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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 التاريخ يبكي في حضرة
»سيدي الوشيش«

ص 16

رسالة

فضاء

اضطرت وكالة »ناسا« إلى إلغاء مهمة 
سير فضاء تاريخية، كان من المقرر 

أن تقوم بها رائدتا الفضاء آن ماكلين 
وكريستينا كوتش غدًا الجمعة بسبب 

عدم وجود بدالت فضائية بحجم مناسب، 
في مهمة أولى لطاقم فضاء نسائي 

بالكامل على اإلطالق. ونوهت وكالة 
الفضاء األميركية إلى أن رائدتي الفضاء 

تحتاجان إلى بدلتي فضاء من حجم 
متوسط، في الوقت الذي تتوافر فيه 

واحدة فقط.

وجّه الرئيس األميركي دونالد ترامب 
رسالة لمنظمة الدول المصدرة النفط 

»أوبك«، يطالبهم فيها بتعزيز إنتاج 
النفط من أجل خفض األسعار. وقال 

ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي 
بموقع »تويتر«: »المهم للغاية أن تزيد 

أوبك تدفق النفط.. األسواق العالمية 
هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من 

الالزم.. شكرًا!!«.

مليار 1,49
يورو

فيمة غرامة فرضتها المفوضية األوروبية 
على »غوغل« بسبب منصة اإلعالنات 

»آد سنس«.

نفط

كل شيء

بدلة

قريبا في ليبيا
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نادين لبكي ترأس
قسم »نظرة ما«

بـ »كان السينمائي«

الصويدق: 
اإلخالص يعيد 

الرياضة الليبية إلى 
زمنها الجميل

فتحة طعام وكشك سجائر أنقذا املخطوفني من قبضة »داعش«

14

09

ينتهي خالل خمسة أشهر.. تفاصيل مخطط كورنيش بنغازي الجديد

الترتيبات املالية: 26.4 مليار دينار عائدات نفطية للعام 2019

 أبو الغيط
في نهاية الشهر الجاري 
تستكمل القمة العربية 

عقدها الثالث، فيما كل عام 
يمر على انعقادها، يجذبها 
نحو قاع بئر اإلقليم 

ويدفعها نحو آخر 
عربات قطار العالم 

بل ويضعها على 
رصيف التاريخ.

يروج األمين العام 
لجامعة الدول 
العربية، أحمد 

أبوالغيط، لقمة 
تونس على أطالل 

ثورات تغيير تعصفها 
الرياح وأخرى تنتظر، 
وحق عربي يشطبه 

ترامب على بوابة 
القدس وفوق تالل 

الجوالن.
وما بين كل ذلك يتضاءل 

سقف تطلعات اإلنسان 
العربي في الجامعة وقممها، 

حتى بات ال يتجاوز مستوى 
التضاؤل مجرد كلمات 

إنشائية في االفتتاح والختام 
وبينهما حلقة مفرغة من 

»المكلمات«.
هل بات لترويج أبوالغيط للقمة 

من قيمة؟!..

بدء العد التنازلي مللتقى غدامس والغموض سيد املوقف
الوطني  الملتقى  النعقاد  التنازلي  العد  بدأ  أخيرًا 
الجامع،  بالمؤتمر  البعض  يسميه  ما  أو  الليبي، 
بدأت  الدعوات  أن  عديدة  مصادر  أكدت  أن  بعد 
عليها  االختيار  وقع  التي  الشخصيات  إلى  توجه 
معايير  اإلفصاح عن  دون  الملتقى،  في  للمشاركة 
ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  أكده  ما  االختيار سوى 
من  ويليامز،  ستيفاني  ونائبته  سالمة،  غسان 
و150   120 بين  عددهم  يتراوح  المشاركين  أن 
دون  الشعب  فئات  من  فئة   23 تمثل  شخصية 
فقط،  الليبيين  على  الحضور  وسيقتصر  إقصاء، 
الشخصيات  عديد  حفيظة  أثــار  غموض  وســط 
هذا  إزاء  رضــاهــا  عــدم  ــدت  أب التي  السياسية 
التحضير  عملية  في  البعثة  تبنته  الذي  الغموض 
النواب  مجلس  رئيس  كان  هؤالء  وآخر  للمؤتمر، 
عقيلة صالح الذي نقل عنه، أنه لم يتلق أي اتصال 

من أي جهة في هذا الصدد.
وفي تصريحاته التي أدلى بها إلى قناة الجزيرة 
حضور  بشأن  األقــاويــل  سالمة  حسم  األربــعــاء، 
ممثلين عن الجسمين التشريعيين )مجلس النواب 
ومجلس الدولة( بالقول إن أي منهما لن توجه إليه 

الدعوة، و»عليهم أن يستمعوا إلى آراء الليبيين«.
الماضيين  اليومين  خــالل  الملتقى  وحظي 
بدفعة دولية قوية من قبل مجلس األمن الدولي 
رسائل  بمثابة  ذلك  وكان  ــي،  األوروب أواالتحاد 
على  واإلقليمية  المحلية  األطــراف  إلى  واضحة 
غدامس،  ملتقى  على  الدولي  المجتمع  مراهنة 
فيما سجلت في الوقت نفسه، وفيما فسر بتحركات 
ربع الساعة األخيرة زيارة مفاجئة سياسيًا، للقائد 
المملكة  إلى  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام 
العربية السعودية غداة لقائه وفدًا أوروبيًا يمثل 

سفراء الدول المؤثرة في األزمة الليبية.
تليفزيوني  حــوار  وخــالل  األممي،  المبعوث 
بنود  من  بند  عن  كشف  »الجزيرة«  قناة  مع 
ضمنيًا  عنه  تحدث  طالما  الوطني  الملتقى 
أن  إلى  بوضوح  أشار  إذ  سابقة،  تصريحات  في 
من  والعديد  تنظيمها،  وقانون  »االنتخابات، 
األمور ستُناقش خالل الملتقى الوطني«، وتعهد 
األمن  مجلس  إلى  بالعودة  السيناريو  هذا  وفق 
االنتخابات، وإيقاف  إجراء  الليبيين على  لمساعدة 
هذه  على  التوافق  جرى  حال  في  يعرقلها  من 

الملتقى. التفاصيل خالل 
النار  الجزيرة  لقناة  تصريحاته  في  وجه  سالمة 
اتهمهم  حين  السياسي  المشهد  متصدري  على 
متهمًا  الجبين«،  له  يندى  »»فساد  في  بالتورط 
من  طائلة  »ثروات  بجني  يسمّهم  لم  أشخاصًا 
وفي  ليبيا،  خــارج  استثمارها  يجري  المناصب« 
أن  أعلن  حين  الخارج،  إلى  رسائل  وجه  السياق 
ليبيا،  في  تتدخل  يسمّها(  )لم  دول   10 هناك 
لألمم  العام  األمين  مع  يعمل  أنه  إلى  مشيرًا 
بالتطورات  ويبلغه  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
التخاذ  بها  ــن  األم مجلس  يبلغ  كــي  بشأنها 

اإلجراءات الالزمة حيالها.
السرية  نهج  تلتزم  األممية  البعثة  تزال  وما 
والتعتيم على قائمة المشاركين بالملتقى ومعايير 
اختيارهم، إال أن »الوسط« تعرفت على عدة أسماء 
أسماء  وهي  إليها،  الدعوة  توجيه  بالفعل  جرى 

لشخصيات معروفة في المشهد السياسي الليبي.
لنائبة  مكثًفا  تحركًا  األســبــوع  هــذا  وشهد 
عددًا  زارت  إذ  وليامز،  ستيفاني  األممي  المبعوث 

لبحث  ليبيا  غرب  والبلديات  والمناطق  المدن  من 
القيادات  من  عــددًا  والتقت  الوطني،  الملتقى 
والمحلية  واألمــنــيــة  والسياسية  االجتماعية 

ومنظمات المجتمع المدني.
المجالس  وممثلي  عــمــداء  مــع  لقاء  ــالل  وخ
مبنى  في  األخيار  وقصر  والخمس  لزليتن  البلدية 
الوطني  »الملتقى  إن  ويليامز  قالت  زليتن،  بلدية 
في  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إجراء  إلى  يهدف 
ليبيا والحرص على مدنية الدولة«، وفي لقاء آخر 
الملتقى  إنجاح  »أهمية  أكدت  مدينة مصراتة  في 
الوطني وحثت الليبيين على االستفادة من توافق 
الدولي  المجتمع  ودعم  الغالبة  الليبية  اإلرادة 

لتوحيد المؤسسات السيادية وإنهاء االنقسام«.
الدعم  مؤكدًا  يومين  قبل  األمن  مجلس  وجاء 
بيان  في  تأكيده  عبر  ويليامز  إليه  أشارت  الذي 
سالمة،  لغسان  الكامل«  »الدعم  بالخصوص 
بـ»سعيهما  ليبيا  في  المتحدة  ــم  األم وبعثة 
أن  شأنه  من  ليبيا  في  سياسي  حل  في  للتوسط 
يؤدي إلى انتخابات سلمية وذات مصداقية«، وفق 

بيان صادرعن المجلس.
يوفر  الوطني  المؤتمر  »أن  المجلس  أكد  كما 
خالفاتهم  لتنحية  الليبيين  لجميع  حاسمة  فرصة 
البالد  لصالح  النفس  ضبط  وممارسة  جانبًا 
المؤتمر  الحضور في  الليبي، ودعا جميع  والشعب 
في  نية  بحسن  لالنخراط  االجتماع  إلى  الوطني 

هذه العملية الليبية التي تقودها ليبيا«.
إلى  زيارة سفرائه  وعقب  األوروبي،  االتحاد  أما 
القائد  ولقائهم  الماضي،  الثالثاء  بنغازي  مدينة 
خليفة  المشير  الليبي  الوطني  للجيش  العام 
تعهد  فقد   ، النواب  مجلس  من  ووفــدًا  حفتر 
بـ»دعم الملتقى ماليًا«. وضم الوفد الدبلوماسي 
والنمسا  األوروبــي،  االتحاد  سفراء  ضم  األوروبي 
وفرنسا  وفنلندا  التشيكية  والجمهورية  وبلجيكا 
وألمانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا وبولندا ورومانيا 

وإسبانيا والسويد.
لقاء  عقب  األوروبي  االتحاد  أصدره  بيان  وفي 
»يأتي  اللقاء  أن  االتحاد  أكد  والمشير  السفراء 
المشتركة  األوروبيين  السفراء  الجتماعات  تكملة 
التي عقدوها في العاصمة طرابلس يوم 12 مارس 
الجاري، والتي استهدفت إعادة تأكيد دعم االتحاد 
األوروبي لجهود سالمة الرامية إلى إنهاء المرحلة 
االنتقالية، وحث جميع األطراف علي االلتفاف وراء 

هذه الجهود لضمان نجاح الملتقى«.
في هذه األثناء دعا رئيس مجلس النواب أعضاء 
أبريل  األول من  اإلثنين  يوم  إلى جلسة  المجلس 
من  النواب  موقف  لمناقشة  ستخصص  المقبل، 
مؤتمر غدامس، وفي المقابل قال رئيس المجلس 
األعلى للدولة، خالد المشري، إن رئاسة المجلس 
غسان  األممي  للمبعوث  شفوية  رسالة  نقلت 
تساؤالت  متضمنة  رسمي،  غير  لقاء  في  سالمة 
المجلس حول الملتقى الوطني، الذي ترعاه البعثة 

األممية للدعم في ليبيا.
واإلقليمية  المحلية  التطورات  تسارع  ومــع 
الوطني،  الملتقى  انعقاد  تسبق  التي  والدولية 
جاءت األنباء عن تحركات عسكرية جنوب العاصمة 
طرابلس، لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي، لكن 
هذه  تلقي  أن  من  حذروا  الليبي  للشأن  متابعين 
للملتقى  التحضير  أجــواء  على  بظلها  التحركات 
المواجهة  عــودة  مخاوف  تثير  الوطني،وربما 

المسلحة في محيط العاصمة.
تفاصيل ص4

< ستيفاني وليامز تلتقي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في مصراتة 2019/3/26

بين  المشاركون يتراوح عددهم 
 23 120 و150 شخصية تمثل 

فئة من الشعب دون إقصاء

 الجسمان التشريعيان لن توجه إليهما 
الدعوة، وعليهما أن يستمعا إلى آراء 

الليبيين

صفقات إلنعاش التجارة الليبية مع دول الجوار
تحاول عدة قطاعات غير نفطية في ليبيا 
لتنويع  محاولة  في  صادراتها،  تعزيز 
النفط  قطاع  عن  بعيدًا  الدخل  مصادر 
التصدير  استراتيجية  أن  بيد  والغاز، 
الليبية  السوق  اكتفاء  بعدم  تصطدم 
تراجع  ظل  في  المنتجات،  تلك  من 
دراسة  وعدم  الصناعي  القطاع  إنتاج 
ملف التصدير بشكل يبقي األسعار عند 

مستويات معقولة.
في محاولة للتغلب على األمر الواقع، 
شحنة  أول  أيام  قبل  الجزائر  استقبلت 
أن  بعد  ليبيا،  مصدرها  تسليح  حديد 
عدة  استيراد  سابق  وقت  في  حظرت 
ما  وهو  الشرقية،  جارتها  من  منتجات 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  عنها  عبر 
الفقيه،  محمد  والصلب  للحديد  الليبية 
بقوله إن »تصدير أول شحنة ليبية من 
حديد التسليح إلى الجزائر، يعد »خطوة 
التصدير  إنعاش  في  تسهم  مهمة« 
األنشطة  باقي  إلى  وامتداده  تدريجيًا 
احتياجات  تغطية  حالة  في  الصناعية 

السوق الليبية.
كما انطلقت من ميناء بنغازي شحنة 
كبيرة من التمور الليبية مطلع األسبوع 
مبردة  حاويات  بست  قــدرت  الجاري، 
طريقها  فــي  طــنــًا،   160 نحو  تحمل 
أعلنت  الذي  الوقت  في  المغرب،  إلى 
 400 تصدير  بنغازي  ميناء  إدارة  فيه 
تواصل  فيما  تركيا،  إلى  ألمنيوم  عمود 
آالف  شحن  البريقة  بميناء  السلطات 
األطنان من مادة اليوريا لتصديرها إلى 

كل من تونس والمغرب.

الطيران  مصلحة  ــالن  إع أن  كما 
الخطوط  وشركة  في طرابلس  المدني 
الليبية، انتهاء الحظر الدولي المفروض 
الطائرات  لعبور  األجواء  استخدام  على 
التبادل  دعــم  فــي  يسهم  المدنية، 
أو  المسافرين  لنقل  ــواء  س التجاري 
تلح  مطلبًا  كان  أنه  وخصوصًا  السلع، 
لتنشيط  األعمال  رجال  تكتالت  عليه 
دول  مع  سيما  وال  البينية،  التجارة 

الجوار.
تفاصيل ص8

طرابلس - الوسط

بعد أشهر توحد فيها الليبيون خلف منتخبيهما القومي واألوليمبي، تبدد 
التأهل لنهائيات أمم أفريقيا  48 ساعة بفشلهما في  الحلم في أقل من 

)مصر 2019(، وبلوغ أولمبياد )طوكيو 2020(.
خروج  في  حاسمًا  عاماًل  ــة  واإلداريـ الفنية  الخطط  غياب  ولعب 
»الفرسان« بعد أن قاد فوزي العيساوي وأبو بكر باني المديران الفنيان، 
أمام  فاصلة  مباراة  في  الهاوية  إلى  الوطني  المنتخب  الماضي،  األحد 

نظيره الجنوب إفريقي بعد غياب 3 نسخ متتالية.
لكن مراقبين أشاروا إلى مؤشرات إيجابية في أداء المنتخب الذى عاد 
إلى الواجهة األفريقية قويًا أكثر من أي وقت مضى بعد أن خاض ضمن 
مجموعته 6 مباريات سجل خاللها ثالثة انتصارات هامة لم يتلق خاللها 
المجموعة  الوحيد في  المنتخب  إلى أن »الفرسان« هو  أي خسارة. يشار 
الذي لم يفقد نتيجة أي مباراة، حيث تفوق على متصدر المجموعة منتخب 
تستفيق  الجماهير  تكد  ولم  إيابًا.  معها  وتعادل  دارها  عقر  في  نيجيريا 
من أحزان ضياع حلم إفريقيا، حتى فرط المنتخب األوليمبي في اقتناص 
بطاقة التأهل إلى أوليمبياد طوكيو بخسارته بنتيجة ثقيلة أمام منافسه 

النيجيري بعد أن كان من السهل أن يتعادل أو يخسر بهدف واحد.
تفاصيل ص14

االتحاد األوروبي يقرر 
تمديد »صوفيا«

األوروبي تمديد عملية  االتحاد  قررت دول 
وقبالة  المتوسط  البحر  وسط  البحرية  صوفيا 

وتعليًقا  فقط،  أخرى  أشهر   6 الليبي  الساحل 
في  المهاجرين  إنقاذ  لعمليات  »موقتًا« 

البحر.
لسفراء  اجتماع  خالل  إيطاليا  ورفضت 

بروكسل تمديد  األوروبي في  االتحاد 
أنشطة  بمواصلة  فقط  قبول  مع  المهمة، 

السواحل  خفر  وتدريب  الجوية  الدوريات 
السفن األوروبية في  إبحار  الليبي أي رفض 

يعني  مما  واإلنقاذ،  البحث  البحر، ال ألنشطة 
من  القادمين  المهاجرين  إلنزال  تامًا  رفضًا 

اإليطالية. السواحل  على  ليبيا 
التوصل  أنه جرى  وأكد مصدر دبلوماسي 
اجتماع سفراء االتحاد  الوسط في  الحل  إلى 
السياسية  اللجنة  في  المجتمعين  األوروبي، 
نهائيًا  القرار  اعتماد  يتم  أن  على  واألمنية، 

31 مارس، وهو التاريخ الذي  قبل إيجاد 
التي  أشهر  الثالثة  فترة  تمديد  فيه  ينتهي 

2018، مشيرًا  العام  نهاية  تم تحديدها في 
إلى أن »هذا الحل الوسط الذي توصلت إليه 

بكثير مما  أقل  األوروبي  االتحاد  حكومات 
البدء  وبمثابة  الدبلوماسيون،  يتوقعه  كان 
األوروبية«. للمهمة  في وضع حد  التدريجي 

طرابلس - بنغازي، الوسط

< ميناء بنغازي

شخصيات سياسية معروفة تسلمت أولى الدعوات

 48 ساعة أطاحت بحلم إفريقيا واألوملبياد
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الدكتور فوزي  الموقتة،  التعليم بالحكومة  اعتذر وزير  حقق 
بمدرسة  االبتدائي  الرابع  الصف  في  تلميذة  إلى  بومريز، 
زيد بن ثابت بمراقبة تعليم بئر األشهب تعرضت لـ»الضرب 
منصات  على  كبيرة  متابعة  معلمتها«،  قبل  من  المبرح 

التواصل االجتماعي ويوتيوب.
إحدى  لـ»قيام  أسفه  عن  بومريز  ــوزي  ف الــوزيــر  وعبر 
اتصل  أنه  إلى  مشيرا  لتلميذة«،  المبرح  بالضرب  المعلمات 

بولي أمر التلميذة وقدم له »االعتذار باسم كل العاملين في 
وزارة التعليم«.

عاجل  تحقيق  »لجنة  شكلت  الوزارة  أن  إلى  الوزير  ولفت 
ذلك«،  حيال  بها  المعمول  القانونية  اإلجراءات  تتخذ  سوف 
»لولي  فيديو  مقاطع  االجتماعي  التواصل  صفحات  وتناقلت 
تعرضها  بعد  المستشفى  في  ابنته  يعالج  وهو  التلميذة  أمر 

للضرب المبرح من قبل إحدى المعلمات«.

اعتذار وزير التعليم يحقق متابعة كبيرة

             التغريك صحبة ان راق الحال
                                والتخدعك دنيا ان حّلت بابها

             والدنيا قديمة ماعليها سوال
                                غرورة وياما غررت بآحبابها

أطلقت الناشطة الليبية خديجة البوعيشي، هشتاغ » # األبطال_الحقيقيين « من 
أجل تسليط الضوء على نماذج المرأة المكافحة الناجحة في الحياة اليومية في 

المدارس والجامعات والمستشفيات واألسواق. 
وأوضحت الناشطة الحقوقية خديجة البوعيشي أن فكرتها تركز على التعريف 
بالسيدات القادرات أن يكن ملهمات للمحيطين بهن ولهن تأثير إيجابي في 

غيرهن بإمكانات بسيطة. 
ولفتت البوعيشي إلى أن هؤالء النسوة هن المحرك الحقيقي للتغيير، وإذا 
األثر  يمتد  هنا  ومن  زميالتهن  قبل  من  به  يقتدى  نموذجًا  دعمنهن سيكن 

اإليجابي في المجتمع.

# األبطال_الحقيقيني 

سر  كلمات  حفظت  بأنها  الخميس،  »فيسبوك«،  أقرت 
داخلية  خواديم  في  المستخدمين  لمئات ماليين  تابعة 
ثغرة  أي  حدوث  عدم  أكدت  لكنها  تشفيرها،  دون  من 
بحل  »قمنا  المجموعة  عن  بيان صادر  في  وجاء  أمنية. 
المشكلة ونحن سنبلغ كل المستخدمين الذين حفظت 
سبيل  على  الشكل،  بهذا  بهم  الخاصة  السر  كلمات 
تخضع  أن  المفترض  من  كان  أنه  موضحة  االحتياط«، 

هذه البيانات للتشفير.
الماليين  »مئات  إعالم  األميركية  المجموعة  وتعتزم 
مبسطة  نسخة  وهي  اليت«،  فيسبوك  مستخدمي  من 
من الشبكة متوفرة في المناطق حيث االتصال باإلنترنت 
من  الماليين  »عــشــرات  عــن  فضال  مستوى،  أدنــى 
مستخدمي  من  اآلالف  وعشرات  فيسبوك  مستخدمي 

إنستغرام«.
واضحين:  »لنكن  بيانها  في  »فيسبوك«  وشــددت 
خارج  من  أحد  متناول  في  هذه  السر  كلمات  تكن  لم 
من  كان  أيا  أن  على  الساعة  حتى  أدلــة  وال  فيسبوك 
داخل الشركة استخدم هذه المعطيات استخداما تعسفيا 
المجموعة  أو اطلع عليها عن غير وجه حق«، علما بأن 
البيانات  إدارتــهــا  طريقة  على  الذع  النتقاد  تتعرض 
»كامبريدج  فضيحة  تكشف  منذ  خصوصا  الشخصية 

أناليتيكا« سنة 2018.
وبحسب موقع »كريبز أون سيكيوريتي« المتخصص 
ألف موظف من  لنحو 20  المعلوماتي، تسنى  في األمن 
»فيسبوك« النفاذ إلى كلمات السر هذه المحفوظة من 

دون تشفير لسنوات عدة في بعض األحيان.
قراصنة  أن  »فــيــســبــوك«  كشفت  أشــهــر،  وقــبــل 
عشرات  حسابات  إلــى  النفاذ  من  تمكنوا  معلوماتية 

ماليين المستخدمين بسبب خلل.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

نحيييييك على اهتمامك وعلى الفكرة 
في موضوع مهم هل يمكنني اقتباسه 

بعد إذنك؟؟؟

Eman Salah

أستاذة كالمك حلو هلبا وأنتي واحدة 
من النمادج الناجحة إللي تعطي فيا في 

طاقة إيجابية.

مروة الفايدي

جميل جدًا كل خير 
يفعل يقصد به وجه 

اهلل تعالى وليس للبشر 
فالبعض يحترق ألجل 

الوطن وال أحد يعلم به 
والبعض ال يفعل شيئًا 
وينال المناصب اإللهام 

موجود ولكن من 
يكافئه. 

سعيدة علي

أستاذتنا كالمك يبعث 
روح التفاؤل في أنفسنا 

دائماً وفي كل حرف 
تقوليه معاك حق.. كل 
شخص إيجابي ونشيط 
هو ملهم بطريقة أو 

بأخرى للناس.

Doaa El-Shelli

أستاذة خديجة حان 
الوقت لدعمك ودعم 

مثيالتك لتصدر المشهد 
ورجوع العربة على السكة 

الصحيحة.

Hisham Mohamed

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»فيسبوك« تقر بحفظ 
كلمات السر دون تشفير

تشارك المخرجة الليبية، نزيهة عريبي، في الدورة العاشرة لمهرجان »أيام بيروت 
السينمائية«، بفيلم »حقول الحرية« الذي يتناول طموح المرأة الليبية إلى التحرر 

من القيود التي يفرضها المجتمع عليها.
فتيات مثقفات  المخرجة على ثالث  تركز 
والصيدلة،  الطب  في  العمل  لبدء  يتهيأن 
دون التخلي عن ولعهن بكرة القدم رغم 
من  شتى  واتهامات  الشديد  الهجوم 

جانب رجال الدين لهن.
الجمعة  غد  مساء  المهرجان  ويفتتح 
الوثائقي  واألبناء«  اآلبــاء  »عن  بفيلم 
الذي  ديركي،  طالل  السوري  للمخرج 
تنظيم  في  عنصر  عائلة  حياة  يصور 
ابنه مقاتال،  »داعش« يريد أن يجعل 
يتناول  ــة  ــزاوي ال ــذه  ــالل ه ــن خ وم
موضوع التطرف وتوارث ثقافة العنف 

ومستقبل الجيل الجديد في سورية.
الــعــاشــرة  الـــــدورة  أن  ــر  ــذك ي
لـــمـــهـــرجـــان »أيـــــــام بـــيـــروت 
تنظمها  ــي  ــت ال الــســيــنــمــائــيــة« 
في  ســي«  دي  »بــيــروت  جمعية 
الجاري  ــارس  م  29 بين  الفترة 
عنوان  تحت  المقبل  أبريل  و6 
»التنوع«، ضمن »أسبوع بيروت 
أهم  على  جولة  السينمائي«، 

المنطقة،  في  الراهنة  القضايا 
من المجازر اإلسرائيلية في حق الفلسطينيين، والتشتت الذي يعانونه، إلى 
اللجوء،  ومعاناة  والعنف،  التطرف  وظاهرتي  وليبيا،  وتونس  مصر  ثورات 
المرأة  وسعي  واالجتماعية،  اإلنسانية  والقضايا  والفساد  بالفقر  مرورا 

العربية إلى التحرر واالنطالق.

اإلعالن عن جائزة املرأة الليبية 
في العلوم والتكنولوجيا

كلمة1000

● صورة تذكارية للمنتخب الليبي لكرة القدم عمرها 60 سنة.

أكد أحد الخبراء أن تقنية الذكاء الصناعي ستحسن حياة 
الناس على نطاق واسع، وتغير طريقة تعلمنا بشكل كبير، 
ذكاء  تطوير  على   »Fountech.ai« شركة  تعمل  حيث 
لتمكين أي  التعليم، وذلك  لما يسمى بتخصيص  صناعي 
الصناعي،  الذكاء  باستخدام  شيء،  أي  تعلم  من  شخص 

حسب مديرها التنفيذي.
الشركة  مؤسس  وهو  كيرينوس،  نيكوالس  ويقول 
زرع  بعملية  أدمغتنا  ستعزز  المقبلين  العقدين  خالل  إنه 
»GOOGLE brain«، لذلك لن نحتاج إلى حفظ أي شيء.

لن  الناس  أن  ستار«  »ديلي  لصحيفة  وأوضح 
سيرد  إذ  أسئلة،  أي  كتابة  عناء  إلى  يضطروا 
على أي استفسارات على الفور بواسطة عملية 

إلى  ستؤدي  والتي  الصناعي،  الذكاء  زرع 
إنهاء التعلم في المدارس.

منذ  عمل  الذي  كيرينوس،  وأضاف 
عدة:  ناشئة  مع شركات  عاما   20 أكثر من 

بعيد  رأسك، وهذا ليس  »سيكون غوغل في 
ذكي  مساعد  وجود  مثل  األمر  سيكون  المنال، 

يفكر تقريبا مثلك أنت«.
الذكاء  هذا  مثل  باستخدام  أنه  إلى  كيرينوس  وأشار 
الصناعي، فإن »أي شخص يتراوح عمره بين 8 و80 عاما، 
سيكون قادرا على تعلم أي شيء تقريبا وبالوتيرة نفسها«.

وتابع قائال: »سيمكن هذا الذكاء الصناعي أي شخص في 
العالم، بغض النظر عن من هو أو كم عمره، من تسجيل 
الدخول إلى أجهزة التلفزيون الذكية أو أجهزة الكمبيوتر 
الصناعي  الذكاء  بواسطة  الخاصة  هواتفه  أو  به  الخاصة 

المزروع في الدماغ، ولن تحتاج إلى حفظ أي شيء«.

عرضت »غوغل« منصة ألعاب فيديو بالبث التدفقي سمتها 
»ستاديا« تسمح باللعب وبتطوير ألعاب مباشرة، في تقدم 
تقني بات ممكنا بفضل سرعة الحوسبة السحابية. وأوضح 
مسؤولون في المجموعة األميركية العمالقة أن الجيل الجديد 
من منصات اللعب هذه سيصبح متوافرا خالل السنة الراهنة، 

حسب »فرانس برس«.
لوحية  )أجهزة  أجهزة  عدة  من  متاحا  اللعب  وسيكون 
اللعبة.  إلى تحميل  وهواتف وتلفزيون( من دون االضطرار 
مباشرة  موصوال  تحكم  جهاز  أيضا  الشركة  عرضت  وقد 
بـ»ستاديا« خالل مؤتمر سنوي لمطوري األلعاب اإللكترونية 
في سان فرانسيسكو. وتتيح الحوسبة السحابية )كالود( فرصا 
كثيرة في مجال األلعاب اإللكترونية على غرار ما وفرته في 
)سبوتيفاي(.  والموسيقى  )نتفليكس(  الفيديو  أفالم  مجال 
»تسمح  »غوغل«،  مسؤولي  أحد  هاريسون  فيل  وأوضح 

ستاديا بالوصول فورا إلى اللعبة«.
وعلى صعيد المطورين، تسمح هذه الخدمة التي تعتمد 
بتصميم  لـ»غوغل«  التابعة  البيانات«  »مراكز  قوة  على 
معقدة  ألعاب  ذلك  في  بما  أكبر  وسهولة  بسرعة  ألعاب 
المجموعة  في  مسؤولون  أكد  ما  على  البيانية  الناحية  من 
األميركية العمالقة. وكانت »غوغل« و»يوبيسوفت« لأللعاب 
لعبة  تستخدمان  أنهما  قليلة  أشهر  قبل  أعلنتا  اإللكترونية 
»أساسينز كريد« الناجحة الختبار تقنية ألعاب إلكترونية بالبث 
التدفقي التي من شأنها أن توفر النوعية نفسها مثل منصات 

اللعب العادية.

مساع لزرع »غوغل« 
في أدمغة البشر

»ستاديا« منصة 
ألعاب غير تقليدية

والتكنولوجيا  الطبيعية  العلوم  أبحاث  هيئة  نظمت 
الليبية  المرأة  جائزة  حفل  األربعاء،  طرابلس،  بمدينة 

في مجال العلوم والتكنولوجيا.
محمد  التعليم  وزارة  وكيل  من  كل  الحفل  وحضر 
والعلوم  للبحث  الليبية  الهيئة  عام  ومدير  نوير، 
المركز  عام  ومدير  العبدلي،  فيصل  والتكنولوجيا 
عام  ومدير  أبوخضير،  عصام  الطبية  للبحوث  الوطني 
مركز البحوث الهندسية وتقنية المعلومات عمر جمعة، 
للثقافة  العامة  بالهيئة  المرأة  تمكين  مكتب  ومدير 

مها صقر، ومدير إدارة التنمية الثقافية بالهيئة عصام 
القبائلي، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة.

وألقيت بالحفل عدد من الكلمات أكدت على تعزيز 
مشاركة المرأة الليبية في التنمية التكنولوجية، ودورها 

المهم في عملية التنمية والبحث العلمي.
الخاص  اإلعالن  حفل  خالل  بالجائزة  التعريف  وتم 
الهندسية  العلوم  مجاالت  في  الليبية  بالمرأة 
بالنساء  التعريف  إلى  تهدف  والتي  والتكنولوجية، 

الليبيات الالتي قدمن أبحاثا في هذا المجال.

األشهر  الفوري  التراسل  تطبيق  أن  إخبارية  تقارير  كشفت 
»واتس آب« بصدد طرح تحديث يتضمن تغييرات كبرى في 
ويقدمها  يعرضها  التي  والمعلومات  التطبيق  عمل  طريقة 

لمستخدميه.
أن  إلى  المتخصص  التقني  رادار«  »تيك  موقع  وأشــار 
طريقة  في  كبيرة  تغييرات  سيجري  آب«،  »واتــس  تطبيق 
إضافية  جديدة  معلومات  ستقدم  والتي  تطبيقه،  عمل 

للمستخدمين.
جديد  متصفح  على  آب«  »واتــس  وسيعتمد 

معلومات  يقدم  والــذي  التطبيق،  في  مدمج 
وميزات جديدة على نسخة األندرويد الخاصة 

بالتطبيق.
ويسعى »واتس آب« من خالل التحديث 
إضافية  قدرات  منح  إلى  المرتقب  الجديد 

التطبيق،  في  المستخدمين  لتحكم 
قــدرة  اإلدارة  منح  ــى  إل بــاإلضــافــة 
األخبار  انتشار  في  التحكم  على  أكبر 
األول  والتغيير  الشائعات.  أو  الزائفة 
سيطرح  حيث  العكسي«  »البحث  هو 

في  جــديــدة  ميزة  آب«  »واتـــس 
المدمج  الجديد  المتصفح 
في التطبيق، يوفر إمكانية 
البحث العكسي عن الصور، 

رسائل  داخــل  باألخص 

الدردشة المتبادلة بين أصدقائه أو في أي من المجموعات 
معينة  بدردشة  محددة  إما  ستكون  والتي  لها،  ينضم  التي 
أو تشمل جميع الرسائل التي تبادلها المستخدم عبر »واتس 

آب«.
التي  التوجيه«  إعادة  »معلومات  فهو  الثاني  التغيير  أما 
عدد  عن  للمستخدم  إضافية  معلومات  الميزة  تلك  ستقدم 
أرسلها  معينة  رسالة  توجيه  إعــادة  فيها  تم  التي  المرات 
»معلومات  قسم  فــي  الميزة  تلك  وستظهر  لآلخرين، 
الرسائل«، والتي يمكن الوصول لها عن طريق »نقرة 
معرفة  المراد  الرسالة  على  مطولة« 
يتم  ــن  ول عنها،  المعلومات 
للرسائل  إال  الميزة  تلك  تفعيل 
أكثر من  إلى  إرسالها  تم  التي 
شخص  إلى  وليس  شخص، 

واحد فقط.
بينما التغيير الثالث فهو 
التوجيه«  ــادة  إع »تــكــرار 
الميزة  تلك  على  ويطلق 
 Frequently« اســـم 
والتي   ،»forwarded
توفر معلومات إضافية 
تم  التي  الرسالة  عن 
 4 من  أكثر  توجيهها 
مرات متتالية أو أكثر.

»واتسآب« يجري 3 تغييرات كبرى مرتقبة

املخرجة الليبية نزيهة عريبي تشارك 
في بيروت بفيلم »حقول الحرية« 
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الرعب  قبضة  في  وإحميدة  زكريا  أمضاها  يومًا   64
عناصر  يد  على  بارد،  بدم  القتل  ذمة  وعلى  الخانق 
من  واألول  أكتوبر  من   28 وبين  »داعش«،  تنظيم 
وقتل  خطف  بين  ــاب  اإلره حكايات  تنوعت  يناير 
التنظيم  أســر  في  اإلنسانية  وانتهاك  وتعذيب 
المتطرف، لكن طوق النجاة كان فتحة طعام صغيرة 
ساقتها األقدار لتكتب ألبناء منطقة الفقهاء وتازربو 

بواحة الجفرة )جنوب البالد( عمرًا جديدًا.
في ليلة خيم عليها السكون بالفقهاء، استقبلت 
من  ضيفًا  ساسي  أحمد  البلدي  الفرع  رئيس  أسرة 
ودان، وفيما كان نجله زكريا )26 عامًا( برفقة شقيقه 
وائل يجالسان الضيف في جناح بجوار المنزل، انكسر 

جدار المؤانسة وواجب الضيافة بزلزال »داعش«.
»تركت  زكريا:  يروي  المرعبة  اللحظات  تلك  عن 
تمر  تكد  ولم  الخارجي،  بالجناح  الضيف  مع  أخي 
الخارجي،  الممر  في  ضجيجًا  سمعت  حتى  لحظات 
أحد  على  عنيفة  طرقات  أصوات  قليل  بعد  لتتعالى 

أبواب المنزل، ولم يرد الطارق على شقيقتي«.
ليل  سكون  تكسر  الرصاص  أصوات  بدأت  وهنا 
جانبي  باب  من  خرج  الــذي  زكريا  ليلمح  الفقهاء، 
خاص بالضيوف شخصًا مسلحًا، ويستطرد: »اعتقدت 
في بادئ األمر أنه ينتمي للمعارضة التشادية نظرًا 

لبشرته السمراء، ومشكالت والدي مع عناصرها«.
ولم  رآني،  الرصاص حين  بإطالق  ويضيف: »بدأ 
إال  وائل،  شقيقي  مع  بل  بحوزتي  سالح  هناك  يكن 
وأخواتي  أمي  لحماية  المنزل  بدخول  أسرعت  أنني 
به  اتصلت  الــذي  والــدي  طلب  على  بناء  بسكين، 
هاتفيًا«. عاد صوت طرقات »داعش« على باب منزل 
الباب  فتح  زكريا  نجله  لكن  البلدي،  الفرع  رئيس 
ظنًا أن والده هو الطارق، وُأسقط في يده حين رأى 
مسلحين اثنين، أحدهما أسمر البشرة واآلخر أبيض 
بدأ  الباب  بإغالق  ســارع  وحين  خضراء،  عيون  ذو 

المسلحان إطالق الرصاص.

رائحة الخمر
أخوتي  قائاًل: »طلبت من  روايته  يواصل سرد  وهنا 
وطلب  الجيران  منزل  إلــى  النافذة  عبر  الهروب 
النجدة«، ويضيف: »كسروا الباب علينا بالسالح بعد 
هروب اثنين من أخوتي، وحين سقطت في قبضتهم 
لتنظيم  ينتمون  أنهم  كالمهم  طريقة  من  أدركت 

داعش رغم أن رائحة الخمر تفوح من أفواههم«.
خارج  إلى  بالقوة  زكريا  »داعــش«  عنصرا  اقتاد 
الفرع  رئيس  إذا كان هو  أن سأاله عما  بعد  المنزل 
البلدي، فأجاب بالنفي، وأمام البيت بدأ الداعشي ذو 
العينين الخضراوين ويدعى صالح في استجواب نجل 
أحمد ساسي، ويقول: »أمسك الداعشي الذي ينتمي 
لـ  أنتمي  كنت  إذا  عما  وسألني  لحيتي،  بنغازي  إلى 

)داعش( أو الجيش، فأجبت بالنفي أيضًا«.

رئيس  والدهم  فإن  ساسي،  نجل  رواية  وحسب 
التنظيم من عملية  البلدي كان هدف عناصر  الفرع 
إلى  يقتادوه  أن  قبل  الخاطفون  سأله  إذ  الخطف، 
تواجده، فكانت  النترا« عن مكان  سيارة »هيونداي 
السؤال حين  إجابته بنفيه معرفة ذلك، وتكرر هذه 
أنزاله من السيارة، وسط تصاعد ألصوات الرصاص 

في محيط المنزل.
ورغم بدء رحلة المجهول، إال أن القلق الزم زكريا 
على مصير شقيقه وائل، ويقول: »فوجئت بالضيف 
الوداني في السيارة، وحين كررت سؤاله عن مصير 
حين  اطمأن  قلبي  لكن  بالصمت،  طالبني  شقيقي 
 ،» السيارة  حقيبة  من  يناديني  أخي  صوت  سمعت 
وحذرني  جواري  إلى  تشاديًا  ويضيف: »وضعوا شابًا 

أحدهم من إطالق النار حال تحركي«.
الالفت، أنه انضم إلى قائمة المخطوفين أشخاص 
إلى  هرع  فقد  الحادث،  موقع  إلى  الصدفة  قادتهم 
المكان أحد الجيران ويدعى صالح على صوت صراخ 
زوجة رئيس الفرع البلدي، فضربه الداعشي وأجبره 
زكريا ساسي: »تفاجأت  ويقول  السيارة،  ركوب  على 
في  أخته  لزيارة  جاء  الذي  حسن  عمي  ابن  بخطف 

الفقهاء«.

إجرام »األقطع«
مضت ساعات الخطف العصيبة إلى محطة دامية مع 
»األقطع«، وهو داعشي من مدينة درنة اسمه أسامة، 
المقطوعة،  ساقه  بسبب  اللقب  هذا  عليه  وُأطلق 
ويقول: »نزل األقطع من سيارة نوع تويوتا، وأيقنت 
أحد  أنه  إذ  أنهم دواعش حين تعرفت على هويته، 

الذين ظهروا في فيديو حادث بوابة الفقهاء«.
استعاد  وقد  صالح،  يقول  هكذا  أخي«  »قلتلوا 
وجهه عالمات الصدمة واأللم، ويقول: »نزل األقطع 

ورد  مرتدين،  وجدنا  صالح  له  فقال  السيارة،  من 
األقطع أين هم؟ فأخرج صالح ثالثة شباب من شنطة 
الرصاص  عليهم  وأطلق  وائل،  أخي  بينهم  السيارة 

بعد أن طلب منهم االنبطاح على األرض«.
توقفت أنفاس الحياة في قلب وائل )نجل رئيس 
»علمت  شقيقه:  ويقول  الفقهاء(،  في  البلدي  الفرع 
بعد ذلك أن أخي أخبرهم بأنه يعمل في الجيش حين 
من  بالجيش  يلتحق  لم  أنه  رغم  عمله،  عن  سألوه 
قبل«، وال تزال الدهشة تالحق زكريا الذي يتساءل: 

»ال أدري لماذا قال لهم ذلك؟!«.
عناصر  لسان  على  يتجدد  السؤال  عاد  أخرى  مرة 
البلدي،  الفرع  رئيس  وجود  مكان  حول  »داعــش« 
مسامع  على  السؤال  هذا  الليبي  الداعشي  كرر  إذ 
المخطوف، الذي كانت إجابته بالنفي، لكن األسئلة 

لم تتوقف وتطرقت إلى جوانب أخرى.
السلفية(،  )أين  الداعشي  »سألني  زكريا  ويوضح 
فعاجلني  مميزة(،  عالمة  للسلفي  )هــل  فأجبته 
فكان  سلفي؟(،  الجامع  خطيب  )هــل  آخــر  بسؤال 
ويضيف:  اإلجابة«،  هو  السابق  السؤال  على  الرد 
»خالل االستجواب سألني )هل يتحدث الخطيب عن 

داعش؟(، فأجبته بالنفي«.
الكتيبة  بقدوم  معلومات  »داعش«  تنظيم  تلقى 
بيان  قراءة  إلى  األقطع  فسارع  للجيش،  التابعة   28
الخطف، بعد أن تعمد وضع زكريا وابن عمه حسن 

إلى  المسجل في رسالة واضحة  التصوير  في خلفية 
مرة  عاد  الدماء  مشهد  لكن  البلدي،  الفرع  رئيس 
الليبي،  الداعشي  يد  على  حسن  قتل  فقد  أخــرى، 
على  أخرى  رصاصات  بإطالق  سوداني  آخر  وســارع 

الجسد المدرج بالدماء.

الطريق إلى السجن
السيارات  مضت  »داعــش«،  سجن  إلى  الطريق  في 
التي تحمل المخطوفين التسعة على مجموعتن، نحو 
ويقول:  غدوة.  منطقة  في  ومزرعة  الهروج،  صحراء 
»وصلنا متأخرين إلى المزرعة الساعة الثامنة صباحًا، 
طوال  غريبة  أجسامًا  يدفنون  كان  الدواعش  ألن 

الطريق. علمت بعد ذلك أنها ألغام«.
عناصر  وضعت  داعش،  سجن  أو  المزرعة،  وفي 
رأس  على  ضاغطًا  بالستيكيًا  رأس  غطاء  التنظيم 
إزاحته ألنه مؤلم،  زكريا، وحين طلب منهم  وعيني 
بالدماء،  وضعوا لي وشاحًا على عينين كان مخضبًا 
استراحة  بها  مزرعة  داخل  نفسي  »وجدت  ويقول: 

حين أزحت الشال قلياًل عن عيني«.
األخيرة  المحطة  هي  المزرعة  تلك  تكن  لم 
إلى  المخطوفين  »داعش«  تنظيم  نقل  إذ  للخطف، 
حاوية في مزرعة أخرى، ويوضح »كان أمير المجموعة 
يمني الجنسية، ويستجوب الرهائن يوميًا، ويسألهم 
تقنية  طريق  عن  سكنهم  وأماكن  العسكريين  عن 

»جي بي إس«.
وسأله  زكريا،  مع  التحقيق  التنظيم  عناصر  بدأت 
األقطع حول ما إذا كان يتبع حفتر، ومكان أبيه، فرد 
عليه  تحصلنا  »لو  األقطع:  فقال  مكانه،  يجهل  بأنه 
لقتلناه ألنه سلم اثنين من داعش للجيش الليبي«، 
أما األمير اليمني فكان يهدد ويتوعد في حال لم يتم 
اإلفراج عن الدواعش الذين ضبطهم الجيش، وتوعد 

بشن غارات أخرى على الفقهاء وخطف المزيد«.
في هذه األثناء كان المخطوفون يتابعون عناصر 
»داعش« عبر فتحات الحاوية، ويقول زكريا: »كانت 
فترة  وبعد  القمر،  اكتمال  عند  تحركاتهم  جميع 
وخطفوا  تازربو  مدينة  على  أغــاروا  قمري  يوم  في 
ويعبر  الحاوية«،  في  معنا  وحبسوهم  شخصًا   12
للخداع،  الرهائن  »يفرقون  بأنهم  اعتقاده  عن 
قائاًل:  ويردف  الحاوية«.  نفس  في  يجمعونهم  ثم 
»الحظنا أن تلك المزرعة مجهزة لهذا األمر، ووجود 
آثار آلخرين قبلنا، حيث إن الحاوية بها فتحتان فقط، 
الحاوية  أسفل  واألخــرى  للتهوية  بالسقف  واحــدة 

للطعام حتى ال يضطروا لفتح باب الحاوية«.

الهروب
65 يومًا لم تفارق فكرة الهروب مخيلة  وعلى مدار 
أحدهم  إخفاء  في  فكروا  أنهم  حتى  المخطوفين، 
في برميل خاص بقضاء الحاجة واإلبالغ عن هارب، 

حتى يُنقل المخطوفون من المزرعة، ويفر الشخص 
النجاة  لكن طوق  وينقذهم«،  البرميل  الموجود في 

جاء من حيث ال يتوقع أحد.
توصل المخطوفون إلى فتحة الطعام، ومساعدة 
رهائن مدينة تازربو في توسعة الفتحة حتى يتمكن 
غدوة وطلب  مدينة  إلى  والذهاب  الهرب  من  اثنان 
المساعدة، أحدهما إحميد إحميدة صالح الذي يعمل 
خروجه  خالل  »داعش«  عناصر  وخطفته  ميكانيكيًا، 

في رحلة برفقة أصحابه خارج المدينة.
يلتقط إحميدة أطراف الحديث قائاًل: »هربت في 
أني سأعود،  زمالئي  ووعدت  مساًء  السابعة  الساعة 
ووصلت مدينة غدوة الساعة التاسعة ووجدت كشك 
سجائر، وطلبت منه الهاتف، وحين سألني ما األمر؟ 
وأود  الهاتف  وبها  سيارتي  سرق  أحدهم  أن  أجبته 
إبالغ الشرطة«، ويستطرد بالقول: »اتصلت بسرية 
خالد بن الوليد وانتظرتهم حين وصلوا وأوصلتهم 

إلى مكان المزرعة«.
بدأت المناوشات بين سرية خالد بن الوليد والدعم 
يراقبون  المخطوفون  وكان  المجاورة،  المدن  من 
إلى  الحديث  ويعود  الحاوية،  فتحات  من  المشهد 
كمال )نجل رئيس الفرع البلدي( ويقول: »سمعناهم 
يبلغون رفاقهم في المزرعة األخرى، وشاهدنا األمير 
يوضح  فيما  هروبه«،  أثناء  حقيبته  يحمل  اليمني 
إحميدة قائاًل: »هناك من فجر نفسه، أو هرب، أو لقي 
عمليات  وينفذون  موجودين  مازالوا  لكنهم  حتفه، 
أجرت سرية  الحاوية،  فتح  وبعد  غدوة«..  في  خطف 
سيارة  ووجــدوا  تمشيط،  عمليات  الوليد  بن  خالد 
لعملية  مجهزة  كانت  أنها  الواضح  من  مفخخة، 
قصة  لتنتهي  وأسلحة،  أموال  إلى  إضافة  إرهابية، 
مخطوفي الحاوية لكن ال تنتهي قصص الخطف على 

يد هذا التنظيم اإلرهابي.

