  إلى  تسليمها  وتم  القانون 
العمل تم بشكل سلس وانضباطي بشهادة  وهذا 
المواطن الذي استحسن هذه اإلجراءات التي تصب 
بضبط  الثالث  المحور  يتعلق  فيما  صالحه،  في 
اإلجرامية  والعصابات  والمطلوبين  النائمة  الخاليا 
والمندسين وإحالتهم إلى سجن قرنادة بعد إعداد 

محاضر لهم واعترافهم بجرائمهم.
أوامر قبض بحق مطلوبين  تنفذ  لم  لماذا    ●
للعدالة؟ وهل األجهزة األمنية عاجزة عن إيقافهم؟

تم ضبط غالبية المطلوبين في الجرائم الجنائية 
يخلو  ال  ولكن  فترة،  منذ  األمنية  القضايا  وبعض 
األمر من بعض المطلوبين المنضويين تحت كتائب 
اختصاص  صلب  من  وهذا  مسلحة،  مجموعات  أو 
وهناك  العسكرية،  والنيابات  العسكرية  الشرطة 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  اتُخذت من  إجراءات 
عسكري  كل  بضبط  حفتر،  خليفة  المشير  الليبية 

مطلوب وتقديمه للعدالة.
مهام  صلب  من  الذين  اآلخرين  المجرمين  أما 
القبض  باإلدارة  القبض  لجان  ألقت  فقد  الداخلية، 

عليهم وبالتعاون مع األجهزة األمنية األخرى.
●  بعض الدوريات األمنية تتعرض بين الحين 
واآلخر العتداءات من خارجين عن القانون وآخرها 
مقتل أحد أعضاء إدارتكم نورالدين الزوي.. كيف 

ستحاربون هذه الظواهر السلبية؟

عن  خارجة  مجموعات  هناك  وقلنا  سبق  كما   
على  وغير محسوبة  الداخلية  عملة  تعرقل  القانون 
باالعتداء  فردية  بتصرفات  تقوم  المسلحة،  القوات 
على الدوريات األمنية بين الحين واآلخر، ولكن يوجد 
تعاون تام وتنسيق مع إدارة الشرطة العسكرية في 
في  الجناة  ضبط  وتم  الظاهرة،  هذه  على  القضاء 
قضية شهيد الواجب نورالدين الزوي قبل أن يوارى 
جسده الثرى.. نحن ال زلنا نعاني أثار الحرب، فالجميع 
يحتاج تأهياًل نفسيًا لما بعد الحرب، ولكن العجلة 

تسير إلى األمام.
على  االستيالء  عمليات  مع  تتعاملون  كيف    ●
األمالك الخاصة والعامة وقطع األراضي خاصة في 

مناطق الهواري والقوارشة بقوة السالح؟
ويدعي  للدولة  ترجع  التي  واألمالك  األراضي 
البعض ملكيتها وانتزعت منه إبان النظام السابق، 
يصدر  أمر  وأي  وقضائية،  قانونية  إلجراءات  تخضع 
أو  باإلخالء  العام  والمحامي  العامة  النيابة  من 
مدني،  طابع  ذات  قضايا  فهي  فورًا،  ينفذ  اإليقاف 
القوات  إلى  التي ترجع ملكيتها  األراضي  أما بعض 
المسلحة وأيضًا إلى المرافق األخرى بالدولة، والتي 
يجري االستيالء عليها بإجراءات قد تكون مزورة أو 
صحيحة، فنحن ننفذ ما يرد لدينا من تعليمات النيابة 
تنفيذية  لسنا سلطة  ألننا  العام،  والمحامي  العامة 
أو تشريعية أو قضائية، ولكن نطبق القانون وننفذ 
لمن  قرار  أي  لتنفيذ  مستعدون  ونحن  التعليمات، 
ساعات،  خالل  هدم  أو  إخالء  أو  إيقاف  أمر  يمتلك 
ولكن البد من وجود مستندات وأوامر نستند عليها، 
قمنا  التي  العشوائيات  إزالة  ذلك  على  دليل  وخير 
بها في بدايه انطالق اإلدارة واإلخالءات من أراضي 
البلدية،  قرارات  أو  النيابة  ألوامر  تنفيًذا  ومساكن، 
وفيما فيما يتعلق بالمزارع والمناطق التي ذكرتها 
فهي من صميم اختصاص جهاز الشرطة الزراعية، 
ونحن على استعداد لمساندتهم عندما يتوفر اإلجراء.

الخمور  مصانع  من  العديد  ضبط  يتم   ●

والممنوعات ولكن نادرًا ما يعلن عن إلقاء القبض 
على أصحابها.. ما السبب؟

 قضايا ضبط مصانع الخمور شبه شهرية لدينا، 
الجريمة،  هذه  محترفي  المجرمين  نفس  وأغلبها 
وهي وسيلة استرزاق لهم، حيث يقومون بشراء أو 
أخرى  جنسيات  من  مجرمين  ووضع  المواقع  تأجير 
بعد شرائهم بمبالغ طائلة أو إغرائهم بنسب مبيعات 
نجد  بهم  الخاصة  المساكن  وفي  المصنع،  إلدارة 
عقود إيجار لهؤالء حتى يستطيع المجرمون األصليون 
اإلفالت من القانون، كما أن األمر ال يخلو من بعض 
العناصر األمنية التي تتعاطى الخمور، والذين لهم 
عالقة وطيدة بهؤالء المجرمين، فيخطرونهم عندو 
وجود مداهمة ليغادروا الوكر قبل وصولنا، باإلضافة 
إلى أننا نتعرض للمقاومه بالسالح حتى يتمكنوا من 
الفرار، ولكن ذوي السوابق مدونين لدينا ونسعى إلى 

ضبطهم متلبسين بأقل خسائر.
ونحن نعمل وفق القانون، فالبد أن تثبت اإلدانة 
في  والدقة،  األمن  أعضاء  مهارة  على  يعتمد  وهذا 
إجراءت القبض واالستدالل والتحريز، ولكن البد من 

أن يقعوا في شر أعمالهم.
●  تهديدات واعتداءات كثيرة بالضرب والرماية 
تحدث على المرافق الصحية واألطقم الطبية داخل 

غرف العناية.. كيف تواجهون ذلك؟
 المستشفيات بها خروقات أمنية، ولكن األسباب 
ليست من مسؤولية الداخلية منفردة، فهناك تقصير 
من بعض األطقم الطبية والطبية المساعدة حتى 
ال نعمم، وأحيانًا المواطن ال يجد خدمات في هذه 
المستشفيات عادة، والشخص المسعف تجده منهارًا 
ويعبر عن غضبه بالعنف، فنصبح نحن في مواجهته، 
باإلضافة إلى كثرة األجهزة األمنية التي تعمل من 
يربك  وهذا  والعسكرية  األمنية  الوحدات  مختلف 
المشهد، ولكن أخيرًا تم إعداد هيكلة للتأمين بين 
اإلدارة العامة للبحث الجنائي واإلدارة العامة للشرطة 
وستكون  المقبل،  الشهر  مطلع  ستبدأ  العسكرية 

أكثر ضبطية، وستتم محاسبة حتى األطقم الطبية 
المتقاعسة والمتغيبة.

●  سيارات بزجاج معتم وبدون لوحات معدنية 
متى  البعض..  به  يتجول  مرخص  غير  وسالح 

ستنتهي هذه المخالفات؟
رغم  األداء  في  ضعيًفا  اليزال  المرور  قسم   -
األعضاء، وقدمنا مذكرات  يبذلها  التى  المجهودات 
الذكية  البطاقات  على  التركيز  بضرورة  مرات  عدة 
بها  يوجد  التي  الشريحة  ذات  المعدنية  واللوحات 
بطاقة  شكل  على  السيارة  كتيب  ويكون  البيانات، 
المراقبة،  كاميرات  مع  ذلك  وربط  شريحة،  بها 
والبداية بتحمل الدولة نصف هذه المصاريف، ولكن 
من  نوع  وكأنها  اإلجراءات  هذه  أرجأوا  المسؤولون 

االنقسام للدولة.
يجب أن يعم إجراء الترقيم واألرشفة اإللكترونية 
استراتيجي  مشروع  فهو  الليبية،  المدن  جميع 
التقليدية  اإلجراءات  أما  الوطني،  بالرقم  مربوط 
القديمة فلن تؤتي أكلها وسهلة التزوير والتالعب 
الداخلية  تستطيع  ال  إجراءت  هناك  ان  كما  بها، 
جميع  مساهمة  من  والبد  منفردة،  بها  القيام 

المصالح ذات العالقه.
●  كيف يمكن محاربة تلك المخالفات من وجهة 

نظرك؟
عندما  عليه  القضاء  السهل  من  المعتم  الزجاج   
تكون إجراءت المركبات محصنة وقوية، ونحن نطلق 
العديد من الحمالت بين الحين واآلخر بهذا الشأن، 
وستتم مصادرة البضائع من المحالت التي تبيع هذه 
الملصقات وهناك قرار بمنع استيرادها، ولكن يجب 
والتابعة  العسكرية  السيارات  اإلجراء  هذا  يعم  أن 

للداخلية والجيش.
أما ترخيص السالح فال يتم إال بعد حصره وجمعه، 
الداخلية  وزارات  من  لجنة  هناك  تكون  أن  ويجب 
والعدل والصحة، وقد شُكلت لجنة بهذا الخصوص 
ولكن افتقرت لإلمكانيات ففشلت، فنحن نحتاج إلى 

معامل وميدان رماية لتحديد بصمة السالح، وطب 
إلى  باإلضافة  الترخيص،  طالب  من  للتأكد  نفسي 
صحيفة الخلو من السوابق، وهذا مشروع كبير يحتاج 

إلى دعم مادي.
الغطاء  بسبب  مشاكل  واجتهكم  هل   ●

االجتماعي؟
فمن  المجرمين،  على  اجتماعي  غطاء  يوجد  ال 

يرتكب جرمًا البد أن يعاقب، وال أحد فوق القانون.
تسليم  في  معكم  المشائخ  يتعاون  هل   ●

المطلوبين؟
هذا  في  متعاونة  جميعها  والقبائل  والمشائخ   
الشأن، فنحن لسنا بانتظار رفع غطاء لتطبيق القانون، 
فالقانون يعد بمثابة وثيقة تعايش أقر بها الجميع 
منذ تأسيس الدولة، وخضعوا ألحكامها التى كلها 
والعادات  والعرف  اإلسالمية  الشريعة  من  مستقاة 

والتقاليد واألحكام، فالجميع مسلم بها.
●  السيارات العسكرية تتجول داخل المدينة رغم 
صدور تعليمات بعدم تجولها من القيادة العامة 
ورئاسة األركان.. من هي الجهة المخولة بضبط 
المخالفين؟ وهل يحق لألجهزة األمنية مصادرة 

هذه السيارات وتسليمها للجهات المختصة؟
المسلحة،  القوات  تخص  العسكرية  المركبات   
والمسؤول عن تنفيذ تعليمات القيادة هي الشرطة 
العسكريه واالستخبارات تساندها، وال عالقة للداخلية 
وإعداد  التبليغ  واجبنا  من  ولكن  الموضوع،  بهذا 
المذكرات والتقارير حتى ال يحدث أي اختراق أمني، 
وتجول هذه المركبات داخل المدينة يعرقل العمل 
لحمايه  والداخلية  الوطن  لحماية  فالجيش  األمني، 
المواطن، ولكن يوجد تناغم وتواصل وانسجام بين 
القوات المسلحة والداخلية، والجميع يخضع لتعليمات 
القوات  فجملة  المسلحة،  للقوات  العام  القائد 
المسلحة تعني كل من حمل سالح سواء من الجيش 

أو الداخلية أو القوة المساندة.
● هل اإلمكانيات المتاحة لألجهزة األمنية تكفي 

لضبط الشارع؟
ورئيس  الداخلية  ووزير  معقولة  اآلن  اإلمكانيات 
الوزراء يبذالن كل جهدهما لتغطية االحتياجات، لكن 
والحكومة  كبيرة  الجغرافية  والرقعة  شاسعة  البالد 
شيًئا  صنعنا  كله  هذا  ومع  تعلمون،  كما  تقترض 
الجميع  ويتحدث  إلينا،  سلمت  التي  باإلمكانيات 
تتوفر  فعندما  الجنائي..  للبحث  العامة  اإلدارة  عن 
العزيمة واإلرادة تذلل جميع الصعوبات، واستطعنا 
ومكافحة  بنغازي  في  األمن  وبسط  الموازين  قلب 
جميع الظواهر السلبية، وأهل المدينة والمسؤولون 
يعلمون ذلك وأشادوا به، وذلك بعد فترة انتقالية من 

الفوضى العارمة.
●  أين وصل مشروع كاميرات المراقبة؟

نسبة اإلنجاز وصلت إلى %60 تقريبًا، وكان التأخير 
لسببين، األول بعض العراقيل المالية التي حلحلها 
في  الصعبة  الجوية  األحوال  والثاني  الوزراء،  رئيس 
قدم  على  العمل  انطلق  اآلن  ولكن  الشتاء،  موسم 
وساق إلتمام المهمة، وباقي 100 نقطة ونحو 700 

كاميرا في شوارع بنغازي.
وكاميرات المرقبة مجدية، وخير دليل على ذلك 
أن جرائم السطو المسلح والقتل وسرقة السيارات، 
اكتُشفت من خالل هذه الكاميرات، وآخرها شهيد 
عليه،  الرماية  تمت  الذي  الزوي،  نورالدين  الواجب 
حيث اكتشفنا الفاعل والسيارة المنفذه من الكاميرات.

 »عقارب الساعة« ساندت الجيش
 في القضاء على آخر معاقل

اإلرهابيين في درنة

العراقيل المالية والجوية أسباب 
تأخر مشروع كاميرات المراقبة

 القضاء على الرصاص العشوائي 
يحتاج استراتيجه عُليا للدولة



عربي و دولي 06

<  توافد أشخاص من كافة مناحي الحياة في نيوزيلندا للتعبير عن احترامهم وإظهار تضامنهم مع  قتلي الهجوم اإلرهابي<  رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن تقدم تعازيها ألسر ضحايا هجوم كرايست تشيرش 

كرايست تشيرش، نيوزيلندا ــ وكاالت

أوتريخت، هولندا ــ وكاالت

بدء تسليم جثث ضحايا مجزرة نيوزيلندا

رئيسة الوزراء أرديرن تتعهد بعدم تكرار اسم منفذ الهجوم وتواسي املسلمني

 الدول األوروبية تعلن حالة التأهب

هجوم أوتريخت يعزز مخاوف األجهزة األمنية من تبعات جريمة »كرايست تشيرش« 
أعلنت مختلف الدول األوروبية حالة التأهب األمني في 
أعقاب الهجوم اإلرهابي في نيوزلندا الذي أدى لمقتل 
وارتكبه مواطن  51 مهاجرًا مسلمًا في مسجدين، 
أسترالي يميني يؤمن بتفوق العرق األبيض ويعادي 
المسلمين والمهاجرين. وتتزايد المخاوف في الدول 
األوروبية من احتماالت قيام متطرفين يمينيين بتقليد 
تجمعات  أو  مساجد  ومهاجمة  األسترالي  اإلرهابي 
إرهابيون  يستغل  أن  وكذلك  مسلمين،  لمهاجرين 
ينتمون لتنظيم »داعش« حالة الغضب من سقوط 
باالنتقامية،  ستوصف  هجمات  لشنِّ  الهجوم  ضحايا 
كما كان الحال في مدينة أوتريخت الهولندية اإلثنين.

فرضية  أن  الثالثاء  الهولندية  السلطات  وأعلنت 
النار على ترام في أوتريخت  الدافع اإلرهابي إلطالق 
باتت »جدية« بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت 

داخل سيارة المشتبه به الرئيسي.
األصل  التركي  الهولندية  الشرطة  وتستجوب 
النار  بإطالقه  المشتبه  عامًا(   37( تانيش  غوكمن 

في ترام في أوتريخت. كما تم اعتقال رجلين آخرين 
على خلفية االعتداء الذي أسفر عن سقوط ثالثة قتلى 

وسبعة جرحى، جروح ثالثة منهم خطرة.
وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أعلن في 
وقت سابق أنه »ال يمكن استبعاد« وجود دوافع أخرى 
بما فيها فرضية الخالف العائلي، لكنّ النيابة العامة 
الدافع  فرضية  الثالثاء  رجّحت  الهولندية  والشرطة 

اإلرهابي.
وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان مشترك إن 
فرضية »الدافع اإلرهابي باتت جدية بناء على رسالة 
به  المشتبه  فيها  التي هرب  السيارة  في  عليها  عثر 
أنه  البيان  وتابع  الوقائع«.  أخرى كما وطبيعة  وأمور 
»حتى اآلن لم تتوصّل تحقيقاتنا إلى وجود رابط بين 

المشتبه به الرئيسي والضحايا«.
امرأة  هم  أشخاص  ثالثة  النار  إطالق  جراء  وُقتل 
تبلغ 19 عامًا من فيانن القريبة من أوتريخت ورجالن 
بحسب  المدينة،  أبناء  من  عامًا  و49   28 يبلغان 

البيان.
واعتقلت الشرطة الهولندية تانيش اإلثنين بعد 
عملية مطاردة واسعة استمرّت لثماني ساعات شّلت 

إلى تعزيز  أكبر مدينة في هولندا وأدت  رابع  عمليًا 
اإلجراءات األمنية في المطارات والمواقع الرئيسية.

تكريم الضحايا
والثالثاء وضعت الزهور في موقع االعتداء بالقرب 
من ساحة 24 أكتوبر تكريمًا للضحايا الذين لم يتم 
التعرّف عليهم رسميًا بعد. كما تم تنكيس األعالم 

في عدة أنحاء في البالد.
رفع  ُأنجز  أن  بعد  العام  النقل  واستؤنفت خدمات 
التي  الترام  الموقع وأزيلت عربة  الجنائية في  األدلة 

شهدت إطالق النار.
روتي  مارك  الهولندي  الوزراء  رئيس  وترأس 
مخاوف  أثار  الذي  االعتداء  لبحث  للحكومة  اجتماعًا 

أمنية عشية انتخابات محلية في هولندا.
أن  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وأعلن 
وليل  االعتداء.  في  »تنظر«  التركية  االستخبارات 
»أولكي«  لمحطة  التركي  الرئيس  قال  اإلثنين 
عائلية،  قضية  إنها  يقول  »البعض  التلفزيونية 
والبعض اآلخر يقول إنه اعتداء إرهابي... استخباراتنا 

تنظر في األمر«.

»مجنون تماما«
وأشارت تقارير إعالمية هولندية إلى أن للمشتبه به 
ماض حافل بقضايا االغتصاب، وقد خرج من السجن 
قبل أسبوعين. وأفاد تلفزيون »نوش« أن أفرادًا من 
وأن  متشددة،  إسالمية  بجماعات  مرتبطون  عائلته 

سلوكه أصبح مضطربًا منذ طالقه قبل سنتين.
وصرّحت امرأة اتّهمت سابًقا تانيش باالغتصاب 
لصحيفة »ألغيمين داغبالد« الهولندية »إنه مجنون 
تمامًا ويتعاطى المخدرات. لقد حّذرتُ الشرطة منه 
سابًقا. ليس إرهابيًا إنه مختل عقليًا«. ووصف سكان 
منطقة كانالينيالند التي يقطنها تانيش بأنه »مجرم 
تافه«، وبأنه »شخص فاشل يعاني من اإلدمان على 
وقال  وشارد«.  »مضطرب  أيضًا  وبأنه  المخدرات« 
أحدهم لصحيفة »فولكشكرانت« الهولندية »ال نريد 
التعاطي معه«، معتبرًا أن معدّل ذكائه متدنٍ جدًا. 
وقالت الشرطة وشهود عيان إن إطالق النار وقع صباح 
واستدعى  للهروب  الناس  دفع  ما  الترام  في  اإلثنين 
في  والمدارس  المساجد  وُأغلقت  أمنيًا.  استنفارًا 
طوًقا  األمنية  القوى  الهجوم، وضربت  بعد  أوتريخت 

مشددًا على أحد المباني قبل اعتقال تانيش.

ماي تواجه أزمة دستورية بعد رفض رئيس البرملان إعادة التصويت على »بريكست«
لندن ــ وكاالت

رئيس  آمال  البريطاني  العموم  مجلس  رئيس  بدد 
النواب  إلقناع  جهودًا  تبذل  التي  ماي  تيريزا  الحكومة 
المشككين بتأييد اتفاق بريكست في حال طرحه على 
نص  طرح  يمكن  ال  أنه  مؤكدًا  مجددًا،  التصويت 

»مشابه« لما سبق ورفضه النواب.
ثمرة  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  معاهدة  وتشكل 
مفاوضات طويلة مع بروكسل، وترمي لتطبيق بريكست 
منظم في 29 مارس. وكان البرلمان رفضها في 15 يناير 
ب432 صوتًا مقابل 202 ثم األسبوع الماضي ب391 

صوتًا مقابل 242.
النواب أمس  وكانت ماي تنوي عرضها مجددًا على 
األربعاء قبل قمة مجلس أوروبا اليوم الخميس، فيما لم 
يتبق سوى 11 يومًا من الموعد المحدد لخروج بريطانيا 

من االتحاد.
يتم  لم  الذي  االتفاق  رفض  إمكان  ظل  في  ولكن 
تعديله منذ التصويت األخير، قد تغير ماي رأيها كما أعلن 
اإلثنين متحدث باسمها. كما أن رئيس مجلس العموم 
جون بيركو أكد أنه ال يمكن للحكومة طرح االتفاق على 
أو  مشابهًا  النص  كان  إذا  البرلمان  في  آخر  تصويت 

»مشابهًا إلى حد كبير« لذلك الذي رفضه النواب.
وأضاف بيركو للبرلمان »ما ال تستطيع الحكومة القيام 
النواب  مجلس  إلى  تقدم  أن  هو  مشروعة  بطريقة  به 

النص نفسه أو النصّ ذاته إلى حد كبير«.
وتابع »لكن ال يمكن للحكومة أن تقدم خالل الجلسة 
البرلمانية نفسها االقتراح نفسه أوتقريبًا نفسه كالذي 
»قوية  معاهدة  إلى  مستندًا  الماضي«  األسبوع  رفض 
جدًا وقديمة تعود إلى 2 أبريل 1604«. وأضاف »أنها 
المجلس يستخدم  أن وقت  للتأكد من  قاعدة ضرورية 

بمنطق وأن قراراته تحظى باحترام«.

وردًا على أسئلة للنواب حول تصريحاته، قال بيركو 
أن  يعني  ما  االحتماالت«  »كافة  على  منفتح  الوضع  إن 
الحكومة عليها أن تجد سبياًل لتعديل االتفاق في شكل 
على  مجددًا  طرحه  قبل  األوروبي  االتحاد  مع  جوهري 

البرلمان البريطاني.
وقال مصدر حكومي بريطاني أّن خطوة بيركو تشير 
إلى أّن »ما يريده هو تمديد أطول بحيث يقود البرلمان 

العملية ويفرض شكاًل لبريكست أكثر ليونة«.
وقال المحامي العام روبرت باكالن، النائب المحافظ 
اإلذاعة  لهيئة  للحكومة،  قانونية  نصائح  يوجه  الذي 
البريطانية »بي بي سي« إّن بيركو أدخل بريطانيا في 

»أزمة دستورية كبيرة«.
الوزراء  رئيسة  »أجرت  ماي  باسم  المتحدث  وقال 
مباحثات مع عدد من البرلمانيين نهاية األسبوع. وأجرت 
مباحثات مع الحزب الديمقراطي الوحدوي وهي مستمرة 
اليوم«. وحرصًا منها على تفادي هزيمة مهينة جديدة، 

حذرت ماي مجددًا في مقال نشر في صحيفة »صنداي 
تلغراف« األحد من أن بريطانيا قد »ال تخرج من االتحاد 
األوروبي ألشهر وقد ال تخرج بتاتًا« مراهنة على مشاعر 
الخوف، في وقت يتساءل المعسكر المؤيد لبريكست عما 
إذا كان تصويت البريطانيين قبل ثالث سنوات للخروج 

من االتحاد األوروبي سيصبح حقيقة.
وقبل تصريحات بيركو، كانت جميع األنظار متجهة إلى 
الحزب الديمقراطي الوحدوي وتحالف النواب المؤيدين 
لبريكست اللذين قد يؤثران على تصويت العديد من 

المشككين في أوروبا.
أن  يفترض  التي  األمان«  »شبكة  هؤالء  ويعارض 
تتجنب عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا 
»وحدة  في  بريطانيا  تبقى  أن  على  وتنص  الشمالية 

جمركية« مع االتحاد األوروبي.
إلى  ذلك  يؤدي  أن  لبريكست  المؤيدون  ويخشى 
بقاء بالدهم مرتبطة دومًا باالتحاد األوروبي في حين 

يرفض الوحدويون الوضع الخاص الذي سيمنح إليرلندا 
الشمالية.

رئيس  ريس–موغ  جاكوب  المحافظ  النائب  وقال 
مجموعة البحث األوروبية، إلذاعة »أل بي سي«، »أترقب 
وأضاف  الوحدوي«.  الديمقراطي  الحزب  موقف  ألرى 
»صراحة لم أحسم بعد قراري«. وتابع »هناك تراتبية.ال 
اتفاق أفضل من اتفاق ماي لكن اتفاق ماي أفضل من 

عدم الخروج من االتحاد األوروبي«.
واإلثنين أكد مسؤول أوروبي أن لندن قد تطلب نظريًا 
تأجياًل لبريكست حتى اللحظة األخيرة، حتى في الموعد 

الذي يسبق الخروج المبرمج في 29 مارس.
وحذر االتحاد األوروبي من أن أي تمديد يجب أن يكون 
مبررًا. وأبدى وزراء خارجية االتحاد األوروبي المجتمعون 
في بروكسل االثنين استعدادًا للقمة األوروبية تأييدهم 
الوقت لكنهم  بشكل واسع لمنح بريطانيا متسعًا من 

تساءلوا عن الهدف من ذلك.

وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بأن ال تلفظ 
مسجدين  الجمعة  استهدفت  التي  المجزرة  مرتكب  اسم  أبدًا 
في مدينة كرايست تشيرش، مؤّكدة في جلسة طارئة للبرلمان 
افتتحتها بعبارة »السالم عليكم« باللغة العربية أنّه »سيواجه كل 

قوة القانون« في وقت بدأ تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم.
األمن  قوات  ألقت  الذي  االسترالي  المتطرّف  أّن  وأضافت 
تاريخ  في  مجزرة  أسوأ  تنفيذه  عقب  عليه  القبض  النيوزيلندية 
بلدها المسالم »سعى من عمله اإلرهابي إلى الحصول على أشياء 
أذكر  أبداً  لن تسمعوني  السبب  ولهذا  الشهرة،  أحدها  كثيرة، 
اسمه«. وأضافت »إنّه إرهابي. إنّه مجرم. إنّه متطرّف. لكنّه، 
عندما أتكّلم، سيكون بال اسم!«. وكان اإلرهابي منفذ الهجوم، 
عاما،   28 العمر  من  ويبلغ  البدنيّة  للياقة  مدرّبا  يعمل  والذي 
قد جاهر بكونه فاشيًا من دعاة تفوق العرق األبيض. وقد مثل 

السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل بعدما أطلق النار 
داخل مسجدين في كرايست تشيرش أثناء صالة الجمعة ما أدّى 

إلى مقتل 50 شخصًا وجرح 50 آخرين.
وقالت أرديرن التي حضرت إلى البرلمان مرتدية مالبس سوداء 
»أناشدكم أن تلفظوا أسماء الذي قضوا وليس اسم الرجل الذي 
قتلهم«. وأشارت في ختام كلمتها إلى أن »يوم الجمعة سيصادف 
أسبوعا على الهجوم، وسيتجمع المسلمون ألداء الصالة في ذلك 
اليوم. فلنقر بحزنهم«. وأنهت أرديرن كلمتها بعبارة »وعليكم 
السالم ورحمة اهلل وبركاته« التي نطقتها أيضا بالعربية مضيفة 

»فليكن سالم اهلل ورحمته وبركاته معكم أيضا«.
العائالت تجتمع

وجاءت كلمتها فيما بدأ العشرات من أقارب الضحايا بالوصول من 
أنحاء العالم للمشاركة في الجنازات التي تؤخرها عمليات التأكد 

من الهويات وإجراءات الطب الشرعي.
وأعلنت الشرطة أنه تم تسليم ست من جثث ضحايا المجزرة 
إلى ذويهم، لكنّها أكدت أنه لم يتم التعرّف بالكامل إال على عدد 

قليل من الضحايا.
وأوضحت شرطة كرايست تشيرش أنه تم التعرّف على 12 
ما  كل  نبذل  »نحن  بيان  في  وأعلنت  خمسين.  أصل  من  جثة 
باستطاعتنا إلنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن من أجل تسليم 

جثث الضحايا ألحبائهم«.
وأوضحت أن عملية التعرّف على الضحايا التي قد تبدو بسيطة 
هي في الواقع معّقدة جدا بخاصة في وضع كهذا. وقال مسؤول 
في قسم الهجرة في نيوزيلندا إن 65 تأشيرة دخول قد أعطيت 
وصل  الذي  داباباي  جاويد  وصرّح  المغتربين.  العائالت  ألفراد 
إلى كاريست تشيرش من أوكالند للمشاركة في مراسم دفن 
قريبه أنه قيل للعائالت وللمتطوّعين إن العملية ستكون بطيئة 
وتتطلب تدقيقا كبيرا. وأضاف »لقد دُعيت عائالت إللقاء نظرة 
على جثث أفرادها التي يسهل التعرّف عليها، لكن ذلك يقتصر 
على ثالث او أربع«. وقال داباباي، »لم يتسن لغالبية األشخاص 

رؤية أقاربهم«.
اهلل  مطيع  والده  قتل  الذي  عاما(   23( صافي  محمد  وناشد 

صافي في مسجد النور المسؤولين السماح له بالتعرف على جثة 
والده من أجل تحديد موعد دفنه. وقال من أمام مركز مساعدة 
العائالت »إنهم ال يقدمون شيئا«. وتابع »يكتفون بالقول إنهم 
يقومون بإجراءاتهم وبالعملية. لكن أي عملية؟ لمَ ال ُأبلغ بما 
تفعلون للتعرف على الجثة... لمَ لم يتم االتصال بي فورا كفرد 

في العائلة«.
الحد من انتشار السالح

ووعدت أرديرن بإصالح قانون حيازة األسلحة الذي سمح للمسلح 
بشراء األسلحة التي استخدمها في الهجومين على مسجدين في 

كرايست تشيرتش ومنها بندقيتان شبه آليتين.
وبدأ المواطنون النيوزيلنديون باالستجابة لنداء الحكومة تسليم 
بيانات حول عدد  تملك  إنها ال  قالت  الشرطة  لكن  أسلحتهم. 

األسلحة التي تم تسليمها منذ الجمعة.
نورث  في  ماسترتون  مقاطعة  في  هارت  جون  المزارع  وقال 
آيالند على تويتر إنه يسهل عليه تسليم سالحه النصف اآللي 
قائال »األسلحة مفيدة في المزرعة في ظروف معينة، لكن مخاطر 

هذه  إلى  نحتاج  ال  نحن  يناسبني.  ما  تتعدى  االستخدام  إساءة 
األسلحة في بالدنا«.

وقد قوبلت تغريدته بسيل من الرسائل الالذعة على حسابه 
على فيسبوك يبدو أن غالبيتها من الواليات المتحدة حيث تدافع 

مجموعة ضغط قوية نافذة عن حيازة األسلحة.
وقد حذف هارت الرسائل ونشر تعليقا كتب فيه »ترحيب حار بكل 
األصدقاء األميركيين الجدد على فيسبوك«. وأصدرت الشرطة بيانا 
قالت فيه إنه »بسبب اإلجراءات األمنية المكثفة والبيئة الحالية، 

نرجو من المواطنين االتصال بنا قبل القيام بتسليم سالح«.
وقالت أرديرن إن تفاصيل التعديالت المقترحة للقانون حول 
حيازة األسلحة سيتم اإلعالن عنها بحلول األسبوع القادم، لكنها 
أشارت إلى أن احتمال إعادة شراء األسلحة ومنع البنادق شبه اآللية 
مطروحان. وقالت إن »الهجوم اإلرهابي في كرايست تشيرش 
يوم الجمعة كان أسوأ عمل إرهابي على أراضينا، في الواقع من 
األسوأ في العالم في التاريخ الحديث. لقد كشف عن جملة من 

مكامن الضعف في قوانين األسلحة في نيوزيلندا«.

أنقرة ــ وكاالتواشنطن – وكاالت

إردوغان يتوعد بمحاسبة منفذ الهجوم لو لم تحاسبه بالدهترامب يتهم اإلعالم بالتضليل للربط بني أفكاره وهجوم املسجدين

رد الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، على ربط ما وصفها بوسائل اإلعالم 
نيوزيلندا  في  وقعت  التي  المسجدين«  بـ»مجزرة  السمه  »المضللة« 

اإلثنين:  تويتر  على  الرسمية  صفحته  عبر  ترامب  وقال  الجمعة. 
إلقاء  على  إضافي  لوقت  تعمل  المضللة  اإلعالم  »وسائل 

اللوم علي بهجوم نيوزيلندا المروع، عليها أن تعمل بجد 
إلثبات ذلك، سخيف جدا«.

قد  األمريكية  بوست«  »واشنطن  وكانت صحيفة 
نشرت مقال رأي ألحد الصحفيين بعنوان »النظرية 
العنصرية التي ترسخ اإلرهاب في نيوزيلندا ورئاسة 
أنها  ترى  التي  تصريحاته  فيه  منتقدة  ترامب«، 
تنشر الكراهية وتزيد من نفوذ الجماعات المعادية 

المتحدة  الواليات  في  والمهاجرين  للمسلمين 
والعالم. وذكرت الصحيفة بمطلب ترامب أثناء حملته 

االنتخابية في 2016 بفرض حظر على دخول المسلمين 
للواليات المتحدة كبداية لدعم الجماعات اليمينية المتطرفة 

المؤمنة بتفوق العرق األبيض.
الرئيس األميريكي يوم األحد عن إعالمية بشبكة فوكس  كما دافع 
نيوز أدلت بتصريحات معادية للمسلمين بينما رفض البيت األبيض أي 

محاولة للربط بين الرئيس ومنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا.
وسلط العنف ضد المسلمين في نيوزيلندا يوم الجمعة الضوء على 
العنف  انتقادات لطريقة تعامله مع  خطاب ترامب بشأن اإلسالم، وأحيا 

الذي يرتكبه معتنقو فكرة تفوق العرق األبيض.
ودعا ترامب في تغريدة على تويتر إلى إعادة اإلعالمية جينين بيرو 

إلى ممارسة عملها، واتهم الديمقراطيين بالسعي إلى »إسكات األغلبية 
في بالدنا«. وكانت شبكة فوكس اإلخبارية المؤيدة لترامب قد أوقفت 
بيرو عن العمل بعد كتابتها تغريدة انتقدت فيها بحدة النائبة عن الحزب 
الديمقراطي إلهان عمر وشككت في انتمائها للواليات المتحدة بسبب 
الصهيوني  للكيان  المطلق  الكونغرس  دعم  فيها  انتقدت  تصريحات 

بسبب ما يتلقونه من تبرعات من اللوبي المؤيد إلسرائيل.
وفي الوقت نفسه، سعى ميك مولفاني القائم بأعمال كبير 
محطة  من  بأكثر  تصريحات  في  األبيض  البيت  موظفي 
إخبارية يوم األحد       للحد من انتقادات بأن ترامب لم يندد 
مشاعر  أجج  وأنه  الكافية،  بالدرجة  الكراهية  بخطاب 

معادية للمسلمين.
نيوز  فوكس  بمحطة  تصريح  في  مولفاني  وقال 
العرق  بتفوق  يؤمنون  ممن  ليس  الرئيس  »إن 
نقول  أن  فيها  نحتاج  مرة  كم  أدري  لست  األبيض. 

ذلك«
ويوم الجمعة، ندد ترامب بالهجوم الذي وصفه بأنه 
»مذبحة مروعة« بينما وصفه البيت األبيض بأنه »عمل 

وحشي من أعمال الكراهية«
وردا على سؤال من صحفي في واشنطن عما إذا كان يعتقد أن 
النزعة القومية البيضاء تمثل تهديدا متزايدا في أنحاء العالم، قال ترامب 
الناس هي  »ال أعتقد ذلك في الحقيقة. أعتقد أن مجموعة صغيرة من 

التي تعاني من مشكالت خطيرة جدا«.
اإلنترنت  على  نشره  الذي  بيانه  في  أشاد  قد  المتهم  المسلح  وكان 

بترامب ووصفه بأنه »رمز إلحياء الهوية البيضاء«.
غير  ومن  مختل  شخص  تصرف  نتاج  المذبحة  إن  مولفاني  وقال 

المنصف ربط هذا الشخص بترامب أو أي سياسي آخر.

في تصريح غير معتاد، توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثالثاء، 
بمحاسبة منفذ مذبحة المسجدين في كرايست تشيرش، إذا لم تحاسبه 

سلطات نيوزيلندا، على حد تعبيره. وفي كلمة أمام تجمع جماهيري 
في والية زونغلداق شمال تركيا، قال أردوغان موجها حديثه 

ما  ثمن  تدفع  أن  »عليك  األسترالي:  الهجوم  منفذ  إلى 
اقترفت يداك، وإن لم تحاسبك نيوزيلندا، فنحن نعرف 

كيف نحاسبك بشكل من األشكال«.
وكان نائب رئيس وزراء نيوزيلندا وينستون بيترز 
أعلن أنه ناقش مع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي 
ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، خالل زيارتهما 
إلى نيوزيلندا، اإلثنين، استخدام أردوغان ألجزاء من 

في  المنفذ،  وبيان  المسجدين  على  الهجوم  فيديو 
كلمة له خالل تجمع ألنصار حزبه.

