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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

الجمعية الليبية لآلداب تستعرض »مسيرة 
الكتاب« في اليوم العالمي للمسرح

ص 12

تراجع

فضاء

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء األميركية 
»ناسا« خططًا إلنزال رائد فضاء واحد 
على سطح القمر بحلول العام 2024. 
وفي كلمة ألقاها أمام الموظفين في 

مقر »ناسا« بواشنطن، لم يستبعد مدير 
الوكالة، جيمس برايدنستاين، أن يضم 

طاقم الكبسولة القمرية رائدي فضاء بداًل 
عن واحد. وأوضح أنه شخصيًا يفضل 

تحقيق فكرة إنزال طاقمين أو أكثر على 
طرفي القمر المنير والمظلم في آن واحد.

تراجع إنتاج أعضاء منظمة »أوبك« 
النفطي إلى 30.4 مليون برميل يوميًا 

مقارنة بشهر فبراير بواقع 280 ألف 
برميل يوميًا، مسجاًل أدنى مستوى منذ 

العام 2015، وفق مسح أجرته وكالة 
»رويترز«. وأوضح المسح أن أعضاء 

»أوبك« قلصوا اإلنتاج بمليون و990 ألف 
برميل يوميًا، ما يعني أن نسبة امتثال 

أعضاء »أوبك« لتخفيضات إمدادات النفط 
في 2019 بلغت 135 % على أساس 

تخفيضات إجمالية متعهد بها تبلغ 812 
ألف برميل يوميًا. وأشار إلى أن السعودية 
وفنزويال سجلتا أكبر تخفيضات في اإلنتاج.

مليون 113
شخص

على حافة المجاعة في 53 دولة، وفق 
تقرير دولي صادر عن وكاالت أممية 

وجهات مانحة دولية.

نفط

ثقافة

2024

قريبا في ليبيا
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جمهور الكرة 
الليبية ينعش 

اقتصاد صفاقس 
في 72 ساعة

»الوسط« تنشر نتائج انتخابات املجالس في 9 بلديات

15

09

»العطش« يحاصر الزنتان بعد 9 أعوام من تعثر »النهر الصناعي«

توقعات بنمو الناتج املحلي 4% في 2019 و 6 العام 2020

 غوتيريش
في المحطة الليبية، وصل 
قطار الشجاعة الذي ركبه 

األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش منذ 
توليه منصبه. هي 

زيارة ربما تدشن 
لمرحلة جديدة 

على طريق 
التسوية الليبية 

قبل الملتقى 
الجامع المرتقب 

في غدامس، 
لكنها وعلى 
نطاق أوسع 
حلقة ضمن 

سلسلة مواقف 
محمودة من 

الرجل، سواء 
ضد اإلعالن األميركي 

بشأن الجوالن أو إدانته 
شديدة اللهجة لمذبحة 

نيوزيلندا اإلرهابية، وهي 
مواقف قلما يقدم عليها 
من تولى هذا المنصب، 
فهل سيترك كبار العالم 

هذا القطار على قضبانه.. 
أم تزيحه المصالح 

واألطماع؟!

العاصمـة على أبـواب الحرب
طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

للملتقى  الواسع  والعربي  الدولي  الدعم  أخفق 
مواجهة  بوادر  ظهور  دون  الحيلولة  في  الوطني 
الذي  التطور  وهو  األزمــة،  أطراف  بين  عسكرية 
الليبي عن خشيتهم  طالما أعرب متابعون للشأن 
من حدوثه، خصوصًا مع بدء العد التنازلي لملتقي 
أجراها  نادرة  زيارة  التصعيد مع  وتزامن  غدامس، 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
السياسية  العملية  يبدو  فيما  إلعطاء  لطرابلس، 
للحل  الدولي  التأييد  أجواء من  دفعة جديدة، في 

السياسي في البالد، رفض الحل العسكري.
الجيش  إعــالن  مع  بــدأ  الميداني  التصعيد 
العسكرية  أن وحداته  المشير خليفة حفتر  بقيادة 
تبقى  ما  لتطهير  الغربية  المنطقة  إلى  »تحركت 
من الجماعات اإلرهابية الموجودة في آخر أوكارها 
القائد  من  مباشر  بإشرافٍ  الغربية،  بالمنطقة 
وتنفيًذا ألوامره«-  الليبية  المسلحة  للقوات  العام 
الرسمي  الناطق  تصريحات  عززته  اإلعالن،  حسب 
باسم الجيش العميد أحمد المسماري أكد فيها أن 

»طالئع القوات المسلحة وصلت مدينة غريان«.
الوضع  حقيقة  بشأن  المعلومات  وتضاربت 
المجلس  من  مصدر  أشار  إذ  غريان،  مدينة  في 
البلدي غريان إلى تمركز قوات تابعة للكرامة في 
»غريان  مدينتي  بين  الواقعة  »جندوبة«  منطقة 
واألصابعة«، ولم تدخل المدينة، فيما أكد مصدر 
المجلس  قوات  من  تسلمت  حفتر  قوات  أن  آخر 
المنشآت  الوطني بعض  الوفاق  الرئاسي لحكومة 

التي كانت تحت سيطرتها.
وحسب مصدر محلي من المدينة، فإن القوات 
التابعة لعملية الكرامة تسلمت بشكل سلمي من 
القوات التابعة لحكومة الوفاق المعسكر المعروف 
خاصًا  ومقرًا  »جندوبة«،  وسجن  بـ»المعلومات« 
عملية  أن  إلى  الفتًا  المدينة،  وسط  بالصاعقة 
أي  إطــالق  دون  تمت  التي  والتسلم  التسليم 
القوتين  عناصر  تقودها  كانت  واحــدة،  رصاصة 

الذين هم من أبناء مدينة غريان.
مضت  غريان  مدينة  وسط  الحياة  أن  ويبدو 
التجارية  المحال  تغلق  لم  إذ  طبيعي  بشكل 
أوبوابات  أمنية  تمركزات  أي  توجد  وال  أبوابها، 

داخل المدينة، وفق المصدر.