فتحة طعام وكشك سجائر أنقذا مخطوفي الفقهاء وتازربو من مجزرة

 رائحة الخمر كانت تفوح من أفواه »الدواعش«
 الصدفة قادت بعض األبرياء إلى حاوية المزرعة

 »األقطع« أصر على وضع زكريا في التسجيل المصور

 »الدواعش« دفنوا ألغاماً على طول الطريق إلى غدوة
 األمير اليمني توعد بشن غارات أخرى على الفقهاء

 المخطوفون فكروا في الهروب بـ»برميل قضاء الحاجة«

الوسط: جيهان الجازوي

 يومًا داخل حاوية »داعش«

نزالء ينفون سوء املعاملة ويطالبون بالترحيل

النجاة من البحر لجحيم البر.. »الوسط« ترصد معاناة مهاجري مركز إيواء سبها
البحر  قلب  فــي  ــا  غــرًق الــمــوت  مــن  النجاة 
المهاجرين  حياة  لتغيير  كــافٍ  غير  المتوسط 
متردية  معيشية  أوضاع  ظل  في  الشرعيين  غير 
تعاني  تزال  ال  والتي  بليبيا،  االحتجاز  مراكز  في 
المؤسسات  إزاءهــا  تعجز  متدنية،  خدمات  من 
األوضاع  إلى  بالنظر  لألفضل  تغييرها  في  الليبية 

التي تواجهها. الصعبة  االقتصادية 
األراضي  على  يتدفقون  المهاجرون  يزال  وال 
وهم  المجاورة،  األفريقية  ــدول  ال من  الليبية 
مليون  بنحو  أعدادهم  تقدر  الذين  الوافدون 
رفض  وســط  ليبيا،  في  عالقين  بقوا  مهاجر 
مواطنيها،  استعادة  أفريقيا  غرب  من  بلدان 
في  بالمساعدة  ومطالبة  ليبي  برفض  يقابل 
ترحيل  ثم  ومن  االحتجاز  مراكز  أوضاع  تحسين 

بلدانهم األصلية. إلى  المحتجزين 
»الوسط«  رصدت  اإليواء  مراكز  من  وكغيره 
في جولة ميدانية معاناة المهاجرين داخل مركز 
اإلمكانيات  قلة  في  تمثلت  والتي  سبها،  إيواء 
للمهاجرين،  الخدمات  تقديم  دون  تحول  التي 
فضاًل عن أحاديث متفرقة لمهاجرين ومسؤولين 

اليومية. المعيشية  عن تفاصيل األمور 

والتجهيزات غياب صيانة 
»الوسط«  مراسل  مع  تحدثوا  المسؤولون 
أحمد  أيمن  الرائد  قال  اإلمكانيات، حين  قلة  عن 
المركز  إن  سبها  إيــواء  مركز  مدير  عبدالقادر 

يعاني من عدم صيانة المرافق مثل عنابر اإليواء 
ودورات المياه إلى جانب الصرف الصحي والمطبخ 
. ومتحدًثا عن وضع متدنٍ بغياب أقل اإلمكانيات 
تحتاج  اإلدارة  أن  إلى  عبدالقادر  أشار  المعيشية، 
على  يحتوي  المركز  لكون  مكتبية،  تجهيزات  إلى 
خمسة أقسام أو إدارات تعمل فى مكتبين فقط، 
كما ال يوجد بهم تجهيزات مثل أجهزة الحاسوب 
أو طابعة، هذا فضاًل عن أّن أغلب عناصر اإلدارة 
فى  جالسون  أو  واقفون  وهم  بأعمالهم  يقومون 
يوجد  ال  الحراسة  غرفة  أّن  حتى  المكتب،  ممرات 
إلى  المركز  أو دورة مياه، كما يفتقر  فرش مبيت 

والتجهيزات. والمالبس  السيارات 
الصحي الوضع 

إلى  المركز  مدير  فأشار  الصحي  الوضع  عن  أما 
ممرض  وجود  عدم  مع  للغاية،  سيئ  الوضع  أن 
نقل  ويتم  إسعاف،  سيارة  أو  عيادة  أو  مناوب 
المريض بالسيارات العاملين الخاصة، السيما مع 
بأمراض خطيرة  النزالء مصابون  عدد من  وجود 
ما يهدد  الكبدي وهو  الوباء  ومعدية مثل مرض 

النزالء أيضًا. العاملين وبقية 

داخل  التغذية  على  ينطبق  نفسه  السيئ  األمر 
مركز اإليواء، حيث جرى التعامل مع إحدى شركات 
التموين بشكل فردي لتقديم ثالث وجبات يومية 
ورغم  المادية.  اإلمكانيات  قلة  رغم  النزالء،  إلى 
انتهاكات  عن  تحدثت  وحقوقية  دولية  تقارير  أّن 
عن  تحدثوا  محتجزين  لكنّ  اإليواء  مراكز  داخل 
إيواء  مركز  في  العاملين  قبل  من  حسنة  معاملة 

سبها، بيد أّن المشكلة تتمثل في قلة المكانيات 
المتاحة وأبسط مقومات الحياة الكريمة.

ممتازة معاملة 
يدعى  ســودانــي  مهاجر  قــال  المضمون  بهذا 
المركز  عناصر  معاملة  إّن  البشير«  »الناير 
»ممتازة«، نافيًا وجود أية حاالت تعدي بالضرب 
أو اإلهانة، باإلضافة إلى أّن وجبات الطعام تقدم 
ظروًفا  يعاني  يــزال  ال  الجميع  ولكن  بانتظام، 

للغاية. صحية سيئة 
بمرض  مصاب  بأنه  حديثه  البشير  ويواصل 
أو  عيادة  وجــود  عدم  مع  السيما  المعدة،  فى 
طبيب معالج أو حتى عناصر تمريض، ورغم ذلك 
الحاالت  لنقل بعض  المركز  في  العاملون  يتطوع 
يتم  حيث  الخاصة،  بسياراتهم  المستشفى  إلى 
إيجاد  ضرورة  إلى  داعيًا  األدوية،  بعض  تقديم 
إلى  ونقلهم  أوضاعهم  لمعالجة  عاجلة  حلول 

بلدانهم.

جنسية  يحمل  »سامويل«  يدعى  آخر  مهاجر 
 5 قبل  ليبيا  إلــى  قــدومــه  قصة  يسرد  غــانــا، 
والنيجر  غانا  مــن  شاقة  رحلة  فــي  ســنــوات، 
فى  مكث  حيث  ليبي،  دينار   1750 وقتها  كلفته 
سبها  إلى  االنتقال  قبل  سنوات،   3 طرابلس 
وغيرها،  مزراع  عدة  فى  للعمل  عامين،  لمدة 
وبعض  هاتفه  وسرقة  للسطو  يتعرض  أن  قبل 
القبض  األمنية  الجهات  ألقت  وبعدها  المال، 
بينما  سبها،  إيــواء  مركز  إلى  واقتياده  عليه 

بلده. إلى  بالعودة  يحلم 
السوداني  المهاجر  عيسى  يعقوب  ــا  أم
الوبائي،  الكبدي  بمرض  مصاب  أنه  إلى  فأشار 
مهاجرًا   20 حــوالــي  وجـــود  ــى  إل بــاإلضــافــة 
الرعاية  غياب  وسط  نفسه،  بالمرض  مصابون 
في  مكث  أنــه  لى  الفتًا  األدويــة،  أو  الصحية 
ينقل  أن  قبل  بنغازي  فى  قنفودة  إيــواء  مركز 
لم  لكن  بلده،  إلى  ترحيله  بغرض  سبها  إلى 
بالتزامن  الخصوص،  هذا  في  إجــراء  أي  يتخذ 
سفارة  داعيًا  متدهور،  ونفسي  صحي  وضع  مع 
التحرك  الدولية بضرورة  الهجرة  بالده ومنظمة 

بلده. إلى  لترحيلهم  السريع 
والدولي  األوروبــي  االهتمام  يركز  وبينما 
ومواجهة  أحيانًا  الهجرة  مسببات  معالجة  على 
في  التفكير  فإن  أخرى،  أحيانًا  العبور  عمليات 
يبقى  الليبية  األراضي  على  المحتجزين  أحوال 
والخدمي،  المادي  االهتمام  دائرة  عن  بعيدًا 
بضرورة  متعددة  ليبية  بمطالب  يواجه  ما  وهو 
دعم تلك المراكز ماليًا. وتفاقمت قضية الهجرة 
المهربون  يستغل  إذ   ،2011 منذ  الشرعية  غير 
اآلالف  عشرات  لنقل  ليبيا  تسود  التي  الفوضى 
فيما  ــا،  أوروب باتجاه  سنويًّا  المهاجرين  من 
األزمة.  تفاقم  من  باستمرار  األوروبيون  يشكو 
والدول  األوروبي  االتحاد  فيما يمارس  يأتي هذا 
الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال 
والمغرب  »مصر  أفريقيا  شمال  في  للمهاجرين 
ترفضه  ما  وهــو  والــجــزائــر«،  وليبيا  وتونس 

الدولة. حكومات هذه 
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محليات 04

الوسط – عالء حموده

بنغازي - ابتسام أغفير

حظي الملتقى الوطني بدفعة دولية وأوروبية 
مدينة  في  انعقاده  من  شهر  من  أقل  قبل  قوية 
إلى   14 من  الفترة  خالل  أممية  برعاية  غدامس 
16 أبريل المقبل، وهو ما ترجمته مواقف داعمة 
واالتحاد  الدولي  األمن  مجلس  عن  صدرت 
إلى  قوية  رسائل  طياتها  في  وحملت  األوروبي، 
األطراف اإلقليمية والمحلية المؤثرة في المشهد 

الليبي.
المبعوث  بدأ  الدولي،  الزخم  هذا  خضم  وفي 
بنود  بعض  كشف  في  سالمة  غسان  األممي 
أجندة الملتقى والتي ظلت لغزًا يحير السياسيين 
والمحللين، بينما كان المتغير الذي أعاد عالمات 
الزيارة  هو  الليبي  المشهد  إلى  االستفهام 
المفاجئة للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر 
إلى المملكة العربية السعودية غداة لقاء مع وفد 

أوروبي.
مع  تليفزيوني  حوار  وخالل  األممي،  المبعوث 
قناة »الجزيرة« كشف عن بند من بنود الملتقى 
تصريحات  في  ضمنيًا  عنه  تحدث  طالما  الوطني 
»االنتخابات،  أن  إلى  بوضوح  أشار  إذ  سابقة، 
ستُناقش  األمور  من  والعديد  تنظيمها،  وقانون 
هذا  وفق  وتعهد  الوطني«،  الملتقى  خالل 
لمساعدة  األمن  مجلس  إلى  بالعودة  السيناريو 
من  وإيقاف  االنتخابات،  إجراء  على  الليبيين 
يعرقلها في حال جرى التوافق على هذه التفاصيل 

خالل الملتقى.

الداخل  إلى  تحذيرية  رسائل  وجه  سالمة 
والخارج قبل الملتقى نافيًا نيته »تمرير صفقات«، 
إذ وعلى الصعيد الداخلي اتهم الطبقة السياسية 
في ليبيا بأن »لديها كمًا كبيرًا من الفساد يندى 
بجني  يسمهم  لم  أشخاصًا  متهمًا  الجبين«،  له 
استثمارها  يجري  المناصب«  من  طائلة  »ثروات 
فقد  للخارج،  رسائله  صعيد  على  أما  ليبيا.  خارج 
في  تتدخل  يسمها(  )لم  دول  عشر  عن  تحدث 
ليبيا، مشيرًا إلى أنه يعمل مع األمين العام لألمم 
بالتطورات  ويبلغه  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
التخاذ  بها  األمن  مجلس  يبلغ  كي  بشأنها 

اإلجراءات الالزمة حيالها.
السرية  نهج  تلتزم  األممية  البعثة  تزال  وال 
بالملتقى  المشاركين  قائمة  على  والتعتيم 
قائمة  حدد  سالمة  أن  رغم  اختيارهم،  ومعايير 
المشاركين لتتراوح بين 120 إلى 150 شخصية، 
واستمرارًا لنهج الغموض -وحسب مراقبين- فقد 
لوائح  تداول  من  التحذير  األممي  المبعوث  كرر 
واحدة  الئحة  سوى  توجد  ال  بينما  للمشاركين، 
المشاركين  بإبالغ  البعثة  تقوم  حيث  بحوزته، 

تباعًا.
عضو  دعوة  سياق  وفي  األثناء،  هذه  في 
كراكسي،  ستيفانيا  اإليطالي  الشيوخ  مجلس 
موقفها  تقييم  إعادة  إلى  اإليطالية  الحكومة 
المشاركين  قالت عن  ليبيا،  المستجدات في  من 
في  حتمًا  نفسه  المؤتمر  »يجد  الملتقي:  في 
رئيس  جانب  من  الضعف  من  المزيد  مواجهة 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السراج 
القائد  يقودها  التي  القوات  تعزيز  مع  والمتزامن 

العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وخاصة 
في جنوب البالد«.

األممية  البعثة  تحركات  دائرة  تتوقف  لم 
وليامز  ستيفاني  نائبته  إن  بل  سالمة،  عند 
سجلت حضورًا واضحًا في المشهد، إذ زارت هذا 
والبلديات  والمناطق  المدن  من  عددًا  األسبوع 
عددًا  والتقت  الوطني،  الملتقى  لبحث  ليبيا  غرب 
واألمنية  والسياسية  االجتماعية  القيادات  من 

والمحلية ومنظمات المجتمع المدني.
عمداء  مع  لقاء  وخالل  المثال،  سبيل  على 
والخمس  لزليتن  البلدية  المجالس  وممثلي 
وقصر األخيار في مبنى بلدية زليتن، قالت وليامز 
انتخابات  إجراء  إلى  يهدف  الوطني  »الملتقى  إن 
برلمانية ورئاسية في ليبيا والحرص على مدنية 
الدولة«، وفي لقاء آخر في مدينة مصراتة أكدت 
الليبيين  وحثت  الوطني  الملتقى  إنجاح  »أهمية 

الغالبة  الليبية  اإلرادة  على االستفادة من توافق 
المؤسسات  لتوحيد  الدولي  المجتمع  ودعم 

السيادية وإنهاء االنقسام«.
هو  وليامز  تقصده  الذي  الدولي  الدعم  ولعل 
ما ترجمه أعضاء مجلس األمن عبر تأكيد »الدعم 
المتحدة  األمم  وبعثة  سالمة،  لغسان  الكامل« 
سياسي  حل  في  للتوسط  بـ»سعيهما  ليبيا  في 
في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات سلمية 

وذات مصداقية«، وفق بيان صادر عن المجلس.
مجلس األمن، ووفق البيان، دعا »جميع الدول 
األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية 
إلى التوحد لدعم الممثل الخاص في هذه المرحلة 
االنتقالية الحرجة في البالد«، وأكد أعضاء مجلس 
فرصة حاسمة  يوفر  الوطني  المؤتمر  »أن  األمن 
لجميع الليبيين لتنحية خالفاتهم جانبًا وممارسة 
ضبط النفس لصالح البالد والشعب الليبي، ودعا 

جميع الحضور في المؤتمر الوطني إلى االجتماع 
الليبية  العملية  هذه  في  نية  بحسن  لالنخراط 

التي تقودها ليبيا«.
أما االتحاد األوروبي، وعقب زيارة سفرائه إلى 
القائد  ولقائهم  الماضي،  الثالثاء  بنغازي  مدينة 
العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر 
لجنة  رئيس  برئاسة  النواب  مجلس  من  ووفدًا 
العقوري،  يوسف  بالمجلس  الخارجية  الشؤون 
الملتقى ماليًا«. يشار  االتحاد بـ»دعم  فقد تعهد 
سفراء  ضم  األوروبي  الدبلوماسي  الوفد  أن  إلى 
والجمهورية  وبلجيكا  والنمسا  األوروبي،  االتحاد 
التشيكية وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا 

وهولندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد.
عن  صادر  بيان  وحسب  بنغازي،  اجتماعات 
السفراء  الجتماعات  تكملة  »تأتي  األوروبي 
األوروبيين المشتركة التي عقدوها في العاصمة 
طرابلس يوم 12 مارس الجاري، والتي استهدفت 
إعادة تأكيد دعم االتحاد األوروبي جهود سالمة 
الرامية إلى إنهاء المرحلة االنتقالية، وحث جميع 
الجهود لضمان  وراء هذه  االلتفاف  األطراف على 

نجاح الملتقى«.
السفراء  لقاء  على  واحد  يوم  يمر  يكد  ولم 
األوروبيين مع حفتر، حتى كانت زيارته المفاجئة 
الملك  ولقائه  السعودية  العربية  المملكة  إلى 
سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد األمير محمد 
الرياض،  السعودية  العاصمة  في  سلمان  بن 
فحوى هذه  واضحة عن  تسريبات  تخرج  لم  فيما 
المباحثات، فيما يقول مراقبون إنها »زيارة ألحد 
أهم الحلفاء اإلقليميين لحفتر بحثًا عن مزيد من 

الدعم قبل انعقاد الملتقى«.
غامضًا  السياسية  األجسام  موقف  يزال  وال 
الليبيون  يترقب  إذ  الملتقي،  في  المشاركة  من 
اإلثنين  التي ستُعقد يوم  النواب  جلسة مجلس 
لمناقشة  وتخصص  المقبل،  أبريل  من  األول 
رئيس  قال  المقابل  في  المجلس،  موقف 
إن  المشري،  خالد  للدولة،  األعلى  المجلس 
للمبعوث  شفوية  رسالة  نقلت  المجلس  رئاسة 
رسمي،  غير  لقاء  في  سالمة  غسان  األممي 
الملتقى  حول  المجلس  تساؤالت  متضمنة 
في  للدعم  األممية  البعثة  ترعاه  الذي  الوطني، 

. ليبيا
بالعاصمة  للمجلس  عادية  جلسة  وخالل 
طرابلس، قال المشري »طلبت منه تأجيل موعد 
القديم  الموعد  من  أدنى  كحد  شهرًا  انعقاده 
وهو  المنتخبة،  لألجسام  الممثلين  عدد  وزيادة 
ما تم بالفعل«. وأضاف إن »الرئاسة طلبت من 
جدول  حول  إيضاحات  أيضًا  األممي  المبعوث 

المتوقعة«. والمخرجات  الملتقى  أعمال 
واإلقليمية  المحلية  التطورات  تسارع  ومع 
الوطني،  الملتقى  انعقاد  تسبق  التي  والدولية 
للجيش  عسكرية  تحشيدات  عن  األنباء  جاءت 
األسئلة  من  بمزيد  لتلقي  البالد  غرب  الوطني 
وهو  الليبي–الليبي،  المحفل  هذا  طريق  في 
إذا  ما  حول  التساؤل  إلى  للمراقبين  حدا  ما 
على  ضاغطة  مناورة  ورقة  الخطوة  هذه  كانت 
الباب  وتفتح  بل  المؤتمر؟..  في  المشاركين 
انعقاد  على مخاوف من نزاع عسكري قد يعطل 

نتائجه! يجهض  أو  الملتقى 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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امللتقى الوطني: دعم دولي بانتظار التوافق على االنتخابات

إنشاء مساحات خضراء ومكان مخصص لذوي 
اإلعاقة ومساحة حرة للرسم على الجدران 

ومسرح مصغر إلقامة األنشطة

 رسائل املبعوث األممي إلى الداخل 
واخلارج.. ونهج السرية والتعتيم 

يحجب قائمة املشاركني

طرابلس – الوسط

مفتاح  ليبيا  في  األمنيّ  الوضع  »استقرار 
سوق  إلى  بكثافة  المصريّة  العمالة  عودة 
هي  المصريّة  فالعمالة  الليبيّة،  العمل 
الخيار األنسب للسوق الليبيّة، نظرًا للقرب 
التكلفة  ولقلة  البلدين،  بين  الجغرافيّ 
مقارنة بالدول األخرى«، هكذا علق محللون 
لتنظيم  الليبية   – المصرية  االتفاقية  على 

دخول العمالة المصريّة إلى ليبيا.
فاتفاقيّة تنظيم دخول العمالة المصريّة 
إلى ليبيا، التي عقدتها السلطات المصريّة 
أن  على  تنص  الجاري،  الشهر  والليبيّة، 
يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في 
مدينة السّلوم المصريّة، واآلخر في مدينة 
البلدين،  الحدود بين  الليبيّة على  مساعد 
ويعد بموجبها كشوف بالعمّال المصريّين 
أمنيّة  أجهزة  جانب  من  أمنيًّا  وفحصهم 

سياديّة مصريّة قبل عبورهم إلى ليبيا.

طابع أمني
للغرف  العام  االتحاد  رئيس  وطالبَ 
الوكيل،  أحمد  المصريّة،  التجاريّة 
بضرورة عمل الجانبين المصريّ والليبيّ 
على إعادة أكثر من مليونيّ مصريّ كانوا 
يعملون في ليبيا قبل 2011، بعد أن عاد 
عدم  نتيجة  مصر  إلى  منهم  كبير  عدد 
االستقرار السياسيّ واألمنيّ في ليبيا منذ 

ذلك التوقيت.
المركز  في  الباحث  قال  جانبه،  من 
الليبيّة  للمندوبيّة  التابع  اإلعالميّ 
العربيّة،  الدول  جامعة  لدى  الدائمة 
تصريحات  في  الشريف،  فتحي  محمّد 
االتفاقيّة  »تلك  إّن  »المونيتور«:  إلى 
خطوة  وهي  وتنظيميّ،  أمنيّ  طابع  ذات 
العمالة  عودة  أجل  من  مهمّة  تمهيديّة 
ظّل  في  أخرى،  مرّة  ليبيا  إلى  المصريّة 
قبل  من  مشتركة  سياسيّة  إرادة  وجود 
الجانبين المصريّ والليبيّ«، وهو ما دفع 
إلى االتفاق بين البلدين على تنظيم حركة 
مرور العمّال على الحدود بينهما من أجل 
من  وكذلك  األمنيّ،  موقفهم  من  التأّكد 
أجل التنسيق للدفع بالحجم والنوعيّة من 

العمالة التي تريدها سوق العمل الليبيّة.
والمستشار  الرسميّ  الناطق  ورفض 
المصريّة،  العاملة  القوى  لوزارة  اإلعالميّ 
هيثم سعد الدين، التعليق على االتفاقيّة، 
معتبرًا أنّها »تتعّلق بالجهات األمنيّة في 
البلدين، وليس للوزارة دخل فيها«، مؤّكدًا 
أن استقرار الوضع األمنيّ في ليبيا هو مفتاح 
سوق  إلى  بكثافة  المصريّة  العمالة  عودة 

العمل الليبيّة.

الخيار األنسب
لدراسات  المصريّة  الجمعيّة  رئيس  وقال 
الجامعة  في  الهجرة  وأستاذ  الهجرة 
زهري:  أيمن  الدكتور  بالقاهرة،  األميركيّة 
األنسب  الخيار  المصريّة  »العمالة  إّن 
للسوق الليبيّة، نظرًا للقرب الجغرافيّ بين 
المصريّة  العمالة  لتوافر  وكذلك  البلدين، 
الماهرة وشبه الماهرة بتكلفة قليلة، مقارنة 

بتكلفة العمالة من دول أخرى«.

هو  المصريّ  »العامل  أن  إلى  وأشار 
الوقت  في  الليبيّة  للسوق  األوّل  المرشّح 
الحاليّ. ومن المتوّقع أن يعود حجم العمالة 
المصريّة هناك كما كانت قبل العام 2011، 
عامل  مليون   1.7 حوالى  هناك  كان  حيث 
مصريّ في ليبيا، في حين أّن أعداد العمالة 
المصريّة في الوقت الحاليّ ال تتجاوز الـ300 
ألف عامل، في ظّل غياب التقديرات الرسميّة 
المصريّين  العمّال  بعض  وسفر  الدقيقة 

بطريقة غير شرعيّة«.
مركز  ورئيس  االقتصاديّ  الخبير  وأشار 
واألبحاث،  االقتصاديّة  للدراسات  العاصمة 
»اتفاق  أّن  إلى  الشافعي،  خالد  الدكتور 
البلدين على تنظيم عبور العمالة المصريّة 
إلى ليبيا وتنسيقه خطوة مهمّة للغاية في 
ليبيا  إلى  المصريّة  العمالة  عودة  سبيل 
بشكل كثيف، وهو سوف ينعكس بالضرورة 
على االقتصاد الوطنيّ بشكل إيجابيّ ألنّه 
يزيد من العملة الصعبة لدى البنك المركزيّ 

المصريّ«.
أعلن  المصريّ  المركزيّ  البنك  وكان 
في فبراير الماضي ارتفاع إجماليّ تحويالت 
المصريّين العاملين في الخارج خالل العام 
2018 لتبلغ حوالي 25.5 مليار دوالر، وتعتبر 
التحويالت بذلك أعلى مصادر العملة الصعبة 
البنك  بيانات  وفق  المصريّ  االقتصاد  في 

المركزيّ.

إعادة اإلعمار
وقال خالد الشافعي إن »للشركات المصريّة 
المتخصّصة في البناء والتشييد باعًا طوياًل 
في عمليّات إعادة اإلعمار. ولذا، سوف يكون 
لها دور كبير في ليبيا خالل المرحلة المقبلة، 
في  المتوّقع  االرتفاع  مع  جنب  إلى  جنبًا 
الطلب على العمالة المصريّة التي تحظى 

بقبول واسع في السوق الليبيّة«.
من جهته، قال محمّد أبو ياسين، وهو 
شاب مصريّ كان يعمل في ليبيا منذ العام 
2012 حتى أواخر العام 2016: »كنت أعمل 
في مجال البناء بمدينة بنغازي، ولكن لألسف 
لتعرّضي  نظرًا  هناك،  عملي  أكمل  لم 
اضطراري  إلى  أدّت  العمل  أثناء  إلصابة 
للعودة إلى مصر، ولم يكن هناك أيّ تأمين 
صحيّ لي في ليبيا ألنّي سافرت بطريقة غير 

شرعيّة عبر الحدود بين البلدين«.

أضاف: »في الوقت الحاليّ، هناك شباب 
مصريّون يرغبون في السفر للعمل في ليبيا 
في ظّل عدم وجود فرص عمل متاحة لهم 
الوضع  ن  تحسُّ ظل  في  وكذلك  مصر،  في 
متاحة  ووجود فرص عمل  ليبيا  في  األمني 
أفضليّة  هناك  أّن  على  عالوًة  للمصريين 

للعامل المصريّ في سوق العمل الليبيّة«.
مصريّ  شاب  وهو  علي،  محمّد  أمّا 
تجارة  بكالوريوس  على  حاصل  عشرينيّ 
من جامعة القاهرة، فيرفض السفر إلى ليبيا 
بشكل غير شرعيّ، وقال: »أسعى إلى العمل 
في ليبيا بطريقة قانونيّة، وأن تكون فرصة 
عمل جيّدة، واختياري لدولة ليبيا بالتحديد 

ألنّها قريبة من مصر«.
شاب  وهو  الاّلهوني،  محمود  قال  فيما 
ثالثينيّ عاطل عن العمل في الوقت الحالي: 
»كنت أعمل في ليبيا منذ العام 2008 حتّى 
بعد  مصر  إلى  عدت  حيث   ،2011 العام 
تدهور األوضاع األمنيّة هناك. وخالل الفترة 
إلى  أخرى،  مرّة  للسفر،  أستعدّ  الحاليّة، 
ليبيا، في ظّل تحسّن الوضع األمنيّ بشكل 
نسبيّ«. أضاف: »ال توجد فرص عمل متاحة 
في مصر بالشكل الكافي. ولذا، فإّن ليبيا هي 
من  مجموعة  مع  أستعدّ  وإنّي  جيّد،  خيار 
أصدقائي للسفر إليها وإقامة مشروع خاصّ 
السوق  في  متاح  هو  ما  في  العمل  أو  بنا 

الليبيّة«.
بشكل  السفر  حظرت  قد  مصر  وكانت 
 2015 العام  فبراير  منذ  ليبيا  إلى  نهائيّ 
لكن  ليبيا،  في  األمنية  األوضاع  تدهور  إثر 
ن األوضاع نسبيًّا في ليبيا خالل  بعد تحسُّ
العمدة،  فقد طالب مهدي  األخيرة  األشهر 
النواب عن محافظة مطروح،  عضو مجلس 
في يناير من العام الجاري بضرورة إعادة فتح 
منفذ السلوم البريّ أمام العمالة المصريّة 
في ظل تهريب العمالة المصريّة إلى ليبيا 

بشكٍل غير قانونيّ.
الوفاق  حكومة  في  العمل  وزير  وكان 
الوطني، المهدي األمين، قال في تصريحات 
إلى جريدة »األخبار« المصريّة خالل أبريل 
المصريّة ستكون لها  العمالة  إّن  الماضي 
خالل  ليبيا  إعمار  إعادة  فترة  في  األولويّة 
من  تملكه  لما  نظرًا  المقبلة،  المرحلة 
مهارات وقدرات فنيّة هائلة تركت بصمات 

واضحة في ليبيا خالل مرحلة ما قبل الثورة.

المشروع خالل خمسة أشهر فقط االنتهاء من تنفيذ 

تفاصيل مخطط كورنيش 
بنغازي الجديد

عن  الحرب  سنوات  غبار  نفض  بنغازي  مدينة  تحاول 
من  أنحائها  على  الجمال  معالم  رسم  وإعادة  وجهها 
الجهات  التي تعكف  الكورنيش  جديد، السيما منطقة 
الستقبال  الالئق  بالشكل  تجهيزه  على  المختصة 
ومكان  خضراء،  مساحات  إنشاء  عبر  الصيف،  موسم 
على  للرسم  حرة  ومساحة  اإلعاقة،  لذوي  مخصص 
األنشطة، وهي جملة  الجدران، ومسرح مصغر إلقامة 
لسابق  العريقة  المدينة  تعيد  التي  اإلجراءات  من 

عهدها.
المختصة  الجهات  حاولت  الماضية  األشهر  وخالل 
بمدينة  الحرب  سنوات  خلفته  الذي  الدمار  معالجة 
التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  خالل  من  بنغازي، 
الجريمة،  على  والقضاء  واالستقرار  األمن  وفرض 
األخرى  الحيوية  الملفات  في  النظر  إلى  باإلضافة 

األخرى. المناطق  بقية  والتعليم على غرار  كالصحة 
بنغازي  بمدينة  التاريخية  المدن  إدارة  مدير جهاز 
المهندس والي العبيدي، أشار في لقاء مع »الوسط« 
بنغازي،  كورنيش  وترميم  صيانة  أعمال  بدء  إلى 
مع  باالتفاق  وذلك  الجاري،  مارس  شهر  من  ابتداًء 

المتحدة. لألمم  التابعة   )UNDP( منظمة 
المدن  إدارة  جهاز  مهندسي  أّن  إلى  وأشار 
وصيانة  لتجهيز  مخططات  أعدّ  ببنغازي  التاريخية 
جديد  تصميم  إعداد  عن  فضاًل  الكورنيش، 
بأعمال  ليبية  بالكامل، حيث تقوم شركة  للكورنيش 

خمسة  تتجاوز  ال  زمنية  مدة  خالل  وذلك  التنفيذ، 
المشروع. لالنتهاء من  أشهر 

الميناء  أمام  من  تمتد  الصيانة  أعمال  أّن  وأضاف 
حتى المنارة، الفتًا إلى أنه لن يتم توسيع الكورنيش 
المخطط  بأن  منوهًا  السابق،  بالحجم  سيظل  بل 
ال  حتى  وذلك  مربعات،  وفق  العمل  تقسيم  تضمن 
إحداث  في  والتسبب  بالكامل،  الكورنيش  غلق  يتم 
باعتبار  بالبحر،  التمتع  من  الناس  منع  أو  تكدسات 
أن تلك المنطقة هي المتنفس الوحيد ألهل بنغازي.
تطوير  مخطط  سيتضمنها  التي  اإلضافات  وعن 
إنشاء  يتضمن  أنه  العبيدي  أوضح  الكورنيش، 
70 نخلة على امتداد  مساحات خضراء، وذلك بزراعة 
اإلعاقة،  لذوي  مخصص  مكان  وإقامة  الكورنيش، 
إلى  باإلضافة  الجدران،  على  للرسم  حرة  ومساحة 

األنشطة. مسرح مصغر إلقامة مختلف 
صيانة  يتضمن  التطوير  مخطط  أّن  إلى  ولفت 
الشمسية،  للطاقة  بألواح  ودعمها  اإلنارة،  أعمدة 

أشعة  من  بالكهرباء  تزودها  بعد  لياًل  تضيء  بحيث 
الشمس، منوهًا بأّن مهندسين مختصين نفذوا تلك 
المقاعد  حيث  من  سواء  دقيق،  بشكل  التصميمات 
باألطفال،  الخاصة  اللهو  ومساحة  القمامة،  وسالل 
أمامها،  الصور  التقاط  وحتى الفتات »بنغازي« إلتاحة 

إذ تظهر من خلفه المنارة التي هي رمز المدينة.
في  دقيقة  تفاصيل  عن  الحديث  العبيدي  وواصل 
صغيرة  وأكشاك  مطاعم  وجود  في  تتمثل  المخطط 
عن  يتحدث  وهو  العبيدي  قال،  المنطقة  في  للبيع 
األولي  الرسم  إن  المخطط  في  دقيقة  تفاصيل 
التي  واألكشاك  المطاعم  تلك  يتضمن  ال  للمشروع 
تجنبًا  بنغازي،  لبلدية  بعد  فيما  إلى  أمرها  تركنا 

التي يمكن أن تحدث. للمشاكل 
بنغازي  واجهة  لتزيين  الكورنيش  تطوير  ويأتي 
السلطات  تحاول  التي  المشروعات  من  واحدة 
المدينة  الحرب عن وجه  آثار  تنفيذها إلزالة  المحلية 
العريقة، في الوقت الذي قال فيه رئيس لجنة إعادة 
إعمار  إعادة  إن  السابق  في  الكزة  أسامة  اإلعمار 
أّن  رغم  يورو،  مليار   50 إلى  تحتاج  فقط  بنغازي 
دينار  مليون   500 هي  حاليًا  المتاحة  »الميزانية 

األساسية«. الخدمات  فقط الستعادة 
مؤتمرًا  بنغازي  احتضنت  الماضي  مايو  وفي 
 40 نحو  إلى  انتهى  المدينة،  إعمار  إلعادة  دوليًا 
المشاركين،  مناقشات  خالصة  تمثل  مهمة  توصية 
طريق  خارطة  هي  التوصيات  تلك  أن  محللون  ورأى 
تحويل  بل  فحسب،  اإلعمار  إلعادة  ليس  مهمة 

إلى مركز استثماري مهم. بنغازي 

محللون: عودة العمالة املصرية
»الخيار األنسب« للسوق الليبية

»حفتر« في الرياض.. و»سالمة« يتبرأ من »الصفقات«.. ومخاوف من مفاجآت السالح

<  إحدي جلسات مجلس األمن<  حفتر وولي العهد السعودي خالل مباحثات في الرياض أول من أمس األربعاء

<  غسان سالمة



محليات 05

حوار – سالم العبيدي

طرابلس – الوسط

الجزائر – عبدالرحمن أميني

بدت عالمات االرتياح واضحة على مواقف مندوب 
جامعة الدول العربية لدى ليبيا، صالح الجمالي، 
المنطقة  على  اقتصرت  ليبيا  إلى  زيارة  عقب 
المسؤولين،  من  عددًا  خاللها  التقى  الشرقية، 
من  رسائل  خاللها  نقل  مباحثات  جولة  في 
األمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، وناقشت 
ملفين رئيسيين هما »الملتقى الوطني الجامع« 

و»االستحقاق االنتخابي«.
وصف  الكلمات  بهذه  رائعة..«  من  »أكثر 
الجمالي لقاءاته مع القائد العام للجيش المشير 
عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس  حفتر،  خليفة 
صالح، ورئيس الحكومة الموقتة عبداهلل الثني، 
الشخصيات  عديد  مقابلة  من  »تمكنت  وقال: 
حل  وسبل  الليبية  األوضاع  وناقشنا  المهمة، 

األزمة«.
أن  المنتظر  من  فيما  الجولة  هذه  وتأتي 
العربية  القمة  صدارة  في  الليبي  الملف  يكون 
بليبيا  خاصة  جلسة  وعقد  بتونس،  المقبلة 
الذي  الجمالي،  حسب  العرب،  الخارجية  لوزراء 
أعلن عقد دورة خاصة بليبيا للتنسيقية الرباعية 
لألمم  العام  األمين  بحضور  القمة  على هامش 

المتحدة؛ لبحث تطور األوضاع في ليبيا.
الجامعة  مبعوث  تحركات  في  البداية  نقطة 
العربية، كانت يوم األربعاء الموافق 20 مارس، 
لم  بمباحثات  الجولة  الجمالي  استهل  حيث 
تتجاوز ساعة مع المشير خليفة حفتر في الرجمة، 
المنطقة  ومشكالت  الراهنة  األوضاع  وتناولت 
مثمرًا  »لقاًء  الجمالي  اعتبره  ما  وهو  الجنوبية، 
للغاية«، وقال: »إن المشير يمتلك نظرة واقعية 
بعودة  وتفاؤل  كبير  أمل  وعنده  لألوضاع،  جدًا 

السالم«.
»حول  حفتر  مع  تباحث  العربي  المبعوث 
األوضاع في الجنوب، وكيف عاد األمل واالستقرار 
كان  أن  بعد  الجيش  تدخل  بعد  الجنوب  إلى 
التشادية«،  العصابات  من  مهددًا  المواطن 

حسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات تأكيدًا لمواقف سابقة 
أبدى فيها الجمالي دعمه لحفتر، إذ سبق أن أكد 
عقب عودة قائد الجيش من رحلته العالجية في 
ليبيا  أن  الماضي،  العام  أبريل من  في  باريس، 
في  حفتر  خليفة  المشير  دور  إلى  »حاجة  في 
مسار دعم وحدتها وتحقيق استقرارها«، منوهًا 
إلى الحاجة إلى »استكمال الحملة التي يقودها 

القائد العام للجيش على اإلرهاب«.
أما المحطة الثانية لجولة الجمالي فكانت في 
النواب  مدينة القبة، حيث التقى رئيس مجلس 

ونقل  الليل،  ذات  في  صالح  عقيلة  المستشار 
لجامعة  العام  األمين  من  رسالة  اللقاء  خالل 
تمنى  الذي  أبوالغيط،  أحمد  العربية،  الدول 
تنتهي  وأن  العام  هذا  االنتخابات  »تجرى  أن 
حملت  كما  العام«،  هذا  االنتقالية  المرحلة 
باعتباره  المجلس  إلى  دعم  رسالة  المباحثات 
الليبي  الشعب  من  المنتخب  الشرعي  »الكيان 
وفق  الليبي«،  الشعب  أطياف  لكافة  وممثاًل 

الجمالي.
مباحثات الجمالي مع عقيلة صالح استفاضت 
نفى  إذ  االنتخابي،  االستحقاق  عن  الحديث  في 
بمحاولة  للمجلس  الموجهة  االتهامات  عقيلة 
مشيرًا  السياسي«،  المسار  المجلس  تعطيل 
أجل  من  قوته  بكامل  يعمل  »المجلس  أن  إلى 
توحيد  شأنها  من  رئيسية  النتخابات  الوصول 
السلطة التنفيذية لتحسين أوضاع المواطنين«.

الملتقى  النعقاد  التنازلي  العد  بدء  ومع 
الوطنى في مدينة غدامس، المقرر في منتصف 
النواب  مجلس  رئيس  »تحفظ  المقبل  الشهر 
مشاركة  تتم  لم  ألنه  الجامع  المؤتمر  على 
مجلس النواب باألمر، أيضًا ال يعلم المجلس أية 
معلومات حول المحتوى أو المشاركين«، حسب 

رواية المبعوث العربي.
مع  فكانت  الجمالي  جولة  محطات  آخر  أما 
حيث  الثني،  عبداهلل  الموقتة  الحكومة  رئيس 
التواصل  في  العربي  الجمود  كسر  سبل  بحث 
تعزيز  وآليات  الموقتة،  الحكومة  مع  المباشر 

دورها في أي حل ليبي–ليبي مقبل.
الدول  جامعة  عام  ألمين  الخاص  المبعوث 
العربية، وخالل اللقاء »أشاد بتحرير الجنوب من 
أيدي العصابات اإلجرامية الوافدة واإلرهابية«، 
كافة  في  الملحوظ  األمني  »التطور  مثمنًا 

الحكومة  سيطرة  تحت  تقع  التي  المناطق 
الموقتة«. وقال صالح الدين الجمالي: »الحظت 
بات  البالد، وكيف  االقتصادية في  الحياة  تطور 

األمن قويًا«.
على  تصريحات  في  الثني،  قال  المقابل،  في 
ديوان  في  بمكتبه  عقد  الذي  اللقاء  هامش 
مجلس وزراء الحكومة الموقتة بمنطقة قرنادة، 
في  واضحًا  كان  الموقتة  الحكومة  دور  إن 
الذي  الحصار  »رغم  الليبي  الشعب  أبناء  خدمة 

واجهته«.
المعيشية  أن األوضاع  اللقاء  أكد خالل  الثني 
نقص  حيث  الشرقية،  بالمنطقة  جدًا  صعبة 
مطالبته  الثني  عن  الجمالي  ونقل  السيولة، 
صيانة  أجل  من  والدولي  العربي  بالدعم 
الخدمات  وتوفير  والمدارس،  المستشفيات 

الصحية والتعليمية للمواطنين.

أن  أيضًا  أكد  الموقتة  الحكومة  رئيس  لكن 
حكومته تؤدي دورها رغم قلة اإلمكانات، الفتًا 
إلى أن دورها كان واضحًا في دعم الشعب الليبي 
منها  االقتصادية  المختلفة  الحياة  مجاالت  في 

واالجتماعية والتعليمية والصحية والتنموية.
عن  الثني  عبر  عقيلة،  لقاء  في  دار  وكما 
المبعوث  من  إشراكه  »عدم  من  استغرابه 
بالمؤتمر  المشاركين  تكليف  في  األممي 
نقل  الذي  العربي،  المبعوث  حسب  الجامع«، 
»نعلم  قوله:  الموقتة  الحكومة  رئيس  عن 
من  وكان  ومتطلباتها  المنطقة  تطلعات  جيدًا 

المفترض إشراكنا في األمر«.
وأتى الحديث على دور الجيش الوطني خالل 
مباحثات الجمالي والثني، إذ أشار األخير إلى أن 
»القوات المسلحة الليبية التي يعتبرها الليبيون 
وجه  أكمل  على  بدورها  تقوم  لهم  نجاة  طوق 
أن  مؤكدًا  وجنوبها«،  وغربها  البالد  شرق  في 
ألجل  ربهم  إلى  ارتقوا  الشهداء  من  »اآلالف 
رهينة  يكونوا  وأال  بكرامة  الليبيون  يعيش  أن 

لإلرهاب والتطرف«.
التسييري  المجلس  رئيس  مع  لقاء  وخالل 
من  وعدد  أبوجواري،  صقر  بنغازي،  لبلدية 
رصد  الشهداء،  وأسر  والمحامين  النشطاء 
الجمالي »إحباطًا سياسيًا كبيرًا بالمدينة، حيث 
وسوء  السيولة  نقص  المدينة  أهالي  يعاني 
عائالت  من  المئات  وهناك  المعيشية،  األوضاع 

الشهداء دون عائل«.
يبقى  وتفاعالتها  الزيارة  هذه  أجواء  ووسط 
التحرك  هذا  كان  إذا  ما  حول  قائمًا  التساؤل 
الغربي  سيطال  أكبر  عربي  لدور  البداية  نقطة 
هذه  عند  ستقف  الجمالي  جوالت  أن  أم  أيضًا، 

النقطة؟!
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عبر االتحاد األوروبي عن تأييده »بقوة« إجراء االنتخابات البلدية في 
ليبيا، والتي من المقرر أن تبدأ خالل األسابيع المقبلة في عدد من 
البلديات تحت إشراف اللجنة المركزية النتخابات المجالس البلدية، 
للسماح«  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  على  الفاعلة  الجهات  حاًثا »جميع 
أنحاء  جميع  في  البلدية  المجالس  انتحابات  بإجراء  المركزية  للجنة 

البالد.
جاء ذلك في بيان أصدرته بعثة االتحاد األوروبي لدى ليبيا، عقب 
الثالثاء،  إلى مدينة بنغازي،  الدول األعضاء في االتحاد  زيارة سفراء 
ولقائهم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ومجلس 

النواب.
وقال السفراء األوروبيون في البيان »يظل اإلطار المالئم للحكم 
المحلي الفعال، القائم على االنتخابات البلدية الناجحة وآلية التوزيع 
في  االستقرار  لتحقيق  أساسية  ركيزة  الحكومية  لإليرادات  العادل 

ليبيا«.
النتخابات  المركزية  اللجنة  إعالن  بقوة  »نؤيد  البيان  وأضاف 
المجالس البلدية أنها ستجري انتخابات محلية في عدد من البلديات 
على  الفاعلة  الجهات  جميع  ونحث  المقبلة،  القليلة  األسابيع  خالل 
اتخاذ الخطوات الالزمة للسماح بإجراء االنتخابات المحلية من قبل 
اللجنة المركزية النتحابات المجالس البلدية في جميع أنحاء البالد«.
الشريك  يظل  بأن  ملتزم  األوروبي  »االتحاد  أن  السفراء  وأكد 
الرئيسي لليبيا في القطاع األمني، من خالل أدوات االتحاد األوروبي، 
الحدودية في  بما في ذلك بعثة االتحاد األوروبي لمساعدة اإلدارة 
األعضاء  الدول  تقدمها  التي  الثنائية  والمساعدات  )يوبام(  ليبيا 
االستجابة  إطار  في  وذلك  المناطق«،  جميع  في  الليبيين  لصالح 
مؤسسات  في  ورغبته  األمن،  الستعادة  الليبي  الشعب  »لنداء 
والحزبية  السياسية  التدخالت  من  خالية  موحدة،  وعسكرية  أمنية 

واإلقليمية، والخاضعة لإلشراف المدني والقضائي«.
أن  على  البيان  ختام  في  ليبيا  لدى  المعتمدون  السفراء  وشدد 
المؤسسات وتحسين  بناء  ليبيا في  يواصل دعم  األوروبي  »االتحاد 
تقديم الخدمات واالستقرار على مستوى البلديات من خالل المشاريع 
أو التي تم االلتزام بها، والتي تبلغ قيمتها  الجارية  والبرامج، سواء 

431 مليون يورو وتنفذ في جميع المناطق«.

االتحاد األوروبي يؤيد 
إجراء االنتخابات البلدية

بعد عودة »دواعش« سورية بطلب أميركي

استعدادات مغاربية لـ »العائدين إلى ليبيا«
إرهابيين  تسليم  عمليات  على  واشنطن  أشرفت 
سوريا  قوات  أوقفتهم  بلدانهم  إلى  مغاربيين 
بعد  منهم  للمئات  غامض  الديمقراطية، وسط مصير 
إلى  أنظارها  المنطقة  سقوط »الخالفة« وتحويل دول 
ليبيا خوفا من اتخاذها منفذا لهم للتسلل إلى الجزائر 

والمغرب. وتونس 
أميركية  بدعوة  وتونس  والجزائر  المغرب  وقبلت 
مسلحة  بتنظيمات  التحقوا  الذين  مواطنيها  الستعادة 
و»القاعدة«  »داعش«  أبرزها  سوريا  في  ناشطة 
رغبة  تعكس  حساسة  قضية  في  لمحاكمتهم،  تمهيدا 
سوريا  »داعشيي«  صفحة  طي  في  المنطقة  حكومات 
تقارير  تحذر  بالمئات  عددهم  يقدر  الذين  والعراق 
الحدود  عبر  تسللهم  باحتمال  أميركية  استخباراتية 
بـ»جيش  يعرف  ما  جنوبها  في  يتحصن  التي  ليبيا  إلى 

الصحراء« في محاولة إلعادة ترتيب صفوفه.