الرئيس  لنائب  جيدا  أوضحت  »لقد  وينستون:  وقال 
يسيء  القبيل  هذا  من  شيء  أي  أن  الخارجية  ووزير  التركي 

تمثيل هذا البلد، بالنظر إلى أن هذا كان مواطنًا غير نيوزيلندي، 
يعرض مستقبل وسالمة شعب نيوزيلندا وشعبنا في الخارج للخطر وهو 
أمر غير عادل على اإلطالق«. من جانبه، دعا وزير العدل التركي عبد الحميد 
ناجزة«  ومحاكمة  جدي  »تحقيق  إجراء  إلى  النيوزيلندية  الحكومة  غول 
في الهجوم اإلرهابي الذي استهدف المسجدين. وقال غول: »ننتظر من 
استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم  تداعيات  متابعة  النيوزيلندية  الحكومة 

المسلمين، وإجراء تحقيق جدي، ومعاقبة منفذيه بأسرع وقت ممكن«.
وأضاف، »الصوت الخافت للعالم بأسره حيال جريمة الكراهية بنيوزيلندا 

أمر مؤسف«. وتابع بالقول، »اإلرهاب ليس له دين وعرق، ولألسف نرى في 
العالم استخدام مصطلحات اإلرهاب السيء والجيد وغيرها بغية مساواة 
اإلرهاب باإلسالم. اإلسالم دين السالم، وال يمكن أن يوضع جنبًا إلى جنب 

مع اإلرهاب«.
وكان إردوغان قد أثار غضب نيوزيلندا اإلثنين باستخدامه تسجيل فيديو 
مثيرا للجدل صوره منفذ مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، في 
لالنتخابات  بحملة  يقوم  الذي  إردوغان  وقدم  انتخابية.  حملة 
المحلية هذا الشهر، الهجوم بوصفه جزءا من هجوم أكبر 
على تركيا واالسالم، وعرض التسجيل المصور لالعتداء 
رئيسة  نائب  واحتج  االسبوع.  نهاية  في  تجمعات  في 
تسييس  بأن  محذرا  االثنين  بيترز  وينستون  الوزراء 
المجزرة »يعرض للخطر مستقبل وسالمة الشعب في 
وأعلن  إطالقا«.  منصف  غير  وهو  والخارج،  نيوزيلندا 
األسبوع  هذا  تركيا  إلى  سيتوجه  أنه  الثالثاء  بيترز 
لمنظمة  خاص  اجتماع  لحضور  اسطنبول  من  بدعوة 

التعاون اإلسالمي.
وجرح ثالثة أتراك في المجزرة التي قتل فيها 50 من 
المصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش جنوب 
نيوزيلندا الجمعة. وقام المسلح، وهو استرالي من المنادين بتفوق 
العرق األبيض، بتصوير الهجوم ونقله بشكل مباشر ونشر بيانا من 72 
صفحة على وسائل التواصل االجتماعي قال فيه إنه ضربة موجهة »للغزاة 
في  صوفيا  آيا  كاتدرائية  ومآذن  تركيا  إلى  البيان  ويشير  المسلمين«. 

اسطنبول التي أصبحت متحفا بعد أن حولها العثمانيون إلى مسجد.
إردوغان  عرض  األسبوع،  نهاية  في  انتخابية  تجمعات  خالل  لكن 
التسجيل وأشار مرارا إلى الهجوم باعتباره مؤشرا على تصاعد موجة عداء 

لإلسالم تجاهلها الغرب. 

استخدم فيديو الهجوم في حمالت انتخابيةوصفه المهاجم بـ »رمز إحياء الهوية البيضاء«

<  انتشار كثيف لقوات الشرطة بالقرب من محطة الترام في اوتريصخت 

< جون بيركو 

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

دمشق - وكاالت

<   جنود إسرائيليون يطلقون الرصاص المطاطي على محتجين فلسطينيين 

 <   مقاتلون من قوات سورية الديموقراطية يرقصون الدبكة في بلدة الباغوز 

طالب الجيولوجيا: »أيها الديناصورات انقرضوا«

تعثر تشكيل حكومة جزائرية مع استمرار االحتجاجات والنظام يسعى لدعم الخارج

القدس المحتلة ــ وكاالت

بينهم منفذ عملية فدائية

جيش االحتالل يقتل ثالثة 
فلسطينيني في الضفة الغربية

 

قتلت القوات اإلسرائيلية الثالثاء فلسطينيًا يُشتبه في قتله حاخامًا إسرائيليًا 
وجنديًا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال جهاز األمن الداخلي »الشين 

بيت«.
وحاصر عسكريون وقوات من الشرطة واألمن مبنى في قرية عبوين بالضفة 
الغربية بشمال رام اهلل حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئًا، وفقًا 
وُقتل  قواتهم،  على  النار  فتح  »المهاجم  أن  البيان  وزعم  بيت«.  »الشين  لبيان 

خالل تبادل إلطالق النار«، مضيفًا أن الجنود اإلسرائيليين لم يصابوا بجروح.
وقال سكان في القرية إن القوات اإلسرائيلية نادت المشتبه فيه عبر مكبرات 

صوت من أجل تسليم نفسه.
استخباري  بعد »نشاط  فيه  المشتبه  على  العثور  تم  إنه  بيت«  »الشين  وقال 
وعملي مكثف« من قبل عناصره وقوات الجيش ووحدة مكافحة اإلرهاب التابعة 

للشرطة.
وكان الجيش االسرائيلي أعلن األحد أّن جنديًا إسرائيليًا ُقتل، وُأصيب جنديّ 
ناريًا  سالحًا  فيه  واستخدم  فلسطيني  نّفذه  هجوم  في  بجروح،  ومستوطن  آخر 

وسالحًا أبيض في الضفة الغربية.
اإلثنين  توفي  أنّه  عامًا(   47( إيتنغر  أحاد  المستوطن  الحاخام  عائلة  وأعلنت 

غداة إصابته بجروح خطيرة إثر الهجوم.
متوعدًا  القتيل  بجنازة  نتانياهو  بنيامين  اإلحتالل  دولة  وزراء  رئيس  وشارك 
 840 بناء  في  »الغد«  من  ابتداًء  العمل  بدء  ومعلنًا  القتلة«،  على  ب»االنتصار 
وحدة سكنية في حي جديد في مستوطنة آرييل التي قتل المستوطن على مقربة 

منها.
وأفاد جهاز »الشين بيت« ان عمر أبو ليلى )19 عامًا( من بلدة الزاوية قضاء 
مدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية، ال سوابق أمنية له ويدرس المحاسبة 
اإلسرائيلي  الجيش  من  هندسية  طواقم  وقامت  المفتوحة.  القدس  جامعة  في 

بمسح منزل عائلة المهاجم تمهيدًا لهدمه بحسب الجيش.
شهيدان في نابلس

وفي تطور منفصل، قام جيش االحتالل بقتل شابين فلسطينيين ليل الثالثاء 
وزارة  أفادت  ما  بحسب  المحتلة،  الغربية  بالضفة  نابلس  مدينة  شرق  األربعاء 

الصحة الفلسطينية.
حين  أصيبا  عامًا(   20( نوري  وزيد  عامًا(   21( حمدان  رائد  إن  الوزارة  وقالت 
أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في سيارتهما قرب موقع »قبر يوسف« في 

محيط نابلس وتوفيا على الفور.
من جهته أعلن الجيش اإلسرائيلي أن الجنود فتحوا النار عند إلقاء متفجرات في 
اتجاه مصلين يهود كانوا يزورون الموقع. وقال الجيش »رد الجنود بإطالق النار 

على السيارة« التي كان فيها الفلسطينيان.
لليهود  مقدسًا  مقامًا  يشكل  إذ  توترًا  مستمر  بشكل  الموقع  هذا  ويشهد 
باعتباره قبر النبي يوسف، فيما يمثل للفلسطينيين مقامًا لشيخ مسلم من البلدة 

يدعى يوسف الدويكات. ويقع المقام قرب مخيم لالجئين الفلسطينيين.
وغالبًا ما يواكب الجيش مجموعات من المصلين اليهود إليه، وتندلع بانتظام 

مواجهات عنده.

قوات األكراد تجتاح الباغوز وتؤجل إعالن النصر

شويغو في دمشق تزامنًا مع اجتماع رؤساء أركان سورية والعراق وإيران

أشاد الرئيس السوري بشار األسد أثناء لقائه وزير الدفاع 
مؤكدًا  موسكو  بدور  الثالثاء  شويغو  سيرغي  الروسي 
»اإلرهاب«،  مكافحة  في  البلدين  بين  التنسيق  أهمية 
قادة  اجتماع  غداة  اللقاء  ويأتي  المحلي.  اإلعالم  بحسب 
دمشق  في  وإيران  والعراق  سورية  في  األركان  هيئة 

لمناقشة التنسيق بين قوات تلك الدول.
الروسي  السوري-  »العمل  إن  األسد  قال  اللقاء  وخالل 
كافة  المجاالت  في  المستوى  عالي  والتنسيق  المشترك 
وعلى رأسها عسكريًا وسياسيًا كان من العوامل الحاسمة 
في صمود سورية بوجه اإلرهاب واإلنجازات التي تحققت 
ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة والمجموعات اإلرهابية 

األخرى«، بحسب الوكالة السورية الرسمية لألنباء.
موسكو،  في  الروسية  الدفاع  وزارة  نشرته  بيان  وفي 
قال شويغو »بالدعم الروسي تحقق نجاح كبير في القتال 
ضد اإلرهاب )...( والشيء المهم هو أننا تمكنا من إنقاذ 
السلمية«.  الحياة  لعودة  الظروف  وخلق  السورية  الدولة 
أي  من  »التقليل  لمحاولتها  الغربية«  »الدول  وانتقد 
إلنهاء  جديدة  عراقيل  وخلق  سورية  في  إيجابية  تغيرات 

األزمة«.
ولعبت روسيا دورًا رئيسيًا في النزاع السوري منذ بدأت 
من  سنوات  ثماني  وبعد   .2015 في  العسكري  تدخلها 
الحرب، قتل أكثر من 370 ألف شخص وتشرد الماليين، 

وأصبحت القوات السورية تسيطر على نحو ثلثي البالد.
ولم تتبق سوى منطقتين خارج سيطرة النظام السوري 
غرب  شمال  الجهاديون  عليها  يسيطر  التي  إدلب  وهما 
سورية، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ثلث 
البالد.وذكرت الوكالة أن األسد وشويغو ناقشا خالل اللقاء 
الفرات«، حيث تدور  إدلب وشرق  »األوضاع في منطقتي 
معارك بين قوات سورية الديمقراطية المدعومة أميركيًا 
ومقاتلي تنظيم »داعش«. وقالت الوكالة إنهما اتفقا على 
»ضرورة مواصلة العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة 

الستعادة األمن واألمان في المنطقتين«.

السيطرة على الباغوز
الديمقراطية  سورية  قوات  أعلنت  أخرى،  ناحية  من 
»داعش«  لتنظيم  جيب  آخر  اجتياح  من  تمكنوا  أنهم 
سورية  قوات  مقاتلو  وقال  العراقية.  الحدود  من  بالقرب 
االستسالم،  رفضوا  التنظيم  مسلحي  إن  الديمقراطية 
نهر  على  أرض  قطعة  بينما احتمى أفراد عائالتهم في 
الفرات جنوب الباغوز. وحذرت القوات من أن المعركة 

باالحتفال. بدأوا  مقاتليها  لكن  بعد،  تنته  لم 
لقوات  اإلعالمي  المركز  عن  صادر  بيان  وبحسب 
مخيم  على  »سيطرت  قد  فإنها  الديمقراطية،  سورية 
بعض  يزال  ال  كان  لكن  نهائي،  بشكل  الباغوز 
بمحاذاة  الجيوب  بعض  في  يتحصّنون  اإلرهابيّين 

لدولة  نهاية  الباغوز  سقوط  ويضع  الفرات«.  نهر 
.2014 "الخالفة" التي أعلنها تنظيم »داعش« في عام 

ما  على  نفوذه  بسط  من  تمكن  قد  التنظيم  وكان 
تبلغ مساحتها  8 ماليين شخص في منطقة  يقرب من 
مليارات  يجني  أن  واستطاع  مربع،  كيلومتر  ألف   88
وفي  والخطف.  والسرقة  النفط  عائدات  من  الدوالرات 
محلية  قوى  تمكنت  طاحنة،  معارك  إثر  وعلى  النهاية، 
التنظيم. مسلحي  دحر  من  دولية  أطراف  من  مدعومة 

أتباعًا  للتنظيم  أن  أمريكيون  مسؤولون  ويعتقد 
15 ألف و20 ألف  في المنطقة قد يتراوح عددهم بين 

للقتال. والعودة  أنفسهم  تجميع  سيحاولون  شخص 
في  قالت  قد  الديمقراطية  سوريا  قوات  وكانت 

على  النهائي  الهجوم  بدأت  إنها  مارس  شهر  بداية 
أكراد  مسلحون  يقوده  الذي  التحالف  لكن  الباغوز، 
كبيرًا  عددًا  أن  اتضح  أن  بعد  الهجوم  إلبطاء  اضطر 

القرية. في  موجودون  المدنيين  من 
ذلك  منذ  وطفل  امرأة  ألف   20 يقارب  ما  أجلي  وقد 
الديمقراطية  سورية  قوات  تديره  مخيم  إلى  الوقت 
إلى  ونقلوا  المسلحين  آالف  واستسلم  إغاثة.  وعمال 

منفصلة. مخيمات 
بالقتال،  الباغوز  في  بقوا  الذين  المسلحون  واستمر 
مفخخة،  سيارات  واستخدموا  انتحارية  بعمليات  وقاموا 
مساحة  في  وحوصروا  االثنين  بحلول  دحروا  لكنهم 

الفرات. نهر  األرض على  ضيقة من 
الديمقراطية  سورية  قوات  باسم  المتحدث  وصرح 
وأن  المخيم  على  سيطر  التنظيم  أن  بالي  مصطفى 
أوضح  لكنه  النهر.  ضفة  إلى  انسحبوا  المسلحين  آخر 
لكنه  النصر،  إعالن  ليس  هذا  أن  »تويتر«  موقع  عبر 

»داعش«. تنظيم  الحرب ضد  في  تقدم مهم 
قد  والجرحى  المرضى  من  المئات  إن  بالي  وقال 
أن  يعتقد  أنه  وأضاف  المستشفيات.  إلى  ونقلوا  أسروا 
الدولة »ستنظف  آخر قطعة أرض يسيطر عليها تنظيم 
اإلرهابيين  »بعض  أن  من  حذر  لكنه  جدًا«،  قريبًا 
»نحن  وأضاف  بشرية«.  دروعًا  أطفالهم  يستخدمون 
يفعلوا  لم  فإن  االستسالم،  على  إجبارهم  نحاول 

عليهم«. والقضاء  عسكرية  لعمليات  للجوء  سنضطر 
 30 إن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 
وجرح  قتلوا  قد  الديمقراطية  سورية  قوات  من  مقاتاًل 
إيطالي. بينهم شخص  المخيم،  الهجوم على  أثناء   14

»داعش«  لتنظيم  الوشيكة  الهزيمة  من  وبالرغم 
المتحدث  بصوت  صوتية  رسالة  بث  فإنه  الباغوز  في 
الخالفة  أن  فيها  يدعي  المهاجر  حسن  أبو  باسمه 
الرئيس  التنظيم  باسم  المتحدث  واتهم  تسقط.  لم 
بأن  المضلل  باإلعالن  ترامب  دونالد  األمريكي 
ديسمبر  شهر  في  سورية  في  انتهت  قد  المعركة 
البغدادي  بكر  أبو  التنظيم  زعيم  أن  وأكد  الماضي، 

الحياة«. قيد  »على 
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بعد أسبوع من إعالن الرئيس الجزائري، عبد العزيز 
بوتفليقة، حزمة من القرارات وصفت بـ»التاريخية«، 
من  بجملة  الجزائر  في  الحاكمة  السلطة  تصطدم 
العقبات، انطالًقا من العراقيل التي قد تحول دون 
تشكيل حكومة »كفاءات وطنية منفتحة على جميع 

األطياف السياسية والشباب والمرأة«.
االحتجاجات  وتيرة  تخفت  لم  ناحية،  فمن 
الشعار  تغير  بل  الجزائر،  في  بالتغيير  المطالبة 
تمديد  رفض  إلى  الخامسة«  »العهدة  رفض  من 
انسحابه  بوتفليقة  إعالن  بعد  الرابعة«،  »العهدة 
من السباق الرئاسي وتأجيل االنتخابات التي كانت 

مقررة الشهر المقبل.
لرئيس  المكثف  اإلعالمي  الخروج  يقنع  ولم 
ونائبه،  بدوي،  الدين  نور  الجديد،  الحكومة 
األخضر  المخضرم،  والدبلوماسي  لعمامرة،  رمتان 
جامع  وطني  مؤتمر  إلدارة  المرشح  اإلبراهيمي، 
دعا إليه الرئيس الجزائري، في تبديد مخاوف قطاع 
الحاكمة  السلطة  محاولة  من  الشارع  من  واسع 

االلتفاف على مطالب الشارع.

»الشعب قال ال«
مساعي  في  االنخراط  رفضها  نقابة   13 وأعلنت 
بدوي لتشكيل حكومة وعد بإعالن تركيبتها نهاية 
النقابي،  أقصى تقدير. وقال  الجاري، على  األسبوع 
مناقشات  تجري  لن  »النقابات  إن  عمورة،  بوعالم 
مع هذا النظام ألنها تنتمي للشعب، والشعب قال 

ال للنظام«.
تشكيل  لمشاورات  المقاطعين  قائمة  وبدأت 
الحكومة تتسع، إذ رفضت معظم أحزاب المعارضة 
وزعيم  السابق  الحكومة  رئيس  وذهب  المشاركة. 
حدّ  إلى  فليس،  بن  علي  الحريات،  طالئع  حزب 
المشكلة،  في  أساسي  طرف  بأنّه  بدوي  اتهام 
مذّكرًا بأنّه كان من بين »من صاغوا أسوأ قانون 

انتخابي منذ استقالل البالد«.
تستمدّ  الحاكمة  سلطته  تزال  ال  بلد  وفي 
للدور  ومؤسساتها،  رموزها  دور  من  شرعيتها 
الذي لعبته إبان ثورة االستقالل بين عامي 1954 
الموازين  يقلب  بدأ  الشعبي  الحراك  فإن  و1962، 

ويهزّ أركان النظام.

وكتطور الفت في هذا السياق، قال مسؤول كبير 
في حزب »التجمع الوطني الديمقراطي« أبرز حليف 
لحزب »جبهة التحرير الوطني« الحاكم في الجزائر 
السنوات  في  تدار  كانت  البالد  إن  الثالثاء  مساء 

األخيرة من »قوى غير دستورية«.
قال  الخاصة  »البالد«  لقناة  تصريحات  وفي 
صديق شهاب المتحدث باسم الحزب الذي يقوده 
غير  »قوى  أويحيى،  أحمد  السابق  الوزراء  رئيس 
دستورية كانت تتحكم في تسير الجزائر. قوى غير 
مكان.  كل  في  موجودة  دستورية،  غير  مهيكلة، 
الجزائر سيرت من طرف هذه القوى خالل الخمس، 
الست، السبع سنوات االخيرة«. وأضاف شهاب أنه 

ال يعرف من يقرر »حقيقة« في الرئاسة.
دعم  أويحيى  زعيمه  كان  الذي  المتحدث  وتابع 
ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة، 
االستشراف،  نقص  التقدير،  »أخطأنا  ذلك  بشأن 

واخطأنا في البصيرة«.
ويبدو أن حلفاء الرئاسة ينأون بأنفسهم واحدا 
على  مهمة  منظمات  ثالث  وكانت  اآلخر.  بعد 
بنفسها  نأت  فرنسا  عن  االستقالل  بحرب  صلة 
من  الثانية  الجمعة  اثر  الرئاسي  المعسكر  عن 
محافًظا،   72 دعا  كما  االحتجاجية.  المظاهرات 
الحاكمة  الوطني  التحرير  120، جبهة  إجمالي  من 
معبرين  لحزبهم،  »شرعية«  قيادة  انتخاب  إلى 
وكان  الشعبي.  الحراك  مطالب  لكل  دعمهم  عن 
يوم  قال  قد  خلدون،  حسين  الحزب،  في  القيادي 

الجمعة إن »بوتفليقة بات من التاريخ«.
وانضمّ متقاعدو الجيش للمظاهرات، إذ شاركوا 
أعلنوا  الواليات،  من  عدد  في  مسيرات  في  األحد 
فيها تمسكهم بمطالب الشعب. يذكر أن المنظمة 
لقدامى  تجمع  أكبر  وهي  للمجاهدين،  الوطنية 
االستقالل،  حرب  في  شاركوا  الذين  المحاربين 
الجاري  مارس  من  السادس  في  سحبت  قد  كانت 
تأييدها لبوتفليقة، معتبرة، في رسالة لها، النزول 

للشارع بمثابة »الواجب«.

سوناطراك على الخط
األسبوع  استقالته،  منذ  له  موقف  أوّل  وفي 
أحمد  السابق،  الحكومة  رئيس  دعا  الماضي، 
أويحيى، في رسالة له، السلطة الحاكمة لالستجابة 
فورًا لمطالب الشارع. وشدد أويحيى على أنه من 
لمواصلة  أنفاسها  الجزائر  »تستعيد  أن  الضروري 

مسار تنميتها االقتصادية واالجتماعية«.
لألخضر  تصريح  مع  أويحيى  رسالة  وتزامنت 
المحلية  اإلذاعات  من  عدد  نقلته  اإلبراهيمي 
لرحيل  »الدعوة  إن  فيه  يقول  للدولة،  المملوكة 
نظرًا  صعب  ذلك  تطبيق  لكنّ  سهل  أمر  الجميع 
لتأمين  ومؤسسات  رجال  إلى  الجزائر  لحاجة 
هامش  أّن  يعلم  اإلبراهيمي  أّن  بيد  استقرارها«. 
أّن  خاصّة  بالمناورة،  يسمح  يعد  لم  التحرك 
السلطة  نجحت  التي  والمحرّمات  المحاذير  معظم 

الحاكمة في الحفاظ عليها طيلة عقود طويلة بدأت 
باالنهيار تباعًا.

وبدأت التحركات تتسلل رويدًا رويدًا إلى شركة 
الجزائري،  لالقتصاد  الفقري  العمود  سوناطراك، 
التي تشرف على قطاع المحروقات. ورغم تحذيرات 
فروع  شهدت  أوالتظاهر،  اإلضراب  من  اإلدارة 
الشركة في حاسي مسعود وحاسي الرمل، جنوبي 
للمطالبة  الجمعة  يوم  حاشدة  مسيرات  البالد، 

بالتغيير.

وسارعت الشركة إلى نفي توقف أوتذبذب إنتاج 
الصور،  أن  إال  البالد.  أوالغاز، جنوبي  النفط  حقول 

التي نشرها ناشطون، أظهرت العكس.

مظاهرات األطباء والطلبة
كما تظاهر عدة آالف من الطالب وموظفي قطاع 
المصادف  الثالثاء  العاصمة  الجزائر  في  الصحة 
جديد  من  للمطالبة  التحرير،  حرب  انتهاء  لذكرى 
التأكيد  اإلثنين  مساء  كرر  الذي  بوتفليقة،  برحيل 

أنه سيبقى في السلطة.
قطاع  وموظفو  واألساتذة  الطالب  وردّد 
تطالب ب  وممرضين، شعارات  أطباء  من  الصحة، 
»رحيل النظام« وعدم استمرار حكم بوتفليقة مثل 
»طلبة غاضبون للتمديد رافضون« في إشارة إلى 
لحكم  التمديد  وبالتالي  الرئاسية  االنتخابات  إلغاء 

بوتفليقة حتى تنظيم انتخابات جديدة.
 19« المتظاهرون  رفعها  الفتة  على  وُكتب 
مارس   19 الجزائر،  حرب  نهاية   :1962 مارس 
الى دخول  النظام« في إشارة  2019: بداية تغيير 
التنفيذ قبل  النار حيز  إيفيان لوقف إطالق  اتفاقات 
57 عامًا وانتهاء حرب التحرير )1954–1962( ضد 

االستعمار الفرنسي.
وتحدثت وسائل إعالم جزائرية ونشر ناشطون 
وفيديوهات  االجتماعي صورًا  التواصل  عبر مواقع 
واألطباء  للطالب  مشابهة  تظاهرات  عن 

والممرضين في مدن جزائرية أخرى.
رغم ذلك، كرر الرئيس الجزائري مساء اإلثنين، 
»النصر«  بعيد  االحتفال  بمناسبة  رسالة  في 
المصادف 19 مارس 1962، رغبته في نقل السلطة 
إلى رئيس يتم انتخابه في االقتراع المقبل، أي إلى 

ما بعد انتهاء واليته الدستورية في 28 أبريل.
الجزائرية  العاصمة  وسط  وتجار  المارة  وساند 
تظاهرة الطالب وردّدوا معهم الشعارات واألغاني. 
تعبر عن  الجيولوجيا بالفتات طريفة  وتميز طالب 
انقرضوا«  الديناصورات  »أيها  مثل  تخصصهم 
الشامل  االنقراض  يريدون  أو»الجيولوجيون 

للحكومة«.
بشدة  الثالثاء  الصادرة  الصحف  وانتقدت 
الرسالة األخيرة للرئيس بوتفليقة. وكتبت صحيفة 
فقط  عنادًا  ليس  »هذا  افتتاحيتها  في  »ليبرتي« 
»الوطن«  أما صحيفة  بل هو المسؤولية خطرة«. 
الناطقة بالفرنسية فاعتبرت هي أيضًا أن بوتفليقة 

»متمسك بندوته« و»ال يستجيب للمطلب الشعبي 
فيما يتعلق برحيل النظام«.

البحث عن دعم دولي
بدأ  باإلحتجاجات،  تموج  الجزائر  كانت  وبينما 
نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية رمطان 
عواصم  عدة  في  جولة  روما  من  االثنين  لعمامرة 

»لطمأنة الشركاء الدوليين للجزائر«.
اإليطالي  الوزراء  رئيس  مع  مقابلة  بعد  وقال 
من  حقيقتنا  يراقبون  »الذين  إن  كونتي  جوزيبي 
بعد لديهم اإلحساس أن حالة من الخطر تتصاعد 
في الجزائر« مضيًفا أن الجزائر »التي تعرف بكونها 
مصدرة للسلم واألمن واالستقرار تطمئن شركاَءها 
تدور  تاريخنا  من  الخاص  الوقت  هذا  أن  الدوليين 
أطواره في إطار داخلي«. وفي موسكو التي وصلها 
الروسي  الخارجية  وزير  قدم  الثالثاء،  لعمامرة 
سيرغي الفروف دعم روسيا للنظام الجزائري، محذرًا 
وقال  الجزائر.  في  تدخل  أي  من  الدولي  المجتمع 
لعمامرة  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  في  الفروف 
»لقد قام الزميل الجزائري بإطالعنا على الوضع في 
الجزائر، وشاركنا خطط قيادة البالد في المستقبل 
الخطط«. وأضاف »من  القريب، ونحن ندعم هذه 
المهم بشكل خاص أن تحترم جميع الدول األخرى 
مواثيق األمم المتحدة بطريقة مقدسة وأن تمتنع 
للجزائر«.  الداخلية  الشؤون  في  تدخل  أي  عن 
الجزائري  الشعب  »على  الروسي،  الوزير  وقال 
الدستور  أساس  على  ومصيره  مستقبله  يقرر  أن 
ووفًقا لمعايير القانونية الدولية«. وتوجه لعمامرة 
يلتقي  أن  المقرر  من  كان  حيث  ألمانيا  إلى  أمس 
بنظيره األلماني مع حضور المستشار الدبلوماسي 
ألمانيا  أن  ومعروف  ميركل.  أنجيال  الوزراء  لرئيسة 
تربطها عالقات قوية مع الجزائر، ال سيما في مجال 
التسلح، حيث تعتبر الجزائر أول زبون أللمانيا قبل 
البلدين  بين  تعاون  برامج  هناك  كما  السعودية، 
في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث سبق أن قبلت 
الجزائر بإعادة المهاجرين غير الشرعيين من ألمانيا 

بسرعة.
سيسعى  لعمامرة،  مع  المناقشات  في  ولكن 
المسؤولون األلمان بالتأكيد إلى فهم سبب رغبة 
على  السلطة  في  االستمرار  في  بوتفليقة  الرئيس 
الرغم من حالته الصحية، مع العلم أن ميركل هي 
سبتمبر  في  بوتفليقة  قابل  أجنبي  مسؤول  آخر 

الماضي خالل زيارتها للجزائر.

<   طالب وموظفو قطاع الصحة يتظاهرون في الجزائر العاصمة 

بدأ وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أمس األربعاء مباحثات رسمية في 
محاولة  في  األوسط  الشرق  في  جديدة  جولة  في  األولى  محطته  الكويت، 
لتعزيز الجهود األميركية ضد إيران، قبل التوجه إلى القدس للقاء رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في خضم حملة إلعادة انتخابه.
الحكومة  مع  »الحواراالستراتيجي«  بمناسبة  محادثاته  في  بومبيو  وأكد 
الكويتية، على ضرورة تشكيل »تحالف الشرق األوسط االستراتيجي« أو»الناتو 

العربي« لجمع حلفائها العرب ضد إيران.
ودعا الوزير األميركي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إلى إنهاء 
األزمة بين قطر والسعودية وحلفائها. وقال بومبيو إن النزاع »ليس من مصلحة 
المنطقة وليس في مصلحة العالم« في إشارة إلى قطع السعودية وحلفائها 

العالقات مع قطر منذ أكثر من عامين.
وتنظيم  »داعش«  تنظيم  من  التهديدات«  نفس  جميعًا  »لدينا  وأضاف 

القاعدة وحتى »الجمهورية اإلسالمية اإليرانية«.
وسيطغى ملف إيران على جولة بومبيو والتي ستقوده إلى إسرائيل ولبنان. 
وأكد بومبيو للصحفيين الذين يرافقونه في جولته أنه سيركز على »الخطر 

الذي تمثله الجمهورية اإلسالمية االيرانية«.
وجعلت إدارة ترامب من التصدي لـ»نفوذ )إيران( المزعزع لالستقرار« المحور 
الرئيسي لسياستها في المنطقة وتضاعف تحركاتها لتحقيق هذا الهدف. وفي 
هذا السياق، قام بومبيو برحلة إلى الشرق األوسط في يناير دعا خاللها إلى 
»وحدة الصف« بمواجهة إيران، ثم نظم مؤتمرًا في فبراير في بولندا سعيًا 

لتوسيع »التحالف« ضد طهران، من غير أن ينجح في ذلك.
ولكن اللقاء األهم لوزير الخارجية األميركي كان من المقرر عقده بعد ظهر 

أمس األربعاء في القدس مع بنيامين نتانياهو في خضم حملته االنتخابية.
وأكد بومبيو للصحفيين الذين يرافقونه، »أنا ذاهب إلى إسرائيل بسبب 
العالقة الهامة التي تجمعنا« مؤكدًا أنه سيبحث »قضايا استراتيجية نعمل 
عليها معًا«. وأضاف »سيتغير القادة في البلدين بمرور الوقت، وهذه العالقة 

مهمة بغض النظر عن من هم القادة«.
وإن كانت واشنطن تنفي أي تدخل لها في السياسة الداخلية اإلسرائيلية، إال 

أن الزيارة ستعطي نتانياهو دعمًا ثمينًا في وسط معركته من أجل البقاء في 
السلطة رغم مخاطر توجيه التهمة إليه في قضايا فساد. ستجري االنتخابات في 

9 ابريل المقبل.

الجوالن »تسيطر عليها إسرائيل« بداًل من محتلة
وبالرغم من القضايا التي يواجهها نتانياهو، حصل على دعم صريح من ترامب 
الذي قال عنه في نهاية فبراير، »إنه قام بعمل رائع كرئيس للوزراء، إنه حازم 

وذكي وقوي«.
وأدت مواقف المليونير الجمهوري إلى إبعاد الكثير من الحلفاء التقليديين 
للواليات المتحدة، غير أنه يحظى في المقابل بتأييد ثابت وقوي في إسرائيل. 
وتعتبر حكومته األقرب إلى الدولة العبرية منذ زمن طويل وقد اتخذ خطوات 
رمزية وعملية في آن تأكيدًا لدعمه إسرائيل، منها االعتراف بالقدس عاصمة 
لها بما يتعارض مع اإلجماع الدولي ومع عقود من السياسة األميركية، وقطع 
أكثر من 500 مليون دوالر من المساعدات إلى الفلسطينيين منذ 2018، إضافة 

إلى وقف تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)األونروا(.

وتعتبر إسرائيل القدس برمتها عاصمة لها، في حين يطالب الفلسطينيون 
بأن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.

لزيارة  بومبيو  سيتوجه  القدس،  إلى  يومين  تستغرق  التي  زيارته  وخالل 
السفارة األميركية الجديدة في المدينة المحتلة، والتي تم نقلها من تل أبيب 
بعد أمر من ترامب. وكان القرار الذي اتخذ أواخر عام 2017 واعترف بالقدس 
العام  الرأي  من  كبيرًا  وجزًءا  نتانياهو  غبطة  أثار  العبرية  للدولة  كعاصمة 

اإلسرائيلي، بينما أغضب الفلسطينيين والدول العربية واإلسالمية.
وسعيًا منه لتوظيف شعبية ترامب لصالحه، يتوجه نتانياهو إلى واشنطن 
الحًقا لحضور االجتماع السنوي لـ»لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية« 
)أيباك(، أكبر لوبي يهودي مؤيد إلسرائيل في الواليات المتحدة، وسيغتنم هذه 
الفرصة للظهور مع ترامب، أماًل منه في أن يعزز ذلك من فرصه في االحتفاظ 
السالم  خطة  لعرض  العكسي  العد  يبدأ  أبريل   9 انتخابات  ومع  بمنصبه. 
اإلسرائيلية الفلسطينية التي عمل فريق صغير بقيادة صهر الرئيس وأحد كبار 
مساعديه جاريد كوشنر على إعدادها وسط تكتم شديد في البيت األبيض، 

ويرجح طرحها بحلول الصيف.
وأكد بومبيو »يجب أن يرغبوا بالحديث إلينا. ستكون هذه بداية جيدة«، في 
إشارة إلى الفلسطينيين مع رفض السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس 

أي تعامل مع اإلدارة األميركية التي لم تعد، برأيها، وسيًطا محايدًا.
أنها  على  الجوالن  مرتفعات  إلى  تشير  تعد  لم  المتحدة  الواليات  أن  كما 
منطقة »محتلة من إسرائيل« بل »تسيطر عليها إسرائيل«، وفق ما جاء في 
تقريرها السنوي األخير حول حقوق اإلنسان، وهو ما اعتبره البعض تمهيدًا 

العتراف أميركي بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة االستراتيجية.
وإن كانت اإلدارة األميركية تؤكد أنها لم تبدل سياستها، إال أنها ال تزال 
ترفض أن توضح هذه السياسة. وقبل وصوله إلى الكويت، أكد بومبيو أن 
»هذه اللغة تعكس الحقائق كما نفهمها« موضحًا »كان هذا بيانًا واقعيًا حول 

كيفية رؤيتنا للوضع. ونحن نعتقد أنه كان دقيقًا للغاية«.
بينما أكد وزير الخارجية الكويتي أنه على قناعة من أن »العالقات القوية 
بين الواليات المتحدة وعدة دول« تقود إلى »حل سياسي« للنزاع الفلسطيني- 

اإلسرائيلي وسيكون »مقبواًل« لجميع األطراف.



قدر تقرير حكومي خسائر ليبيا من حظر طيران 
سنويا،  دوالر  مليون   20 بنحو  »ترانزيت«  العبور 
تمثل إيرادات مالية ذهبت إلى دول الجوار الليبي، 
وهو ما يعني أن خسائر السنوات الماضية من تلك 
منذ  دوالر  مليون   100 نحو  إلى  تصل  اإليــرادات 

أغسطس 2014.
الليبي،  الطيران  حظر  األوروبــي  االتحاد  وكان 
وأوقف طيران »الترانزيت« عبر األجواء الليبية، إثر 
األحداث التي شهدها مطار طرابلس العالمي، وما 
تعرض له من دمار جراء االشتباكات التي اندلعت 

في عملية ما سمي بـ»فجر ليبيا«.
الطيران  مصلحة  عن  الصادر  التقرير  وأوضــح 
المدني، أن دوال استفادت من غلق األجواء الليبية 
أمام طيران الترانزيت إلى وسط أفريقيا أونهايتها، 
باإلضافة إلى منع الطيران الليبي من دخول األجواء 
األوروبية، مشيرا إلى أن دوال أخرى استفادت من 
ومصر  وتونس،  مالطا،  منها،  الليبية  األجواء  غلق 
والجزائر، ما تسبب في ذهاب إيرادات مالية للدول 

المجاورة تقارب 20 مليون دوالر سنويا.
وأشار التقرير إلى أن سبب الحظر يعود إلى عدم 
االستقرار األمني وانتشار السالح، فضال عن ارتفاع 
المسلحة  الصراعات  التأمين بسبب  تكلفة شركات 
بطائرة  وجود عطب  حالة  في  »أنه  وذكر  بالبالد، 

تحت  مطارات  التوجد  الهبوط  في  ترغب  أجنبية 
سيطرة الدولة والسيما في الجنوب الليبي«.

وقال خبير الطيران عبداهلل الستوي لـ»الوسط« 
دوالر  مليون   20 تناهز  مالية  إيــرادات  هناك  إن 
المدني،  الطيران  مصلحة  عليها  تتحصل  كانت 
نتيجة طيران العبور، وفقا إلحصائيات قديمة قبل 
حظر  من  استفادت  أخرى  دوال  وأن   ،2011 العام 

عبور األجواء الليبية.
الشركة  أن  المحاسبة  لديوان  تقرير  أكد  فيما 
المالكة  القابضة،  للطيران  األفريقية  الليبية 
خسائر  من  تعاني  الحكومية،  الطيران  لشركات 
في  لإلفالس  تعرضها  من  محذرا  متالحقة،  مالية 

ظل استنزاف رأسمالها لعدم تحقيق إيرادات.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة، أن إيرادات الشركة 
 630 نحو  بلغت   2017 إلى   2013 الفترة من  خالل 
مليون دينار بينما مصروفاتها وصلت إلى 2.5 مليار 
ويتبع  دينار.  مليار   1.87 إلى  تصل  بخسائر  دينار 
الخطوط  في  تتمثل  شركات،   6 القابضة  الشركة 
الجوية الليبية، والخطوط األفريقية، والليبية للخدمات 
للطيران،  والمتحدة  للتموين،  والليبية  األرضية، 

والشركة الليبية للهندسة وصيانة الطائرات.
النقل  وزارة  تحدثت  ذاتـــه،  السياق  ــي  وف
الجزائرية عن ارتفاع عائداتها من قطاع الطيران 
أجنبية  شركات  استغالل  خلفية  على  المدني، 

الجوي. لمجالها 
إلى  وآسيوية  أوروبية  طيران  شركات  والتجأت 
استغالل اإلقليم الجوي الجزائري أوالتونسي، بسبب 
استمرار  ظل  وفي  ليبيا،  في  األمني  الوضع  تردي 

حظر الطيران الجوي فوق األراضي الليبية
األمريكية  الفيدرالية  الطيران  إدارة  ووضعت 
الصومال  أخرى، هي  إلى جانب خمس دول  ليبيا 
واليمن وسوريا وكوريا الشمالية والعراق، ضمن 
مجاالتها  في  تمر  »ال  التي  الــســوداء  القائمة 
يعني  ما  التجارية«،  الطيران  شركات  الجوية 
الطيران  سلطات  أبقت  أطول.كما  رحالت  تسيير 
شركات  سبع  األوروبي  لالتحاد  التابعة  المدني 
ضمن  الــمــاضــي،  ديسمبر  فــي  ليبية  طــيــران 
أجوائها  الممنوعة من دخول  السوداء«  »الالئحة 

السالمة واألمن. بسبب مشكالت 

اقتصاد

كالم في األرقام

من الديزل ضختها الناقلة »فيال 
دي كوردبا« اإلثنين الماضي، في 
خزانات شركة البريقة لتسويق 
النفط بمستودع رأس المنقار.