المنطقة  عمليات  غرفة  أعلنت  المقابل،  في 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الوسطى  العسكرية 
التشاور  بعد  العاصمة  نحو  قواتها  تحريك  عن 
»ثوار  كتيبة  نفت  فيما  مصراتة،  في  كتائب  مع 
طرابلس« األخبار المتداولة عن إعالن انضمامها 

إلى الجيش الوطني.
على  ردّ  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
تحرك الجيش ببيان ندد فيه بـ»التصريحات التي 
وتحرير  الغربية  المنطقة  تطهير  عن  تتحدث 
لجميع  العام  النفير  حالة  معلنًا  طرابلس«، 
القوات العسكرية والشرطية، واصًفا ما حدث بأنه 
الوطني  المؤتمر  عقد  قبل  يأتي  ممنهج  »تصعيد 

الجامع بأيام معدودة«.
وحّذر وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا في 
الداخلية  وزارة  قوات  »أن  من  بالخصوص  بيان 
للتصدي  الجاهزية  وبكامل  االستعداد  أهبة  على 

أوتعريض  العاصمة  أمن  من  تنال  محاولة  ألي 
األطراف  »جميع  محذرًا  للخطر«،  المدنيين  أمن 
رأي  لتغليب  السالح  قوة  على  الرهان  من خطورة 
درجات  أقصى  رفع  إلى  ودعــا  بعينه«،  سياسي 
االستعداد األمني وإعالن حالة الطوارئ القصوى.

التحرك  هــذا  مراقبين–أن  الــالفــت–ووفــق 
األمين  زيارة  انتهاء  ينتظر  لم  النوعي  العسكري 
توقيت  في  جاء  بل  للبالد،  المتحدة  لألمم  العام 
الخاص  ممثله  برفقة  وصوله  مع  متزامن  شبه 
سالمة  غسان  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس 

قادمين من العاصمة المصرية القاهرة.
مناقشات  العام  األمين  أجرى  القاهرة،  وفي 
ليبيا،  حول  المصريين  المسؤولين  مع  مكثفة 
مشترك  صحفي  مؤتمر  فــي  غوتيريش  ــال  وق
قبل  شكري،  سامح  المصري  الخارجية  وزير  مع 
تجنب  أواًل،  بسيط.  هدفنا  »إن  ليبيا،  إلى  توجهه 

تسمح  التي  الظروف  وخلق  كبيرة،  مواجهة  أي 
بتحقيق االستقرار في ليبيا«.

عن  غوتيريش  عبر  ليبيا،  إلى  وصوله  وفــور 
التزامه الكامل بدعم العملية السياسية نحو تحقيق 
للشعب  والرخاء  والديمقراطية  واالستقرار  السالم 
الليبي، لكن–وبعد هذا التطور العسكري–عبر في 
العسكرية  التحركات  إزاء  العميق  بيان عن »القلق 
العام  األمين  ليبيا«.  في  مواجهات  وقوع  وخطر 
وقال  المواجهة«،  »خطر  من  حذر  المتحدة  لألمم 
»ليس هناك حل عسكري.. الحوار بين الليبيين هو 
إلى  الجميع  أدعو  بينهم..  للمشاكل  الوحيد  الحل 

التزام التهدئة وضبط النفس«.
ناشد  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث  وكان 
بـ»التصريحات  غوتيريش  يستقبلوا  أال  الليبيين 
وكتب  العسكرية«،  ــفــزازات  واالســت العنترية 
ليل  بـ»تويتر«،  حسابه  على  تغريدة  سالمة 
ليبيا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  »يزور  األربعاء: 
الليبيين  تآلف  ودعــم  السياسي  الحل  لتغليب 
أال  الليبيين  كل  من  آمل  الوطني..  ملتقاهم  في 
باالستفزازات  العنترية وال  بالتصريحات  يستقبلوه 
الواضح  اختيارهم  على  بالتأكيد  بل  العسكرية، 
الفرقة  نبذ  وعلى  واالستقرار  والتوافق  للسلم 

واالقتتال«.
األوروبي  االتحاد  الدولي، أصدر  المستوى  على 
بيانًا عبر فيه عن »قلقه العميق« إزاء التحشيدات 
يؤدي  »قد  الذي  التصعيدي  الخطاب  العسكرية 
السيطرة  يمكن  ال  مواجهة  إلى  خطير  بشكل 
بيان  في  األوروبــي  االتحاد  بعثة  وحثت  عليها«. 
الفور  على  التوتر  تهدئة  على  األطــراف  »جميع 
أنه  مؤكدة  االستفزازية«،  األعمال  جميع  ووقف 
لألزمة  عسكري  حل  هناك  يكون  أن  يمكن  »ال 

الليبية«.
بيان مقتضب من  تبعه  األوروبي  األتحاد  بيان 
ليبيا، ويرى محللون  المتحدة في  الواليات  سفارة 
إلى  الوطني  الجيش  من  وحدات  تحريك  هذا  أن 
غرب البالد ربما يحمل رسالة ضاغطة على ملتقى 
المكاسب،  من  مزيد  تحقيق  بهدف  غدامس 
نحو  التحرك  جدية  يرون  آخرون  يستبعد  ال  بينما 
عسكريًا،  الموقف  حسم  لتحقيق  سعيًا  العاصمة 
في انتظار ما سيتمخض عنه الموقف االدولي من 

العاصمة. التي تشهدها  الخطيرة  التطورات 

< وحدات من الجيش تتجه إلى المنطقة الغربية 3 أبريل 2019    

 الرئاسي أعلن النفير العام وداخلية 
الوفاق تعهدت بالتصدي ألي محاولة 

تنال من أمن العاصمة

التصعيد العسكري تزامن مع زيارة 
نادرة أجراها األمين العام لألمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش لطرابلس

 شركات عاملية ومحلية في معرض طرابلس الدولي

انطلقت فعاليات الدورة الـ47 لمعرض 
الماضي، وسط  الثالثاء  الدولي،  طرابلس 
الشركات  مــن  لعدد  متميزة  مشاركة 
والتجارية  الصناعية  والعالمية  المحلية 

والخدمية التي تدعم االقتصاد الوطني.
وجرى إيقاد شعلة الدورة 47 للمعرض، 
الذي تستمر فعالياته لمدة 10 أيام، أمام 
بشارع  المعرض  لمقر  التاريخي  الباب 
بمشاركة  طرابلس،  وسط  المختار  عمر 
وفرقة موسيقى  المدينة  أهالي  لفيف من 

الشرطة وأشبال الكشافة والمرشدات.
بحكومة  الداخلية  وزارة  ــادت  وأشـ
الجبارة  »بالمجهودات  الوطني،  الوفاق 
والشرطة  األمــن  رجــال  كل  يبذلها  التي 
وقيامهم  وخارجه،  المعرض  أجنحة  داخل 
عن  تعبر  والتي  بهم  المنوطة  بأعمالهم 
تكاتف الجهود األمنية من أجل إنجاح هذا 
العرس االقتصادي الذي تحتضنه العاصمة 

طرابلس عروس البحر من كل عام«.
»الترتيبات  أن  الداخلية  وزارة  وأكدت 
عليه  تشرف  المعرض  لتأمين  األمنية 
كل  بمشاركة  طرابلس  أمــن  مديرية 
الــواقــعــة فــي نطاق  ــزة األمــنــيــة  ــه األج
الجهود  هــذه  »كــل  مثمنة  المدينة«، 