ألميركا انصياع 
مواطنين   8 تسلم  المغربية،  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
بسوريا  النزاع  مناطق  في  يتواجدون  كانوا  مغاربة، 
المختصة  العامة  النيابة  إشراف  تحت  ليخضعوا 
بمحاكمة  قبولها  يعني  ما  قضائية،  لتحقيقات 
إدماجهم من جديد. أراضيها وإعادة  المتطرفين على 

معاقل  آخر  الباغوز  في  »داعش«  سقوط  رغم  لكن 
كانوا  المغاربة  »الدواعش«  فإن  بسوريا  التنظيم 
 929 خطر  حول  تساؤالت  يطرح  ما  المعارك  حطب 
أن  علما  مصيرهم،  معرفة  عدم  سياق  في  مقاتل 
 1666 خرج   ،2011 سنة  منذ  الـ2000  فاق  عددهم 
المغرب كان اتخذ عدد كبير منهم  منهم مباشرة من 
المكوث  أو  والعراق  إلى سوريا  للعبور  الليبية  األراضي 

بها.
كما تسلم السلطات الجزائرية هي األخرى 29 آخرين 
اعتقلوا في سوريا استعدادا لمحاكمتهم، فقد كان أربع 

نساء وستة أطفال ضمن المرحلين من سوريا.
الجاري على متن طائرة  المرحلين في مارس  ونقل 
عسكرية تابعة للجيش األميركي، حطت بمطار هواري 
أن  الجزائر  تطمح  حيث  العاصمة،  بالجزائر  بومدين 
الدعم  شبكات  عن  الكشف  في  التحقيقات  تساعد 

البالد. داخل  لـ»داعش«  الموالية  والتمويل  والتجنيد 
االحتياطات  أخذ  الجزائري  الجيش  ويفضل 
من  العديد  محاوالت  لمنع  حدوده  عبر  االحترازية 
وكذلك  النزاع  مناطق  من  العائدين  الدواعش 
الحدودي  الشريط  الختراق  ليبيا  في  الناشطين 
في  السلمية  االحتجاجات  استمرار  ظل  في  خصوصا 

الثاني. لشهرها  النظام  بتغيير  المطالبة  البالد 
الجيش  أركان  رئيس  الدفاع  وزير  نائب  وبدأ 
عمل  زيارة  صالح،  قايد  أحمد  الفريق  الجزائري 
بورفلة  الرابعة  العسكرية  الناحية  إلى  وتفتيش 

ليبيا. للحدود مع دولة  المتاخمة 
عدة  صالح  قايد  يوجه  الحدودية  المنطقة  ومن 
التسلل  تحاول  التي  المسلحة  الجماعات  إلى  رسائل 
تكتيكي  تمرين  تنفيذ  على  سيشرف  حيث  البالد،  إلى 
من  الثانية  المرحلة  لمراقبة  يهدف  الحية،  بالذخيرة 

الوحدات. بعض  ويتفقد  القتالي  التحضير 

تونسية خالفات 
التي تمتلك أكبر خزان للجهاديين  الجارة تونس  وفي 
منذ  منهم  المئات  عاد  وليبيا  والعراق  سوريا  في 
عدة  الديمقراطية  سوريا  قوات  اعتقلت  حيث   2016
الكشف  يتم  أن  دون  تونسية  جنسيات  من  قياديين 

لبالدهم. تسليهم  عن 
أهلية  حول  تتسع  تونس  في  الخالفات  لكن 
وسط  العائدين  اإلرهابيين  مئات  الستيعاب  السجون 
التونسية  واألحزاب  الحقوقية  المنظمات  أغلبية  رفض 

التوبة. فكرة سن قانون 
التونسية  الحكومة  دعم  على  واشنطن  وتعمل 
»داعش«  تنظيم  لهزيمة  العالمي  التحالف  في  العضو 

األفراد  هؤالء  مع  التحقيق  في  قدراتها  لتعزيز 
وسجنهم. ومحاكمتهم 

قوات  بين  مشتركة  تدريبات  بدأت  ذلك  وبموازاة 
المشترك  العسكري  التمرين  ضمن  وأميركية  تونسية 
بريطانيا،  من  مالحظين  بمشاركة   »19 أفريقيا  »أسد 
ويجري  المقبل،  أبريل  من   14 يوم  حتى  ويستمر 
بمشاركة  المغرب  في  مماثل  تدريب  مع  بالتوازي 
وزارة  أفادت  حسبما  تونس،  من  مالحظين  ضباط 

التونسية في بيان لها. الدفاع 
وقالت الوزارة إن التمرين يهدف إلى »إثراء معارف 
ومهاراتهم  المشاركة  العسكرية  التشكيالت  أفراد 
جاهزيتهم  من  والرفع  الخبرة  واكتساب  القتال،  في 
واإلخالء  للعمليات،  التخطيط  حيث  من  وأهبتهم 

العسكرية«. العمليات  خالل  الصحي 
فرار  من  التحذير  في  الغربية  التقارير  وتتقاطع 

فيها  ينشط  التي  ليبيا  جنوب  إلى  »داعش«  عناصر 
التنظيم تحت اسم »جيش الصحراء«، ويشكل تهديدا 
مناطق  فقدانه  من  الرغم  على  لالستقرار،  كبيرا  أمنيا 
قاد  بعدما  الماضيين  العامين  مدار  على  واسعة  نفوذ 
الواليات  وقيام  ضده  ضربات  عدة  الوطني  الجيش 
متعهدة  طيار  دون  من  جوية  غارات  بتنفيذ  المتحدة 

العسكرية. خططها  بمواصلة 
أفريقيا  األميركية في  العسكرية  القيادة  قائد  وكان 
أمام  قال  فالدهاوسر،  دي  توماس  الجنرال  )أفريكوم( 
في  نبذلها  التي  »جهودنا  الشهر  هذا  الكونغرس 

الغارات ستبقي تنظيم داعش في مأزق«.

الساحل دول 
جذب  منطقة  ثاني  األفريقي  الساحل  دول  وتعد 
متطرفة  تنظيمات  بايعت  فقد  سوريا  من  للفارين 
في  »داعش  تنظيم  في  ممثلة  اإلرهابي،  التنظيم 
الصحراء الكبرى« بقيادة عدنان أبوالوليد الصحراوي، 
وتضم بين 100 و200 مقاتل في وسط وشمال مالي.

بين  الحدود  تتقاطع  حيث  تشاد  بحيرة  منطقة  أما 
المسلحة  »الجماعة  فتضم  ونيجيريا،  والنيجر  تشاد 
حرام«  »بوكو  لجماعة  جناح  وهي  أفريقيا«،  غرب  في 
مصعب  أبو  بقيادة  متشدد،   3500 إلى   1500 من 

البرناوي.

أبو الغيط قبل »الرباعية«: ال أملك إجابة للوضع املعقد في ليبيا

قال األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه 
ال يملك إجابة كاملة حول كيفية التعامل مع الوضع المعقد في 
ليبيا، وهي التصريحات التي تسبق اجتماعًا للمجموعة الرباعية 

حول األزمة، السبت المقبل، في تونس.
وأوضح أبو الغيط في مقابلة مع جريدة »الباييس« اإلسبانية 
التي  األزمة،  عن  شافيًا  جوابًا  يملك  أحد  »ال  اإلثنين،  اليوم 

أعقبت  التي  الفوضى  إلى  الليبية(«، مشيرًا  )التراجيدية  سماها 
سنة 2011 وأدت إلى ظهور المئات من الميليشيات المسلحة، 
والجماعات التي تواجه بعضها البعض في شرق وغرب وجنوب 
ليبيا، وموجات من الالجئين الواصلين من وسط أفريقيا للعبور 

إلى أوروبا.
ووصف أبو الغيط هذا الوضع بـ»بالغ التعقيد«، وقال: »بكل 
بصراحة، ليست لديّ إجابة كاملة وشافية حول كيفية التعامل 
مع هذا الوضع المعقد«. وانتقد في السياق ذاته التدخل األجنبي 

في ليبيا الذي عُـقد من عملية الحل.

العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  تصريحات  وتسبق 
تضم  التي  بليبيا،  المعنية  الرباعية  للمجموعة  اجتماعًا 
واالتحاد  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  واألمم  العربية  الجامعة 
األفريقي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المقبلة في 

المقبل. السبت  تونس 
»الرباعية«  جهود  تنسيق  االجتماع  يبحث  أن  المقرر  ومن 
لمرافقة األطراف الليبية من أجل استكمال المرحلة االنتقالية في 
البالد، عبر إنهاء حالة االنقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي ينتظرها الليبيون.

الجزائر - عبدالرحمن أميني

تدريبات مشتركة بين قوات تونسية وأميركية 
ضمن التمرين العسكري المشترك »أسد 

أفريقيا 19«

<  وخالل لقاء مع عقيلة صالح<  الجمالي خالل لقاء مع الثني

<  عناصر من داعش في ليبيا

<  مواطن يدلي بصوته في االنتخابات البلدية في العام 2014

رسائل من الجامعة العربية.. وتساؤالت حول زيارة أخرى

االنتخابات وامللتقى الوطني في صلب جولة الجمالي باملنطقة الشرقية
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من المتوقع أن يتحول مهرجان خطابي يحضره الرئيس 
والية  في  الخميس  اليوم  ترامب  دونالد  األميركي 
تحقيق  بانتهاء  أنصاره  وسط  احتفال  إلى  ميتشجان 
عامين  بعد  والذي خلص  مولر  روبرت  الخاص  المدعي 
اليوم  التي الحقته منذ  التهمة  كاملين إلى تبرئته من 
األول لدخوله البيت األبيض، وهي »التواطؤ« مع روسيا 
لضمان فوزه بالمنصب في انتخابات 2016 في مواجهة 

منافسته الديمقراطية، هيالري كلينتون.
بار،  ويليام  األميركي،  العدل  وزير  قام  أن  وبعد 
مساء  فقط  صفحات  أربع  من  للتقرير  ملخص  بإصدار 
األحد، تضمن الخالصة األهم وهي أن ترامب أو أي من 
مساعديه المقربين في حملته االنتخابية لم يتعاون مع 
المخابرات الروسية في تدخلها في االنتخابات الرئاسية، 
صعد الرئيس األميركي من هجومه على وسائل اإلعالم 
الرئيسية في الواليات المتحدة الثالثاء، ووصفها بأنها 
متهما  الحقيقي«،  المعارضة  و»حزب  الشعب«  »عدو 

الصحافيين بالتحيّز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.
مع  للتواصل  المفضلة  وسيلته  عبر  ترامب  وقال 
العالم الخارجي، موقع التواصل اإلجتماعي »تويتر«، إن 
من  وازدراء  انتقادات  تواجه  الرئيسية  اإلعالم  »وسائل 
كل أنحاء العالم ألنها فاسدة وزائفة. على مدى عامين، 
دفعوا قدما التضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت 
تعاون«.  أي  هناك  يكن  لم  بأنه  دائما  يدركون  كانوا 
وأضاف »هم في الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة 

الحقيقي«.
»عدو  مصطلح  السابق  في  ترامب  واستخدم 
من  المقربة  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  لوصف  الشعب« 
ال  أنها  على  الدوام  على  يصر  والتي  الديمقراطيين، 

تغطي األحداث المرتبطة به بشكل دقيق.
العدل  وزير  نشرها  التي  المقتضبة  للخالصة  ووفقا 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  مدير  يعثر  لم  األميركي، 
حدوث  بشأن  أدلة  أي  على  مولر،  السابق،  )إف.بي.أي( 
تعاون بين ترامب والروس رغم أنه تمكن من تأكيد أن 

وكالء روس سعوا للتدخل في االنتخابات.
براءة  صك  بمثابة  تعد  الخالصة  أن  ترامب  واعتبر 
لـ»حملة  تعرض  بأنه  المتكررة  ادعاءاته  صحة  وتثبت 
تابعت  التي  اإلعالم  وسائل  وأن  شعواء«  مطاردة 

التحقيق عن كثب كانت جزءا من هجوم منظم عليه.

الديمقراطيون يريدون التقرير كامال
وفي ضوء ما ورد في الخالصة التي نشرها وزير العدل، 
بار، من أن مولر لم يقرر توجيه اتهام لترامب ب»عرقلة 
ذلك«،  من  كامل  بشكل  تبرئته  »عدم  رغم  العدالة« 
فلقد استغل النواب الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ 
وكل  كامال،  التقرير  بنشر نص  للمطالبة  ذلك  والنواب 

األدلة التي اعتمد عليها مولر.
وبينما رأى أنصار ترامب أن تقرير مولر يعطي دفعة 
لفترة  للترشح  سعيه  قبيل  األميركي  للرئيس  قوية 
نواب،  وبينهم  الديمقراطيين،  فإن   ،2020 في  جديدة 
أخرى  تحقيقات  في  قدما  للمضي  بالسعي  تعهدوا 

تتعلق بأنشطة تجارية وصفقات شخصية لترامب. ودعا 
ديمقراطيون أيضا للكشف عن جميع النتائج التي خلص 
بار  بدعوة  وتعهدوا  والشعب  للكونجرس  مولر  إليها 

للمثول أمام النواب لإلجابة على أسئلة.
العدل  وزارة  أن  بالرد  اإلثنين  األبيض  البيت  وسارع 
النتائج  عن  الكشف  بشأن  قرار  اتخاذ  بها  المناط  هي 
المفصلة للتحقيق. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم 
البيت األبيض، إن ترامب يرغب في الكشف عن تقرير 

المحقق الخاص لكن األمر ليس بيده.
شبكة  على  توداي  برنامج  مع  مقابلة  في  وأضافت 
بما  تحديدا  يقوم  الرئيس  بأن  »أعتقد  )إن.بي.سي(، 
يجب أن يفعله وهو ترك القرار لوزير العدل، وسنرى ما 
القرار الذي سيتخذه بهذا الصدد«. وأحجمت ساندرز عن 
التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم امتيازا رئاسيا 

لحجب معلومات.

موسكو تدعو لتحسين العالقات
بدوره، دعا ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، 
في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اإلثنين، واشنطن التخاذ 
عهدها  لسابق  العالقات  إعادة  نحو  األولى  الخطوة 
في  األشكال  من  بأي شكل  تدخلها  موسكو  نفي  وكرر 
أي  أو  المتحدة  للواليات  الداخلية  والشؤون  االنتخابات 

بلد آخر.
عدد  اتهام  إن  أيضا  الروسية  الخارجية  وزارة  وقالت 

من الروس بالتدخل في االنتخابات له دوافع سياسية.
وإقرار  اتهامات  توجيه  إلى  مولر  تحقيق  وأدى 
بالذنب من عشرات األشخاص، وبينهم مواطنون روس 
وشركات روسية، إضافة إلى عدد من مستشاري ترامب 
بما في ذلك مدير حملته السابق ومستشار سابق لألمن 

القومي.
من  ممكن  قدر  أكبر  نشر  في  يرغب  إنه  بار  وقال 

التي  القانونية  اإلجراءات  يقوض  ال  طالما  مولر  تقرير 
تجريها  التي  كالمقابالت  سريتها  على  الحفاظ  ينبغي 
يتدخل في تحقيقات  الكبرى وطالما ال  المحلفين  هيئة 
أخرى قائمة. ويفحص بار التقرير حاليا لتحديد ما يمكن 
التقرير  لنشر  بار  على  الديمقراطيون  ويضغط  نشره. 
بهم.  خاصة  نتائج  استخالص  يمكنهم  حتى  بالكامل 
والجذب  الشد  فترة طويلة من  فلنتوقع  يفعل،  لم  وإذا 

قد تصل في النهاية إلى المحكمة.
إذا  ما  هو  للديمقراطيين  الشاغل  الشغل  أن  كما 
تحقيق  في  بالتدخل  العدالة«  »عرقل  قد  ترامب  كان 
يعرقل  لم  ترامب  إن  بار  ويقول  أخرى.  وتحقيقات  مولر 
العدالة لكنه يضيف أن مولر قدم أدلة تدعم النظريتين. 
الكامل  التقرير  الديمقراطيون لالطالع على  وسيضغط 
سير  خالل  جمعها  التي  الضمنية  األدلة  وكذلك  لمولر 
شاهد   500 مع  مقابالت  إجراء  تضمن  الذي  التحقيق 

وإصدار أكثر من 2800 طلب استدعاء.
مجلس  في  لجان  ست  يترأسون  ديمقراطيون  وقال 
األدلة  تسليم  يتوقعون  إنهم  الجمعة  يوم  النواب 
بالطلب إلى لجانهم التي تشمل كل شيء من الضرائب 
القضائية  اللجنة  تواصل  أن  المتوقع  ومن  البنوك.  إلى 
في مجلس النواب تحقيقها بشأن مزاعم عرقلة العدالة 
عدة  قبل  ومنظمة  شخصا   81 من  وثائق  طلب  بعد 

أسابيع.

حلفاء ترامب:حان الوقت لتجاوز األمر
والحق التحقيق بشأن روسيا رئاسة ترامب منذ الشهور 
األولى له في المنصب. ويقول حلفاء لترامب إن الوقت 
جوهرية  قضايا  على  والتركيز  األمر  لتجاوز  حان  قد 
كالتجارة واالقتصاد. لكن بعض أكبر مؤيدي ترامب في 

الكونجرس ال يريدون طي الصفحة اآلن.
الشيوخ  مجلس  في  القضائية  اللجنة  رئيس  وقال 

لينزي جراهام، وهو من الجمهوريين، إنه يريد التحقيق 
فيما إذا كان مسؤولون كبار في وزارة العدل قد بحثوا 
إجبار ترامب على ترك المنصب كما يضغط على مكتب 
بمراقبته  تتعلق  وثائق  لتسليم  االتحادي  التحقيقات 
لكارتر بيدج أحد مستشاري السياسة الخارجية في فريق 

ترامب االنتخابي.
النواب  مجلس  في  القضائية  اللجنة  رئيس  وقال 
أن  يعتزم  إنه  الديمقراطيين،  من  وهو  نادلر،  جيرولد 
لتفسير  اللجنة  أمام  بشهادته  اإلدالء  بار  من  يطلب 
اتهام  عدم  ينبغي  بأنه  لالعتقاد  دفعه  الذي  السبب 
من  الكثير  الشكوك  وتساور  العدالة.  بعرقلة  ترامب 
الديمقراطيين بالفعل تجاه آراء بار في المسألة. وعندما 
العام  العدل  لوزارة  مذكرة  كتب  خاصا  محاميا  بار  كان 
الماضي قال فيها إن تحقيق مولر بشأن عرقلة العدالة 
ينبع من »سوء فهم خطير« وإن كل الرؤساء يتمتعون 
تلك  حتى  القانون  إنفاذ  تحقيقات  على  شاملة  بسلطة 

التي تتعلق بهم مباشرة.

هل يتكلم مولر؟
التحقيق الذي استمر  ولم يصدر مولر تصريحات طوال 
انتهاء  ضوء  في  يتغير  قد  الوضع  هذا  لكن  شهرا   22
مهمته. وقال نادلر ورئيس لجنة المخابرات في مجلس 
يدلي  مولر  جعل  يحاوالن  قد  إنهما  شيف  آدم  النواب 
بشهادة أمام الكونجرس. وقد يكون االستجواب مهذبا 
االتحادي  التحقيقات  لمكتب  سابق  مدير  فمولر  نسبيا 

ومن المحاربين القدامى في حرب فيتنام.
واكتسب  الكثير.  عن  تكشف  ال  ربما  شهادته  لكن 
مولر سمعة بأنه محقق دقيق وقد ال يرغب في مناقشة 
األدلة أو استخالص نتائج غير واردة في تقريره. كما أنه 
ملزم بإحالة األمر إلى بار فيما يتعلق بما يمكن الكشف 

عنه وذلك بحكم كونه ممثال خاصا لالدعاء.

الرئيس األميركي يهاجم اإلعالم »عدو الشعب«
استبعدت إعدام منفذ الهجوم اإلرهابي

رئيسة وزراء نيوزيلندا تأمر بتحقيق 
رسمي في »مجزرة املسجدين«

أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن بإجراء تحقيق وطني رسمي في 
االعتداء على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وذلك لتحديد ما إذا كان 

بإمكان الشرطة والمخابرات منع حدوث المجزرًة.
وأوضحت آردرن الثالثاء أن »لجنة تحقيق ملكية«، وهي لجنة التحقيق األوسع 
سلطات التي ينصّ عليها القانون في نيوزيلندا، ستتولى تحديد كيف تمكن 
قاتل واحد في 15 مارس الجاري من قتل خمسين شخصًا، متسببًا في مجزرة 

هزت العالم.
وقالت آرديرن »من المهمّ عدم ادّخار أي جهد لمعرفة كيف حصل هذا العمل 

اإلرهابي وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه«.
أعقاب  في  انتقادات  النيوزيلندية  واألمن  االستخبارات  أجهزة  وواجهت 
المجزرة. وأخذ عليها البعض تركيزها على مخاطر التطرّف اإلسالمي وإهمالها 
بقية مصادر الخطر. ونفذ المجزرة عنصري أسترالي من أتباع نظرية تفوق العرق 
الغرب، فراح ضحيتها مسلمون كانوا  األبيض يعتبر أن المسلمين »يغزون« 

يقيمون صالة الجمعة في المسجدين.
وقالت رئيسة الوزراء إّن »أحد األسئلة التي نحتاج إلى اإلجابة عليها هو ما إذا 
كان أم ال بوسعنا أن نكون على اطالع أكثر« مشيرة إلى أّن »نيوزيلندا ليست 

دولة مراقبة )لسكانها(... لكن هناك أسئلة يجب اإلجابة عليها«.
العمل بعقوبة اإلعدام إلنزالها بمنفذ  أن تعيد بالدها  آرديرن  واستبعدت 
الهجوم اإلرهابي، برينتون تارنت ) 28 عامًا(، الموقوف والذي وجهت إليه رسميًا 

تهمة القتل.
وقالت رئيسة الوزراء إّن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي أمرت بإجرائه ال 
تزال قيد الصياغة لكنه سيكون شاماًل وستقدّم في نهايته اللجنة التي ستجريه 

تقريراً خالل فترة معقولة.

»محتوى ضار«
وستدرس اللجنة أنشطة أجهزة االستخبارات والشرطة والجمارك والهجرة 

وكل وكالة حكومية أخرى قد تكون معنية بتدارك وقوع اعتداءات.
وأثار االعتداء صدمة في نيوزيلندا، البلد المعروف بهدوئه وبمستوى الجريمة 
المتدنّي فيه وبتقاليد الضيافة، وما زاد من وقع الصدمة أن منفذه صور المجزرة 
أثناء ارتكابها وبثها مباشرة على اإلنترنت. وحظرت السلطات النيوزيلندية بث 

المشاهد.
وردًا على سؤال حول قيام الرئيس التركي رجب إردوغان ببث مقاطع من 
تداول  الوزراء »ال يجب  رئيسة  أكدت  االنتخابية،  اجتماعاته  القاتل في  فيديو 

الفيديو. إنه محتوى ضار«.
االنتخابية  حملته  خالل  هاجم  إذ  وكانبيرا  ويلنغتون  غضب  إردوغان  وأثار 
األستراليين والنيوزيلنديين الذين وصفهم بأنهم معادين للمسلمين ينبغي 

إعادتهم إلى بالدهم في »نعوش« كما حدث مع أسالفهم في غاليبولي.
وكان يشير إلى معركة غاليبولي خالل الحرب العالمية األولى بين العثمانيين 

والحلفاء والتى خلفت عشرات آالف القتلى وانتهت بانتصار العثمانيين.

ترك  ذلك  عن  الناجم  والجمود  ماي  طريقة  ألن  استقال  إنه 
الدولة  سكرتير  بيرت،  آليستر  أما  عجز.  حالة  في  بريطانيا 
لشؤون الخارجية، فقال لدى استقالته: »علينا أن نتوصل إلى 

نتيجة من أجل البالد«.
وقالت جريدة »ذا تايمز« أن التصويت تسبب في »إذالل« 
أما  مبكرة.  عامة  انتخابات  مواجهة  في  ووضعها  ماي، 
فقدان  »خطر  اآلن  تواجه  ماي  إن  فقالت  تايمز«  »فاينانشال 

السيطرة على بريكست«.

بداية جديدة
وصوت لصالح التعديل بشكل أساسي النواب المؤيدون للبقاء 
في االتحاد األوروبي الذين يرغبون إما في إلغاء »بريكست« 
االتحاد  بقية دول  مع  قوية  اقتصادية  على عالقات  اإلبقاء  أو 
األوروبي الـ27. إال أنه ال أحد يعلم ما الذي سيفعله البرلمان 
في إطار دوره الجديد في األسبوع الذي كان مقررًا أن تنتهي 
فيه عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي الجمعة 29 مارس.

وقرر قادة االتحاد األوروبي السماح لبريطانيا بتأجيل خروجها 
األسبوع  بروكسل  في  ماي  مع  لقائهم  بعد  أبريل   12 حتى 

الماضي، وإقرارهم بأن بريطانيا ال تعرف بعد ما الذي تريده.
التعديل  رعاية  في  شاركت  التي  بن،  هيالري  وقالت 
من  عدد  على  سيحصلون  األرجح  على  النواب  إن  البرلماني، 
إلذاعة  وصرحت  بينها.  من  يختاروا  أن  يمكن  التي  الخيارات 
»بي بي سي« قائلة: »المرحلة األولى ستكون طرح االقتراحات 

على النواب ومن ثم التصويت على أكبر عدد ممكن منها«.
البرلمان  يحكم  بأن  مقترحة  خطة  هي  ماي  مخاوف  وأكبر 
قبضته خالل األيام المقبلة على أجندة »بريكست« من خالل 
تمرير قانون يقيد الحكومة. كما تتزايد المطالب في البرلمان 
بطرح خيار عقد استفتاء شعبي ثانٍ التخاذ قرار نهائي بشأن 
الخروج من االتحاد األوروبي من عدمه بعد أن تبين صعوبة 

ماي  تيريزا  الوزراء  رئيسة  تتقدم  بأن  التوقعات  تزايدت 
البرلمان  في  جديدة  مهينة  هزيمة  تلقيها  بعد  باستقالتها 
النواب  يمنح  تعدياًل  اإلثنين  مساء  أقر  الذي  البريطاني، 
األوروبي  االتحاد  من  الخروج  مسار  تحديد  في  أكبر  دورًا 
بعد  التفاق  التوصل  في  ماي  جهود  فشل  بعد  »بريكست«، 

ثالث سنوات من النقاشات والمفاوضات.
وقال توم نيوتن دون المحرر السياسي بجريدة »صن« على 
البريطانية موعد  الوزراء  رئيسة  أن تعلن  يتوقع  إنه  »تويتر« 
المحافظين  حزب  نواب  أمام  كلمة  إلقائها  عند  استقالتها 
الشخصيات  كبار  بين  »التوقعات  وأضاف:  األربعاء.  أمس 
لتحدد موعدًا  الفرصة  ماي ستنتهز  أن  المحافظين  في حزب 

الستقالتها«.
وعكس قرار نواب البرلمان، بإقرار التعديل بأغلبية ضئيلة، 
ملف  إدارة  في  ماي  الوزارء  رئيسة  طريقة  من  استياءهم 
التفاوض مع االتحاد األوروبي، وسعيهم إلى وضع استراتيجية 
جديدة، وسط مخاوف من احتمال الخروج من االتحاد »دون 
اتفاق«، وهو ما سيترك آثارًا سلبية على االقتصاد البريطاني 

وتكتل الدول األوروبية.
بأغلبية  البريطاني  العموم  مجلس  أقره  الذي  والتعديل 
329 صوتًا مقابل 302 أتاح للنواب أن ينظموا أمس األربعاء 
لخروج  الممكنة  الخيارات  بشأن  تصويت  عمليات  سلسلة 

المملكة من االتحاد األوروبي.
مساء  التعديل،  هذا  على  العموم  مجلس  صوت  أن  وما 
اإلثنين، حتى أعلن ثالثة من أعضاء حكومة ماي استقاالتهم 
من مناصبهم احتجاجًا على طريقة إدارتها ملف »بريكست«. 
الصناعة  لشؤون  الدولة  سكرتير  هارينغتون  ريتشارد  وقال 

الطالق بين الطرفين على مدى السنوات الثالث الماضية.
أن يصوت عليها  المقرر  التي كان من  الخيارات  ومن بين 
السوق  من  بريطانيا  بإخراج  الوعد  أمس،  مساء  البرلمان 
الكبيرتين  األوروبي–المنظمتين  الجمركي  الموحدة واالتحاد 
القارة  معظم  عبر  التجارة  وتنظمان  الحدود  تفتحان  اللتين 
األوروبية. وستكون سلسلة عمليات تصويت البرلمان بمثابة 
وأوضحت  ثقل سياسي.  ملزمة ال تحمل سوى  غير  توجيهات 
ماي أنها قد تتجاهل عمليات التصويت إذا تناقضت مع أجندة 
حزب المحافظين االنتخابية للعام 2017. إال أن بيرت قال إنه 
استقال ألنه شعر بأن »على الحكومة تبني نتيجة عملية من 

أجل دفع األمور قدمًا«.

عادة التفكير في »بريكست«
ويفكر البرلمان فعليًا اآلن في إعادة التفكير في كيفية تنفيذ 
مطروحة  الحلول  كل  وعادت  جديد.  من  »بريكست«  عملية 
البرلمان  رفضها  ماي–التي  خطة  وأصبحت  الطاولة،  على 
ستة  نحو  من  العام–واحدة  هذا  ساحقة  بأغلبية  مرتين 

مقترحات قد تطرح للنقاش.
وأقرت ماي، اإلثنين، أنه »وبأسف كبير« فإنه ال يوجد عدد 
من األصوات في مجلس العموم يكفي لطرح خطتها للتصويت 
من  المتمردين  استقطاب  في  جهودها  وفشلت  ثالثة.  مرة 
حزبها المناهضين للبقاء في االتحاد األوروبي رغم أشهر من 

المحادثات.
قد  الحالي  السياسي  التغيير  أن  إلى  تلميحات  هناك  ولكن 

يخيف بعض المتمردين ويعيدهم إلى صفوف الحزب.
من  بالخروج  المتشدد  المنادي  ريس-موغ  جاكوب  وكتب 
االتحاد األوروبي، على »تويتر«: »يبدو أن الخيار هو إما خطة 
الديمقراطي  الوحدوي  الحزب  أن  إال  بريكست«.  ال  أو  ماي 
البرلمان،  في  ماي  يؤيد  الذي  الصغير  الشمالي  األيرلندي 

يواصل معارضته اتفاق »بريكست«، وال يزال من غير الواضح 
متى أو ربما إذا ما كانت ماي ستطرح االتفاق للتصويت مرة 

أخرى.
وإذا خالف البرلمان جميع التوقعات وصوت لصالح االتفاق، 

فإن بريطانيا ستغادر االتحاد األوروبي في 22 مايو.

االستفتاء الثاني
إن  الثالثاء،  الرأي،  استطالعات  في  بريطاني  خبير  أبرز  وقال 
من  الخروج  إزاء  يبدو  فيما  تغيرت  البريطانيين  الناخبين  آراء 
االتحاد األوروبي ولكن ليس بالدرجة التي تجعل تحقيق نتيجة 

مختلفة في استفتاء آخر على األمر رهانا مضمونًا.
توجهات  يرصد  الذي  األكاديمي  كيرتس،  جون  وقال 
التصويت  منذ  شخص   2500 من  أكثر  يشمل  بما  الناخبين 
العام 2016 لصالح الخروج من التكتل، إن نتائج استطالعات 
االتحاد  من  الخروج  أن  أوضحت  األخيرة  اآلونة  في  الرأي 
معظم  يدعمه  الذي  الموقف  بالضرورة  يعد  لم  األوروبي 

البريطانيين.
لصالح  البريطانيين  تصويت  من  سنوات  ثالث  نحو  وبعد 
ما   ،%  48 مقابل   %  52 بنسبة  األوروبي  االتحاد  من  الخروج 
تكتل  أكبر  من  الخروج  كيفية  بشأن  منقسمة  البالد  زالت 

تجاري في العالم أو حتى ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك.
لنتائج  ملخصًا  كيرتس  أجراه  الذي  المسح  وتضمن 
استطالعات اآلراء أوضح أن توجهات الناخبين الشهر الماضي 
تشير إلى أن 55 % مقابل 45 % من الناخبين يؤيدون البقاء 

في االتحاد األوروبي.
إلثارة  »كافية  الرأي  استطالعات  نتائج  إن  كيرتس  وقال 
الشكوك بشأن ما إذا كان الخروج من االتحاد األوروبي ال يزال 
يمثل وجهة نظر أغلب البريطانيين بعد عامين ونصف العام 

من االستفتاء األول«.

مطالب متزايدة بإجراء استفتاء ثان

توقعات باستقالة ماي بعد فشلها الثالث في الحصول على دعم البرملان لخطة »بريكست«

قمة غير مسبوقة في باريس تدعو لـ»تعددية متجددة«

الرئيس الصيني يطالب ميركل وماكرون بعالقة قوية »ال تسودها الريبة«

من  الخروج  بفوضى  البريطانيون  انشغل  بينما 
االتحاد األوروبي، أوعدمه، اختار قادة فرنسا وألمانيا 
مع  عالقتهم  على  التركيز  األوروبية  والمفوضية 
مصغرة  قمة  وعقدوا  الصين،  االقتصادي،  العمالق 
غير مسبوقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ حيث 
طالبوا الثالثاء بشراكة أكثر توازنًا بين الصين وأوروبا 
دعوا  كما  بالمثل«.  و»المعاملة  »الثقة«  إلى  تستند 
إلى تعددية »متجددة« في النظام الدولي، خاصة في 
ظل غياب الواليات المتحدة التي باتت تتخذ مواقف 
آحادية بشكل متزايد. وخالل القمة النادرة في باريس، 
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة 
الصيني شي جين  والرئيس  ميركل  أنغيال  األلمانية 
يونكر  كلود  جان  األوروبية  المفوضية  ورئيس  بينغ 
من »التوترات التجارية« في أجواء الرئيس األميركي 

العدائية خصوصًا ضد الواردات الصينية.
وقال شي في ختام اجتماع في اإلليزيه إن »التوترات 
وأكثر  أكثر  وتتخللها  تزداد  الدولية  الساحة  على 

اختبارات قوة جيوسياسية«.
طلب  الثالثاء  الصيني  الرئيس  استقباله  وخالل 
ماكرون من بكين »احترام وحدة االتحاد األوروبي« 

التي تضررت نتيجة سياسة االستثمارات التي تنتهجها 
بكين. وأضاف أن »التعاون يفيد أكثر من المواجهة 

وسنستفيد أكثر من االنفتاح منه من االنغالق«.
وهذا اللقاء غير المسبوق الذي نظمه قصر اإلليزيه 
تكون  لألوروبيين  مشتركة  جبهة  إظهار  إلى  يرمي 
حيال  انتهاجه  الواجب  الموقف  حول  أحيانًا  مقسمة 

الصين التي باتت تتوسع أكثر وأكثر.
دول  خصوصًا  األوروبية،  الدول  بعض  قبلت  وإن 
البلقان، بطيبة خاطر االستثمارات الصينية في إطار 
الحرير  لطرق  التحتية  البنى  لوضع  الواسع  برنامجها 
لمكتسبات  القلق  عن  أخرى  بلدان  عبّرت  الجديدة، 
الصين في أوروبا آخذة على بكين عدم ضمان معاملة 

منصفة لالستثمارات األجنبية على أراضيها.
أحد  ال   )...( خالفات  »لدينا  قائـاًل  ماكرون  وأعلن 
ساذج. لكننا نحترم الصين )...( ونتوقع أيضًا بالطبع 
من كبار شركائنا احترام وحدة االتحاد األوروبي كما 
توازن  "روابط  بناء  إلى  داعيًا  يحملها"  التي  القيم 
الحرير  طرق  إن  ميركل  قالت  جهتها  من  جديدة«. 
الجديدة »مشروع مهم جدًا« و»نحن األوروبيون نريد 
متباداًل  يكون  أن  يجب  »ذلك  لكن  دورًا«  نلعب  أن 
ونجد صعوبة في هذا«. وهو موقف أيده يونكر قائاًل 
»أود أن تجد الشركات األوروبية درجة االنفتاح نفسها 

التي تالقيها المؤسسات الصينية في أوروبا«.

والصين  أوروبا  »تتقدم  الصيني  الرئيس  وقال 
معًا« حتى وإن كانت أحيانًا »تتنافس« داعيًا إلى أال 
تكون العالقة بين العمالقين االقتصاديين العالميين 
تسودها »الريبة«. وأضاف »بالطبع ثمة نقاط خالف 

ومنافسة لكنها منافسة إيجابية )...( نحن نتقدم معًا. 
يجب أال نسمح للريبة بأن ننظر دائمًا إلى الخلف«.

»تعددية متجددة«
وجهات  تقارب  والصيني  الفرنسي  الرئيسان  وأكد 

لمواجهة  متجددة«  »تعددية  إنشاء  حول  نظرهما 
مواقف الرئيس األميركي دونالد ترامب حول التقلبات 
التي  العالمية  التجارة  منظمة  أو»تحديث«  المناخية 
تتولى الفصل في النزاعات الخاصة بالمبادالت العالمية، 

والتي يطرح البيت األبيض تساؤالت حول جدواها.
وتشعر أوروبا أنها في مأزق ما بين نهج الرئيس 
المفاوضات  على  القائم  ترامب  دونالد  األميركي 
التوسعية  والحملة  الدول،  بين  المباشرة  الثنائية 
خطة  الجديدة«،  الحرير  »طرق  خالل  من  الصينية 
بكين الضخمة لنشر بنى تحتية بحرية وبرية تربط 

بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
إحدى  إيطاليا،  ضم  من  مؤخرًا  الصين  وتمكنت 
مبادرتها.  إلى  األوروبي،  لالتحاد  المؤسسة  الدول 
وقال شي جينبينغ اإلثنين في اليوم األول من زيارته 
إيطاليا  من  قادمًا  التي وصلها  فرنسا  إلى  الرسمية 
وموناكو »العالم يشهد تحوالت غير مسبوقة: الصين 
من  حاسمة  لحظة  أمام  جميعها  وأوروبا،  وفرنسا 

تطورها«.

»رهانات عصرنا«
وفي وقت تسعى فرنسا لوضع مكافحة التغير المناخي 
في قلب عملية النهوض بالتعددية، صرح شي »جئت 
إلى فرنسا عازمًا على العمل من أجل أن تكون شراكتنا 

االستراتيجية الشاملة في طليعة رهانات عصرنا«.
يطرح  األبيض،  البيت  إلى  ترامب  وصول  ومنذ 
شي جينبينغ نفسه على أنه العب تقليدي في صلب 
األسرة الدولية. وتمكن حتى من الفوز بتصفيق نخبة 
الليبرالية االقتصادية العالمية في منتدى دافوس عام 
2016. غير أنه يثير قلًقا وانقسامات في أوروبا حيث 
استثمرت الصين ما ال يقل عن 145 مليار يورو منذ 
للبنى  الضخم  مشروعه  حيال  مخاوف  وترد   .2010
التحتية، ونهجه الثنائي القائم على التفاوض مع كل 

دولة على حدة، واستثماراته في أصول استراتيجية.
»أوروبا  أوتينغر،  غونتر  األوروبي  المفوض  وقال 
بحاجة ماسة إلى استراتيجية حيال الصين، استراتيجية 
جديرة بهذا االسم«، الفتًا »بقلق إلى أن بنى تحتية 
أوخطوط  الكهرباء  شبكات  مثل  هامة  استراتيجية 
بأيد  تعد  لم  المرافئ،  أو  السرعة  فائقة  القطارات 

أوروبية بل صينية«.
وحذر وزير الخارجية األلماني هايكو ماس »إن كانت 
بعض الدول تعتقد أن بوسعها عقد صفقات مربحة 
مع الصينيين، سوف تُفاجأ عندما تدرك أنها أصبحت 
أن  العكس  على  تؤكد  الصين  لكن  تابعة«.  دواًل 
استثماراتها في الدول األوروبية تدعم وحدة التكتل. 
وقال شي »الصين ستساند على الدوام اندماج أوروبا 

ونموها«.

< ماي أمام البرلمان بعد خسارتها التصويت للمرة الثالثة 

<  دونالد ترامب<  وزير العدل ويليام بار  <  روبرت مولر 

< رئيسة وزراء نيوزيالندا جاسيندا أرديرن 
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الجزائر ــ وكاالت

بعد دعوة رئيس األركان إلعالن خلو منصب الرئيس

بدء العد التنازلي لخروج بوتفليقة والجزائريون يتمسكون بـ »رحيل النظام«

أكثر من 5 آالف مسلح في معسكرات اعتقال

أكراد سورية يدعون ملحاكمة دولية ملقاتلي »داعش«
الباغوز، سورية ــ وكاالت

في تسارع لوتيرة التطورات التي من المتوقع أن تؤدي إلى 
المشهد  عن  بوتقليقة  العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  رحيل 
السياسي، أوصى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف 
األساسي للحزب الحاكم في الجزائر، أمس باستقالة الرئيس، 
المريض  الرئيس  لرحيل  الجيش  أركان  رئيس  دعوة  غداة 
والمرفوض من الشارع. ولكن ما يبقى غير مؤكد حتى اآلن 
هو مدى تجاوب الشارع الجزائري مع هذه التطورات، واعتبار 
خالل  من  بالتغيير  لمطالبته  استجابة  فقط  بوتفليقة  رحيل 

مسيرات واحتجاجات غير مسبوقة على مدى أكثر من شهر.
التجمع  لحزب  العام  األمين  من  موقع  بيان  في  وجاء 
الوطني، أحمد أويحيى، »يوصي التجمع الوطني الديمقراطي 
من  الرابعة  للفقرة  طبًقا  الجمهورية  رئيس  السيد  باستقالة 
في  البالد  دخول  تسهيل  بغية  الدستور  من   102 المادة 
الحزب  أوصى  كما  الدستور«.  في  المحدد  االنتقالي  المسار 
في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل »الجتناب أي فراغ أو 
تأويالت حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة«.

قائد  طالب  الحاشدة،  االحتجاجات  من  أسابيع  وبعد 
باتخاذ  الثالثاء  صالح  قايد  أحمد  الفريق  الجزائري  الجيش 
غير  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  أن  إلعالن  دستوري  إجراء 
 20 المستمر منذ  نهاية حكمه  إلى  ما يشير  للمنصب،  الئق 

عامًا.
ودعا صالح خالل حديثه لعدد من الضباط، بثه التلفزيون 
البالد.  التي تشهدها  األزمة  لحل  موحد  موقف  إلى  الرسمي 
الدستور  102 من  المادة  إلى  الحل سيستند  إن  وقال صالح 
كافة  من  مقبواًل  ويكون  الجميع  رؤى  »توافق  وسيحقق 
األطراف«. وتسري هذه المادة في ظروف معينة مثل تدهور 
أي  في  عامًا(   82( بوتفليقة  ظهور  وندر  الرئيس.  صحة 
مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية في العام 2013.

والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميًا 
يقره  أن  يتعين  قرار  وهو  للمنصب،  الئق  غير  بوتفليقة  أن 
 ،102 المادة  وبمقتضى  الثلثين.  بأغلبية  البرلمان  مجلسا 
منصب  صالح  بن  القادر  عبد  األمة  مجلس  رئيس  يتولى 
القائم بأعمال الرئيس لمدة ال تقل عن 45 يومًا في الدولة 

التي يسكنها 40 مليون نسمة.
المجلس  أن  الخاصة  التلفزيونية  »البالد«  قناة  وذكرت 
وأذاع  الجيش.  قائد  تصريحات  بعد  جلسة  عقد  الدستوري 
ذكر  على  يأت  لم  لكن  صالح  حديث  الرسمي  التلفزيون 

اجتماع للمجلس الدستوري.

رفض في الشارع
اإللكتروني  مغرب  بوست  هاف  موقع  ذكر  ذلك  غضون  في 
الجيش  مساعي  رفض  لالحتجاجات  زعيمًا  أن  الثالثاء  ليل 
حكومة  يريد  الشعب  إن  قائاًل  بوتفليقة،  أهلية  عدم  إلعالن 
توافق وطني وليس استمرار النخبة الممسكة بزمام السلطة 

منذ االستقالل عن فرنسا عام 1962.
زعماء  وأحد  المحامي  عن  اإللكتروني  الموقع  ونقل 
ال  الجزائري  »الشعب  قوله  بوشاشي  مصطفى  االحتجاج 
الفترة  النظام  هذا  لسلطة  رمز  أو  الحكومة  تدير  أن  يقبل 

االنتقالية«.
لبعض  اليقين  عدم  من  حالة  في  الجزائريون  وسيظل 
في  التأثير  على  دأب  الذي  الجيش  موقف  لكن  الوقت. 
السياسة الجزائرية من وراء الكواليس سيكون عاماًل حاسمًا. 
وال يوجد مرشح واضح للرئاسة في الوقت الراهن. ولسنوات 
اسم  يبرز  لم  لكن  محتملين  خلفاء  عن  الشائعات  انتشرت 
السياسية  والمؤسسة  الجيش  دعم  على  وحصل  به  يعتد 

واألمنية ولم يكن أقل من 70 عامًا.
السياسية  العلوم  في  أستاذة  وهي  دريس  لويزا  وقالت 
المحتجين  الجيش لن يرضي  الجزائر إن إعالن قائد  بجامعة 
مصالحها.  على  الحفاظ  الحاكمة  النخبة  ستحاول  كما 
قبول  لعدم  إعالن  أيضًا  هو  اإلعالن  »هذا  أن  وأضافت 
نسخ  فرضية  إلى  سيعيدنا  ما  وهو  الديمقراطي  االنتقال 

النظام لكن من دون بوتفليقة«.
في  أزمة  خالل  الجنراالت  فيها  تدخل  مرة  آخر  وكانت 

الجزائر في عام 1992 عندما ألغوا انتخابات كان اإلسالميون 
حرب  في  الخطوة  تلك  وتسببت  فيها.  للفوز  طريقهم  في 
تزال ذكريات ذلك  ألف شخص. وال   200 أودت بحياة  أهلية 
والجيش  الجزائريين،  أذهان  في  ماثلة  القاتمة  الصراع 

حساس للغاية تجاه أي قدر من عدم االستقرار.

الطلبة يواصلون التظاهر
للمطالبة  الثالثاء  الشارع  إلى  مجددًا  الطلبة  مئات  ونزل 
بتنحي بوتفليقة. وشوهد عدد من المارة في وسط العاصمة 
تظاهرة  لتأمين  منتشرين  الشرطة  من  وعناصر  الجزائرية 
بعد  النقالة  هواتفهم  على  أعينهم  تسمرت  وقد  طالبية، 
انتشار تصريحات رئيس األركان، بينما قام بعض السائقين 

بإطالق العنان لمنبهاتهم، تعبيرًا عن فرحهم.
لكن هذه الفرحة األولية لم يتقاسمها كل الجزائريين كما 
الجزائرية  العاصمة  المارة بوسط  العديد من  في ردود فعل 

الذين لم يفهموا بعد تداعيات المادة 102.
فإن  سنة،  مليكي،31  الرؤوف  عبد  الموظف  وبحسب 
واضحًا  ليس  األركان  رئيس  إعالن  غامضة.  ماتزال  »األمور 

ورحيل بوتفليقة لن يحل األزمة التي ستستمر طويال«.

السياحة،  في  طالبة  وهي  سنة،   24 خالف،  أميمة  وقالت 
»أعتقد انهم يحضرون الشعب إلعالن آخر وهو وفاة الرئيس. 
لم  فالشعب  األزمة  يحل  لن  قايد صالح  إعالن  فإن  ومع هذا 
النظام  برحيل كل  ولكن طالب  بوتفليقة  رحيل  فقط  يطلب 

وهو ينتظر بروز وجوه سياسية جديدة«.
فاعتبر  وتسيير  مالية  طالب  سنة   23 إيكن،  أمين  أما 
مؤكدًا  الشارع«  لتهدئة  الوقت  ربح  تحاول  »السلطة  أن 
النظام  رحيل  يريد  الشعب  ألن  تتوقف  لن  »االحتجاجات  أن 

وليس بوتفليقة فقط«.
كهربائي،  سنة،   36 شرتوك،  محند  شّكك  جهته  من 
لفريق  »ينتمي  حسبه  فهو  الجيش،  أركان  رئيس  نوايا  في 
هذه  يخلفه،  الذي  الفريق  تركه سيدعم  أن  وبعد  بوتفليقة، 
بوتفليقة  »رحيل  فإن  ذلك  ومع  الوقت«.  لربح  فقط  محاولة 
إجراءات  تتبعه  أن  يجب  لكن  الحل  بداية  يكون  أن  يمكن 

شفافة للوصول إلى تغيير عميق وإال ستستمر األزمة«.