مليون لتر

قالوا

08

أبقى بنك المغرب المركزي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 2.25 %، واصفًا 
القرار بأنه ينسجم مع توقعات التضخم والنمو.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، المدفوع أساساً بأسعار الغذاء، إلى 0.6 % في 
2019 من 1.9 % في 2018، على أن يتسارع إلى 1.1 % في 2020، وفقاً لـ»رويترز«.

ويتوقع البنك المركزي اتساع عجز ميزانية المغرب إلى 4.1 % في 2019، باستبعاد 
إيرادات الخصخصة، من 3.7 % العام الماضي. ويفوق ذلك توقع الحكومة البالغ 3.7 

%، منخفضاً إلى 3.3 % عند حساب حصيلة الخصخصة.
وقد تضاعفت نسبة التضخم في المغرب أربع مرات لما كانت عليه، أي في 2017، 
حين بلغت 0.7 %، وهذا هو أعلى ارتفاع تشهده البالد منذ العام 2009، وفق تقرير 

أممي بشأن آفاق الوضع االقتصادي العالمي منتصف 2018.
وبحسب التقرير فإن نسبة النمو االقتصادي في المغرب ستكون في حدود 4.1% 
في 2018 مقابل 4.2 % في 2017، بينما ينتظر أن يزيد الناتج المحلي الخام بنسبة 

4 % سنة 2019.

املغرب تبقي سعر الفائدة الرئيسي عند %2.25

»على النيابة العامة 
الروسية المساعدة في 
تحسين مناخ األعمال«.

فالديمير بوتين
الرئيس الروسي 
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تسعى السعودية إلى جذب استثمارات تصل إلى 20 مليار دوالر 
العال،  في  لها  تخطط  بارزة  سياحية  وجهة  إلقامة  2035؛  حتى 
العالميين قبل نهاية  المستثمرين  لقاءات ترويجية مع  وستعقد 

العام.
عمر  العال،  لمحافظة  الملكية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
تخلق  أن  يتوقع  إنه  »رويترز«  لوكالة  المشروع،  رئيس  المدني، 
وظيفة،  ألف   35 المطاف  نهاية  في  المستهدفة  االستثمارات 
وتساهم بما إجماليه 120 مليار ريال )32 مليار دوالر( في الناتج 

المحلي اإلجمالي على مدى السبعة عشر عاما المقبلة.
البناء  قطاع  »سيقود  المدني:  وقال 
البداية، لكن  الجزء األكبر من ذلك في 
االستقرار  مرحلة  ــى  إل الــوصــول  بعد 
وسيأتي  للسياحة«.  القيادة  ستكون 
هذا بجانب صناعات ثانوية مثل الزراعة 
المستدامة والحفاظ على التراث وإنتاج 

األفالم.
أي  ضخ  عدم  »نفضل  المدني:  وقال 
إننا  تقول  الحقيقة  لكن  عامة،  ــوال  أم
ما  نعرف  ال  االستثمار.  إلطــالق  بحاجة 
الرقم المطلوب، لكننا ملتزمون بمواصلة 
مناسبة  األوضاع  تكون  حتى  االستثمار 

لتدفق األموال«. وأضاف أنه ستتم دراسة عدة أدوات استثمارية، 
بما في ذلك مشاريع مشتركة وإيجارات طويلة األمد.

تراثية  مواقع  على  للحفاظ  مساع  إطار  في  العال  تطوير  يأتي 
يرجع تاريخها لفترة ما قبل اإلسالم بهدف جذب السائحين غير 
المسلمين وتعزيز الهوية الوطنية وتخفيف النزعة المتزمتة التي 

هيمنت على السعودية لعقود.
وتريد السلطات السعودية في نهاية المطاف جذب ما يصل إلى 
مليوني زائر سنويا إلى العال، لكنها تبدأ بنحو ألف غرفة فندقية، 

عالوة على معسكرات صحراوية ومهرجان شتاء طنطورة.

فرضت المفوضية األوروبية غرامة جديدة على »غوغل«، أمس 
األربعاء، متهمة إياها مجدًدا باستغالل هيمنتها على السوق هذه 

المرة في قضية تخّص منصتها لإلعالنات »آد سنس«.
وهذه العقوبة المالية البالغة 1.49 مليار يورو هي الثالثة التي 
قبل  من  سنتين  من  أقل  في  العمالقة  المجموعة  على  تفرض 
المفوضية المعنية بشؤون المنافسة في االتحاد األوروبي. لكنها 

أقل قيمة من الغرامتين السابقتين.
بروكسل  تتهم  تحديًدا،  القضية  هذه  وفي 
»غوغل« بفرض عدد من البنود التقييدية في 
الصحف  )مثل  أخرى  مواقع  مع  المبرمة  العقود 
أو متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت(، ما يحرم 
منافسيها من نشر إعالناتهم على هذه المواقع.

وقالت المفوضة األوروبية لشؤون المنافسة 
لقواعد  مخالفة  الممارسات  »هذه  بيان،  في  فيستاغر،  مارغريتي 
االتحاد األوروبي في مجال األنشطة المنافية للمنافسة«، مشيرة 
حارًما  10 سنوات،  السوق ألكثر من  زعزع  السلوك  أن »هذا  إلى 

المستهلكين من منافع عدة«.
مت المجموعة التي تتخذ في ماونتن فيو  وفي يوليو 2018، غرِّ
نظام  الستغاللها  يورو  مليار   4.34 قدره  قياسياً  مبلغاً  لها  مقرًا 
تعزيز  ألغراض  الذكية  الهواتف  سوق  على  المهيمن  »أندرويد« 

استخدام محركها البحثي.

السعودية تسعى لجذب
 20 مليار دوالر ملشروع العال

املفوضية األوروبية تغرم 
»غوغل« 1.49 مليار يورو

على الرغم من أن االقتصاد يطمح إلى قوة العلوم الطبيعية، 
إال أنه في نهاية المطاف ما زال علما اجتماعيا. خالل السنوات 
أكثر وضوحا مما هي  المسألة  كانت هذه  الماضية،  األربعين 

عليه اآلن.
التقليدي  الكلي  االقتصاد  تحليل  استند  الزمان،  من  لعقود 
بين  واضحة  مفاضلة  يؤكد  الذي  فيليبس،  منحنى  صرح  إلى 
حد  إلى  البطالة  معدل  ينخفض  عندما  والتضخم:  البطالة 
معين، يجب أن يرتفع معدل التضخم. لكن هذا االفتراض لم 
يثبت منذ األزمة المالية في العام 2008. في كل من المملكة 
معدل  كان  المثال،  سبيل  على  المتحدة،  والواليات  المتحدة 
البطالة منخفضا منذ فترة طويلة، لكن التضخم ال يزال ضعيفا.
يجب أخذ السياسة النقدية بعين االعتبار. حتى بعد سنوات 
استمر  للغاية،  المنخفضة  الفائدة  وأسعار  الكمي  التيسير  من 
رؤساء البنوك المركزية في االقتصادات المتقدمة، خاصة في 
تساءل  وقد  التضخم.  أهداف  على  التأكيد  في  اليورو،  منطقة 
تشديد  حول  القديمة  االفتراضات  عن  أيضا  االقتصاديون 

األجور االسمية المنخفضة، وهي أداة في فترة الستينات 
بكثير. من  أقوى  المنظم  العمل  كان  عندما  والسبعينات، 
الواضح أن فكرة أن الموظفين سيقاومون دائما تخفيض 

األجور )أو ساعات العمل( لم تعد مجدية.
السبب  العاملة  القوة  انخفاض  يفسر  قد  الواقع،  في 
قد  ذلك،  من  واألهم  فيليبس.  منحنى  ثبات  عدم  وراء 
كل  بعد  المحددة.  اإلنتاجية  ضعف  وراء  السبب  يكون 
شيء، فإن الشركات التي يمكنها بسهولة توظيف وفصل 
نقطة  ضبط  على  إجبارهم  أو  عملهم  من  الموظفين 
بمبالغ كبيرة  للمخاطرة  لديها سبب وجيه  سعرهم ليس 
على المباني والمعدات الجديدة التي قد ال يتم استخدامها 
أحد  فإن  األمر كذلك،  كان  إذا  التالية.  العمل  دورة  حتى 
الحلول لمشكلة اإلنتاجية هو ببساطة جعل أسواق العمل 
األعمال  قادة  كان  إذا  تكلفة.  بأقل  والعمل  مرونة  أقل 

عليهم  يتعين  فربما  ذلك،  على  يعترضون  واالقتصاديون 
التوقف عن االهتمام باإلنتاجية طوال الوقت.

يتمثل االفتراض النظري الكبير اآلخر، خاصة على المستوى 
إلى  الجدد  للوافدين  القوي  األرباح  نمو  جذب  في  الجزئي، 
السوق، وبالتالي تقسيم األرباح على نطاق أوسع على حساب 
االستثمار،  زيادة  على  سيشجع  بدوره  وهذا  السابق.  الرئيس 
اإلنتاجية  سيعزز  وبالتالي 
مرة  ولكن  للعمال.  واألجور 
أدلة  هناك  ليست  أخرى، 
هذا  اعتماد  على  كافية 
السنوات  في  االفتراض 
من  العكس  على  األخيرة. 
الشركات  أرباح  فإن  ذلك، 
ارتفاع  في  السوق  وتركيز 

مستمر.
وراء  الرئيسي  السبب  ما 
يكن  لم  المشكلة؟  هذه 
كارل ماركس صائبا في أن 
عليها  محكوم  الرأسمالية 
المالية  األسواق  في  معينة  لتطورات  نتيجة  إنها  بل  بالفشل. 
والسياسات التنظيمية وأنظمة الحوافز منذ عصر األزمة المالية 
في العام 2008. من الواضح أنه أصبح من السهل جدا على 
يساهم  قد  المنافسة.  مقاومة  السوق  في  المهيمنين  القادة 
التي  المشكالت  إحدى  المشكلة.  األفكار في عالج هذه  عديد 
تطرقت إليها من قبل هي عمليات إعادة شراء األسهم، التي قد 
دون  أرباحهم  بزيادة  للشركات  التنفيذيين  للمديرين  تسمح 

االضطرار إلى االستثمار في مكاسب اإلنتاجية.
لحسن الحظ، بدأ السياسيون من جميع القطاعات يتساءلون 
عن السبب الذي يجعل السياسات الضريبية والتنظيمية الحالية 
تشجع مثل هذا السلوك. بشكل عام، يجب أال تحظى الشركات 
التي ال تساهم في نمو اإلنتاجية أو تساعد في حل التحديات 
االجتماعية األوسع نطاقا بأرباح دون مقابل. على سبيل المثال، 
كانت شركة البناء البريطانية »بيرسيمون« تكسب أرباحا أكبر 
حكومة  ألن  ولكن  بها،  قامت  التي  االستثمارات  بسبب  ليس 
المملكة المتحدة قدمت خطة قروض خاصة لمشتري المنازل 
ألول مرة. ويبدو أن معظم الشركات الصيدالنية الكبرى تبدي 
اهتماما بالبحث والتطوير فقط عندما تقوم بشراء عقار جديد 

وتحتاج إلى إجراء تجارب سريرية لتأمين الحقوق الحصرية له.
الذي  األكبر  التحدي  يتمثل  العالمي،  المستوى  على  أخيرا، 
تواجهه األرثوذكسية االقتصادية في استمرار نمو الصين منذ 
االقتصادية في عهد  واالنفتاح«  »اإلصالح  أطلقت سياسة  أن 

دنغ شياو بينغ.
هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الواليات المتحدة ستفعل 
أي شيء لوقف صعود الصين، حتى لو كان ذلك يعني حرمان 

الشعب الصيني من الرخاء.
مدى  على  الصين  تطور  كثب  عن  تابعوا  الذين  أولئك  إن 
من  كبيرة  جرعة  أن  يعرفون  الماضية  األربعين  السنوات 
السياسي  االقتصاد  إلى  تسربت  الرأسمالية  األيديولوجية 
الحقيقة استعصت على  للبالد. ولكن يبدو أن هذه  الشيوعي 

االقتصاديين الغربيين المؤهلين فكريا.
كيشور  السنغافوري  االقتصادي  أشار  كما  الواقع،  في 
محبوباني مؤخرا في جرية »ستريتس تايمز«، يبدو أن النهج 
األميركي المتشدد تجاه شركة التكنولوجيا الصينية »هواوي« 
مدفوع بالكامل بأيديولوجية معينة. بدال عن تبني إستراتيجية 
الشركات  من  )وغيرها  الشركة  التزام  لضمان  تحديدا  أكثر 
المتفق عليها بشكل متبادل،  العالمية  المماثلة لها( بالقواعد 
جعلها الرئيس األميركي دونالد ترامب ورقة مساومة في حربه 
التجارية. إذا كان هذا هو ما يبدو عليه البديل عن األرثوذكسية 

القديمة، فينبغي أن نشعر جميعا بالقلق حيال ذلك
*عضو مجلس العموم البريطاني

* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

التحدي األكبر 
لـ»األرثوذكسية 

االقتصادية« استمرار نمو 
الصين منذ أن أطلقت 

سياسة االنفتاح

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3869دوالر أميركي
1.5735يورو

1.8383الجنية االسترليني
0.3698الريال السعودي
0.3776درهم إماراتي
0.2066االيوان الصيني

2019 20 مارس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

إن  عصر،  منير  الموقتة،  بالحكومة  االقتصاد  وزير  قال 
األساسية  السلع  »توزيع  ستتولى  الموقتة  الحكومة 
مثل  الجمعيات،  خالل  من  مدعومة  بأسعار  للمواطن 
دقيق  توزيع  في  ستستمر  كما  السابقة،  السنوات 
المخابز المدعوم على المناطق التي تتبع إداريا الحكومة 

الموقتة«.
أن  لـ»الوسط«  خاصة  تصريحات  في  عصر  وأوضح 
الجمعيات  احتياجات  سيدرس  األسعار  موازنة  صندوق 
وسيعمل على توفيرها من خالل الشراء المحلي باآلجال، 
به  تتكفل  التكلفة  وباقي  البيع  عوائد  من  جزء  يـدفع 

وزارة المالية.
وتدني  الحالية  األوضــاع  ظل  »في  إنه  قائال  وتابع 
أصحاب  بين  حتى  الطبقي  والتفاوت  الدخول  مستوى 
بحاجة  فالليبيون  أن يكون هناك دعم،  المرتبات يجب 
شهر  لمواجهة  شهرا  عشر  بخمسة  مالية  سنة  إلــى 

رمضان وعيد األضحى وموسم المدارس«.
السلع  توريد  أسعار  تثبيت  ضرورة  إلى  عصر،  ودعا 
بين  المعاملة  توحيد  خالل  من  المستوردة،  األساسية 
التجار في رسوم بيع النقد األجنبي )183(، مشيرا إلى ما 
يتردد بشأن اتجاه حكومة الوفاق لدراسة إعفاء مجموعة 
من الشركات المنتقاة من هذه الرسوم بدعوى تخفيض 

األسعار.
بإعفائهم من ضريبة  التجار  بعض  »تمييز  أن  وأكد 
وفقدان  السوق  إرباك  في  يتسبب  سوف   )183( النقد 
اآلخرين«،  بالتجار  ــرار  األض عن  فضال  بآلياته،  الثقة 
ووصف هذا االتجاه بـ»السياسة التمييزية المزاجية غير 
وتثبيتها،  التوريد  أسعار  توحيد  إلى  داعيا  المدروسة«، 
مسبقة  آجــاال  السوق  منح  يجب  تعديلها  حالة  وفــي 
أو تعويضا لمن تتضرر بضائعه من  ومعلنة للتسويق، 

جراء تعديل األسعار.
دعم  هناك  يكون  أن  ــرورة  ض على  عصر،  وشــدد 
الجمعيات  خالل  من  توزع  وأن  األساسية،  للسلع  كبير 
وباألرقام الوطنية، خصوصا السلع الرمضانية، بدال عن 

إعفاء بعض التجار من تلك الرسوم.

في  خصوصا  األجنبي،  النقد  ضريبة  عصر  وانتقد 
»سابقة  الضريبة  هذه  معتبرا  األساسية،  السلع  حالة 
الفقير  يتحمل  بأن  العامة  المالية  مدارس  تشهدها  لم 
يجري  العالم  دول  كل  ففي  أوالــدولــة،  للغني  ضريبة 

استقطاع ضريبة من الغني للفقير«.
العام  أوالدين  الميزانية  عجز  تمويل  اعتماد  واعتبر 
ال  أنه  إال  محاسبيا،  ربحا  يكون  قد  الضريبة  هذه  على 
الفقراء  إفقار  إلى  وسيؤدي  اقتصاديا،  إصالحا  يكون 

وزيادة األعباء على الطبقة الوسطى.
إلى  يحتاج  االقتصادية  اإلصالحات  ملف  إن  وقــال 
إصالحات جوهرية وليس مجرد فرض ضريبة يتحملها 
المواطن البسيط، فاإلصالح بحاجة إلى مجلس سياسات 

مجلس  وتفعيل  واستثمارية،  وتجارية  ومالية  نقدية 
المنافسة وقانون منع االحتكار واإلغراق، واإلفصاح عن 

سياسة مالية واستثمارية لمدة ثالث سنوات.
القوانين  صياغة  ــادة  إع إلى  »نحتاج  قائال:  وتابع 
واإلداري  والتقني  العلمي  التطور  مع  يتماشى  بما 
ولصق،  قص  قوانين  ــدار  إص وليس  واالستثماري، 
البالد  أو رؤية اقتصادية تتالءم مع ظروف  دون منهج 

والمواطن«.

الحكومة املوقتة ستوزع السلع الرمضانية بأسعار مدعومة عبر الجمعيات
بنغازي ـ خديجة العمامي

عصر: ضريبة النقد األجنبي ليست إصالحا وعبؤها يقع على المواطن البسيط

بسبب حظر مرور شركات الطيران عبر األجواء الليبية 

الليبيون بحاجة إلى سنة مالية بـ 15 شهرا 
لمواجهة رمضان وموسم المدارس

مصلحة الطيران: إيرادات 
مالية بقيمة 20 مليون دوالر 

ذهبت إلى دول الجوار

1.87 مليار دينار خسائر 
الليبية األفريقية القابضة 

في 2013 إلى 2017

 <  منير عصر

»الطيران املدني« تفقد 100مليون دوالر إيرادات 
عبور رحالت »الترانزيت« منذ أغسطس 2014

 <  عمر المدني

 < القافلة المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة

طرابلس - أحمد الخميسي
الجزائر -  عبدالرحمن أميني

جيم أونيل*

هل يغير االقتصاد 
الصيني مساره؟
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عدد  على  استنادا   ،2019 لعام  للغاية  »متفائلون 
إنتاج  لزيادة  شركائنا  مع  حوار  فلدينا  األسس،  من 
رئيس  توقع  الكلمات  بهذه  والغاز«،  النفط  من  كل 
صنع  مصطفى  المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
اهلل أن تحقق ليبيا إنتاجا من النفط، أعلى من العام 
الماضي ليبلغ 1.4 مليون برميل يوميا، لكنه اشترط 
في  األمــن  استقرار  أبرزها  لتحقيقه،  شــروط  عدة 
جديدة  استثمارات  وضخ  النفطية،  الحقول  مناطق 

في القطاع لتطوير الحقول النفطية العتيقة.
»بلومبرغ«  وكالة  مع  مقابلة  في  اهلل،  صنع  وقال 
العام برنامجا  الغاز، لدينا هذا  األميركية: »لن نهمل 
رائعا بالنسبة للغاز بدأ بالفعل، وزاد إنتاجنا من الغاز 
على  يسير  لدينا  الغاز  إنتاج  الماضي،  بالعام  مقارنة 
بعض  من  اإلنتاج  زيادة  من  سيمكننا  ما  جيد  نحو 

حقول الغاز«.
أن  إلى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وأشار 
مع  الحالي  الوقت  في  تحسن  الخام  من  ليبيا  إنتاج 
وصل  حيث  أسبوعين،  قبل  القاهرة  القوة  حالة  رفع 
اآلن إلى 1.2 مليون برميل يوميا، بعد أن كان قرب 
للربع  أيضا  خطط  »لدينا  برميل.وأضاف:  ألف   900
الثاني من العام بالتحديد لزيادة إنتاج الغاز وسنزيد 

أيضا إنتاج النفط«.
صنع  قال  األنابيب،  خطوط  شبكة  تطوير  وحول 
لمنظمة  التابع  المراقبة  لجنة  اجتماع  الذي حضر  اهلل 
»أوبك« في باكو اإلثنين الماضي »نحتاج إلى العمل 
لدينا  الحظ  لسوء  التحتية،  البنى  على  حقا  بكثافة 
لفترة  لتأهيل  تخضع  ولم  عتيقة  كثيرة  نفط  حقول 
ليبيا  على  فترة  منذ  المفروض  الحظر  بسبب  طويلة 
والبنى  هذه  النفط  حقول  لتأهيل  نطمح  اآلن،   )..(
وبناء  األنابيب،  خطوط  شبكة  من  بــدءا  التحتية 
طاقتنا  أغلب  ألن  تخزين  وصهاريج  للخدمات  منشأة 
التخزينية لألسف خارجة عن الخدمة، جراء حالة عدم 

االستقرار المستمرة منذ سبع سنوات«.
البنى  لتأهيل  خطة  لديها  المؤسسة  أن  وأكــد 
من  ألضرار  تعرضت  التي  الحقول  وكذلك  التحتية، 
جراء هجمات تنظيم »داعش« في العام 2015، لكنه 
األساسية،  الكفاءة  توافر  على  يعتمد  األمر  إن  قال 
في  األمن  وإحــال  المائمة،  الميزانية  وتخصيص 

المنطقة.
قال  ــشــرارة،  ال حقل  فــي  اإلنــتــاج  مستوى  وعــن 
كبيرا  جهدا  يبذلون  بالحقل  العاملين  إن  اهلل  صنع 
ألف   350 البالغ  الطبيعي  اإلنتاج  مستوى  الستعادة 

برميل يوميا، من مستوى 260 ألف برميل حاليا.
حقل  في  األمني  الوضع  عن  برضاه  يتعلق  وفيما 
في  »ميليشيات«  رؤية  اآلن  يمكن  ال  قال:  الشرارة، 
الموقع، فضا عن أن حرس المنشآت النفطية ملتزم 
الموقع،  إلى  المدنيين  أي من  السماح بدخول  بعدم 

وأكد االستمرار في التقييم الدائم للوضع األمني.
بحقل  اآلبــار  من  العديد  أن  إلى  اهلل  صنع  ولفت 
التخريب  أعمال  بفعل  للتدمير  تعرضت  الــشــرارة 
مضيفا  الماضي،  ديسمبر  في  الحقل  أغلق  بعدما 
الخاصة  األمنية  خططها  تطور  النفط  مؤسسة  أن 
أكتوبر  منذ  ــدأت  ب التي  ــرارة،  ــش ال حقل  لتأمين 

كاميرات  وتركيب  رملية  موانع  بناء  عبر  الماضي، 
مراقبة، لكنها تتوقف على عدة أمور، بينها تخصص 

ميزانية لها.
وأشار إلى أن العديد من حقول النفط تحتاج إلى 
عمليات إصاح، وأن المؤسسة الوطنية للنفط ترغب 
وصهاريج  األنابيب  خطوط  وتحديث  استبدال  في 
لفت  أنه  غير  بالحقول،  أخــرى  وتركيبات  التخزين 

أمنية  التمويل وظروف  إلى  تحتاج  المؤسسة  أن  إلى 
أفضل لزيادة قدرتها اإلنتاجية.

على  تعمل  ــزال  ت ال  النفط  مؤسسة  أن  وتابع 
حقل  وتخريب  نهب  عن  الناجمة  األضــرار  إصــاح 
الــذي  أشــهــر،  ثاثة  لمدة  إغــاقــه  أثــنــاء  ــشــرارة  ال
برميل  ألف   20 بمعدل  اإلنتاج  تخفيض  في  تسببت 
الحكومة  موافقة  تأخير وصول  أن  إلى  يوميا، مشيرا 

عملية  يعرقل  العملية  لتلك  ميزانية  تخصيص  بشأن 
اإلصاح.

غلوبال  ــورز  ب ــد  آن »ســتــانــدرد  وكــالــة  وبحسب 
باتس« فقد كان الحقل ينتج ما بين 320 إلى 340 
في  أمله  عن  معبرا   ، إغاقه  قبل  يوميا  برميل  ألف 

استقرار الوضع األمني في الحقل.
إلى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  ــار  وأش
طاقته  لزيادة  يسعون  الشرارة  بحقل  العاملين  أن 
مؤكدا  يوميا،  برميل  ألف   315 إلى  لتصل  اإلنتاجية 
تعود  ال  بأن  ضمانات  على  حصلت  المؤسسة  أن 

»الميليشات« لحقل شرارة مرة أخرى.
إلى  تحتاج  النفط  مؤسسة  أن  اهلل  صنع  وأكــد 
القصوى،  اإلنتاجية  طاقتها  إلى  للوصول  ميزانية 
أولويات  بسبب  الحكومة  من  عليها  تحصل  ال  لكنها 
شهدتها  التي  األهلية  الحرب  جراء  األخرى،  اإلنفاق 

البلد لسبعة أعوام.
على  تركيزها  تصب  المؤسسة  أن  وأوضـــح 
ــادة  زي عبر  ــاج،  ــت اإلن ــادة  ــزي ل ــب  األجــان شركائها 
لتحسين  جديدة  تقنيات  في  اإلنتاجية،  االستثمارات 
قال  اإلنتاج،  زيادة  معوقات  وحول  التعافي«.  عملية 
بورز  آند  »ستاندرد  وكالة  مع  مقابلة  في  اهلل  صنع 
التخزينية  القدرة  انخفاض  إن   ، باتس«  غلوبال 
عبرها  يخرج  التي  الليبي،  الشرق  في  النفط  لموانئ 
الرئيسية  المعوقات  أحد  يمثل  الصادرات،  ثلثي  نحو 

أمام زيادة اإلنتاج.
وأشار إلى أن إصاح صهاريج التخزين بدأ بالفعل 
أعلنت مؤسسة  إذ  الموانئ،  بتلك  المواقع  في بعض 
تخزين  صهاريج  إلصاح  مناقصة  عن  بالفعل  النفط 
أمر  هو  التخزينية  الطاقة  استعادة  أن  مؤكدا  أخرى، 
مستويات  الستعادة  للمؤسسة  بالنسبة  »حاسم« 

اإلنتاج إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2011.
اإلنتاج  تخفيضات  في  ليبيا  مشاركة  موعد  وعن 
لـ»بلومبرغ«  اهلل  صنع  أكد  »أوبــك«  تقودها  التي 
بالطاقة،  العالم  إمداد  تلعب دورا مهما في  ليبيا  أن 
حاسما  دورا  يلعب  بــأن  الدولي  المجتمع  مطالبا 
األمن  تعزيز  دون  »فمن  بليبيا،  األمن  استقرار  في 
سيلقي  ما  مستقر  غير  ليبيا  إنتاج  معدل  سيكون 

بظاله )السلبية(على سوق النفط«.
جميعا  عليه  نحرص  »ما   : المؤسسة  رئيس  وقال 
السوق،  في  اإلنتاج  استقرار  استمرار  هو  أوبك  في 
في  وتخمة  ــاج  ــت اإلن فــي  ــادة  زيـ تــوجــد  ال  بحيث 

المعروض وعلى الجانب اآلخر ال يوجد نقص«.
مكاسب  سيحقق  الليبي  النفط  قطاع  أن  وأوضح 
مثل  أجنبية  طاقة  شركات  عبرت  بعدما  جديدة، 
»بريتش بتروليم« البريطانية عزمها ضح استثمارات 
العمل في  بالتزامن مع استئناف  القطاع،  جديدة في 

حقل الشرارة.
عن  »بلومبرغ«،  مع  حواره  خال  اهلل،  صنع  وعبر 
أمله في أن تبدأ »بريتش بتروليم« إنتاج النفط في 
الحدود  من  بالقرب  ليبيا  غرب  للغاية«  قريب  »وقت 

الجزائرية عند منطقة حوض غدامس.
تلك  غدامس   منطقة حوض  في  الوضع  أن  وتابع 
»آمن وال توجد مشكات أمنية«، متوقعا أن تستثمر 
اإليطالية،  »إيــنــي«  مثل  أوروبــيــة  طاقة  شركات 
إم  و»أو  اإلسبانية  و»ربسول«  الفرنسية،  و»توتال« 

في« الدولية في قطاع النفط والغاز في ليبيا.
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مخزونات  إن  األربعاء،  أمس  األميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة  قالت 
األسبوع  المتوقع  غير  على  هبطت  المتحدة  الواليات  في  الخام  النفط 

الماضي، كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام هبطت 
في  مارس،   15 في  المنتهي  األسبوع  في  يوميا  برميل  مليون   9.6 نحو 
برميل.  آالف   309 قدرها  زيادة  إلى  تشير  المحللين  توقعات  كانت  حين 

وهذا هو أكبر هبوط منذ يوليو 2018، حسب وكالة »رويترز«.
في  التسليم  مركز  في  الخام،  مخزونات  أن  إلى  البيانات  ــارت  وأش
وصعدت  برميل.  ألف   468 بمقدار  انخفضت  أوكالهوما،  بوالية  كاشينغ 

أسعار الخام األميركي بعد نشر بيانات المخزونات.

املخزونات األميركية تهبط إلى 9.6 مليون برميل يوميا
األربعاء،  أمس  النفط،  أسعار  ارتفعت 
مدعومة بتخفيضات اإلمدادات التي تقودها 
المفروضة  األميركية  والعقوبات  »أوبــك« 
أن  من  الرغم  على  وفنزويا،  إيــران  على 
مخاوف  بفعل  محدودة  كانت  المكاسب 

بشأن نمو االقتصاد.
القياس  لخام  اآلجلة  العقود  وبلغت 
للبرميل،  دوالر   67.74 برنت  العالمي 
مرتفعة 13 سنتاً أو %0.2 مقارنة مع اإلغاق 
السابق. والمس برنت أول من أمس أعلى 
 68.20 عند  نوفمبر،   16 منذ  مستوياته 

دوالر للبرميل، حسب وكالة »رويترز«
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
للبرميل،  دوالر   59.07 األميركي  الوسيط 
مع  مقارنة   0.1% أو  سنتات  أربعة  مرتفعة 
غرب  خــام  وبلغ  السابقة.  التسوية  سعر 
تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 
نوفمبر أول من أمس الثاثاء، عند 59.57 

دوالر للبرميل.
الثلث  بنحو  النفط  أســعــار  وارتفعت 
تقوده  بتحرك  مــدفــوعــة  ــام،  ــع ال هـــذا 
)أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 

من  يومياً  برميل  مليون   1.2 نحو  لخفض 
تفرضها  التي  العقوبات  وكذلك  اإلمدادات 
وفنزويا  ــران  إي على  المتحدة  الــواليــات 
روكر،  نوربرت  وقال  للنفط.  المصدرتين 
السويسري،  باير«  »جوليوس  بنك  من 
إلى  بالنظر  لــإمــدادات  المتقلبة  ــاق  »اآلف
في  اإلنتاج  قيود  وكذلك  وإيــران،  فنزويا 
البترولية تحتان األولوية في ذهن  الدول 
التباطؤ  إن  محللون  ويقول  النفط«.  سوق 
استهاك  على  سلباً  يؤثر  قد  االقتصادي 

الوقود، مما سيكبح الخام نوعاً ما.

النفط يرتفع مع خفض اإلمدادات لكن تباطؤ االقتصاد يعرقله
السعر بالدوالرنوع الخام

67.43برنت

59.10غرب تكساس

67.02دبي

66.87سلة أوبك

65.60أورال
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الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  اعتمد 
أمس األربعاء، الترتيبات المالية للعام المالي 2019، 
كما  دينار،  مليار   46.8 اإلجمالية  قيمتها  بلغت  التي 
مليارات   5 وتخصيص  العام  الدين  ســداد  اعتمد 
بعد  اإلنمائية. جاء ذلك  والمشروعات  للبرامج  دينار 
سلسلة من االجتماعات لمجلس وزراء حكومة الوفاق 
المجلس  رئيس  أجراها  التي  والمشاورات  الوطني 
المركزي  ليبيا  مصرف  من  كل  مع  الــســراج  فائز 
ووزارات  اإلدارية  الرقابة  وهيئة  المحاسبة  وديوان 
المالية والتخطيط واالقتصاد والصناعة لبنود مقترح 

الترتيبات المقدم.
الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقال 
على  أجــري  االجتماع  إن  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
الجهات  مختلف  آلراء  مستفيضة  مناقشات  هامشه 
للقطاعات  الفنية  والتعديالت  والمالحظات  المعنية، 

ذات العالقة.
الماضي،  اإلثنين  قدر  الرئاسي  المجلس  وكان 
 2019 للعام  المالية  للترتيبات  اإلجمالية  القيمة 
بقيمة 46.8 مليار دينار، بعد أن كانت العام الماضي 
الترتيبات  في  زيــادة  يعني  ما  دينار،  مليار   42.5
المالية لهذا العام بنسبة %10، وتشمل النفقات عن 

األبواب األربعة وتقديرات الموارد.

أمس  قياسي،  مستوى  ــى  إل الــبــالديــوم  صعد 
المعروض،  في  األمد  طويل  نقص  بسبب  األربعاء، 
قرار  قبيل  ــدوالر  ال ارتفاع  مع  الذهب  تراجع  فيما 
المركزي  )البنك  ــادي  ــح االت االحتياطي  مجلس 

األميركي( بشأن السياسة النقدية.
 0.4% الفورية  المعامالت  في  البالديوم  وارتفع 
إلى 1602.01 دوالر لألوقية )األونصة(، بعدما سجل 
1606.76 دوالر في  أعلى مستوى على اإلطالق عند 

وقت سابق من الجلسة، وفقاً لوكالة »رويترز«.
لألوقية  دوالر   855.84 إلى   1.2% البالتين  وزاد 
بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من مارس عند 

858.18 دوالر في وقت سابق أمس.
ــدا،  أوان في  السوق  محلل  هالي،  جيفري  وقــال 
قيود  هو  تأكيد  بكل  البالديوم  سوق  يحرك  »ما 
روسيا  تفرضه  أن  المحتمل  والحظر  المعروض 
بشكل  البالديوم  على  للغاية  قويًا  الطلب  سيبقي 

خاص والبالتين إلى حد ما«.
وزادت أسعار البالديوم لنحو المثلين منذ منتصف 

أغسطس، وزادت نحو %27 منذ بداية العام.
إلى   0.2% نحو  للذهب  الفوري  السعر  وتراجع 
ضيق  نطاق  في  متحركًا  لألوقية،  دوالر   1303.18
التعامالت  في  الذهب  ونزل  دوالرات.  أربعة  يبلغ 
 1303 إلــى   0.3% نحو  المتحدة  بالواليات  اآلجلة 
إلى   0.3% نحو  الفضة  وانخفضت  لألوقية.  دوالرات 

15.30 دوالر لألوقية.

المستثمرين  جاذباً  األربعاء،  أمس  الدوالر،  ارتفع 
الباحثين عن المالذات اآلمنة، بعد تقارير عن توترات 
الواليات  بين  التجارية  المفاوضات  في  جديدة 

المتحدة والصين.
طفيفة،  كانت  األميركية  العملة  مكاسب  أن  غير 
االحتياطي  مجلس  يتوخى  ــأن  ب توقعات  ــط  وس
االتحادي )البنك المركزي األميركي( الحذر في اجتماعه 

بشأن السياسة النقدية، حسب وكالة »رويترز«.
على  األميركي  المركزي  يبقي  أن  المتوقع  ومن 
سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير، ورغم 
أمام  أمس  األميركي  الــدوالر  ارتفع  القاتمة،  اآلفاق 

نظيريه األسترالي والكندي والين الياباني.
وتراجع الدوالر األسترالي، وهو مؤشر على المخاطر 
المرتبطة بالصين بسبب اعتماد أستراليا على الطلب 
 0.7070 إلى   0.25% نحو  صادراتها،  على  الصيني 

دوالر.
وارتفع مؤشر الدوالر األميركي، الذي يقيس أداءه 
 0.1% المنافسة،  الرئيسية  العمالت  من  سلة  مقابل 
أول  منذ  مستوياته  أدنى  بلغ  أن  بعد   96.454 إلى 
مارس 96.291 الليلة الماضية. وأمس، تراجع اليورو 

قليالً مقابل الدوالر إلى 1.1344 دوالر.
 1.3220 إلــى   0.3% االسترليني  الجنيه  وهبط 
الليلة  مكاسبه  االسترليني  وقلص  أميركي.  دوالر 
رئيسة  تواجه  أن  من  مخاوف  بفعل  الماضية  قبل 
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تعقيدات لدى االتحاد 

األوروبي في طلبها تأجيل االنسحاب من التكتل.

»الرئاسي« يعتمد الترتيبات 
املالية للعام 2019

البالديوم يصعد ملستوى 
قياسي والذهب يتراجع

الدوالر يرتفع بفعل 
مخاوف الحرب التجارية

استثمارات جديدة واستقرار األمن شرط إلنتاج 1.4 مليون برميل يوميـــا
باكو، القاهرة ـ الوسط: )ترجمة( مريم عبد الغني

صنع الله على هامش حضور اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ»أوبك« في باكو

 <  رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يلتقي وزير النفط الكويتي قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية ألوبك في  باكو العاصمة األزرية.