أمن  حماية  شأنها  من  التي  المبذولة 
الوطن والمواطن«. المعرض تشارك فيه 
منتجات  بعرض  وأجنبية  ليبية  شركات 
ويعد  النشاطات،  مختلف  في  شركاتهم 
أفريقيا  في  التجارية  المعارض  ــدم  أق
والعالم العربي حيث ظهرت فكرة إنشائه 
عام  في  دوراتــه  أولى  لتفتتح   1926 عام 
الزراعية  المنتجات  عرض  وجرى   ،1927
المناطق  مختلف  مــن  والمصنوعات 

للفنادق  تسويقه  إلى  إضافة  اإليطالية، 
والتي  إيطاليا  اعتزمت  التي  والمنشآت 
الوقت  ذلــك  فــي  ليبيا  تستعمر  كانت 
إنشائها. وفي عام 1929، انضم المعرض 
إلى اتحاد المعارض الدولية الذي تأسس 
حتى  واستمر   ،1925 سنة  باريس  في 
الدورة الـ13، حيث توقف عام 1939 قبل 
بدء الحرب العالمية الثانية، ليعود ويزاول 

نشاطه عام 1962.

القاهرة - الوسط

دخلت أرصدة أبناء العقيد معمر القذافي 
دول  لــدى  التجميد  من  جديدة  دورة 
مجلس  ــرار  ق بعد  ــي،  ــ األوروب االتــحــاد 
تمديد  بروكسل،  في  األوروبــي  االتحاد 

فترة التجميد لستة أشهر.
تمديد  قراره  أرجع  األوروبي  المجلس 
)المعتصم،  القذافي  أبناء  أصول  تجميد 
والساعدي وسيف اإلسالم( حتى 2 أكتوبر 
االستقرار  عدم  »استمرار  إلى  المقبل 

وخطورة الوضع في ليبيا«.
تستمر  األوروبــــي،  ــرار  ــق ال وحــســب 
أجل  إلى  ليبيا  بشأن  التقييدية  التدابير 
خالف  المجلس  يقرر  لم  ما  مسمى،  غير 
 2018 قرار في سبتمبر  ذلك، وذلك بعد 
أبناء  ضد  المدة  محددة  تدابير  فرض 
التمديد  هذا  ويتناقض  الثالثة.  القذافي 
في  العامة  األوروبية  المحكمة  قرار  مع 
العقوبات  برفع   2017 العام  من  مارس 

الوضع  أن  موضحة  القذافي،  عائشة  عن 
حاجة  هناك  تعد  ولــم  تغير  ليبيا  في 
كانت  التي  العقوبات  في  لالستمرار 
من  أكتوبر  وفي  عائشة.  على  مفروضة 
فرض  األمن  مجلس  قرر   ،2011 العام 

منعه  منها  القذافي  معمر  على  عقوبات 
اقرب  من  و10  وأسرته  هو  السفر  من 
خمسة  مع  أرصدته  وتجميد  مساعديه، 
نفسه،  الشهر  وفي  أسرته.  ــراد  أف من 
الوطني  بالمجلس  مسؤولون  أعلن 

اإلعالن  بعد  المعتصم  مقتل  االنتقالي 
ُألقِيَ القبض  عن مقتل والده، في حين 
على سيف اإلسالم القذافي أثناء محاولته 
الفرار من ليبيا، وقد حكمت عليه محكمة 
في طرابلس باإلعدام، إلى أن جرى إعالن 

اإلفراج عنه فيما ال يزال مكانه مجهوال.
 2011 عام  تمكن  فقد  الساعدي،  أما 
نيامي  أن  إال  النيجر،  إلــى  الهرب  من 
الليبية  السلطات  إلــى  الحــقــًا  سلمته 
أحد  في  محتجز  وهــو   ،2014 عــام  في 
السجون بطرابلس، حتى اآلن بعد تأجيل 

محاكمته مرات عدة.
ابنًا  ــي  األوروبـ الــقــرار  يشمل  ولــم 
مصيره  يزال  ما  القذافي  أبناء  من  آخر 
هانيبال  يُحتجز  إذ  األخبار،  في  مطروح 
سنوات،  منذ  لبناني  سجن  في  القذافي 
الشيعي  الزعيم  اختفاء  قضية  ذمة  على 

الصدر. موسى 

 السودان وتشاد نحو
 تأمني الحدود مع ليبيا

أكد الرئيس التشادي إدريس دبي، 
الخميس، حاجة السودان وتشاد لوضع 

آلية متماسكة لحماية حدود البلدين 
من الحركات المسلحة المعارضة 

للدولتين، والتي تتخذ من األراضي 
الليبية مقرًا لها، وتمثل مصدر قلق 

للبلدين. وعقد الرئيس السوداني عمر 
البشير في الخرطوم مباحثات مشتركة 
مع نظيره التشادي إدريس دبي، الذي 

وصل إلى العاصمة السودانية في وقت 
سابق اليوم في زيارة قصيرة تستغرق 

ساعات، حيث سيطر الوضع في ليبيا 
وأفريقيا الوسطى على المباحثات بين 
الرئيسين، وفق وكالة األنباء األلمانية 

»د ب أ«. وقال الرئيس دبي، في 
تصريحات صحفية عقب المباحثات، إن 
أمن بالده مهدد باألحداث األمنية في 
دولتي أفريقيا الوسطى وليبيا، مؤكدًا 

أن بالده كانت ضحية اعتداء نفذ 
ضدها عبر الحدود الليبية أخيرًا، األمر 
الذي يحتم عليها إيجاد آلية متماسكة 

مع السودان التي تعاني من ذات 
المشكلة لتأمين الحدود المشتركة 

مع ليبيا.

 حتركات عسكرية تهدد ملتقى غدامس؟

 ثروة أبناء القذافي تدخل »ثالجة« االتحاد األوروبي 6 أشهر أخرى

نور الكاديكي تبدأ 
تصوير »الزوجة الـ 18« 
وتنتظر عرض »السر«



أعلن ملتقى بيروت السينمائى فوز فيلم »ذات مرة فى طرابلس« للمخرج الليبي عبداهلل 
الغالي بجائزة مركز السينما العربية لمشروعات األفالم الفائزة بجوائز دورته الرابعة، والتي 
يمنح فيها مركز السينما العربية وشبكة راديو وتلفزيون العرب »ART« جائزتين ضمن 

مسابقة األفالم الروائية فى مرحلة التطوير.
وتتمثل الجائزة فى مشاركة منتج مشروع الفيلم فى سوق فينيسيا السينمائي ضمن 
 ART فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بينما ذهبت جائزة

محزن  »العالم  الروائي  الفيلم  مشروع  إلى 
دعم  وهى  عريس  سيريل  للمخرج  وجميل« 