االنتقالية الفترة 
 ،102 المادة  في  عليها  المنصوص  االنتقالية  الفترة  وخالل 
نور  أن  علمًا  الحكومة،  يقيل  أن  بالنيابة  للرئيس  يمكن  ال 
الدين بدوي، رئيس الوزراء المعيّن في 11 مارس بعد إقالة 

أحمد أويحيى، لم يشكل حكومته بعد.
ويعتبر رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح )76 سنة( 
المرشح لتولي منصب الرئاسة مؤقتًا في حالة تفعيل المادة 
له في كل  وفيًا  لبوتفليقة، وظل  المقربين  أقرب  102، من 
سنة(،  بلعيز)70  للطيب  بالنسبة  األمر  وكذلك  الظروف. 
بعد  فبراير  في  تعيينه  تم  الذي  الدستوري  المجلس  رئيس 

وفاة مراد مدلسي.
واالحتجاجات  المسيرات  تتوقف  لم  فبراير،   22 ومنذ 

للمطالبة برحيل »بوتفليقة والنظام«.
حيا  قد  صالح،  قايد  الفريق  األركان،  رئيس  وكان 
بتغييرات  »تطالب  التي  السلمية«  الشعبية  »المسيرات 
استغاللها  من  حذر  لكنه  »مشروعة«،  اعتبرها  سياسية« 
)...( بهدف زعزعة  والخارج،  الداخل  من »أطراف معادية في 

استقرار البالد«.
وكان حزب حركة مجتمع السلم أول من تفاعل مع إعالن 
 102 المادة  إلى أن تطبيق  أركان الجيش، حيث نبّه  رئيس 
الحرة  واالنتخابات  الديمقراطي  االنتقال  بتحقيق  يسمح  »ال 
اكتفاء  ضرورة  الحركة  تؤكد  ذلك  أساس  وعلى  والنزيهة. 
السياسي  الحل  إلى  الوصول  بمرافقة  العسكرية  المؤسسة 

والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة«.
وطاقمه  توافقي  حكومة  رئيس  بـ»تعيين  وطالبت 
بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي«. 
الذي دعت إلى استمراره »من أجل ضمان تجسيد اإلصالحات 

ومطالب الشعب«.
المعارضة،  األحزاب  االشتراكية،أقدم  القوى  جبهة  أما 
التي   )...( الشعبية  اإلرادة  إلى  فقد نددت ب»ضربة موجهة 

تطالب برحيل النظام ورجاله وليس رئيس الدولة فقط«.

<    تواصلت المظاهرات في الشارع الجزائري رغم تزايد التوقعات بنهاية حقبة بوتفليقة 

<    قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح 

< أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة بعد غارات إسرائيلية <    ترامب ونتانياهو  في البيت األبيض

<  مقاتل من قوات سورية الديمقراطية في منطقة الباغوز 
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محكمة  إنشاء  إلى  سورية  شمال  في  كردية  قيادات  دعت 
دولية لمحاكمة آالف األشخاص المشتبه بانتمائهم لتنظيم 
الديمقراطية  سورية  قوات  إعالن  بعد  وذلك  »داعش« 
المدعومة أميركيًا السيطرة الكاملة على آخر معاقل التنظيم 

في قرية الباغوز.
وقال المسؤول الكردي عبد الكريم عمر إنهم يواجهون 
بلدة  من  خرجوا  الذين  اآلالف  مع  التعامل  في  صعوبات 
صعبة،  ظروف  في  معسكرات  في  اآلن  ويقيمون  الباغوز، 

وبينهم المئات من األجانب من دول عربية وأوروبية.
األكراد  يقودها  التي  الديمقراطية  سورية  قوات  وكانت 
الماضي.  األسبوع  في  ومحيطها  البلدة  على  استولت  قد 
ويوجد عدد كبير من المسلحين األجانب بين اآلالف الذين 

يحتجزهم المقاتلون األكراد في المعسكرات.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد رحب بالسيطرة 

على الباغوز األسبوع الماضي إال أنه قال إن الواليات المتحدة 
ستبقى متيقظة، حيث ال يزال تنظيم الدولة يشكل مصدر 
خطر. وكان تنظيم الدولة يسيطر على 34 ألف ميل مربع في 

سورية والعراق، وهو ما يعادل مساحة بريطانيا.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن للتنظيم ما بين 20-15 
ألف من األتباع المسلحين في المنطقة في خاليا نائمة وإنه 

سيستخدمهم للعودة ما أن تسنح الفرصة.

محكمة دولية خاصة
دولية  محكمة  إقامة  إلى  بيان  في  الكردية  اإلدارة  ودعت 
»اإلرهابيين«،  لمحاكمة  سورية  شرقي  شمال  في  خاصة 
الدولي  القانون  وفق  وسيرها  المحاكمات  عدالة  لضمان 

ومراعاة مبادئ حقوق اإلنسان.
لإلدارة  الدولية  العالقات  مدير  عمر  الكريم  عبد  وقال 
رعاياها  استعادة  عن  الدول  من  الكثير  عزوف  إن  الكردية 
جعل  قد  الدولة  تنظيم  صفوف  في  ينشطون  كانوا  الذين 
الحكومات  من  العديد  رفضت  وقد  تعقيدًا.  أكثر  المشكلة 

مصادر  يصبحوا  أن  من  خوًفا  مواطنيها  استعادة  الغربية 
أدلة  على  الحصول  لصعوبة  باإلضافة   ، أمنية  لمشاكل 
قوات سورية  أن  إلى  التقارير  للمحاكمة. وتشير  لتقديمهم 
أسرت  قد  المتحدة  الواليات  من  المدعومة  الديمقراطية 
ووضعتهم  يناير  شهر  منذ  مسلح  آالف  خمسة  من  أكثر 
في  واألطفال  النساء  وضعت  بينما  اعتقال،  معسكرات  في 

معسكرات للنازحين .
عائالت  من  آالف   9 من  أكثر  إن  كردي  مسؤول  وقال 
مسلحي تنظيم »داعش« األجانب، معظمهم من األطفال، 
يحتجزون في معسكر الهول الكردي الذي صمم ليستوعب 

20 ألًفا لكن عدد قاطنيه بلغ 70 ألفًا.

أميركا تشجع العودة
للصحفيين  جفري  جيمس  لسورية  األمريكي  الموفد  وقال 
اإلثنين إن التركيز اآلن على إعادة المسلحين إلى بلدانهم 
والسوريون  العراقيون  أن يرسل  أنه يجب  األصلية. وأضاف 
على  وتشجيعهم  التطرف  من  »لتخليصهم  بلدانهم  إلى 

يتم  أن  يجب  بينما  أومعاقبتهم«،  المجتمع  في  االندماج 
تشجيع بلدان أخرى حول العالم على استعادة مواطنيها.

لكن البعض أشار إلى حالة هدى مثنى، وهي امرأة ألبانية 
االلتحاق  أجل  من   2017 عام  المتحدة  الواليات  غادرت 
رفض  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  لكن  الدولة،  بتنظيم 
عودتها ودعمه في ذلك الرئيس دونالد ترامب. وقال بومبيو 
إنها لم تكن يومًا مواطنة أمريكية، وهو ما يناقضه أقاربها.
وردًا على سؤال ما إذا كانت الواليات المتحدة تفكر بعقد 
محكمة دولية قال جيفري »نحن ال نفكر بذلك اآلن«. وكانت 
هناك العديد من المحاكم الدولية في الماضي، في البلقان 
ورواندا مثاًل، لكن ميثاق روما الذي أسست وفًقا له المحكمة 

الجنائية الدولية لم يوقع من قبل سورية.
من  إنه  هوبرخت  جول  االنتقالية  العدالة  خبير  وقال 
في شمال شرقي سورية  دولية  محكمة  إقامة  الواقعي  غير 
إقامة  وأن  دولي،  باعتراف  الكردية ال تحظى  السلطات  ألن 
تأمين  محكمة كهذه يتطلب وقتًا ،كذلك فسيكون صعبًا 

الحماية للشهود في بلد تعصف به الحرب.

لم يستمر الهدوء في قطاع غزة سوى ساعات 
وأطلقت  لتهدئة،  التوصل  إعالن  رغم  قليلة 
الثالثاء-  ليل  الصواريخ  من  جديدة  دفعة 
األربعاء على المستعمرات الصهيونية القريبة 
من القطاع، وردّت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
بغارات جوية لم تتضح بعد الخسائر الناجمة 

عنها.
فلسطيني  مسعف  قتل  أخرى،  جهة  من 
مخيم  في  مواجهات  في  إسرائيلية  بنيران 
الدهيشة لالجئين قرب بيت لحم في جنوب 
الضفة الغربية أمس األربعاء، بحسب ما ذكرت 

وزارة الصحة الفلسطينية.
الثالثاء  مساء  اإلسرائيلي  الجيش  وأعلن 
من  أطلقت  األقل  على  صواريخ  ثالثة  أن 
قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض أحدها 
بواسطة منظومة الدفاع اإلسرائيلية المضادة 

للصواريخ. ولم يفد عن وقوع إصابات.
اإلسرائيلية  الطائرات  ردت  األثر،  على 
بضرب أهداف عدة في جنوب قطاع غزة، بينها 
مجمع عسكري لحركة حماس ومصنع أسلحة 
في خان يونس، بحسب الجيش اإلسرائيلي. 
اإلرهابية«  حماس  »منظمة  الجيش  وحمّل 
مسؤولية كل ما يحصل في المنطقة الواقعة 
تحت سيطرتها. وفي تعليق على حسابه على 
حماس  اعتقدت  »إذا  الجيش  قال  »تويتر«، 
وعمليات  صواريخهم  بينما  نرد،  لن  أننا 
تسللهم على الحدود اإلسرائيلية تهدّد حياة 

المواطنين اإلسرائيليين، فهي مخطئة«.
اإلسالمي  والجهاد  حماس  حركتا  وقالت 
قرب  منطقة  أصاب  الذي  الصاروخ  إن 
مؤكدة  فردي«،  »عمل  نتيجة  كان  عسقالن 
تعلن  ولم  بالهدنة.  الفصائل  مختلف  التزام 
إطالق  مصدر  الفلسطينية  الفصائل  من  أي 

الصاروخين اآلخرين.
غارتين  اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  ونفذ 
جويتين بعد منتصف ليل الثالثاء على قطاع 
غزة تبعتها ثالث غارات فجر األربعاء استهدفت 
وذكر  يونس.  وخان  رفح  في  لحماس  مواقع 
مصدر في األجهزة األمنيّة في غزّة أّن غارة 
في  لحماس  عسكريّة  قاعدة  أصابت  جوّية 

خان يونس.

هدوء حذر
على  حذرًا  هدوًءا  شهد  الثالثاء  نهار  وكان 
غزة  وقطاع  إسرائيل  بين  الحدود  طول 

المحاصر.
وتجدد التصعيد بعد ساعات معدودة من 
بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تصريح 
على  قادرة  إسرائيل  أن  من  محذرًا  نتانياهو 

الرد بشكل أقسى مما فعلت حتى اآلن.
قبل  حرج  خيار  أمام  نفسه  نتنياهو  ويجد 
أسبوعين من االنتخابات التشريعية المقرّرة 
برد  االكتفاء  بين  أبريل،  من  التاسع  في 
محدود، أو التصعيد وصواًل إلى حرب جديدة 
االنتخابات  في  نتانياهو  ويواجه  محتملة. 
تحالًفا وسطيًا بقيادة قائد الجيش اإلسرائيلي 

السابق بيني غانتس.
االثنين  فجر  بدأ  األخير  التصعيد  وكان 
قطاع  من  المدى  بعيد  صاروخ  أطلق  عندما 
غزة، في اتجاه تل أبيب فأصاب منزاًل شمال 
المدينة، ما أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين 
بجروح. وكان إطالق الصاروخ الفتًا حيث أنه 
كان األبعد مدى منذ الحرب التي شنها جيش 

االحتالل على القطاع في 2014.
عصر  اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  ورد 
في  حماس  لحركة  مواقع  بقصف  اإلثنين 
اإلثنين  مساء  حركة حماس  وأعلنت  القطاع. 
أن وساطة مصرية نجحت في التوصل لوقف 
إطالق النار، في حين نفى مصدر دبلوماسي 

الغارات  وتجددت  ذلك.  نتانياهو  من  مقرب 
االثنين،  ليل  الصواريخ  وإطالق  اإلسرائيلية 

على الرغم من إعالن الهدنة هذا.
ووقعت ثالث حروب بين إسرائيل من جهة 
وحماس وحلفائها في غزة من جهة أخرى منذ 

العام 2007.

التصعيد في ذكرى »مسيرات العودة«
ويخشى من موجة تصعيد كبيرة السبت في 
العودة«  الذكرى السنوية األولى ل»مسيرات 
التي تنظم كل يوم جمعة على حدود قطاع 
غزة، للمطالبة بوقف الحصار اإلسرائيلي على 
القطاع وبحق العودة لالجئين الفلسطينيين 
قيام  منذ  منها  هُجّروا  التي  األراضي  إلى 
دولة إسرائيل في العام 1948. وقتلت قوات 
االحتالل ما يزيد عن مائة فلسطيني، بينهم 
تجري  التي  االشتباكات  في  وأطفال،  نساء 
على طول السياج الفاصل بين القطاع وبقية 

األراضي المحتلة.
مسعف  قتل  الغربية،  الضفة  وفي 
مواجهات  في  إسرائيلية  بنيران  فلسطيني 
لحم  بيت  قرب  لالجئين  الدهيشة  في مخيم 
أمس األربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة 

الفلسطينية.
الفلسطيني جواد عواد  ودان وزير الصحة 
المتطوع  المسعف  قتل  »إن  قائاًل  العملية 

برصاص حي في البطن يعد جريمة حرب«.

تصعيد عسكري في غزة مع اقتراب االنتخابات 
اإلسرائيلية وذكرى »مسيرات العودة«

خمس دول أوروبية ترفض قرار ترامب

دمشق تدعو مجلس األمن لتأكيد أن الجوالن أرض محتلة

جلسة  عقد  إمكانية  في  الدولي  األمن  مجلس  يبحث 
بناّء على طلب دمشق للنظر في قضية هضبة الجوالن 
المحتلة بعد اعتراف الواليات المتحدة المنفرد ب»سيادة 
منذ  سورية  من  احتلته  الذي  الشطر  على  إسرائيل« 
1967 في محاولة واضحة من الرئيس األميركي دونالد 
ترامب دعم حليفه اليميني رئيس وزراء حكومة االحتالل 

بنيامين نتانياهو قبل االنتخابات المقررة في 9 إبريل.
لمجلس  طارئ  اجتماع  عقد  الثالثاء  دمشق  وطلبت 
السوري  الجوالن  في  الوضع  »مناقشة  أجل  من  األمن 
دائمة  دولة  من  األخير  الصارخ  واالنتهاك  المحتّل 

العضويّة لقرار مجلس األمن ذي الصلة«.
األميركي  الرئيس  توقيع  غداة  السوري  الطلب  وجاء 
على  إسرائيل«  ب»سيادة  فيه  اعترف  إعالنًا  اإلثنين 
 1967 عام  العبرية  الدولة  احتلتها  التي  المنطقة  هذه 
1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع  وضمتها عام 
الدولي. وتم التوقيع في حضور نتيانياهو الذي كان يزور 
»ايباك«  لمنظمة  السنوي  االجتماع  لحضور  واشنطن 
في  خطابه  إللغاء  اضطر  ولكنه  األميركية-اليهودية، 

ضوء التصعيد العسكري القائم في قطاع غزة.
من  المتّحدة  األمم  لدى  السوريّة  البعثة  وطلبت 
رئاسة مجلس األمن التي تتوالها فرنسا في شهر مارس، 
أن تُحدّد موعدًا لعقد اجتماع عاجل، وذلك بعدما كانت 
دمشق طلبت الجمعة من المجلس تأكيد قرارات تنصّ 

على انسحاب إسرائيل من الجوالن.
وكان من المقرّر باألساس أن يُناقش مجلس األمن 
قضيّة الجوالن أمس األربعاء خالل اجتماع من أجل تجديد 
والية قوّة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة المنتشرة 
بين إسرائيل وسوريا في الجوالن والمعروفة باسم قوّة 

األمم المتّحدة لمراقبة فضّ االشتباك »أندوف«.
الطلب  لبحث  اجتماع  لعقد  الدعوة  فرنسا  وبإمكان 
ألمانيا  إلى  القرار  ينتقل  أن  قبل  األحد،  حتى  السوري، 
مع توليها رئاسة مجلس األمن الدورية في شهر إبريل 

اعتبارًا من اإلثنين.
وقال  لالجتماع،  بعد  موعدًا  فرنسا  تحدد  ولم 
مجلس  أعضاء  بين  نقاشًا  هناك  إن  دبلوماسيون 
السوري وسط معارضة متوقعة من  الطلب  األمن حول 

واشنطن التي يمكنها إعاقة عقد االجتماع.

يعقد  أن  المؤكد  غير  من  أنه  إلى  دبلوماسي  وأشار 
االجتماع إذا طلب أحد أعضاء مجلس األمن الـ15 تنظيم 
تصويت إجرائي بشأنه وصوتت تسع بلدان ضد انعقاده.

للنزاع  الثالثاء مخصص  اجتماع شهري صباح  وخالل 
مجلس  أعضاء  من  عدد  أظهر  الفلسطيني،  اإلسرائيلي 
الخروج  المتحدة  الواليات  قرار  حيال  استياءهم  األمن 
األمم  تعتبره  الذي  الجوالن  بشأن  الدولي  اإلجماع  عن 

المتحدة بموجب قرارات أصدرتها »أرضًا محتلة«.
التي  الواقع«  »األمر  بسياسة  الدول  هذه  ونددت 
يتبعها البيت األبيض الذي سبق أن اعترف بشكل آحادي 
بالقدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي في 

ديسمبر 2017.
مجلس  في  األعضاء  الخمس  األوروبية  الدول  وقالت 
في  وبولندا(  وبلجيكا  وبريطانيا  وفرنسا  )ألمانيا  األمن 
المناطق  في  إسرائيل  بسيادة  نعترف  »ال  رسمي  بيان 
هضبة  ذلك  في  بما   ،1967 يونيو  منذ  تحتلها  التي 

الجوالن«.
بالقوة  األراضي  »ضم  أن  على  الدول  هذه  وشددت 
الحدود  تغيير  بشأن  إعالن  أي  الدولي.  القانون  يحظره 
الدولي  النظام  قواعد  مع  يتعارض  واحد  جانب  من 

وميثاق األمم المتحدة«.
خالل  بشدة  دوالتر  فرنسوا  الفرنسي  السفير  وندد 
التي  األسس  إن  وقال  واشنطن.  بموقف  المناقشات 
في  دائم  سالم  أجل  من  الدولية  األسرة  عليها  اتفقت 

الشرق األوسط »ليست خيارات أو قائمة يمكن االختيار 
من بينها كما نشاء«.

الجوالن  على  اإلسرائيلية  بالسيادة  »االعتراف  وتابع 
اعتراف  الدولي، وخصوصًا لواجب عدم  للقانون  مخالف 
المجلس  »إن صمت  وختم  قانوني«.  غير  بوضع  الدول 
حول هذه المسألة صارخ أكثر وأكثر، ويصعب فهمه أكثر 

وأكثر، وتعتبره فرنسا غير مقبول بشكل متزايد«.
وقال السفير األميركي جوناثان كوهين إن »السّماح 
مرتفعات  على  بالسّيطرة  واإليراني  السوري  للنظامين 
الجوالن سيكون بمثابة غضّ الطرف عن الفظائع التي 
إيران  وجود  وعن  األسد  بشار(  )الرئيس  نظام  يرتكبها 

المزعزع لالستقرار في المنطقة«.
العالم،  في  منددة  فعل  ردود  ترامب  قرار  وأثار 
والثالثاء،  اإلثنين  باإلجماع  العربية  الدول  واستنكرته 
وفي طليعتها السعودية، حليفة واشنطن األساسية في 

المنطقة، إضافة إلى العراق والكويت واألردن ولبنان.
واعتبرت جامعة الدول العربية التي علقت منذ سنوات 
عضوية سورية فيها، على لسان أمينها أحمد أبو الغيط 
اإلثنين، أّن االعتراف األميركي »باطل شكاًل وموضوعًا«. 
ومن المقرر طرح قرار ترامب للنقاش في القمة العربية 
وإن  األحد،  تونس  في  عقدها  المقرر  من  التي  الدورية 
كان من غير المتوقع أن يتجاوز ردّ الفعل قرار باإلدانة 
من دون قرارات تمس عالقة واشنطن بحلفائها العرب 

التقليديين.
كما دانت منظمة التعاون اإلسالمي الخطوة الثالثاء 
ووصفتها بأنها »مخالفة صريحة للقانون الدولي«، وفق 

ما نقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية.
الثالثاء  لحزب اهلل حسن نصراهلل  العام  األمين  ودعا 
األراضي  الستعادة  »المقاومة«  خيار  اعتماد  إلى 
»حدث  ترامب  قرار  أن  معتبرًا  إسرائيل،  تحتلها  التي 
العربي اإلسرائيلي«، تعكس  الصراع  تاريخ  مفصلي في 

»االستهانة واالستهتار بالعالمين العربي واإلسالمي«.
والسالح  بالمال  دعمًا  يتلقى  الذي  اهلل  حزب  ويعد 
من طهران وتُسهّل سورية نقل أسلحته وذخائره، من 
حربًا  ضده  خاضت  التي  إلسرائيل  الرئيسيين  األعداء 
2006، وهي تتهمه بإقامة شبكة عسكرية  مدمرة عام 

سرية عبر خط وقف إطالق النار في مرتفعات الجوالن.
غنية  كونها  استراتيجية،  منطقة  الجوالن  ويُعدّ 
وبحيرة  الجليل  على  منها  المحتل  الجزء  ويطل  بالمياه 

طبريا.

غزة ــ وكاالت نيويورك ــ وكاالت



منذ  األولى  للمرة  السلع  من  ليبيا  واردات  ارتفعت 
وقال   ، االقتصادية  اإلصالحات  بسب   2015 العام 
محمد  الليبية،  الموانئ  بشركة  اإلعالم  إدارة  مدير 
ارتفعت  السلعية  الواردات  إن  لـ»الوسط«  القويري، 
بزيادة   2018 الماضي  العام  خالل   %18 بنسبة 

249.5 ألف طن مقارنة مع العام 2017.
تجارية  حركة  شهدت  الموانئ  أن  القويري  وأكد 
لبرنامج  نتيجة  الماضي  العام  األخير من  الربع  خالل 
خالل  الــواردات  زيادة  متوقعا  االقتصادي،  اإلصالح 

العام الجاري بسبب استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن إجمالي الحاويات المفرغة والمشحونة 
كانت  بينما  ألف طن،  بلغت 215  الماضي  العام  في 
175 ألفا خالل العام 2017 بزيادة 23%، كما شهدت 
ألفا   75.6 بنحو  واآلليات  السيارات  عدد  في  ارتفاعا 

نفسها،  الفترة  خالل   %129 بزيادة  ألفا   33 مقابل 
مؤكدا أن البضائع المفرغة والمشحونة لم يحدث بها 
تغيير خالل العامين الماضيين، وأضاف هناك معدالت 
وبواقع  بنسبة%11  الصب  بضائع  لكمية  انخفاض 
268 ألف طن فقط، وكذلك في عدد الحيوانات الحية 

بنسبة 14% خالل الفترة نفسها.
على  ترددت  سفينة   723 أن  إلى  القويري  وأشار 
الموانيء الليبية الثانية باستناء ميناء مصراتة التابع 
الحركة  الخمس  ميناء  تصدر  وقد  الحرة،  للمنطقة 
بعدد  طرابلس  ميناء  تاله  سفينة،   418 باستقبال 
221 سفينة، في حين لم يشهد كل من ميناء درنة 
العام  خالل  عليها  تجارية  حركة  والبريقة  وبنغازي 

الماضي.
)غرب(  طرابلس  هي  حاليا  تعمل  التي  الموانئ 

والخمس وطبرق )شرق(.
كما أشار إلى تدني الحركة في ميناء رأس النوف 

)شرق( وتوقفها في موانئ بنغازي ودرنة والبريقة.

وأكد أن الموانئ التي يعول عليها بشكل رئيسي 
منها  يعمل  تجارية،  موانئ  ثالثة  التخزينية  لسعتها 
اثنان، هما طرابلس والخمس، والثالث ميناء بنغازي 

لكنه متوقف عن العمل.
انخفض  ــواردات  ال معدل  فإن  القويري،  وحسب 
بنسب  العام 2018،  منتصف  حتى  العام 2015  منذ 
تراوحت بين 14% إلى 50%، لعدة أسباب: أبرزها 
فرض سياسات تقشفية مطلع العام 2015 ، وتقليص 
ارتفاع سعر  مع  فقط،  األساسية  السلع  على  اإلنفاق 

صرف العمالت األجنبية إلى مستويات قياسية.

الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وكان 
خالل  األجنبي  النقد  مبيعات  على  رسوم  فرض  قرر 
برنامج  ضمن  الماضي،  العام  من  أكتوبر  شهر 
اإلصالح االقتصادي، وتحاول ليبيا، عبر برنامج اإلصالح 
يعانيها  التي  المعيشية  األزمات  تخفيف  االقتصادي، 
ونقص  التضخم  معدالت  ارتفاع  جــراء  المواطنون 
المعامالت  على   %183 نسبتها  الضريبية  السيولة، 
السعر  ليصل  الصعبة،  بالعملة  والخاصة  التجارية 
الرسمي لمثل هذه المعامالت إلى 3.9 دنانير للدوالر، 
بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات 
الدولة نحو 1.37 دينار وحققت الرسوم إيرادات حتى 

نهاية شهر يناير الماضي ب 13 مليار دينار.
استيراد  على  ليبيا  تعتمد  رسمية،  تقارير  وحسب 
للسلع،   %85 بنسبة  الخارج  من  احتياجاتها  معظم 
وتراجع معدل التضخم السنوي ألسعار المستهلكين 
في ليبيا إلى 9.8 % في العام 2018، مقابل %28.5 

في العام 2017.

اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة البضائع المسموح 
بعبورها برا إلى تونس لكل 

مواطن ليبي أوأجنبي تجاوزت 
إقامته داخل األراضي الليبية 

مدة تفوق 24 ساعة.

آالف دينار

قالوا
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بواو  منتدى  أمــام  جيه،  تشي  تشينغ  الصيني  التنمية  بنك  رئيس  قال 
اآلسيوي، أمس األربعاء، إن البنك قدم تمويال بقيمة تزيد على 190 مليار 
دوالر ألكثر من 600 مشروع ضمن خطة البنية التحتية »الحزام والطريق« 

منذ 2013.
لبنك  القائمة  الدولية  األنشطة  بلغت   ،2018 بنهاية  إنه  تشينغ  وقال 
التنمية الصيني في دول مسار »الحزام والطريق« 105.9 مليار دوالر، بما 

يشكل 34 % من إجمالي األنشطة العالمية للبنك، حسب وكالة »رويترز«.
الخارجية  السياسة  استراتيجية  قلب  في  والطريق«  »الحزام  مبادرة  تقع 
الصينية. وأدرجت الخطة ضمن ميثاق الحزب الشيوعي الحاكم في 2017، 
قيادي  بدور  الصين  اضطالع  في  بينغ  جين  شي  الرئيس  لرغبة  استجابة 

عالمي.

الصني: 190 مليار دوالر ملشاريع الحزام والطريق

إن التوترات التجارية بين 
الواليات المتحدة والصين تثير 
قـدرا هائال من الضبابية 
االقتصادية وربما تقلص 
النمو االقتصادي آلسيا 
بمقدار 0.9 نقطة مئوية

تشانغ تاو
نائب المدير العام لصندوق النقد.
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3899دوالر أميركي
1.5647يورو

1.8328الجنية االسترليني
0.3706الريال السعودي
0.3784درهم إماراتي
0.207االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 27 مارس 2019

غير  قطاعات  عدة  تسعى  الهش،  األمني  الوضع  رغم 
محاولة  في  صادراتها،  تعزيز  إلى  ليبيا  في  نفطية 
والغاز،  النفط  قطاع  عن  بعيدا  الدخل  مصادر  لتنويع 
بعدم  تصطدم  تلك  التصدير  استراتيجية  أن  غير 
خصوصا  المنتجات  تلك  من  الليبية  السوق  اكتفاء 
إنتاج  تراجع  ظل  في  الحديد،  ومادة  والفواكه  الخضر 
بشكل  التصدير  ملف  دراسة  وعدم  الصناعي  القطاع 

يبقي األسعار عند مستويات معقولة.
حديد  شحنة  أول  أيام،  قبل  الجزائر  استقبلت  فقد 
وقت سابق  في  أن حظرت  بعد  ليبيا،  تسليح مصدرها 
ما  وهو  الشرقية،  جارتها  من  منتجات  عدة  استيراد 
للحديد  الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  عنها  عبر 
شحنة  أول  »تصدير  إن  بقوله  الفقيه،  محمد  والصلب 
»خطوة  يعد  الجزائر،  إلى  التسليح  حديد  من  ليبية 
وامتداده  تدريجيا  التصدير  إنعاش  مهمة« تسهم في 
تغطية  حــالــة  فــي  الصناعية  األنــشــطــة  بــاقــي  ــى  إل

احتياجات السوق الليبية.
من  كبيرة  شحنة  بنغازي  ميناء  من  انطلقت  كما 
بست  قــدرت  الجاري،  األسبوع  مطلع  الليبية  التمور 
إلى  طريقها  في  طنا،   160 نحو  تحمل  مبردة  حاويات 
المغرب، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة ميناء بنغازي 
تواصل  فيما  تركيا،  إلى  ألمنيوم  عمود   400 تصدير 
مادة  من  األطنان  آالف  البريقة شحن  بميناء  السلطات 

اليوريا لتصديرها إلى كل من تونس والمغرب.
نحو  يمثل  الــذي  الليبي  النفط  قطاع  تضرر  ومع 
للعملة  الوحيد  المصدر  ليبيا،  إيـــرادات  من   %95
من  عدد  في  اإلنتاج  توقف  جراء  البالد،  في  الصعبة 
و2016   2013 بين  الفترة  فــي  خصوصا  الحقول 
عن  توقفت  وفالحية  خدمية  قطاعات  فإن  و2018، 

اإلنتاج جراء ما شهدته البالد من نزاعات مسلحة.
الطيران  مصلحة  إعــالن  يسهم  أن  المقرر  ومــن 
انتهاء  الليبية،  الخطوط  وشركة  طرابلس  في  المدني 
لعبور  األجواء  استخدام  على  المفروض  الدولي  الحظر 
سواء  التجاري  التبادل  دعم  في  المدنية،  الطائرات 
مطلبا  كان  أنه  وخصوصا  السلع،  أو  المسافرين  لنقل 
التجارة  لتنشيط  األعــمــال  رجــال  تكتالت  عليه  تلح 

مستوى  وعلى  الــجــوار.  دول  مع  سيما  وال  البينية، 
الليبية  السلطات  بين  االتفاق  جرى  البرية،  المعابر 
على  التونسية،  ونظيرتها  البري  جدير  رأس  معبر  في 
من  السلع  بجلب  الخاص  القرار  تنفيذ  في  الشروع 
األسبوع  في  أيــام  ثالثة  به  العمل  تقرر  الــذي  ليبيا، 
إلى  صباحا  الثامنة  من  واألربعاء(  والثالثاء  )اإلثنين 
إقامته  تجاوزت  مواطن  لكل  ويسمح  مساء،  الخامسة 

داخل األراضي الليبية 24 ساعة مغادرة التراب الليبي، 
ليبي،  دينار  آالف   10 قيمتها  تبلغ  ببضاعة  محمال 
للبضاعة  المالية  القيمة  تحدد  فواتير  يظهر  أن  على 

المرافقة لكل مسافر.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير التجارة التونسي عمر 
الباهي مشروعا إلنشاء منطقة اقتصادية حرة لألنشطة 
على  الواقعة  ــردان  ق بن  في  واللوجستية،  التجارية 

التونسية–الليبية، مشيرا إلى أن هذا المشروع  الحدود 
وهو  مباشرة،  وغير  مباشرة  عمل  فرصة  آالف   8 يوفر 
االقتصادي  النشاط  لدمج  المبذولة  الجهود  من  جزء 
غير الرسمي في االقتصاد الرسمي. وتقع المنطقة الحرة 
الجديدة، على بعد 10 كيلومترات فقط من معبر رأس 
جرجيس  ميناء  من  كلم  و50  ليبيا  مع  الحدودي  جدير 

التجاري في جنوب شرق تونس.

القطاعات غير النفطية تكافح من أجل التصدير لتنويع مصادر الدخل 

215 ألف طن إجمالي الحاويات 
المفرغة والمشحونة العام الماضي

يخدم تجارة أفغانستان 
والطريق التجاري عبر 

السكك الحديدية بين آسيا 
الوسطى والمحيط الهندي

خالل  جسيمة  أحــداثــا  الليبي  النفط  قطاع  شهد 
الذي  السياسي  التوتر  بسبب  األخيرة؛  الثالث  السنوات 
الكبيرة  اإلنجازات  على  مرات  عدة  كتبت  البلد.  به  تمر 
خالل  القطاع  نمو  عمليات  قاد  الذي  االستثنائي  للجيل 

الـ 60 سنة الماضية، في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وخــارج  داخــل  نفطية  قطاعات  عاصرت  وشخصيا 
أشهد  أن  لي  والبد  متعددة،  ودول  قــارات  في  ليبيا 
النفط  قطاع  في  الليبية  الوطنية  العاملة  القوى  أن 
أو  العلمية  الناحية  تأهيال سواء من  الكفاءات  أكثر  من 
النفطية  الصناعة  في  المهام  بأصعب  للقيام  الفنية، 

العالمية.
والمحاسبون  والجيولوجيون  المهندسون  وينتشر 
من  شريحة  كل  في  العالم  حول  ليبيا  من  والتقنيون 
شرائح النشاط النفطي، وال أظنني مخطئا، إذ أقول إن 
الليبية  الكفاءات  بمزيد  ترحب  كثيرة  عالمية  شركات 

في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
خرجت  الثمانينات  وأوائــل  السبعينات  نهاية  وفي 
ظن  على  ليبيا،  من  األميركية  الشركات  من  مجموعة 
محكم  حصار  فرض  بعد  ستنهار  الليبية  الصناعة  أن 

عليها فيما يتعلق بالتقنية والمعدات واألسواق.
األميركية  االستخبارات  وكالة  من  تقارير  وتخيلت 
»سي آي إيه« ـ رفعت عنها السرية ـ أن مستقبل ليبيا 
البلد.  الشركات األميركية من  النفطي سينتهي بخروج 

هذه  يهزم  لم  القطاع  في  العاملين  التفاف  لكن 
الفكرة فقط، بل قاد إلى توسع كبير في الصناعة 

على مستوى االحتياطات واإلنتاج.
غير أن الصناعة الليبية تواجه مأزقا آخر بمجرد 
الدولي  الحصارين  سنوات  من  تتعافى  بدأت  أن 
من  المرة  هــذه  التهديد  يأتي  إذ  واألميركي، 
نظامية  غير  ميليشيات  تحكمت  أن  بعد  الداخل 
والمنشآت  الــمــواقــع  فــي  إجــرامــيــة  وعــصــابــات 
وواجه  الليبية،  الصحراء  عبر  المتناثرة  النفطية 
الشرسة بصدور عارية  الهجمة  القطاع هذه  أبناء 
الرئيسي  المصدر  للدفاع عن  وبأيد غير مرتعشة؛ 

للدخل الوطني.
أولئك  رزق  بمصدر  لها  عالقة  ال  هنا  القصة 
بل  والتهديد،  الصعاب  واجهوا  الذين  األبطال 

وكان  الوطن،  في سبيل  بالنفس  للتضحية  امتداد  هو 
باستهداف  قامت  فقد  يوصف،  ال  الميليشيات  استهتار 
وجرى  اإلقامة،  ومقرات  األنابيب  وخطوط  الخزانات 
خطوط  وقطع  مواقعهم  من  العمال  بعض  خطف 

االتصال والتموين.
وهم  أخــرى  فئة  تضحية  ننسى  أن  هنا  يمكن  ال 
المسلحة  القوات  جنود 
بمهمة  قاموا  الذين 
تأمين  فـــي  الـــشـــرف 
والمنشآت  ــمــواقــع  ال
الــنــفــطــيــة، وســمــحــوا 
النفط  تدفق  بــإعــادة 
عبر األنابيب من جديد 
عن  المعاناة  لتخفيف 
تضحيات  وهي  أهلنا، 
ــا الــطــبــقــة  ــدرهـ ــهـ تـ
المتحالفة  السياسية 
الميلــيشيات  ــع  مـ
البلد.  في  البغيــضة 
واحـــد  عندي  والقول 
من  هـــؤالء  أن  ــا،  هــن
ــد  ــوائ ف أي  يــســتــحــق 
إضافية على مستوى الدخل الشخصي من عودة تدفق 

اإلنتاج، النفطيون والجنود
في  زمالئنا  إلى  أهمس  فإني  نفسه  الوقت  وفي 
منطقية،  مطالبكم  »اجعلوا  باآلتي:  النفطي  القطاع 
التي  نفسها  بالقوة  الجنود  مرتبات  برفع  طالبوا 
الحقول  عمال  على  ركزوا  مرتباتكم،  رفع  بها  تطالبون 

وليس المكاتب«.
مجلس  جمده  قرار  على  تتركز  الحالية  المطالبات 
موظفي  مرتبات  رفع  على  وينص   ،2013 في  الــوزراء 
قطاع  في  المرتبات  وكانت   ،%67 بنسبة  القطاع 
مليار   1.6 إلى   2017 العام  في  تقريبا  وصلت  النفط 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  التابعة  للشركات  دينار 
النفطية،  الحقول  وتموين  البريقة،  شركات  )باستثناء 
والجوف(. ويعني رفع هذا الرقم بنسبة 67% أن تقفز 
عدم  وبسبب  سنويا،  دينار  مليار   2.6 إلى  المرتبات 
وجود أرقام منشورة للموازنة، فإننا يمكن أن نفترض 
أن نصيب المؤسسة في الموازنة الحكومية 5 مليارات 

دينار في 2019.
ستأكل  أنها  سيعني  الــرفــع  بعد  المرتبات  رقــم 
أن  بعد  النفطي  للقطاع  المخصصة  الموازنة  53%من 

كان نصيبها %32.
المخصص  ــإن  ف الــمــعــدل  بــهــذا  ــرفــع  ال ولتلبية 
تقريبا  دينار  مليارات   6 إلى  يرتفع  أن  يجب  للمؤسسة 
والرأسمالية  التشغيلية  المصروفات  تتعرض  ال  حتى 
التي تحافظ على مستوى اإلنتاج إلى التأثر، وال بد من 
مالحظة أن مستوى التوظيف مرتفع جدا في الشركات 

العالمية. مقارنة بالمستويات 
تصرف  الكبرى  الوطنية  النفطية  الشركات  إحدى 
هذا  سنويا،  دينار  مليون   300 تقريبا  المرتبات  على 
يصل إلى ما يقرب إلى 3 دنانير للبرميل وبفرض سعر 
 1.96 يكلف  برميل  كل  فإن  دوالر،  دينار/   1.4 صرف 
دوالر من بند المرتبات فقط. والرقم كبير جدا مقارنة 
 0.40 المرتبات  بند  يتجاوز  ال  إذ  العالمي،  بالمستوى 

دوالر أي 40 سنتا فقط.
وهناك تباين على مستوى الشركات بشكل ملحوظ 
بند  فيها  يبلغ  المشتركة  الشركات  فإحدى  ــدا.  ج
القدرة  بنفس  وهي  للبرميل  دوالر   0.80 المرتبات 
ارتفاع  إلى  يرجع  والسبب  الوطنية،  للشركة  اإلنتاجية 
يبالغ  أال  ينبغي  لذا  اإلنتاج،  إلى  نسبة  الموظفين  عدد 
بتخفيض  المطالبة  الــرد  يكون  ال  حتى  المطالبون 

أعداد العمالة من القطاعات األخرى في المجتمع.

* خبير نفطي ليبي 
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د. محمد أحمد*

حول زيادة مرتبات 
العاملني بالنفط

»اجعلوا مطالبكم 
منطقية، طالبوا برفع 
مرتبات الجنود بالقوة 

نفسها التي تطالبون بها 
رفع مرتباتكم، ركزوا 

على عمال الحقول 
وليس المكاتب«

صفقات واتفاقات إلنعاش التجارة الليبية مع دول الجوار

الوسط - عبدالرحمن أميني

مع استقرار سعر الصرف

واردات ليبيا السلعية تزيد 18% خالل العام 2018
طرابلس ــ أحمد الخميسي

إيران  تواجه  المتحدة،  الواليات  عليها  تفرضها  التي  العقوبات  تشديد  مع 
مجموعة من التحديات دفعتها إلى األمل في استخدام ميناء معزول في أقصى 

جنوب شرق البالد للمحافظة على استمرار تدفق السلع.
ويعد ميناء جابهار الواقع على المحيط الهندي، الذي ال يبعد سوى نحو 
100 كلم من الحدود الباكستانية، أكبر الموانئ اإليرانية غير الواقعة على مياه 
الخليج. وهو الميناء اإليراني الوحيد الذي يحظى باستثناءات من العقوبات 

االقتصادية التي أعادت الواليات المتحدة فرضها أحادياً في 2018.
والسبب الرئيسي في ذلك هو الدور المهم الذي يلعبه هذا الميناء وخط 
السكة الحديد المزمع بناؤه، الذي يكسر اعتماد أفغانستان التي تفتقر إلى 

منفذ بحري، على باكستان لتجارتها مع العالم 
خاصة الهند.

إلى  إيران  دفعت  التي  األسباب  أهم  ومن 
شهيد  ميناء  في  الــدوالرات  مليارات  استثمار 
التجارة  هي  جابهار  مقاطعة  في  بهيشتي 
عبر  التجاري  الطريق  إلى  إضافة  األفغانية، 
السكك الحديدية بين آسيا الوسطى والمحيط 
الجنوبي«،  الشمالي  »الممر  المسمى  الهندي، 

بحسب مصادر رسمية.
وقال وزير الطرق والتطوير الحضري محمد 
زيارته ميناء جابهار: »سنواصل  أثناء  إسالمي 

الطرق  وشبكة  الحديد،  السكة  شبكة  تطوير  ويجري  الميناء..  هذا  تطوير 
والمطار حتى نتمكن من تطوير الممر الشمالي الجنوبي«.

تم استصالح أكثر من 200 هكتار من األراضي بطمر البحر، الستخدامها 
في المشروع كما تم تجريف أكثر من 17.5 مليون متر مكعب إلحداث عمق 

16.5 متر لرسو السفن.
ولكن بعد أكثر من عام على بدء تشغيل منشآت الميناء في ديسمبر 2017، 

لم يشهد الميناء حركة كبيرة بعد.
والسفن التي قال مسؤولون إنها رست خالل العام الماضي لم تحمل أو 
تنزل سوى 2.1 مليون طن من البضائع، وهو أقل بكثير من سعة الميناء 

السنوية البالغة 8.5 مليون طن.

إيران قد تلجأ مليناء جابهار
 هربا من العقوبات األميركية

اقتصاد دبي ينمو بأضعف وتيرة منذ أزمة الدين

 %1.94 نما  اإلمارة  اقتصاد  إن  دبي  حكومة  قالت 
في 2018، متباطئا من معدل نمو نسبته 2.8% في 
2017، ومسجال أضعف وتيرة منذ انكماشه في العام 

2009 حين تعثر االقتصاد بسبب أزمة الديون.
ومرت دبي، التي تملك اقتصادا متنوعا يركز على 
صعبة  بأوقات  الدولية،  األعمال  وخدمات  السياحة 
في ظل تراجع سوق العقارات باإلمارة، حسب تقرير 

لوكالة »رويترز«.
وقالت مونيكا مالك كبيرة االقتصاديين في بنك 
أبوظبي التجاري »خلفية مركز خارجي آخذ بالضعف، 
السوق  في  الجاري  والتصحيح  قوي  أمريكي  ودوالر 
القطاعات  من  لعدد  معاكسة  عوامل  هي  العقارية 

الحيوية«.
تقرير  في  إيكونوميكس«  »كابيتال  ورجعت 
الجمود،  من  حالة  في  العقاري  القطاع  يظل  أن 
العالمي على قطاعي  االقتصاد  بينما يضغط ضعف 

الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في دبي.
وتباطأ االقتصاد من نمو نسبته 3.1 % في 2017، 
وفقا لما تظهره بيانات حكومية معدلة. وجرى تعديل 

رقم نمو 2017 من قراءة سابقة عند 2.8 .
وانخفضت أسعار العقارات في دبي أكثر من الربع 
من ذروتها في 2014. وقالت »ستاندرد آند بورز« 
بنسبة  األسعار  تراجع  تتوقع  إنها  الماضي  الشهر 
إضافية بين 5% و 10% هذا العام بسبب استمرار 
الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر األسعار 
 20 بقيمة  مالي  إلنقاذ  دبي  واحتاجت   .2020 في 
مليار دوالر من إمارة أبوظبي لتفادي أزمة ديون في 

2009، نتيجة النهيار أسعار العقارات، مما هدد بإجبار 
بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد 

ديون بمليارات الدوالرات.
التعافي  المحللون أن تشهد دبي بعض  ويتوقع 
االقتصادي قبل 2020 حين تستضيف المدينة معرض 

»إكسبو« الدولي.
أضافت  لندن  مقرها  التي  األبحاث  شركة  لكن 
االستعدادات  تكثيف  ــادة  وزي يعوضه  قد  هذا  أن 

الستضافة معرض »إكسبو 2020« العالمي.
وقدر مسؤولون في السابق أن »إكسبو« سيقدم 
 %  33 أو  دوالر  مليار   38 تعادل  لالقتصاد  دفعة 
»كابيتال  وتتوقع  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من 
اإلجمالي %3.8  المحلي  الناتج  نمو  إيكونوميكس« 

هذا العام قبل أن يتسارع النمو إلى 4.5 % في 2020.
الرئيسية  المخاطر  أن  من  أيضا  حــذرت  لكنها 
للتوقعات تنبع من مشكالت الديون المستمرة منذ 
أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد 
المرتبطة  الكيانات  ديون  أن  تظهر  التي  الدولي 
بحكومة دبي، التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ 
60 مليار دوالر بما يعادل 50% من الناتج المحلي 

اإلجمالي لدبي.
لدى  الناشئة  األســواق  اقتصاديي  كبير  وقــال 
إن»إعادة  توفي  جيسون  إيكونوميكس«  »كابيتال 
في  المشكالت  أخفت   2014 في  الديون  هيكلة 
السنوات األخيرة. لكن نحو نصف ديون الكيانات شبه 

الحكومية ستستحق من اآلن وحتى 2021«. 

دبي ـ الوسط

 < منظر عام لمدينة دبي حيث يبدو برج خليفة أطول مبنى في العالم )رويترز(.

 < عمليات مناولة مبيناء اخلمس.



الموارد  إيرادات  للعام 2019  المالية  الترتيبات  قدرت 
خصصت  فيما  دينار،  مليار   26.4 بقيمة  النفطية 
للمرتبات ومافي حكمها )الباب األول( 25 مليار و285 
الموارد  من   %95.77 يمثل  ما  وهو  دينار،  مليون 
النفطية  اإليــرادات  إجمالي  من  و%84.79  النفطية، 

والسيادية األخرى.
المالي 2019  للعام  المالية  الترتيبات  أن  إلى  يشار 
التي اعتمدها المجلس الرئاسي األسبوع الماضي بلغت 
قيمتها اإلجمالية 46.8 مليار دينار مقابل 42.5 مليار 

دينار للعام المالي 2018 بزيادة نسبتها %10.1.
بشأن  الوسط«   « عليها  حصلت  بيانات  وأظهرت 
تفاصيل الترتيبات المالية ومواردها للعام الجاري، أن 
إجمالي الموارد المالية المقدرة بنحو 46.8 مليار دينار 
موزعة إلى ثالثة بنود: األول يتعلق بالموارد النفطية 

المقدرة بقيمة 26.4 مليار دينار.
السيادية  بــاإليــرادات  يختص  فهو  »البند2«  أما 
ورسوم الخدمات التي يقدر إجماليها بقيمة 4.6 مليار 

دينار، وتشمل ما يلي:
على  والرسوم  الضرائب  إيرادات  دينار  مليار   1.2 ـ 

دخل األنشطة االقتصادية
ـ 800 مليون دينار إيرادات الجمارك

ـ 750 مليون دينار إيرادات االتصاالت
ـ 300 مليون دينار أرباح المصرف المركزي

ـ 800 مليون دينار إيرادات بيع المحروقات بالسوق 
المحلية.