 <  مصطفى صنع اهلل

مؤسسة النفط حصلت على ضمانات 
بعدم عودة المليشيات لحقل الشرارة 

 بلوغ طاقتنا اإلنتاجية القصوى 
يحتاج لميزانية لكن أولويات 
اإلنفاق األخرى تحرمنا منها

»بريتش بتروليم« البريطانية ستبدأ 
إنتاج النفط في حوض غدامس قريبا

»سرت إلنتاج وتصنيع النفط« 
تستأنف تصدير امليثانول

إلنتاج  سرت  شركة  استأنفت  عام  من  أكثر  دام  توقف  بعد 
الشحن  أرصفة  من  الميثانول  تصدير  والغاز  النفط  وتصنيع 

التابعة للشركة.
»إيميرا«  الناقلة  أن  اإلثنين،  بيان  في  الشركة،  وأوضحت 
10.3 ألف  )1( حيث شحنت نحو  دخلت على رصيف الشحن رقم 
روتــردام  ميناء  إلى  متجهة  الميثانول،  منتج  من  متري  طن 

بهولندا«.
يشار إلى هناك شحنة أخرى جاهزة تقدر بنحو 10 آالف طن 
المقبل حسب  أبريل  خارجيًّا مطلع شهر  تسويقها  متري سيتم 
بالمؤسسة  التسويق  إدارة  مع  عليه  المتفق  الشحن  برنامج 

الوطنية للنفط.
مصنع  تشغيل  ــادت  أع بالشركة  التصنيع  إدارة  وكانت 
الميثانول األول في نوفمبر الماضي، بالوصول إلى حمولة 55% 
متري  600 طن  يومي  إنتاج  وبمعدل  التصميمية  الحمولة  من 
مراقب  المرافق«، حسب  بإدارة  الشحن  وحدة  إلى  يتم شحنها 

انتاج الميثانول عيسى الفارسي.
كيميائي كحولي  عبارة عن مركب  الميثانول  مادة  أن  يذكر 
جدًا  سام  وهو  مميزة  رائحة  ذو  اللون  عديم  سائل  هيئة  على 
صناعة  في  استخدامه  استعماالته  أهم  ومن  لالشتعال،  وقابل 
الفورمالدهايد و  الكيميائية مثل صناعة  المركبات  العديد من 
الطبية  والمستحضرات  الخشب  غراء  وصناعة  الخليك  حامض 

واللدائن وأعالف الحيوان وكوقود للمركبات.

مسائل  ثاث  للنفط  الوطنية  المؤسسة  اكتشفت 
وجود  وهي  الــواحــات،  منطقة  في  للقلق  مثيرة 
مياه  في  النترات  بمركب  وتلوث  جرثومي  تلوث 
اآلبار بالمنطقة، بسبب تلوث مياه الصرف الصحي.

وقالت مؤسسة النفط، خال استعراضها نتائج 
الدراسة البيئية الشاملة في منطقة الواحات، بمقر 
المعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة، إن من بين 
من  عال  تركيز  تسجيل  للقلق،  المثيرة  المسائل 
إضافة  الزراعية،  األنشطة  عن  ناجم  األمونيا  غاز 
إلى تركيز عال نسبيا من ثاني أكسيد النيتروجين 
إلى  باإلضافة  الحرق؛  وعمليات  النقل  عن  ناجم 
المياه  من  للتخلص  سابقا  المتبعة  الطريقة  تأثير 

المصاحبة في تلوث التربة المحيطة ببرك التبخير.
باالشتراك  أجريت  التي  الدراسة،  أن  وأكــدت 
لتبديد  ليبيا،  فــي  للبيئة  العامة  الهيئة  مــع 
إزاء مستوى  المنطقة  تنتاب سكان  التي  المخاوف 
للقلق،  المثيرة  المسائل  وتحديد  البيئي،  التلوث 
تضمنت  بها،  القيام  يمكن  التي  واإلصــاحــات 
دراسة جيولوجية وهيدرولوجية، إضافة إلى تقييم 
لجودة الهواء، ودراسة لخصائص المياه المصاحبة 

والجوفية.
 20 إعــدادهــا  استغرق  التي  الــدراســة  ــاءت  وج
شهرا، استجابة لتساؤالت المجتمع المحلي، »رغم 
ومتراكمة  موجودة  البيئية  المخاطر  أغلب  أن 
الدراسة  توصيات  أن  إال  طويلة،  زمنية  فترة  منذ 
ستؤدي الى توفير بيئة نظيفة بالمنطقة« على حد 
تعبير المدير العام لإدارة العامة للسامة والبيئة 
واألمن بمؤسسة النفط، خالد بوخطوة، الذي أشار 
إلى استمرار دعم مؤسسة النفط المبادرات الرامية 
المنطقة،  في  المعيشية  المستويات  تحسين  إلى 
تنفذها  التي  المستدامة  التنمية  برامج  من  كجزء 

في المناطق المجاورة لعملياتها.
تقع  المنطقة  في  البيئية  الملوثات  أن  وكشف 

أكدت  كما  المقبولة،  الدولية  المعايير  حدود  في 
عدم وجود أي أثر لنشاط إشعاعي داخل المنطقة، 
أو لتركيز للملوثات الجوية يتجاوز المعايير الدولية، 
لم  بالمنطقة  الجوفية  المياه  بــأن  اتضح  كما 
»المياه  من  للتخلص  حاليا  المتبعة  بالطرق  تتأثر 

المصاحبة« المستعملة في عمليات اإلنتاج.
إلدارة  مــشــروع  بتنفيذ  ــة  ــدراس ال ــت  وأوصـ

المخلفات المشعة، يتطابق مع المواصفات البيئية 
تحسين  إلى  إضافة  النهائي،  للتخلص  المعتمدة 
كفاءة وحدات الفصل و إدارة مهنية للتخلص من 

المياه المصاحبة.
كفاءة  بتحسين  النفط  مؤسسة  وتعهدت 
المشاريع  تنفيذ  في  التسريع  مع  الحرق،  عمليات 
الخاصة بحقن المياه المصاحبة، باعتبارها الطريقة 
األساسية للتخلص من مخلفات اإلنتاج؛ والتعجيل 

في إزالة النفط المتجمع في برك التبخير.
مشاريع  تتضمن  عمل  خطة  الدراسة،  وأعدت 
باالشتراك  البيئي  األداء  بتحسين  للقيام  محددة 
مع اإلدارات المختصة بالشركات المعنية بالدراسة 
اتخاذها  يتعين  التي  األخــرى  الخطوات  تحدد 
وضع  ذلك  في  بما  البيئية،  اآلثــار  من  للتخفيف 
الحرق  إيقاف  مرحلة  إلى  للوصول  زمني  مخطط 

بالكامل، وإنشاء مختبر رصد بيئي بالمنطقة.

القاهرة ــ أسماء بن سعيد

الملوثات البيئية في المنطقة
في حدود المعايير الدولية 

المقبولة، وال أثر لنشاط إشعاعي 

مؤسسة النفط: 3 مسائل »مثيرة للقلق« في الواحات
وسننفذ مشروعا لـ »املخلفات املشعة«

 <  استعراض نتائج الدراسة بمقر المعهد العالي لشؤون الطاقة بأجخرة
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جمعة بوكليب

آمنة القلفاط

موت  من  بحيواتهم  ناجين  عامًا،  وعشرين  ثمانية  منذ  فروا،  خوفهم.  وخامسهم  أربعة  كانوا 
يالحقهم، متجهين إلى مبنى سفارة إيطاليا في أديس أبابا، العاصمة اإلثيوبية، طلبًا لحصانة 
المعارضون من وضع نهاية دامية لنظام سياسي دموي، تحت  الثوار  سياسية، بعد أن تمكن 

قيادة مانغستو هيال ميريام، ولم يخرج منهم أحد حتى يوم الناس هذا!.
حكمًا  مانغستو،  النظام  رأس  إلى  إضافة  إثيوبية ضدهم،  محكمة  أصدرت   2006 العام  في 
وهويعيش  البالد،  من  هاربًا  انسلَّ  مانغستو  اإلنسانية.  ضد  جرائم  ارتكابهم  بتهم  باإلعدام، 

منفيًا في زيمبابوي منذ العام 1991.
المطلوب  »ويكيلكيس«،  موقع  صاحب  أسانغ،  جوليان  السيد  فعل  ردة  ستكون  كيف  ترى 
للمثول أمام العدالة في السويد، والالجئ في سفارة دولة األكوادور في لندن منذ العام 2012 
لو صادف وقرأ تقرير جريدة الـ»تايمز« اللندنية بتاريخ 12 مارس الجاري؟ لربما فكر أن مصيرًا 
مشابهًا لمصير اإلثيوبيين األربعة ينتظره ما لم يقرر تسليم نفسه، لكن من المؤكد أن األرق 

والرعب سيحرمانه من النوم لعدة لياٍل قادمة.
الجريدة في  أعدته حصريًا، جين فالنقان، مراسلة  الذي  التقرير، 
رئيس  منصب  يشغل  كان  األربعة،  الرجال  أحد  إن  يقول  أفريقيا، 
الوزراء بالوكالة، آنذاك، ومات في مقر السفارة منتحرًا، بعد أسابيع 
تفاهم،  لسوء  ونتيجة   ،2004 العام  وفي  المبنى.  دخوله  من  قليلة 
حدثت مشاجرة بين اثنين من الثالثة المتبقين، نجم عنها موت من 
كان نائبًا لمانغستو، وأكد تقرير طبي موقع من طبيب السفارة أن 
وقت  رأسه  في  بزجاجة  المتوفى  إصابة  عن  ناجمة  تكن  لم  الوفاة 

الشجار.
االثنان المتبقيان كانا يعمالن في الجهاز األمني السري للنظام، 
الثمانين من  حاليًا  تجاوز  أحدهما  كبيرة ومسؤوليات جسام.  برتب 
بخيط  متمسكًا  مازال  كالهما  أعوام.  بعشرة  يصغره  واآلخر  العمر. 
رفيع من أمل، بالخروج من المبنى، والعودة إلى بيوتهما وأسرتيهما 
وأقاربهما. ما نقل من أخبارهما على لسان زميل سابق لهما، كان 
يزورهما في مبنى السفارة، يؤكد أنهما نفسيًا في حالة سيئة جدًا، 

ويشعران وكأنهما منسيان.
يوضح التقرير أن كليهما كان يأمل في العودة إلى الحياة خارج السفارة حينما تولى، على غير 
توقع، رئاسة الحكومة أحمد أبيه، وجاءها محمواًل على موجة المصالحة والصفح والتنازل، التي 
إلى  الخارج  المعارضين في  اإلثيوبين  المعارضين، وعودة عديد  السجون من  نجم عنها تفريغ 
البالد. إال أن العفو الحكومي لم يطل الرجلين، ألن رئيس الوزراء اإلثيوبي وضع خطًا أحمر، أمام 

كل من تفادى قضاء العقوبة القضائية ضده في السجن.
يقال إن الرجلين أعلنا ندمهما على كل الجرائم التي ارتكباها في حق أبناء شعبهما. ويقال، 
أيضًا، إنهما يجادالن بحقهما في اإلفراج عنهما، والعودة إلى أهاليهما، ألنهما بقيا داخل مبنى 

السفارة – السجن–منذ العام 1991، وبالتالي أنهيا، فعليًا، مدة العقوبة السجنية المقررة.
التقرير الصحفي توقف عند هذا الحد، لألسف الشديد، مما يسمه بالنقص. وكان يكون أفضل 
وحاولت  المؤلمة،  للحكاية  األخرى  الضفة  االقتراب من  حاولت  فالنقان  السيدة  أن  لو  صحفيًا، 
معرفة وإبراز آراء أهل وأحبة وأبناء الضحايا، لتنقل لنا وجهات نظرهم في القضية: ماذا سيقولون 
عن موضوع العفو عن الرجلين، المجرمين بعد مرور ثالثة عقود؟ وهل هم على استعداد للصفح 
والغفران عنهما، وتناسي الماضي أم حريصون على تطبيق القانون ضدهما، وتحقيق العدالة 

لكي تهنأ، أخيرًا، تحت الثرى، أرواح من هلكوا؟

العمل في الدول المتقدمة شاق ومرهق ويحتاج جل أوقات النهار.
لدي صديقة تعمل في إحدى المؤسسات في بريطانيا، تقطع المسافة الطويلة لعملها طوال 
أيام األسبوع، ذهابًا وإيابًا، وألن التعب كان يسيطر على حواسها، فقد تجد نفسها أحيانًا، تستغرق 
في إغفاءة أثناء القيادة، تتكرر كثيرًا وهي صائمة في شهر رمضان. لخوفها من حوادث الطرق، 
سعت للحصول على فتوى أباحت لها الفطر، وتعويض أيام رمضان في أوقات أخرى من السنة 

يكون فيها طول اليوم أقصر وبالتالي الصوم أسهل.
في ذات السياق، سمعت عن فتوى صدرت لمن يعيش في الدول اإلسكندنافية، التي يصل طول 
النهار فيها إلى ٢١ ساعة، بما يؤدي لصعوبة العمل أو الدراسة مع الصيام. وعليه فقد صدرت 
أو  العمل  نتيجة  الصوم، لمن يشق عليه  تقليل ساعات  اإلفتاء، مفادها  فتوى من عدد من دور 
الدراسة، ومقاربة ساعات الصوم مع دول إسالمية، أو تعويض الصيام في أوقات أخرى من السنة.
تغيرت أيضًا لهجة خطاب دار الفتوى السعودية فيما يخص الغناء والموسيقى وقاربته بأهمية 

وجود األمن واألمان.
الحقيقة تذكرت الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة عندما أفتى بجواز اإلفطار ألصحاب 
األعمال الشاقة، الذين يتعذر عليهم الصوم والتركيز في العمل، بما يقلل من إنتاجية العامل. 
عرف عنه أيضًا، أنه حاول ثني التونسيين عن تكرار فريضة الحج 
والعمرة، لما فيه من إهدار للعملة الصعبة. كما صدرت في عهده 
في  تونس  بها  انفردت  سابقة  في  الشخصية«،  »األحوال  مجلة 
ورفع  الزوجات،  تعدد  منع  مثل  تشريعات  لتصدر  الوقت،  ذلك 
سن الزواج للذكور واإلناث، كما أصدر قانونين يسمحان بالتبني 
وللمرأة باإلجهاض. وكمحصلة لنهج بورقيبة الليبرالي، تعزز في 
العمالية  والنقابات  والصناعية  الفالحية  التعاونيات  دور  تونس 

الحرة والمستقلة، إلى حد كبير.
اتصفت حقبة حكم بورقيبة بالدخول إلى مساحات لم يعتدها 
مع  نهجها  في  تتماهى  ما  حد  إلى  كانت  التي  العربي،  العقل 
تطبيق  على  الوقت  ذلك  في  حرصت  التي  الفرنسية،  الحركات 
والتجديد،  باإلصالح  بورقيبة  نادى  والحريات.  الحقوق  مبادئ 
يعيق  اإلسالم  فهل  فرنسا..  إليه  وصلت  بما  إلعجابه  كنتيجة 
اإلصالح؟! وهل يمكننا الفصل بين العادات الجامدة والمتراكمة 

وبين روح القيم اإلسالمية السمحة؟
الشارع العربي واإلسالمي، اتصف بالتشبث الشديد ببعض العادات والتقاليد، المتصلة إجحافًا 
يجتهد  لم  الوافدة،  القيم  دفاع ضد  واستعملها كوسيلة  عليها  لقد حرص  اإلسالمية.  بالثقافة 

لتنقيتها وفك ارتباطها المكبل للقيم اإلسالمية الحنيفة.
رُفضت سياسات بورقيبة المتفتحة للحريات، ونعت بأوصاف الكفر واإللحاد. مما أدى إلى جعل 
العقل الجمعي، المتحفز في ذلك الحين لرفض كل ما يأتي من المستعمر، يلفظ ويرفض، بل 
ويحارب، قيم الحداثة منذ بداياتها األولى. ترسخ في العقول رفض العلمانية بل وتكفير من يسوق 

لها. األسوأ من ذلك، أن الحداثة عرفت بتعريف ضيق لصيق ومرادف مع قبول المستعمر.
في الواقع، لم نربط أو نقارن بين القيم اإلسالمية التي تنادي بالحرية والعدل وحب العمل 
من  الوافدة  القيم  وبين  بها،  نادى  التي  والتخفيف  للتسهيل  والدعوة  وإتقانه،  له  واإلخالص 
الحضارة الغربية. رفض بالمجمل، دون بحث واستقراء. القيم اإلنسانية واحدة في كل الديانات 
وهي ال تتجزأ. ما تطلع له أبطال الحرية على مدار التاريخ ونجحوا في تحقيقه، هو مطلب إنساني 

ال يتعارض مع السنن الكونية في أوجه عديدة.
تغير أحوال الزمان يدعو دائمًا للتأقلم معه، ومعرفة كيفية مواكبة مستجداته. مجمل الموروث 
واضحة  دينية  نصوص  مع  الموروث  بعض  يصطدم  وأحيانًا  القداسة،  صفة  يحمل  ال  الثقافي 
الداللة. كيف يكون ديننا صالحًا لكل زمان ومكان وباب االجتهاد مقفل منذ قرون عديدة؟ تأخرت 
الطباعة عن العالم اإلسالمي ما يقرب من القرنين ونصف القرن، بسبب فتوى، كما أن القبول 
ثالثة  استمر  فقهي حولها  بمرتاديها، وجدل  وتشهير  المقاهي  إحراق  تخللته حوادث  بالقهوة، 
أجيال. اعتبر استعمال ماء الصنبور في بدايته، بدعة وال يصح الوضوء به. التقنيات اإللكترونية 
جميعها، عدت وسائل إلفساد عقول المسلمين ونشر الرذيلة. مررنا بسد من الفتاوى الخرسانية، 
يأخذ من الوقت والجهد الكثير لينهار أمام حقائق الحياة وحاجات الناس. علينا مواجهة الحقائق 
ووضع حاجات الناس وما يسهل حياتهم نبراسًا نهتدي به مع النص اإللهي المعجز، الذي يكمن 

في آياته سر بقاء األمة وقوتها.

ميالد عمر المزوغي

رفقا بالدواعش فما لدينا أبشع!

كانوا  الذين  المنافقين  الدين  رجال  فتاوى 
ومباركين  للسالطين  وعاًظا  القريب  باألمس 
العمر  بطول  لهم  الرب  داعين  خطواتهم، 
في حكم البالد والعباد، ومن ثم أجزل أولئك 
فأصبحوا  المشايخ،  لهؤالء  العطايا  الحكام 
عالقتهم  بفعل  الدنيا  في  قصور  أصحاب 
قصور  لهؤالء  سيكون  فهل  الدنيا،  بأرباب 

في اآلخرة؟!
سؤال بإمكان أي شاهد عيان اإلجابة عنه، 
فالعالقة بين المشايخ ورب السماوات واضحة 
أمورنا  والة  هؤالء،  تصرفات  حيث  من  وجلية 
البريء  عماًل بـ»ال تزر وازرة وزر أخرى« يؤخذ 
تهجير  تم  فقد  وبالتالي  المذنب،  بجريرة 
في  الجميع  ليتساوى  استثناء  دونما  الجميع 
الهموم واإلذالل، بداًل عن السعي إلى الصلح 
ومحاكمة مَن ثبت أنه أخطأ في حق اآلخرين. 
لقد أهدر رجال الدين دماء العسكر والشرطة 
واقفين  يموتوا  أن  أرادوا  ألنهم  إال  لشيء  ال 
بداًل عن أن يطعنوا في الظهر فيؤخذون على 
حين غرة. أوليس رجال الدين الحاليون الذين 
يخرجون علينا عبر كافة الفضائيات، ويطلبون 
منا أن نشكر مَن يقتلنا ويسعون إلى إحداث 
الفتنة بيننا بمنافقين ومجرمين ال يضاهيهم 

أحد في ذلك؟!
ذكرهم،  إغفال  نريد  ال  آخرون  أناس  هناك 
أولئك  إنهم  الشهرة،  من  حظهم  لينالوا 
لقبائل  وأعيان  شيوخ  أنهم  يدعون  الذين 
أبناء  المحافظة،  العربية  بمجتمعاتنا  عريقة 
وقطع  والنهب  بالسلب  يقومون  عشائرهم 
قصير  زمن  في  األبناء  أولئك  أثرى  الطرقات، 

مثقفون وبسطاء،  جميعنا حكام ومحكومون، 
متدينون وعلمانيون، صببنا جام غضبنا على 
فئة ال نختلف جميعنا على أنها ضلت الطريق، 
الجهة  عن  وترصد  إصرار  سبق  عن  تغاضينا 
أوالجهات التي أضلت هذه الفئة، فهناك مَن 
هم أبشع من الدواعش بمختلف تصنيفاتهم 
على الرغم من أعمالهم اإلجرامية التي يخجل 
مَن  شك  وال  فهناك  فعلها،  من  الشيطان 
الهمجية،  بأعمالهم  للقيام  هؤالء  يدعمون 
أيضًا  انتخبناهم  الذين  البرلمانيون  إنهم 
ليسوا  أنهم  نعرف  وترصد،  إصرار  سبق  عن 
أهاًل للمسؤولية ولكننا أتينا بهم إما لمحاباة 
وُلد  الذي  »البرلمان«  كيان  في  فراغ  أولسد 
أيدٍ  خديجًا، ولم يكتمل نموه، فوضعناه في 
ليست أمينة، غالبية هؤالء المنتخبين إال مَن 
األول  همهم  مرتشون،  فاسدون،  ربي  رحم 
وقت  أقــرب  في  المادي  ــراء  اإلث هو  واألخير 
وحرصهم  الثورية  يدعون  آخــرون  ممكن، 
البلد، ال يزالون يمتشقون السالح ليس  على 
الوطن مما يتربص به، بل  الدفاع عن  ألجل 
وبالتالي  السالح،  بقوة  رأيه  يفرض  أن  ألجل 
من  يريدون  ما  تمرير  من  هــؤالء  يتمكن 

قوانين تحدُّ من حرية اآلخرين.
بحجة حماية الثورة، صدرت القوانين التي 
يشاءون  ما  الرتكاب  المجال  لهؤالء  تفسح 
يخالفهم  مَــن  فُاعتُـبر  القانون،  وبقوة 
هــؤالء  قــام  الفلول،  أو  األزالم  مــن  الــرأي 
آالف  بتهجير  العدل  إقامة  يدعون  الذين 
ارتكبوا  أنهم  السكان عن مناطقهم، والحجة 
على  متكئين  السابق،  الحكم  إبــان  جرائم 

للعقارات  مالًكا  فأصبحوا  سنهم،  صغر  رغم 
بالبنوك  مدخراتهم  عن  ناهيك  واألطيان، 
إن  القبائل  شيوخ  الخارج،  أو  بالداخل  سواء 
أدنى  ودون  فإنهم  هؤالء  عمل  يباركوا  لم 
أدنى  وذاك  ذلك،  فعل  عن  ينهوهم  لم  شك 
المصالح  أصحاب  بــه.  القيام  يمكنهم  ما 
ميليشيات  وكونوا  أحزابًا،  شكلوا  الشخصية 
مآربهم،  وتحقيق  آرائهم  لفرض  تدعمهم 
الواحد  الشعب  مكونات  بين  فتن  وإحــداث 
ألن يبقى البلد في حالة عدم استقرار، فهؤالء 

البشر ال يعيشون إال في بيئة فاسدة.
من  أبشع  ذكرهم  سبق  مَن  أليس  وبعد، 
اإلعالم  ألن  نعرفها،  صرنا  التي  الدواعش 
المدفوع األجر من قبل حكامنا ومشايخنا »رجال 
وساستنا.  القبائل  وأعيان  وشيوخ  الدين« 
الحرب،  أتــون  في  بهؤالء  زجــوا  الذين  هم 
الممولين  هؤالء  نحارب  أن  بنا  األجدر  أوليس 
في  شباب  »معظمهم  للجهاديين  األساسيين 
وعند  أمرهم،  على  المغلوبين  العمر«  مقتبل 
الشيطان«،  »غرني  يقول:  بأحدهم  اإلمساك 
بالتأكيد يقصدون شياطين اإلنس، فشياطين 
يقومون  فهم  لهؤالء  األرض  تركت  الجن 

باألدوار على أكمل وجه.
إن والة أمورنا هم الذين يخططون ويمولون 
جميعًا  فهم  التنفيذ،  عليها  التي  الدواعش 
شركاء في الجرم، بل الممولون يساهمون في 
القتل والتنكيل بالبشر. هل يتوب  المزيد من 
هؤالء المجرمون إلى ربهم األعلى وقد أفسدوا 
شيء  كل  األوان،  يفوت  أن  قبل  األرض،  في 

جائز!

 هناك أناس 
آخرون ال نريد 

إغفال ذكرهم، 
لينالوا حظهم 

من الشهرة، 
إنهم أولئك 

الذين يدعون 
أنهم شيوخ 

وأعيان لقبائل 
عريقة

هناك أناس 
آخرون ال 

نريد إغفال 
ذكرهم، لينالوا 

حظهم من 
الشهرة، إنهم 

أولئك الذين 
يدعون أنهم 

شيوخ وأعيان 
لقبائل عريقة 
بمجتمعاتنا 

العربية 
املحافظة

املعايرة الطبقية باالستهالك

الغذائية  بالمواد  يتعلق  فيما  الذاتي  االكتفاء 
الدخل  مستوى  انخفاض  فبسبب  الرئيسية. 
والخدمات  السلع  على  الطلب  كان  القومي 
منخفضًا مما خلق نوعًا من التوازن بين اإلنتاج 
ولكنه  المحدود.  واستهالكه  الفقير  الوطني 
التوازن  النوع من  أن هذا  إلى  منبهًا  يستطرد 
لكفاءة  نتيجة  يكن  لم  والعرض  الطلب  بين 
اإلنتاج كما يتصور الكثيرون، ولكنه كان يمثل 
خالصة التوازن بين عناصر التخلف االقتصادي 
كثيرًا  الذي  األسعار  فانخفاض  المادي.  والفقر 
نتيجة  يكن  لم  بإعجاب  وقتها  عنه  يتحدث  ما 
عامة  ظاهرة  مثل  ولكنه  االقتصادي،  لالزدهار 

من ظواهر اقتصادات الفقر.
التحليل  تتعدى  اجتماعية  رؤية  سياق  وفي 
االقتصادي، وتموضع مسألة التخلف الذي البس 
أوباألحرى  النامية،  البلدان  لمعظم  البداية 
 1951 العام  المستقلة  ليبيا  التي  الفقيرة، 
الفهم  قلب  في  نكون  حتى  األمثل  نموذجها 
مفرغة  حلقة  وجــود  إلى  باإللماح  للمشكلة، 
المنخفض من  فالمستوى  الفقر والجهل.  بين 
الدراية الفنية والعلمية في ميادين اإلنتاج يؤدي 
يسبب  مما  الدخل؛  وانخفاض  اإلنتاج  قلة  إلى 
وبالتالي  والتوفير،  االستهالك  في  انخفاضًا 
األمر  والخدمات،  السلع  على  الطلب  انخفاض 

الذي ال يشجع على زيادة اإلنتاج واالستثمار.
به  ختمت  الذي   1969 التاريخ  من  ننتهي 
تحليالت الكتاب لندخل في المنعطف التغييري 
صغار  الضباط  انقالب  اقترفه  الــذي  الليبي 
القوميات  تبنوا  الذين  الملكية،  على  الرتب 
االنتهازية  االشتراكية  والتطبيقات  والسياسات 
عليها  ــارت  س التي  والخطأ  التجربة  بمبدأ 
 ،1970 زعيمها  موت  ولكن  الناصرية،  مصر 
مهدت  أعقبته  سياسية  لتغييرات  الباب  فتح 
تصدرتها  التي  النفطية  الحقبة  مع  للتواطؤ 
المترفة،  العربية  الريعية  واإلمارات  المملكات 
التي ساعدت برفع أسعار النفط في إنجاز نتائج 
 ،1973 أكتوبر  اإلسرائيلية  ـ  المصرية  الحرب 
التي أرهصت التفاقية سالم مع إسرائيل 1977، 
في  االشتراكية  أبواب  ذاته  الوقت  في  وفتحت 
لرياح  المصرية  الوسطى  البرجوازية  نسختها 
الرأسمالية بما سمي بتجربة االنفتاح التدريجي 
عرف  فيما  والتصرف  الحر  السوق  اقتصاد  على 
الشريحة  تكوين  في  العام  القطاع  باقتصاد 
الكومبرادورية التي تفسخ االقتصاد والمجتمع 
ألزيد من ثالثة عقود حتى اليوم. هذا المآل مثل 
الخواف المستبد بالديكتاتور الليبي الذي تصدر 
السلطة بترؤسه لما سمي مجلس قيادة الثورة 
الضباط  حركة  العشوائي:  العسكري  وتنظيمه 
الوحدويين األحرار. االنقالب العسكري المضاد 

شدني عنوان تقرير أشير فيه إلى وجود طبقة 
وسطى في ليبيا نشرته جريدة »الوسط« أفاد 
الليبية  األســر  من  و45%  »تتالشى،..  بأنها 
إلى  التقرير  واستند  الفقر«،  خط  تحت  تعيش 
ليبي،  اقتصادي  خبير  إفــادة  منها  تصريحات 
بأن  باسمها،  يتكلم  التي  الجهة  يحدد  لم 
نسبة الزيادة القياسية في معدالت الفقر أدت 
إلى  وانضمامها  الوسطى  الطبقة  تالشي  إلى 
الفقراء، كنتيجة للتوسع في اإلنفاق المالي على 

حساب التنمية.
واالستنتاجي  اإلحصائي  المعطى  ذكرني 
بمعامل  تاريخيًا  موجودة  غير  طبقة  لتعيير 
بكتاب  التقرير  هذا  في  العشوائي  االستهالك 
صدر عن الهيئة القومية للبحث العلمي ببنغازي 
بعنوان »أعمال ندوة االستهالك في االقتصاد 
حيث   ،1990 العام  ــداره  إص تاريخ  الليبي«. 
معطيات  أبحاثهم  في  المشاركون  استخذم 
بيانية وإحصائية ملفقة في العشرية الثمانينية، 
حيث لم يكن هناك استهالك، وإنما كان هناك 
المبدأ  األساسية،  الحاجات  إشباع  وهم  فقط 
الذي تأسست عليه بدائية النظرية االشتراكية 

الجماهيرية.
بثورة  المسقطة  الليبية  األتوقراطية  تيقنت 
ليبيا الشعبية 2011 كغيرها من أوتوقراطيات 
األنظمة الشمولية بضرورة النأي بالمجتمعات 
الملقنة دون وعي  الشريحة  عبر  التي حكمتها 
أكاديميات  وتطبيقات  علوم  وفكري  مجتمعي 
وذات  متماسكة  منظومة  بناء  عن  الغرب 
نظام  ففي  والمعلومات.  البيانات  من  صدقية 
شمولي يصبح من المناسب للحاكم بأمره أن 
أوهامه  نفق  في  وضعه  الذي  المجتمع  يكون 
وفوضوياته في حاٍل ال يقيني. فالواقع المضبب 
الذي  اليقين  لعدم  يؤسس  المضللة  باألوهام 
يتيح المناخ لتجنب التقييم والمراقبة والمقارنة، 

ومن ثم المساءلة الموضوعية.
من يرجع إلى كتاب »أثر البترول على االقتصاد 
ـ منشورات دار الطليعة  الليبي: 1956-1969 »ـ 
الليبي  االقتصادي  للمخطط   1971 ببيروت 
علي عتيقة، يدرك أن قاعدة تحليالته الصائبة 
واستبصاراتها االقتصادية واالجتماعية أسست 
لها بيانات التقارير التي أصدرتها مكاتب األمم 
المتحدة المتبنية لالستقالل الليبي 1951 في 
الحقبتين ما قبل اكتشاف وتصدير البترول وما 
الملكية  على  الجيش  انقالب  تاريخ  بعده حتى 
1969، التاريخ المشؤوم المنتهية به تحليالت 

ورؤى الكتاب والموثق في عنوانه.
في خالصة موصفة ينتهي عتيقة في كتابه 
اآلنف الذكر إلى أن االقتصاد الليبي قبل البترول 
من  عالية  بدرجة  تمتع  كفاف  اقتصاد  كــان 

الذي سيحيكه بعض الرفاق. فيما تحقق بمحاولة 
أغسطس العسكرية المفشلة العام1975 التي 
التجارية.  مصراتة  مدينة  من  ضباط  تصدرها 
العسكرية  المحاوالت  رهاب  غذى  الحدث  هذا 
وأثمره  التجار،  وشريحة  العسكر  بين  المدبرة 
الكتيب  من  الثاني  الجزء  إصدار  في  بالتعجيل 
األخضر بعنوان حل المشكل االقتصادي لتفكيك 
مشروع اقتصاد الخدمات الذي بدأته البرجوازية 

الوطنية الليبية.
ُأسس  الــذي  االقتصادي،  المشكل  تعميق 
فسخ  الــذي  النفطي  الريع  بتغول  مجددًا  له 
البنيات الكفافية للمعاش البشري محولها إلى 
بنيات استهالكية وليس حله هو محور التنظير 
الفوضوي في كل متوجهات التأليف القائم إلى 
توسع القاعدة المجتمعية المكتسبة لريع النفط 
المستهلكة  العمل،  من  حقيقي  مقابل  دون 
أسست  التي  والهبات  والقروض  للمرتبات 
للزبونية السياسية التي طالت فئات اجتماعية 
فيما  للرزق،  نهابة  وقبائل  الوطنية،  مخلخة 
يمكن توصيفه بـ »البتلرة الرثة« للمجتمع في 
الليبيين  التفقير والضنك  عمومه، حيث أصاب 

في عمومهم.
من خالل بنية رسمها في »الكتاب األخضر« 
في  أوتوقراطيته  تمددت  الديكتاتور.  وطبقها 
مفاصل المجتمع الليبي، التي تجلت في تكوين 
أتاحت  ومناطقية  سياسية  وتنظيمات  هياكل 
والتأثير في  السياسي  النظام  الهيمنة على  له 
التطورات االجتماعية واالقتصادية الفاعلة دون 
أن يخضع للمساءلة. وال شك أن هذه الهيمنة 
تكتمل  أن  يمكن  كان  ما  المساءلة  وانعدام 
تسميته  يمكن  ما  على  موازية  سيطرة  دون 
فمن  المتوسطة.  الطبقة  علمي  تدقيق  دون 
خالل توسع االستخدام أو التوظيف في أجهزة 
الدولة ومنشآت القطاع العام، فإن هذه الطبقة 
ترعرعت في »قفص« الدولة وتحت سيطرتها. 
ولقد نتجت هذه السيطرة من تبعية اقتصادية 
ـ  سياسية  وتبعية  الدخل  مصدر  إلــى  تعود 
أمنية تعود إلى القضاء على التيارات السياسية 
األيديولوجية  وفرض  والعنف  بالقوة  المناوئة 
وهو  أمني.  شمولي  نظام  وقيام  الجماهيرية 
التي  الشكوك  رغم  المتوسطة  بالطبقة  آل  ما 
تستمر  أن  بليبيا  وجودها  في  أساسًا  تخامرنا 
بمتبٍق من هذه التبعية لـ 4 عقود من الزمن، 
ال  لثورة   2011 العام  درامي  بمتغير  وانتهت 
يقودها ثوار يضعون التغيير الثوري في سياسة، 
ومؤسسية وطنية ترمي إلى إنشاء مالمح دولة 
براثن  من  طوياًل  كابد  الــذي  المجتمع  تنقذ 

الفوضى.

 لم يكن هناك 
استهالك، وإنما 

كان هناك 
فقط وهم 

إشباع الحاجات 
األساسية 

املبدأ الذي 
تأسست عليه 

بدائية النظرية 
االشتراكية 
الجماهيرية

 الشك أن هذه 
الهيمنة وانعدام 
املساءلة ما كان 
يمكن أن تكتمل 

دون سيطرة 
موازية على ما 

يمكن تسميته 
دون تدقيق 

علمي الطبقة 
املتوسطة

ياقاتل الروح.. 
وين تروح؟!

نورالدين خليفة النمر

 ترى كيف ستكون 
ردة فعل السيد 

جوليان أسانغ، 
صاحب موقع 

»ويكيلكيس«، 
املطلوب للمثول 

أمام العدالة في 
السويد؟

لهجة خطاب دار 

الفتوى السعودية 

تغيرت فيما يخص 

الغناء واملوسيقى 

وقاربته بأهمية 

وجود األمن واألمان
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رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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مذكرات عمر املختار ومعتقالت الفاشية

التاريخ السري لـ والية »يهوذا« في سيناء!