نقدي بقيمة 5000 دوالر أمريكي.
»آخر  الجزائري  الفيلم  مشروع  ــاز  وف
ملكة« للمخرج الجزائري ــ الفرنسي داميان 
بيروت  لملتقى  الكبرى  بالجائزة  أونورى 
السينمائي، وحصل على دعم مالي قدره 
عشرة آالف دوالر، كما حصل على جائزة 
المقدمة  الفرانكوفوني  الفيلم  مشروع 
من ورش عمل مهرجان أنجيه للفيلم 

األوروبي.
وفى فئة المشاريع »قيد التطوير« 
حصل مشروع فيلم »سنجلس تحت 
ساندرا  للفلسطينية  التين«  شجرة 
قــدره  مــالــي  ــم  مــاضــي على دع
من  مقدمة  دوالر  آالف  خمسة 
فى  السينمائي  الجونة  مهرجان 

مصر.
تنافس على منح دعم ملتقى 

التطوير  قيد  14 مشروعا  بينها  21 مشروعا سينمائيا  العام  السينمائي هذا  بيروت 
وسبعة قيد اإلنجاز فيما أدرجت ثمانية مشاريع خارج المسابقة.

يذكر أن ملتقى بيروت السينمائي هو منصة لإلنتاج المشترك تم إطالقها عام 
2015، وهى من تنظيم جمعية بيروت دي سي ومؤسسة سينما لبنان. تم تصميم 
هذه المنصة لتجمع بين صناع األفالم والمنتجين العرب المستقلين ممن يعملون 

على مشاريع أفالم طويلة وثائقية وروائية، مع منتجين ووكالء بيع وممثلين عن 
مهرجانات وصناديق دعم.

تواصـل 02

المسلسل  من  الثامن  للجزء  الدعائي  ــالن  اإلع تصدر 
األكثر  الفيديوهات  العروش«  »صــراع  الشهير  العالمي 

مشاهدة عبر موقع الفيديو األشهر يوتيوب.
الثامن  للجزء  الدعائي  لإلعالن  الفيديو  مقطع  وحصل 

من »صراع العروش« على أكثر من 51 مليون مشاهدة.
يذكر أن الشركة المنتجة قررت أن يعرض يوم السبت 
المسلسل صوفي  الجاري، ويشارك في بطولة  إبريل   14

تيرنر، وإميليا كالرك، وكيت هارينجتون، ولينا هيدي.

إعالن »صراع العروش« يجذب املاليني

دللته دالل الطفل في المرجوحة
أحذاي وين ما يعطس انقول اسملله

لكن على انقوله مربوحة 
 ايجيرك اهلل من شر من تحسنله

أطلق عدد من المدونين والناشطين الليبيين، هاشتاغ » #برافو_ شباب_ليبيا « 
بمناسبة تتويج فريق كلية الحقوق بجامعة بنغازي بالترتيب األول في المسابقة 
ُأقيمت في  التي  اإلنساني  الدولي  القانون  الصورية في  للمحاكمات  اإلقليمية 

العاصمة اللبنانية بيروت. 
وتفاعل عدد كبير من رواد الصفحات الليبية معتبرين أن هذا اإلنجاز يعد 

حافًزا مهًما لكل الشباب الليبي على تقديم األفضل في مختلف المجاالت. 

 #برافو_ شباب_ليبيا 

أن  اإلثنين،  زاكربرغ،  مارك  »فيسبوك«  مؤسس  أكد 
عبر منصتها  أحداث«  إطالق »صفحة  على  تعمل  الشبكة 
الجودة  »العالية  للصحافة  مالي  دعم  تقديم  بهدف 

والموثوقة«.
وأدلى رئيس الشبكة االجتماعية األشهر مع 2.3 مليار 
تسجيل  في  التصريحات  بهذه  العالم،  حول  مستخدم 
مصور عـرض عبر صفحته على »فيسبوك« في إطار جلسة 
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  دوبفنر  ماتياس  مع  نقاش 
وفق  العمالقة،  األلمانية  اإلعالمية  سبرينغر«  »أكسل 
»فرانس برس«. وقال زاكربرغ: »نأمل في أن يتيح ذلك 

دعم المعلومات العالية الجودة والموثوقة«.
مستخدمي  من   %  15 إلى   %10 أن  إلى  وأشار 
جديدة  مساحة  لديهم  تكون  بأن  مهتمون  »فيسبوك« 

مخصصة لمتابعة المستجدات.
الذي  الشكل  عن  كثيرة  تفاصيل  إعطاء  دون  ومن 
أنه  زاكربرغ  أوضح  الجديد،  العرض  هذا  سيتخذه 
المنشورة  المعلومات  في  االنتقائية  ببعض  سيستلزم 
المجموعات  مع  بالتعاون  إطالقه  في  أمله  مبديا  عبره، 

اإلعالمية الكبرى.
شأنه  من  العرض  هذا  أن  إلى  زاكربرغ  لفت  كما 
العملية االنتقالية الصعبة  المالية في  السماح بالمشاركة 

لمجموعات الصحافة نحو اإلعالم الرقمي.
حقيقية  »فرصة  ثمة  أن  »فيسبوك«  مؤسس  وأكد 
من  عائدات  لتقاضي  أفضل  إمكانا  للناشرين  نقدم  ألن 
مضامينهم عن طريق خدمة إخبارية منفصلة عن شريط 

األحداث« في الشبكة.
مع  مباشرة  عالقة  تقيم  قد  »فيسبوك  أن  إلى  ولفت 

الناشرين للتأكد من أن مضامينهم متوافرة«.
وردا على سؤال من دوبفنر بشأن إمكان دفع الشبكة 
االجتماعية ثمن رخصة تشغيل من شأنها السماح بتمويل 
األمر  »هذا  زاكربرغ:  أجاب  الصحفية،  المقاالت  استخدام 

سيخضع حتما للتفكير«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

ألف مبروك لنا الفخر بشباب ليبيا 
وبكل ماتقدمينه من جهود لطلبة 

القانون.

Abeer La Rose

من أروع وأجمل الجامعات الليبية جامعة 
بنغازي ربي يحفظهمإن شاء اهلل نشوف 
الجامعات الليبية من أفضل الجامعات في 

العالم يارب.

Asma Alkopat

ماشاء اهلل علي أبناء 
وبنات بنغازي وليبيا 

رغم الظروف المأساوية 
التي يعيشونها ولكن لم 
تؤثرعلي العقول النيرة. 

خديجة العمامي
ليبيا وهؤالء نعم هذه 

هم أجيالها الذين لم 
يحظوا ولوبجزٍء من 
اهتمام المسؤولين، 

عقول نابغة تحتاج وطًنا 
.يحتضنها.