ـ 750 مليون دينار رسوم الخدمات وإيرادات أخرى.
وبذلك يكون إجمالي اإليرادات النفطية والسيادية 
»البند3«  تضمن  حين  في  دينار.  مليار   31 األخــرى 
األجنبي  النقد  بيع  من  اإلضــافــي  الرسم  ــرادات  إيـ
وقدرتها الترتيبات المالية بنحو 15.8 مليار دينار خالل 
العام الجاري. وهنا يالحظ أن رسوم العملة خالل الربع 
دينار  مليار   13.2 البالغة  الماضي  العام  من  األخير 
خالل  المقدرة  الرسوم  إجمالي  من   %  83.5 تمثل 

العام 2019 بأكمله.
إجمالي  أن  اإلنفاق  جــدول  أوضــح  المقابل  وفي 
بجانب  موزع  دينار،  مليار  بـ46.8  المقدر  المصروفات 
دينار،  مليون  و285  مليار   25 وقيمته  المرتبات  بند 
إلى نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل بإجمالي 7.97 
 7 بواقع  التنمية  وبرامج  ومشروعات   ، دينار  مليار 

مليارات دينار ونفقات الدعم بنحو 6.54 مليار دينار.
فإن   ،2019 للعام  المرتبات  بند  لتوزيع  وبالنسبة 
المخصص للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها يصل 
إلى نحو 22.42 مليار دينار، فيما يبلغ إجمالي المرتبات 
إلى  باإلضافة  دينار،  مليون   340 عامة  هيئات  لثماني 
والغاز  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  العاملين  مرتبات 
اإلسكان  قطاع  مرتبات  ثم  دينار،  مليار   1.3 البالغة 
والمرافق والجهات التابعة له بحوالي 224 مليون دينار.

وعددها  الوزارات  على  المرتبات  لتوزيع  وبالنسبة 
والجهات  التعليم  لوزارة  المخصص  فكان  وزارة   14
الدفاع  وزارة  دينار،تلتها  مليار   7.64 نحو  لها  التابعة 

مليار   4.25 قيمتها  بمرتبات  لها  التابعة  والجهات 
دينار، ثم وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بحوالي 

3.46 مليار دينار.
أما مرتبات العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة 
لها فقد بلغت 2.57 مليار دينار، ووزارة العدل والجهات 
التابعة لها بقيمة 864 مليون دينار، ثم وزارة العمل 
دينار،  مليون   823.35 بنحو  لها  التابعة  والجهات 
والجهات  والبحرية  الحيوانية  والثروة  الزراعة  فوزارة 

التابعة لها بقيمة 753 مليون دينار.
وفي تصريح خاص لـ»الوسط« تحدث عبد اللطيف 
التونسي مدير مكتب محافظ المصرف المركزي ، عن 
العامة  لإليرادات  التقديرات  حجم  في  »مبالغة  وجود 
شرعية  إعطاء  بسبب  الجديدة،  المالية  الترتيبات  في 

لزيادة النفقات والمصروفات« على حد وصفه.
المجلس  أن  الكبير،  الصديق  مكتب  مدير  وأوضح 
الرئاسي أرسل الترتيبات المالية إلى المصرف المركزي 
دون تفاصيل بشأنها، مشيرا إلى أن تقديرات »مبيعات 
المحروقات في السوق المحلية المقدرة بـ 800 مليون 
دينار مبالغ فيها، كما أن اإليرادات الجمركية المقدرة 
بـ450  مقابل  كذلك،  فيها  مبالغ  دينار  مليون  بـ800 
من  وغيرها   ،2018 العام  خالل  فقط  دينار  مليون 

اإليرادات المتوقعة في الترتيبات المالية«.
وقال التونسي إن لدى المصرف المركزي مالحظات 

من  االستفادة  دون  المالي  اإلنفاق  حجم  رفع  حول 
التجارب السابقة، »منها زيادة في باب المرتبات بقيمة 
2.5 مليار دينار، وكذلك زيادة في النفقات الحكومية 
التنمية،  مصروفات  في  وأخرى  دينار،  ملياري  بقيمة 
ومعدالت  األمـــوال  هــذه  لصرف  هــدف  وجــود  دون 

النمو«.
ودعا إلى ضرورة معالجة الدين العام والتركيز على 
النقدي  الدعم  إقرار  إلى  باإلضافة  التنمية،  مشروعات 

بديال عن دعم المحروقات

التفويضات المالية
يذكر أن قرار اعتماد المجلس الرئاسي للترتيبات المالية 
يخوله،  من  أو  المالية  وزير  تولي  على  الجديدة نص 
إصدار التفويضات المالية لبند المرتبات، وبند نفقات 
بـ7.97  إجماليها  المقدر  والتشغيل  والتجهيز  التسيير 
المقدرة  الدعم  نفقات  بند  إلى  باإلضافة  دينار،  مليار 
التخطيط  وزير  يتولى  حين  في  دينار.  مليار  بـ6.54 
مشروعات  لمخصصات  المالية  التفويضات  إصــدار 

وبرامج التنمية المقدرة بسبعة مليارات دينار.
الممولة  الجهات  »جميع  المجلس  قرار  ألزم  كما 
رقم  القانون  أحكام  بتطبيق  المالية  الترتيبات  بتنفيذ 
المرتبات  لصرف  الوطني  الرقم  بشأن   2014 لسنة   8
وزارة  وعلى  حكمها،  في  وما  والمزايا  والمكافآت 
ال  التي  الجهات  عن  المالية  الترتيبات  حجب  المالية 
»المادة  في  وجاء  القانون«.  أحكام  بتطبيق  تلتزم 
للترتيبات  الرئاسي  المجلس  اعتماد  قرار  من   »20
ليبيا  ومصرف  المالية  وزارة  أن  الجاري  للعام  المالية 
المركزي تتوليان حصر وتحديد المبالغ المالية والسلف 
الممنوحة من قبل المصرف المركزي حتى 13 ديمسبر 
2017، والظاهرة بسجالت المصرف، ويتولى المجلس 

الرئاسي والمصرف وضع اآللية المناسبة لسدادها«.

كشفت جداول المرتبات في الترتيبات المالية للعام 2019 أن 
إجمالي المخصص للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني 
يصل إلى 4.5 مليون دينار، وأن بند التجهيز والتشغيل حاز 
المخصصة  الرواتب  إجمالي  بلغ  حين  في  دينار،  مليون   30
للمجلس األعلى للدولة 14.5 مليون دينار، ولمجلس النواب 

2.3 مليون دينار.
وأظهرت الجداول أن المرتبات المخصصة للعاملين في 37 
جهة تابعة للمجلس الرئاسي تصل إلى نحو 382.13 مليون 
التسيير  لبند  دينار  مليون  وفيما جرى تخصيص471  دينار، 
والتجهيز والتشغيل، مقابل إيرادات لم تتجاوز خمسة ماليين 

دينار فقط.
وتتوزع الجهات التابعة للمجلس الرئاسي إلى :

للرواتب، و14.3  الوزراء: 29 مليون دينار  -ديوان رئاسة 
مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

و12  للرواتب،  دينار  مليون   220 الداخلي:  األمن  -جهاز 
مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

-قوة مكافحة اإلرهاب: 5 ماليين دينار للرواتب، و10ماليين 
دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

-الهيئة العامة للمعلومات: 2.7 مليون دينار للرواتب، و4.5 
مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

و2  للرواتب،  دينار  مليون   6.2 للبيئة:  العامة  -الهيئة 
مليوني دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

الوراثية: 550  البصمة  وتحاليل  ألبحاث  الوطنية  -الهيئة 
ألف دينار للرواتب، و4 ماليين دينار لبند التسيير والتجهيز 

والتشغيل.
-مصلحة اآلثار: 17 مليون دينار للرواتب، و880 ألف دينار 

لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
للرواتب،  دينار  مليون   11 العمراني:  التخطيط  -مصلحة 

ومليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-مؤسسة الطاقة الذرية: 4 ماليين دينار للرواتب، و1.6 

مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-هيئة المشروعات العامة: 3.8 مليون دينار للرواتب، و1.1 

مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون: 2.4 مليون دينار 
للرواتب، و1.32 مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل، 

في حين موارد مقدرة بمليون دينار.
دينار  مليون   6.75 الخاص:  للطيران  التنفيذي  -الجهاز 

للرواتب، ومليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
دينار  ألف   500 المتجددة:  للطاقات  التنفيذي  -الجهاز 

للرواتب، و500 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
دينار  ألف   50 طرابلس:  القديمة  المدينة  إدارة  -جهاز 
للرواتب، و880 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل، 

في حين موارد مقدرة بمليون دينار.
-جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدة: 18 مليون دينار 

للرواتب، و1.5مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

-الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية: 
التسيير  لبند  دينار  ألف  و400  للرواتب،  دينار  مليون   3.75

والتجهيز والتشغيل.
-جهاز تنمية واستثمار أمالك الدولة العقارية: 5.2 مليون 
والتجهيز  التسيير  لبند  دينار  مليون  و1.1  للرواتب،  دينار 

والتشغيل.
-المجلس الوطني للتطوير االقتصادي: 4.2 مليون دينار 
للرواتب، و1.1 مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

 1.4 التاريخية:  والدراسات  للمحفوظات  الليبي  -المركز 
التسيير  لبند  دينار  مليون  و1.65  للرواتب،  دينار  مليون 

والتجهيز والتشغيل.
للرواتب،  القرار: 1.7 مليون دينار  الوطني لدعم  -المركز 

و550 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-المركز الليبي للصناعات المتقدمة: 50 ألف دينار للرواتب، 

و200 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-مركز اإلعالم الجديد للتطوير والتدريب: 4.6 مليون دينار 

للرواتب، ومليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-مركز البحوث النووية: 24.5 مليون دينار للرواتب، و1.65 
مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل، في حين موارد 

مقدرة بمليوني دينار.
مليونا  والتدريب:  اإلشعاعية  والقياسات  التحاليل  -مركز 
والتجهيز  التسيير  لبند  دينار  مليون  و1.1  للرواتب،  دينار 

والتشغيل، في حين أن الموارد مقدرة بمليون دينار.
دينار  ألف   50 الصحي:  النظام  لتطوير  الوطني  -المركز 

للرواتب، و550 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-مركز المعلومات والتوثيق: 350 ألف دينار للرواتب، و200 

ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-األمانة العامة للتكامل الليبي السوداني: 210 آالف دينار 

للرواتب، و300 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
دينار  مليون   1.3 والتنمية:  لإلدماج  الليبي  -البرنامج 
للرواتب، و1.5 مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

دينار  ألف   650 والتنمية:  للمساعدات  ليبيا  -صندوق 
للرواتب، و550 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

للرواتب،  دينار  ألف  الفضائية: 350  اإلخبارية  ليبيا  -قناة 
و200 ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

األصول  واسترداد  الليبية  الدولة  أموال  استيراد  - مكتب 
المنهوبة: 50 ألف دينار للرواتب، ومليون دينار لبند التسيير 

والتجهيز والتشغيل.
-مجمع اللغة العربية: 270 ألف دينار للرواتب، و330 ألف 

دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
-مفوضية المجتمع المدني: 50 ألف دينار للرواتب، و550 

ألف دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.
لبند  دينار  ألف   440 الشباب:  لدعم  الوطنية  -الرابطة 

التسيير والتجهيز والتشغيل.
التسيير  لبند  دينار  مليون   20 والمؤتمرات:  -الزيارات 

والتجهيز والتشغيل.
والتجهيز  التسيير  لبند  دينار   350 الضرر:  جبر  -صندوق 

والتشغيل.

اقتصاد 09

النفط، أن قافلة وقود جديدة اتجهت، نحو مدن  البريقة لتسويق  أعلنت شركة 
الجنوب محملة بحوالي مليون و265 ألف لتر من وقود البنزين و358 ألف لتر من 

وقود الديزل، و40 طنا من الغاز المسال
الجنوب  تزويد  عمليات  استمرار  مع  إنه  النفط«،  لتسويق  »البريقة  وقالت 
وبمتابعة  الشركة،  إدارة  وضعتها  التي  الجدولة  وفق  يومي  بشكل  بالوقود 
مستمرة من المؤسسة الوطنية للنفط، فإن مالمح انفراج مختنقات الوقود بدأت 

تظهر في الجنوب«، حسب بيان صادر عنها مساء أول من أمس.
وأوضحت الشركة أنه »تأكيدا لمبدأ الشفافية، فإنها ستعرض وبشكل يومي 
تبين  جداول  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها  على 
كميات الوقود المرسلة إلى الجنوب«، مهيبة »بكل المواطنين وخاصة في مدن 
الشركة  عبر صفحة  الوقود  بتوزيع  يتعلق  فيما  أية مخالفات  اإلبالغ عن  الجنوب 

أو باالتصال مباشرة بالرقم المخصص للبالغات والمدرج ضمن صفحة الشركة«.

وصول 1.62 مليون لتر من املحروقات للجنوب
كارلوس سليم،  الملياردير  يخطط 
أحد أكبر األثرياء في العالم، للتقاعد 
الست  السنوات  خالل  ما  وقت  في 
الرئيس  أعلن  ما  حسب  المقبلة، 
لوبيز  مانويل  أنــدرس  المكسيكي 
أوبرادور. وسليم )79 عاما( صاحب 
»أميركا موفيل« إحدى أكبر شركات 
العالم،  فــي  الخلوية  االتــصــاالت 
صنفته مجلة »فوربس« في المرتبة 
أغنياء  أغنى  قائمة  على  الخامسة 
ثروته  الجاري، وقدرت  العام  العالم 

بنحو 64 مليار دوالر.

وقال لوبيز أوبرادور، خالل مؤتمر 
صحفي، إن سليم، اللبناني األصل، 
»يريد التقاعد، وهو يريد أن يقوم 
بذلك في السنوات الست المقبلة«، 

استنادا إلى محادثة أخيرة بينهما.
»على  سليم  أن  إلـــى  ولــفــت 
استعداد للمساعدة ليس فقط فيما 
يتعلق باألعمال التجارية، ولكن أيضا 

في تعزيز رفاهية شعبنا«.
وأكد صهر سليم المدير التنفيذي 
في »أميركا موفيل«، أرتورو إللياس 
الملياردير  بين  المحادثة  ــوب،  أي

المكسيكي والرئيس لوبيز أوبرادور، 
سليم  أن  صراحة  يؤكد  لم  لكنه 

يعتزم التقاعد.
وكتب على »تويتر«: »قال السيد 
سليم للرئيس إن كليهما أمامه ست 
سنوات من العمل المكثف، الرئيس 
بسبب تفويضه االنتخابي و)سليم( 
بسبب عمره«. وكان سليم مستثمرا 
رئيسيا في مشروع مطار »مكسيكو 
سيتي الجدي« الذي تبلغ تكلفته 13 
أوبرادور  لوبيز  وألغاه  دوالر،  مليار 

بشكل مثير للجدل.

امللياردير كارلوس سليم يعتزم التقاعد
السعر بالدوالرنوع الخام

67.18برنت

59.48غرب تكساس

66.89دبي

66.19سلة أوبك

65.34أورال
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أعلنت هيئة الرقابة اإلدارية وقف صرف مرتبات 27 ألفا و954 
موظفا في الدولة العام 2018، بعدما ثبت أنهم مزدوجو الوظيفة 

وصرفوا 19 مليون دينار بالمخالفة للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان اإلثنين، أن لجنة حصر حاالت االزدواج 
الوظيفي وصرف المرتبات من الخزانة العامة، بالتعاون مع وزارة 
الدفاع التي شكلت في العام 2017، أودعت تقريرا بنتائج عملها 

حتى شهر مارس الجاري.
وأشارت الهيئة أن ألفي موظف قاموا بتسوية أوضاعهم في 
الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي األموال 

المصروفة لهم بالمخالفة للقانون 19 مليون و846 ألف دينار.
لصالح  العامة  الخزانة  من  المستقطعة  المبالغ  أن  وأردفت 
االجتماعي  التضامن  وصندوق  االجتماعي  الضمان  صندوق 
ألف  و484  مليونا  بلغت 980  الوظيفة  مزدوجو  عليها  وتحصل 
ألف  مليونا و365  و65  االجتماعي،  الضمان  دينار من صندوق 

دينار من صندوق التضامن االجتماعي.
أوضاعهم  بتسوية  قاموا  المخالفين  الموظفين  أن  وأضافت 
التضامن  الضمان االجتماعي وصندوق  الوظيفية لدى صندوق 

االجتماعي، وسددوا 475 مليونا و647 ألفا و907 دينارات.
وأشارت إلى مخاطبة الجهات العامة لوقف 2216 موظفا عام 
2017، و1256 موظفا عام 2018 بعدما ثبت أن لديهم ازدواجا 
وظيفيا، باإلضافة إلى ضبط 5952 موظفا تابعين لجهات عامة 

لديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع.
الوظيفية والمالية  أنه جرت تسوية األوضاع  الهيئة  وأكدت 
لنحو 850 موظفا كانوا يتقاضون أكثر من مرتب من خزانة الدولة 
أن 169  إلى  ولفتت  الدفاع.  وزارة  مع  ازدواج وظيفي  ولديهم 
أوضاعهم  وتسوية  الدفاع  وزارة  من  عقودهم  فسخوا  موظفا 
الوظيفية والمالية حتى 31 ديسمبر 2017 بعدما بلغت األموال 

المصروفة لهم بالمخالفة نحو 2.5 مليار دينار.
كما فسخ 1607 موظفين تعاقدهم من وزارة الدفاع وتسوية 
أوضاعهم الوظيفية والمالية في الفترة من يناير حتى 31 ديسمبر 
2018 بعدما بلغت األموال المصروفة لهم 14 مليارا و339 مليونا 

و364 ألف دينار، بحسب الهيئة.

سجل العجز في ميزان المعامالت الجارية األميركي رقما أكبر من 
المتوقع في الربع األخير من العام الماضي، وهو ما دفع إجمالي 

العجز السنوي في 2018 إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.
وقالت وزارة التجارة األميركية، أمس األربعاء، إن العجز في 
السلع والخدمات  الذي يقيس تدفق  الجارية،  المعامالت  ميزان 
واالستثمارات من وإلى البالد، زاد بنسبة 6.1 % إلى 134.4 مليار 
دوالر. والعجز المسجل في الربع الرابع هو األكبر منذ الربع األخير 

من 2008، وفقا لوكالة »رويترز«.
العجز  أن  لتظهر  الثالث  للربع  البيانات  أيضا  الوزارة  وعدلت 
ارتفع إلى 126.6 مليار دوالر مقارنة مع القراءة األولية البالغة 
124.8 مليار دوالر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت »رويترز« 
آراءهم توقعوا ارتفاع عجز ميزان المعامالت الجارية إلى 130 مليار 

دوالر في الربع الرابع.
وشكل العجز في ميزان المعامالت الجارية 2.6% من الناتج 
الربع  منذ  حصة  أكبر  وهي  الرابع،  الربع  في  اإلجمالي  المحلي 

الثاني من 2012.
% في  الجارية 8.8  المعامالت  العجز في ميزان  وزاد مجمل 
 .2008 منذ  مستوى  أعلى  وهو  دوالر،  مليار   488.5 إلى   2018
المحلي  الناتج  من   %  2.4 العجز  متوسط  بلغ  بكامله،  وللعام 
وارتفاعا من 2.3% في  أكبر حصة منذ 2012  اإلجمالي، وهي 

.2017
وتقلص العجز في ميزان المعامالت الجارية من ذروة بلغت 
6.2 % من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع من 2005، 
فيما يرجع جزئيا إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط. وفي الربع 
الرابع من 2018، تراجعت صادرات السلع 0.9 % إلى 416.1 مليار 

دوالر، بينما استقرت الواردات عند 649.1 مليار دوالر.

قالت الحكومة المصرية، أمس األربعاء، إنها وافقت على مشروع 
موازنة السنة المالية 2019-2020. وتبدأ السنة المالية المصرية 

في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو .
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الموازنة تستهدف 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %89 إلى  العام  الدين  خفض 

% من  بنحو 2  أولي  فائض  وتحقيق 
الكلي  العجز  وخفض  المحلي  الناتج 

إلى نحو 7.2 %.
الحكومة  أن  المالية  وزير  وأضاف 
الثالث  السنوات  مدار  على  تستهدف 
لمعدل  التدريجي  الخفض  المقبلة 
الناتج  من   %  80 إلى  العام  الدين 
بنهاية يونيو 2022، وتحقيق فائض 
أولي سنوي مستدام في حدود 2 % 

حتى 2021-2020.
هالة  التخطيط،  وزيــرة  ــارت  وأش
التنمية  خطة  أن  إلـــى  السعيد، 
-2019 المالية  للسنة  المستدامة 

2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو 
االقتصادي إلى 6% في ذلك العام.

وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة االستثمارات الكلية إلى 
نحو 1.17 تريليون جنيه )67.8 مليار دوالر(، في السنة المالية 

.2020-2019
وتابعت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة 
عمل  فرصة  ألف   900-800 بتوفير  العمل،  لسوق  االستيعابية 

سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1 %.

الرقابة اإلدارية: وقف مرتبات 
28 ألفا مزدوجي الوظائف

الحكومة املصرية توافق على 
مشروع موازنة 2020-2019

134.4 مليار دوالر العجز في ميزان 
املعامالت الجارية األميركي

طرابلس ، القاهرة ـ الوسط 

الترتيبات املالية: 26.4 مليار دينار عائدات نفطية للعام 2019
تخصيص 25.28 مليار دينار للمرتبات بنسبة 84.79% من إجمالي اإليرادات النفطية والسيادية

22.42 مليار دينار مرتبات العاملين 
بالوزارات و 1.3 مليار لمؤسسة النفط

وزير المالية يصدر تفويضات بنود 
المرتبات، ونفقات التشغيل والدعم 

ووزير التخطيط لمخصصات برامج التنمية

أظهرت جداول الترتيبات المالية للعام 2019 
أن إجمالي البند األول )المرتبات ومافي حكمها( 

المخصص للمجلس األعلى للدولة بلغ 14.5 مليون 
دينار، في حين جرى تخصيص 2.3 مليون دينار 

لمرتبات مجلس النواب. في حين أظهرت الجداول 
أن المرتبات المخصصة للعاملين في 14 جهة تابعة 

لمجلس النواب بلغت نحو 600.56 مليون دينار.
وتتوزع هذه الجهات كالتالي:

ـ ديوان المحاسبة: 100 مليون دينار مرتبات 
العاملين، و8.8 مليون دينار لبند التسيير والتجهيز 

والتشغيل.
ـ هيئة الرقابة اإلدارية: 121 مليون دينار للمرتبات 

و8.8 مليونا للتسيير والتشغيل.
ـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: 16 مليون دينار 

للمرتبات و2.2 مليون للتسيير والتشغيل.
ـ المركز الوطني للرقابة على األغذية واألدوية: 

41.5 مليون دينار مرتبات، و5.5 مليون للتسيير 
والتشغيل، وموارد مقدرة بثمانية ماليين دينار.

ـ المحكمة العليا: 19 مليون دينار، وثالثة ماليين 
دينار للتسيير والتشغيل، ولها موارد مقدرة بـ75 

ألف دينار.
ـ مجلس التخطيط الوطني: 1.15 مليون دينار 

مرتبات، و880 ألف دينار للتشغيل.
ـ مجالس التخطيط بالمناطق: 12 مليون دينار 

للمرتبات، و 1.4 مليون دينار للتسيير والتشغيل.
ـ المفوضية العليا لالنتخابات: 5.6 مليون دينار 

للمرتبات، و30 مليون دينار للتسيير والتشغيل.
ـ دار اإلفتاء الليبية: 2.5 مليون دينار للمرتبات، 

و1.6 مليون دينار للتسيير والتشغيل.
ـ جهاز المخابرات الليبية: 280 مليون دينار 

مرتبات، و30 مليون دينار للتشغيل.
ـ الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب 
العامة: 400 ألف دينار مرتبات، و100 ألف دينار 

للتسيير والتشغيل.
ـ هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية: 610 

آالف دينار مرتبات، و300 ألف دينار للتشغيل.
ـ مجلس الثقافة العام: 800 ألف دينار مرتبات، 

و320 ألف للتشغيل.
ـ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: البند 

األول )اليوجد(، تخصيص 12 مليون دينار للتسيير 
والتشغيل.

ـ المجلس األعلى للقضاء: البند األول )اليوجد(، 
تخصيص 1.7 مليون دينار للتشغيل.

2.3 مليون دينار مرتبات 
»النواب« و14.5 مليونا 

ملجلس الدولة

4.5 مليون دينار مرتبات »الرئاسي« و220 مليونا لألمن الداخلي

 < كارلوس سليم

 < هالة السعيد

األعلى خالل 10 سنوات

 < فائز السراج وأعضاء املجلس الرئاسي خالل اعتماد الترتيبات املالية بالعام 2019



رأي www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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19 آذار.. للرعاع
صوالت وجوالت

جمعة بوكليب

ميالد عمر المزوغي

حسب جو مزاجك وتلوناته، الدنيا تتسع أحيانًا حتى تحس بالعالم، كل العالم بكامل حمولته من 
البشر والشجر والطير ينبض بألق وتوهج في أرجاء قلبك. وتضيق في أحايين أخرى حتى تكاد 
تشعر باالختناق يعصر بين يديه روحك. وفي المابين يضيع العمر متأرجحًا كبندول في ريح بين 

ما تتمنى وتشتهي بحرقة، وال تجد وما ال تطيق وتكره وتعاني.
حين تنتابك لوثة التردد هذه وتغوص قدماك رغماً عن حرصك في طين حيرة ملوثة بقرف 
وسخام الزمن تجد نفسك كـ»حمار بوريدان« أمام خيارين/ فخين: أن تواصل سيرك في طرقات 
مدن: لندن، طرابلس، واق الواق، على أمل العثور، صدفًة، على درب، ربما يقود إلى حيث يمكنك 
تنفس هواء مختلف ومنعٍش بحرية، أو بين أن تتوقف فجأة، منتظرًا، ما شاء لك الوقت، ومفكرًا، 
حتى تهدأ خلجات قلق في داخلك، ثم قد يعنّ على بالك، بعد تدبر، بحاجتك إلى شيء من راحة، 
وربما، أيضًا، تتذكر أنك مللت وزهقت، من وحشة التغرب وحيدًا في غابات الدنيا، وقد يكون من 

األجدى لك العودة من حيث جئتَ راضيًا، من الغنيمة، باإلياب.. فماذا تفعل؟
زعم لنا في الزين نصيب؟

تنفذ  لفترة قصيرة  ولو  تفسح كوة صغيرة  السماء  على  التي تستحوذ  الغيوم  أن  لو  تتمنى 
في  النهار  وجه  لترى  محجوبة؛  شمس  ضوء  من  حزمٌة  منها 
وطرقات  أرصفة  بهم  تزدحم  الذين  العابرين  وعيون  مالمح 
لندن. لكن الغيوم تزداد قتامًة في نهار قلبك المسن ودكنة 
قدمًا  السير  تواصل  تبتئس.  فال  الحزينتين  عينيك  بريق  في 
إلى أمام مجهول وكأن العالم، كل العالم، تلك اللحظة. طريق 
يمكنك  لكي  لحين  حين  من  ينعطف  وقد  الينتهي  طويل 
التوقف والنظر والتدبر واالسترواح قلياًل باحتساء فنجان قهوة 
وتواصل  نفسك مجددًا  تلتقط  ثم  أمر،  وتدخين سيجارة  مرة 
مسيرك المشوك بأسئلة ال تكف عن إيذائك وِبحِيرةٍ ال تتوقف 
عن تحريك ما ترسب في بحر سكونك من ألم. تنشغل برصد 
ما اصطف على جانبي الطرق من متاجر ومبانٍ وتتذكر أنك في 
مرحلة ماضية من سني عمرك الموزع بين مدينتين وبلدين 
إلى  الخلوة  تحب  كنت  أن  بعد  يتحقق  لم  واحد  حلم  وأمل/ 
كائنات«.  من  يرى  ال  ما  »تكلم  أمك  رأي  على  وكنت  نفسك 
مسكينة أمك دومًا، مسكينة ألنها لم تكن تدرك أن ما ال يرى 
من  مذاقًا  أحر  بأسئلة  الصغير  قلبك  يعذب  كان  وللناس  لها 
الهريسة.. وكان أيضًا بتواطؤ منك يلقي بك بعيدًا عن أقرانك وأصحابك ويلهيك عن متابعة 
إال  يصلها  ال  مدهشة  غريبة  فضاءات  نحو  بك  طائرًا  يديه،  بين  ويأخذك  المدرسية  واجباتك 
الشعر لعبت بعقلك الصغير وفتحت أمامك مروج الغناء الفسيحة فأسلمت روحك طوعًا إلى لوعة 
المواويل وانخطفت إلى إيقاع »التمر« يصول في سماء طرابلس كمهاٍر في فالة ليالي الجمعة. 
فيجن السكارى رقصًا وقتااًل بالسكاكين وتعود أنت إلى فراشك مغتبطًا على جناحي لحن فزاني 

مطرز بهسيس النخل وحرقة الفراق والوعد بلقاء قريب.
زعم لنا في الزين نصيب؟
سؤال أو دعاء أم ابتهال؟

عين على ما سيحدث قريبًا في غدامس وأخرى على ما يجري منذ ثالث سنوات في لندن! وقلب 
حمولته  ثقل  تقسيم  أنت  تستطيع  لكي  عديدة  أجزاء  إلى  والتقطيع  لالنقسام  قابل  غير  واحد 
عليها جميعًا بالتساوي لتخفف مما تحمله كتفاك من ثقل وأنت تخوض في زحام الدنيا وحيدًا 
يعد  ولم  وضجرًا،  ومرارة  وحشة  أنت  وتزداد  وازدحامًا  ضيقًا  تزداد  دروب  في  وهبوطًا  صعودًا 
في زير صبرك ما يكفي من صبر لتنتظر أكثر انقشاع غيوم تحجب عنك صحو نهار قادم محمٍل 
باحتماالت عديدة وعلى أمل أن يكون ضمنها ما ظل كامنًا في قلبك من أمنيات صغيرة كبذور 

لورود في حالة انتظار. لالنبثاق والتألق.
»زعم لنا في الزين نصيب

ناره تعذيب
نطفوها وتزيد لهيب؟«.

الفرنسي  فالبرلمان  الصدف،  أنها  أم  األحداث  تصنع  التواريخ  كانت  إن  حقيقة  نعلم  ال 
اعتمد مقترح قانون تقدم به االشتراكيون لجعل يوم 19 آذار تاريخ وقف إطالق النار في 
1962 في الجزائر: »يومًا وطنيًا لذكرى ضحايا حرب الجزائر«. وهذا التاريخ يعتبر موعد 

وقف إطالق النار غداة اتفاقيات إيفيان في 18 آذار 1962.
البحرية عابرة  القطع  العراق من مختلف  الصاروخي على  القصف  بدأ   2003 آذار   19
أجواء بلداننا العربية، بحجة امتالكه أسلحة دمار شامل، والهدف هو تنفيذ مشروع الشرق 
األوسط الجديد »الفوضى الخالقة« ألجل حماية الكيان المغتصب لفلسطين، ولألسف 
الشديد بتمويل من بعض العرب السائرين في ركب الخيانة، الساعين إلرضاء أسيادهم 
أولياء نعمتهم، من أجل اإلبقاء عليهم في السلطة، المتعطشين لسفك دماء كل عروبي 

حر يريد أن يبني مجدًا لألمة ويكون لها شأن.
في نفس اليوم وبعد ثماني سنوات وفي السياق نفسه ولكن بحجة حماية المدنيين 
من قوات النظام الليبي والحبر لم يجف بعد، دمر حلف الناتو القوات الحكومية التي كانت 
تشد الرحال إلى بنغازي من أجل تطهيرها من خوارج العصر 
الذين أتى بهم الغرب ومن واالهم من العرب حيث استقروا 
بشرق الوطن والذين بفضل ذلك التدخل عانت بنغازي وال 
الشعب،  فئات  كافة  طال  الذي  وطغيانهم  جبروتهم  تزال 
المقعدين  فئة  إلى  آخرون  وتحوّل  بريئة،  أرواح  فأزهقت 
بتمويل  المسلح  العنف  دائرة  البالد  دخلت  آخرون.  وشرد 
خليجي ومباركة دول الجوار، فأصبحت مرتعًا للخارجين عن 
الشرائع الربانية والقوانين الوضعية واألعراف االجتماعية، 

فعاثوا في األرض فسادًا.
بعد سبع سنوات من الحرب وقد أتت على األخضر واليابس 
آذار  الثالثاء)20  صباح  توقف  الفرنسية  الشرطة  ليبيا،  في 
2018( الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي احترازيًا في إطار 
التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته االنتخابية في 
2007. المؤكد أن الرئيس ساركوزي باشتراكه في العدوان على ليبيا، بل إنه كان رأس 
الحربة ومن أكثر المتحمسين له كان يسعى إلى إخفاء معالم تمويل حملته االنتخابية، 
وتؤكد المصادر أن مقتل شكري غانم كان يصب في نفس الهدف. فهل سيقول القضاء 
الفرنسي كلمته ويدخل الرئيس القفص الحديدي بعد أن صال وجال في قصر اإلليزيه 
واتخذه وكرًا للدسائس واألعمال اإلجرامية في حق الشعوب األخرى؟ ويثبت للعالم أن من 
ينادون بالشفافية وتجريم المال االنتخابي غير المشروع هم األكثر إفسادًا للذمم وأكبر 

مساندين لإلرهاب وسحق الشعوب.
العمالة لألجنبي في سبيل تحقيق مآرب شخصية لم تنقطع يومًا. وفي زمننا المعاصر 
حدث وال حرج. فهناك من استولى على األموال التي أؤتمن عليها والذ بالفرار متحججًا 
بمعارضته نظام الحكم في بلده »الجلبي-العراق، المقريف- ليبيا« على سبيل المثال ال 
الحصر. هناك أكثر من بروتس وأكثر من يهوذا األسخريوطي عمدوا إلى إسقاط أنظمة 
إلى  وعادوا  الفضل  صاحب  من  مكافآتهم  على  وتحصلوا  الشامل،  الدمار  فكان  الحكم 
أوكارهم، يراقبون عن بُعد وقد أشفوا غليلهم، وضمنوا مستقبلهم وذريتهم، حيث تم 
غرس البعض منهم في المؤسسات العامة بدولهم، ليكونوا على دراية تامة بما يحدث، 
وال بأس من تغيير المسار إن تطلب األمر ذلك أنهم في نظرنا مجرد رعاع صوالتهم 

وجوالتهم لن تثنينا عن المضي قدمًا لتحقيق وحدة األمة العربية.
لقد أصبحت الجماهير العربية في دول النكبة )الربيع العربي( تحن إلى أزمنة الحكم 

الديكتاتورية، لهول ما لحق بها من ظلم وأذى لم تعهده في أيامهم.

أحالم المهدي

يا دنيا دوارة.. والذائقة التي تحتفي بالشجن

كريم العراقي، واستدعى بألحانه العذبة بعضًا 
من قصائد نزار قباني فحفظها بصوته من لم 
يقرأ الشعر يومًا، وغنّى الجميع بنَهم »زيديني 
الشابة  العراقية  األصوات  تفوقت  وقد  عشقًا«، 
بعض  في  خاصة  اليوم  الجميع  على  أيضًا 
مسافة  بغداد  من  القريبة  العربية  العواصم 
وثقافة، تمامًا كما تطرب الليبيين أغاني الراي 
الجزائري والراب التونسي بما فيهما من حزن 
وغضب وفقد وغربة وأيضًا األغنية المغربية التي 
العربية  البالد  في  قدم  موطئ  لنفسها  وجدت 

كلها.
للجمهور  نقلت  فقد  العراقية  األغنيات  أما 
الكلمات  الغناء، جعل  العربي وجهًا مختلفًا من 
العراقية تتجاوز الحدود وتدخل البيوت وتستأثر 
بماليين  وتحظى  الموسيقى  بمشغالت 
التواصل  والمتابعة في كل مواقع  المشاهدات 
االجتماعي، فما الذي يميز األغنية العراقية وما 
الذي منحها هذه القدرة الهائلة على االنتشار في 

كل البقاع التي تتكلم العربية؟
الكلمات  تضخها  الشجن  من  هائلة  جرعة 
العراقية في األغنية، تدعمها أصوات كأنها وخز 
خفيف لجرح، مع ألحان يبدو جليا أنها استمدت 
يعرفه  ــي  روح مصدر  من  جمالها  من  شيئا 
إلى  يستمع  ومن  غيرهم،  من  أكثر  العراقيون 
بعض األناشيد الدينية العراقية يدرك تمامًا سر 
على  وقدرتها  العراقية  األغنية  وروحانية  جمال 
لمس مناطق في النفس البشرية ال يقترب منها 
إال الحزن والفقد والعشق أيضًا عندما يسمو إلى 

أقصى درجاته.
يقول المنشد »الرادود« باسم الكربالئي:

نسيتك ثواني
خيالك إجاني

أخذني لشاطي حبك
أريد اعطش واكتبك

ويقول الفنان علي جاسم:
هوا ماكو هوا

من نحن مو سوا
ظلمة أحس حياتي

»يا دنيا دوّارة طبعك دوم غدارة«، إنها كلمات 
األغنية التي اجتاحت كل مكان في ليبيا ما جعلني 
أبحث عن نسختها األصلية في ظل تسجيالت 
كثيرة لها، من فنانين من العراق وسورية وحتى 
ليبيا، فلغتها البيضاء التي ال تتعارض مع المعنى 
جنسيتها  تخمين  في  تفشل  تجعلك  الليبي 
إلى  تنسبها  »شلون«  مفردة  أن  إال  األصلية، 
فنانين  لكن  أفريقيا،  شمال  عن  بعيدة  أرض 
من ليبيا »ليّبوها« وجعلوها تالمس اإليقاعات 
الكثيرين  جعلت  بأناقة  معها  لتتفاعل  الليبية 

يظنون أنها أغنية ليبية.
الكردي  للفنان  كان  التسجيالت  هذه  أحد 
»محسون« الذي غناها بغير العربية، فما الذي 
يوحد الذوق في األراضي البعيدة ويجعل كلمات 
أغنية ما تجري على األلسن وتتسلل إلى اآلذان 
من المحيط إلى الخليج؟ وما الذي يجعل اللحن 
مغناطيسًا يجذبنا حتى دون أن نفهم الكلمات؟ 

ماذا نحب وما الذي يشدنا؟
يعاتبها  التي  الــدوارة«  »الدنيا  عن  بعيدًا 
الكبار والصغار في الشارع الليبي وفي السيارات 
وحتى في األعراس، تشهد بعض األغنيات حالة 
قصوى من االنتشار في العالم العربي كله، فال 
تقيم للحدود وال للهجات أي اعتبار، هناك مثال 
على  جديدة  تعتبر  ال  التي  العراقية  األغنيات 
الذوق العربي والليبي تحديدًا منذ أيام األبيض 
مرتبطًا  ليبيا  في  العيد  كان  عندما  واألســود 
بسؤال العراقي ناظم الغزالي »أي شيء في العيد 
أهدي إليك يا مالكي؟«، ثم ظهرت بغزارة أغنيات 
سعدون الجابر على الشاشة الليبية اليتيمة في 
سبعينيات القرن الماضي وطرحت سؤااًل آخر هو 
»هلك وين يا نجوى؟« باإلضافة طبعا إلى أغنيته 
األشهر »يا أمي يا أم الوفا«، رغم أن هذا قد ال 
يكون معيارًا للقبول الشعبي ألنه مرتبط بمزاج 
إلى كل تفاصيل  الذي تسّلل  السياسي  النظام 

حياة الليبيين.
بعد ذلك استمر هذا االجتياح الجميل لألغنية 
العراقية التي وصلتنا هذه المرة بصوت كاظم 
للشاعر  الحب والشوق  إلينا كالم  الساهر فنقل 

فدوة ارجعلي يا ضوى
االختناق  مثل  والعطش  هنا  عاشق  كالهما 
تسمع  وعندما  ــهــواء،  وال للماء  ملحة  حاجة 
األغنيتين لن تعرف أن إحداهما أنشودة تتحدث 
عن رمز ديني له عشاقه الذين يهيمون به حبًا، 

يقول المنشد محمد الحجيرات:
أنا ما أملك وجودي كل وجودي بين يديك
شلون يصير وأنا ملكك أبخل بدمي عليك

الفنان سيف نبيل لم يبتعد كثيرا عن المعنى 
عندما قال:

عشق موت أموتن بيك يالغالي
ياللي انت النفس مالي

واآلخر  يحب  من  على  بدمه  يبخل  ال  فواحد 
يعشق حدّ الموت فالحب لكليهما مرادف للحياة 

بعيدًا عن الدين وقريبًا من الروحانية الشفافة.
لكن المساحة تضيق بينهما عندما يستعير 
الفنان من المنشد لحنه وصدى ألم لذيذ يسعى 
الخلفية  ذات  مفرداته  أيضًا  ويستعمل  إليه، 
الواضحة وال يجد حرجًا في ذلك ألنه أراد فقط 
أن يمنح شيئًا من المصداقية الروحية لمشاعره، 

يقول الفنان نور الزين:
أطق روحي بحديد
على حبي الوحيد

أقله ارجع إلي
يا حبي األوّلي

الخلفيات  تلك  شيء  في  المستمع  تعني  ال 
العقائدية، ألن ما يشده هو كمية الشجن التي 
حرف  كل  إلى  وتتسرب  العراقية  األغنية  تغلف 
اليوم  حتى  زال  ال  الــذي  الحزن  ولمسة  فيها 
يستهوي عقل وروح اإلنسان العربي، العشق حدّ 
الموت وإيذاء النفس، اختصار السعادة في وصل 
الحبيب أو حتى ابتسامته، ومن جهة أخرى عندما 
تريد األغنية العراقية أن تحول العالم إلى مسرح 
كبير  بإتقان  هذا  تفعل  فإنها  والحياة  للرقص 
وسالسة غريبة في انتقال ساحر من بقعة إلى 

أخرى في ردهات وخبايا النفس البشرية.

 أحد هذه 
التسجيالت كان 

للفنان الكردي 
»محسون« 

الذي غناها بغير 
العربية، فما الذي 

يوحد الذوق 
ويجعل كلمات 
أغنية ما تجري 

على األلسن؟

جرعة هائلة 
من الشجن 

تضخها كلمات 
األغنية، مع ألحان 

يبدو جليًا أنها 
استمدت شيئًا 
من جمالها من 

مصدر روحي 
يعرفه العراقيون

كيف تستفيد الفوضى؟!

الموارب  الباب  سياسة  الليبيون  تفهم 
التي  عليه  المنتفض  وشعبه  الديكتاتور  إزاء 
أتبعتها السلطة الجزائرية ودبلوماسيتها إزاء 
الديكتاتورية  للحقبة  الليبي  الشعبي  التغيير 
بالمجلس  االعتراف  في  والمماطلة   2011
كانت  صدمتهم  ولكن  االنتقالي.  الوطني 
بحيث  الجزائر  شعب  فعل  ردة  من  كبيرة 

اصطف وراء قيادته السياسية إزاء ثورتهم.
انتقال  معضلة  سوسيولوجيا  لتفهم 
الرجوع  ينبغي  اليوم،  الجزائر  في  السلطة 
بـ»السنة  بالفرنسية  الناشر  عنونه  كتاب  إلى 
الخامسة للثورة الجزائرية« ووضع له مترجمه 
هو»سوسيولوجية  موفقًا  عنوانًا  للعربية 
هذا  تعدى  وروحــه  مضمونه  ولكن  ثــورة«، 
جزائرية  أمة  سوسيولوجية  ليكون  العنوان 
اليوم  منذ  تلتبس  حيث  التحرر،  مشارف  على 
األول الستقاللها إخفاقات النقص المجتمعي.