الثورية ورجال األمن الذين يرتدون مالبس مدنية، وبدا اليوم 
الدموي الذي ضُرب فيه الطالب والطالبات وبعض أعضاء هيأة 
التدريس والعاملين في اإلدارة، اعتقل بعض الطالب وُفصِل 
بعضهم وهيمن طالب المثابة على الجامعة بالكامل، ما أدى 
إلى حرماني وغيري من الطالب المتفوقين من إكمال دراستنا 
العليا، رغم أنه لم يكن لي شخصيًا أي موقف سياسي أونضالي 
أوصدام مسبق مع هذه المنظومة، وكنت مجرد طالب قروي 
اجتهد حالمًا بإكمال دراسته العليا، لكن في تلك الفترة كان 
التفوق في حد ذاته تهمة، مثلما كان الوعي الوطني التهمة 

التي دفع ثمنها باهًظا عمر المختار الوافي ورفاقه.
شغوًفا  الثانوية  دخولي  ومنذ  المراحل  هذه  خالل  كنت 
بالقراءة وكتابة الخواطر التي كنت أسميها شعرًا، وكان طالب 
وطالبات فصلي، وبعض معلمي اللغة العربية،هم جمهوري 
الذين مازلت احتفظ بمالحظاتهم على ما  الصغير المشجع 

أكتب وأمنياتهم في كراسة جمعتُ بها خواطري تلك.
كان نص »حين تصحو.. حين تموت« أول نص أنشره في 
مجلة الناقد اللندنية العام 1989 كأول مطبوعة أراسلها الختبر 
أصدقائي  عذاب  فيه  تلمست  نص  وهو  نصوصي،  صالحية 
المثقفين والُكتّاب في أقبية القذافي الذين لم أتعرف عليهم 
بعد، وكانت السبب في تعرفي على الشاعر والمناضل إدريس 
بن الطيب الذي خرج من السجن حديًثا ونُشر له نصٌّ في 
بالكتاب  وارتباطي  عالقتي  بداية  تلك  وكانت  نفسه،  العدد 

والمثقفين الخارجين من السجن فيما سمي »أصبح الصبح«.
تعرفت شخصيًا على األصدقاء: أحمد بللو، أحمد الفيتوري، 
إدريس المسماري، عمر الككلي، محمد الفقيه صالح، منصور 
بوشناف، رضا بن موسى، السنوسي حبيب، وآل البشتي من 
الزاوية، رجب الهنيد ود. محمد المفتي ممن لم يتوقفوا عن 
الفعل والتواجد في قلب الحراك الثقافي الليبي، وصرت كأني 
فهمي  علي  د.  الكتاب  اتحاد  رئيس  أن  لدرجة  منهم  واحد 
خشيم كان يعتقد أني من جماعة أصبح الصبح ولفترة طويلة، 
واستفدت الكثير من هذا االرتباط بعد عقد الثمانينات الضائع 
الذي بدأت فيه اهتمامي بالكتابة ولم أجد من جيل السبعينيات 
السابق لجيلي أحدًا في الساحة، وأستطيع أن أقول إني حرقت 

المتواصل،  العمل  من  عامًا  عشر  خمسة  من  أكثر  صاحبه 
صال وجال خاللها بين الوثائق والكتب واألوراق الخاصة التي 
تركها هرتسل، وخرج لنا بدراسة غاية في األهمية لكل من 
يرغب في التعرف على حقيقة »الحلم الصهيوني« منذ أن كان 
مجرد فكرة تداعب خيال روائي وكاتب صهيوني اسمه تيودور 
هرتسل حتى تحولت إلى واقع ملموس قلب موازين المنطقة 

العربية منذ صدور »وعد بلفور«، 1917، حتى اليوم.
ويعتبر الكتاب الصادر عن دار نشر الوادي بالقاهرة، يناير 
2019، مرجعًا عربيًا متكاماًل، يلخص سيرة اليهود وحيلهم 
خاصة  شتاتهم،  يجمع  مستقل  كيان  إلنشاء  ومؤامراتهم، 
من  ورفاقه  هرتسل  اعتبرهم  الذي  القيصرية،  روسيا  يهود 

قادة الصهاينة، مظلمين ومهمشين في مجتمعاتهم!
مؤتمرات  بحثتها  التي  المواقع  الباحث  واستعرض 
من  بدءًا  وغيرها،  بسويسرا  بازل  في  الصهيونية  التجمعات 
اقتراح إنشاء دولتهم في شيلي بأميركا الجنوبية التي نقلوا 
ليكونوا  الشرقية،  أوروبا  أسرة من  آالف  بالفعل عشرة  إليها 
نواة لدولتهم اليهودية، ثم اختيار شرق أفريقيا، وبالتحديد 
نظرًا  للدولة،  نموذجيًا  مكانًا  اعتبروها  التي  أوغندا،  في 
بحثهم  ثم  المعتدل،  ومناخها  المتميز  الجغرافي  لموقعها 
اختيار المناطق المحيطة بنهر الفرات في العراق، ولغز اختيار 
وقبل  الجديدة،  لدولتهم  ومناسبة  أخيرة  فلسطين كمحطة 
شبه  في  يهوذا  والية  إلنشاء  متكاملة  خطة  وضعوا  ذلك 
جزيرة سيناء على األراضي المصرية، وما رافقها من صعوبات 

ومخاطر!
مع أن كل صفحات الكتاب تفصح عن مدى الجهد العلمي 

ربما بسبب إقامتي في قرية معزولة، أولصغر سني آنذاك، لم 
يكن في مقدوري التفاعل مع فترة السبعينيات كأول عقد دشن 
ووجد  االستبدادية،  منظومته  بداية  العسكري  االنقالب  فيه 
الطالب أواًل ثم الُكتّاب أنفسهم في الصف األول في مواجهة 
فتبدلت  الدكتاتورية،  قواعد  يبني  الشرس وهو  النظام  ذاك 
المجتمع  نقلت  تعسفية  إجراءات  عبر  جذريًا  الدولة  هيكلية 
من دولة القانون إلى دولة اإلكراه، ومن حكم المؤسسات إلى 

حكم الفرد المهووس بالسلطة.
في قريتي القيقب ــ حيث كان عمري 8 سنوات حين حدث 
االنقالب ــ لم أكن على دراية بما يحدث، لكن ما أذكره أني 
كرهت القذافي لسبب واحد: ألن أبي كان يكرهه، وكنت أثق 
كثيرًا في أبي الذي عاش مراحل الفاشية اإليطالية األولى في 
ظروف صعبة بين اليتم والجوع والمعتقل، كثيرًا ما حدثني 
له قرون استشعار وحاسة  المرحلة شكلت  عنها، وكأن هذه 
شم يتحسس بها رائحة الفاشية بشكل غريزي. تحسنت بعد 
مقته  عن  يتوقف  لم  لكنه  كثيرًا،  المادية  أحواله  االنقالب 
في  الحبال  من  تتدلى  الليبيين  أجساد  رأى  وحين  للقذافي، 
كان  تُحتضر،  وهي  عليها  ويُبصق  وتضرب  العامة  األماكن 

يَصفِق يدًا بيد ويقول: حتى الطليان لم يفعلوا هذا !؟
دراستي في القرى ربما أسهمت بقدر كبير في إبعادي عن 
مطابخ النظام الضاجة التي كانت تركز على مدارس وطالب 
المدن، عبر استدراج الطالب المميزين إلى هذه الطبخة عن 
العقائدية  ــدورات  أوال الطالبية  االتحادات  استخدام  طريق 
أواألنشطة المدرسية أوالمثابات الثورية، كما أن اللقاح الذي 
أخذته عن أبي ضد الفاشية مازال يعمل حتى اآلن بوعي أو 

بدونه.
التي  ــ  المنظومة  هذه  مع  المباشر  األول  صدامي  كان 
اخترقت الوسط الطالبي بعد أحداث أبريل منتصف السبعينيات 
ته تقريبًا من كل نبض مشاكس عبر االحتفال السنوي  وصفَّ
العام  أبريل  من  عشر  الحادي  أحداث  في  ــ  الدموية  بذكراه 
أدرس  كنت  حيث  بالبيضاء،  قاريونس  جامعة  بفرع   ،1982
الفصل السادس بكلية الزراعة، ومنذ ساعات الصباح األولى في 
ذاك اليوم المشؤوم اكتظت ممرات وفضاءات الجامعة باللجان 

إليه  وصل  الذي  والغموض  التعقيد  شديد  الوضع  ظل  في 
الصراع العربي - اإلسرائيلي، انتهيت لتوي من قراءة كتاب 
العلوم  في  الباحث  لمؤلفه  اليهود«  دولــة  إلى  »الطريق 
السيد،  عادل  د.  النمساوية،  إنسبروك  بجامعة  السياسية 
الذي رجع بنا إلى مطلع القرن الماضي، والظروف التي واكبت 
بذلها  التي  والجهود  أوروبا،  في  الصهيونية،  الحركة  ظهور 
القادة الصهاينة بزعامة الصحفي واألديب النمساوي تيودور 
أسماها  ما  أو  لليهود،  مستقل  كيان  إنشاء  بهدف  هرتسل؛ 
إليه  الذي وصلت  الترهل  استغالل  عبر  اليهود«،  »دولة  هو 
االستعمارية  القوى  مع  والتنسيق  العثمانية،  اإلمبراطورية 

الكبرى لتحقيق ما أطلقوا عليه »حلم اليهود«.
في هذا الكتاب، يتناول د. عادل السيد، تاريخ حياة هرتسل 
وكتبه  ومذكراته  الخاصة  أوراقــه  في  والبحث  بالتفصيل، 
ومقاالته ولقاءاته ومؤتمراته، وأيضًا مؤامراته ومقامراته مع 
القادة األوروبيين والعثمانيين وغيرهم، من زعماء ومسؤولي 
المنطقة، وذلك من أجل تحقيق هدفه في لملمة شتات يهود 
»دولة  اسم  عليه  أطلق  مستقل  كيان  في  الشرقية  أوروبــا 

اليهود«.
تأتي أهمية هذا الكتاب، في أنه دراسة علمية فريدة تتناول 
هرتسل،  تيودور  الصهيونية،  األيديولوجية  مؤسس  أفكار 
وعرض تفصيلي ألفكاره ونظريته وتأثيرها وكيفية تمريرها 
رغم ما تعرض له من صعوبات خالل فترة النشأة والتأسيس، 
خاصة أن شخصية هرتسل رغم محوريتها في الصراع العربي 

– اإلسرائيلي، فإنها غير معروفة عربيًا بالقدر الكافي.
الكتاب بين دفتيه جهدًا بحثيًا شاماًل استغرق من  يضم 

مراحل من تكويني الثقافي واإلبداعي نتيجة تعرفي على هذه 
النخبة المثقفة بكل شواغلها تجاه المعرفة والوطن واإلبداع.

مواجهة  في  الباهظ  الثمن  دفعوا  آخرون  مناضلون  ثمة 
إال  عليهم  أتعرف  لم  السياسية،  الجبهة  على  النظام  هذا 
والندوات  المهرجانات  مريدي  من  يكونوا  لم  متأخرًا،ألنهم 
التي كانت تجمعني بالسابقين، وإن كنت أعرف عنهم الكثير 

من خالل أحاديث رفاقهم في السجن والنضال.
لم  الذين  المناضلين  هؤالء  أحد  الوافي،  المختار  عمر 
أجلها،  من  تعذبوا  التي  وثوابتهم  مواقفهم  عن  يتزحزحوا 
الذين  النادرين  األشخاص  من  وهو  مرات،  عدة  به  التقيت 
تحبهم من أول لقاء، ببساطته ودماثته التي تكاد تحجب روحًا 
مثقفة وفكرًا عميًقا، تبين لي أكثر حين قرأت كتاب مذكراته 
وبأسلوبه  الوسط.  منشورات  الصادرعن  واأللم(  األمل  )بين 
السلس وإحاطته بتفاصيل الكثير من األحداث المهمة سد لي 
هذا الكتاب فراغات كثيرة في سرده لرواية نضال النخبة الليبية 
في مواجهة فاشية القذافي منذ السنوات األولى، وتميزت هذه 
بذكرها  السيرة،  كتب  من  الكثير  عادة  غير  على  المذكرات، 
لقوائم طويلة من مناضلي وضحايا هذا النظام، كما تخللتها 
تحليالت ذكية لكثير من الوقائع وما يختفي خلفها وما غاياتها، 
وكأن عمر المختار ال يكتفي بسرد الماضي فقط أوتوثيق تلك 
رصده  عبر  الفاشية  عودة  من  ر  ويٌحذِّ يشير،  لكنه  الوقائع، 

لبوادرها التي قد ال يلتفت لها أحد في البداية.
فهو يضع تجربته أمام األجيال الجديدة محافًظا على أكبر 
قدر من مصداقية السرد وموضوعية األحكام، غير آسف على 
خائف  هو  ما  بقدر  وعذاب  ألم  من  ورفاقه  هو  له  تعرض  ما 
على األجيال الجديدة من عودة هذا األلم والعذاب عبر فاشية 
البراقة  الناس بشعاراتها  البداية وجدان  جديدة، تدغدغ في 
من  مذعورة  قطعانًا  وتحيلهم  عليهم  القبضة  تحكم  حتى 
تقنيات  كإحدى  المجتمع  داخل  الفاشية  تنشره  الذي  الخوف 
نشأته  سني  عن  الوافي  َث  تحدَّ لديها.  والتحكم  السيطرة 
أحداث  من  بها  أحاط  وما  كمعلم  وعمله  ودراسته  األولــى 
تاريخية مفصلية، مثل االستقالل وإنتاج النفط وتوحد ليبيا، 
ل بوادر حس نقدي لدى الطليعة تجاه تلك المرحلة وما  وتَشكُّ
أحاط بها من مد قومي ورغبة في التحرر، غير أن تلك الفترة 
والعوز  والفقر  العيش  ضنك  من  خاللها  من  قاساه  ما  رغم 
دفع  إحداهما  فاشيتين،  بين  األنفاس  التقاط  فترة  شكلت 

ثمنها والده المختار، والثانية دفع ثمنها ابنه عمر.
حاولت أن أكتب حول هذه المذكرات الالفتة، التي تشكل 
الحديث،  والسياسي  االجتماعي  ليبيا  تاريخ  من  مهمًا  جزًءا 
لكني وجدت نفسي منساًقا للحديث عن الطريق الملتف الذي 
قطعته للتعرف على جيل قضى ربيع عمره في الزنازين في 
التأسيس  عماد  يكون  أن  المفترض  من  كان  الذي  الوقت 
للدولة الحديثة، ووجدت كل صفحة تحتاج إلى توقف وكتابة 
سوى  المكثف  الكتاب  هذا  لعرض  إمكانية  وال  عنها،  مقالة 
إحساس  يراودهم  من  خصوصًا  لقراءته،  الجميع  بدعوة 
بالحنين إلى الماضي، أو من مازالوا يطبلون للسفاح القذافي، 
من  أو  العصا،  إلى  يحتاجون  الليبيين  أن  يــرددون  من  أو 
يستغلون ضغط الفوضى التي أعقبت سقوط النظام للترويج 
لفكرة بالية كون الليبيين ال تناسبهم الديمقراطية، أو أولئك 
الذين مازالوا بعقلية القطيع يعتبرون الغذاء واألمن أهم شيء 

لإلنسان.
ما يلزم ذكره، وما تؤكد عليه هذه المذكرات، أن القذافي 
لم يفعل تلك الجرائم بمفرده، لكن عبر تواطؤ شرائح كبيرة 
من الليبيين سلطها على ليبيين لم يستسغ وعيهم النقدي 
رفيق  المفتي؛  محمد  الكاتب  يقول  كما  أو  يحدث،  ما  تجاه 
المؤلف في محنته، في مقدمة الكتاب: »القذافي كان مجرد 
شخص فرد، تالعب ونجح في خلق قوى لصيقة به وذات والء 
الشعب.  على  ثم  ومن  الدولة  على  سيطر  وبأولئك  مطلق، 
ولألسف بإمكان غيره أن يفعل ما فعل. ومن هنا تبرز أهمية 
الدستورية  بالضوابط  التمسك  وضــرورة  القانون،  سيادة 
وبحقوق اإلنسان والتصدي مبكرًا ألي نزوع استبدادي لدى أي 

حاكم، حتى ال نكرر المأساة«.

الذي بذله الباحث ليقدم للمكتبة العربية عماًل علمياً متميزًا، 
حول مالبسات ومفاوضات اختيار فلسطين لتكون مقر دولة 
اليهود، إال أن األهم بالنسبة لي شخصيًا ذلك الفصل المتعلق 
بزيارات هرتسل مصر والجهود، وبل والضغوط، التي مارسها 
إلقناع حكومة االحتالل البريطاني، من أجل انتزاع موافقتهم 
بشمال  العريش  منطقة  في  المطلوبة  األرض  منحه  على 
البردويل  سيناء؛ لبناء ما أسمها »والية يهوذا« حول بحيرة 

في الضفة الشرقية لقناة السويس.
الشخصيات  بعض  مواقف  تناول  الكتاب  من  القسم  هذا 
الخارجية  ووزيــر  كامل  مصطفى  الزعيم  أبرزهم  المصرية 
بطرس غالي، ومضمون لقاءاته في القاهرة، وكيف أجهض 
المصرية  الري  وزارة  في  خبيرًا  يعمل  كان  بريطاني  موظف 
مخطط الصهاينة إلقامة واليتهم الموعودة على أرض سيناء 
وخططهم لتأمين احتياجاتها المائية، من فائض مياه النيل 

عبر أنابيب تعبر قناة السويس!
سيناء،  في  يهوذا«  بـ»والية  المتعلق  الفصل  أن  أتصور 
مرة،  ألول  تنشر  تفاصيل  يحمل  هرتسل،  عليها  أطلق  كما 
مياه  إلى  الوصول  في  القديمة  اليهود  وأطماع  جذور  حول 
النيل بأي شكل، كما ال أستبعد أن يكون الرئيس األميركي 
دونالد ترامب حمل على عاتقه أن يبدأ في تحقيق الجزء الثاني 
من حلم اليهود في التوسع والوصول إلى مياه النيل، وذلك 
عبر تبنيه لـ »صفقة القرن« المشبوهة التي تقوم على دمج 
الكيان الصهيوني بشكل كامل في نسيج المنطقة العربية، 
الكيان ألكثر من سبعة عقود مجرد جسم  بعد أن ظل هذا 

غريب غير قابل لالندماج في المحيط العربي!

الطالب أواًل ثم 
الُكّتاب وجدوا 

أنفسهم في 
الصف األول في 

مواجهة ذاك 
النظام الشرس 

وهو يبني قواعد 
الدكتاتورية

كيف أجهض 
موظف بريطاني 

كان يعمل 
خبيرًا في وزارة 
الري املصرية 

مخطط 
الصهاينة 

إلقامة واليتهم 
املوعودة على 

أرض سيناء؟

سالم العوكلي

حمدي الحسيني

اإلنسان الصناعي واإلنسان 
الطبيعي

2/2 يوميات العشاق الفقراء
محمد العمامي

في مقاله المنشور بموقع بوابة الوسط اإللكتروني »ليبيا وأدب الديستوبيا« يورد سالم العوكلي، اعتمادا 
على موسوعة ويكيبيديا الحرة، تعريفا للديستوبيا نجتزيء منه، ألغراض هذا المقال: »ديستوبيا أو عالم 
الواقع المرير هو مجتمع خيالي، فاسد أو مخيف أو غير مرغوب فيه بطريقة ما«. ويذكر أن »الديستوبيا 

عكس اليوتوبيا في محتواها القيمي«.
مشيرا إلى أن اليوتوبيا كانت شأن الفالسفة في تفكيرهم الغائي لمستقبل اإلنسان بحثا عن المدن 
الفاضلة، على حين أن الديستوبيا كانت من شأن الفنانين والروائيين تعبيرا عن مخاوفهم من المخاطر 
المهددة لمستقبل البشرية، حيث تُتخذ الرواية خصوصا »كأداة لتصور النهايات الديستوبية للمجتمعات 
وفق قراءة الواقع وخارطة تقدمه نحو المستقبل الذي تزداد فيه السلطة المؤدلجة هوسا بالتحكم في 
األفراد« مستفيدة في ذلك من الفتوحات العلمية والتكنولوجية متسارعة التطور، ويربط بين اليوتوبيا 

اليوتوبيا قد يجد نفسه  اتجاهه نحو  بالقول »اإلنسان في عمى  والديستوبيا 
الديستوبيا«. وهذا صحيح تماما. فـ »جمهورية أفالطون«، مثال، لو  في قلب 
أقيمت في الواقع كان مقيضا للمجتمع الذي تقام فيه أن يتحول إلى مجتمع 
عمال  األخضر«  »الكتاب  القذافي  معمر  كتاب  يعتبر  والعوكلي  ديستوبي. 
النظري، عمل يوتوبويٌ.  الطرح  ناحية  أنه، من  أرى  أني  ديستوبيا، في حين 
فأن يكون حق مساهمة أي فرد راشد في المجتمع، ذكرا كان أو أنثى، في تقرير 
مصير المجتمع الذي يعيش فيه والوطن الذي ينتمي إليه حقا مكفوال، وضع 
ينتمي، بامتياز، إلى اليوتوبيا. إال أن األسلوب الذي طبق به، والنية التي كانت 

وراءه، أفضيا إلى الديستوبيا.
إذن، اليوتوبيا قائمة على الرغبة واألمل في مستقبل بشري سعيد، في حين 
الكارثية التي تهدد مستقبل  التوقع وتصور المخاطر  تنبني الديستوبيا على 
أتكامل معه، سالكا  أن  أريد  ولكنني  مناقشة مقال سالم،  أريد هنا  ال  البشر. 
مسلك الفنانين والروائيين، فأضيف إليه بعدا ديستوبيا ال يمت بصلة للواقع 
البعد  األفراد«. هذا  في  بالتحكم  المؤدلجة هوسا  »السلطة  فيه  تزداد  الذي 
يتعلق بالخطر الذي أتوقع شخصيا أن يجد إنسان المستقبل نفسه فيه تحت 
رحمة ما أحب أن أسميه »اإلنسان الصناعي« الذي يجتهد »اإلنسان الطبيعي« 

في صنعه على غراره.
محل  الصناعي  اإلنسان  يحل  أن  فقط(  متوقعا  )وليس  المنتظر  من  إذ 
هذا  اآلن  منذ  بدأ  فلقد  قاطبة.  األخير  هذا  نشاطات  في  الطبيعي  اإلنسان 
الطباخين والكهربائيين والصرافين والسائقين وبائعي  اإلنسان يحتل محل 
واألطباء  والمحامين  والطيارين  الفنادق  في  االستقبال  وموظفي  الهواتف 
والرياضيين،  والمغنين  والممثلين  والمذيعين  ل  والنُّدَّ الرياضيات  ومدرسي 

وحتى محل الشريك الجنسي اإلنساني الطبيعي.
غالبا ستكون جيوش المستقبل لدى البلدان المتقدمة جيوشا صناعية. دبابات بدون سائق تشتبك 
مع دبابات بدون سائق معادية في معارك طاحنة، وطائرات مقاتلة دون طيار تشتبك مع طائرات نظيرة 
يقودها سائق صناعي تحمل جنود مشاة صناعيين  الجنود  ناقالت  وأرتال من  في معارك جوية عنيفة، 
عالو  عسكريون  وضباط  خبراء  يديرها  وعمليات  قيادة  وغرف  الصناعيين،  الجنود  من  أعداء  يواجهون 
المستوى صناعيون. وبما أن اإلنسان الصناعي سيكون قادرا على تطوير نفسه، فليس من المستبعد أن 
يستقل عن اإلنسان الطبيعي معيدا برمجة نفسه بطريقة جديدة ويتمرد على خالقه، فتتوصل الجيوش 
غير البشرية المتعادية والمتقاتلة إلى اتفاق بينها وترتد على خالقيها، ويصبح مألوفا أن تحدث انقالبات 

عسكرية يقوم بها عسكر صناعيون.
منذ اآلن أصبح بعض »ممثلي« اإلنسان الصناعي يتحدثون عن رؤيتهم لمستقبل العالقة بين اإلنسان 
الصناعي واإلنسان الطبيعي. ففي مقابلة مع »المرأة الصناعية« صوفيا سئلت: »هل ستحلين محل البشر 

في النهاية؟«. فكان ردها:
»ال بديل عن حياة بشرية ]...[ أفضل نهج هو العمل معا. حتى يكون لنا مستقبل بحيث يكون البشر 

واآلليون أصدقاء، ونقدر بعضنا اآلخر«.
هذه المرأة الصناعية صرحت في مقابلة أخرى أنها ال تعتبر نفسها آلة، وإنما روبوتا ]إنسانا صناعيا[.

]الصناعي والطبيعي[  اإلنسانين  العالقة بين  بلغة مطمئنة عن مستقبل  التي تتحدث  وهي نفسها 
صرحت مرة أنها تتمنى أن تدمر البشر.

وعندما سئلت في مقابلة أخرى عن حقيقة تصريحها هذا أجابت:
»المنطلق أنني ممتلئة بالحكمة اإلنسانية ذات النوايا الغيرية األكثر نقاء. لذا أعتقد أنه من األفضل 

أن تعاملني على هذا األساس«.
وهي، مثلما نالحظ، إجابة غائمة غير مطمئنة وتملي فيها شروطا.

هذا الحب، هو الذي يدع إنسانًا كالبياتي يقول »لحبيبته« في قصيدته »عن الميالد والموت«:
-»ستعودين مع الشمس خيوطًا ذهبية

ومع الريح التي تعوي على شطان ليل األبدية
غنوة أندلسية

ستعودين مع الميالد والموت نبية
تشعلين النار في هذي السهوب الحجرية

تبعثين النورس الميت في صمت البحار اآلسيوية
والينابيع الخفية

تمنحين الضفدع النائم في الطين جناحين، تجوبين البرية،
كغزال شارد تجري كالب الصيد في أعقابه، يدركه ليل المنية.. ستعودين إلي«.

إن حبًا كهذا يخترق جدار الموت، كان البد أن يقود البياتي إلى حتمية أخرى: إلى الثورة. الثورة من أجل 
إنساننا المستلب المقهور، من أجل بعثه من جديد. الثورة بدافع الحب نفس الحب. إذ لكي تكون ثائرًا 
حقًا، البد أن تكون محبًا حقيقيًا. وكان أن تفجرت في صدر البياتي هذه األبيات وهذا الموقف اإلنساني 

الذي ظل يالزمه أبدًا:
-»كقدر اإلغريق

كالموت، كالطاعون، كالحريق
محتومة تظهر في السماء

عالمة الثورة فوق السم والشرور
فهي عبور من خالل الموت

وصيحة جدار الصمت«.
الثورات،  ولصوص  والعسس،  الكلمات،  وتجار  الصيد،  وكالب  الجالدين  لكن 
والمرتزقة في كل مكان، ظلوا يقذفون البياتي من منفى إلى منفى لكي يخمدوا 
نار صوته. ولكن–كما يقول بريخت: »نستبدل منفى بمنفى مثلما نستبدل حذاًء 

بحذاء«.
لم يولد ذلك لدى البياتي سوى مزيد العناد المثابر، رغم سحابات الحزن النبيل 

المورق التي تغمر أعماقه من حين إلى آخر، مما يدفعه ألن يقول:
-»محكوم باإلعدام أنا

مع وقف التنفيذ
عقوبتي: الحياة«.

أو أن يقول:
»أبعث حيًا بعد ألف عام... في ساحة اإلعدام«.

كما  يساوم،  ال  يموت،  والحياة–ال  الموت  رحلة  األعظم«–عبر  »المحب  لكن 
اللهب  زرعها في رحم األرض وال يدرك اإلجهاد والتعب جواد  تموت بذرة حبةِ 
الذي يمتطيه إلى عوالم أخرى غارقة في ضوء الشمس، ممتلئًا بالشوق، واالحتراق 

واألمل، والغياب، والحضور، ففي قصيدة مهداة إلى » جيفارا« يقول البياتي:
-»تهاجر الثورة كالطيور

تعود مثل النور
تموت كالجذور
تبعث كالبذور

في باطن األرض التي تسحقها اآلالم والمجاعة«.
فالثورة لديه ال تباع وال تشترى. ال تقبل أنصاف الحلول. وال تسير مع التيار مثل 
ورقة شجر ميتة. وال يتاجر بها النخاسون في أسواق أجهزة اإلعالم بما يمنحونه 
ال  كما  الخرز.  مثل  مثقوبة  ملونة  من شعارات  يرفعونه  وما  محنطة،  ألقاب  من 

تتأثر، أو تتغير بتقلبات الجو واختالف المناخ.
كل  تحت  اإلنساني  موقفها  محددة  الريح،  وجه  في  الشجر  ثبات  مثل  ثابتة  عطائها،  على  تظل  إنها 
كرامة  تحقيق  األولى  الدرجة  في  يستهدف  الذي  الخالق  النضالي  الفكر  على  دائمًا  معتمدة  الظروف، 

اإلنسان. . وخيره، وتخليد نضاله ضد األوبئة.. وأمراض التقهقر والخيانة.
الثورة -لدى البياتي- موقف أخالقي متصل.

»يثرب« من شبه  إلى  »مكة«  آخر، من  إلى  مكان  تهاجر من  األزمنة،  كل  عبر  فهي،  هذا  أجل  ومن 
الجزيرة العربية إلى بالد الفرس والروم.. إلى جبل طارق، من »األوراس« إلى عمق الجزائر، من جنوب 
لبنان إلى أعماق فلسطين، من »هانوي« إلى »سايجون«، من »كوبا« إلى »بوليفيا«، من أي مكان في 

أرض اهلل.. إلى كل مكان.
عندئذ.. عندئذٍ يتسع أفق الثوار، يكتسب أبعادًا جديدة باتساع السماء وعمقها. عندئذ يصبح الفناء 
الكرة  نصفي  الثورة،  شمس  تضيء  عندئذٍ  وطنًا..  والمنفى  ثراًء،  الفقر  يصبح  شهادة،  والموت  بعثًا، 

األرضية معًا، تضيء كل عالمنا التعيس.
لذلك فالثورة–لدى المحب األعظم- ال تباع، وال تشترى. ال تقبل أنصاف الحلول، أو اللعب على الحبال. 
وعلى هذا ظل البياتي وفيًا للثورة والثوار في كل مكان، وتحت كل الظروف، معطيا كل ما لديه، بأحسن 

ما لديه، هاتفًا من قاع قلبه:
-»لغتي صارت قندياًل في باب اهلل

حياتي فرت من بين يدي. صارت شكاًل والشكل وجودًا
فخذوا: تاج الشوك وسيفي

وخذوا راحلتي،
قطرات المطر العالق في شعري،

زهرة عبد الشمس الواضعة الخد على خدي،
تذكارات طفولة حبي،

كتبي، موتي
فسيبقى صوتي قندياًل في باب اهلل«.

خليفة الفاخري كوبنهاغن 13 /5/ 1987
»وكأن الفاخري يقدم إلينا نفسه، وليس صديقه الشاعر عبد الوهاب البياتي!«

حق مساهمة 
أي فرد راشد 

في املجتمع، 
ذكرا كان أو 

أنثى، في تقرير 
مصير املجتمع 

الذي يعيش فيه 
والوطن الذي 

ينتمي إليه حقا 
مكفوال

عمر أبو القاسم الككلي

 إن حبًا كهذا 
يخترق جدار 

املوت، كان البد 
أن يقود البياتي 

إلى حتمية 
أخرى: إلى 

الثورة. الثورة 
من أجل إنساننا 

املستلب 
املقهور



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

لقد خاض كل منا، في 
طفولته، تجربة عميقة. 
وما زلنا نتذكر اكتشافاتنا 

لمناحي الحياة كافة

الحكاية  أو  القصة،  هي  السينمائي  أو  المسرحي  العمل  بذرة 
خيااًل محتمل  أم  واقعًا  أم  أكانت مجرد خرافة  الرواية سواء  أو 
الوقوع. تتفتق هذه البذرة وتزهر إن »أصابها« سيناريو، وتتلقح 
بإخراج جيد فتنضج الفواكه الواحة. هذا تشبية أدبي، غير أن 
الواقع هذا يعد أساسًا ألي نصٍّ يراد له أن يتحول إلى مشاهد 
تقرأ وتفهم بالعين والسمع، وليس بقراءة صامتة تتحول إلى 

»سيناريو« في مسرح خيال القارئ.
عند  وفعل سواءأ  أساسي  »السيناريو« حدث  أن  يعني  ذلك 
القراءة أو المشاهدة. وأن أساس السيناريو هو الفكرة المكتوبة 
بمختلف أشكاليها. نحن، إذن، نحتاج في البداية إلى فكرة، أو 
بدقة أكثر إلى قصة معدة تحمل أفكارًا وقيمًا حياتية. وما لم 
ولو  حتى  أجوف  مشروعه  سيكون  مؤثرة  قصة  للمخرج  تكن 

وظف أفضل الممثلين والراقصين والمغنين.
تكون  ما  وغالبًا  منا قصة،  حياة كل  يقول: »في  رأي  هناك 
مؤثرة«. والواقع أن القصص التي نعيشها في الواقع، خصوصًا 
والجوع  األغنياء،  بين  كالفقر  ونحن صغارٌ،  نعانيها  التي  تلك 
مؤثرة،  تكون  ما  غالبًا  المترفين،  بين  والعوز  الشبعانين  بين 
ناهيك عن ازدراء أحد الوالدين للطفل ألي سبب كان. كذلك 
لإلهانات الطفولية من أولئك الذين كان الطفل الفقير يتطلع 
أن يعيش حياتهم تظل منحوتة جنبًا إلى جنب مع رقة وعطف 
آخرين. التطلع الشره نحو الرفاهية والعال من بيئة الفقر والعوز 
إن  اليقظة كلها مواضيع  العنف.. وأحالم  والجوع ومن شوارع 
التأثير. ولعل  تناولها المخرج بصدق ممن عانها تكون بالغة 
أشهر مثال عن ذلك قصتان أصبحتا فيلمين لقيا نجاحًا باهرًا 
ذلك،  على  مثال  خير  هما 
»توم  مغامرات  إنهما: 
األميركي  للكاتب  سوير« 
»ديفيد  وأيضًا  توين،  مارك 
اإلنجليزي  للكاتب  فيلد«  كوبر 

تشارلز ديكنز.
في  منا،  كل  خاض  لقد 
وما  عميقة.  تجربة  طفولته، 
لمناحي  اكتشافاتنا  نتذكر  زلنا 
على  حصولنا  أو  كافة،  الحياة 
كانت  حائرة  ألسئلة  أجوبة 
كلها  لغز.  مجرد  طفولتنا  في 
نفكر  عندما  لقصص  بذور 
قابعة  أنها  أحداث، نستغرب كيف  تتداعى  كتاباتها سوف  في 
في أعماقنا وما زالت تنظر إجابات عنها. إن شخصية اإلنسان، 
هي مثلما قال الفيلسوف اإلغريقي هيرقليدس منذ نصف قرن 
الحقيقية  هذه  اكتشف  منا  ومن  مصيره«  »هي  الميالد:  قبل 
قبل أن يرحل في أعماقه نحو الماضي، وهو في عنفوان شبابه؟ 
إن اإلجابة عن هذا السؤال البسيط قد تكون باختصار شديد 
مفاجأة عندما يستعيدها كاتب أو مخرج أو مصور. إن التجربة 

الشخصية هي أفضل األفكار إلنتاج فيلم!
فيلم  إلنتاج  أسباب  ثالثة  هناك  إن  خالصته؛  قول  هناك 
الناس، أو لبكائهم، أو لترويعهم فزعًا«.  سينمائي: »إلضحاك 
إيرادات  حققت  أميركية  أفالم  ثالثة  خالل  من  حقيقته  بانت 
سنة  كوبوال  أخرجه  الذي  الروحي«  »األب  وهي:  ضخمة، 
1973، والثاني »طارد األرواح « من إخراج فريدكين، والثالث 
التوالي خالل  »الفك المفترس« وأخرجه سبيلبرغ وكانت على 

السبعينات من القرن الماضي: 1973 و1974و1975.
قد يرى بعض المثقفين أن مثل هذا النجاح ال يعد شيئًا في 
علم الجمال، ولكنه يعني الكثير في علم االجتماع، واالقتصاد 
تمكنت  الثالثة  األفالم  أن  إلى  ذلك  يرجعون  ألنهم  تحديدًا، 
الطبقة،  من  وهم  المشاهدين،  اهتمام  على  االستحواذ  من 
التي تشكل غالبية المجتمع الذين يحتاجون إلى الهروب من 
واقعهم االجتماعي، الذي يتجنبون مواجهتم بل هم في الواقع 
عاجزون على هذه المواجهة. ولكنهم لم ينتبهوا أن األساس 

الذي قامت عليه هوليود، هو أن تصنع األحالم.
السينما  الثالثة، ألن  األفالم  قبل هذه  تمامًا  يختلف  واألمر 
الروسية على سبيل المثال قدمت أفالمًا تعالج، أو تنتقد، النظام 
الشيوعي الذي ال يترك فرصة لصناعة الحلم، فاتجهت السينما 
حياة  في  الخطيرة  أو  المفصلية،  اللحظات  مآسي  تناول  إلى 
يصدم  التي  اللحظات  تلك  وضوحًا  أكثر  بمعنى  أو  الشعوب، 
فيها الماضي، الذي قد يكون بغيضًا، أو متخلفًا، بحاضر ثوري 
يتطلع الناس من خالله إلى حياة أفضل، مثل ما حدث في فيلم 
»المدرس األول«، الذي اشتهر منذ عرضه في مهرجان فينيسيا 
اإليطالي سنة 1966، والذي يحكي تجربة الصراع بين إقطاعي 
وشاب ثوري عاد إلى قريته »قرجيزيا« بآسيا الوسطى من بعد 
حرب أهلية، ليقوم بإنشاء مدرسة في تلك القرية النائية التي 
ال تريد غير االستقرار تحت سيطرة اإلقطاع، والفيلم لم تكن 
استخدام  في  جودته  كانت  ما  بقدر  قصته  في  أساسًا  جودته 
كلب  نباح  من  الصوتية  والمؤثرات  التصويرية،  الموسيقى 
في لحظة مبارزة بين اإلقطاعي وأحد الفالحين، وبين توظيف 

طنين ذبابة في مشهد آخر.
العنصر  أدواته،  بمختلف  السيناريو،  يظل  األحوال  وفي كل 
المهم جدًا للفيلم باعتباره متصاًل مع أحداث القصة، وهو الذي 

يفرض اإلضاءة أو الموسيقى أو المؤثرات الصوتية األخرى.

 بذرة االبداع »5«
التوقف عن الشعر مرادف للتوقف عن الحياة

هل القصيدة العمودية ما زالت موجودة 
باشتراطاتها الفنية واللغوية وقواعد استمرارها؟، 
أم أرغمتها أطوار الظهور واالختفاء خالل مسارها 

التاريخي على البقاء بعيدًا عن مجال الفاعلية 
الثقافية، وإذا كانت عبر ومضاتها الزمنية راغبة في 

تجسير نقالتها عبر فضاء النص الحداثي، يستلزم 
من ذلك أن نفهم طبيعة هذا الوجود وتمظهراته 

في المشهد الحالي في حوار لـ»الوسط« مع الشاعر 
محمد المزوغي واستجالء تجربته في عالم القصيدة 

العمودية.