عزيزة عبد اهلل

بهكذا جيل يكون األمل 
يكون العطاء يكون الرجاء 

في أعظم أمة لم تولد 
بعد.

Ahmed Alshareif

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»فيسبوك« تنـوي دعم 
الصحافة املوثوقة

»واتسآب« يتسبب في سقوط قتلى ويؤثر على نصف مليار إنسان

كلمة1000

● صورة نادرة يعود تاريخها الى عام 1914 . يبدو السيد صفى الدين السنوسى وبمعيته السيد محمود بوهدمة

شاركت مجموعة من نجوم هوليوود في عملية إطالق خدمات 
»آبل« الجديدة المنافسة لـ»نتفليكس«، التي من المتوقع أن 

تخصم حصة كبيرة من السوق لصالح الشركة العمالقة.
االثنين  المسرح  هوليوود  نجوم  من  مجموعة  واعتلت 
في كوبرتينو )غرب( لإلعالن عن المضامين الحصرية، وهي 
عصب المعركة الستقطاب المستهلكين، عبر »آبل تي في .. 
الخدمة الجديدة المتاحة لالشتراكات في مقابل بدل مالي 

والتي ستكون متوفرة اعتبارا من الخريف.
ولم يكشف خالل الحفل عن قيمة االشتراك بهذه الخدمة، 

حسب وكالة »فرانس برس«، الثالثاء.
ومن أبرز الوجوه في األعمال التي ستعرض عبر الخدمة 
جنيفر أنيستون وريذ ويذرسبون في مسلسل يحمل عنوان 

»ذي مورنينغ شو«.
كذلك من المشاهير الذين حضروا حفل اإلطالق وستكون 
لهم أعمال حصرية عبر »آبل تي في « هناك المخرج ستيفن 
سبيلبرغ والمقدمة التلفزيونية األميركية أوبرا وينفري. وقال 
بقوة  بشدة  »نؤمن  الحفل  خالل  كوك  تيم  »آبل«  رئيس 
المنتظرة  الخدمة  لهذه  يكون  أن  المتوقع  ومن  اإلبداع«. 
التي  التدفقي  بالبث  الفيديو  خدمات  سوق  في  الفت  أثر 
تشهد منافسة محمومة بين عدد كبير من الشركات بينها 
»نتفليكس« و»أمازون« و»هولو«، على أن تنضم إليها قريبا 

شركات كبرى أخرى مثل »ديزني« و»وورنر ميديا«.
ورغم وصول »آبل« المتأخر إلى هذه المنافسة، في إمكان 
الهائلة  المالية  مواردها  على  االعتماد  العمالقة  المجموعة 
وعلى قاعدتها المؤلفة من 1,4 مليار جهاز من تصنيعها بين 
أيدي مستهلكي العالم، وحملت عليها خدمات »آبل« بصورة 

تلقائية.

نجوم هوليوود يدشنون 
خدمات »آبل« الجديدة

األشــهــر  الــفــوري  ــراســل  ــت ال تطبيق  أصـــدر 
بأنه  وصف  عاجال  إعالنا  الثالثاء،  »واتسآب«، 
تقريبا  مستخدم  مليار  نصف  على  سيؤثر 

لإلنترنت.
ساخنا،  خطا  سيطلق  إنه  »واتسآب«  وقــال 
واألخبار  الشائعات  عن  بالكشف  للهنود  يسمح 
االنتخابات  قبل  تنتشر  قــد  التي  المزيفة، 

الضخمة المقبلة، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
كانت  األخــبــار  تلك  بــأن  الوكالة  ووصفت 
الهند  وأن  خاصة  لواتسآب،  كبير  قلق  »مصدر 
فيه  المزيفة  األخــبــار  تتسبب  أن  يمكن  بلد 

بموجة عنف واسعة النطاق«.
ويأتي إعالن »واتسآب« ، بعد يوم واحد من 

إجراءات »فيسبوك«، الشركة األم لـ»واتسآب« ، 
المرغوب  غير  الرسائل  قواعد  انتهكت  التي 

سواء  تابعة  وكانت  الهند،  في  فيها 
ألحزاب الحكومة أو المعارضة.

ــرس« إن  ــس بـ ــران ــت »ف ــال وق
والرسائل  الفيديو  مقاطع  انتشار 
أثبتت   ، عبر»واتسآب«  المزيفة 
قوية  بصورة  ثمارها  تؤتي  أنها 
نصف  نحو  فيها  التي  الهند،  في 

لإلنترنت،  مستخدم  شخص  مليار 
رغم تزايد محو األمية الرقمية، ما يجعل 

الشائعات تنتشر كالنار في الهشيم.
الخط  ذلــك  ــدأت  ب إنها  وقــالــت»واتــســآب« 

هندية،  ناشئة  شركة  مع  بالشراكة  الساخن 
بإرسال  للناخبين  تسمح  أن  يمكن  حتى 
للتحقيق  أومشبوه  مؤكد  غير  محتوى 

منه.
ــط  ــعــت: »الــصــور وروابـ ــاب وت
سيتم  والــنــصــوص  ــو  ــدي ــي ــف ال
غير  كانت  إذا  وفضحها  تحليلها، 
صحيحة باللغة اإلنجليزية و4 لغات 

إقليمية«.
ــل  ــراس ــت ــان تــطــبــيــق ال ــ وكـ
أعلن  قــد   ، ــســآب«  ــفــوري»وات ال

الرسائل عــــــــن  إرسال  على  قيودا  فرضه 
200 مليون من مستخدميه  الموجهة من قبل 

في الهند، في محاولة لوقف موجة من عمليات 
القتل الوحشي المرعبة المنتشرة في البالد.

الحكومة  هـــددت  الــمــاضــي،  يوليو  ــي  وف
»واتسآب«  ضد  قانوني  إجراء  باتخاذ  الهندية 
الشائعات  لنشر  »وسيط«  أنه  إلى  وأشــارت   ،
المسؤولية  يتجنب  أن  يمكن  »ال  الخبيثة 

والمساءلة«، بحسب الوكالة الفرنسية.
لشركة  المملوكة  »واتــســآب«  واستجابت 
من  ستحد  أنها  عــن  بإعالنها  »فيسبوك«، 
الرسائل،  توجيه  إعادة  على  مستخدميها  قدرة 
المستقبلين  لعدد  األقصى  الحد  يكون  أن  على 
المعادة  للرسالة  المتلقية  أوالمجموعات 

توجيهها هو 5 فقط.