االستعمار  فكريًا  قارع  الذي  فانون  فرانتز 
بعد  ما  اإلمبريالية  صيغته  في  يتمدد  وهو 
في  للمفارقة  مات  الثانية  العالمية  الحرب 
األميركية  المتحدة  الواليات  في  مستشفى 
لم  لهذا  الستينات،  فجر  في  الدم  بسرطان 
حقيقة  أمامه:  شيء  كل  رؤيــة  من  يتمكن 
لألسف  يشبهون  الذين  للبشر  المر  اإلخفاق 
الحجارة  كتل  عنهم  نفاه  بما  ما  حد  وإلــى 
الصلبة والذين تقريبًا ينهون مشوارهم كما 
بدأوه وهو ما تجلى في توابع وزوابع ما بعد 
انتصار الثورة باستقالل الجزائر العام 1962: 
حزب  أحادية  متلثه  الذي  السياسي  االنسداد 
التسيير  اشتراكية  التخلي عن  التحرير،  جبهة 
السوفياتية،  الدولتية  إلى  والنكوص  الذاتي 
تنامي  الفالحية  الشعارات  خلف  اختفى  حيث 
ذلك  وبعد  )الكمبرادوري(  التابع  اقتصادها 
إلسالم  الجديد  التصاعد  الممركز،  الدولتي 
األنغالق  ومــاضــوي،  ودمــوي  فــظ  أصــولــي 
إلى  الجزائر  قاد  الذي  والمجتمعي  الثقافي 
»بالسنوات  سمي  فيما  األهلية  الحرب  نفق 
المسمومة  جذورها  الزالت  التي  السوداء« 
وكل  اليوم  حتى  الجزائر  أرض  في  تنبت 
االنتباه  لفت  التي  الفشل  ضروب  معطيات 
المصري  واالقتصادي  المفكر  بعضها  إلى 
العديدة  كتاباته  في  أمين«  »سمير  الشهير 
»غــازي  بعد  فيما  وعمق  بتبصر  وحللها 
االقتصادي  التخطيط  خبير  حــيــدوســي« 
تجربة  واكـــب  الـــذي  الــجــزائــري  والمفكر 
المهدرة قرابة  المغلقة والتنميات  السياسات 
كتابه  في  أسماه  ما  بلده  في  عقود  ثالثة 
بعنوان   1995 العام  بالفرنسية  صدر  الذي 
النقص  وهو  الناقص«،  االستقالل  »الجزائر: 
الجيش  جنراالت  استيالء  مأله  الذي  الفادح 
يوم  حتى  السلطة  على  وهيمنتهم  الوطني 

الناس هذا.
ومخاطر  الجزائري  الجيش  سوسيولوجيا 

الجزائر،  الغربية  وجارتها  ليبيا  بين  الفارق 
على   1969 العسكر  انقالب  منذ  األولى  أن 
ليبيا فوضى مبرمجة  أن   ،2011 إلى  الملكية 
الجزائر  بينما  فوضويات،  تتخللها  منفلتة  أو 
تصل  قــد  ــات  أزمـ بها  تحيق  دولـــة  فهي 
تتراجع  ثم  الفوضويات  تخوم  إلى  أحيانًا 
القريب  األفق  في  يبدو  ال  ليبيا  بينما  عنها. 
الدولة  استقرار  شبه  إلــى  حتى  تعود  أن 
شروطها  أدنــى  في  الملكية1951–1969 

الغابرة.
زار  أنه   2012 فبراير  في  أحدهم  لي  حكى 
الليبية  الجبلية  نالوت  بلدة  في  له  صاحبًا 
وهي متاخمة لجنوب تونس عبر منفذ ذهيبة 
الشرقي  الشمال  حدود  من  وقريبة  الحدودي 
بيته  أطراف  في  به  يتجول  وهو  الجزائري. 
تربض  الماء  من  منزحة  )فسكية(  جابية  أراه 
فيها دبابة مجنزرة غنمها المضيف من فلول 
في  المسقط  الديكتاتوري  النظام  كتائب 
الشعبية  الثورة  العام  اجتياحها  أثناء  ليبيا 
المتمردة.  الغربي  الجبل  لبلدات   2011
تنوي  مــاذا  النالوتي  مضيفه  الضيف  سأل 
في  لها  المكان  التي  المجنزرة؟!  بهذه  فعله 
في  نجاعتها  ولعدم  الليبية  السالح  فوضى 
الرباعي  الدفع  تويوتا  إزاء  الليبي  النزاع  بيئة 
مقذف  أو   14.50 مدفع  عليها  المسند 
صواريخ دوشكا. فأجابه هذه المجنزرة دورها 
القادم  الجزائري  الربيع  فوضى  في  سيأتي 
وبيعها  الحدود  عبر  بتهريبها  سيقوم  عندما 

هناك لتفعل فعلها في جبال أطلس.
الليبي  االستقالل  خمسينية  جيل  من  أنا 
هبوب  مع  تواقتت  ــه  والدت  1955–1951
االستعمار  ضد  الجزائرية  التحرير  حرب  غمار 
مداركه  وتفتحت   ،1954 نوفمبر  الفرنسي 
ملكيته  تقوده  الليبي  الشعب  ملحمة  على 
الجزائرين  أشقائه  دعــم  في  وحكوماتها 
من  تحريرهم  في  والرخيص  الغالي  ببذل 
مررت  بأن  الدواعم  أحد  االستعمار.  ربقة 
بوليس  ضباط  بإشراف  الليبية،  الحكومة 
هدية  وذخائر  أسلحة  طرابلس،  من  كبار 
مندريس  عدنان  عهد  في  التركية  الحكومة 
بواسطة  الحدود  عبر  وتهريبها  الثوار  إلى 
مسالك  وخــبــراء  شاحنات  سائقي  ليبيين 
في  الثوار  قواعد  حيث  وإيصالها،  الصحراء 
جبال أطلس. منذ انقالب العسكر 1969 ترك 
قادة  ليتواله  بالجزائر  اهتمامهم  الليبيون 
متهورًا  ناصريًا  بدأ  الذي  وزعيمهم  االنقالب 
انقلب  الذي  بومدين  الجزائري  الرئيس  إزاء 
ليعيد  بيلة  بن  الناصري  المتهور  رفيقه  على 
نطاق  في  تحريرها  ثورة  مصححًا  الجزائر، 
اهتمامات  الحدود  أضيق  في  تحيطها  وطنية 
وتخومها  المغاربيات  بجاراتها  متضاربة 
الجزائر  توخت  وقد  األفريقية،  القارة  بلدان 

التنموي والسياسي. أن تكون نموجذها 

الذي  العنوان  هو  السياسية  السلطة  تفكك 
يصور معضلة نقل سلطات الرئيس بوتفليقة 
المُقعدْ  كرسي  على   2013 منذ  المعاق 
إلى  السنون،  استنفدته  الذي  الهِرم  وجيله 
البطرياركية  أعاقته  الذي  الشباب  من  جيل 
األبوية من أن يتبوأ مكانته في تقرير مصير 

10 سنوات. الجزائر منذ 
هي  الــجــزائــري  الجيش  خصوصية  إن 
الجزائرية  الدولة  خلق  قد  كونه  في  معضلته 
الباحثة  الفكرة  هذه  تؤكد  العكس.  وليس 
 »Mireille Duteil« دوتاي  ميراي  الفرنسية 
في  الجيش  أراد  عامة،  »بصفة  تقول:  عندما 
صنعها.  التي  للدولة  مالكًا  يكون  أن  الجزائر 
فؤاد  ويقول  السلطة«.  وهو  الشرعية  فهو 
الخوري في مجال آخر: »إن الجيش العقائدي 
الحدود فحسب وإنما  معد ال ألداء دوره على 
وتطويره«.  المجتمع  بناء  في  للمساهمة 
القادر،  عبد  الجزائري  الباحث  يعتقد  كما 
يفصح بأن الجيش الجزائري »قد فضل دائمًا 
فرض  الذي  هو  وعمليًا،  الضوء.  عن  الظالم 
واالقتصادية  السياسية  االختيارات  وضمن 
ــبــالد. كــذلــك، هــو الــذي  األســاســيــة فــي ال
الذين  المتعاقبين  الجزائر  رؤساء  كل  فرض 
بوتفليقة  »فالرئيس  االستقالل  منذ  عرفتهم 
حكومة  في  خارجية  وزير  منصب  تولى  الذي 
1964–1978 هو في بدايته التحق  بومدين 
جيش  بصفوف  الثانوية  دراسته  نهاية  بعد 

.»1956 التحرير الوطني الجزائري العام 
رئيس  صالح  في  تصب  التطورات  كل 
صلة  له  تكن  لم  بوتفليقة،  بعد  سياسي 
سيتبنى  الجيش  ولكن  بالجيش،  مهنية 
الذي  الرئيس  هذا  لتنصيب  الشارع،  ضغط 
وزير  سيكون  أنه  إلى  المعطيات  كل  تشير 
اإلبراهيمي.  األخــضــر  األســبــق،  الخارجية 
أن  يــرى  تــزغــارت  عثمان  الصحفي  ولكن 
انتقالية  لفترة  ستكون  اإلبراهيمي  رئاسة 
طرأت نتاج فشل بوتفليقة في تطبيق خطته 
معدلة  بخطة  اإلبراهيمي  ويأتي  البديلة، 
لتهدئة االحتجاجات، وتنفيس غضب الشباب 
من  ثانٍ  لجيل  السلطة  نقل  إلى  والتمهيد 
هذا  ليتنحى  مطامحهم.  عن  يعبر  الساسة 
قائد  الباجي  التونسي  الرئيس  يصبح  لم  إذا 

السبسي قدوة له.
وزير  لسان  على  الجزائرية  الحكومة  نفت 
لعمامرة  رمطان  حديًثا  المعين  خارجيتها 
التراجع عن مساهمتها كـ »عنصر حيوي« مع 
هل  الليبية.  األزمة  حل  في  الدولية  الجهود 
السابقة  األمنية  المقاربة  استبعاد  هذا  يعني 
مساهل،  عبدالقادر  سابقه  توخاها  التي 
الكفيلة  والمقاربات  اإلجراءات  في  المتمثلة 
الليبية  الثورة  بتوقي تناثر ما أمكن من شرر 
الذي  الجزائري  الشعب  مضجع  المذود  في 

التاريخ. نساه 

 أنا من جيل 
خمسينية 

االستقالل الليبي 
 1955–1951

والدته تواقتت مع 
هبوب غمار حرب 
التحرير الجزائرية 

ضد االستعمار 
الفرنسي

خصوصية 
الجيش الجزائري 

هي معضلته في 
كونه قد خلق 

الدولة الجزائرية 
وليس العكس. 

تؤكد هذه الفكرة 
الباحثة الفرنسية 

ميراي دوتاي

زعم لنا في
 الزين نصيب؟

نورالدين خليفة النمر

 تتمنى لو أن الغيوم 
التي تستحوذ على 
السماء تفسح كوة 

صغيرة تنفذ منها حزمٌة 
من ضوء محجوبة؛ لترى 

وجه النهار في عيون 
العابرين الذين تزدحم 

بهم أرصفة لندن

 بعد ثماني سنوات 
وفي السياق نفسه 
ولكن بحجة حماية 
املدنيني من قوات 

النظام الليبي والحبر 
لم يجف بعد، دمر 
حلف الناتو القوات 

الحكومية



رأي 11

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة الرابعة
العدد 175

اخلميس
20 من رجب  1440 هــ
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سياسة املطبات والباب الواحد

اآلن: إلى األمام در!

وتحتاج عدة أبواب تضمن الحركة االنسيابية للخروج منها 
بدل التزاحم على باب وحيد وغالبًا ما يكون هذا الباب مقفاًل 
الوطنية،  المصالحة  مثل  أبواب  الداخل،  من  أو  الخارج  من 
العدالة االنتقالية، تحريك عجلة االقتصاد، توحيد المؤسسة 
العسكرية والمؤسسات السيادية، وغيرها من االستحقاقات 
بدل  واحد  آن  في  تشرع  أن  المفترض  من  كان  االنتقالية 
هذه الهرولة كل مرة إلى باب يفتح كما يحدث في مصارفنا 

ومستشفياتنا.
فلنعد من البداية، ونتتبع أحداث التغيير الليبي منذ بداية 
أن  أظهرت  التي   2012 /7/7 انتخابات  وحتى  فبراير  حراك 
الجديدة  المرحلة  الستحقاقات  مستعدين  كانوا  الليبيين 
بأناقة ونزاهة، تلك االنتخابات التي أذهلت المراقبين، التي 
العنق  ربطة  )من  تجلياته  التيار اإلسالموي بكل  فيها  خسر 
الذين  المحللين  حيرت  مفارقة  في  األفغانية(  الطاقية  إلى 
اعتقدوا أن هذا التيار سيخسر في مصر وتونس، وسيكتسح 
الساحة في ليبيا التي ال توجد فيها أية قوى سياسية منافسة 
لهذا التيار المدعوم والمنظم، لكنهم تناسوا طبيعة القوة 
يحاول  من  ترفض  دائمًا  كانت  التي  ليبيا  في  االجتماعية 
وأن  العقيدة،  في  عليها  يزايد  أو  الدين  باسم  يشتريها  أن 
السياسية،  من  أكثر  اجتماعية  قوى  نتيجة  كانت  خسارتهم 
وهذا الصراع الذي مازلنا نشهده وندفع ثمنه هو في الواقع 
صوفي،  مالكي  وجدانه  وسطي،  مسلم  مجتمع  بين  صراع 
بالمال  ومدعومة  غازية  متشددة  دينية  حركات  وبين 

والفتاوى من خلف الحدود.
الشعبي  الخيار  هذا  على  االلتفاف  تم  أنه  حدث  ما  لكن 
القوة  تكتيكات  ودخلت  السياسي،  اإلسالم  تيار  قبل  من 
والتهديد والمال الفاسد تحت قبة المؤتمر الوطني، وهكذا 
وفتح  السلمي  التغيير  لحركة  المتاحة  األبــواب  كل  قفلت 
سياسة  وهو  جيبه،  في  السري  بمفتاحه  يحتفظ  واحد  باب 
مثلما  والنفوذ  بالسلطة  ينفرد  كي  التيار  لهذا  التمكين 
جديد  باب  فتح  وحين  لعقود،  وحاشيته  القذافي  بها  انفرد 
ميليشيات  سيطرة  عن  وخرج  النواب  مجلس  انتخابات  عبر 
هذا التيار بانتقاله خارج منطقة تحكمهم حاولوا قفله بكل 

فالمطلوب أن يكون الوضع على ما هو عليه على األرض الليبية، 
ومن هذا نجاح المؤتمر عند الفرقاء الليبيين يكمن في عدم 

نجاحه.
رابعًا: مما تقدم فإن الفرقاء الليبيين األقوى يبدون كفريق 
واحد على األقل في المنطلقات، وبالتالي فيما يريدون جنيه مما 

زرعوا وهم بهذا:
1 - فرقاء في الشكل لكن مضمونهم واحد، حيث يجمعون 

على أن الحل الال حل.
2 - الشكل عندهم: أن مستقبل ليبيا ماضيها، واآلخرون 
عندهم أن الماضي زال، أما المضمون فجامعهم المتمثل في 

الماضي وغياب المستقبل.
3 - من ذا فإن أفقهم الال أفق...

السؤال أليس ثمة من طريقة الجتياز هذه العقبة، والدخول 
في المسألة بالخروج من هذه المعضلة؟
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كما يظهر أن الفرقاء العدة ثمة مشتركات بين بعضهم، 
حيث ثمة ركيزة أساس في كل الجماعات البشرية، وبالذات في 
السياسة التي عمادها المشترك ما يجعل منها جماعة فقوى، 
ولذا فإن القاعدة األساس متوفرة ومتى كانت صلب الموضوع 

تكون العروة الوثقى المتينة.
مؤتمر  من  البد  الوطني  المؤتمر  إلى  الذهاب  قبل  أواًل: 
جامع بين الفرقاء، من يجمعهم مشترك عام، وبهذا تكون قد 
تبلورت جماعة تشمل األحزاب أيًا كانت فاعليتها، والجمعيات 
كنقابة  والحقوق  بالسياسة  تعمل  التي  أي  االختصاص  ذات 
العلوم  ككليات  باألمر  تختص  التي  والمؤسسات  المحامين، 
استشارية  كجماعة  تكون  وبمشاركتها  والحقوق  السياسية 
من  المستقلة  الشخصيات  وكذلك  السياسي،  لدورها  إضافة 
مثقفين مهتمين، وعاملين ناشطين في المسألة الليبية في 

بنغازي  بجامعة  الجامعية  المدينة  افتتاح  عاصروا  »الذين 
بجمال  مثلي  انبهروا  أنهم  شك  ال  قرن،  نصف  نحو  منذ 
مبانيها وروعة تصاميمها. ومن األشياء التي أعجبتني فيها، 
بما  المباني،  كل  لتربط  صممت  التي  المسقوفة  الممرات 
أدنى  من  التنقل  للمشاة  فيتسنى  المركزية،  المكتبة  فيها 
وبلل  صيفًا،  الشمس  حر  من  بمأمن  أقصاها  إلى  الجامعة 
المطر شتاًء. ما إن مرت بضعة أشهر حتى تعمد المسؤولون 
تعطيل الممرات، وذلك بإقفال األبواب الموصلة بينها وبين 
مقابضها.  على  وضعت  قبيحة  وأقفال  بسالسل  المباني 
لتسهيل  العامة  المرافق  في  ضرورية  المتعددة  األبــواب 
الحركة والتنقل، خاصة أثناء الطوارئ، ولكنها - في ليبيا - 
سرعان ما تقفل ألسباب ربما ال يعلمها حتى المسؤول الذي 
أمر بإغالقها. لوحظ ذلك في المستشفيات والمستوصفات 
والمدارس والمالعب الرياضية واألسواق المجمعة، وغيرها. 
ال أدري إن كان السبب يعود إلى تأصل عقلية السجان عند 
وحسن  العام  الذوق  غياب  إلى  أم  الليبيين،  المسؤولين 

اإلدراك؟«.
هذا منشور للدكتور فوزي بن عمران نشره بصفحته على 
عليه  تعليقي  وكان   ،  2019 مارس   7 بتاريخ  الـ»فيسبوك« 
أساسية  سمة  السهلة  الحلول  عن  البحث  »دائمًا  التالي: 
لإلدارة الليبية، فمثاًل تخفيف مشكلة حوادث الطرقات، وما 
مزدوجة  واسعة،  طرق  إلى  تحتاج  أضرار،  من  عنها  يترتب 
السرعة،  لمراقبة  ورادارات  عالمات  وبها  ومخططة،  منارة 
يذهبون  هذا  كل  بدل  الطرق.  على  موزعة  إسعاف  ومراكز 
اإلسمنتية،  بالمطبات  الطريق  ملء  وهو  حل  أسهل  إلى 
وينطبق هذا ومشكلة الباب الوحيد المتاح على كل مشاكلنا 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية«.
أن  منذ  المتبع  النهج  هي  الواحد  الباب  سياسة  كانت 
بدأت األزمة الليبية، ومنذ تأميم انتخابات 2012/7/7 لصالح 
التيار المهيمن في طرابلس رغم خسارته االنتخابات، مرورًا 
باتفاق الصخيرات كباٍب وحيد للخروج من األزمة انتقااًل إلى 
الرئاسية، كلها  االنتخابات  ثم  الوطني كحل وحيد  الملتقى 
مركبة  الليبية  األزمة  أن  مع  الواحد،  الباب  لسياسة  نماذج 
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السالمة!،  توفر ألدوات  دون  مؤتمر سالمة  في  ال سالمة 
بمعنى:  الكل،  عنها  ويقفز  الكل  يدركها  التي  الحقيقة  هذه 
هل أصبحت لليبيين هواية المؤتمرات، يذهبون إليها خاوي 
الوفاض فيجنون ما زرعوا؟، أما بالنسبة لـ »سالمة« المؤتمر 
أو الخطة »ب« في خارطة الطريق التي أقرها مجلس األمن 
توفر له القفز عن حفرة الصخيرات، كذا مكنه أن يؤلف سلطة 
تنفيذية جديدة بقوة مجلس األمن، لكن لن توفر لليبيين غير 

محلك سر.
إذًا المؤتمر الوطني المزمع انعقاده في أبريل بغدامس على 
حسب قول غسان سالمة مؤتمر للتجميع، جمع من فرقاء ليبيين 
عدة كما تصور سالمة، وفي هذا الحال المقاطعة كما المشاركة 
ليست في يد أي فريق، فاألمر البين أنه قرار دولي الذي بقدر ما 

يمنحه من دعم تأتي الرياح بما يشتهي الداعمون.
وكأني بهذا أن الليبيين وجودهم زايد ناقص، أي تحصيل 
حاصل فالمؤتمر خارج عن إرادتهم، وأنه فعل في يد الفاعل 
كما صخرة مؤتمر روالندينو!، وأن نتائجه في هكذا حال على 
الطاولة والتواجد غير الفاعل لليبيين ينتج التوقيع لزوم ما يلزم 
شكاًل، فالموضوع عند غياب الفاعلية الليبية عند الفاعل، غسان 

سالمة.
لمَ ذلك؟، ألن الفرقاء الليبيين خاصة من له النفوذ على 

األرض:
أواًل: يعرف ما ال يريد وال يعرف ما يريد، وما ال يريده أيضًا 

مختزل ومخل ألنه يختزل في رفض اآلخر.
ثانيًا: كل فريق يرى نفسه الحكم والفصل، وأنه المدعوم 
وبالتالي األقوى، عليه فال يرى أحدًا غيره على األرض، والمطلوب 

مختزل في اإلقرار بذلك.
الثانية،  الفقرة  في  ما  تحقيق  ممكنًا  يكن  لم  إن  ثالثًا: 

لهذا  المنافقين  أو  التابعين  النواب  مقاطعة  عبر  السبل، 
التيار، أو عبر الضغط على الدائرة الدستورية في المحكمة 
العليا لتحكم تحت التهديد ببطالن إجراءات مجلس النواب 
المنتخب، وحين لم تنجح هذه الوسائل فجروا معركة »فجر 
الدولة  ومسار  االقتراع  على صندوق  كانقالب مسلح  ليبيا« 

المدنية.
وحكوماته  الوطني  المؤتمر  أسس  حين  آخر،  جانب  من 
السالح  حمل  لشرعية  وحيد  كباٍب  ليبيا«،  »درع  يسمى  ما 
المؤدلجة  الجماعات  من  معظمه  تشكل  األمــن،  وضبط 
أفغانستان  حرب  من  عائدين  إرهابيين  بإدارة  إسالمويًا، 
عينوا في مناصب عسكرية وأمنية عليا، كان الهدف المعلن 
أنهم ضد عودة العسكر، وكانت ثمة مفارقة غريبة، تقول، 
تحذر  أخرى  ناحية  فيها، ومن  ليبيا ال جيش  أن  ناحية:  من 
من عودة الجيش لعسكرة الدولة، لكن في جميع األحوال ال 
يمكننا أن نقف ضد إعادة هيكلة الجيش الليبي بحجة الخوف 
من عودة الحكم العسكري، كمن يمنع الهواء الضروري خوفًا 

من أن يتحول إلى عاصفة.
واعتبرته  طبرق  في  النواب  مجلس  عن  كتبت  أن  سبق 
أسوأ برلمان يمكن تصوره، لكن قيمته الوحيدة أنه مازال 
اختاره  الذي  المدنية  الدولة  لمسار  الوحيد  االمتداد  يمثل 
المنتشر  الفساد  وحتى  وهزاله  عيوبه  بكل  فهو  الليبيون، 
التي تمسكنا  بين بعض أعضائه، يشكل هذه االستمرارية 
إنه  العسكرية.  أو  الدينية  الدولة  نرفض  يجعلنا ضمنًا  بها 
السلطة الوحيدة المنتخبة من قبل الليبيين الموجودة على 
األرض الليبية اآلن، ورغم انتهاء واليته، ال نريد أن تنتهي 

حجته كامتداد للشرعية التي جاءت عن طريق الصندوق.
الملتقى الجامع، وتصريحات السيد غسان سالمة حياله، 
محاولة قد تكون األخيرة للحفاظ على هذا المسار، والعودة 
إلى صناديق االقتراع من أجل أن تنتقل الشرعية وفق خيار 
استحقاق  أول  رقي في  التي شاركت بكل  الصامتة  األغلبية 
على  فاشاًل  كان  لكنه  الشكل،  مستوى  على  ناجح  انتخابي 
مستوى المخرجات، والمهم في هذا الملتقى أنه، وفق رؤية 
السيد غسان، يعيد فتح عديد األبواب لخلق حركة انسيابية 
للخروج من األزمة، كما أنه يتحدث عن سيناريوهات بديلة 
في حال تعثره، وهذا جوهر رسم خارطات الطريق الحكيمة 

التي دائمًا تضع البدائل.
نجاح هذا المؤتمر مرتبط بقدرة المشاركين على التخلي 
لتهوئة  والنوافذ  األبواب  وإشراع  الشخصية  نوازعهم  عن 
السلطات  من  المشاركين  لدى  تكون  وأن  الخانقة،  األزمة 
الطريق،  التي ملؤوا بها  المطبات  الراهنة االستعداد إلزالة 
المشهد  من  االنسيابي  خروجهم  مع  التناغم  على  والقدرة 
مقر  في  حدث  كما  النوافذ،  وليس  المشرعة  األبــواب  عبر 
ليكتشف  تابوت   200 أمامه  وُضع  حين  الوطني  المؤتمر 
سده  المقر  في  مفتوحًا  كان  فقط  واحدًا  بابًا  أن  األعضاء 

أصحاب فكرة التوابيت.
وأن  شفافة،  زجاجية  ــواب  األب جميع  تكون  أن  أتمنى 
وميثاق  عملية  طريق  خارطة  عن  الملتقى  هذا  يتمخض 
للوقت؛  كسبا  القادمة  االستحقاقات  آلية  فيه  تحدد  وطني 
أو  الدستور،  على  االستفتاء  مثل  األخــرى،  المتطلبات  ألن 
قانون االنتخابات، ستطيل أمد األزمة، وتمأل خارطة الطريق 
الحل من جديد  أبواب  القديمة، وتقفل  بالمطبات  الجديدة 
تاركة بابًا واحدًا مشرعًا، تزداد شعبيته كل يوم في الشارع، 
وهو المطالبة الشعبية بأن تتولى المؤسسة العسكرية أمر 
البلد بعد أن فشل السياسيون في بناء الدولة المدنية التي 

كانت الهدف الرئيس لثورة فبراير.
انتقالي تكلف به لجنة من  وأقول ميثاق وطني »دستور 
مع  حدث  كما  المتحدة  األمم  مندوبية  بإشراف  المختصين 
واتفاق  الدستوري  اإلعالن  ألن  االستقالل«؛  بعد  ما  دستور 
الصخيرات مفخخان بكل ما يجهض خارطة الطريق، وصيغة 
الدستور المقدمة لالستفتاء كارثية ألنها كتبت تحت ضغط 
النزاعات  وفتيل  األزمة  بأسباب  ومحتفظة  الصراع  أطراف 

السابقة في داخلها.

الداخل أو الخارج، وما في حكمه.
ثانيًا: اليوم قبل غدٍ تنبري جهة مما ذكر في النقطة السابقة، 
وتدعو لالجتماع وتضع نقاطًا أولية محدودة وتدعو للقاء سريع 
وهدفه  الوطني،  المؤتمر  قبل  اللقاء  يكون  توسيعه،  يمكن 
الرئيسي وضع ورقة مشتركة لتقديمها للمؤتمر الوطني، الورقة 

المشتركة بلورة عامة وتصور إجرائي لحل المسألة الليبية.
ثالثًا: الورقة ستكون عبارة عن جمع للمشترك بين الفرقاء 
الذين حضروا اللقاء، وبالتالي سيكون أمر إعدادها هينًا، كما 
يكون اختزااًل للوقت والجهد، كذلك سيعني أن هذه الجماعة 
قوى فاعلة ومحفزة للمؤتمر كي يخرج بنتيجة ساهم ليبيون 
في بلورتها، وأيضًا فإن هذه الجماعة صاحبة مشروع ملزمة 

بتحقيقه.
رابعًا: كما يجب أن يكون اللقاء اليوم قبل الغد، فإنه يجب أن 
يضم كل الفرقاء الذين لديهم االستعداد والقدرة، أما المكان 
فحيث يمكن أن يكون داخل البالد أو خارجها، في قرية أو مدينة 

إن لم يمكن أن يكون في العاصمة.
المؤتمر  من  نريد  ماذا  للقاء  الرئيسي  السؤال  خامسًا: 
الوطني؟، وبالتالي العمل من أجل تحقيق المراد ما ينطلق من 

المشترك، ما أكدنا عليه فيما سلف.
وأخيرًا فإنني أساهم بهذه الورقة في دعم محاوالت عدة تتم 
في هذا االتجاه، وأن نتعجل فالوقت ليس سيفًا كما في القول 
المأثور، بل إنه في هذه اللحظة االستثنائية يدفع ويوفر العمل 
والسودان،  الجزائر  الجارتين،  في  يحدث  فما  ليبيا،  أجل  من 
يعيد اللحظة التي توفرت في فبراير 2011م، وكما أن المتغير 
اإلقليمي يوفر ما لم يتوفر قبل فإن الدولي كذلك، وطبعًا ما 
الوطني  المؤتمر  يجعل  الفترة  هذه  خالل  البالد  في  حدث 
الضرورة الملحة ما ال يجب أن نذهب إليها كما اعتدنا خاليِّ 

الوفاض.

 األبواب 
املتعددة 

ضرورية في 
املرافق العامة، 

خاصة أثناء 
الطوارئ، 

ولكنها - في 
ليبيا - سرعان ما 

تقفل ألسباب ربما 
ال يعلمها حتى 
املسؤول الذي 

أمر بإغالقها

كل فريق يرى 
نفسه الحكم 

والفصل، وأنه 
املدعوم 

وبالتالي األقوى، 
عليه فال يرى 

أحدًا غيره 
على األرض، 

واملطلوب 
مختزل في 
اإلقرار بذلك

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

أهمية القسم
 في التاريخ اإلنساني

كلمات الحق.. ال تموت
محمد العمامي

يبدو أن توخي الصدق والحرص على إجالء الحقيقة كانا مطلبين 
وصار  الحيوانات،  عن  متميزًا  وعيًا  اإلنسان  امتلك  أن  منذ  إنسانيين 
ينظم حياته على أسس خاصة به تقتضيها استلزامات البناء االجتماعي 
المرتبطة  الحيوانية  »المجتمعات«  استلزامات  عن  المنفصل  الجديد 

تمامًا بالطبيعة.
بإجالء  المتعلقين  الحرص  وهذا  التوخي  هذا  سبل  ضمن  ومن 
الحقيقة، ابتكار الَقسَم الذي يُعتقد أنه ابتكار سابق على نشوء األديان، 

أو، على األقل، سابق على تبلورها.
تعريف  في  فالقسم،  و»اليمين«.  »القسم«  بين  نفرق  هنا  ونحن 
غير طقوسي،  أو  ذا طابع رسمي، طقوسي  تعهدًا  يمثل  عام،  بسيط 
لفظي أو حركي أو رمزي، يتلى، أو يؤدى، على المأل بااللتزام بفعل شيء 
ما أو االمتناع عن فعله، وغالبًا ما يتعلق األمر محل القسم بموضوع 
اليمين يكون ألصق بشأن  القسم. في حين  يتجاوز الشخص مصدر 

فردي ويمكن للشخص أن يؤديه بينه وبين نفسه.
المجتمعات  لدى  وتوجد،  وجدت،  شاملة  إنسانية  ظاهرة  وكالهما 
وأقسم  هوميروس،  أبطال  لدى  القسم*  فنجد  قاطبة.  البشرية 
المصريون بالقطط والبصل، والهنود عن طريق اإلمساك بذيل بقرة، 
الجرمانيون واليونانيون والرومان  الغانغ. وأقسم  إناء ماء من نهر  أو 
أصل  أن  إلى  يشير  األخرى، وهذا  وأسلحتهم  بسيوفهم  واألوراسيون 
القسم لم يكن دينيًا وإنما كان للفت رمز القوة الخاص بإله الحرب إلى 
جدارتهم واالعتماد عليهم. أي أن القسم هنا وعد من اإلنسان لإلله، 
في  الناس  أمام  مصداقيته  تأكيد  على  اإلنسان  من  استدالاًل  وليس 

حضور اإلله. لكن القسم ارتبط عمومًا بالدين.
القسم أمام رموز اآللهة يعود إلى الحضارة السومرية )بين األلفين 
الرابع والثالث قبل الميالد(. ولدى السومريين أيضًا دخل القسم ضمن 
إجراءات المحاكم التي كانت كالتالي: ترفع القضية من أحد المتقاضيين، 
وفي حال كون الدولة طرفًا ترفع القضية من موظف رسمي مختص. 
عادة،  القسم  بعد  المحكمة  أمام  شفاهة  بأقواله  القضية  رافع  يدلي 
أقوال  تقدم  أن  ويمكن  الشهود.  على شهادات  األمر  نفس  وينطبق 
المتقاضين أو الشهود مكتوبة من قبل »خبراء« أو شخصيات مهمة. 
مما سبق نالحظ أن القسم انتقل من هدف توخي الصدق والسعي إلى 

إظهار الحقيقة، إلى إنفاذ العدالة واإلنصاف، أي إحقاق الحق.

* اعتمدنا في هذا المقال على مصادر متفرقة، لم نر داعيًا إلى ذكرها.

الحقيقي ال يموت. ال  الشعر  أطول عمرًا.  الحق  ولكن كلمات  ويموت،  ويترعرع  يولد  كائن حي،  الكلمة 
ينتهى بموت قائله، وال بغروب وقت وسبب قوله، بل يعمر ويعود بقوة ما إن تحدث حالة تشبه سبب 

قوله.
تجربة  لم نعش  الشعر،  لم نعش حالة قول هذا  ولكننا  المتنبي  بأشعار  الستينات،  أخذنا نحن، جيل 
الشاعر ومعاناته ولذلك كان حالنا، كحالة إعجاب بشريط سينمائي يبهجنا أو يشقينا، يسعدنا أو يحزننا، 

ولكن ما زالت أشعار البياتي حية نسمعها كل يوم.
ُأخذنا بأشعار محمد الشلطامي وهو يقول:

ليل يجيء مع الغزاة وآخر.
يمضى وفجرك ما يزال بعيدًا

أبهرنا الفزاني عندما قال: »النسر مات والبحر مات..«.
وغمرنا إعجاب حقيقي عندما قرأنا لمحمد الفيتوري، ونحن طالب في اإلعدادية »قم تحرر من توابيت 
األسى..« وعندما ردد ذات ليلة الفاخري مطلع قصيدة ال أذكر قائلها: »يا جفني الساهر نم.. لقد نامت 
حتى الظلم!«. ولم يغب عنا األستاذ راشد الزبير السنوسي قبل سجنه، وال حسن السوسي وخالد زغبية، 
األخضر  بـ »صيفه  قباني  نزار  النيهوم  لنا صادق  وقدم  بالدي،  وكثيرون من  القادر،  عبد  وعلي صدقي 

وأجمل ألوانه«. أما الشاعران عبد الوهاب البياتي، والمتنبي فظال طوياًل رفقي سهراتنا.
فلقد  الشعر،  لنا كل شيء.. سوى  تقدم  التي أصبحت  القنوات،  الهائل من  الكم  لم يكن هناك هذا 
اغتالت، ليس في ليبيا فقط ولكن في العالم كله، روح مشاركة المتلقي بخيالة عندما كان الترفيه يكاد 

يقتصر على »السينما« والمسرح، والحكي.. والشعر.
كلمات الشعر حية قوية، قد تخلد قلياًل إلى راحة، ولكنها تنهض من جديد كلما مررنا بحالة تشبه 
الحالة التي قيل من أجلها الشعر. نحن، اآلن، أو أنا على أقل تقدير، نعيش الحالة التي وصفها الشاعر 
زمن نشر قصائده منذ نحو نصف قرن، وكنت قد سمعت قصيدة يوميات »العشاق الفقراء«، سنة 1971 
ولكن عندما ذكرت، في مقالتيَّ السابقتين، ما كتب عنها الفاخري واألبيات التي انتقاها عدت إليها كاملة.
يا إلهي! أحسست اآلن بقوة القصيدة.. ألنني ببساطة أصبحت أعيش الحالة التي تناولها البياتي، لم 
أعد مجرد مستمع لروعة المشاهد والصور، والفرقعات التي أشعلها الشاعر في خيالي وقت سماعها، وإنما 
أصبحت أعيش تلك الصور والمشاهد والفرقعات بإحساس حقيقي بها ألنني أعرف حجم مأساة بالدي. 

كيف ال يقشعر بدني وأنا أقرأ هذه األبيات وخيالي يسرى نحو ذلك الفجر:
»نغتصب الفجر بليل العالم الطويل

نبحر ميتين
لمدن المستقبل البعيد

...
نبحر ميتين

من مرفأ لمرفأ نهيم
ونحرق السفن

فكل ما كان وما يكون: لم يكن«.
كيف، باهلل، يمضي ليل الخناجر الطويلة.. كيف يأتي النور ونحن نعلم يقينًا أن:

»مجوس هذا العصر في غربتهم يبكون
لم يظهر النجم ولكن ظهر السادة واللصوص

وشعراء الحلم المأجور
وأغمدوا سيوفهم في جثث األطفال

وفقراء المدن الجياع
وحرفوا شهادة األموات

والكتب المقدسة..«
ولقد تساءل الشاعر؟ مثلما نتساءل نحن اآلن ، طوال الليل والنهار، ونتنصت 
أخبار العالم متي يجمعنا »الساسة المحترفون ورجال المال والملوك.. سادة هذا 

العالم المنهوك..؟« متى يجمعوننا لنتفق؟ متى نصل نهاية هذا النفق؟ فيقول:
»متى يأتي النور؟

ونحن في كل العصور حجر الطاحون
نستبدل األغالل باألغالل في الطابور

يبيعنا الطغاة للطغاة، والملوك للملوك
لكننا نظل صامدين

نموت واقفين نبحر ميتين
لمدن المستقبل البعيد

نغتصب العالم بالموت، بالثورة والرحيل
نموت في غربتنا ، لكننا نولد من جديد

نحب من جديد
نثور من جديد

نسقط في حبائل الملوك والطغاة من جديد
نذبح في ساحات حرب اآلخرين، نطلق النار على األخوة واألعداء

نحمل جرحنا على جباهنا وندفن األموات
بال تواريخ وال أسماء

نقيم في قبورهم أحياء
نستأنف المسيرة الكبرى من الموت إلى الميالد

نظل في كل عصور البؤس والضياء
معلقين بخيوط األمل السوداء

منتظرين النار والطوفان«.
...

»يا فقراء العالم المنهوب
اتحدوا!

يا فقراء العالم المنهوب.
ألسنا فعاًل فقراء ليبيا المنهوبة؟

ألسنا نحن من يتطلع إلى الخالص؟
ألسنا نحن من يحتاج لالتحاد؟«

ألسنا نحن، اآلن، من يحتاج إلى االتفاق، لنتحد ونثور من جديد ونستعيد حقوقنا حتى ال تضيع دماء 
الشهداء؟! هل نتوقع أن ينهي مأساة بالدنا من نهبوها؟ أو من يريدون زوالها.. فيا فقراء العالم المنهوب 

اتحدوا.

 القسم لم يكن 
دينيًا وإنما كان 

للفت رمز القوة 
الخاص بإله الحرب 

إلى جدارتهم 
واالعتماد 

عليهم. أي أن 
القسم هنا وعد 

من اإلنسان لإلله، 
وليس استدالاًل 

من اإلنسان 
على تأكيد 

مصداقيته أمام 
الناس في حضور 

اإلله

عمر أبو القاسم الككلي

كلمات الشعر 
حية قوية، قد 

تخلد قلياًل إلى 
راحة، ولكنها 

تنهض من 
جديد كلما 
مررنا بحالة 

تشبه الحالة 
التي قيل من 

أجلها الشعر



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

جتارب تكوين املرء هي 
أهم مّدخراته، هي من 

أهم أسس إبداعه، ومنها 
تتوالد األفكار

تتناول مواضيع  أفكار األفالم وكأنها  أن  تبدو ألول وهلة، 
األفكار  ولكن معظم  اآلخرين.  ومثالب  مناقب  أو  وتجارب، 
ما تنطلق شرارتها من صانع أو صناع الفيلم. وأن أي حوار 
يبدأ من كاتب فكرة الفيلم، أو مخرجه ثم يصبح في نهاية 

األمر حوارًا مع الجمهور.
المخرج وثقافته وتجربته الشخصية تؤثر على  إن مزاج 
رؤية مبدع فكرة الفيلم وتجعله يتناولها وفق قناعاته. إن 
عليه.  وتأثيرها  تجربته  نتاج  هي  وبالتأكيد  المرء،  قناعات 
التأثيرات ويوظفها  ولذلك المبدع هو من ينتبه إلى هذه 

لتقديم العمل المتميز.
أهم  من  هي  مدّخراته،  أهم  هي  المرء  تكوين  تجارب 
يحتاجه  ما  وكل  األفكار.  تتوالد  ومنها  إبداعه،  أسس 
عن  بعيدًا  الذاتي  والتأمل  الهدوء  من  حالة  مجرد  المبدع 
صخب الحياة، عندئذ يكون من المثمر جدًا أن نكتب بإيجاز 
كيف صقلته هذه التجارب. ومما قد تصل إليك تأمالت ما 

استعرضناه دعونا نحاول أن نلخصها في اآلتي:
- حدد القصص التي أثرت في حياتك، ثم اكتب بإيجاز 
قائمة  تكتب  أن  حاول  ثم  التجارب،  هذه  شّكلتك  كيف 
بالقصص التي تستطيع أن تكتبها بوضوح، مراعيًا اآلتي:

الشخصيات  تحديد   1-
وجه  على  جذبتك  التي 

الخصوص.
أثرت  التي  األحداث   2-

فيك على وجه الخصوص.
تنتقي  أن  األهم  وهو  ثم 
أن  تريد  الذي  الغني  الجزء 
»ملهاة،   : خالله  من  تنفذ 
سيرة،  تاريخًا،  مأساة، 
ذلك.  إلى  وما  توثيقًا..« 
تراه  ما  احذف  ذلك  بعد 
سطحيًا، أو نمطيًا. اجعل من أفكارك شيئًا خاصًا مميزًا، من 
دون اللجوء إلى التعميمات الغامضة، فالتعميم، مثلما قال 

المتخصصون هو عدو الفن.
األفكار  بحيرة  سطح  من  فجأة،  يطفو،  لما  تربص 
الراكدة التي تعشش في البشر كافة. اقتنص هذه األفكار 
موضوعًا  وستجد  اشحذها  اصقلها،  بداية..  منها  واجعل 
جيدًا، ال نستطيع مطلقًا أن نتجاوزه أو نتجاهله. وتأكد أن 
األفكار الجيدة خجولة، غالبًا ما تختبئ خلف الصور واألفكار 
لك  تبدو  قد  وتوظفها.  تحدها  إاّل  عليك  وما  السطحية، 
أنه ال شيء مثيرًا قد تستثمره دراميًا، وتجعل  البداية  في 
منه متعة الكاتب وهو أن يخلق واقعة ما كان لها أاّل تقع، 

وتذكر أنها في الواقع لم تقع.
مادة  الحقيقة  في  هو  أعماقك،  في  انطبع  حدث  أي  إن 
خام تنتظر أن تتشكل، ومهمتك هي أن تبدع من خاللها 
مرتبط  كله  وذلك  للحياة،  رؤية  أو  موضوعًا،  أو  عاطفة، 
بميولك ومزاجك، وبمقدورك أن تحققه، بأي أسلوب غني 
وتصقله مثلما تشاء، وأن تجعل له مسارًا جديدًا ال عالقة 
له بمسارات سابقة تكون قد نفذت، فأنت مبدع واإلبداع 
يعني أن تقدم للناس شيئًا يأخذهم ويؤثر فيهم بأسلوبك 
أو  كوميديًا،  عماًل  منه  مأساة  تخلق  أن  تتعجب  وال  أنت، 

العكس!
وغالبًا ما تكون هناك عالقة ما بين فكرة العمل ومبدعه، 
 2010 )توم هوبر( سنة  نفذه  الملك(  فيلم )خطاب  فمثاًل 
وأساسه قصة حقيقية عن الملك )جورج السادس( بسبب 
سيدلر(،  )ديفيد  السيناريو  كاتب  فيه  برع  ولقد  تأتأته! 

والسبب أنه كان يتعالج وهو طفل من التأتأة.
أما فيلم )األمل والمجد( الذي نفذه )جورح بورمان( سنة 
لعائلته  الحياتي  التطور  عالجت  وافية  سيرة  وهو   1997
وخياله،  فطنته،  خالل  ومن  الثانية.  العالمية  الحرب  أثناء 
أصدقاء  أقرب  من  واحدًا  والدته  حب  يكتشف  وتعاطفه 

والده!
ولعله من المفيد معرفة أن القصص الواقعية ال تحتاج 
إلى دراسة ومراقبة الساسة، والفنانين؛ ألن جارك الصاخب، 
وصاحب محل الفول والطعمية، والخادمة اللعوب والبواب 
وإلهام  المتقاعد، هم مشاريع  الجنرال  والفكهاني، وجارك 
ال يحتاج سوى إلى مراقبتك سلوكهم والحديث بود معهم 

وستنتبه أنهم مادة جيدة لمشروع فيلم جيد.

 أفكار لإلبداع املرئي »6«

قالت إن المشهد التشكيلي الليبي زاخر جداً

حوار – حواء القمودي

بنغازي – مريم العجيلي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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شدّتني  عيسى  مريم  لوحات  تأملت   ●
عن  البحث  حاولت  بصخبها،  األلوان 
وأستنتج،  اللوحة  أقرأ  أن  موضوع، 
صاخبة  األلوان  لوحاتك  في  فسألت: 
ضاجة، مشاغبة تشعّ دفئًا، لكن أبحث عن 

موضوع عن رؤية ما فال أجدها.. لماذا؟
المعاصر،  الفن  أيقونة  الحرية،  هي 
الخالص،  الجمال  عن  البحث  محاولة  هي 
الحديث  العصر  روحاني،  هو  عما  والتعبير 
وحتى  العشرين  القرن  بدايات  من  وأقصد 
العصر  بفلسفة  الفنان  تأثر  الحالي،  وقتنا 
اإلنسان  حياة  جعلت  التي  اإلنجازات  وبكل 
التي  الحروب  وأيضًا  لآللة،  رهينة  المعاصر 
الخراب  حيث  مضاعفًا،  اإلنسان  قلق  جعلت 
في األمكنة المألوفة وضياع ماليين البشر، 
قلق  عن  لتعبر  الفنية  المدارس  فجاءت 
اإلنسان ومحاولته اإلفالت من القيود وخلق 
وكان  باألمان،  الفنان  فيه  يشعر  مواٍز  عالم 
العنان،  أطلقت  خالصة  حرية  )التجريد( 
عن  »تعبير  هو  التعريفات  بعض  في  وكما 
رمزية  بطريقة  المعاني  من  خاص  عالم 
خاصة  طبيعة  على  تنطوي  مبتكرة  مجردة 
والعرضية  الثانوية  األمور  تتجاوز  شاملة 

في الواقع لتنفذ إلى جوهر األشياء«.
في  )التجريد(  لفظة  على  وقبضت   ●
أنتِ كفنانة تشكيلية  إذًا  إجابتها ألسأل: 
)الفن  لنقل  فنية  مدرسة  تتبعين 

التجريدي(؟
المدرسة  هذه  إلى  انتمائي  أنكر  ال  نعم 
يمنح  شاسع  فضاء  وهو  »التجريد«  الكبرى 
التي بال حدود، الحظت  الحرية  الفنان تلك 
ليس  وقلت  باأللوان،  مفعمة  لوحاتي  أن 
اللوحات  هذه  ألن  موضوع،  أو  رؤية  بها 
تتشكل  روحية،  وإيحاءات  أحاسيس  حصيلة 
دون خطة معينة، والروح تنطلق دون قيود 
وال مسميات صاخبة، في التجريد لن تجدي 
وأشكال  لونية  ترددات  بل  مألوفة  صورًا 

)بوح(. بالنسبة لي هو  هندسية، 
● لديك لوحتان أحببتهما وحين سألت 
عن انفرادهما قلت إنهما بأسلوب الحرق 

والتنقيط؟
لوحة »الباب«، ولوحة »طبيعة صامتة«، 
إلنجاز  والتنقيط  الحرق  أسلوب  استعملت 
وهو  الحرق  أسلوب  أواًل  اللوحتين،  هاتين 
بعدة  وتكون  الحرق  بآلة  خاص  تكنيك 
شكاًل  تحمل  قطعة  وكل  متنوعة،  رؤوس 
أقوم  الموضوع  أختار  إيحاء معينًا، وحين  أو 
الرسم عليها بين ظل  المراد  بحرق األجزاء 
وضوء وهكذا، أمّا األسلوب اآلخر، فهو يتبع 
النقاط  تجتمع  حيث  التنقيطية  المدرسة 
الظل  يكون  تتجمع  وأينما  الشكل،  لرسم 
وتتالشى  تفترق  وأينما  اللوحة،  عناصر  في 
بلون  الفنان  يشتغل  أحيانًا  الضوء،  يكون 
وأحيانًا  التنقيطي،  األسلوب  في  فقط  واحد 
تزهر اللوحة بمجموعة ألوان، وهكذا كانت 

لي تجربة بهذا األسلوب،
وأجده جمياًل وقريبًا من التكنيك الخاص 

بي.
مع  أستغرق  لوحاتك  أتأمل  حين   ●
خطوات  وكأنه  اللون  يتموج  اللون، 
طفولة تلهو على عشب طري، ربما أسمع 

أتخيل هذا؟ موسيقى، فهل 
التجريدي«  »الفن  سابقًا  أجبت  كما 
الفنان  ومنح  التقليدية،  القواعد  عن  خرج 

أنت  به  شعرت  وما  كبيرة،  حرية  مساحة 
إيحاءات  أعطتك  اللوحة  أن  على  دليل  هو 
أفكار،  حتى  وربما  وأحاسيس،  بمعانٍ 
اللون يتموج مثل نوتة موسيقية، بل كأنه 
»زخرفة«  ثمة  ربما  المجهول،  في  رحلة 
مع  يتساوق  اللون  لكن  أيضًا  اللوحة  في 
ال  التي  واألشكال،  الموسيقى  ترددات 

حدود تؤطرها بل معانٍ وأفكار.
غزالتان  حيث  أحببتها،  لوحة  لديك   ●
رقصة  كأنها  األليف،  التشابك  من  وعالم 

حب، خطوط مفعمة وألوان ورؤية؟
السريرة«  صفاء  »تحكي  اللوحة  هذه 
اإلخوة  بين  الروحي  والترابط  المحبة 
في  ألن  خوف،  وال  تناحر  بال  واألصدقاء، 
الرباط  والمحبة هي  للجميع،  العالم متسعًا 

يوحدنا. الذي 
داخل  معارض  عدة  في  شاركتِ   ●
ليبيا وأيضًا في معرض بتونس، ما الذي 

المشتركة؟ المعارض  لكِ هذه  تمنحه 
الجماعية،  المعارض  هذه  كثيرًا  أحبّ 
اآلراء  وتبادل  المشاركة  روح  تمنحني 
المتنوعة،  اإلبداعية  التجارب  واالطالع على 
كل  عند  والتعبيرية  الفنية  الرؤية  حيث 

فنان وفنانة، وربما أهمّ نتائجها هي زيادة 
أفكار  إلنشاء  الفنانين  نخبة  بين  الترابط 

جديدة ومعارض أخرى أكثر تنوعًا وعطاء.
بالوسط  عالقتك  هي  وكيف   ●

الليبي؟ التشكيلي 
فنية  عالقة  متميزة،  بالفنانين  عالقتي 
ثرية بالعطاء، أتواصل معهم في مراسمهم 
الفنون،  وكلية  الفنون«،  »دار  ًفي  وأيضا 
طرابلس،  مدينتي  في  هم  الذين  هؤالء 
ومصراتة،  بنغازي  من  مبدعين  مع  وأيضًا 
التشكيلي  لمشهدنا  باالنتماء  وأفتخر 
يواصلون  وفنانات  بفنانين  والزاخر  المتميز 

العطاء.
أن  يمكن  هل  قلياًل،  فضولي  سؤال   ●

تذكري لي أسماء؟
وأخاف  جدًا،  زاخر  التشكيلي  المشهد   
لهم  التقدير  كل  ولكن  اسمًا،  أنسى  أن 
مرعي  المبدعين  من  استثناء،  بال  ولهنّ 
التميمي  وسالم  العباني  وعلي  التليسي 
أبوراس  ورمضان  الرياني  وعبدالرزاق 
قانة  هادية  المبدعات  ومن  غيث،  وصالح 
الفيتوري  شوكت  ونجالء  الشفتري  ونجالء 
وعفاف  شيبة،  أبو  ونجاة  العباني  ومريم 
الصومالي، وكما قلت لدي أصدقاء من كل 

الليبية. المدن 
الحوار  لهذا  نجهز  ونحن  لي  ذكرتِ   ●

أنك تنجزين رسالة أكاديمية، فما هي؟
)الرؤية  وعنوانها  ماجستير  رسالة  هي 
الليبي  الفن  واتجاهات  للفنان  التعبيرية 
قشوط،  سالم  الدكتور  بإشراف  المعاصر( 
التشكيليين  من  مجموعة  اخترت  وقد 
التميمي  وسالم  حمودة  بشير  الليبيين 
الذين  الفنانين  وعادل جربوع وغيرهم من 

الليبي. التشكيلي  المشهد  يثرون 
فقط،  فنانون  هم  لماذا  تساءلت:   ●

التشكيليات؟ أين 
ومشورته.  المشرف  على طلب  بناء  أواًل: 
بالعام  نوقشت  رسالة  ثمة  ألن  وثانيًا: 
من  الحمر«  »نسرين  إعداد  من  2017م 
مدينة درنة، وكانت عن التشكيليات وكنت 
وهكذا  الرسالة،  هذه  في  ضمنهن  من 
زاخر  الليبي  التشكيلي  المنجز  أن  تجدي 

والبحث. بالدراسة  ومُتابعٌ  ومتنوع، 

مريم عيسى: الحواس ريشة تعزف موسيقى اللون
الحواس ترنيمة الروح، وهي فنانة تشكيلية أخرى في أضمومة 

مشهدنا التشكيلي الليبي، معرض وحيد سمته )حواس(، 
وحين تساءلت عن سر هذا العنوان أو رمزيته، أجابتني الفنانة 

التشكيلية مريم عيسى أن الحواس هي ترنيمات داخل روح 
الفنان، يعزفها بريشته ويعبّر عنها بلونه المتميز، الحواس 

هي شوق يتوسد الرحيل ويناجي طيفًا مجهواًل، كّل حاسة هي 
نافذة للروح تمنحها طراوة وطزاجة، تغذيها بعبير وشموم 

وتختزل الضوء واأللوان والصوت، هكذا تنساب في اللوحة ناسجة 
كل تلك التجارب التي جعلت الروح مكتظة للبوح، ينساب اللون 
راقصًا وتغدو الفرشاة ريشة عابثة وصاخبة تتموج داخل ذاك 
الفضاء الذي يغدو لوحة هكذا هي الحواس والتي كانت اسمًا 

2013م.  لمعرضها الخاص الوحيد العام 
وفي هذه المساحة نحاور مريم عيسى عن أعمالها ومسيرتها 

وشغفها، وإلى نص الحوار:

فنون  بكالوريوس   / بازينة  عيسى  مريم 
تطبيقية

 _ الفنون  /كلية  والتصوير  الرسم  /قسم 
طرابلس

طالبة دراسات عليا باألكاديمية الليبية
شاركت في عدة معرض جماعية منها :

مهرجان تونس للفنون البصرية / تونس 
.2012

 / العتيقة  المدينة  جمعية  معرض 
طرابلس 2012.