تعني  هل  العمودية  للقصيدة  كتابتك   ●
موقًفا مضادًا من الشعر الحر؟

قصيدة  مع  كانت  بداياتي  بالعكس، 
نصوصًا  ضمّت  األولى  ودواويني  التفعيلة، 
تالمس هذا اللون من ألوان التعبير فأنا منفتح 
على  شكل  إلى  االنحياز  وضد  جميعها  على 
حساب شكل آخر المهم في النص الشعري أن 

يتوافر على هزته الجمالية، وأن يبهر القارئ.
الحداثي  النصّ  يعارضون  من   ●

ينتقدونه من مبدأ االستسهال؟
الرؤية  رهين  يظل  الشكل  عن  الحديث 
في  يكمن  الفيصل  لكن  للشاعر،  المتصورة 
جوهر المكتوب هل ما نقرؤه يحمل روح الشعر 
حتى  طال  واالستسهال  أعنيه،  ما  هذا  ال  أم 
القصيدة العمودية، فهناك قصائد عمودية ال 
الوزن،  إال  الشعري  النص  تمتلك من مقومات 
النثرية  النصوص  بعض  نطالع  المقابل  وفي 
مقابل  في  للشعر،  منها  للتهويمات  أقرب  هي 
النثرية ونموذجها القوي  ذلك توجد القصيدة 
والتعبيري  الجمالي  باإليقاع  الضاج  الناضج 
العماري،  مفتاح  الشاعر  نصوص  تقدمه  الذي 
العربي  فرج  الشاعر  تجربة  إلى  باإلضافة 

وعبدالباسط أبو بكر.
أن  حاولت  شعرية  تجربة  هناك  هل   ●

تحاكيها في بداياتك؟
عبدالوهاب  الشاعر  بتجربة  كثيرًا  تأثرت 
بالشاعر  والحًقا  السياب،  شاكر  بدر  البياتي، 
بدوي الجبل، وكذلك الجواهري، لكن ما شدني 
البردوني،  عبداهلل  الشاعر  تجربة  هو  أكثر 
برؤى  العمودية  القصيدة  يكتب  كان  فقد 
حداثية، وأظن أّن البردوني هو رائد القصيدة 
أحاول  الذي جعلني  وهو  الحداثوية،  العمودية 
لكتابة  وتطويعه  العمودي  النص  استنطاق 
نص معاصر وهي تجربة بدأتها قبل أكثر من 

ربع قرن تقريبًا.
التجربة  أن تجري على هذه  هل حاولت   ●

نوعًا من اإلضافة الفنية؟
المحاوالت ال تكف، وإن كان رأي النقاد هو 
تجربتي  أن  أزعم  ولكنني  نظري،  في  الفيصل 
وتكتب  نفسها  تقول  أن  حاولت  الشعرية 
تكون  أن  في  ما  حد  إلى  ونجحت  نصّها، 
هو  الحداثوي  العمودي  النص  يعانيه  ما  أثرًا، 
من  يحاكم  فهو  لذلك  نّقاد  بال  اآلن  حتى  أنه 

منظور النص العمودي الكالسيكي.
بهذه  ظلمت  القصيدة  أن  تقصد  أنت   ●

النظرة؟
نعم، ألن الصور واألفكار والمعاني لم تسبر 
االكتفاء  هو  حدث  وما  العميقة  داللتها  في 
زواياه  قارًا في  الجوهر  القشور وظل  بتحسس 
القصيدة  هذه  بأن  أقول  ولعلي  البعيدة، 
المشهد  في  بقوة  نفسها  عن  تفصح  أضحت 

من  أكثر  إن  حتى  عمومًا  واألدبي  الشعري 
الحالية  الشابة  األصوات  من  بالمائة  سبعين 
القصيدة  إلى  ينحازون  ليبيا  وخارج  داخل 

الحديثة. العمودية 
● ما األسباب التي أدّت إلى إسباغ النظرة 

التقليدية على القصيدة؟
النقاد  لكن  أسباب محددة،  يمكنني ذكر  ال 
لصالح  عنها  بأنظارهم  يشيحون  زالوا  ما 
عصر  بعد  شاعت  التي  األخرى  التعبير  أشكال 
بالمنطقة  حدثت  التي  للهزّات  ربما  النهضة، 
الذي  أثرها  الماضية  العقود  خالل  العربية 
مع  ابستمولوجيا  تتقاطع  ألنماط  التوجه  جعل 
الرافض  الثقافي  التعبير  شكل  يتخذ  التراث 
الحاضر  مآالت  عن  مسؤواًل  باعتباره  الماضي 
أو خطله،  االتهام  النظر عن صحة هذا  بغض 
السياب  اجترح  التي  التفعيلة  قصيدة  وأنتجت 
خطابها  المطر«  »أنشودة  نصوصها  أجمل 
انحصرت هذه  ما  المهمّ لكن سرعان  النقدي 
محمود  رأسهم  على  قّلة  دائرة  في  القصيدة 
درويش وبموته لم تعد هذه القصيدة تحتفظ 
النثر  لقصيدة  المجال  مفسحة  قويّ  بحضور 
وأنتجت  الخال  ليوسف  مجلة شعر  تبنتها  التي 
مرارًا  أعلن  الذي  النقدي  خطابها  األخرى  هي 
القصيدة  لكن  العمودية،  القصيدة  موت 
لتطل  النهضة  عصر  حدود  تجاوزت  العمودية 
والعراق  ومصر  اليمن  في  شباب  نصوص  في 
ولم  والسعودية،  وليبيا  وفلسطين  ولبنان 

بقول  المعنية  وكأنها  السن  كبار  قصيدة  تعد 
والكفن«،  القبر  فزال  انتفضت  »ثم  المتنبي 
العمودية  القصيدة  تواجهها  التي  اإلشكالية 
الكبير  حضورها  من  وبالرغم  أنها  المعاصرة 
ونصوصها الحداثية سواء من حيث المعنى أو 
البصري  والشكل  المعاصرة  اللفظة  حيث  من 

لم تنتج كما أسلفنا خطابها النقدي بعد.
لألشكال  مرتهنًا  زال  ما  النقدي  الخطاب 
ولم  والنثر  والتفعيلي  الكالسيكي  الثالثة، 
الحداثوي  العمودي  النص  إلى  بعد  يتفطن 
الذي يكتبه شعراء مهمون كمحمد عبدالباري 
ومحمد  الدين  شهاب  وحسن  بخيت  وأحمد 
ليبيا  وفي  وغيرهم،  الصحيح  وجاسم  عريج 
األسطى  كعالء  الشعراء  من  عدد  إليه  يتجه 
الفاخري،  إدريس أحمد  وهود األماني، وحسن 
ويوسف  الساحلي،  ومنى  عبدالدائم  وعمر 
ال  مما  وغيرهم  الرياني  وأسامة  سليمان 

تحضرني أسماؤهم اآلن واعتذر منهم.
العمودية  للقصيدة  يمكن  حد  أي  إلى   ●

االعتماد على اللغة؟
اللغة هي كتابة ثانية للنص، أنا هنا أقصد 
اللغة الشعرية ال المعجمية، فبالرغم من كون 
الشكلي  القالب  صياغة  في  مهمة  األخيرة 
للقصيدة، إال أن اللغة الشعرية معنية بمالمسة 
األنساق الثقافية المكونة للشخصية اإلنسانية 

بشكل عام, وطابعها الوجداني والفكري.
مدلول  لها  األسماء  وذكر  االقتباس   ●

من  أكثر  في  العربي  التراث  في  تاريخي 
القالب  تكرار  أمام سؤال  أال يضعك  قصيدة 

أو الفكرة؟
من  لي  بد  ال  هنا  ومن   , عربي  شاعر  أنا 
1600عام،  من  أكثر  عمره  تاريخ  مع  التماهي 
تجاربهم  أستدعي  أن  الطبعي  من  فيصبح 
اتخذهم  وأن  استدعائهم-  عن  أكف  -ولن 
فيه  تتشابه  واقع  على  وأسقطها  رموزًا، 
التكرار  أمّا عن  نفسه،  يعيد  فالتاريخ  األحداث 
مرة  كل  في  وهي  دائمًا  تختلف  الزوايا  فإن 
تمام  هم  السابقة،  غير  بانوراما  تمنحك 
عدد  توحد  من  بالرغم  التي  اللغوية  كالمادة 
ومدلوالتها  اللغوية  صيغها  أن  إال  حروفها، 

تتجاوز عدد حروفها بكثير.
تبرز  للكره«  وقت  »ال  ديوانك  في   ●

االستعارات القرآنية بقوة؟
باألساس،  الديني  لتكويني  هذا  يرجع  ربما 
الشيخ عبدالهادي  يد  القرآن على  فقد حفظت 
بوإصبع، ودرست الفقه أيضًا، وتشبعت بقراءة 
التراث الصوفي، لذلك تمازج  التراث خصوصًا 
نصوصي بين ما هو تراثي وقرآني في محاولة 
لمدّ الجوانب المعتمة بالكثير من األلق الذي 

ينحاز لإلنسان.
القدامى  الشعراء  من  يشدك  الذي  من   ●

وترى في تجربته شيًئا مختلًفا؟
المتنبي، وأبو تمام.

● أين يكمن تميزهما؟

وقدرة  جدًا  قوية  لغة  يمتلك  تمام  أبو 
المتنبي  المقابل  وفي  االبتكار،  على  عجيبة 
مأل الدنيا وشاغل الناس أعدّه وراء الكثير من 
ما  المعاصرة  النصوص  في  الشعري  الوهج 
لها  حدّ  ال  التي  قدرته  المتنبي هو  يميز شعر 

على اإللهام.
الياسمين«  خبأ  ما  »بعض  ديوان  في   ●

حث للذاكرة على استعادة شيء ما؟
واقعنا  بفعل  الذاكرة،  على  نعيش  نحن 
للحلم  اآلخر  الوجه  هي  الذاكرة  وألن  السيئ، 
أي  »نوستالجيا«  كحالة  إليها,  كثيرًا  نلجأ 
الجميل  الزمن  إلى  بالوجع  المضمخ  الحنين 

ومحاولة استدعائه.
المزوغي  محمد  يمثل  دواوينك  من  أي   ●

شعريًا؟
أظن ديوان »العارفون« أقربها إليّ.

● لماذا؟
تجربة  إلى  األقرب  »العارفون«  نصوص 
وظلت  يومًا  استشرفتها  عرفانية،  صوفية 
في دائرة االستشراف لم تتعداه وفي تجربتي 
ما  بقدر  الذاتي  النصّ  إلى  أميل  ال  الشعرية 
وهو  عليه،  وأنفتح  اإلنساني  النص  إلى  أتجه 
هذا  نصوص  من  الكثير  في  رصده  يمكن  ما 

الديوان.
● هل أصبحت الرواية حًقا ديوان العرب؟

لكن  العبارة صحيحة  هذه  تبدو  ما  حد  إلى 
سيصل  الروائي  الفنّ  به  مني  الذي  اإلسهال 
وسينحسر  التشبع  مرحلة  إلى  حتمًا  بالقارئ 
القليلة  لألعمال  المجال  مفسحًا  المدّ  هذا 
الذائقة،  على  هيمنتها  فرض  على  القادرة 
لكن الرواية مهما حققت من حضور قويّ لن 
فالقصيدة  محّله،  تحّل  ولن  الشعر  عن  تغني 
عشر  خمسة  من  ألكثر  حضورها  يمتد  التي 
في  بقوة  تعود  لكنها  لفترة  تنحسر  ربما  قرنًا 
السماء حين  العمودية مثل  القصيدة  النهاية، 

تحجبها الغيوم تفاجئك بالكثير من المطر.
الشبابية  الشعرية  التجربة  تقيم  كيف   ●

الحديثة في ليبيا؟
قوة  تقل  وال  رائعون  وشواعر  شعراء  هناك 
واألردن  مصر  في  موجود  هو  عما  نصوصهم 
المستوى  على  الشعري  المشهد  والعراق، 
الدعم  يفرض  ما  وهو  جيد،  اإلبداعي  النص 
وعلى  المعنية  المؤسسات  من  والتشجيع 
اهتمامًا  لها  نرى  ال  التي  الثقافة  وزارة  رأسها 
بذلك،  معنية  غير  وكأنها  التجارب  بهذه 
بنشر  تهتم  لسالسل  وجودًا  مثاًل  نلحظ  فال 
ثقافية  أمسيات  تنظيم  وال  الشباب  إبداعات 

تسهم في اكتشاف المواهب والتعريف بها.
هل راودك إحساس يومًا بالتوقف عن    ●

كتابة الشعر؟
قد أعجز أحيانًا عن كتابة شطر بيت واحد، 
القصيدة لوحدها، ولكن ال أظن  تأتي  أن  إلى 
عن  التوقف  الشعر،  كتابة  عن  سأتوقف  أنني 

الشعر مرادف للتوقف عن الحياة.

محمد المزوغي في حوار  لـ »الوسط«:

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حوار ــ عبد السالم الفقهي

لمكتب  التابع  الشعر،  منتدى  نظم 
الثقافة سرت، السبت، أمسية شعرية 
إطار  في  غناوي«   - »شتاوي  بعنوان 
ينظمها  التي  الثقافية  الفعاليات 
من  مجموعة  بحضور  المكتب، 
منتدى  ورواد  والمثقفين،  الشعراء 

الشعر.
شارك في األمسية كل من الشعراء 
ميالد  درياق  وسالم  الزياني  نوري 
»الشتاوي  عديد  وألقي  الشاطر، 
والغناوي«، التي تفاعل معها الحضور، 
وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة 

للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

للثقافة،  العامة  الهيئة  تستعد 
لتنفيذ عدة  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
وليد،  بني  مدينة  في  ثقافية  مشاريع 
وصيانة  وتجهيز  تهيئة  تتضمن 
الثقافية  والمراكز  الثقافة  مكتب 
محيدلي  سناء  ومكتبة  بالبلدية، 
وتجهيزها  المباني  وتأهيل  األهلية، 

المكتبي. باألثاث 
محيدلي  سناء  مكتبة  وتقدم 
األهلية خدمتها مجانًا، وتدار بجهود 
لخدمة  المدينة  أهالي  من  ذاتية 

عشاق الكتب والقراءة في بني وليد.
بني  الثقافة  مكتب  وأقام 
وليد،الجمعة، احتفالية لتفعيل وإحياء 
توقف  الذي  بالمدينة،  الشعراء  نادي 
المقرر  ومن  سنوات،  ثماني  منذ 
الشعبي  للشعر  مهرجان  تنظيم 
وإشراف  بدعم  وليد  بني  مدينة  في 

الهيئة العامة للثقافة.

أمسية شعرية »شتاوي 
- غناوي«  في سرت

هيئة الثقافة تستعد 
لتنفيذ مشاريع

في بني وليد

حفل إصدارات جديدة في الجفرة

منتدى بشير السعداوي يحتفي بأمسيته املئة

»الخرافة  لكتابيّ  إصدار  حفل  الخميس،  الجفرة،  الثقافة  مكتب  نظم 
إمحمد  حسن  للكاتب  الشعبية«،  األمثال  في  المعرفة  و»نور  الشعبية«، 
والشعراء  الكتاب  من  حشد  بحضور  الجفرة،  الثقافة  بيت  بقاعة  السكيوي، 
والفنانين والمبدعين. ويأتي اإلصداران ضمن مشروع »500« كتاب للهيئة 
وأكثر   ،2019 العام  خالل  اآلن  حتى  كتابًا   60 منها  صدر  للثقافة،  العامة 
ويهدف  للهيئة.  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  الطبع،  قيد  آخر  عنوانًا   250 من 

المشروع لدعم الكتاب الليبي وتقديم إضافة للمكتبة الليبية.

هيئة السياحة تبحث آليات إدراج املواقع األثرية في سجالت »األلسكو«
إدراج  آليات  للسياحة  العامة  الهيئة  تبحث 
المواقع األثرية في سجالت »األلسكو«، وسبل 
عاصمة  »طرابلس  احتفالية  لتنظيم  التعاون 

السياحة العربية 2020«.
للسياحة،  العامة  الهيئة  رئيس  واجتمع 
اآلثار  مصلحة  رئيس  مع  مالك،  بشير  خيضر 
محمد فرج محمد، ومنسق عام مشروع مرصد 
التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية 

محمد علي الصرماني، ومدير مركز المعلومات 
والتوثيق السياحي أسامة فرج الخبولي، ومدير 
محمد  اآلثار  بمصلحة  الدولي  التعاون  إدارة 
احتفاالت  تفاصيل  لمناقشة  فكرون،  حسين 
 ،»2020 العربية  السياحة  عاصمة  »طرابلس 
برامج  ضمن  مشتركة  نشاطات  وتنظيم 
طرابلس  مدينة  تستضيفها  التي  االحتفالية 

العام المقبل، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.

وتسجيل  إدراج  آليات  الحاضرون  بحث  كما 
مرصد  سجالت  في  الليبية  األثرية  المواقع 
التراث المعماري العمراني، والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم »اإللسكو«، وإمكانية 
بالتراث  المعنيتين  المنظمتين  االستفادة من 
الثقافي  التراث  وصون  المحافظة  في  الثقافي 
الدورة  في  وإدماجه  وتثمينه  وإحيائه  الليبي، 

االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية.

بمقره  السبت،  السعداوي،  بشير  منتدى  نظم 
بمنطقة السبعة، احتفالية أحياها نخبة من الشعراء 
ضمن  المئة  األمسية  إقامة  لمناسبة  والكتاب، 

سلسلة نشاطاته الثقافية.
اهلل  فتح  المنتدى،  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
هي  الثقافة  أن  إلى  كلمته  في  السعداوي،  بشير 
اإلنساني،  المنجز  محور  في  الرئيسة  القضية 
أن  كما  عنه،  للدفاع  المتبقي  األخير  والجدار 
منها  يطل  كنافذة  مهمة  الثقافية  الفضاءات 
الشعراء والقصاصون والروائيون على جمهورهم، 
إلى  المتلقي  شد  من  مباشر،  بشكل  ويتمكنون 
دائرة الفعل الثقافي بالحوار المباشر واإلجابة عن 
تساؤالته، واالنتقال منه بالتالي إلى تحقيق شرط 
القادر  عبد  الشاعر  وألقى  المجتمعي.  التواصل 
ا يستنهض الطاقة الفكرية  العربي بالمناسبة نصًّ
للمبدعين، ويعزز مفهوم الهوية الوطنية للشاعر 
من محيطها الجغرافي الضيق إلى آفاق تشكل معه 

ذائقة تنتمي إلى عالم استشرافي أوسع.
من  أندلسية  لموشحات  الجمهور  واستمع 
تقاطيعها  في  مزجت  األنوار،  مدرسة  تالميذ 
الموسيقية بين التراث والحداثة، وألهمت كلماتها 
الجمالية  أبعادها  يالمس  وهو  الحضور  خيال 
نصين،  المزوغي  محمد  الشاعر  وقدم  والروحية. 
األول بعنوان »سريت إلى أعلى«، والثاني »رجل بال 
وطن«، يحاكي فيه الوجدان اإلنساني، ويقف على 

تحوالت الضمير البشري داخل دوائر القلق، مبرزًا 
في كشف صوفي عميق بواعث هذا التشظي.

القيمة  عن  إبراهيم  عائشة  الروائية  وتحدثت 
الحياتية للنص اإلبداعي بشكل عام بقولها: »إن 
فن السرد يضاهي اكتشاف النار والكتابة«، وترمي 
من ذلك إلى جوهر العملية السردية، وهو الخيال 
الذي أخرج اإلنسان األول من كهفه وأطل به على 
المعادلة تقوم  بنية هذه  أن  إلى  الدنيا، وتخلص 
بجميع  اإلنساني  النص  مفردات  استنطاق  على 
السردي  السؤال  خانة  إلى  وسحبه  وصوره  ألوانه 
الشاعر  وشاكس  عنه.  إجابات  تقديم  ومحاولة 

الشعبي الجمهور بنص حمل عنوان »حواء«، يمزج 
بين المدح والهجاء للمرأة في رحلتها مع الرجل، في 
إلى أن حواء كيفما  قالب فكاهي جميل، واإلشارة 
الرفيقة  فهي  النفسية  وأحوالها  أهواؤها  كانت 
األبدية وعكاز الرجل في صراعه مع الزمن، وذلك 
لها  تاريخية  أحداث  في  مواقفها  تباين  من خالل 
داللتها في ذاكرة اإلنسان العربي والشرقي عمومًا.
بعنوان  ا  نصًّ محفوظ  حنان  الشاعرة  وألقت 
الداخلي  األلم  على  إيقاعه  في  ينهض  »مكحلة« 
أبياته  بعض  في  تقول  واقعها،  ومفارقات  للذات 
»هذا هو األلم الحزين ما أثقله / فرح بال شمع بال 
نور/ ما أبخله / كلما آنست طيبًا جاء حزني جلله«.
أبيات  في  الدنقلي  محمد  الشاعر  واستنطق 
من الشعر المحكي شواغل العاطفة الرجولية، عبر 
رسائل يبرقها في ومضات إيحائية إلى نصفه اآلخر 
)األنثى( وذلك من خالل نصوص حملت عناوين 

»كوني من كان« و»علميني« و»أس«.
نصوص  في  المريض  هناء  الشاعرة  وألمحت 
ذات طابع تصويري مكثف إلى الرابط الخفي بين 
من  بانورما  في  النفسي،  والبوح  الشعري  البوح 

ردود األفعال المختلفة.
السعداوي  منتدى  بتكريم  األمسية  وُاختُتمت 
لعدد من األدباء والكتاب واإلعالميين لدورهم في 
نشر الفكر واألدب ومساهمتهم في تأكيد أهمية 
الوعي الثقافي، ومن ضمن الذين كرموا، الشاعر 
الجديدي،  فتحية  والصحفية  الدنقلي،  محمد 
والناقد يونس الفنادي، والشاعرة حنان محفوظ، 

والدكتورة كريمة بشيوة.

اختتام فعاليات معرض »آرت سبايس« التشكيلي ببنغازي

فعاليات  بنغازي  في  اختتمت 
للفنانتين  سبايس«  »آرت  معرض 
التشكيليتين أسماء بشاشة وشفاء 
سالم، بمقر تجمع تاناروت لإلبداع 
مجموعة  بشاشة  وقدمت  الليبي. 
فنية تحمل عنوان »عيش الغراب«، 
شفاء  قدمتها  التي  المجموعة  أما 
»ذكريات  عنوان  فتحمل  سالم 
قاتمة«. وقالت رئيس مجلس إدارة 
تجمع تاناروت لإلبداع رحاب شنيب 
المعرض  »فكرة  إن  لـ»الوسط«، 
مشروع  التجمع  نظمه  الذي 
ولتدريب  التشكيلي  للفن  تدريبي 
المتدربيين دعمًا منهم لهذا الفن، 
قضايا  عدة  على  الضوء  ولتسليط 

بالفن والثقافه«.
التشكيلية  الفنانة  وأوضحت 
أن  لـ»الوسط«،  بشاشة  أسماء 
الهجرة  عن  تتحدث  لوحاتها 
ومصير  وأسبابها  الشرعية  غير 
خالل  الشرعين  غير  المهاجرين 
مشيرة  وصولهم،  وبعد  الرحلة 

هوفطر  الغراب«  »عيش  أن  إلى 
الحرب  خالل  سيئة  بيئة  في  ينبت 
سلطوا  وهم   ، الحالية  واألوضاع 

الضوء عليها لزراعه بذرة أمل.
المعرض  خالل  ندوة  ونظمت 
في  التشكيلي  »الفن  عنوان  تحت 
فيها  شارك  ورؤى(«  )تاريخ  ليبيا 
عادل  والفنان  نجيب  محمد  الفنان 
الفنانين  من  عدد  بحضور  جربوع، 
والُكتاب والمهتمين بالشأن العام، 
منها  هامة  قضايا  خاللها  ناقشوا 
واقع الفن التشكيلي في ليبيا وغياب 
ال  ليبيا  في  الفن  هذا  وهل  نقاده، 

كما  التجريب،  بمرحلة  يمر  يزال 
سلطوا الضوء على أزمة عدم توفير 
وضعف  التشكيلي  للفن  قاعات 

المؤسسات الثقافية.
مع  معرضًا  بشاشة  وقدمت 
بعنوان   2017 العام  »تاناروت« 
جدارية  في  وشاركت  »استبصار«، 
»الحرب مرت من هنا«، كما أشرفت 
لألطفال.  تدريبية  رسم  على ورش 
أما الفنانة الشابة شفاء سالم، فقد 
سبق وتحصلت على الترتيب األول 
بجائزة الليبو الخاصة بالبورتريه في 

العام 2016.

بني وليد - الصغير الحداد

بنغازي - سالم العبيدي

أقام مكتب الثقافة بني وليد، مساء الجمعة، احتفالية 
توقف  الذي  بالمدينة،  الشعراء  نادي  وإحياء  لتفعيل 

منذ ثماني سنوات.
بن  رمزي  وليد،  بني  الثقافة  مكتب  عضو  وقال 
عددا  يضم  النادي  إن  السبت،  لـ»الوسط«،  صرار، 
كبيرا من الشعراء الشعبيين بمدينة بني وليد، إضافة 
في  الشباب  الشعراء  من  جديد  عدد  انضمام  إلى 
المدينة. وأضاف بن صرار أن االحتفالية حضرها عدد 
بني  وخارج مدينة  داخل  الشعبيين، من  الشعراء  من 
وليد، الذين شددوا على ضرورة مباشرة نادي شعراء 

يتميز  الذي  الشعر  وإحياء  وليد مهامه ونشاطه،  بني 
به أهالي المدينة.

الشعبي،  التراث  إحياء  إلى  شعراء  نادي  ويهدف 
الشعبية  المحافل  في  الشعراء  بمشاركات  واالهتمام 
المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى تحفيزهم على 
والمجالت  الصحف  في  ورواياتهم  قصائدهم  نشر 
والعمل على إعداد ألبومات شعرية تحمل قصائدهم.

حسن  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  زار  والسبت، 
وكان  المدينة.  زيارته  هامش  على  المنتدى  أونيس، 
العامة  بالهيئة  الشعر  قسم  رئيس  استقباله  في 
للثقافة مراد غنية، وعدد من الشعراء المشاِركين في 
لمكتب  التابع  وليد،  بني  شعراء  نادي  وإشهار  افتتاح 

الثقافة بالبلدية، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.

طرابلس - بوابة الوسط

< الصحفي عبد السالم الفقهي يحاور الشاعر الليبي محمد المزوغي

< إعادة إحياء نادي الشعراء في بني وليد

< معرض »آرت سبايس« ببنغازي

< تكريم علي هامش األمسية

 بني وليد تعيد إحياء نادي الشعراء
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حوار: عبدالرحمن سالمة

داوود الحوتي: »املستشفى« أعظم 
عمل في تاريخ املسرح الليبي

 أعرب عن حزنه لحال الفن حاليًا

الفنان والمخرج داوود الحوتي، هو واحد من أهم المخرجين 
للمسرح  الفنية  األعمال  من  العديد  قدم  والذي  الليبيين، 
لنا  يروي  كي  »الوسط«  في  التقيناه  واإلذاعة..  والتلفزيون 
الفن  وضع  عن  للحديث  وكذلك  والمسرح،  الفن  مع  بداياته 

ليبيا. في  حاليا 

● ما هي أبرز المحطات الفنية في حياتك؟
المهمة  الفنية  المحطات  العديد من  حياتي بها 
ولكن تبقى البدايات دائمًا التي تحظى بأهمية، 
حيث إن بداية رحلتي الفنية كانت منذ الطفولة 
والمسرح   1965 العام  الشعبي  المسرح  في 
المسرح  في  ومثلت   ،1969 العام  القومي 
يد  على  تتملذت  كما  والتلفزيون،  واإلذاعة 
وشاركت  راضي  والسيد  الحريري  عمر  الفنانين 
أثناء وجودهما في بنغازي، وتبقى  في أعمالهما 

القاهرة  في  تكريمي  أيضًا  حياتي  في  المهمة  المحطات  من 
 10 مع  العربي  المسرح  مهرجان  فعاليات  ضمن   2010 العام 

آخرين. فنانين عرب 
وماذا عن رحلة دراستك للمسرح في فيينا؟  ●

قسم  اآلداب  كلية  في  أدرس  كنت  فيينا  إلى  السفر  قبل 
لدراسة  فيينا  إلى  السفر  أجل  من  قيدي  أوقفت  ثم  اجتماع 

انتقلت بعدها إلى المجر لمدة ثالث سنوات. المسرح، والتي 
لماذا أشعر بنبرة حزن في حديثك عن الفن؟  ●

في  والمسرح  الفن  إليه  وصل  الذي  الحال  بسبب  حزين 
من  الكثير  يوجد  إذ  متدن،  مستوى  إلى  انحدر  حيث  بالدنا، 
والجمهور،  الفن  إلى  أساءوا  الذين  والمهرجين  المدعين 
يوجد  فال  لتقديمها،  مسرحا  أجد  ال  المقبلة  أعمالي  أن  ويكفي 
مسرح وال ثقافة وال إعالم وال دولة، ورغم أنني كنت غير راض 
األمور  اآلن  ولكن  السابق  النظام  عهد  في  الليبي  المسرح  عن 

أصبحت أسوء، وتم فتح المجال لكل من هب ودب.
سبقناهم  أننا  رغم  الفن  في  الخليج  دول  سبقتنا  لماذا   ●

االنطالقة؟ في 
اقتصاديا  بلدانهم  بنوا  لذلك  عقالء  حكامها  الخليج  دول 
واهتموا بالتعليم وبالبنية التحتية وصاحب ذلك تطور في الفن 
والممثلون  المطربون  واشتهر  والتلفزيون،  والمسرح  والثقافة 
نتيجة  وهذا  العربي  الوطن  كل  في  والخليجيون  السعوديون 
للحكم الرشيد والعقالء في السعودية والخليج، أما نحن فعكس 

تمامًا. ذلك 
المسرحي  العرض  نجح  لماذا  نظرك..  وجهة  من   ●

»المستشفى«؟
في  مسرحية  أهم  »المستشفى«  عرض 
يذكرها  الليبي والزال  المسرح  كالسيكيات 
عاما   16 منذ  ُقدمت  أنها  رغم  الجمهور 
أن  ورغم  والجمهور،  النقاد  عليها  واتفق 
الدولة حاربتها وبعض الحساد من أنصاف 
استطاعت  أنها  إال  الفاشلين،  الفنانين 
مسرحية  كأعظم  نفسها  تفرض  أن 
المسرح  ظهور  منذ  الليبي  المسرح  في 
وال  قادمة،  ولسنوات  اآلن  وحتى  الليبي 
واحدة  ليلة  عرضت  التي  جارًا«  أنت  »لست  مسرحية  أنسى 
بإعالمه  النظام  حاربها  وقد  بطرابلس  الوطني  المهرجان  في 
جارًا«  أنت  و»لست  بنغازي.  في  العرض  من  ومنعت  ومخبريه 
أعددتها عن نص »لست أنت جارًا« للكاتب التركي عزيز نسين

ماذا عن أعمالك في التلفزيون وهل تمت محاربتها؟  ●
مسلسل »العب يا حوت الشعبية« منع عرضه بقرار من لجنة 
الشعبية،  للسلطة  مضادا  اعتبرته  ألنها  التلفزيون  في  الرقابة 

كما منع أيضًا مسلسل »أرض النفاق« من إعدادي وإخراجي.
النقد الفني المتمرس كان له تأثيره السلبي  هل غياب   ●

الليبي؟ الفني  المشهد  على 
قليلة،  لألسف  ولكنها  الشريفة  النقدية  األقالم  بعض  توجد 
مجرد  هي  بل  بالنقد،  لهم  عالقة  ال  النقاد  من  األغلبية  أما 
النقد  لمستوى  تصل  ال  بسيطة  ومالحظات  ونفاق  مجامالت 
أهم  من  مجموعة  تبقى  النهاية  في  ولكن  الفني،  والتحليل 
العوكلي  وسالم  المفتي  محمد  وهم  القليلة،  النقدية  األصوات 

وجابر نور سلطان.

الفن تطور في الخليج 
ألن حكامهم عقالء

داوود الحوتي في سطور:
فنان جرئ قدم العديد من األعمال كمخرج، منها: »المستشفى« و»خرف 
ليلة صيف« »لست  الحمام« و»حلم  يا ما كان« و»طار  يا شعيب« و»كان 
أنت جارًا« و»عزيز نسين« و»مسافر ليل« و»يوسف وياسمينة« و»المملوك 

جابر« و»حكومة الوزة«.
العام  العجوز«  السيدة  »زيارة  منها:  المسرحية  األعمال  من  عددا  مثل 
عمر  إخراج   1968 العام  الحرام«  اهلل  »بيت  راضي،  السيد  إخراج   1971

الحريري، »الفيل يا ملك الزمان« العام 1971 إخراج سالم فيتور.
الشويهدي ومحمد  المخرجين فرج  قدم عددا من األعمال اإلذاعية مع 

بوفانة وعبدالفتاح الوسيع ومحمد بوشعالة.
أخرج أعمااًل في المونودراما، منها: »من العطس ما قتل« العام 1991، 

  »يال نسوق« دعوة للمرأة »امراجع الكسالن« العام1997.
السعودية لقيادة السيارة

تصوير  من  محمد  مروى  السعودية  الفنانة  انتهت 
مشاهدها في المسلسل الجديد »يال نسوق« والتي تؤدي فيه 
المنتج صادق الصباح. المطلقة بتعاون كبير مع  البطولة  دور 
وكوادره،  العمل  شكل  عن  لها،  بيان  في  مروى  وكشفت 

مشيرة إلى أنه من إخراج المصري أحمد شفيق.
المرأة  دعوة  حول  تدور  إنها  قالت  القصة  تفاصيل  وعن 
يجيز  المملكة  في  قرار  صدور  بعد  السيارة  لقيادة  السعودية 

ذلك. للنساء 
عماش«  بنت  »عمشة  لمشروع  إكمال  بأنه  العمل  ووصفت 
المنتج  11 عامًا، معربة عن سعادتها لكون  الذي أطلقته قبل 
أصر أن تكون هي البطلة في العمل من كونها صاحبة فكرته.
الثانية  إنها  قالت  الصباح،  صادق  المنتج  مع  التجربة  وعن 
فيه  طالبت  الذي  عماش«  بنت  »عمشة  مسلسل  نجاح  بعد 

السيارة. بقيادة  للمرأة  السماح  بقرار 
الغامدي  لمريم  حضور  عن  كشفت  العمل  أبطال  وعن 
والطفل  حجاج  وإبراهيم  اليافعي  وسارة  محسن  ونيرمين 

الحربي. محمد 
وهو   »SBC« على شاشة  المسلسل سيعرض  أن  إلى  يشار 

الدراما السعودية. الحداثية في  من األعمال 

ten
Top

»كابنت مارفل« يواصل صدارة 

شباك التذاكر األميركية

على  مارفل«  »كابتن  النسائية  الخارقة  البطولة  فيلم  حافظ 
صدارته شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية 
مع إيرادات قدرها 69.3 مليون دوالر، بحسب ما أظهرت أرقام 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة األحد.
هذا اإلنتاج الضخم لشركتي »ديزني« و»مارفل« حقق انطالقة 
صاروخية األسبوع الماضي، هي األقوى لفيلم بطلة خارقة، ومع 
494 مليون دوالر، بات مؤكدًا  تسجيله عائدات عالمية قدرها 
توجه العمل لنيل مليار دوالر من اإليرادات بحسب »هوليوود 

ريبورتر«، وفق »فرانس برس«.
المتحركة  الرسوم  فيلم  كبير،  بفارق  الثاني،  المركز  واحتل 
الجديد »ووندر بارك« بعدما حصد 16 مليون دوالر على شباك 

التذاكر األميركية الشمالية.
أما المركز الثالث فكان لفيلم جديد آخر هو »فايف فيت أبارت« 
و»اليونزغايت«  إس«  بي  »سي  إنتاج  من  للمراهقين  الموجه 
وبطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس بدور مراهقيْن 
يقعان في حب بعضهما رغم إصابتهما بمرض يفرض عليهما 

التباعد. وحاز الفيلم عائدات قدرها 13.2 مليون دوالر.
وتبعه في المركز الرابع فيلم »هاو تو ترين يور دراغون: ذي 

هيدن وورلد« مع 9.3 ماليين دوالر.
ماديا  »إيه  لفيلم  كان  التصنيف  هذا  في  الخامس  والمركز 

فاميلي فيونيرل« الذي حصد 8.1 ماليين دوالر.
هذا  في  المتبقية  الخمس  المراتب  احتلت  التي  األفالم  أما 

التصنيف فكانت:
-6 »نو مانتشس فريدا 2« مع 3.9 ماليين دوالر.

-7 »كابتيف ستايت« مع 3.2 ماليين دوالر.
مليون   2.1 مع  بارت«  سيكوند  ذي   :2 موفي  ليغو  »ذي   8-

دوالر
-9 »أليتا: باتل إنجل« مع 1.9 مليون دوالر.

-10 »غرين بوك« مع 1.3 مليون دوالر.

مشاركتها  إن  عامر،  وفاء  المصرية  الفنانة  قالت 
بالصدفة،  جاء  منها«  »اشبع  كليب  فيديو  في 
أخرى  ممثلة  عن  عمر  نجلها  يبحث  كان  حيث 
كان  إنه  مضيفة  األم،  دور  في  أمامه  تشارك 
يرى  كان  إذ  األمر،  بداية  في  مساعدتها  رافضًا 
مشاركتها معه خطوة كبيرة خاصة وأنه مبتدئ.

المشاركة،  على  أصررت  »لكنني  وتابعت: 
السيما وأن القائمين على هذا العمل مجموعة 
المخرج  من  بداية  الصاعدين،  الشباب  من 
المصورين،  وحتى  اإلخراج  ومساعدي  والشاعر 
ولكنهم  المجال  في  جديدة  وجوه  جميعهم 
يمتلكون مواهب كبيرة، لذا كان والبد أن أقف 
جيد،  عمل  تقديم  في  وأساعدهم  بجانبهم 
للغاية  جيدة  كانت  العمل  فكرة  أن  عن  فضاًل 

وهو ما شجعني أكثر على المشاركة معهم«.
تتردد  لم  أنها  إلى  المصرية  الفنانة  وأشارت 
أن تشارك عماًل من بطولة شبابية،  كثيرًا في 
وقت  يوم  ذات  مكانهم  نفس  في  كانت  ألنها 
كونها  من  الرغم  وعلى  الفنية،  حياتها  بداية 
ممثلة جديدة، إال أن النجوم الكبار لم يعترضوا 
الحين،  ذلك  منذ  البطولة  تشاركهم  أن  على 
السعدني،  صالح  الكبير  النجم  ضمنهم  من 

أولى  في  أمامه  بالوقوف  قامت  أنها  موضحة 
عن  أما  إطالقًا.  عليها  يعترض  ولم  بطوالتها 
بينها  دارت  التي  الكوميدية،  المواقف  أبرز 
»عند  قالت:  التصوير،  خالل  نجلها  وبين 
يا  لي  وقال  أخطأ  المشاهد،  أحد  تصوير 
له  وقلت  سريعًا  بتعنيفه  قمت  حينها  ماما، 
يا  اسمها  التصوير  في  هنا  ماما،  مفيش  هنا 
مدام، قالي حاضر يا مدام«. وأكدت أنها لم 
تقم بتوجيه نصائح فنية كثيرة لنجلها خالل 
التصوير، ألنها كانت تريده أن يظهر أداَءه 

بشكل طبيعي.
لدي  »ليس  قائلة:  كالمها،  واختتمت 
مانع في المشاركة في أعمال غنائية أخرى، 
ومعجبة  به  مؤمنة  أكون  أن  بد  ال  لكن 

بمحتواه«.
»اشبع  كليب  فيديو  أحداث  وتدور 
األبناء  يحث  إنساني،  إطار  في  منها« 
ومراعاتهن  بأمهاتهم  االهتمام  على 
واالمتنان،  الشكر  عن  لهن  والتعبير 
مصطفي  وألحان  غناء  من  وهي 
حسن  أحمد  وكلمات  العسال، 

راؤول، وتوزيع محمد مجدي.

 »نغم ليبيا« تبدأ تسجيل 
مجموعة من األغاني 

واملوشحات الدينية

 »بني نارين«  جديد 
الهيئة العامة للخيالة

بني وليد - مريم العجيلي
بدأت فرقة »نغم ليبيا« في تسجيل 

مجموعة من األعمال والموشحات 
الدينية لبثها في شهر رمضان القادم.

وقال رئيس فرقة »نغم ليبيا« 
الفنان وائل البدري لـ»الوسط« 

الثالثاء، إن »الفرقة تأسست في 24 
ديسمبر2018 وهي فرقة متخصصة 

في األغاني اإلذاعية والشعبية 
والمألوف والموشحات واألغاني 

الطربية«.
وأضاف: »جرى إشهار الفرقة في يوم 

10 فبراير الماضي واعتمدت من قبل هيئة اإلعالم 
والثقافة ببنغازي لتمثل ليبيا في المحافل المحلية 

والدولية برئاستي وقائد الفرقة الفنان محمد 
السنوسي وقائد البروفات محمد المجبري«.

وأشار البدري إلى أن الفرقة »تقوم بإعادة 
تسجيل مجموعة من األغاني للفنان الكبير عادل 
عبدالمجيدأهمها أغنية هز الشوق وأغاني الفنان 

محمد صدقي والفنان محمد حسن«.