الدولية للصليب األحمر في بانكوك  اللجنة  ابتكرت 
في مشهد  اإلنقاذ  رجال  تقحم  فيديو جديدة  لعبة 
رعب افتراضي للتدريب على إدارة الكوارث العالمية 
الشرطة  من  خبراء  على  أخيرا  مرة  ألول  اختبر  وقد 

التايالندية.
وتقول شانيكا سوكريانغ وهي شرطية مشاركة 
هوية«،  إثباتات  جمع  »علينا  التجربة  تلك  في 
عينيها  على  االفتراضي  الواقع  خوذة  تضع  وهي 
وتجلس بين 40 عنصرا تجمعوا في مركز للشرطة 
وفق  وباتايا،  بانكوك  بين  الواقعة  تشونبوري  في 

»فرانس برس«.
ومشهد الرعب الذي تراه قد يكون بسبب انفجار 

قنبلة أوتسونامي.
لوضع  وملفات  كاميرا  وجهاز  للجثث  أكياس 
فيها..  للضحايا  الشخصية  والمقتنيات  األوراق 
شانيكا  الشرطية  تلتقط  التحكم،  عصا  باستخدام 
معداتها التي تستخدمها خالل التحقيقات الفعلية في 

مسرح الجريمة.
ثم تنتقل من جثة إلى أخرى في وسط المدينة 
المهدمة، تلتقط صورا لألوشام والوجوه من خالل 
النقر على المقابض، فيما يشاهدها شرطيون آخرون 

على شاشة كبيرة في الغرفة.
اإلسعاف  فرق  في  شاركت  التي  الشابة  ولتوجيه 
العام  في  آسيا  في  حصل  الذي  التسونامي  خالل 

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  استعانت   ،2004
بخبيرة الطب الشرعي المجرية إيفيت كوفاري.

حاسمة لتحديد الهوية
يترك  »عندما  للموجودين  الخبيرة  هذه  وتشرح 
المسعفون وراءهم األغراض الشخصية للضحايا مثل 

الهواتف أو بطاقات الهوية.. تضيع المعلومات إلى 
األبد«. وتضيف »األشياء التي تلتقطونها عن األرض 

تكون حاسمة لتحديد الهوية«.
وثمة العشرات من خبراء الطب الشرعي من اللجنة 
العالم للمساعدة  الدولية للصليب األحمر في أنحاء 

في وضع بروتوكوالت مشتركة إلدارة الكوارث.
يستخدمون  اليوم  حتى  يزالون  ال  كانوا  وهم 
التي  التدريبات  خالل  والثقيلة  الضخمة  الدمى 
ينظمونها في مخيمات الالجئين وفي المناطق التي 

تكثر فيها الزالزل مثل إندونيسيا.
وهذه اللعبة التي ابتكرها عسكري سابق يعشق 
ألعاب الفيديو والتي اعتمدت على مصممين شباب 
للمشاركين  ستسمح  المجال،  هذا  في  يعملون 

بالتنقل بخفة أكبر والوصول إلى جمهور أوسع.
ويقول رئيس وحدة »الواقع االفتراضي« في اللجنة 
كريستيان روافاير»التدريب خالل الحصص جيد جدا 
المشرحة  أكياس  في  الزمالء  وضع  يمكنك  ألنه 
والشعور بأوزان الموتى.. في المحاكاة نحن عديمو 
الوزن لكن ما نستطيع إضافته هو عوامل الخطر مثل 

وجود حيوان ما أو كابالت كهربائية متدلية«.
إيفيت  الخبيرة  مع  ووحدته  كريستيان  وعمل 
كوفاري لجعل محاكاتهم واقعية. حتى إنها أضافت 
فأرا يظهر فيما يعيد الالعب جثة أنثى تنكسر ذراعها 
أثناء عملية اإلنقاذ، »ألن هذا األمر الذي قد يحصل 

في الحقيقة«، كما تشرح كوفاري.
وتضيف »حتى عندما نعيد تجسيد مشهد كارثة 
للغاية«،  ونظيفا  معقما  يبقى  فإنه  تدريبنا،  خالل 
مشيرة إلى أنه سيكون من األفضل إقحام المتدربين 

في عالم فوضوي أقرب إلى الواقع.

لعبة »واقع افتراضي« للتدريب على إدارة الكوارث

فيلم »ذات مرة فى طرابلس« يفوز 
بجائزة مركز السينما العربية
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بليحق: أعضاء المجلس رحبوا بعقد 
الملتقى رغم عدم دعوة أي منهم 

لحضوره

فقي يرى مؤتمر أديس أبابا فرصة 
إلنهاء الخالفات

لحضور  الشخصية  الدعوات  صالح: 
مجلس  تمثل  ال  غدامس  ملتقى 

النواب

يطالب  والمشري  يساند..  السراج 
يثمن  والثني  المعرقلين..  على  بالضغط 

األزمة في حل  األفريقي  االتحاد  دور 

مبادرة أفريقية.. تنتظر املخرجات»النواب«.. تذمر من الغموض و»الدعوات«
الوطني  الملتقى  النعقاد  التنازلي  العد  بدء  مع 
مجلس  ترحيب  ورغم  المتحدة،  األمم  ترعاه  الذي 
إال  الليبية،  األزمة  لحل  كسبيل  بالملتقى  النواب 
المؤتمرأثارت تذمرًا واسعًا  أن دعوات حضور هذا 
مراقبين–خصوصًا  المجلس–حسب  أوساط  داخل 
»الذين  النواب  أن  صالح  عقيلة  رئيسه  إعالن  مع 
يمثلون  ال  الملتقى  لحضور  شخصية  دعوة  تلقوا 
المجلس«، منتقدًا في الوقت نفسه الغموض الذي 

يحيط بالمؤتمر.
في  ســالمــة،  غسان  حسم  ســابــق،  وقــت  وفــي 
تصريحات سابقة إلى قناة الجزيرة، األقاويل بشأن 
التشريعيين )مجلس  الجسمين  حضور ممثلين عن 
لن  منهما  أي  إن  بالقول  الدولة(  ومجلس  النواب 
آراء  إلى  يستمعوا  أن  و»عليهم  الدعوة،  إليه  توجه 

الليبيين«.
الدعوات  أن  لـ»الوسط«،  وأكدت مصادر عديدة 
االختيار  وقــع  التي  الشخصيات  إلــى  توجه  بــدأت 
عن  اإلفصاح  دون  الملتقى،  في  للمشاركة  عليها 
إلى  المبعوث األممي  معايير االختيار سوى ما أكده 
من  ويليامز،  ستيفاني  ونائبته  سالمة،  غسان  ليبيا 
و150   120 بين  عددهم  يتراوح  المشاركين  أن 
شخصية تمثل 23 فئة من فئات الشعب دون إقصاء.