نالوت   / البصرية  للفنون  نالوت  مهرجان 
.2010

معرض جماعي بمقر اليونيسف /طرابلس 
.2009

طرابلس   / الفنون  دار   / جماعي  معرض 
.2007

معرض خاص بعنوان »حواس« 2013.

السيرة الذاتية

المعارض الجماعية تمنحني روح 
المشاركة وتبادل اآلراء واالطالع 
على التجارب اإلبداعية المتنوعة

 »وشائح« يجمع التشكيليني الليبيني في طرابلس

يستعد مجموعة من الفنانين التشكيليين بمختلف أنحاء 
والذي سيقام  تشكيلية«  »وشائح  معرض  لتنظيم  ليبيا 
منتصف شهر أبريل القادم في دار حسن الفقيه بالمدينة 

القديمة طرابلس ولمدة 3 أيام.
لـ»الوسط«:  الصديق  خالد  التشكيلي  الفنان  وقال 
»نعمل على تجهيز المعرض والذي سيقام يوم 15 أبريل 
المقبل بجهود ذاتية ودون دعم من أي وزارة أو جهات«. 

ولفت الصديق إلى أن المعرض »سيشارك به عدد كبير 
وسبها،  بنغازي،  مثل  مختلفة  مدن  من  الفنانين  من 
وشحات، ومصراته، وجبل نفوسة، وطرابلس، وصبراته«.

عبدالقادر  هم:  المشاركين  الفنانين  أن  وكشف 
العويب،  وتوفيق  سيفاو،  ويوسف  سعيد،  وعبداهلل  بدر، 
ومريم  الغماري،  وأحمد  قانة،  وهادية  معيتيق  وعدنان 
العباني، وعلى المنتصر، ومريم هنيدي، ورمضان نصر، 
الصديق.  وخالد  الخروبي  ومحمد  بركة،  وعبدالرحمن 
التشكيلي  الفن  عن  ندوة  هناك  أن  إلى  وأشارالصديق 

ستقام ثاني أيام معرض »وشائح تشكيلية«.

القاهرة ــ الوسط

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

تكريم الفائزين بجائزة الشيخ 
الطاهر الزاوي للشعر الفصيح

نظمت احتفالية جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح، 
الخميس، تحت شعار الشعر ديوان العرب الدورة األولى 

»دورة الشاعر أحمد بن حسين البهلول« في قاعة فندق 
المهاري، برعاية الهيئة العامة للثقافة.

حضر االحتفالية التي تزامنت مع اليوم العالمي للشعر، 
كل من رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق 

الوطني حسن أونيس، ورئيس مؤسسة الطاهر الزاوي 
الخيرية سالم عبدالسالم، وعدد من الشعراء والمشاركين 

في هذه الدورة ولفيف من المهتمين بالشعر، وفًقا للمكتب 
اإلعالمي للهيئة. وأكد أونيس في كلمته باالحتفالية أن 
االحتفال باليوم العالمي للشعر هو »دليل على تمسكنا 

بقيمنا وثراتنا وتاريخنا، فالشعر إبراز للهوية والذاكرة 
الثقافية في وطننا«. وأضاف أونيس أن »استذكار قيمة 
الشعر في حياتنا ودوره المهم في الدعوة إلى التسامح 

والحوار واألمل والتفاؤل بين أبناء الوطن«.
وتابع: »جائزة الطاهر الزاوي للشعر هي تظاهرة ثقافية 
تترجم جهود القيمين عليها، كما تشكل المشاركات التي 
تقدم بها الشعراء مظهرًا من مظاهر اإلبداع«، كما أكد 

أن الهيئة تحرص على تشجيع اإلبداع ورعايته وتعمل على 
دعم كل الفعاليات الثقافية.

وأكد رئيس مؤسسة الطاهر الزاوي الخيرية، سالم 
عبدالسالم، أن المؤسسة تهتم بالحركة األدبية في ليبيا 

تشجيعًا للشعراء المبدعين وإبراز المواهب الناشئة.
وأضاف أن الجائزة »تأتي دعمًا للحركة الثقافية األدبية 
في ليبيا من خالل إذكاء جذوة التنافس بين أبنائها وشحذ 

همم وقرائح الشعراء بين شبابنا وتهدف إلى جمع شتات 
الوطن تحت مظلة الشعر«.

واختتمت االحتفالية بإلقاء الشعراء المشاركين مجموعة 
من القصائد الختيار األفضل من بينها من قبل لجنة تحكيم 

الجائزة، وتحصلت على الترتيب األول الشاعرة فاطمة 
الزهراء مفتاح العموم وقدمت لها جائزة مالية قدرها 

عشرة آالف دينار، وجاء في في الترتيب الثاني الشاعر هود 
عبدالكريم األماني، وتسلم جائزة مالية قدرها سبعة آالف 

دينار، وتحصل الشاعر أحمد علي الفاخري على الترتيب 
الثالث وتسلم جائزة قدرها أربعة آالف دينار، وجاء الشاعر 

محمود إدريس العوامي في الترتيب الرابع بجائزة ألفي 
دينار، والترتيب الخامس كان من نصيب الشاعر نوري 

عبداهلل الفايد بجائزة تقدر بألف دينار.

املقهور.. انعطاف في كتابة فن القصة القصيرة

 1935-( المقهور  كامل  األديب  قصص  تعكس  ما  بقدر 
أن  نجد  القلق،  مواضع  فيه  وتالمس  واقعها  روح   )2002
القصة  فن  كتابة  في  انعطاًفا  شكلت  قد  األعمال  تلك 
من  الحديثة،  السردية  األنماط  بمقاربتها  القصيرة، 
األولى  مجموعته  من  ابتداء  الفني،  والقالب  الفكرة  حيث 
من  »حكايات  إلى   1965 العام  مدينتي«  من  »14قصة 

المدينة البيضاء« العام 1997.
صيغ أدب المقهور على وقع محطتين، األولى بطرابلس 
حيث المولد والنشأة، الثانية هي القاهرة موطن الدراسة 
وظلت  الذات،  عن  البحث  رحلة  له  مثل  الذي  والعلم 
المدينتان في وعي الكاتب نافذتين في نافذة أومسارين 
وأسلوب  القصصية  نماذجه  بينهما  نضجت  مسار،  في 

الكتابة عنها.
اإلبداعية،  ذائقته  تشكيل  في  القاهرة  ساهمت  فكما 
وتعرف من ذلك على نتاج كتاب كبار كتوفيق الحكيم، طه 
المترجمة  األعمال  وبعض  المنفلوطي،  الزيات،  حسين، 
تخيليًا  ذلك  إسقاط كل  إعادة  حاول  العالمي،  األدب  من 
على بيئته، حيث تتحول أم حسين إلى حليمة ويصبح أبو 
شوارع  في  يحدث  ما  ويتصور  محمد،  الحاج  هو  محمود 
القاهرة على أنه يجري في أزقة المدينة القديمة أو »زنقة 

المحلة«، فالقاهرة بالصورة المتخيلة هي طرابلس.
حافلة  صوره  في  المقهور  يرسمها  التي  القوالب  إن 
بالسلوكيات واألفكار التي يدينها المجتمع، وقد يمارسها 
في آن واحد ما يعكس استحكام ظروف معينة تولدت منها 
وبالتالي  للفرد،  العام  السلوك  روح  شكلت  ثقافية  أنساق 
فإن شخوص المقهور تظل منشغلة بالهروب من واقعها، 
لكنها تتشابك معه في النهاية كمحاولة للبحث عن مخرج.

لها  الراوي  رقابة  من  متحررة  شخوصه  أن  إلى  إضافة 
المشكلة  العناصر  كنه  استيعاب  في  الخاص  فضولها 
المتعلق  الظرفي  السؤال  عن  لإلجابة  وتتجه  حدث،  ألي 
فالنهايات  وبذا  ودوافعها،  خلفياتها  كانت  أيًا  بالحالة 
ففي  والموقف،  الشخصية  لطبيعة  كنتيجة منطقية  جاءت 
العام  الصادرة  المشنوق«  »األمس  القصصية  مجموعته 
شدوه«  اللي  »عمار  قصة  في  عمار  مصير  كان   1968
السجن ألنه أراد معرفة السبب الذي قاد الرقابة لمنع بيع 

أن  الواقع ومع  األمر  ما ال تسمح به سلطة  الجرائد، وهو 
أنه  إال  عمار،  صديق  منصور  رزق  مصدر  هو  الصحف  بيع 
شعر في لحظة ما أن مسؤوليته تجاوزت شؤونه الصغرى 
تجاه  عاتقه  على  ملقاة  أمانة  »هناك  وأن  أبعد،  آفاق  إلى 
المرأة  جوليا  مراقبة  فضول  أنسته  اللحظة  تلك  الناس، 
اإليطالية المقيمة بالحي، فرأسه الصغير بدأ يتسع ألشياء 
زائر  خلف  الشباك  تقفل  وهي  الليل  آخر  قصتها  من  أكبر 

غريب« ص36.
ولربما أمن الدخول في سلك البوليس فرصة ألبو بكر 
للهروب من غول الفقر، غير أن ذلك وضعه في صراع بين 
يحب  »ال  النهاية  في  وهو  أوضدهم،  أهله  مع  يكون  أن 
الذين  الوجوه  وال ضباط حمر  أصحابه  وال  المشروع  هذا 
محدبة  مرايا  أمامه  كانت  ص128،  أنفاسهم«  يخنقون 
من  ينظر  مرآة  إلى  إال  بحاجة  يكن  ولم  األبعاد  زائفة 
خاللها لذاته وتنتشله من الضياع، وتجسدت أمامه عندما 
تلهب  عيونهم  وشعر»أن  وأصدقاءه،  محلته  أهل  شاهد 
بذلته الصفراء وتخترق جسده«ص131، في مظاهرة ضد 
مشروع »بيفن سفورزا« وتوجهت عصا أبو بكر في ذروة 
االحتدام إلى الضابط اإلنجليزي، كانتصار على سحر المرايا 
المزيفة، في منعطف مثلت فيه لحظة الوعي، الزمن الحرج 

لتهشيم تحدبها المراوغ وصواًل للرؤية العميقة.
طوقه  االجتماعي  القهر  يفرض  أخرى  صور  وفي 
ففي  له،  الرضوخ  من  بدًا  أبطاله  يجد  ال  بحيث  الخانق، 
المال،  على  للحصول  البغاء  األم  تمارس  »الكرة«  قصة 
المأساة عندما يسألها االبن »شن تخدمي يام«  وتتجلى 
أيام  من  ياسر  الفلوس،  تجيب  »خدمة  بحزن  فتجيب 

الهم« ص155، أويصبح حلم البطل في قصة »بوخة« هو 
الحصول على ورقة للعمل في الميناء، وينتهي يومه بدفن 
بؤسه في الحانة التي أدمن عالمها، وتبدو الشخوص هنا 
حتى وهي تستسلم لقدرها تنتظر لشيء ما يلوح في االفق 

البعيد.
القصصية  المجموعة  تصدر  عقود  ثالثة  مرور  بعد 
»حكايات من المدينة البيضاء«، وإن ظلت الصور واألفكار 
والبيئة والشخوص منتمية إلى ذات العالم، إال أن قدرتها 
الذي  القلق  لحساب  تراجعت  القرار  أواتخاذ  التمييز  على 
جعلها بعيدة عن فعل المواجهة، وظلت مسكونة بالتذكر، 
بتوصيف  يكتفي  واألنا،  الراوي  بين  يتناوب  الذي  والبطل 

الحالة وال يتجه إلى فهم محيطه.
البيضاء«  »المدينة  في  األبطال  مصير  أن  الى  إضافة 
رباح  اختفاء  له،  الذي المعنى  أواالنتظار  أوالموت  االختفاء 
يحتمل  لم  الذي  الشريف  الحاج  وموت  وانتظار مصطفى، 

صدمة بيع السانية للبلدية.
أفعالها  وردود  الشخصيات  سلوك  في  االختالف  هذا 
بين »األمس المشنوق« و»حكايات من المدينة البيضاء« 
والذي  المجموعتين  في  الكتابة  زمن  لواقع  يحيلنا  ربما 
مكن لشخوص األمس المشنوق من التساؤل واالستعداد 
لتحمل الضريبة بينما عجزت في المدينة البيضاء، ولجأت 

للهروب واالختفاء.
إن الصورة الفنية في نتاج كامل المقهور تتجاوز اللغة 
تدشن  أنها  كما  الفكرة،  مقابل  الحقة  وتأتي  السردية 
وما  العام،  ومناخه  وشخوصه  بطقوسه  المدينة  لنثر 
المعيشي  مستواها  وتقارب  بساطتها  هو  نماذجه  يربط 
»الطالب، المدرس، الجندي، البحار، بائع الخضار، الحائك، 
تقوم  وال  تكلف،  بال  حياتها  تمارس  المتسكع«،  وحتى 
بوظائف ليست من طبيعتها وهي واقعية على النحو الذي 

ال يبحث فيه عن دور خارج حدود تأثيرها.
ارتداد زمني طبع به أدب  الواقعية  والسؤال هل لهذه 
وأصبحت  الماضي،  القرن  خمسينيات  من  المرحلة  تلك 
اختارت  ربما  أنه  إلى  اإلجابة  تقودنا  ؟  تكوينها  من  جزًءا 
العبور  يمكنها من  الذي  باألسلوب  النماذج طريقها  هذه 
وليس  البرجوازي،  النفس  تعتمد  ال  فهي  اتجاهين،  بين 
مرتمية بالكامل في أحضان ما عرف بالواقعية االشتراكية، 
بريقها  وكسر  المزيفة  المرايا  لكشف  تروم  واقعية  إنها 

الخادع في لحظة فارقة.

صيغ أدب المقهور على وقع محطتين، 
األولى بطرابلس حيث المولد والنشأة، 

الثانية هي القاهرة موطن الدراسة والعلم 
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»نقارش« أسطورة أتمنى أن تنال إعجاب املشاهدين

الفنان والمخرج علي القديري قدم العديد من األعمال الفنية للمسرح 
وللشاشة الصغيرة وفي اآلونة األخيرة استهوته األعمال البدوية فقدم 
مسلسل »دموع الرجال« في أكثر من جزء وفي العام الماضي كانت لديه 
للكاتب  ربي«  »الراعي  وهو  آخر  بدوي  مسلسل  خالل  من  أخرى  تجربة 
عبداهلل المطرطش، وخالل هذا الموسم جاءنا بعمل جديد سيعرض في 
التقيناه  القابسي..  فتحي  للكاتب  »نقارش«  وهو  المقبل  رمضان  شهر 

في »الوسط« للحديث عن مسلسله األخير والكثير في حياته الفنية.
● ما الذي يميز مسلسل »نقارش« عن أعمالك السابقة؟

الفكري  لكل عمل درامي حكاية وله صراع ورؤية سواء على الصعيد 
الرجال« له رابط واقعنا بالماضي وكذلك  أوالبصري، فمسلسل »دموع 
خراريف  من  وخرافة  األسطورة  شكل  له  »نقارش«  أما  ربي«،  »الراعي 
كتبه  الذي  العمل  هذا  خالل  من  نقول  أن  وددنا  ونحن  زمان،  عجائزنا 
تراثنا جميل  وأن  ليبيا  الحكواتي موجود في  أن  القابسي  فتحي  المبدع 
هي  من  يتساءلون  الغربية  المنطقة  في  المشاهدين  من  وكثير  جدًا، 
»نقارش«، وطبعًا اإلجابة سيجدونها من خالل هذا العمل الذي أتمنى 
أن ينال إعجاب كل المشاهدين الليبيين والعرب، واآلن في هذا الوقت 
العربية  الهوية  طمس  ومحاوالت  عولمة  من  العالم  به  يمر  الذي 
الشعبي  بموروثنا  أجيالنا  تعرف  األعمال  هذه  أن  إال  تراثنا،  وطمس 

والتراثي والذي نخشى أن يندثر.

علي القديري: 

ten
Top

فيلم الرعب »أس« يتصدر شباك 

تذاكر السينما األميركية

لعرضه  األولى  األيام  منذ  التذاكر  شباك  إيرادات  »أس«  الرعب  فيلم  تصدر 
شركة  نشرتها  موقتة  أرقام  بحسب  الشمالية،  األميركية  السينما  صاالت  في 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وحصد هذا العمل التشويقي 70,3 مليون دوالر في صاالت الواليات المتحدة 
النوع،  األفالم من هذا  تاريخ  االنطالقات في  أفضل  أحد  ليحقق بذلك  وكندا، 

وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
أفالم  أول  نال  الذي  بيل  جوردن  للمخرج  جديدًا  نجاحًا  العمل  هذا  ويشكل 
الرعب التي أنجزها »غت أوت« جائزة أوسكار ألفضل سيناريو أصلي في 2018.
ألسبوعين  التصنيف  تصدر  الذي  مارفل«  »كابتن  فيلم  تاليًا  »أس«  وأطاح 
وتجسد بطلته بري الرسون دور طيارة سابقة في وحدات النخبة تتمتع بقدرات 
الثالث  أسبوعه  في  دوالر  مليون   35 ثانيًا  حل  الذي  العمل  هذا  ونال  خارقة، 
بدء  منذ  العالم  في  دوالر  ماليين  و910  المجموع  في  دوالر  مليون   321,5(

عرضه(.
إنتاج  من  بارك«  »ووندر  المتحركة  الرسوم  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وتاله 

استوديوهات »باراماونت« مع 9 ماليين دوالر )29,47 مليون في أسبوعين(.
واحتل المركز الرابع فيلم »فايف فيت آبارت« عن قصة حب بين مراهقين 
يعانيان من مرض عضال، ونال 8,8 مليون دوالر )26,46 مليون في أسبوعين(.

هيدن  ذي  دراغون:  يور  ترين  تو  »هاو  فيلم  الخامسة  المرتبة  في  وأعقبه 
وورلد«، وهو من نوع الرسوم المتحركة من إنتاج استوديوهات »دريمووركس«، 

وحقق الفيلم إيرادات قدرها 6,5 مليون دوالر )145,7 في خمسة أسابيع(.
في ما يلي باقي المراتب في هذا التصنيف:

 65,9( دوالر  مليون   4,5 مع  فيونيرل«  فاميلي  ماديا  إيه  بيريز  »تايلر   6-
مليون في أربعة أسابيع(.

-7 »غلوريا بل« مع 1,8 مليون دوالر )2,5 مليون في ثالثة أسابيع(.
8 - »نو مانتش فريدا 2« مع 1,8 مليون دوالر )6,6 مليون في أسبوعين(.

 103,3( 1,1 مليون دوالر  بارت« مع  2: ذي سيكوند  ليغو موفي  -9 »ذي 
مليون في سبعة أسابيع(.

-10 »أليتا: باتل إنجل« مع مليون دوالر )83,7 مليون في ستة أسابيع(.
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أطالب الدولة بدعم الفنانني وإعالن ثقتها فيهم
أن تقوم بعمل دورات  أيضًا  الدولة  الثقة، وعلى  أن تضع فيهم  الدولة 
متقدمة في فنون اإلخراج حتى نستطيع أن ننتج أعمااًل ترتقي للمستوى، 
ولو أن الدولة تهمها الثقافة والفن فالبد من دعمهما، والدولة إذا لم 
تحترم الفنان والمثقف فقل عليها السالم، وانتهر الفرصة وأطرح سؤااًل 
تخصص  عام  كل  فقط  الليبي؟  للفنان  دولتنا  قدمته  الذي  ما  مهمًا، 
تحترم  ال  التي  فالدولة  تافهة،  أشياء  على  أغلبها  صرف  ويتم  ميزانيات 
رئيس  على  والبد  نهائيًا،  األخرى  الدول  باحترام  تحظى  فلن  الفنان 
الثقة  يمنحوه  وأن  والفنان  المثقف  يحترموا  أن  الثقافة  ووزير  الدولة 
والبد من وجود نقابة حقيقية حتى نعرف أن هذا فنان حقيقي وذاك غير 

حقيقي وأن هذا متسلق وذاك غير متسلق.
● كيف ترى الحركة النقدية الفنية في ليبيا ؟

فال  اإلطالق،  على  وجود  لها  ليس  ليبيا  في  الفنية  النقدية  الحركة 
يوجد لدينا نقاد حقيقيون، والنقد الفني عندنا بالعاطفة، ال يوجد لدينا 
األعمال  يتناولون  عندما  فهم  وسوريا  مصر  في  الحال  هو  كما  نقاد 
علمي  بشكل  يتناولونها  فإنهم  ندواتهم  في  أو  صحفهم  في  الفنية 
الفني  النقد  في  يوجد  فال  المجاملة،  بلغة  عنه  يتحدثون  وال  ومهني 
الحقيقي أعجبني ولم يعجبني، لكننا نحتاج في ليبيا إلى نقد فني علمي 
يقدمه متخصصون فإذا ارتقى النقد الفني فإن الفن سيرتقي وينعكس 
مرة  وأكررها  العمل  أطقم  وبقية  والمخرج  الفنان  أداء  على  ذلك  كل 
أخرى أن ما نراه اليوم أغلبه ليس نقدًا حقيقيًا وإنما نقد عاطفي مبني 
على المجاملة وهذا النقد االنطباعي والعاطفي ال يخدم الفن بل يكون 

معول هدم في كثير من األحيان.

● ما هو سر اتجاهك لألعمال البدوية والتراثية؟
على  والتراثية  البدوية  األعمال  في  يستهويني  الذي 

النقل،  التحرك وفي  الرغم من صعوباتها ومعاناتها في 
بسعادة  تشعر  التراثي  العمل  تنجز  عندما  ولكن 
فالبد  تراثنا،  وأبرزت  مهما  شيئًا  قدمت  ألنك  غامرة 
والبد  الليبية،  وهويتنا  العربية  هويتنا  إثبات  من 
وعاداتها  وأصالتها  تراثها  تعرف  أن  األجيال  لهذه 
ألن  األجيال،  لهذه  معلم  خير  هي  الدراما  وأعتقد 
إال  وتاريخنا  تراثنا  عن  شيئًا  تعرف  ال  األجيال  هذه 
الحربية  المعارك  جسدت  أعمال  من  شاهدوه  ما 
ضد الغزاة، فالبد من التعريف بتراثنا وكيف كانت 
والكم  الحياة  يعرفوا بساطة  أن  أهلنا، والبد  حياة 
واإليثار  والتضحية  والمحنة  المحبة  من  الهائل 
السامية  المعاني  هذه  وكل  والغيرة،  والشرف 

يجب أن تظهر في أعمالنا الدرامية.
كممثل  العمل  دومًا  تفضل  هل   ●

تقوم  التي  التراثية  األعمال  في 
..؟ بإخراجها 

تستهويني  قد  ما  عمل  بإخراج  أقوم  عندما 
قريبة  أنها  وأشعر  العمل  هذا  في  شخصية 
مني فال أتردد في لعب دور هذه الشخصية، 
بين  خيروني  ولو  متعة،  التمثيل  ألن 
التمثيل  سأختار  حتمًا  واإلخراج  التمثيل 
ولكن قد أقوم بإخراج عمل درامي ولكن 
ال أحب أن أقوم بأي دور في هذا العمل، 
لم  فيه  المكتوبة  الشخصيات  ألن  ربما 
تستفزني أو لم أجد نفسي في أي منها.

تواجه  التي  الصعوبات  هي  ما   ●
الليبي؟ المخرج 

الليبي  الصعوبات التي تواجه المخرج 
في  الثقة  قلة  هي  الحاضر  الوقت  في 
الثقافة  وزارة  ومن  الدولة  من  الفنان 
أن  الدولة  من  البد  الناس،  من  وبعدها 
الدرامية  األعمال  في  الكاملة  الثقة  تمنح 
مخرجين  فلدينا  الليبي،  المخرج  وفي  الليبية 
قلة هؤالء البد من  كانوا  وإن  حقيقين 

في دورة تحمل اسم عطيات األبنودي

»اإلسماعيلية لألفالم التسجيلية والقصيرة« يكرم شيمي وبرهان علوية

»اإلسماعيلية  مهرجان  من  الـ21  الدورة  تحمل 
في  إقامته  المقرر  والقصيرة«  التسجيلية  لألفالم 
الفترة من 10 إلى 16 أبريل المقبل، اسم المخرجة 
الراحلة الكبيرة عطيات األبنودي »سفيرة السينما 
التسجيلية  السينما  مدرسة  وصاحبة  التسجيلية«، 

الواقعية الشاعرية.
في  للراحلة  عرفانًا  تأتي  المهرجان  خطوة 
من  بأكثر  المصرية  السينمائية  المكتبة  إثراء 
الذي  الطين«  »حصان  منها  تسجيليًا  فيلمًا   25
من  العديد  وحصد   1971 العام  في  إنتاجه  تم 
الجوائز الدولية منها جائزة الميدالية الذهبية في 
في  األولى  والجائزة  بتونس،  »قليبية«  مهرجان 
 ،1972 العام  بدمشق  للشباب  األول  المهرجان 
والجائزة الكبرى في مهرجان »غرونوبل« بفرنسا 
من  الذهبية  الميدالية  وكذلك   ،1973 العام  في 
نفسه،  العام  في  بألمانيا  »مانهايم«  مهرجان 
ومن أعمالها أيضًا »أغنية توحة الحزينة« و»سوق 
الكانتو« و»األحالم الممكنة« و»نساء مسؤوالت« 
و»بحار  لندن«  من  و»مناظر  و»الساندوتش« 

العطش«.
األبنودي  عطيات  الكبيرة  المخرجة  وتعتبر 

في  التسجيلية  السينما  صانعات  أبرز  من  واحدة 
بتأسيس شركة  قامت  العربي حيث  والعالم  مصر 
)أبنود فيلم(، واهتمت في كافة  إنتاج تحمل اسم 
أفالمها برصد الحياة االجتماعية اليومية للشرائح 
الكادحة في مصر، كما تم تكريمها في العديد من 
المحافل السينمائية الدولية وحصلت على العديد 
في  إنتاج مشترك  أحسن  جائزة  منها  الجوائز  من 
مهرجان »فالنسيا« بإسبانيا عن الفيلم التسجيلي 
نقاد  جمعية  وجائزة   ،1990 العام  الحياة«  »إيقاع 

»اللي  التسجيلي  الفيلم  عن  المصريين  السينما 
باع واللي اشترى« العام 1992، فضاًل عن تكريم 
المهرجان القومي للسينما العام 1998، ومهرجان 

»الفيلم األفريقي« في مدينة نيويورك األميركية.
كما قررت إدارة المهرجان برئاسة الناقد الفني 
السينما  رموز  من  مجموعة  تكريم  زكريا  عصام 
التصوير  مدير  منهم  العربي  والعالم  مصر  في 
الكبير سعيد شيمي لما قدمه من أعمال سينمائية 
إلى  باإلضافة  روائي طويل،  الـ100 عمل  تجاوزت 

75 فيلمًا تسجيليًا وروائيًا قصيرًا.
وتخرج شيمي في المعهد العالي للسينما العام 
1971 قسم )تصوير سينمائي( وحصل على دبلوم 
متخصص في التصوير الفوتوغرافي من الواليات 
 3 على  وحصل   ،1969 العام  األميركية  المتحدة 
دبلومات دولية )c m a s( في الغوص تحت الماء 
أول من صور سينمائيًا  )مرتبة ثالث نجوم(، وهو 
تحت األعماق في مصر، كما اشترك كمصور متطوع 
في تصوير أحداث حرب االستنزاف وحرب أكتوبر، 

واختير عضوًا ورئيسًا في لجان التحكيم السينمائية 
بلجنة  وعضو  ومحلية  دولية  مهرجانات  عدة  في 
باتحاد  وعضو  للثقافة  األعلى  بالمجلس  السينما 
السينمائيين التسجيليين المصريين وصور أفالمًا 
وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  في  خارج مصر  متعددة 

واليونان وغيرها.
كما لسعيد شيمي عدد من المؤلفات عن السينما 
والتصوير، منها »التصوير السينمائي تحت الماء« 
و»تاريخ التصوير السينمائي في مصر« و»السينما 

الطيب«  عاطف  مع  و»أفالمي  الساحرة«  وحيلها 
المصري«  الفيلم  في  الخاصة  والمؤثرات  و»الخدع 

و»كالكيت أول مرة« و»القاهرة والسينما«.
ومن لبنان قررت إدارة المهرجان تكريم المخرج 
والسيناريست برهان علوية، والذي عمل كمساعد 
يدرس  أن  قبل  اللبناني  التليفزيون  في  مصور 
الوطني  العالي  المعهد  في  السينمائي  اإلخراج 
فيه  وتخرج  بعدها  ببروكسل  المسرحية  للفنون 
في العام 1970، وحصل على الجنسية البلجيكية، 
 1978 العام  في  الروائية  أفالمه  أول  برهان  قدم 
صنع  الذي  الفيلم  وهو  قاسم«  »كفر  بعنوان 
شهرته في األوساط السينمائية، كما كتب وأخرج 
1978 بعنوان »ال  العام  الوثائقية في  أول أفالمه 
الذي صنعه عن  الفقراء«  مع  اهلل  يكون  أن  يكفي 
تجربة المهندس المصري حسن فتحي مع عمارة 
الفقراء، ونال عنه جائزة مهرجان الفن والتراث في 
بروكسل وقدم بعدها فيلمين روائيين آخرين هما 
»بيروت اللقاء« ورُشّح هذا الفيلم لجائزة »سيزار« 
الحائز  »خلص«  وفيلم  الفرنكوفونية،  لألفالم 
جائزة أفضل سيناريو ومونتاج في مهرجان »دبي 
برهان  وقدم   ،2007 العام  الدولي«  السينمائي 
واختير  ومخرجًا  كاتبًا  عماًل   12 من  أكثر  علوية 
»قرطاج«  منها  دولية  مهرجانات  عدة  في  عضوًا 

و»كازابالنكا« وغيرهما.

بعد نيلها جائزة لجنة التحكيم

فئة  لجنة  لبكي  نادين  اللبنانية  المخرجة  تترأس 
»نظرة ما« في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان 

»كان السينمائي« في الفترة ما بين 14 و25 مايو 
لجنة  جائزة  الماضي  العام  نالت  بعدما  المقبل، 
التحكيم في المهرجان عن فيلمها »كفرناحوم«، 

بحسب ما أعلن المنظمون الثالثاء عبر »تويتر«.
الممثل  المسؤولية  هذه  في  تاليا  وتخلف 

اللجنة  هذه  رئيس  تورو  ديل  بينيسيو  الهوليوودي 
للمخرج  انتهت بفوز فيلم »بوردر«  التي   2018 في دورة 

لوكالة  وفًقا  الفئة،  هذه  عن  عباسي  علي  السويدي  اإليراني 
»فرانس برس«.

األول  فيلمها  منذ  عالميًا  اهتمامًا  لبكي  نادين  واستقطبت 
»سكر بنات« في العام 2007، غير أن ثالث أعمالها السينمائية 
في مهرجان »كان  المؤثرة  األفالم  أكثر  كان من  »كفرناحوم« 

السينمائي« العام الماضي.
الالجئين  األطفال  معاناة  على  الضوء  العمل  هذا  ويسلط 
ومكتومي القيد في لبنان، البلد الصغير الذي استقبل أكثر من 

مليون الجئ هربوا من النزاع الدامي في سوريا.
بدور  الرافعي  زين  السوري  الطفل  الفيلم  هذا  بطولة  وأدى 
طفل يهجر منزل والديه ويعيش حياة تشرد في شوارع بيروت 
كما يالحق والديه قضائيًا ألنهما جلباه إلى هذا العالم المليء 

بالظلم والبؤس.
العالم  في  السينمائية  المكافآت  بأهم  للفوز  الفيلم  ورشح 
غلوب«  و»غولدن  أجنبي  فيلم  أفضل  »أوسكار«  جائزة  أبرزها 
في الواليات المتحدة وأيضًا »بافتا« في بريطانيا و»سيزار« في 

فرنسا.
عن  العالم  في  واإلعالم  الفن  نجوم  من  عدد  عبّر  كذلك، 
إعجابهم الكبير بهذا الفيلم أبرزهم أشهر اإلعالميات األميركيات 
أوبرا وينفري، والممثلة المكسيكية اللبنانية األصل سلمى حايك، 

والفنانة األميركية غلين كلوز وفرقة »كولدبالي« الموسيقية.
وقالت المخرجة اللبنانية في تصريحات أوردها المهرجان »أود 
القول للمخرجين الذين سيشاركون في فئة نظرة ما هذا العام، 
إني كنت في طفولتي أبقى مسمرة لساعات عند نافذة غرفتي 

العينين  بهذين  حولي،  من  يتحرك  العالم  أشاهد 
نفسيهما سأشاهد أفالمكم«.

وعادة ما يُعلن الفائز بهذه الفئة قبل 24 ساعة 
الذهبية،  السعفة  بجائزة  الفائز  عن  اإلعالن  من 
الرسمية  للمسابقة  وتمثل »نظرة ما« فئة موازية 

العام  في  انطلقت  السينمائي،  كان  مهرجان  في 
1978، تهدف لدعم أفالم غير تقليدية أو مخرجين غير 

معروفين بدرجة كبيرة. 

 أيمن القدار ينتهي من تصوير »خليل وبركة«

بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين واإلقليميين والدوليين

صناعة  »ملتقى  من  العاشرة  النسخة  فعاليات  انطلقت 
اإلبداع« صباح الثالثاء، والذي امتد على مدار يومي 26 و27 
مارس، بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء الدوليين، فضاًل عن 
بالمجاالت  والمهتمين  والمحليين  اإلقليميين  الخبراء  عدد 

اإلبداعية المختلفة.
بشهر  القادم  الملتقى  عقد  عن  اإلعالن  وتم 

سبتمبر من العام الجاري في لبنان، حيث سيتم 
بهذا  ليستمر  عام،  كل  مرتين  الملتقى  عقد 
الشكل األعوام المقبلة. وصرحت مي سالمة، 
الشريك المؤسس لـ »ملتقى صناعة اإلبداع«: 
نسختين  عقد  سيتم  العام،  هذا  من  »ابتداًء 
ذلك  يأتي  ولبنان.  القاهرة  في  الملتقى  من 

المجال  الخبرات في  في إطار رغبتنا في تبادل 
اإلبداعي بين الدول العربية. في لبنان، ستكون 

نسخة تسويقية وإعالمية كاملة حيث سنأتي بخبراء 
مصريين وأجانب لتبادل وجهات النظر واألفكار. ملتقى 

لبنان  في  نقدمه  أن  ويسعدنا  محلي،  منتج  اإلبداع  صناعة 
ومشاركة اإلبداع المصري مع بقية العالم العربي. نحن فخورون 

جدًا بتوسيع عالمتنا التجارية ونتطلع إلى النسخة القادمة«.
المجاالت  نطاق  لتوسيع  العام  هذا  »نتطلع  مي  وأضافت 
واسعة  بمشاركة  للنقاش  الملتقى  يطرحها  التي  اإلبداعية 
لخبراء محليين وإقليميين ودوليين، وذلك في ظل النجاحات 
التي حققتها النسخ السابقة للملتقى على مدار 5 سنوات منذ 
العام 2014. وتشهد النسخة العاشرة من الملتقى 3 محاور 
والتجارة  واإلعالنية  الدعائية  الحمالت  للنقاش وهي  رئيسية 

اإللكترونية والتكنولوجيا واالبتكار الغذائي«.
وتمت إقامة محاور النقاش على 3 جلسات على مدار يومي 
عمل المؤتمر ولقد تم تنظيمها لتعمل بشكل متواٍز في نفس 
يناسب  ما  على  للتعرف  الفرصة  الحضور  يجد  بحيث  الوقت، 
يتضمن  حيث  اإلبداعية،  طموحاتهم  ويلبى  اهتماماتهم 
والتجارة  واإلعالنية  الدعائية  الحمالت  محاور  األول  اليوم 
اإللكترونية والتكنولوجيا، أما فعاليات اليوم الثاني فتتضمن 
ومحور  واإلعالنية  الدعائية  الحمالت  من  الثاني  الجزء 

االبتكار الغذائي.
وافتتح أعمال المؤتمر لهذا العام چون سالي، 
األميركي  الدوري  وبطل  الرئيسي  المتحدث 
السابق للمحترفين في كرة السلة وأحد نجوم 
السينما في هوليوود والمدير االستشاري في 

.»Ethos Media« شركة
ويختص محور الحمالت الدعائية واإلعالنية 
السوق  تطوير  كيفية  بتعلم  المهتمين 
الدعائي العالمي والمحلي، وتحدث به عدد من 
منهم  واإلعالن  الدعاية  قطاع  في  المتخصصين 
في  ومساهم  ومتحدث  ومراسل  مؤلف  خزال  شاكر 
»يونج  كتاب  مؤلف  ديشوالد  وزاك  بوست«،  »هافينجتون 
تشاينا«، ويرا سعد المدير اإلقليمي لمتجر اإلبداعية بالشرق 
و»فيسبوك«،  »إنستجرام«  في  وتركيا  وأفريقيا  األوسط 
وعمرو  »أوبر«،  في  األعمال  تطوير  مدير  األحمدين  نور 
لمهرجان  المنظمة   »I-EVENTS« التنفيذي  المدير  منسي 
مهرجان  رئيس  حفظي  ومحمد  السينمائي«،  »الجونة 
المؤسس  شحاتة  وياسمين  الدولي«،  السينمائي  »القاهرة 
 Super«و  »Venice Media & PR« لـ  التنفيذي  والرئيس 

.P&Gوهبة صالح مخرج تجارى بـ ،»Publications LTD

»خليل  الكوميدي  المسلسل  تصوير  من  القدار،  أيمن  الليبي  المخرج  انتهى 
ياسر  المصري  والفنان  بركة  مصطفى  السوري  خليل  وبطولة  تأليف  وبركة« 

الرفاعي.
وقال المخرج أيمن القدار لـ»الوسط«: »المسلسل بدأ تصويره بمدن مختلفة 
فنية  وبكوادر  وطنطا  واإلسكندرية  القاهرة  منها  العربية  مصر  جمهورية  في 

مصرية كان الهدف منه الخروج من األماكن المستهلكة في ليبيا«.
وأشار القدار إلى أن »العمل كوميدي اجتماعي يتكون من 15 حلقة، وهو من 

إنتاج المركز العربي للخدمات الفنية«.
رمضان  شهر  في  المسلسل  عرض  المقرر  من  أنه  إلى  الليبي  المخرج  ولفت 

المقبل.

القاهرة - مريم العجيلي

القاهرة ــ الوسط

نادين لبكي ترأس قسم
»نظرة ما« بـ »كان السينمائي«

 اإلعالن عن إقامة »ملتقى صناعة اإلبداع« املقبل فى لبنان

<  سعيد شيمي<  عطيات األبنودي<  برهان علوية<  عصام زكريا



في
املرمى

طعن املدينة 
يؤجل إسبوعا 
من الدوري

المحترف الليبي، أحمد بن على، يقدم 
تعازيه ألسرة المشجع الذي لقي مصرعه 

أثناء عودته من تشجيع المنتخب أمام 
جنوب أفريقيا، بتونس.

مجلس إدارة نادي الصداقة شحات يوافق على ◆
منح ملعب النادي لالتحاد الفرعي لكرة القدم 

بالجبل األخضر، من أجل إقامة المسابقات 
الرياضية التي يشرف عليها االتحاد.

◆

العامة  المسابقات  لجنة  ــررت  ق
الــقــدم،  لــكــرة  الليبي  بــاالتــحــاد 
السويطي،  عبدالهادي  برئاسة 
العاشر  األسبوع  مباريات  تأجيل 
الجاري  للموسم  الممتاز  للدوري 

والمقررة بملعب مصراتة.
قرار  المسابقات  لجنة  وعللت 
فض  لجنة  فصل  لحين  التأجيل، 
ــرة، في  ــك الــمــنــازعــات بــاتــحــاد ال
المدينة،  نادي  المقدم من  الطعن 
فريق  مع  مباراته  إكمال  بشأن 
التاسع  األســبــوع  في  السويحلي 
للموسم  الممتاز  الــدوري  لبطولة 

الجاري 2018 / 2019.

المسابقات،  لجنة  أن  إلى  يشار 
إكمال  الماضي،  االثنين  ــررت،  ق
على  والمدينة،  السويحلي  مباراة 
اليوم  لها،  وحدد  الخمس،  ملعب 

الخميس.
رفض  المدينة،  نـــادي  وكـــان 
السويحلي،  أمــام  مباراته  إكمال 
ــة، ضمن  ــرات ــص م مــلــعــب  عــلــى 
ــوع الــتــاســع  ــبـ ــســات األسـ ــاف ــن م
الليبي  بالدوري  الثانية  للمجموعة 
جماهير  اعــتــداء  بسبب  الممتاز، 
بين  الــفــريــق  عــلــى  السويحلي 
تصريحات  بحسب  الــشــوطــيــن، 

الجهاز اإلداري للمدينة.
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تقرير صحفي إيطالي، يرجح 
إبرام صفقة تبادلية مثيرة، بين 

يوفنتوس وريال مدريد، في 
الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة »توتو سبورت« 
اإليطالية، فإن البوسني ميراليم 

بيانيتش، العب وسط يوفنتوس، 
مرشح لالنضمام إلى صفوف ريال 
مدريد في الموسم المقبل، مقابل 

86 مليون يورو، إال أن السيدة 
العجوز يود تنفيذ صفقة تبادلية، 

تتضمن انتقال األلماني توني 
كروس إلى تورينو.

●  من منافسات الدوري الممتاز الليبي

86

قررت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
القدم المصغرة، إقامة المباراة المؤجلة من 

المرحلة الثالثة والتي ستجمع أبوملينة والجامعة 
السنوسية، ضمن مؤجالت الدور ربع النهائي 

بمسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2018 / 
2019، في الرابعة من عصر الثالثاء المقبل .

من جهة أخرى حددت اللجنة موعد مباراة 
الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس، والتي 

ستجمع بين السد كعام وأساريا يوم السبت 
القادم، على ملعب الغويالت بزليتن.

وكشفت لجنة المسابقات، مواعيد مباريات، 
الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الليبي 

لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2018 
/ 2019 م، حيث يلتقي نجوم صرمان مع 

أبومليانة في تمام الساعة الرابعة من مساء 
السبت، على ملعب صرمان، ويواجه فريق 

التحدي مصراتة نظيره الجامعة السنوسية، في 
الرابعة من مساء السبت 6 أبريل المقبل، على 

ملعب الكالشيو.

كرة القدم المصغرة 
تقيم مؤجالتها

لضم بيانيتش
مليون يورو 

مالعب 14

الـ90 دقيقة بريئة 
من عثرة »الفرسان«

الحدث
زين العابدين

بركان

وكــان،  تحقق  مما  أفضل  باإلمكان  يكن  لم 
والجديد كان قديما سيناريو مكرر ومعاد لطالما 
عشناه في سابق المواعيد الحاسمة ومحطاتها 
تفاصيلها  بكامل  أحداثها  وتابعنا  األخــيــرة 
ولتتواصل  األمــل  خيبة  لتتجدد  وكواليسها 
إخفاقاتنا وغيابنا عن نهائيات بطولة أمم أفريقيا 
لكرة القدم الكان الذي لم يكن يوما لنا - ولم 
نسجل  فلم  بمواعيده  وطيدة  عالقة  تربطنا 
حضورنا بمالعبه إال في ثالث مناسبات أفريقية 

من أصل 31 نسخة كروية أفريقية. 
لم نخسر شيئا نتحسر ونتأسف على فقدانه، 
وتعددت األسباب واختلفت والنتيجة واحدة بعد 
أن غادرنا المنافسات في آخر الجوالت والمباريات 
أمام منتخب جنوب أفريقيا الذى كان أفضل حاال 
وأحواال منا بمراحل وعلى كافة المستويات على 
مستوى األندية والمنتخبات وهو المنتخب الذى 
أي  من  أكثر  قويا  األفريقية  الواجهة  إلى  عاد 
أن خاض ضمن مجموعته 6  بعد  وقت مضى 
مباريات سجل خاللها ثالثة انتصارات هامة لم 
يتلق خاللها أي خسارة فهو المنتخب الوحيد في 
المجموعة الذي لم يفقد نتيجة أي مباراة، حيث 
تفوق على متصدر المجموعة منتخب نيجيريا في 

عقر دارها وتعادل معها إيابا.
جنوب أفريقيا بالد الراحل مانديال البلد المتطور 
القوي البنيان الذي يحصد ثمار تخطيطه وعمله 
االحترافي وجودة وانضباطية العبيه ومنظومته 
على  مستمرا  نجاحا  نتيجته  فكان  المنضبطة 
الوطني ما حققه  بينما منتخبنا  الواجهات  كافة 
كان نتاج وحصاد سنوات عجاف وتخبط وسوء 
برمجة وعدم استقرار وانعكاس لعمل عشوائي 
األندية  بداية من  الجميع  فيه  وارتجالي ساهم 
بيت الداء وأصل المشكلة والحلقة األضعف في 
المشهد الكروي التي ساهمت في تأخير وتعطيل 
انطالقة الدوري هذا الموسم وهو الموسم الذي 
ال يلبي الطموحات وفي موسم طال التغيير أغلب 
مدربي فرق الدوري ما ساهم في تعثره، ناهيك 
عن المشاركة المتواضعة في مسابقتي األندية 
السباق  غــادرت  التي  األربعة  لفرقنا  األفريقية 
الجيل  هذا  أن  ويبدو  ومبكرا،  سريعا  األفريقي 
الحالي من الالعبين غير محظوظ فهو ينشط في 
دوري متواضع المستوى الفني يشارك فيه رقم 
إلى 24 فريقا ولم ينعم ويعيش  قياسي وصل 
اللعب على ملعبه وبين جماهيره منذ قرابة ست 
سنوات ولم يستفد من ميزة اللعب داخل الديار 
وفقد نسبة أكثر من 50 بالمائة من حظوظه في 
المنافسة وواجه ظروفا صعبة وعصيبة فما نيل 
المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غالبا ولن 
يصلح العطار ما أفسدته وخلفته السنوات العجاف 
التي يبدو أنها ال تريد مغادرتنا وباقية وفية تدير 
لنا بظهرها ووجهها العابس ولن يصلح المجال 
فحال  المجاالت  باقي  يصلح  لم  ما  الرياضي 
منتخبنا لم يختلف كثيرا عن حال باقي مؤسسات 
البالد وعلينا أن ال نختزل ونختصر إخفاقاتنا في 
مباراة واحدة حاسمة من 90 دقيقة التي كانت 
نتاج تخبط وسوء تخطيط وعدم استقرار، وعلينا 
نكن  ولم  التأهل  نستحق  ال  فنحن  نحزن  أال 
مؤهلين له، ألننا أصال لم نجهز ونعد العدة لهذا 
االختبار الصعب حتى نحصد ثماره ونتوج ببطاقة 
التأهل ليتأجل الحلم حتى إشعار آخر وحتى نهيئ 
له كل الظروف المناسبة وعوامل النجاح في قادم 
المواعيد، وعلى قدر األعمال والنوايا تأتي النتائج 
والنجاحات فنحن نسير في الطريق واالتجاه الخطأ 

وكفانا إهدارا للوقت والجهد والمال.