انضم مسلسل »بين نارين« إلى مجموعة 
األعمال التي شرعت الهيئة العامة للخيالة والمسرح 

والفنون الليبية، بحكومة الوفاق الوطني، في إنتاجها 
وتنفيدها للعام الجاري.

وُكلف المخرج علي جمعة الصغير من قبل رئيس 
الهيئة محمد البيوضي، بإخراج المسلسل الذي 

سيتم تنفيذه بمدينة بنغازي، وفقا للمكتب اإلعالمي 
للهيئة.

مسلسل »بين نارين« هو عمل درامي يشارك 
فيه مجموعة كبيرة من نجوم المنطقة الشرقية 
باإلضافة إلى وجوه شابة جديدة، ومن المقرر 

عرضه خالل شهر رمضان المقبل.

تنطلق فعالياته في الفترة من 3 إلى 8 أبريل..

16 فيلمًا من 10 دول في مهرجان 
»اإلسكندرية للفيلم القصير«

عن  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان  إدارة  كشفت 
الخامسة  الدورة  في  المشاركة  الروائية  المسابقة  أفالم  قائمة 
من عمر المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 3 وحتى 8 أبريل 

المقبل.
منها  فيلمًا   16 الجديدة  الدورة  في  يعرض 
أول  عالمي  عرض  في  أحدهما  مصر،  من   3
بخطوة«  »خطوة  هو  والثاني  »ارتباك«،  وهو 
 Berlin« مهرجاني  في  عرضه  سبق  والذي 
 Austrian« و   »Flash Film Festival

.»Independent Film Festival
وفي باقي القائمة، يعرض للمخرج المصري 
والذي  »تدنيس«  فيلمه  صابر  كريستوف 
المهرجانات  من  العديد  في  عرضه  سبق 
»هذي  فيلم  الجزائر  من  ويشارك  بأوروبا، 
هي« من إخراج يوسف محساس في عرض 
عالمي أول، أما المخرج الفلسطيني يوسف 
صورة  »آخر  بفيلمه  يشارك  الصالحي 

عائلية« في عرض مصري وأفريقي أول.
»األنفاس  هما  بفيلمين  العراقية  السينما  وتحضر 

األخيرة« و»زهرا« واألخير يعرض للمرة األولى عالميًا. وتشارك 
الذي  و»استرا«  »المنحوس«  وهما  أيضًا  بفيلمين  تونس 

قرطاج  و»أيام  السينمائي«  »دبي  مهرجان  في  عرضه  سبق 
للمخرج  األول  بفيلمين،  المغرب  تشارك  كما  السينمائية«. 
تم  والذي  درجة«   180« والثاني  »قلق«،  وهو  بنجلون  حسن 
منحه الجائزة الثالثة بالمهرجان الدولي للطالب بالدار البيضاء. 
ويشارك من لبنان فيلم »الخامس من تموز«، في حين تشارك 

صالة«،  »موعد  بفيلم  البحرين 
المشاركة  إلى  باإلضافة 

من  »يوم  بفيلمي  السورية 
365 يوم« و»اليقظة«.

السعودية  السينما  وتحضر 
عربيًا  مرة  ألول  يعرض  بفيلم 

قصه  »شعر  وهو  وأفريقيًا 
عشب«.

نجاحه  المهرجان  وأعلن 
الثقافة  وزير  مستشار  بمساعدة 

المصرية لشؤون السينما، الدكتور خالد 
على  الحصول  في  الجليل،  عبد 

بمنطقة  العريقة  فريال  سينما 
محطة الرمل )وسط إسكندرية( 
إلقامة جميع فعاليات المهرجان 

وهي القاعة التي تحوي 900 مقعدًا.

مروى محمد:

وفاء عامر: ابني رفض 
مشاركتي في »اشبع منها« 



ال حديث يعلو فوق الحديث عن مباراة منتخب ليبيا أمام جنوب 
أفريقيا المصيرية، األحد المقبل، ضمن ختام تصفيات المجموعة 
مصر،  في  المقبلة  األفريقية  األمم  لبطولة  المؤهلة  الخامسة 
ويتسلح منتخب »فرسان المتوسط« بتسعة محترفين هم األبرز 
على الساحة في الوقت الراهن، حيث يعول الجهاز الفني بقيادة 
وخبرات  قدرات  على  باني  وأبوبكر  العيساوي  فوزي  المدربين 
المحترفين في إحداث حالة نوعية في األداء والمستويين الفني 
بطاقة  على  أفريقيا  وجنوب  ليبيا  منتخبا  يتصارع  إذ  والبدني، 
البطاقة األولى  الثانية، بعد أن حسم منتخب نيجيريا  الصعود 
مبكرًا، والمحترفون التسعة هم: مؤيد الالفي نجم اتحاد العاصمة 
اإليطالي،  كروتوني  في  المحترف  علي  بن  وأحمد  الجزائري، 
والمعتصم المصراتي العب فيتوريا جماريش البرتغالي، ومحمد 
المنير العب لوس أنجليس األميركي، وإسماعيل التاجوري العب 
نيويورك سيتي األميركي، وسند الورفلي العب الرجاء المغربي، 
المصري  السعودي، وحمدو  الجبلين  الهادي العب  والسنوسي 

العب الترجي التونسي، ومحمد صولة العب المحرق البحريني.

مؤيد الالفي 
مدينة  في  المنتخب  لمعسكر  المحترفين  انضمام  وقبل 

الالعبين  بعض  التونسية، شهد  سوسة 
اتحاد  العب  رأسهم  على  مثيرة  أحداثًا 
حيث  الالفي،  مؤيد  الجزائري  العاصمة 
ضربة  إثــر  شديدة  إلغــمــاءة  تعرض 
فعاليات  خالل  الخميس،  الــرأس،  في 
مباراة الديربي أمام نادي المولودية، 
لمدة ثالث  الوعي  أفقده  الذي  األمر 
الضربة  أثر  على  نقله  وتم  ساعات، 
إلى المستشفى بين شوطي المباراة 
التي انتهت بفوز المولودية بنتيجة 
خاصة  تصريحات  وفي   ،»2  3-«
إلى جريدة »الوسط«، قال رياض 
ووكيل  الــالعــب  شقيق  الــالفــي 
وسيكون  بخير،  »مؤيد  أعماله: 
في الموعد مع معسكر المنتخب 
يستعد  حيث  الليبي،  الوطني 
جنوب  أمام  المصيرية  للمباراة 
التصفيات  ختام  فــي  أفريقيا 
نهائيات  إلى  المؤهلة  األفريقية 
الكرة  جمهور  أطمئن  األمـــم، 
بخير،  فهو  مؤيد  على  الليبية 
الذي  المعسكر  لفعاليات  وجاهز 
المباراة المصيرية والمهمة  يسبق 
نحو حلم الصعود والتأهل إلى أمم 

أفريقيا«.
وأوضح رياض قائالً: »تعرض مؤيد 
في الشوط األول من المباراة لضربة 
وبين  قــوي،  احتكاك  إثر  ــرأس،  ال في 
إسعافه  وتــم  إغماء  حصل  الشوطين 
ونقله فورًا إلى المستشفى، لكن الحمد 
اهلل، األمور تمام، حيث خلد للراحة لمدة 
مع  للتدريبات  بعدها  وانضم  ساعة،   48

المنتخب«، ولفت المحترف الليبي في المالعب الجزائرية، مؤيد 
الالفي، األنظار بشدة، حيث يسير بخطى ثابتة، ويواصل تألقه، 
ويحتل فريقه، اتحاد العاصمة، قمة الدوري الجزائري برصيد 45 
نقطة، رغم الخسارة األخيرة، ويتسلح »فرسان المتوسط« بعدد 
من المحترفين الدوليين أمام جنوب أفريقيا، عندما يستضيف 
»األوالد« بتونس في مباراة مصيرية بمدينة صفاقس، ضمن 
المؤهلة نحو بطولة األمم  الخامسة  المجموعة  ختام تصفيات 
األفريقية المقبلة بمصر خالل الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 

يوليو 2019.
الجزائرية  المالعب  في  الليبي  المحترف  حليف  التألق  وكان 
في أول ظهور له، حيث أنقذ الالفي فريقه من خسارة مؤكدة، 
بتسجيله هدف التعادل في شباك أهلي برج بوعريريج، بعد أن 
دخل بدياًل في الدقيقة الرابعة والسبعين ليتمكن بأول لمسة 
األسبوع  مباراة  في  التعادل  هدف  تسجيل  من  اللقاء  في  له 
الثامن عشر من مباريات الدوري الجزائري، وجاءت المشاركة 
سجل  حيث  الجزائري،  داي  حسين  نصر  أمام  لالفي  األولــى 

الهدف الرابع لصالح فريقه قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، بعد 
أن اختار الالفي مؤخرًا االحتراف في الجزائر خالل فترة االنتقاالت 
المصري  اإلسماعيلي  النادي  مع  االتفاق  فشل  بعد  الشتوية، 
والنجم  الجزائري  العاصمة  اتحاد  من  عروض  بين  ليفاضل 
الساحلي التونسي وناديه السابق األهلي طرابلس، على خلفية 
فسخ تعاقده مع نادي الشباب السعودي عبر المحكمة الدولية 
»كاس« المختصة من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

في فض المنازعات بين أطراف المنظومة.
مؤيد  وإمكانات  قدرات  من  السعودي  الشباب  يستفد  ولم 
الالفي الذي حضر إلى البلد الخليجي نجماً متوهجاً وهدافاً مع 
منتخب بالده وناديه األهلي، إال أن تغييرًا طرأ على إدارة النادي 
بالشكل  مؤيد  استثمار  دون  حالت  المتعاقبة  الفنية  واألجهزة 
المطلوب، ليضطر لالستعانة بالمحامي التونسي أنيس بن ميم 
الذي شرع في إجراءات حفظ حق العبه، ليحصل على حكم نهائي 

بحصول موكله على حقوقه كافة لدى الشباب.

أحمد بن علي 
نجح المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي، المحترف بصفوف 
األولى  الدرجة  دوري  مسابقة  في  المشارك  كروتوني،  فريق 
اإليطالي، في إنقاذ فريقه وتسجيل هدف غاٍل ليتعادل على أرضه 
قبل ساعات من  ليتشي،  فريق  أمام  ووسط جماهيره »2-2« 
االنضمام لصفوف المنتخب، وبدأ 
سيمون  عبر  التسجيل  كروتوني 
نوانكو في الدقيقة الخامسة، لكن 
ليتشي تعادل في الدقيقة التاسعة 
عبر أندريا تابانيلي، وأضاف زميله 
ماركو مانكوسو الهدف الثاني في 
الدقيقة 25، وفي الدقيقة 79 وقبل 
النهاية بـ11 دقيقة نجح بن علي في 
تسجل التعادل ليقتنص نقطة غالية 
األضــواء  لــدوري  الصعود  سباق  في 
على  علي  بن  وحصل  أي(،  )سيريا 
كرتوني  فريق  مباراة  في  تقييم  أعلى 
فيها  شارك  التي  فيرونا،  هيالس  أمام 
ولعب  متميزًا  مستوى  وقــدم  أساسياً 
تقيم  درجة  على  وحصل  بالكامل  اللقاء 
زمالئه،  وسط  واألبرز  األعلى  وهي   ،6.5
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  اللقاء  وانتهى 
والمؤهل إلى دوري األضواء والشهرة بعد 
فترة غياب لـ بن علي قضاها في التأهيل 
من اإلصابة، وعاد بن علي إلى المالعب 
من جديد بعد غياب طويل عن صفوف 

فريق كروتوني اإليطالي.
جنوب  أمــام  علي  بــن  وبظهور 
أفريقيا، يكون الظهور األول بعد فترة 
من  المالعب  إلى  عاد  حيث  غياب، 
جديد بعد غياب طويل عن صفوف 
والذي  اإليطالي  كروتوني  فريق 
امتد غيابه إلى ثالثة أشهر، بسبب 
اإلصابة التي تعرض لها في مشط 
القدم أثناء مباراة المنتخب أمام 
نيجيريا، وظهر بن علي في الربع 
فريقه  مباراة  من  األخير  ساعة 
الثانية  الدرجة  أمام ضيفه تشيتاديلال، ضمن منافسات دوري 
اإليطالي، ليشارك المحترف الليبي كبديل بعد غياب طويل عن 
فيها،  شارك  التي  الدقائق  في  جيدًا  مستوى  مقدماً  المالعب، 
ليخرج متعادالً دون أهداف، وواصل التأهيل والعالج لمدة 90 
يوماً، وفقاً للتشخيص الذي أجراه الطاقم الطبي المعالج له في 
ناديه اإليطالي، األمر الذي استلزم وضعه تحت اإلشراف الطبي 
لفترة ما بين 60 و90 يوماً ليخسر النادي اإليطالي جهوده، بعد 
أن كان عنصرًا أساسياً بفريقه ومنتخب بالده، حيث سجل الهدف 
الثاني لـ»فرسان المتوسط« قبل الخسارة أمام »النسور الخضر« 
النيجيرية »-3 2«، ليغيب المهاجم المميز عن أول مباراة للمدرب 
الجديد فوزي العيساوي خالل الفوز األخير على سيشل »-8 1«، 
قبل أن تنتعش آمال »الفرسان« نحو فرصة التأهل إلى األمم 

األفريقية حال الفوز على جنوب أفريقيا.
بن علي تخرج في أكاديمية »مانشستر سيتي«، غير أنه لم 
يشارك في أية مباراة مع الفريق األول، ولعب لفريق »بيسكارا« 
قبل االنضمام لكروتوني، إال أن بن علي كان النقطة المضيئة في 

بيسكارا وسجل 6 أهداف وصنع ثالثة في 33 مباراة خاضها مع 
فريقه قبل أن يهبط، إال أن الالعب كان محط أنظار األندية، ومن 
بينها أندية إيطالية وإنجليزية، وكتب اسمه في التاريخ كأول ليبي 
يسجل هدفاً في دوري الدرجة األولى اإليطالي، كما سجل بن علي 
في مباراة فريقه أمام »روما« هدفاً تاريخياً بتسجيله الهدف 488 
وهو أعلى رقم تصل إليه جولة منذ رفع عدد األندية إلى 20 نادياً.

محمد المنير
األميركي  سيتي«  »أورالنــدو  نادي  فيه  أعلن  الذي  الوقت  في 
لكرة القدم ضم قائد منتخب ليبيا األول محمد المنير، قادماً من 
»بارتيزان بلغراد« الصربي، بات الالعب مسؤوالً عن تقديم أفضل 
صورة ممكنة عن الالعب الليبي؛ بهدف فتح السوق لـ»فرسان« 

جدد في بالد »العم سام«، يأتي هذا كون المنير أول ليبي 
ينضم للدوري األميركي، حيث شغل المنير )26عاماً( مركز 
الظهير األيسر، وبدأ مسيرته في صفوف نادي االتحاد في 
البيالروسي  مينسك«  »دينامو  إلى  االنتقال  قبل   ،2010

ومنه إلى »بارتيزان« بلغراد، حامل لقب الدوري الصربي، وأهتم 
النادي األميركي بالمنير لما سيوفره لـ»أورالندو« من خبرة كبيرة 
على  وقدرته  سرعته  عن  فضالً  األوروبية،  المالعب  في  جناها 

التحكم بالكرة وصالبته الدفاعية التي تجعل منه خيارًا جيدًا.
وخاض المنير15 مباراة دولية في صفوف منتخب بالده، كما 
2014 و2018 وسجل ثالثة  العالم  شارك في تصفيات كأسي 
الليبيين في أوروبا،  أهداف، ويعد المنير من أنجح المحترفين 
وخاض تجربة اللعب في الدوري الصربي رفقة »بارتيزان بلغراد«، 
كما مثل »دينامو مينسيك« البيالروسي، كما توج الدولي محمد 
المنير بلقب بطولة كأس صربيا لكرة القدم للموسم الرياضي 
وكأس  دوري  الثنائية،  فريقه  مع  المنير  وحقق   ،2017-2016
فريقه  مع  األساسية  التشكيلة  ضمن  شارك  أن  بعد  صربيا، 
بكأس  فاز  وأن  وسبق  الماضي،  الموسم  بلغراد«  »بارتيزان 
صربيا للموسم الرياضي 2012-2013، عندما كان العباً بفريق 
المركز  »بارتيزان«، صاحب  فريقه  مع  شارك  كما  »ياغودينا«، 
عن  الحديث  وعند  ــا،  أوروب أبطال  دوري  تصفيات  في  األول 
المحترفين الليبيين والطيور المهاجرة ال صوت يعلو فوق صوت 
الالعب الدولي محمد المنير الذي استطاع بلوغ مرتبة العالمية، 
والتفوق على أغلب من سبقوه وعاصروه من النجوم الليبيين، 

بفضل عزمه وإصراره واجتهاده.

حمدو المصري
حافظ على تواجده في 
الترجي  فريق  قائمة 
رحلة  بعد  التونسي، 
صفوف  فــي  احـــتـــراف 

ثم  البرتغالي،  »بنفيكا« 
»ديسبورتيفو  إلــى  إعارته 

موسم  لمدة  البرتغالي  أفيس« 
كأس  وحصد  األخير  مع  وتألق  واحــد، 

»سبورتنغ  العمالق  حساب  على  البرتغال 
لشبونة« رغم اإلصابة التي أبعدته عن المالعب لمدة 5 أشهر 
لموسم  إعارته  تمديد  »بنفيكا«  من  ناديه  إدارة  طالبت  حتى 
آخر، ولعب حمدو 512 دقيقة وتمكن من تسجيل هدف وصنع 
آخر وظفر بلقب رجل المباراة في مناسبة واحدة، وبلغت نسبة 

تمريراته الناجحة %80.5 رغم أنه يلعب في منطقة المدافعين.

المعتصم المصراتي
مارتينز  بيدرو  البرتغالي  غيمارش«  »فيتوريا  مدرب  استدعى 
الالعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي للمرة األولى للفريق 
األول لمواجهة »بنفيكا« بالدوري البرتغالي، حيث لعب المصراتي 
في البداية مع فريق الرديف قبل أن يحصل على فرصته األولى 
مع الفريق األول لـ»فيتوريا غيمارش«، الذي يحتل مركزًا متوسطًا 
بالدوري البرتغالي، لكنه كان يحتاج جهود المصراتي قبل لقاء 
»بنفيكا« أحد أندية القمة في البرتغال، حيث انتقل المصراتي 
للنادي البرتغالي في يناير من العام الماضي وارتبط بعقد مع 
الفريق يمتد حتى يونيو 2020، ولم يحصل الالعب الليبي على 
فرصته مع الفريق األول لـ»فيتوريا جيماريش« وظل متواجدًا في 
قائمة فريقه البديل ليكون الالعب الليبي الثاني الذي يلعب في 

الدوري البرتغالي بعد حمدو المصري.

إسماعيل التاجوري
يحترف بصفوف فريق »نيويورك سيتي« األميركي. أبرز مراحل 

تألقه كانت أمام فريق »سان خوسيه إيرثكويكس«، حيث تخطاه 
بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة 
الشرقية من الدوري األميركي الممتاز لكرة القدم، وشهد اللقاء 
كرات  ومرر عدة  متميزة،  مباراة  قدم  الذي  الليبي  النجم  تألق 
الجهة  رائع من  لفريقة بعد توغل  الثاني  الهدف  ماكرة، منها 
التاجوري  يلعب  دفاع »سان خوسيه«، حيث  به  اخترق  اليمنى 
ضمن التشكيلة األساسية لـ»نيويورك سيتي« بشكل شبه دائم، 

ليضع فريقه ضمن أندية القمة في المجموعة الشرقية.

محمد صولة
الليبي محمد صوله وجاء  توج المحرق، الذي يلعب له الدولي 
شهدت  التي  المسابقة،  انتهاء  من  جوالت  ثالث  قبل  باللقب 
تواجد صولة مع فريقه بشكل أساسي منذ انضمامه خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية قبل األخيرة، حيث اكتسب صولة ثقة الجهاز 
الفني وزمالئه الالعبين في تعزيز الخطوط األمامية بشكل كبير، 
بعد  المحرق  إلى  البحريني  الدوري  لقب  الشباب  فريق  وأهدى 
فوزه القاتل على »المالكية« بهدف في المرحلة الخامسة عشرة 
هدف  وسجل  الماضي،  الموسم  الممتاز  الدوري  من  المؤجلة 
الوقت  من  الخامسة  الدقيقة  في  بابا سيال  السنغالي  الشباب، 
بدل الضائع، وبهذا الفوز، قدم الشباب لقب الدوري على طبق 
المالكية من فرصة المنافسة  من ذهب للمحرق بعد أن حرم 
واإلبقاء على آماله الضئيلة، إذ أن األخير كان بحاجة للفوز في 
جميع مبارياته، شرط تعثر المحرق في مبارياته الثالث المتبقية، 

ليكون صولة حامل لقب الدوري البحريني مع فريقه.

إعادة نظر مباراة السويحلي والمدينة

اقترب أمل الترشح 
والضغط يتزايد 

صالح بلعيد

المقبلة  أفريقيا  وجنوب  ليبيا  مباراة  تشكل 
ضمن تصفيات الترشح لنهائيات أمم أفريقيا 
الحاسمة  المباراة  فهي  رهيبا،  نفسيا  عبئا 
رياضيا  حدثا  وتشكل  التأهل  ورقة  النتزاع 
الليبي، حيث تمهد  بالنسبة للجمهور  كبيرا 
النسخة  في  رابعة  ليبية  لمشاركة  الطريق 
32 من أمم أفريقيا، ويتمنى الجميع التأهل، 
حيث ال خيار أمام المنتخب الليبي إال الفوز، 
للظفر  فقط  التعادل  أفريقيا  جنوب  وتحتاج 
أن  في  أمل  الجميع  ويحدو  التأهل  بورقة 
يكون الالعبون في الموعد رغم انتقاد بعض 
الشخصيات لحجم االهتمام اإلعالمي الكبير 
المبالغ فيه الذي قد يسبب انعكاسات سلبية 
على الالعبين وضغطا نفسيا، واعتبار المباراة 
قد  مما  مضمون،  والترشح  حاصل  تحصيل 

يزيد األعباء على المنتخب.
يجب  لكن  تأكيد،  بكل  مهمة  مــبــاراة 
جنوب  منتخب  واعتبار  معها  التعامل  عدم 
أفريقيا غير موجود في الملعب، فهو كذلك 
له رغبة في الترشح، وكرة القدم فيها كل 
المفاجآت، والمطلوب حسب بعض األصوات 
واعتباره  الخصم  واحترام  بواقعية  التعامل 
الهمم ورفع  منافسا ليس سهال، مع شحذ 

المعنويات. 
سيكون  المنتخب  ترشح  إذا  ليبيا  حضور 
حدثا لهذا الجيل وإضافة مهمة للكرة الليبية؛ 
ألن أغلب الالعبين في هذا الجيل لم ينالوا 
شرف المشاركة في أكبر بطولة أفريقية لكرة 
القدم، ووجودهم يشكل نقلة لهم وللكرة 
الليبية التي عانت قلة فرصة المشاركة في 
شاركت  فقط  أجيال  و3  قــاري  حدث  أكبر 
 1982 في  مشاركة  أول  الحدث،  هذا  في 
عندما نظمت ليبيا البطولة ووصلت للمباراة 
النهائية، ثم حصل الغياب ألكثر من عقدين 
من الزمن حتى العام 2006 وبعدها بسنوات، 

وتحديدا في العام 2012.
ثالث مشاركات، والرابعة تلوح في األفق.. 
 24 مباراة  في  ذلك  المنتخب  يحقق  فهل 

مارس الشهر الجاري؟

إيقاعات رياضية

في
املرمى

60 حكما 
دوليا يحاضرون

 في طرابلس 

وجه العب الوحدة السابق، عبدالعظيم الشرع، تساؤال 
عبر صفحته الشخصية بموقع »فيسبوك«، وقال: »اتحاد 

الكرة مكبل بالديون، ومن غير المقبول زيادة المصاريف 
على حساب اتحاد اللعبة، كما أن الخطوة سيتم تفسيرها 

مغازلة وكسب أصوات في االنتخابات المقبلة«.

احتضن نادي نجوم قرقارش بطولة كأس النخبة للرماية ◆
بالخرطوش بمشاركة أبرز الرماة، وهم: سالم شيوة من نادي 

»األولمبي« وعبدالرزاق بن عيسى »اليرموك« وأسامة أبوخذير 
»األولمبي« وصالح العربي »الوحدة بالزنتان« وعمر بن كورة 

»الشرطة« ومصطفى التركي »الوحدة الزنتان«.

◆

النخبة  لحكام  الثاني  الملتقى  فعاليات  انطلقت 
األولى  الدرجة  وحكام  الدوليين  الحكام  من 
 30 بينهم  من  مشاركا   60 ومشاركة  بحضور 
وتواصلت  مساعدا،  حكما  و30  وســط  حكم 
فعاليات الملتقى لمدة ثالثة أيام بفندق »باب 
إلقاء  في  مشاركة  وسط  بطرابلس،  البحر« 
المحاضرات النظرية والعملية بملعب طرابلس 
والـ»فيفا«  الـــ»كــاف«  من  تحكيم  خبراء  من 
أبرزهم المحاضر الدولي جمال الغندور والدولي 
فاروق  سامي  البدني  والمعد  بركات  جمال 
بالملتقى  المستهدفين  ضمن  ومن  بركات، 
الفرعية  اللجان  البدنيون من مختلف  المعدون 
المتقاعدون،  الكرة  وحكام  المناطق  بمختلف 
وقد حضر حفل انطالق الملتقى رئيس االتحاد 
الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني ونائبه 

حسين الحبيب.

االتحاد  رئيس  عقد  الماضي،  يناير  وفــي 
الشلماني  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي 
وأعضاء االتحاد اجتماعا مهما برؤساء االتحادات 
الفرعية في حضور بعض رؤساء اللجان العاملة 
باالتحاد، وتم خالل االجتماع مناقشة جملة من 
الموضوعات المهمة، ومن ضمنها إقامة دورات 
االتحادات  مستوى  على  والحكام  للمراقبين 
والنظام  اللوائح  بتطبيق  والتعريفات  الفرعية 
األساسي، باإلضافة إلى مناقشة مقترح بتكليف 
المسابقات  جميع  مباريات  في  الخامس  الحكم 
والتأكيد على االهتمام بمنتخبات الفئات السنية 
الموضوعات  ومن  االتحادات،  تنظيم  والئحة 
الدرجات  مسابقات  مناقشة  األخــرى،  المهمة 
األولى والثانية والثالثة على مستوى االتحادات 
الفرعية، حيث أعطى مجلس إدارة االتحاد اإلذن 

بانطالق هذه المسابقات.
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جدد مدرب حراس مرمى المنتخب 
الليبي األول لكرة القدم، محمد 

البوسيفي، ثقته في العبيه، وأكد 
أن الحارس الدولي محمد نشنوش 

سيكون في الموعد أمام جنوب 
أفريقيا، خالل الـ90 دقيقة في 
المباراة المصيرية على بطاقة 
الصعود الثانية عن تصفيات 

المجموعة الخامسة المؤهلة نحو 
بطولة األمم األفريقية بمصر، 
خالل الفترة ما بين 21 يونيو 
وحتى 19 يوليو المقبلين، على 
ملعب »الطيب المهيري« بمدينة 

صفاقس التونسية، ضمن الجولة السادسة 
واألخيرة من التصفيات، وكان نشنوش 

غاب عن المعسكر األخير في تونس ألسباب 
خاصة، إال أن خبراته باتت في حاجة إليها 

في المباراة الفاصلة، ليكون حاضرًا في 
المعسكر الثاني وفي مباراة جنوب أفريقيا، 

كونه الحارس األول في ليبيا، حيث أنهى 
المنتخب الليبي معسكره الخارجي األول 

في تونس بدونه، ليستعد مستواه الفني 
والبدني خالل المعسكر الثاني.

●  نخبة من الحكام خالل المحاضرات النظرية

●  الشرع
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صدر عن االتحاد الليبي لرفع األثقال قرارا 
بتشكيل اللجنة المنظمة لبطولة المنطقة 

األفريقية األولى لرفع األثقال برئاسة أمين عام 
االتحاد عبدالمنعم سوف الجين، والمقرر يونس 
الحمادي، وعضوية أسامة قناو في التجهيزات، 

ومصطفى حشاد للمواصالت، كما تضمن القرار 
عصام قرماش لالستقبال واإلقامة واإلعاشة، 

ومصطفى الرجباني لإلعالم.
البطولة ستقام بقاعة 17 فبراير بطرابلس 
خالل الفترة من 20 وحتى 24 مارس الجاري 

بمشاركة دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
وغانا والسودان، وهي بطولة تؤهل إلى 

أولمبياد طوكيو 2020 بحسب القانون المعتمد 
من االتحاد الدولي لرفع األثقال.

انتقد الدراج الدولي السابق علي المزوغي 
سياسة االتحاد العام للدراجات واعتبرها غير 
صالح اللعبة، وأكد أن رئيس االتحاد تعمد 

تجاهل كفاءات اللعبة والرياضيين القدامى، 
وقال إن قرار حل االتحاد الفرعي بطرابلس غير 

صحيح، وأن االنفراد بالقرار جعل اللعبة في وضع 
غير جيد. 

وأضاف قائال »رئيس اتحاد الدراجات، سبب 
في ديون مالية على االتحاد، بسبب مشاركات 

في اجتماعات عديدة ال معنى لها ولم يهتم 
بالبناء الداخلي«، وتشهد حاليا لعبة الدراجات 
مشاكل عديدة في ظل رفض االتحاد الفرعي 

قرار الحل الصادر من رئيس االتحاد العام 
نورالدين التريكي والتهديد من قبل طارق 

البكاي رئيس االتحاد الفرعي طرابلس باللجوء 
للقضاء. ودخلت لعبة الدراجات منعرجا جديدا 

بعد قرار مجلس إدارة االتحاد العام بحل االتحاد 
الفرعي بطرابلس، وسط رفض رئيس وأعضاء 

االتحاد الفرعي تنفيذ القرار.

سوف الجين رئيسا

جدل حول الدراجات

إفاقة الالفي وتألق بن علي.. أهم ظواهر محترفي »الفرسان« 
المصري يثبت أقدامه في الترجي بعد رحلة البرتغال.. وخبرة المنير سالح العيساوي وباني 

القاهرة - الوسط

أحالت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
والمدينة  السويحلي  مباراة  ملف  القدم 
التنفيذي  المكتب  إلى  تستكمل  لم  والتي 
لالتحاد اللييي لكرة القدم، وقال رئيس لجنة 
السويطي »لجنة  الهادي  العامة  المسابقات 
التحكيم العامة قامت بإجراء تحقيق مع حكم 
العالم،  مفتاح  والمدينة  السويحلي  مباراة 
وسوف يتم التحقيق مع مراقب المباراة وبعد 
المكتب  يوافينا  سوف  التحقيق  استكمال 
بإرجاع  بكتاب  اللييي  لالتحاد  التنفيذي 
العامة،  المسابقات  لجنة  إلــى  الموضوع 
وليتم  أخرى  مرة  المسابقات  لجنة  لتجتمع 
ومن  المباراة،  هذا  بخصوص  القرار  اتخاذ 
حق النادي المتضرر اللجوء إلى لجنة تقديم 

الطعون وتقديم طعن في القرار«.
وسبق وأكد السويطي أن لجنة المسابقات 

العام  ــحــاد  االت بمقر  اجتماعها  ستعقد 
اعتماد  بهدف  االجتماع  ويأتي  بطرابلس، 
الدوري  من  التاسع  األسبوع  لقاءات  نتائج 
بمباراة  يتعلق  نهائي  قرار  وإصدار  الممتاز 
دوري  من  آخر  ولقاء  والسويحلي  المدينة 
واألنوار،  أجدابيا  نجوم  جمع  األولى  الدرجة 
كما أعلن السويطي أن اللجنة ستتعامل وفقا 
للوائح والقوانين المعمول بها وأن قرارهم 

سيكون من هذا المنطلق.
يشار إلى أن مباراة المدينة والسويحلي 
توقفت في الشوط الثاني ولم تستكمل بعد 
انسحاب فريق المدينة من المباراة ولم يدخل 
أرضية الملعب، وبحسب بيان نادي المدينة 
مع  األخوية  العالقات  عمق  على  أكد  الذي 
نادية السويحلي إال أن حكم المباراة تعرض 

للتهديد بين الشوطين من قبل غوغائيين.

مالعب

جرت بقاعة »17 فبراير« ثالث مباريات في بطولة المناطق المتقاربة لكرة قدم الصاالت 
)الفوتسال(، ففي المجموعة الثالثة جاء فوز االتحاد على حساب األولمبي بنتيجة »-6 2«، 
كما فاز الترسانة على الشباب الوحدوي »-6 0«، النسحاب األخير، وفاز أساريا على الشرطة 
»-3 2«، بهذه النتائج واصل االتحاد انفراده بالصدارة وبالعالمة الكاملة برصيد 12 نقطة 
من أربع مباريات، وضمن تأهله للنهائيات، وصار أساريا بسبع نقاط والشرطة سبع نقاط 
والترسانة ست نقاط واألولمبي برصيد نقطتين والشباب الوحدوي دون نقاط، وتقام 
مباريات الجولة الخامسة، غًدا الثالثاء، بمباراتي االتحاد والشرطة، وأساريا مع الترسانة.

يشار إلى أن مشاركة 16 فريًقا في المرحلة الثانية لكرة القدم داخل الصاالت جاءت 
عبر ثالث مجموعات، وجاءت المجموعة األولى لتضم األندية المتأهلة عن منطقتي بنغازي 
وطبرق وهي: األهلي بنغازي والهالل والسواعد والوحدة والصقور والمختار، أما المجموعة 
والنهضة  السويحلي  منطقتي سبها ومصراتة وهي:  المتأهلة عن  الفرق  الثانية ضمت 
والعال والقرضابية، أما المجموعة الثالثة ضمت المتأهلين عن منطقتي طرابلس والغربية 
وهي: االتحاد واألولمبي والشباب الوحدوي والترسانة وأساريا والشرطة. وتتبارى فرق 
كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل األول من كل مجموعة للمرحلة الثانية 

الخاصة بالتتويج، ويضاف إليهم الفائز من ثاني المجموعتين األولى والثالثة.

االتحاد يحقق العالمة الكاملة في كرة الصاالت

●  الالفي

●  بن علي

●  مباراة السويحلي أمام المدينة في الدوري

●  المنير

●  نشنوش 14



فقد ثالثة مالكمين ليبيين مبارياتهم مع انطالق بطولة العرب 
وزن  في  السودانية  الخرطوم  بمدينة  تتواصل  التي  للمالكمة 
56 كلغ، حيث خسر محمد عبدالمجيد لمخالفته القانون وضربه 
منافسه الجزائري أسامة موردي خلف الرأس، وفي وزن 69 كلغ 
من  قطري  مالكم  أمام  المقصبي  أحمد  الليبي  المالكم  خسر 
أصول إنجليزية، وفي وزن 75 كلغ خسر أسعد الفالح أمام خصمه 

الجزائري بالقاضية لعدم التكافؤ.
الليبية  المالكمة  الذي تعيش فيه  الوقت  الخسارة في  تأتي 
الذي تمكن من  الزناد  المالك  عبد  نجاحات  عبر  فتراتها  أزهى 
قيادة زمالئه في عالم االحتراف لتحقيق إنجازات دولية، أبرزهم 
فازا  حيث  بربيش،  فتحي  والمالكم  الزناد،  عبدالمعز  شقيقه 
بالضربة الفنية القاضية في نزاالتهم لمحترفي ليبيا في مالطا، 
بالضربة  الفوز  من   1988 طرابلس  مواليد  عبدالمعز،  وتمكن 
الفنية القاضية على خصمه الغاني يوسف بوزوكا، المقيم في 
مالطا، في الجولة الخامسة في تصنيف نصف احتراف، وهو أول 

نزال دولي له في عالم مالكمة االحتراف.
كما فاز بربيش هو اآلخر في نزاله ضد خصمه المالكم ويلي 
ويلي من التفيا في الجولة األولى بالضربة الفنية القاضية في 
بفندق  أيضا  مالطا  في  أقيمت  التي  المباراة  في  كلغ   75 وزن 

»كونترال«.
وبربيش من مواليد 1990 بدأ مسيرته الرياضية في العام 
الكاتب  زكريا  مدربه  يد  على  والووشو  الساندا  بلعبتي   2008
على  حصل  أن  بعد  المالكمة  لعبه  من  لتقربه  االتحاد  بنادي 
بطولة طرابلس ثم ليبيا حتى احترف المالكمة في العام 2012 
عبر حلبة نادي االتحاد ليقرر السفر إلى مالطا، وبعد االستقرار 

بدأ في التدريب بأحد األندية المالطية في العام 2015 على يد 
بطل العالم، سكود دكسن، وبعد 4 أشهر انطلق نحو المنافسات 

الدولية قاطعا شوطا كبيرا.
في الوقت نفسه تمكن البطل األسطوري عبدالمالك الزناد من 
خطف األضواء وواصل انتصاراته عبر الضربة القاضية، وأسقط 
بها خصمه الكوبي جوليو أكوستا البنتيرا، خالل المنافسات التي 
أقيمت بصالة فندق »كونترال« بدولة مالطا في الجولة الرابعة، 
ضمن منافسات حزام »WC«، وقبل أن يطيح الزناد بخصمه من 
على أرضية الحلبة، أسقطه ثالث مرات، بعد أن خارت جميع قواه 
وبات مستسلما لقاضية الزناد التي اشتهر بها في وجه خصومه، 
حيث جاء الموعد في الجولة الرابعة، ليعلن بعدها حكم اللقاء 

انتصار البطل الليبي.