وعلى مدار يومي اإلثنين والثالثاء، اجتمع مجلس 
النواب برئاسة صالح وبحضور نائبيه فوزي النويري 
وحميد حومة و90 نائبًا؛ لبحث موقفه من الملتقى 
المقرر عقده في مدينة غدامس خالل الفترة من 14 
له غسان سالمة  والذي دعا  الجاري،  أبريل   16 إلى 

مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا.
النواب  من  إيجابية  تعليقات  الجلسات  وشهدت 
على الملتقى الجامع، الذين رحبوا بالمبادرة األممية 
الديمقراطي،  المسار  على  الحفاظ  ضرورة  وأكدوا 
رغم أنه لم تتم دعوة أي منهم لحضوره، وفق عضو 

مجلس النواب، إسماعيل الشريف.
إن  قال  نصية،  عبدالسالم  النواب  مجلس  عضو 
في  األساسية  المشكلة  ليست  النواب  »مؤسسة 
األزمة«، مشيرًا إلى أن »تغيير المجلس ال يجب أن 
يقع إال من خالل انتخابات يختار من خاللها الليبيون 
الرئيسية  النزاع  »أطراف  أن  إلى  ونوه  له«.  بدياًل 
استطاعت  ما  وإذا  غدامس  في  حاضرة  ستكون 

التوافق فإن مجلس النواب لن يكون عائًقا«.
بدوره اعتبر عضو مجلس النواب عن سرت، زايد 
هدية أنه: »ليس من الصواب الحكم على الملتقى 
الوطني بالفشل قبل أن يعقد«، مضيًفا » لو وجدنا 
في هذا المشروع ما يعالج كل المشاكل واالختالفات 
فإننا  الصخيرات  اتفاق  في  موجودة  كانت  التي 

على  األفريقي  االتحاد  دخل  مفاجئ،  نحو  على 
للملتقى  التنازلي  العد  بدء  مع  الليبية  األزمة  خط 
الوطني الجامع، المقرر انعقاده في مدينة غدامس 
رئيس  إعالن  مع  وذلك  الجاري،  الشهر  منتصف 
التجهيز  فقي،  موسى  األفريقي  االتحاد  مفوضية 
األطــراف  بين  الوطنية  للمصالحة  مؤتمر  لعقد 
يوليو  أبابا  أديس  اإلثيوبية  بالعاصمة  الليبية 
المتابعين  استغراب  أثــارت  خطوة  في  المقبل، 
أشهر   4 نحو  بعد  المؤتمر  بشأن جدوى عقد هذا 

من ملتقى غدامس.
رباعي  اجتماع  عقب  جاء  المبادرة  هذه  إعالن 
األفريقي  االتحاد  رئيس  فيه  شــارك  ليبيا،  حول 
موسى فقي، واألمين العام لجامعة الدول العربية 
األوروبي  االتحاد  خارجية  ووزيرة  أبوالغيط،  أحمد 
لألمم  الــعــام  واألمــيــن  موغيريني،  فيديريكا 
من  بمبادرة  وذلك  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة 
التي  العربية  القمة  هامش  على  العربية  الجامعة 
استضافتها تونس األحد الماضي، إذ أشار فقي إلى 
إلنهاء  لليبيين  فرصة  يعد  أبابا  أديس  مؤتمر  أن 
يناقش  لكي  حان  »الوقت  أن  موضحًا  خالفاتهم، 

األطراف )السياسيون الليبيون( مصير بلدهم«.
من  مؤتمرين  األفريقي  االتحاد  تنظيم  وبعد 
تأتِ  لم  الليبية  األزمة  لحل  مبادرات  وطرح  قبل، 
بنتائج ملموسة، يتساءل مراقبون عن جدوى عقد 
حل  أي  اآلن  حتى  لم تضف  التي  المؤتمرات  هذه 
السياسي  المشهد  متصدري  لقاءات  من  بالرغم 
األوروبي  الضغط  أكثر من مناسبة، وحتى مع  في 
والعربي بفرض عقوبات على من يحاولون عرقلة 
يوضح  الحال  واقع  لكن  السياسي،  والمسار  الحل 
جملة  الواقع  ينفيه  اللقاءات  في  عليه  يتفق  ما  أن 
لقاء  إن  لـ»الوسط«،  قالت  لكن مصادر  وتفصياًل. 
غسان  ليبيا  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  مع  فقي 
االتحاد  من  تعهدات  حمل  األسبوع،  هذا  سالمة 
داعمًا  أبابا  أديــس  مؤتمر  يكون  بأن  األفريقي 

لمخرجات ملتقى غدامس.
مؤتمر  عقد  مــن  الــهــدف  لتحقيق  وســعــيــًا 
مفوضية  رئيس  أجرى  أبابا،  بأديس  المصالحة 
االتحاد األفريقي زيارات مكوكية للقاء كل األطراف 
الرئاسي  المجلس  رئيس  بلقاء  بدأها  الليبية، 
وأعقبه  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
عبداهلل  الموقتة  الحكومة  رئيس  بلقاء  واختتمها 
الرئاسي  المجلس  رئيس  لقائه  وفــي  الثني. 
اطلع  الماضي،  اإلثنين  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
المتعلقة  التطورات  آخر  على  األفريقي  المفوض 

وإن  خاصة  المبادرة  هذه  إلنجاح  جاهدين  سنعمل 
خاصة  المعالم  واضحة  طريق  خارطة  تشمل  كانت 
والبرلمانية  الرئاسية  باالنتخابات  يتعلق  فيما 

القادمة وسنعمل جاهدين على إنجاحها«.
ورغم إشارة النائب هدية إلى أن »كل المحاوالت 
إليجاد  ليبيا  في  المتحدة  األمم  لمبعوثي  السابقة 
حل التي لم تؤت ثمارها«، لكنه رأى أنه »ليس من 
أن  قبل  بالفشل  الملتقى  هذا  على  الحكم  الصواب 
»أي  لديه  ليس  برلمان  أنه كعضو  وأوضح  يعقد«. 
علم بدعوات وصلت ألعضاء من البرلمان بخصوص 
الملتقى الوطني«، مؤكدًا أنه »لم تصل أي دعوات 
باعتباره  للنواب  وال  البرلمان  لرئيس  ال  رسمية 

جسمًا رسميًا«.
تشكيل  حول  األنباء  تضاربت  األثناء،  هذه  في 

الجامع  الوطني  والمؤتمر  االنتخابية،  بالعملية 
الشهر. هذا  خالل  األممية  البعثة  ستنظمه  الذي 

السراج، ومن جانبه، عبر عن »دعمه كل لقاء يجمع 
لمؤتمر  المبدأ  حيث  من  ومساندته  الليبيين، 
أن  نفسه  الوقت  في  متمنيًا  المقترح«،  المصالحة 
من  يستفاد  وأن  المتحدة،  األمم  مظلة  تحت  يتم 
خاصة  الجامع،  الوطني  الملتقى  عقد  في  تجربتها 
يتحركان  األفريقي  واالتحاد  الدولية  المنظمة  أن 