مباراة، ومن بطولة  إلى  مباراة  إلى جيل، ومن  من جيل 
في  النفس،  الليبية،  الكرة  جماهير  منت  بطولة..  إلى 
مستوى  على  سواء  الكبار،  مصاف  إلى  منتخباتها  ارتقاء 
أو  كالمونديال  الدولية  المحافل  أو  السمراء،  القارة 

األلعاب األولمبية.
من  جيل  ــود  وج مــع  الجماهير  أمنيات  هــل  لــكــن.. 

الالعبين الموهوبين، كافيان لتحقيق المبتغى؟.
لم  الماضيين،  واإلثنين  األحد  يومي  أن  البعض  يظن 
السياسية  لألزمة  انعكاسا  الليبية،  للكرة  التوفيق  يحمال 
األول  المنتخب  لكان  ولوالهما،  البالد،  بها  تمر  التي 
أفريقيا  أمم  نهائيات  إلى  وتأهل  أفريقيا  جنوب  على  فاز 
المنتخب  على  السهل  من  كــان  كما   ،»2019 »مصر 
ليتأهل  نيجيريا  في  بهدف  خسر  أو  يتعادل  أن  األولمبي 
األلعاب  ــدورة  ل أفريقيا  تصفيات  من  الثالثة  للمرحلة 

األولمبية »طوكيو 2020«.
ففي  العدالة،  من  وافرا  قدرا  تملك  القدم،  كرة  لكن.. 
النهايات غالبا ما تنصف كل من اجتهد وأخلص، لتنطبق 
عليه قاعدة »ال يصح إال الصحيح«.. وما هو الصحيح الذي 
المنتخب  ليبلغ  الليبية،  الكرة  على  القائمون  يفعله  لم 

األول ومعه األولمبي، المبتغى واألمل الجماهيري؟..

غياب اإلستراتيجية
لم يكن وصول المنتخب األول إلى مباراة فاصلة ليتأهل 
ثالث  دام  غياب  بعد  األفريقية  األمم  كأس  نهائيات  إلى 
فنيا  عمل  تبعه  إداري  لتخطيط  نتيجة  متتالية،  نسخ 

مبهر، بل العكس تماما:
جمال  بقيادة  الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس  صعيد  على 
الفني  االستقرار  من  ــى  األدن الحد  يوفر  لم  الجعفري، 
بل  عليه،  والحفاظ  كفوء،  فني  جهاز  اختيار  خالل  من 
التصفيات  خالل  فنية  أجهزة  ثالثة  وبدل  العكس  عمل 

األفريقية.
قيادة  دفة  الشلماني  عبدالحكيم  تولى  عندما  وحتى 
الجمعية  من  برغبة  الجعفري،  من  بــدال  الكرة  اتحاد 
مديرين  عين  حيث  أحد«،  يفعله  لم  ما  »فعل  العمومية، 
فقادا  باني«،  وأبوبكر  العيساوي  »فوزي  للمنتخب  فنيين 
اختيار  من  بداية  الهاوية،  إلى  الطرق  أقصر  من  الفريق 
أمام  والتأهل  الحسم  مباراة  ستخوض  التي  العناصر 
بإدارة  الفريق، وانتهاء  بتأهيل هذا  أفريقيا، مرورا  جنوب 

المباراة. 
السهل  من  كان  الماضي«،  »اإلثنين  واحد  يوم  وبعد 
أن يتعادل المنتخب األولمبي أو يخسر بهدف واحد أمام 
ألولمبياد  المؤهل  األخير  قبل  الدور  إلى  ويصل  نيجيريا، 
الفني  فالمدير  بالبارحة«،  اليوم  أقرب  »ما  لكن  طوكيو، 
وباني،  العيساوي  فشل  استنسخ  »المستقبل«  لمنتخب 
الفوز  به  أهــدى  بإسلوب  نيجيريا  في  المباراة  وأدار 
الوطني  المنتخب  ويخرج  النيجيري،  للمنتخب  برباعية 
»خالي  األولمبية  التصفيات  »مــولــد«  مــن  األولمبي 

الوفاض«.

احترافية قنص الفرص
الكروية،  والمشاريع  اإلستراتيجيات  غياب  ظل  في  حتى 
احترافية  إلى  تحتاج  تتوافر،  عندما  وسط  منطقة  هناك 
اإلمكانات..  بأقل  عظام  ــداف  أه وتحقيق  قنصها  في 
من  جيال  يملك  الذي  األوالد  منتخب  به  مر  ما  بالضبط 

وفريق  زمن  في  يتوافروا  قلما  الموهوبين،  »الفرسان« 
يلتقي  أن  المؤكد  غير  من  الفريق  هذا  أن  كما  واحــد، 
المستوى  بهذا  أخــرى،  مــرة  أفريقيا،  جنوب  منتخب 

الضعيف.
كل هذه العوامل كانت تحتاج إلى مدير فني »محنك« 
الحسم  مباريات  إلدارة  يؤهله  ما  الخبرة  من  يملك 
تحت  الفريق  على  سيطرته  إحكام  على  والقدرة  بهدوء، 
الذي يحقق من خالله  الفكر  الموقف، ويملك من  ضغط 
التشكيل  مستوى  على  ســواء  »جزئيات«  عبر  الهدف 

والهدف منه لتحقيق الغرض عبر أسلوب لعب مناسب..
عليه  تفرض  الموقف،  تقدير  على  الفني  المدير  قدرة 
بقيمة  مهاجم  أن  وإدراك  الكروي،  االختراع  عن  البعد 
دقيقة   50 من  ألكثر  يجلس  أن  يمكن  ال  سلتو،  أنيس 
تماما  تتناسب  التي  إمكاناته  بسبب  البدالء،  دكة  على 
القادرة  البدنية  القدرات  مستوى  على  سواء  الحدث،  مع 
الجانب  على  أو  قوية،  هجومية  محطة  لعمل  تصلح  التي 
التصفيات  فرق  هدافي  ثالث  فهو  والتهديفي،  المهاري 
األفريقية برصيد ثالثة أهداف، باإلضافة إلى قدرته على 

االختراق بسرعته سواء يمينا أو يسارا، وأخيرا مهارته في 
التعامل مع الكرات العرضية العالية. 

منتخب بجناح واحد
الفريق  طــاقــات  كــل  للمنتخب،  الفني  الجهاز  سخر 
لجنوب  »اليمنى  اليسرى  الجبهة  على  للعمل  الهجومية، 

المباراة،  أثناء  ليكتشف  يكن  لم  أحدا  أن  حتى  أفريقيا«، 
إلى  الــمــبــاراة،  فــي  المنافسة  تحويل  مــن  الــهــدف  مــا 
أمام  للعمل  وسيلة  كونه  من  بدال  األيسر  المستطيل 
الضيوف،  فترك  األهــداف،  إلحــراز  أفريقيا  جنوب  مرمى 
في  الحماسية  المواقف  يكسبون  الفني  بجهازه  منتخبنا 
التهديف،  مناطق  عن  بعيدا  وصرفوهم  األيسر،  الجناح 
من  طموحاتهم  تحقيق  إلى  الوصول  في  هم  ــزوا  ورك
أقصر الطرق المؤدية إلى مرمى محمد نشنوش، فأحرزوا 
مشروع  كروي  طموح  اغتيال  في  كافيين  كانا  هدفين 
أحد  »بشجاعة«،  به  اعترف  الليبية،  للكرة  ومستحق 
العيساوي، بل وطالب  للمنتخب، فوزي  الفنيين  المديرين 
األيام، يملك من  قادم  الكرة مدربا في  اتحاد  يختار  بأن 
المنافسات  هذه  مثل  مع  التعامل  في  الكافية  الخبرة 

األفريقية.

انتهى الدرس
نؤمن  أن  وعلينا  التحديات،  تواجهنا  آخــر،  بعد  يــوم 
أن  من  وبدال  النجاح«،  جنود  من  جند  »الفشل  بحكمة 
أكتاف  على  بشفافية  نبني   ،»... يا  الدرس  »انتهى  نقول 
استراتيجية  على  قائما  كرويا  مشروعا  اإلخــفــاق،  هــذا 
بتغيير  تتبدل  ال  المعالم،  وواضحة  ــداف،  األه محددة 
نهائيات  إلى  ليس  التأهل  سيكون  بعده  األشخاص، 
جميعا  ونهتف  واألولمبياد،  المونديال  إلى  بل  األمــم، 

»بدأ الدرس يا ذكي«.

غياب الخطط الفنية وراء خروج »الفرسان« 
48 ساعة بددت حلم »نهائيات أمم أفريقيا« و»األوليمبياد«

القاهرة - عدنان النمكي

»الفشل جند من جنود النجاح«، نبني 
عليه بشفافية مشروعا كرويا قائما 

على استراتيجية محددة األهداف

سخر الجهاز الفني للمنتخب، كل طاقات 
الفريق الهجومية، للعمل على الجبهة 
اليسرى بدال من توجيهها للعمل أمام 
مرمى جنوب أفريقيا إلحراز األهداف

●  عبدالحكيم الشلماني

●  جمال الجعفري

●  فوزي العيساوي وأبوبكر باني

على مر تاريخه الطويل والحافل على كافة التصفيات 
الستينيات  أواخــر  رسميا  ظهوره  ومنذ  والواجهات 
أمم  وبطولة  العالم  كأس  تصفيات  واجهتي  على 
التي  الرسمية  الدولية  المباريات  تتجاوز  لم  افريقيا 
جماهيره  وأمام  ملعبه  على  الوطني  منتخبنا  فقدها 
تاريخه  طوال  منتخبنا  نجح  بل  الواحدة  اليد  أصابع 
المنتخبات  وأعتى  بأقوى  يطيح  أن  الحافل  الطويل 
منها  العالمية  وحــتــى  بــل  واألفــريــقــيــة  العربية 
نجومها  بكامل  منتخبنا  تتحدى  أن  حاولت  التي 

ومحترفيها.
لكن المنتخب الوطني لقن منافسيه دروسا رائعة 
لعبا ونتيجة، وكان جمهورنا  وتفوق عليهم بجدارة، 
عامال مساعدا وخير دافع وحافز وكان وراء كل هذه 
لمنتخبنا  ظهور  آخر  وكــان  المدوية.  االنتصارات 
أطاح  حين   2013 عام  ملعبه  وعلى  جماهيره  أمام 
أمام  لهدف  بهدفين  بطرابلس  التوغولي  بالمنتخب 

أكثر من 60 الف متفرج.
جنوب  أمــام  الحاسمة  منتخبنا  مواجهة  وخــالل 
وخوضه  بجماهيره  عالقته  منتخبنا  جــدد  افريقيا 
المرة بملعب  أمامها بعد غياب ولكن هذه  مبارياته 
ألول  يمتلىء  ــذي  وال بصفاقس  المهيري  الطيب 
نجوم  وحاول  الليبية  الجماهير  من  العدد  بهذا  مرة 
وذكرياته  هيبته  استعادة  الحالي  الجيل  من  منتخبنا 
يلعبون  الذين  الوفية  الحشود  هذه  أمام  الجميلة 

للمرة األولى أمامها.
الكبير  وااللتفاف  والمساندة  المؤازرة  حجم  ورغم 
وحرموا  الماضية  المشاركات  طوال  افتقدوه  الذي 
وأهــدروا  جمهوره  وثقة  ظن  منتخبنا  خيب  منها 
الكان  لنهائيات  الترشح  ببطاقة  الظفر  فرصة 
المخيبة  والنتيجة  االخفاق  هذا  ورغم  مصر  بمالعب 
علينا  وجب  أنه  إال  الكبير  جمهورنا  اليستحقها  التي 
التي  الوفية  الرياضية  جماهيرنا  لكل  التحية  تقديم 

معبرة  قوية  برسالة  وبعتث  الظروف  كل  تحدت 
وتحملت مشاق السفر والتنقل وهتفت بملء الحناجر 
منتخباتنا  وعــودة  مالعبنا  عن  الحظر  برفع  مطالبة 
حتى  جماهيرها  كل  وبمساندة  مالعبها  داخل  للعب 
األدوار  لعب  على  المنافسة  في  حظوظها  ــزداد  ت
الرئيسية األولى على كافة التصفيات والواجهات في 
المعاناة  لرحلة  حد  ووضع  والسنوات  المواعيد  قادم 

والنتائج السلبية المخيبة

روعة الجمهور الرياضي تبقي على أمال الكرة الليبية

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

●  بيانيتش

●  بن علي

الوسط - زين العابدين بركان
تبحث إدارة إنتر ميالن إعادة الفريق إلى المنافسة 
محلًيا وأوروبًيا، من خالل إبرام صفقات قوية 

في الميركاتو الصيفي المقبل.
ســبــورت«  ــو  ــوت »ت لصحيفة  ــا  ــًق ووف
اإليطالية، فإن إنتر ميالن وضع 3 أسماء 
كأهداف رئيسية له في الصيف المقبل، 
راكيتيتش  إيفان  الكرواتي  ــي:  وه
دجيكو  إيدين  البوسني  »برشلونة«، 
دارميان  ماتيو  واإليطالي  ــا«،  »روم
»مانشستر يونايتد«. وأشارت الصحيفة 
إلى أن األسماء الماضية ليست مجرد آمال 
سيسعى إنتر خلفها في الصيف، ولكنها الصفقات 
إلى  الوصول معها  أنها قريبة من  التي ترى اإلدارة 
اتفاق نهائي. وأوضحت أن عقد دجيكو مع روما ينتهي 
في الموسم المقبل، وسيغادر العاصمة اإليطالية في 
الميركاتو الصيفي، أما راكيتيتش فهناك خالف حوله في 

برشلونة بين اإلدارة والمدرب إرنستو فالفيردي.
وأفادت بأن إدارة برشلونة مترددة في منح الالعب 
إلى  بقوة  عاد  إنتر  فإن  ولذلك  جديد،  عقد  الكرواتي 

الصورة للتعاقد مع هدفه القديم.
وأوضحت أن دارميان ال يحصل على فرص للمشاركة 
في مانشستر يونايتد ويريد إنتر ميالن أن يتعاقد معه 
كي يكون بديال لسيدريك سواريز القريب من مغادرة 

النيراتزوري.

3 صفقات تعيد إنتر 
ميالن إلى الواجهة



أهم  الــوفــاء إلحــدى  يــوم  »الــوســط« كانت حــاضــرة، في 
الرياضية  للحركة  الكثير  قدمت  التي  الوطنية  الشخصيات 
للشباب والرياضة  العامة  الهيئة  الليبية في مهدها، برعاية 
الذي  أبوزريدة،  سالم  برئاسة  الموقتة،  الليبية  بالحكومة 
بمدينة  منزله  في  صويدق  أحمد  زار  وفد  رأس  على  كان 

بنغازي.
»الرياضي  إرهاق  عدم  على  الجميع  حرص  من  وبالرغم 
بمدينة   1918 مواليد  »من  صويدق  أحمد  أن  إال  الوالد«، 
مما  كثيرا  خالله،  من  وقــدم  للحوار،  استجاب  طــبــرق«، 
يحتاجه الجيل الحالي من الشباب الليبي، ليتفهم أن المعنى 

الحقيقي للوطنية يعني البناء والوحدة وإنكار الذات.
إلى أقوال الرياضي المؤسس، أحمد صويدق:

الهيئة  رئيس  وأشكر  لزيارتي،  تغمرني  »السعادة 
هذه  بعد  تكريمي  على  لحرصه  والرياضة؛  للشباب  العامة 

السنوات«.
طبرق  مدينة  تنجب  أن  القدر  شاء   ،1918 العام  »في 
في  يسهم  طفال،  الليبي،  الشرق  مدن  أبرز  أحد  التاريخية، 
تأسيس الدولة الحديثة التي كانت نتاج جهاد وكفاح وطني 

بجذوره العميقة«.
حياته  مراحل  تزخر  بأن  عليه  اهلل  أنعم  الطفل،  »هــذا 
يكون  بأن  توجت  التي  العطرة،  والنفحات  النعم  من  بكثير 
الملكي، تناط به مسؤولية  أول مسؤول في حكومة العهد 

االهتمام ورعاية قطاع الشباب والرياضة«.
للشباب  وزارة  ألول  وزير  كأول  تاريخية  بمهمة  »كلفت 
تجسيدا  يعد  وهــذا  الحديث،  ليبيا  تاريخ  في  والرياضة 
الهتمام المملكة الليبية »آنذاك« بقطاع الشباب والرياضة، 
بتأسيس أول وزارة للشباب والرياضة العام 1967، فقد تم 
واألهداف  والمعايير  المبادئ  وفق  المهمة،  بهذه  تكليفي 
معنويا  والمنتمي  الملتزم  اإلنسان  تبني  التي  السليمة، 

وسلوكيا تجاه الوطن الغالى«. 
أكدت  العام 1967  »في  الليبية:  الرياضة  وتابع مؤسس 
والرياضة  الشباب  بقطاع  اهتمامها  الليبية  المملكة  حكومة 
والرياضة  للشباب  وزارة  بإنشاء  ملكي  مرسوم  صدر  بأن 
التأسيس  هــذا  وارتبط  اإلداري،  تاريخها  في  مــرة  ألول 
الملكي  المرسوم  واشتمل  لها،  وزيــرا  باختياري  الجديد 
الكريم بتكليفي، لكن بالنسبة لي كانت لدي رغبة شديدة 
اكتسبت  الذي  االقتصاد،  مجال  في  جهودي  أواصل  أن  في 
فقد  لذلك  جيدة،  إداريــة  خبرة  قطاعه،  في  وجودي  خالل 
أبديت وجهة نظري هذه أمام رئيس الوزراء حسين مازق، 

الذى  التقدير  بحجم  وأشعرني  أسعدني  بقول  فاجأني  الذي 
نلته، عندما همس لي بأنه تم تكليفي مهام وزارة الشباب 
السنوسي،  إدريس  الملك  من  مباشرة  باختيار  والرياضة، 
كان  عندما  المباريات  إحدى  في  شاهدني  أن  سبق  الذي 
مع  الليبي  الجيش  فريق  بين  والتي جمعت  أميرا في مصر، 

فريق إنجليزي«. 
تأسيس  »جــاء  الصويدق:  الرياضي،  »الرمز«  وأضــاف 
لتطوير  السعي  إطار  في  والرياضة  الشباب  وزارة  وإنشاء 
الدولة  قيام  أجل  من  واإلنتاجية،  اإلدارية  القطاعات  جميع 

األوفر  النصيب  والرياضة  الشباب  لقطاع  وكان  الحديثة، 
اإلنشاء،  عقب  األمر  تطلب  فقد  لذلك  االهتمام،  هذا  من 
التي  اإلدارية  والكوادر  والتشريعات  اللوائح  إعداد  ضرورة 
ستساهم بإيجابية في تسيير أعمال الوزارة الجديدة، لذلك 
األفاضل،  المصريين  المستشارين  من  بعدد  االستعانة  تم 
بالقدرة  لها  التي يشهد  الليبية  الكفاءات  وتعيين عدد من 
اإلدارية، أمثال األساتذة، عمر التومي الشيباني وعلى يحيى 
وأبوبكر  النعاس  الرحيم  وعبد  عميش  وعلي  المنصوري 

الشريف وأحمد سيالة ومحمد أيوب«.

استطعت  لــلــوزارة،  العملية  الخطوات  بــدأت  »وعندما 
تنظيم  مجال  في  الوزارة  مجلس  من  دعم  على  أحصل  أن 
معظم  وشارك  الرياضية،  والدورات  التطوعية  المعسكرات 
المعسكرات  تنظيم  على  اإلشــراف  في  الــوزارة  من  الزمالء 
تسيير  على  قــادرة  ورياضية  شبابية  قيادات  أفــرزت  التي 
أن  قبل  ــالص،  وإخ باقتدار  والرياضي  الشبابي  النشاط 
الذي شهد  الدولي،  طرابلس  معرض  إدارة  مجلس  أترأس 
إقامة دورة رياضية سنوية باسم المعرض، بمشاركة عديد 
أن  قبل  األلعاب،  مختلف  في  واألجنبية  العربية  المنتخبات 

أتولى رئاسة الوزارة خالل الفترة من الرابع من شهر أبريل 
العام 1967 وحتى 31 أغسطس 1969«.

الحضور:
فخري  فيصل  المخضرم  والمؤرخ  اإلعالمي  الزيارة:  حضر 
والالعب الدولي السابق أحمد بن صويد واإلداري المخضرم 

علي طافور والمؤرخ سالم الكبتي. 

شهادات
وإخالصه  الوطنية،  الصويدق  مواقف  الزائر  الوفد  عدد 
وتشييد  ببناء  االهتمام  مجال  في  ومساهماته  وتفانيه 
رعايتها  على  والعمل  الرياضية،  والمنشآت  المالعب 
مشاركات  وتشجيع  بدعم  اهتمامه  جانب  إلى  وتطويرها، 
واالهتمام  الدولية،  المحافل  مختلف  في  الليبية  المنتخبات 
الكوادر  وبناء  تأهيل  على  والتركيز  الشبابية،  باألنشطة 
الوطنية في مجال قطاع الشباب والرياضة، وإتاحة الفرصة 
أمام الشباب الرياضي الليبي وتشجيعه من خالل إقامة عدد 
الشباب  أوقات  تشغل  التي  والفاعلة  الهادفة  البرامج  من 
إنجازاته مشروع  أبرز  فيما يفيدهم ويفيد مجتمعهم، ومن 
لرعاية  دراسية  حلقة  أول  على  وإشرافه  الشباب،  رعاية 

الشباب، وأول مشروع عمل تطوعي للشباب في ليبيا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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خرج النجم المصري مهاجم فريق ليفربول محمد صالح، من قائمة 
أفضل 10 العبين في أقوى خمسة دوريات في أوروبا هذا الموسم، 
حيث كشف موقع Whoscored عن قائمة أفضل 10 العبين في 
أوروبا هذا الموسم، وذلك بتقييم أدائهم بناء على احتساب أكبر 
أهدافهم  بفضل  فرقهم،  جنتها  التي  الحاسمة  النقاط  من  عدد 
في  إنجازاتهم  تقييم  بعد  تصنيفهم  جرى  حيث  ومساعدتهم، 
مباريات مصيرية، لعبت دورا مؤثرا في حسم نقاط مهمة على 

سبيل المثال.
اإليطالي  أتالنتا  نادي  العاشر من نصيب العب  المركز  وكان 
دوفان زاباتا، الذي لعب دورا بارزا في تحقيق 17 نقطة لفريقه 
هذا الموسم، وهو ما يمثل 38 في المئة من إجمالي نقاط 

أتالنتا بالدوري اإليطالي، وفقا لـ»سكاي سبورت«.
بتصنيف  الرابعة  المرتبة  في  الكولومبي  الالعب  وجاء 
هدافي الدوري اإليطالي، وبفارق هدفين عن البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
المركز  في  يدر  بن  وســام  إشبيلية  العب  وحل 
التاسع ألدائه الرائع في الدوري اإلسباني، ومساهمته 
بجعل فريقه يجني 17 نقطة. وتقدم بن يدر على زاباتا 
بفارق تمريراته الحاسمة، التي كانت أعلى بنسبة 40 في 
المئة. ويحتفظ الالعب الفرنسي برصيد 16 هدفا، سجلها خالل 25 
مباراة. وذهب المركز الثامن للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم 
يوفنتوس اإليطالي، الذي أسهم بجمع فريقه لـ18 نقطة، بمعدل 
23 في المئة من إجمالي نقاط "السيدة العجوز"، كما ساهم في 

إحراز 27 هدفا خالل 26 لقاء بالدوري اإليطالي.
أوباميانغ،  إيميريك  بيير  نصيب  من  فكان  السابع  المركز  أما 

العب آرسنال اإلنجليزي، الذي عادل رقم رونالدو في النقاط التي 
جلبها لناديه، ولكن تأثيرها كان يعادل 28 في المئة من إجمال 

نقاط »المدفعجية«.
جادون  دورتموند  بروسيا  العب  حل  السادس،  المركز  وفي 
المئة من نقاط ناديه هذا  الذي ساهم أيضا بـ28 في  سانشو، 
جانب  تسجيل 12 هدفا من  عن  تمريراته  أثمرت  كما  الموسم، 
زمالئه، بينما وقف رصيده التهديفي الشخصي عند ثمانية أهداف.
وجاء الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد في المرتبة 
الخامسة برصيد 18 نقطة، ولكن بنسبة 30 في المئة من األهداف 
الحاسمة لناديه. وبـ19 نقطة ذهب المركز الرابع لالعب مانشستر 
»الشياطين  لصالح  نقطة  بـ19  أسهم  الذي  بوغبا  بول  يونايتد 
الحمر«، مما يمثل ثلث النقاط التي أحرزها النادي، كما كانت له 

تسع تمريرات حاسمة أسفرت عن أهداف مهمة.
برشلونة  كان  لما  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  جهود  ولــوال 
نقطة  بـ20  "البرغوث"  ساهم  إذ  اإلسباني،  الدوري  صدارة  في 
إحراز 41 هدفا من  بآخر في  أو  للـ"كتالوني"، كما شارك بشكل 

أصل 73 سجلها الفريق هذا الموسم، مما منحه المركز الثالث.
وبالمرتبة الثانية جاء نجم تشلسي البلجيكي إيدين هازاراد الذي 
تألق في الدوري اإلنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة جلبها للـ"بلوز"، 
وهو ما يمثل 35 في المئة من إجمالي نقاط النادي، وساهم بـ18 
تمريرة حاسمة مهمة من أصل 19. وفي صدارة أبرز العبي أوروبا، 
جاء العب ليل الفرنسي نيكوالس بيبي بالمركز األول برصيد 25 
نقطة وبـ44 في المئة من إجمالي نقاط النادي في الدوري الفرنسي. 
وسجل الالعب اإليفواري 17 هدفا و8 تمريرات حاسمة، جعلت ليل 

في المرتبة الثانية بالدوري الفرنسي، بدال من المرتبة 14.

صالح يخرج من قائمة أفضل 10 العبين في أوروبا

الوسط - زين العابدين بركان

للمنتخب  يسجل  العب  أكبر  كواالريال،  فابيو  المهاجم  بات 
اإليطالي في التاريخ، عندما نجح بتسجيل هدفين من ركلتي 
جزاء »لآلتزوري« في لقائه أمام ليخشتنشتاين، أول أمس، 
ليساهم بفوز فريقه بنتيجة 6-0، ضمن التصفيات المؤهلة 

لكأس األمم األوروبية 2020.
وأصبح مهاجم سامبدوريا أكبر العب يسجل بقميص 
المنتخب اإليطالي، حيث يبلغ الهداف المخضرم 36 عاما، 
الذي  بانوتشي،  كريستيان  المدافع  رقم  بذلك  ليكسر 

سجل للمنتخب بعمر 35 عاما، وفقا لـ»سكاي نيوز«.
أبلغ من  »أنا  المخضرم:  الهداف  قال  اإلنجاز  وعن 
العمر 36 عاما ولكنني ال أشعر بذلك. إنها ليلة رائعة، 
الموسم،  طول  راقبني  الذي  مانشيني  روبيرتو  أشكر 

إلعطائي هذه الفرصة«.
ويعيش كواالريال موسما رائعا بكل المقاييس، حيث يتصدر 

قائمة هدافي الدوري اإليطالي »سيريا آ« برصيد 21 هدفا، متفوقا على 
وكريشتوف  هدفا(   19( رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  مثل  كبار  نجوم 

بياتيك )19 هدفا(.
وأعاد المدرب اإليطالي روبيرتو مانشيني كواالريال للمنتخب اإليطالي 
للمرة األولى منذ مشاركته في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، عندما كان 

يبلغ من العمر 27 عاما.

كواالريال عمره 36 سنة وأصبح هداف 
الدوري والمنتخب عجوز إيطالي يقهر 

رونالدو في ليلة تاريخية

حدد رئيس اللجنة المنظمة 
لسباق نصف ماراثون العاصمة، 

عادل فرج المشوط، يوم 20 
أبريل المقبل، موعدا للتسجيل 

في السباق الذي سيقام بطريق 
المطار، برعاية المجلس البلدي 

أبوسليم.
وقال المشوط: »سيقام 

في نفس اليوم سباق األسرة 
للنساء واألطفال لمسافة 3 

كيلو مترات، وستخصص جوائز 
تحفيزية للمتسابقين«.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة 
أدارت بداية الشهر الجاري، 

سباق العدو الريفي بغابة 
النصر، استهدف 1150 مشاركا 

من مختلف األعمار.

تحديد موعد ومكان 
نصف ماراثون العاصمة

اختيار منتخبات التجديف في ذات السواري
قرر االتحاد الليبي للتجديف، تنظيم بطولة 
لتمثيل  المتميزين،  الالعبين  الختيار  ليبيا، 
الخارجية  االستحقاقات  فــي  المنتخب 

القادمة.
من  العاشرة  الساعة  االتــحــاد،  وحــدد 
البطولة  إلقامة  موعدا  الجمعة،  غد  صباح 
بمشاركة  بطرابلس،  السواري  ذات  بنادي 
والمهتمين  لالتحاد  المنتسبة  األندية 

والممارسين لرياضة التجديف لفئات الكبار 
واألواسط للزوجي والفردي.

مشاركة  البطولة،  سباقات  وستشهد 
التي  التحكيم،  لــدورة  المجازين  الحكام 
لرياضة  الليبي  االتــحــاد  مؤخرا  نظمها 
من  ــي  دول محاضر  وبــإشــراف  التجديف، 

االتحاد الدولي.
يشار إلى أن اتحاد التجديف أقام البطولة 

بقاعة  )اإلرجوميتر(،  الصاالت  داخل  األولى 
نادي الترسانة بالعاصمة طرابلس بمشاركة 
5 أندية، »الرمال زوارة، والكشافة البحرية 
والرمال  طرابلس،  السواري  وذات  زوارة، 
طرابلس«،  البحرية  والكشافة  طرابلس، 
بالمراكز  زوارة  الرمال  نــادي  بها  وتــوج 
ذات  ونادي  األواسط،  لفئة  األولى  الثالثة 

السواري، لفئة الكبار.

األهلي طرابلس يستعد 
لسداسي السلة في تونس

يتواجد حاليا بتونس فريق األهلي طرابلس 
لكرة السلة للدخول في معسكر خارجي استعدادا 
للدوري السداسي الخاص بدوري التتويج. وكان 

فريق سلة األهلي طرابلس توج بكأس بطولة 
المنطقة الغربية وبطولة طرابلس للموسم 

الرياضي 2018 / 2019، كما تأهل للمشاركة 
في البطولة العربية لكرة السلة.

يشار إلى أن األهلي طرابلس توج بكأس 
بطولة طرابلس، وسيمثل السلة الليبية في 

منافسات البطولة العربية لألندية، بعد أن فاز 
على نظيره االتحاد في ختام بطولة المناطق 

لكرة السلة.

وانتمائي  جهودهم،  وأحترم  األندية،  لجميع  أبا  نفسي  أعتبر  »كنت 
وأنصح  األلعاب،  وجميع  الليبية  المنتخبات  لكل  كان  الحقيقي 
في  باإلخالص  والرياضة  الشباب  قطاع  على  اليوم  المسوؤلين 
أبنائها  لتكاتف  بحاجة  الصعبة  المرحلة  هذه  في  فليبيا  والعمل،  القول 

المخلصين األوفياء الستعادة زمنها الجميل«.
على  بيننا  الوحيد  الشاهد  لسان  على  العبارات  هذه  تأتي  أن  بالغريب  ليس 

بالحدث  وليس  الحديثة،  ليبيا  بناء  أجل  من  األول  الرعيل  وتفاني  إخالص 
العادي أن نلتقي أول وزير للشباب والرياضة في أول حكومة ليبية بعد دحر 
قبل  الحقيقي،  والبناء  الثورة  روح  نستحضر  ألن  حاجة  في  كنا  وكم  االحتالل، 

إلى هذا  ليتحدث  أحمد صويدق؛  األولى،  الدولة  رجل  عام، في شخص  مئة 
من  بسلسلة  الليبية  الرياضة  فيها  تمر  التي  المرحلة  هذه  وفي  الجيل 

اإلخفاقات والعثرات، سواء على مستوى األندية، أوالمنتخبات.

 أنشأ وزارة الشباب والرياضة في إطار السعي لتطوير جميع القطاعات اإلدارية واإلنتاجية من أجل قيام الدولة الحديثة

إختاره الملك ليكون أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ الوطن.. والوسط تنقل عنه: 

الصويدق: اإلخالص يعيد الرياضة الليبية إلى زمنها الجميل

استطعت أن أحصل على دعم 
من مجلس الوزارة في مجال 

تنظيم المعسكرات التطوعية 
والدورات الرياضية

●  نيكوالس بيبي

●  كواالريال
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يعني قرار الرئيس ترامب االعتراف بضمها لـ»إسرائيل«؟

يمتثل اإلسرائيليون للقرارات الدولية؟

المستفيد بالقرار األميركي؟

المجتمع الدولي من هذا االختراق لقراراته؟

اختار ترامب هذا التوقيت إلعالن قراره؟

يمكن مواجهة القرار؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

الجوالن 
ضحية النسيان

بشير زعبية

 رغم أن مهمتي 
كانت مرتبطة 

بوكالة األنباء، إال 
أنني بادرت بإعداد 

تقرير مصور عن 
الحدث لصالح 

التلفزيون الليبي

قبل قرون عدة أقيم مقام سيدي الوشيّش في درنة، وهو يمثل تحفة 
معمارية وشاهد على التاريخ ألكثر من حقبة مهمة بالنسبة لليبيين.

وصمد هذا الضريح خالل فترات تواجد العثمانيين واإليطاليين 
والبريطانيين، حتى العهد الملكي ثم سبتمبر وثورة فبراير، مزج خاللها 
ما بين األصالة والتاريخ من ناحية، والطراز المعماري المميز من ناحية 

أخرى.
وظل الضريح صامدًا، لكنه تعرض للتخريب في العام 2014، إذ 

استهدف مسلحون المقام والضريح، الكائن بين مسجدي الصحابة 
والعتيق وسط مدينة درنة بعبوة ناسفة، مما ساوى غرفة الضريح 

باألرض، كما تضررت البنايات المحيطة.
واآلن بات الضريح والمقام في حالة يرثى لها، بعدما تعرض لتشويه 

جديد، إذ تبادل رواد مواقع التواصل االجتماعي صورًا للمكان الذي 
تحول إلى كتلة إسمنتية بشكل غير الئق والمكانة التاريخية والمعمارية 

السابقة.

 التاريخ يبكي في حضرة 
»سيدي الوشيش«

 كل شيء  

هضبة  ضم  ــرار  ق اإلسرائيلي  الكنيست  ــدر  أص حين 
األول  العام  أقفل  أكد  لم   ،1981/12/14 في  الجوالن، 
من عملي كمراسل صحفي في دمشق، ورغم أن مهمتي 
بإعداد  بــادرت  أنني  إال  األنباء،  بوكالة  مرتبطة  كانت 
الليبي،  التلفزيون  لصالح  الحدث  عن  مصور  تقرير 
ألشاهد  للهضبة  المتاخمة  القنيطرة  مدينة  إلى  وذهبت 
ولم  الطبيعة،  على  الجوالن  هضبة  حياتي  في  مرة  ألول 
السورية،  السيادة  تحت  الواقع  الجانب  بين  يفصل  يكن 
التي  المنطقة  يتوسط  سياج  سوى  المحتل،  والجانب 
عام  السالح  منزوعة  كمنطقة  المتحدة  األمم  حددتها 
وقد  أشباح  كمدينة  خالية  القنيطرة  بلدة  1974، ظهرت 
شيئًا  اإلسرائيليون  يبِق  ولم  بــاألرض،  بيوتها  سويت 
العام  من  يونيو  في  منها  انسحابهم  قبيل  فيها،  منتصبًا 
يونيو  حرب  في  الحتاللهم  خضعت  قد  وكانت   ،1974
في  وجيزة  لمدة  استردها  السوري  الجيش  لكن   ،1967

.1973 حرب أكتوبر 
ألسجل  المحتلة،  الهضبة  وخلفي  هناك  وقفت 
إذ  سينما،  حينها  التصوير  وكان  التلفزيونية،  مراسلتي 

الـ)الفيديو( بعد. لم يكن قد ظهر 
اإلسرائيلي  القرار  واصفًا  تقريري  بدأت  أنني  وأتذكر 
العربية  الفعل  ردود  بعض  وسردت  جــدًا«،  بـ»الخطير 
من  أيــام  ثالثة  بعد  كــان  الــذي  القرار  على  والدولية 
المجلس  ليصدر  األمــن،  مجلس  طاولة  على  صــدوره 
اإلسرائيلية  الخطوة  برفض  القاضي   »497« رقم  قراره 
أي  كعادتها  »إسرائيل«  تبدي  أن  دون  الجوالن،  بضم 
على  تصعيدًا  توقع  البعض  ولعل  الدولي،  بالقرار  اكتراث 
حرب  في  المنطقة  يدخل  ربما  القرار،  خطورة  مستوى 
على  سورية  قدرة  بمدى  الخبيرة  إسرائيل  لكن  جديدة، 
تحقيق »التوازن االستراتيجي« معها، وفق ما كان يردده 
أن   - وبالتجربة   - وعلمها  األسد،  حافظ  الراحل  الرئيس 
النسيان سمة طاغية من سمات العرب، سرعان ما أنست 
السياسية  »الهمروجة«  الدولي  والمجتمع  بل  العرب، 
حولت  حين  القرار،  مع  بها  تعاملوا  التي  واإلعالمية 
عن  وفداحة  خطورة  يقل  ال  حدث  إلى  انشغالهم  وجهة 
عاصمة  أول  ومحاصرة  لبنان  اجتياح  وهو  الجوالن،  ضم 
المقاومة  وإخراج  أشهر،  ثالثة  من  ألكثر  )بيروت(  عربية 
العرب  ونسي  اللبنانية،  األراضـــي  من  الفلسطينية 
الخطابة  مناسبات  في  سوى  يحضر  يعد  ولم  الجوالن، 
اجتماعات  وبنود  المجترّة،  العربية  القمم  وقــرارات 

البائسة. العربية  الجامعة  مجالس 
الهدنة  خط  غرب  الواقع  المحتل،  الجوالن  في  يعيش 
 40000 نحو  كم2،   1200 تبلغ  مساحة  وهي   ،1974
نحو  منهم  عربي،   20000 من  أكثر  بينهم  نسمة، 
جانب  إلى  العلويين،  من   2500 ونحو  درزي  ألف   18.5
أكثر  رفــض  وقــد  إسرائيلي،  مستِوطن   17000 نحو 
عليهم،  اإلسرائيلية  الجنسية  عرض  السوريين  السكان 
الحكومة  أقرتها  التي  البلدية  االنتخابات  رفضوا  كما 
بلدة  في  الــدروز  عديد  تظاهر  أيام  وقبل  اإلسرائيلية، 
والمحتل،  السوري  الجزأين  بين  الفاصلة  شمس،  مجدل 
على  إسرائيل  بسيادة  االعتراف  عزمه  ترامب  إعالن  ضد 
رفضًا  أيضًا  الجوالن  دروز  تظاهر  ما  وكثيرًا  الجوالن، 

هضبتهم. لتهويد 
إلنضاج  المناسب  الوقت  »إسرائيل«  تختار  واليوم 
الجوالن،  على  بسيادتها  باالعتراف  األميركي  القرار 
في  قررت  أن  وبعد  احتالله،  تاريخ  من  سنة   52 بعد 
صاحبة  فسورية  القدس،  إلى  سفارتها  نقل  سابق  وقت 
ثماني  بعد  نفسها،  لملمة  في  ومنشغلة  منهكة  األرض 
يعيش  عربي  ومحيط  مدمرة،  داخلية  حرب  من  سنوات 
أميركي  ورئيس  االستعمار،  حقبة  منذ  حاالته  أسوأ 
أمس  في  وهو  خصومه،  مع  الداخلية  أزماته  في  غارق 
وفي  اليهودي،  اللوبي  ومساندة  رضــا  إلــى  الحاجة 
نتانياهو  اإلسرائيلي  ــوزراء  ال رئيس  يعاني  المقابل 
مقبلة،  انتخابات  أبواب  على  وهو  شعبيته،  في  تدنيًا 
نجاة  طوق  بأنه  ترامب  قرار  يصفون  مراقبون  جعل  ما 
حبات  تتوالى  حتى  وقت  يمضي  ولن  لنتاياهو،  به  رمى 
بعد  الجوالن،  ضياع  وقدر«  بـ»قضاء  التسليم  مسبحة 
من  ضاعت  كما  قرن،  نصف  من  ألكثر  العرب  نسيه  أن 

تأتي. والبقية  فلسطين،  قبله 

اليوم تختار 
»إسرائيل« الوقت 
املناسب إلنضاج 

القرار األميركي 
باالعتراف 

بسيادتها على 
الجوالن، بعد 52 

سنة من تاريخ 
احتالله

هضبة الجوالن

طلبت من المبعوث األممي تأجيل 
موعد انعقاد الملتقى الوطني شهرًا 

كحد أدنى وزيادة عدد ممثلي 
األجسام المنتخبة، وهو ما تم بالفعل

رئيس مجلس الدولة
خالد المشري

الملتقى الوطني يهدف إلى إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا 

والحرص على مدنية الدولة

نائبة المبعوث األممي إلى ليبيا 
للشؤون السياسية

ستيفاني وليامز

تحفظ عقيلة صالح على المؤتمر 
الجامع ألنه لم تتم مشاركة مجلس 
النواب باألمر، وال يملك المجلس أي 
معلومات حول المحتوى أو المشاركين

مندوب جامعة الدول العربية لدى ليبيا
صالح الجمالي

أقوالهم

 إميليا كالرك.. 
مأساة أم التنانني

كان من الممكن أن ينتهي دور واحدة من أهم بطالت 
»غيم أوف ثرونز« سريعًا، بسبب المرض، والتفاصيل في 
البريطانية إميليا  هذه القصة، إذ كشفت الممثلة 
كالرك، التي تؤدي دور دينيريس تارغيريين في 

مسلسل »غيم أوف ثرونز«، إصابتها بنزيفين 
دماغيين في السنوات األولى من تصوير 
الناجح لمحطة  التلفزيوني  العمل  هذا 

»اتش بي أو«. وتعرضت للنزيف األول 
الناجم عن تسّلخ شريان دموي تمدّد 

في 11 فبراير 2011 بعيد االنتهاء من 
تصوير الموسم األول من المسلسل، بحسب 

ما كشفت كالرك في مقال طويل نشرته مجلة 
»ذي نيويوركر«. وعانت الممثلة من آالم حادة 
وهي كانت فاقدة للوعي تقريبًا ونقلت بصورة 

عاجلة إلى المستشفى. وكانت وقتها في الرابعة 
العمر. وخضعت لعملية استفاقت  والعشرين من 

منها مصابة بألم شديد وفاقدة القدرة على الكالم 
بشكل صحيح. وروت الممثلة »اسمي الكامل هو إميليا 
إيزبل يوفيميا روز كالرك. لكنني لم أعد أتذكره وكنت 

أتفوه بكلمات غير مفهومة. وأردت أن أنهي حياتي، 
فطلبت من الطاقم الطبي أن يدعني أموت. فمهنتي، 

وهي حلم حياتي، ترتكز على الكالم والتواصل«.

بكل صراحة، ليست لديّ إجابة 
كاملة وشافية حول كيفية التعامل 

مع الوضع المعقد في ليبيا

األمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبوالغيط

مدريد تتظاهر
ضد اإلجهاض

مدريد  وسط  في  األحد،  األشخاص،  آالف  تظاهر 
ضد اإلجهاض، الذي تسمح به القوانين اإلسبانية 

حتى األسبوع الرابع عشر من الحمل.
وردد المشاركون شعارات بينها »نعم للحياة« 
و»شبيبة متحدة من أجل الحياة«، وجابوا الطرقات 
ألكاال،  بــوابــة  ــى  إل وصـــواًل  سيرانو  ــارع  ش مــن 
»كتحية  الخضراء  البالونات  مئات  أطلقوا  حيث 
تعبير  وفق  النور«  يروا  لم  الذين  األطفال  لذكرى 
المنظمين. وقالت الممرضة أليخاندرا أنتون )32 
زوجها  مع  المظاهرة  في  شاركت  التي  عامًا(، 

اللحظة  منذ  اإلجهاض.  منع  »يجب  وطفليها، 
للحمل تتكوّن حياة مستقلة عن األم  األولى 

لها كامل الحقوق«.
أجــواء  وســط  التظاهرة  هــذه  وُأقيمت 
مثل  عبارات  عليها  عدة  الفتات  مع  احتفالية 
وذلك  أحــدًا«،  يستثني  ال  الحياة  في  »الحق 

بدعوة من حركة »نعم للحياة«.
اليسار  أقره  الذي  اإلسباني  القانون  ويجيز 
سنة 2010 للنساء اإلجهاض خالل أول أربعة 
عشر أسبوعًا من الحمل، وهي مدة تقرب من 
وأطلق  األوروبية.  البلدان  باقي  في  المعدل 
2013 مشروع  المحافظ في  الشعبي  الحزب 
الحاالت  ببعض  اإلجهاض  لحصر  إصــالح 
ذلك  أعقب  الذي  الجدل  أن  غير  المحدودة، 

قاد إلى سحب المشروع.

 لعنة مجزرة باركالند مستمرة
أسوأ  من  كانت  التي  باركالند  مجزرة  من  نــاٍج  أقــدم 
الواليات  مــدارس  في  المسجلة  النار  إطــالق  عمليات 
انتحار  على  أسبوع  من  أقل  بعد  االنتحار  على  المتحدة، 
تلميذة أخرى على ما ذكرت جريدة أميركية من دون أن 
تورد األسباب. وكتبت جريدة »ميامي عيرالد« أن شرطة 
كورال سبرينغز أكدت وفاة تلميذ من مدرسة مارجوري 
ستونمان دوغالس الثانوية في باركالند )والية فلوريدا( 
»في ما يبدو على أنه انتحار«. ولم يكشف اسم الضحية، 

الثانوي  الثاني  الصف  في  تلميذ  الجريدة  بحسب  لكنه 
ويراوح عمره بين 15 و16 سنة. وأتت هذه العملية بعد 
أقل من أسبوع على انتحار التلميذة سيدني آيلو الناجية 

أيضًا من حادث إطالق النار هذا، عن 19 عامًا.
 19( كروز  نيكوالس  دخول  على  كانت شهدت  وهي 
وقد  أوتوماتيكي.  شبه  ساًلحا  حاماًل  المدرسة  عامًا( 
في  موظفين  وثالثة  رفاقها  من   14 المجزرة  في  قتل 

المدرسة، من بينهم صديقان مقربان منها.
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