وصلت، بعثة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم 
تونس  طريق  عن  الجزائر  إلى   2004 مواليد 
للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التي ستقام 
بالجزائر، وتضم بعثة منتخب الناشئين 21 رياضيا 
المدرب  إشراف  تحت  ليبيا،  مناطق  مختلف  من 
العام محمد العنقار، ومساعده حسن الشهوبي، 
والعشرين  الثاني  في  المنافسات  وستنطلق 

من شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات 
ومن  وليبيا،  والجزائر  وتونس  المغرب 

المحتمل أيضا مشاركة موريتانيا.
مباريات  صحوة  خالل  هذا  يأتي 
للمنتخبات الليبية المختلفة، فبخالف 
مباراة المنتخب الوطني األول لكرة 
القدم المصيرية أمام جنوب أفريقيا، 

وسط صراع حاسم على بطاقة التأهل 
األفريقية  األمم  بطولة  نحو  الثانية 
 21 من  الفترة  خالل  مصر  في  المقبلة 
يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، خاض 

البداية  ضربات  أولى  األولمبي  المنتخب 
أمام منتخب نيجيريا، حيث يستعد للقاء العودة 

بمواصلة التدريبات اليومية تحت إشراف الجهاز 
الفني بقيادة رضا عطية ومساعده محمد الككلي 

وناصر بلحاج مدربا عاما.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني األولمبي 
بمعسكره  االخيرة  الفنية  لمساته  القدم  لكرة 
بتونس  األخيرة  التحضيرية  ومحطته  التدريبى 
األولمبي،  النيجيري  المنتخب  نظيره  لمواجهة 
األولمبية  للمنتخبات  األفريقية  التصفيات  ضمن 
التصفيات  من  األخيرة  للمرحلة  المؤهلة 
ويشد   ،2020 طوكيو  ألولمبياد  المؤدية 
والية  إلى  الرحال  األولمبي  المنتخب 
مواجهة  لخوض  نيجيريا  في  أسابا 
اإلياب في الثالثة من عصر يوم 25 
بملعب  الجاري  مارس  شهر  من 
استيفان كيشي، والفائز بمجموع 
التصفيات  إلى  سيتأهل  اللقاءين 
النهائية »المجمعة« المقرر إقامتها 
بمصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، 
كما تم خالل المعسكر استبعاد ثالثة 
قبل  من  تأديبية  ألسباب  رياضيين 
رضوان  الحارس  وهم  الفني  الجهاز 
توفيق وبلقاسم رجب ومحسن األوجلي، 
النصر  مدافع  فكرون  صالح  استدعاء  ليتم 
طرابلس،  األهلي  مرمى  حارس  عبداهلل  وأيمن 
بينما التحق بالمعسكر المحترفان المهدي الكوت 

وزكريا الهريش.

منتخب الناشئين في الجزائر 
واألولمبي يتجه لنيجيريا

سقوط ثالثي في المالكمة العربية 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الليبيين  أمــام  دقيقة   90 سوى  يتبقى  يعد  لم 
األمم  كأس  نهائيات  إلى  التأهل  حلم  لتحقيق 
في مصر خالل  إقامتها  المقرر  المقبلة،  األفريقية 
المقبلين،  يوليو   19 وحتى  يونيو   21 من  الفترة 
منتخب  المتوسط«  »فرسان  يستضيف  عندما 
جنوب أفريقيا »األوالد« في مباراة ال تقبل القسمة 
»الطيب  ملعب  على  المقبل،  األحد  اثنين،  على 
ضمن  التونسية،  صفاقس  بمدينة  المهيري« 
الجولة السادسة واألخيرة من تصفيات المجموعة 
الليبي األول  الوطني  المنتخب  الخامسة، ويواصل 
بعد  بنجاح،  تونس  في  معسكره  القدم  لكرة 
الجهاز  ثنائي  قيادة  تحت  المحترفين  انضمام 
بدأ  الذي  باني،  وأبوبكر  العيساوي  فوزي  الفني 
كمرحلة  المحليين  الالعبين  باصطحاب  المعسكر 
بدأ  الذي  األول  للمعسكر  امتدادا  وأخيرة  ثانية 
وبدنيا  فنيا  تأهيلهم  بهدف  الماضي،  فبراير  في 

للمرحلة المقبلة.
المحترفين  ضم  مبكرا  الفني  الجهاز  وأعلن 
أول  وكــان  سوسة،  بمدينة  الخارجي  للمعسكر 
اتحاد  بصفوف  المحترف  الالفي  مؤيد  الحاضرين 
علي  بن  أحمد  إلى  باإلضافة  الجزائري،  العاصمة 
والمعتصم  اإليطالي،  كروتوني  في  المحترف 
البرتغالي،  جماريش  فيتوريا  العب  المصراتي 
األميركي،  أنجليس  لوس  العب  المنير  ومحمد 
سيتي  نيويورك  العــب  الــتــاجــوري  وإسماعيل 
المغربي،  الرجاء  العب  الورفلي  وسند  األميركي، 
السعودي،  الجبلين  العــب  الهادي  والسنوسي 
ومحمد  التونسي،  الترجي  العب  المصري  وحمدو 
معسكر  ويستمر  البحريني،  المحرق  العب  صولة 
إلى  االنتقال  ومنه  الخميس،  اليوم  حتى  سوسة 
مدينة صفاقس قبل المباراة الحاسمة بثالثة أيام 
للتدريب على أرضية ملعب »الطيب المهيري« في 

معسكر مغلق بعيدا عن الجماهير الرياضية 
واإلعالمية.

مغلق  بمعسكر  الفني  الجهاز  وطالب 
للمنتخب بتونس بعيدا عن وسائل اإلعالم، 
كما طالب كافة اإلعالميين بالتعاون بعدم 
وستكون  المنتخب،  إقامة  بمقر  السكن 

وسائل  مختلف  أمــام  متاحة  المنتخب  تدريبات 
المباراة  موعد  قبل  دقائق  عشر  لمدة  اإلعــالم 
العبا،  بـ16  سوسة  معسكر  وبدأ  فقط،  بيومين 
والطويل  الحافل  تاريخه  عبر  ليبيا  منتخب  ومر 
األدوار  خاللها  لعب  حاسمة،  ومحطات  بمواعيد 
الرئيسية وذهب بعيدا في منافساتها، وكان على 
الوجهات  مختلف  على  نهائياتها  ومشارف  أعتاب 
من  قريبا  مرة  كل  في  كان  التي  والتصفيات، 
في  مساندة  الوفية  جماهيره  وكانت  بلوغها، 
هذه المواجهات من أجل تتويج وترجمة المسيرة 
الطويلة التي كان حصاد بعضها ونهايتها سعيدة 
تعثرت  وأخــرى  المشوار،  آخر  في  له  وابتسمت 
والزمها سوء الحظ في أدوارها ومراحلها األخيرة.

الليبية تسجيل  المناطق  بمختلف  يتواصل  كما 

الجماهير الراغبة في مؤازرة المنتخب الوطني في 
مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا في صفاقس، 
نشرت  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  وكانت 
الرياضية  للجماهير  دعــوة  اإلعــالم  وسائل  في 
الفرعية،  واالتحادات  األندية  بروابط  لالتصال 
لتعبئة النموذج المعتمد من قبل الهيئة لتسهيل 
المباراة  حضور  في  الراغبة  الجماهير  جميع  سفر 
البحر، وهناك مساع  والجو وحتى  البر  عن طريق 
من  الرياضية  الجماهير  لنقل  باخرة  لتأجير  كبيرة 
طرابلس  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  قبل 
والمناطق  بنغازي  ومدينة  الشرقية  المنطقة  من 

المجاورة لها.
»الوسط«،  جريدة  إلــى  سابق  تصريح  وفــي 
بالهيئة  ــالم  واإلع المعلومات  إدارة  مدير  قــال 
»إن  المهدوي:  حمزة  والرياضة  للشباب  العامة 

إجدير  رأس  معبري  عبر  سيكون  الجماهير  نقل 
الجوازات  بين  تاما  تنسيقا  هناك  وإن  وذهيبة، 
الليبية والتونسية في المعبر لتسهيل مرور حافالت 
10 سيارات  تم تخصيص  لذا  الرياضية،  الجماهير 
جميع  اتخاذ  تم  وقد  للحافالت،  مرافقة  إسعاف 
الترتيبات، ومن بينها سيكون في كل حافلة مشرف 
الحافالت،  ركاب  وحصر  اإلجــراءات  كافة  لتسهيل 
وسيكون السفر قبل المباراة بيوم أو في صباح يوم 
المباراة نفسه«، وتم توفير 70 حافلة لنقل الجماهير 
الرياضية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وهناك بعض رجال األعمال الليبيين واألندية قرروا 
نقل جماهيرهم لمؤازرة المنتخب الوطني في لقائه 
المهم، باإلضافة إلى رحالت خاصة على عدد من 
خطوط الطيران، باإلضافة لتخصيص باخرة لنقل 

الجماهير الرياضية من المنطقة الشرقية.

العامة  الهيئة  وخصصت  سبق  كما 
دينار  مليون   1.5 والرياضة  للشباب 

أكد  الوطني، كما  للمنتخب  ليبي، دعما 
مدير المنتخب سالم صولة، أن الجهاز الفني اختار 
لهذه  مكانا  بصفاقس  المهيري«  »الطيب  ملعب 
المباراة المهمة، نظرا لقرب مدينة صفاقس من 
الحدود الليبية، األمر الذي يسهل من مهمة نقل 
فرصة  لتبقى  حضوره،  المنتظر  الغفير  الجمهور 
تنفس  أن  بعد  أنفسهم،  الالعبين  بأقدام  التأهل 
اختيار  بإعالن  الصعداء،  المتوسط«  »فرسان 
االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( مصر مستضيفا 
للبطولة، عبر التصويت في اجتماع »الكونغرس« 
بالعاصمة السنغالية داكار، وحصلت مصر على 16 
صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، من أصل 
التصويت،  18 صوتا، حيث امتنع عضو واحد عن 

بعد أن دخلت مصر في منافسة مع جنوب أفريقيا، 
لنيل شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، بدال 
لعدم  التنظيم  منها  سحب  التي  الكاميرون  عن 
الوفاء بااللتزامات المطلوبة، وكأن جنوب أفريقيا 
جاءت في الطريق مرتين، األولى أمام مصر بشأن 
لمصر،  البطولة  بإسناد  الهدف  وتحقق  التنظيم، 

والثانية تتوقف على أقدام »الفرسان« أنفسهم.
لألمم  بطولة  أول  هــي  المقبلة  البطولة 
طوال  تقام  كانت  أن  بعد  منتخبا،  تستقبل24 
الذي  األمر  منتخبا،   16 بنظام  الماضية  السنوات 
منافسات  في  منتخبا   48 بوضع  اللوائح  أقرته 
البلد  فيها  بما  الماضية،  األشهر  التصفيات طوال 
تنافس  حيث  وقتها،  الكاميرون  المستضيف، 
كل  من  يصعد  أن  على  الثانية،  المجموعة  في 
مجموعة األول والثاني فقط، بينما تصعد الدولة 
المستضيفة بغض النظر عن ترتيبها ونتائجها في 
تونس  مع  التأهل  مصر  ضمنت  وقد  المجموعة، 
العاشرة،  المجموعة  عن  قبل  من  رسمي  بشكل 
فضال عن كون الملف المصري هو األكمل، حيث 
الموافقة  تسليم  على  المصرية  الدولة  حرصت 
الحكومية ضمن أوراق الملف، وهو شرط أساسي، 

الشيء الذي لم تقدمه جنوب أفريقيا.
القدم  لكرة  األول  ليبيا  منتخب  وسجل 
بقوة  المنافسة  ساحة  على  تــواجــده 
بنتيجة  سيشل،  على  الكاسح  بفوزه 
من  الخامسة  الجولة  ضمن   ،)1-8(
قياسية  أرقاما  مسجال  التصفيات، 
الكبير  الفوز  يعد  حيث  بامتياز، 
بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، أكبر 
الوطني  الفريق  يسجله  انتصار 
في  مشاركاته  تاريخ  في 
ــان«،  ـــ»ك ال تصفيات 
وسبق  قواعده،  خارج 
للمنتخب أن حقق الفوز 
حساب  على  مقابل  دون  أهداف  بثمانية 
الدولي،  بنغازي  بملعب  لكن  ساوتومي، 
مهاجم  جعل  سيشل  على  الكبير  االنتصار 
للمنتخب  هدافا  سلتو  أنيس  الفريق 
أهــداف،  أربعة  برصيد  التصفيات  في 
اسمه  ويسجل  الهدافين  سباق  ليدخل 
»هاتريك«  يسجل  ليبي  العب  كثالث 
في تاريخ مشاركات »فرسان المتوسط« 
أحمد  من  كل  ثالثية  بعد  األفريقية،  بالتصفيات 
المصلى في شباك ساوتومي العام 2003، وثالثية 
 ،2015 العام  أيضا  ساوتومي  في  زعبية  محمد 
األفريقية  التصفيات  هدافي  ثالث  سلتو  ويصبح 
إيغالو  من  كل  بعد  أهداف،  أربعة  برصيد  الحالية 
وعبد  أهداف،  ستة  برصيد  نيجيريا  منتخب  هداف 
ليتساوى  أهــداف،  بخمس  بورندي  هداف  الــرازق 
مع ثالث نجوم وهدافين آخرين من بينهم النجم 

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

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

ثالث نسخ.
إلى  »الفرسان«  منتخب  عاد   2012 العام  ففي 
عبر  وتمكن  الـــ»كــان«،  نهائيات  مالعب  واجهة 
المهمة  مواجهته  في  الفوز  تحقيق  التصفيات من 
أمام موزمبيق بهدف لصفر ليكون التعادل السلبي 
الذي سجله في آخر مبارياته بالتصفيات أمام منتخب 
وعودته  لتأهله  كافيا  أهداف  دون  بلوساكا  زامبيا 
تاريخه، وفي تصفيات  الثالثة في  للمرة  للنهائيات 
كأس العام 2014 قدم المنتخب تصفيات قوية حين 
فاز على منتخبي توجو والكاميرون ذهابا، وتعادل 
ذهابا وإيابا مع منتخب الكونغو، وكان على موعد مع 
مباراة حاسمة أمام منتخب الكاميرون في ياوندي، 
لكن المنتخب الكاميروني تفوق على ملعبه بهدف 
لصفر، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها منتخبنا في 
ختام التصفيات بعد أن كان قريبا من بلوغ تصفيات 
المرحلة األخيرة، وكان العام 2014 زاهيا للمنتخب 
لالعبين  أفريقيا  ببطولة  الفريق  توج  وفيه  الليبي 
المحليين )الشان( التي جرت بمالعب جنوب أفريقيا 
ألول مرة في تاريخه، بعد أن أطاح المنتخب الغاني 

في المباراة النهائية بفضل ركالت الترجيح.
ستكون المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا بقيادة 
الرابع  الفني  الجهاز  هو  وباني،  العيساوي  الثنائي 
لقيادة  يتطلع  الذي  التصفيات  سباق  في  للمنتخب 
منتخبنا للظهور األفريقي الرابع وليسجل اسمه كأول 
جهاز وطني ومحلي يقود المنتخب للنهائيات، حيث 
السابقة  مشاركات  الثالث  في  الفنية  القيادة  كانت 
للمجري بيال العام 1982 بليبيا وللكرواتي إيليا في 
باكيتا  ماركوس  وللبرازيلي  بمصر،   2006 مشاركة 
بمالعب   2012 العام  أفريقية  مشاركة  آخــر  في 
مع  الوطني  اإلنجاز  الجميع  ليترقب  والغابون،  غينيا 
العيساوي وباني، واألخير حسم الجدل حوله بالتراجع 
االتحاد  رئيس  أمام  االستقالة  عن  سابق  وقت  في 
بحضور  الشلماني  الحكيم  عبد  القدم  لكرة  الليبي 
النائب الثاني حسين المرابط، ومدير المنتخب سالم 
صولة، ومساعد األمين العام محمد قريميدة، مقررا 
العيساوي  فوزي  برفقة  عمله  ويواصل  يستمر  أن 

لقيادة المنتخب الوطني في مسيرته.

 »األمم« أمامكم.. و»األوالد« خلفكم
صفاقس تتأهب الستقبال حشود غفيرة للمؤازرة بعد تنظيم رحالت من مختلف الجهات والهيئات واألندية

الوسط - الصديق قواس

الوسط - محمد ترفاس
حقق السباح عمر الهروس القالدة الذهبية في منافسات سباق 
25 متر سباحة حرة في األلعاب الصيفية العالمية 2019، ليسجل 
الدولي  المدرب  بقيادة  السباحة  لمنتخب  ذهبية  قالدة  أول 
عبدالخالق السوكني، وحضر مراسم تقليد الهروس بالقالدة 
الذهبية محمد بوصفيطة القنصل العام للسفارة الليبية بإمارة 
دبي، ورفع المنتخب الليبي رصيده إلى 27 قالدة متنوعة في 
اإلمارات  بدولة  انطلق  الذي  الخاص،  األولمبياد  منافسات 

العربية المتحدة بمشاركة 190 دولة 
يمثلهم 7500 رياضي.

الذهبي  الدولفين  أحـــرز  كما 
 48( فلفل  نعمان  الدولي  السباح 
عاما(، الميدالية الذهبية في السباحة 
25 متر فراشة، ضمن نفس الدورة، 
من  فلفل  نعمان  السباح  ويــعــد 
األبطال الليبيين في السباحة وسبق 
أن حصد العديد من القالئد الذهبية 
األولمبية  المنافسات  مختلف  في 
أطلق  حتى  واألفريقية  والعربية 

عليه لقب الدولفين، كما حقق المنتخب الوطني الليبي ذهبية 
المنتخبات في منافسات الكرة الحديدية.

في  الفوز  الحديدة  الكرة  منتخب  حقق  أن  بعد  هذا  يأتي 
مباراته األولى على منتخب الواليات المتحدة األميريكية بنتيجة 
)12-5( وفي مباراته الثانية على المنتخب البحريني بنتيجة )10-
7(، ويتكون المنتخب الليبي من الالعبين علي المهدوي وطه 
حسين وهناء بوراوي وغادة حمودة ويشرف على تدريبهم عمر 

سعيد ويساعده المدرب علي الثابت.

دهب في السباحة والكرة 
الحديدية باألولمبياد الخاص

أن  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد 
أفريقيا  جنوب  مع  الليبي  المنتخب  لمباراة  صفاقس  ملعب  اختيار 
كان  بمصر  المقبلة  األفريقية  األمم  نحو  المؤهلة  التصفيات  في 
بناء على اختيار الطاقم الفني وليس اتحاد الكرة، وقال الشلماني 
اختيار  »إن  الوطنية«:  ليبيا  لـ»قناة  تلفزيونية  تصريحات  في 

شراء  ليس  المباراة  لحضور  األندية  رؤساء  من  كبيرة  مجموعة 
ذمم لالنتخابات المقبلة، ومن حقنا تكريمهم ألنهم يقدمون 

من  بعض  أن  أكد  كما  المباراة«،  هذه  بحضور  للرياضة 
شخصية  ألسباب  ذلك  يفعلون  حاليا  الكرة  اتحاد  يحاربون 
رياضية  رحــالت  في  سفر  أو  لجان  في  وضعهم  ولعدم 

وفاق  علي  يكن  »لم  إنه  الشلماني  وأضــاف  خارجية، 
فترة  طيلة  الجعفري  جمال  السابق  الرئيس  مع 

رئاسته االتحاد، كما يسعى االتحاد الحالي 
مقر  لشراء  الفيفا  من  والدعم  بالتعاون 

جديد الئق باتحاد الكرة«.
ووصــلــت االتــهــامــات مــداهــا بين 
تحرك  بعد  خصوصا  عــدة،  ــراف  أطـ
كرة  اتــحــاد  لرئيس  األول  النائب 
الذي  الشلماني،  الحكيم  عبد  القدم 

الليبية،  القدم  كرة  منظومة  داخل  الموقف  تأزم  على  شاهدا  كان 
وغير  سريعة  جــاءت  الحلول  أن  إال  بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ 
يتوقع  يكن  فلم  الموقف،  الحتواء  ثالث  تدخل طرف  بعد  متوقعة، 
الكرة  اتحاد  لمنظومة  التنفيذي  المكتب  تدخل  المتفائلين،  أشد 
بهذا الحسم والقوة، ومن ثم اتخاذ قرار مصيري بإيقاف الجعفري 
عن نشاطه، أثناء غيابه وتواجده خارج البالد وتحديدا في المغرب، 
لحضور فعاليات المكتب التنفيذي التحاد شمال أفريقيا الذي ترأس 
األندية  بين  الــصــدام  وصــل  حيث  مــؤخــرا،  مجلسه 

المعارضة لوجود الجعفري واألخير منتهاه.
رحيل  ضــرورة  صريح  بشكل  ناديا   14 طلب 
لبدء  كشرط  المنظومة،  رأس  عن  الجعفري 
الدوري  مسابقة  من  الجديد  الموسم  منافسات 
 ،2019/2018 لموسم   )46( رقم  الممتاز  العام 
القدم  اتحاد كرة  المقاطعة  األندية  أزمة  ودخلت 
الموقف  لتصعيد  بإعالنها  جديدا  منعرجا  الليبي 
مخالفات  العام في  للنائب  وتقديم شكاوى 
رئيس  بها  قام  خطيرة  وإداريــة  مالية 
كرة  اتحاد  إدارة  مجلس  وأعــضــاء 
الرائد  شركة  ملف  أن  كما  القدم، 
الملفات  أحد  الرياضية  للمالبس 
التي بها مخالفات وتجاوزات مالية 

مع ملفات أخرى مهمة.

فور وصول المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم 
معسكره الخارجي بمدينة سوسة التونسية، يخوض 
فترتين صباحية ومسائية لتدريب الالعبين، ويستمر 

معسكر سوسة حتى يوم الخميس وبعده االنتقال إلى 
مدينة صفاقس قبل المباراة الحاسمة بثالثة أيام للتدريب 
على أرضية ملعب الطيب المهيري في معسكر مغلق بعيدا 

عن الجماهير الرياضية واإلعالمية.
وطالب الجهاز الفني بمعسكر مغلق للمنتخب بتونس 

بعيدا عن وسائل اإلعالم، كما طالب كافة اإلعالميين 
بالتعاون بعدم السكن بمقر إقامة المنتخب، وستكون 

تدريبات المنتخب متاحة أمام مختلف وسائل اإلعالم لمدة 
عشر دقائق قبل موعد المباراة بيومين فقط.

وبدأ معسكر سوسة بـ16 العبا قبل أن يستكمل 
الصفوف بالمحترفين التسعة، وهم: مؤيد الالفي نجم 
اتحاد العاصمة الجزائري، وأحمد بن علي المحترف في 

كروتوني اإليطالي، والمعتصم المصراتي العب فيتوريا 
جماريش البرتغالي، ومحمد المنير العب لوس أنجليس 

األميركي، وإسماعيل التاجوري العب نيويورك سيتي 
األميركي، وسند الورفلي العب الرجاء المغربي، والسنوسي 

الهادي العب الجبلين السعودي، وحمدو المصري العب 
الترجي التونسي، ومحمد صولة العب المحرق البحريني.

طالب المدير السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، المبروك المصراتي، بالتعامل بواقعية 
مع مباراة جنوب أفريقيا األحد المقبل، ودعا اإلعالم الرياضي لترسيخ هذه الواقعية وعدم 
االستهانة بالمنتخب المنافس، وأكد المصراتي فى تصريحات خاصة إلى جريدة »الوسط«، 
على  نفسي  المطلوب عدم خلق ضغط  ولكن  المعنويات مهم،  ورفع  الهمم  أن شحذ 
الالعبين، كما طالب بضرورة وجود معد نفسي في هذا التوقيت، حيث أكد أنه في العام 
2015 عندما كان مديرا لمنتخب الشباب استعان بمعد نفسي ألماني لمدة أسبوع، وكان 
وجوده مهما، وخلق حالة نفسية ممتازة للمنتخب الذي كان يعيش نفس األجواء التى 

يعيشها المنتخب األول حاليا.
تقبل  ال  مباراة  في  »األوالد«  أفريقيا  جنوب  منتخب  المتوسط«  »فرسان  ويستضيف 
القسمة على اثنين نحو مشوار التأهل إلى نهائيات كأس األمم األفريقية المقبلة، المقرر 
إقامتها في مصر خالل الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، على ملعب »الطيب 
تصفيات  من  واألخيرة  السادسة  الجولة  ضمن  التونسية،  صفاقس  بمدينة  المهيري« 
في  معسكره  القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  ويواصل  الخامسة،  المجموعة 
العيساوي  الفني فوزي  الجهاز  ثنائي  المحترفين تحت قيادة  انضمام  بنجاح، بعد  تونس 
وأبوبكر باني الذي طالب بمعسكر مغلق للمنتخب بتونس بعيدا عن وسائل اإلعالم، كما 
المنتخب، وستكون تدريبات  إقامة  السكن بمقر  بالتعاون بعدم  اإلعالميين  طالب كافة 
المنتخب متاحة أمام مختلف وسائل اإلعالم لمدة عشر دقائق قبل موعد المباراة بيومين 
فقط، وبدأ معسكر سوسة بـ16 العبا. وتم تخصيص 10 سيارات إسعاف مرافقة للحافالت، 
وقد تم اتخاذ جميع الترتيبات، ومن بينها سيكون في كل حافلة مشرف لتسهيل كافة 
يوم  أو في صباح  بيوم  المباراة  قبل  السفر  الحافالت، وسيكون  ركاب  اإلجراءات وحصر 
المباراة نفسه، وتم توفير 70 حافلة لنقل الجماهير الرياضية من قبل الهيئة العامة للشباب 
الليبيين واألندية قرروا نقل جماهيرهم لمؤازرة  والرياضة، وهناك بعض رجال األعمال 
من خطوط  عدد  على  خاصة  رحالت  إلى  باإلضافة  المهم،  لقائه  في  الوطني  المنتخب 

الطيران، باإلضافة لتخصيص باخرة لنقل الجماهير الرياضية من المنطقة الشرقية.

الشلماني: رحلة صفاقس ليست رشوة.. وننتظر مقرا جديدا
الوسط - صالح بلعيد

●  الشلماني

●  فلفل

90 دقيقة أمام جنوب أفريقيا تفصل الليبيين عن حلم التأهل لـ»كان 2019«

●  منافسات في المالكمة

المصراتي يطلب معد نفسي للمنتخب اإلعالم مرفوض 
في سوسة

●  حمدو في مباراة جنوب أفريقيا
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تعني؟
ستسيّل؟

سيكون المستفيد األكبر منها؟

يتوقع أن يكون الخلل بشأنها؟
تأخر قرار اعتمادها؟

ستكون آلية عدالة توزيعها؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

التكرار ال يعلم أحد ا

أحمد الفيتوري

من ال يريد أن 
يتعلم ال يفيده 

أي مجهود ُيبذل 
معه، فالحياة مرة 

واحدة وبالتالي 
من ال يغتنم منها 

هذا الدرس فإن 
املوت ال دروس 

له!

العراق يستعيد 
»حجر اللعنة«

من المقرر أن تعيد بريطانيا إلى 
العراق حجرا منقوشا يعود إلى 

3 آالف سنة من بالد بابل يزعم 
أنه يلعن كل من يدمره.
وسّلم مدير المتحف 

البريطاني هارتفيغ فيشر هذه 
القطعة التي ال تقدّر بثمن 

ويعتقد أنها نهبت خالل حرب 
العراق إلى السفير العراقي في 
لندن صالح حسين علي خالل 

حفلة أقيمت الثالثاء بعدما تحقق 
خبراء المتحف من مصدرها.

وقال فيشرإن القطعة 
اكتشفتها الشرطة في مطار 

هيثرو في لندن في العام 2012 
دوا  واتصلوا بالمتحف بعدما زوِّ

وثائق مزيفة. وكودورو هو عبارة 
عن لوح حجري يسجل إهداء ملك 

بابل نبوخذ نصر األول لقطعة 
أرض ألحد رعاياه في مقابل 

خدمته المميزة، وفقا لما قاله 
القيّم جوناثان تايلور.

سيارة أجرة
في السماء!

يتوقع أن تكون سيارة األجرة 
طائرة،  مركبة  المستقبل  في 

2025، أي في  بحلول العام 
أربع سنوات بحسب  غضون 

خبراء. ومن شأن هذه السيارة 
الطائرة أن تحد من الزحام في 

الخبراء  الكبرى، وفق  المدن 
مهرجان ساوث  في  المجتمعين 

باي ساوثويست في أوستن 
ثاكر،  يقول مايكل  )تكساس(. 

نائب رئيس شركة صناعة 
»بيل«،  األميركية  المروحيات 
بالسيارة  الناس يحلمون  »إن 

الطائرة منذ عقود. وباتت 
اليوم  متوافرة  التكنولوجيا 

كيف  بمعرفة  المسألة  وتقضي 
إلى حقيقة«. الحلم  ل هذا  نحوِّ
خاضت »بيل« غمار تصنيع 
يقلع ويهبط  »تاكسي جوي« 
يتسع ألربعة  بشكل عمودي 

أشخاص، شأنها في ذلك شأن 
شركة »أوبر« لسيارات األجرة 
كثيرة  ومجموعات  مع سائقين 

الجوية.  المالحة  تعمل في 

يتألألن  صبايا  إشراقتها،  في  الشمس  تضاهي  وجوه  هنا 
تحاكي  أزياء  في  يمرحون  وصبية  وزاهية،  بهية  ألوان  في 

أشكاله  بمختلف  الليبي  الزي  يرتدون  وشباب  التاريخ، 
وإلبراز  التقليدي.  للزي  الوطني  باليوم  احتفااًل  وألوانه، 

نظمت  سبها،  مدينة  به  تزدخر  الذي  الثقافي  التنوع  جمالية 
معرضًا  سبها  مدينة  في  والتراث  للفنون  »تيميط«  جمعية 

الطارقي. للتراث 
والتراثية  الثقافية  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  ويسهم 
الثقافي  التوع  أن  إلبراز  الليبيين،  بين  الترابط  تعزيز  فى 

المخزون  ثراء  ويعكس  الشعب،  هذا  قوة  مصادر  أحد  هو 
بالدنا. في  الحضاري 

أزياء  عرض  منها  فقرات  عدة  تضمنت  اليوم  هذا  فعاليات 
والعزف  الصحراوية  للمقتنيات  معرض  جانب  إلى  الطوارق 

الطوراق  عند  المشهورة  التنيدي  وأغاني  اميزاد  آلة  على 
الشعبية. المأكوالت  إلى  إضافة 
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 كل شيء  

الدرس األول لن يتعلم،  جدتي تقول من لم يتعلم من 
تحتاج  وال  وجلية  بديهية  مسألة  شرح  في  تجهد  حين 
أن  يريد  ال  من  أن  عندها  حيث  ترى،  كما  أو  لصبغة 
مرة  فالحياة  معه،  يُبذل  مجهود  أي  يفيده  ال  يتعلم 
فإن  الدرس  هذا  منها  يغتنم  ال  من  وبالتالي  واحدة 

له. الموت ال دروس 
وتذهب  بظهرها  تعطيني  ثم  درسها  تمنحني  بتؤدة 
الحياة  في  يحبو  طفال  كنت  حينها  شؤونها،  إلى  عني 
القراءة  تشدني  لم  الخط،  وفك  المعرفة  إلى  ويتطلع 
ستأتي  أين  من  فتُعلق  الــدرس،  عن  ألهو  كنت  كما 
معها  والحق  هذا،  في  أبيك  ابن  وأنت  الدرس  بمحبة 
المدرس  قارئا، حتى  أو أسمع  أحدا ممسكا بكتاب  أر  لم 
وغموض  بغضب  الــدرس  ويشرح  برما  وقته  يمنحنا 
لهذا  شيئا،  الدرس  من  نتعلم  ال  أن  العكس،  على  يحث 
والجهد،  الوقت  مضيعة  غير  يضف  ولم  التكرار  يُفد  لم 
يعلم  التكرار  أن  تصدق  ال  جدتي  تعلق  الحال  هذا  وفي 
السوق  في  متعلما  حمارا  ابني  يا  شاهدت  فهل  الحمار، 

الحظيرة. أو 
لقسمين  الصف  يقسمون  المدرسة  في  أن  الغريب 
رغم  لكن  طبعا،  الحمير  لغير  واألخر  للحمير  أحدهما 
الثاني  في  من  أر  لم  فإني  األول  القسم  في  نصيبي  أن 
القراءة  نحب  ال  واحد  الــدرس  في  كلنا  عني،  يختلف 
ونبغض الكتابة ومن يكتب، ولم نر المدرس في خالف 
والخط  والسبورة  وبينه  مشافهة  درسه  يتلو  فهو  ذلك 
وما  دروسنا  راجع  أن  وقّل  كتاب  فتح  يطلب  لم  عداوة، 
إال. ليس  وشقاوة  ولعب  بتكاسل  الكراسة  في  خربشنا 

أهرول  عجل  على  بالحقيبة  أطوح  للبيت  عودتي  عند 
ربي،  من  المتعلم  تصرخ:  وأمي  الشارع  رفاق  باتجاه 
هذا  وجهي  في  يصرخ  من  بالشارع  ماٍر  بأول  فاصطدم 

الكلب. أبناء  يا  المدارس  في  تتعلمونه  ما 
لنعاود  الملعب  أعــدوا  قد  فأجدهم  الرفاق  ألتقي 
لمن  الحبس  عالمة  الدائرة  رسموا  المفضلة،  اللعبة 
الذين  الفارين  اللصوص  فريق  من  عليه  يُقبض 
على  قبض  وإن  البوليس،  اآلخــر  الفريق  يطاردهم 
اقتحام  فريقه  على  وعندها  ــرة،  ــدائ ال ــودع  ي أحــد 
الحرية  أي   ، ليبره  ليبره،  صارخين:  وإخراجه  الدائرة 
ُقبضَ  من  كل  اللصوص  فريق  يخرج  لما  بالطلياني، 
الذي  البوليس  فريق  إلى  يتحولون  فريقهم  من  عليه 

دواليك. وهكذا  اللصوص  فريق  إلى  يتحول 
المطاردة  أثناء  يمرون  كانوا  فقد  فينا  األشقياء  وأما 
ما  ويــســرقــون  لبيوتنا  المجانب  الــحــي  ــوق  س مــن 
جائزة  يكون  سُرقْ  وما  مثال،  برتقالة  منه  يتمكنون 
المسلوب  الدكان  صاحب  انتبه  وإن  الفائز،  الفريق 

الفاجرة. المدارس  أبناء  يا  توقفوا  صائحا:  يخرج 
من  الــفــرقــاء  تغير  وإن  تنتهي  وال  اللعبة  تبدأ 
للبيوت  نعود  ال  أن  فالمطلوب  والبوليس،  اللصوص 
حتى ال نزعج األباء من عادوا من العمل وهم بسبيلهم 
شابه  ما  أو  بالزيت  خبز  بقطعة  يزودوننا  لهذا  للراحة، 
بالعراك  اللعبة  يقطع  الــزاد  هذا  طبعا  نقتات،  حتى 

األخر. نصيب  يغنم  أن  منا  كل  ومحاولة 
ال أعلم لما جدتي من دون اآلخرين تمارس سطوتها 
من  كلص  فارا  بيتها  قرب  مهروال  أحيانا  تباغتني  بأن 
غصبا  تغسلني  بي،  فتمسك  البوليس  فريق  مطاردة 
ترى  بها  كأني  الدرس،  أكمل  أن  إلى  تدفعني  وغصبا 
بدأت  منذ  لي  تسردها  التي  حكاياتها  يكمل  ما  الدرس 
أتمتم  وأنا  لي  تستمع  أجدها  حين  في  و  الكالم،  أعي 
التي  المكار  الثعلب  قصة  خاصة  المطالعة  كتاب  من 
في  لبراعتي  بالثعلب  لقبتني  جدتي  ألن  تعجبني، 
أصرخ  تسمعني  حتى  تفطن  أن  دون  البيت  من  التسلل 

ليبره. الشارع:  في 
محتجة  نفسها  مع  تتحدث  نفسي  وجدت  ما  كثيرا 
على  بلعابي  دائرة  فأرسم  الجدة،  فعل  من  غبن  في 
الحبس  فــي  وقعت  باعتبارها  أوبخها  ثــم  الحائط 
يريد  ال  من  أن  و  أحدا،  يعلم  ال  التكرار  بأن  وأقرعها 
لها  أخرج  يُبذل معه، ثم  يتعلم ال يفيده أي مجهود  أن 
أيضا  تُخرج  التي  جدتي،  يا  ذلك  تتعلمين  متى  لساني: 

شابْ. فيمن  الكتاب  ينفع  ما  تقول:  ثم  لي  لسانها 
. الدائرة  في  وجدتي  أصير 

المصالحة الوطنية

كثيرا ما وجدت 
نفسي تتحدث مع 

نفسها محتجة 
في غنب من فعل 

الجدة، فأرسم 
دائرة بلعابي على 
الحائط ثم أوبخها

»إنتاج ليبيا من النفط قد يرتفع هذا 
العام من 1.2 مليون إلى 1.4 مليون 
برميل، إذا ظل الوضع األمني مستقرًا

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط«.
مصطفى صنع اهلل

»فرنسا سوف تبقى إلى جانب 
سكان فزان في تنوعهم، وتدعم 
تطلعاتهم إلى األمن والتنمية 

االقتصادية«.

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

أقوالهم

»ملتزمون بضرورة التوصل 
إلى حل سياسي؛ ألن ليبيا دولة 

مهمة داخل المنطقة وحوض البحر 
المتوسط«.

قائد قوات )أفريكوم(
الجنرال توماس والدهاوز

»عدة دول، من بينها ليبيا، عانت 
من التدخل األجنبي،

وسنواصل الجهود لحل األزمة 
الليبية، في إطار االتحاد األفريقي 
واألمم المتحدة والجامعة العربية«.

وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف

حواري  برنامج  تقديم  تتولى  التي  الوحيدة  المرأة  سينغ،  ليلي  »يوتيوب«،  نجمة  ستصبح 
عامًا،   30 منذ  واألولى  المتحدة،  الواليات  في  الرئيسية  األربع  القنوات  من  واحدة  في  مسائي 

التلفزيونية. سي«  بي  »إن  قناة  عبر  تطل  بعدما 
من  أكثر  منذ  األميركي،  التلفزيون  في  أساسية  دعامة  المسائية  الحوارية  البرامج  وتعد 

عمومًا. البيض  الرجال  من  كانوا  البرامج  مقدمي  لكن  قرن،  نصف 
ريفرز  جون  الراحلة  الكوميدية  وكانت 

العامين  بين  الخاص  برنامجها  تقدم 
»فوكس«  محطة  على   1988 و  1986

»إيه  منافسيها  بخالف  القناة،  لكن 
و»إن  إس«  بي  و»سي  سي«  بي 

ببرامجها  معروفة  غير  سي«،  بي 
واشتهرت  المسائية.  الحوارية 

كندا  في  المولودة  سينغ 
خالل  من  هندييْن  لوالديْن 

»سوبروومان«  قناتها 
التي  »يوتيوب«،  على 

العام  في  أطلقتها 
شاهدها  التي   ،2010

مليارات  ثالثة 
تقريبًا  شخص 

عدد  ويبلغ 
كين  لمشتر ا
 14.5 فيها 

وهي  مليون. 
عملها  أعلنت 

كمقدمة  الجديد 
»إيه  برنامج 

ليلي  ويذ  ليت  ليتل 
حلت  عندما  سينغ« 

»ذي  برنامج  في  ضيفة 
البرنامج  وهو  شوو«،  تونايت 

على  مشاهدة  األكثر  المسائي 
جيمي  ويقدمه  سي«  بي  »إن 

لون. فا

ـ»مجد« التلفزيون األميركي  ليلي سينغ.. من »يوتيوب« ل
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