في إطار تكاملي فيما يخص األزمة الليبية.
والفرصة  حان  »الوقت  أن  إلى  السراج  وأشار 
الجميع  وعلى  الراهنة،  لألزمة  حل  إليجاد  متاحة 
تغليب مصلحة ليبيا على أي مصالح أخرى«، منتقدًا 
خطاب  بتبني  التوافق  مسار  عرقلة  يحاولون  »من 

التحريض والتأجيج وخلط األوراق«.
فقي،  التقى  السراج،  للقاء  التالي  اليوم  وفي 
المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
يكون  بأن  الليبية  األزمة  االتحاد من  ونقل موقف 

للمشاركة في ملتقى غدامس، ففي  برلمانية  لجنة 
تشكيل  المجلس  باسم  الرسمي  الناطق  أكد  حين 
هذه اللجنة، إال أن عضو مجلس النواب عن مدينة 
بنغازي، بدر النحيب نفى تشكيلها، خاصة مع عدم 
رئيسه  أو  النواب  مجلس  أعضاء  من  أي  استالم 

لدعوة رسمية للحضور والمشاركة حتى اآلن.
وأضاف أنهم »كمجلس نواب مع تجميع الليبيين 
الفتًا  هــذا«،  على  ينص  تشريع  أي  والستصدار 
حجر  نقف  لن  نواب  مجلس  كأعضاء  »نحن  بالقول 
الليبي«،  التراب  ووحدة  الليبيين  إرادة  أمام  عثرة 
يلف  الذي  بـ»الغموض  وصفه  ما  استغرب  لكنه 
للشخصيات  بالنسبة  وخاصة  اآلن  حتى  المؤتمر 

المستهدفة بالحضور«.
بدفعة  الملتقى  يحظي  حين،  في  ذلك  يأتي 
دولية قوية من قبل مجلس األمن الدولي أواالتحاد 
إلى  واضحة  رسائل  بمثابة  ذلك  وكان  األوروبــي، 
المجتمع  مراهنة  على  واإلقليمية  المحلية  األطراف 

الدولي على ملتقى غدامس.
وسط  فقط،  الليبيين  على  الحضور  وسيقتصر 
السياسية  الشخصيات  عديد  حفيظة  أثار  غموض 
الذي  الغموض  هذا  إزاء  رضاها  عدم  أبدت  التي 
وآخر  للمؤتمر،  التحضير  عملية  في  البعثة  تبنته 
هؤالء كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي 
في  أي جهة  من  اتصال  أي  يتلق  لم  أنه  عنه،  نقل 

هذا الصدد.
وما بين إصرار سالمة على توجيه دعوات فردية 
لحضور الملتقى، وتأكيدات المجلس أنه لن يعترف 
حين  إلى  معلقًا  الموقف  يبقى  الفردية،  بالدعوات 
األخيرة  اللحظة  لمفاجآت  رهنًا  أو  الملتقى  انعقاد 

وهي كثيرة في المشهد الليبي.

عن  وأعرب  خارجها،  من  ال  ليبيا  داخل  من  الحل 
ليبيا  »دور  مؤكدًا  الليبي،  الشعب  مع  التضامن 

المهم باعتبارها عضوًا مؤسسًا في االتحاد«.
األفريقي  االتحاد  المشري  طالب  جانبه،  من 
على  والضغط  الليبي  للملف  أكبر  دور  بإعطاء 
بأن  ورحب  السياسي،  لالتفاق  المعرقلة  األطراف 
يكون االتحاد األفريقي مراقبًا في الملتقى الوطني 

الجامع، الذي ترعاه البعثة األممية في ليبيا.
االتحاد  مفوضية  رئيس  توجه  ــك،  ذل بعد 
العام  القائد  للقاء  بنغازي،  إلى  شرقًا  األفريقي 
الحكومة  ورئيس  حفتر،  خليفة  المشر  للجيش 
أمس  الثني  مع  وبحث  الثني،  عبداهلل  الموقتة 
ليبيا،  فــي  السياسية  العملية  سير  ــاء،  ــع األرب
إلى  باإلضافة  أبابا،  أديس  لمؤتمر  واالستعدادات 
دور االتحاد األفريقي في العمل على الوصول إلى 
تسوية سياسية شاملة، تضم كل األطراف في ليبيا 

من خالل األمم المتحدة.
فقي رسم مسار االتحاد األفريقي حيال األوضاع 
في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يتجه نحو مصالحة وطنية 
شاملة، بشراكة كل األطراف الليبية، مشيرًا إلى أن 
حل األزمة الليبية سيضعه الليبيون أنفسهم دون 
فيما  الموقتة،  للحكومة  بيان  وفق  أجنبي،  تدخل 
ثمن »الثني« دور االتحاد األفريقي في حل األزمة 
الليبية بـ»حياد وحوار« يضم كل األطراف الليبية.

تبقى  األزمة،  أطراف  بين  أفريقية  جولة  وبعد 
ما  على  متوقفة  أبابا  أديس  سؤال  عن  اإلجابة 
يضع  بما  نتائج،  من  غدامس  عنه  ستتمخض 
نجح  إذا  الــدعــم،  مسار  في  األفريقي  المؤتمر 
الملتقى الوطني، أو يطيح بالمبادرة األفريقية إذا 

ما فشلت المبادرة األممية.

القاهرة - الوسط طبرق - الوسط

للملتقى  الواسع  والعربي  الدولي  الدعم  أخفق 
مواجهة  بوادر  ظهور  دون  الحيلولة  في  الوطني 
الذي  التطور  وهو  األزمــة،  أطــراف  بين  عسكرية 
خشيتهم  عن  الليبي  الشأن  متابعون  أعرب  طالما 
من حدوثه، خصوصًا مع بدء العد التنازلي لملتقى 
هذا  يتزامن  أن  المفاجأة  كانت  بل  غدامس، 
العام  األمين  يجريها  نــادرة  زيــارة  مع  التصعيد 
طرابلس  إلى  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
جاء  كما  جديدة،  دفعة  السياسية  العملية  إلعطاء 
ذلك بعد أيام من تأييد عربي الحل السياسي في 
ترفض  وروما  باريس  عن  صدرت  ومواقف  البالد، 

العسكري. الحل 
مع  األولــى  شرارته  بدأت  الميداني  التصعيد 
وحداته  من  »العديد  أن  الوطني  الجيش  إعالن 
لتطهير  الغربية  المنطقة  إلى  تحركت  العسكرية 
في  الموجودة  اإلرهابية  الجماعات  من  تبقى  ما 
مباشر  بإشراف  الغربية،  بالمنطقة  أوكارها  آخر 
من القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وتنفيذًا 
بضع  تمر  تكد  ولــم  البيان.  حسب  ــره«-  ألوامـ
ساعات، حتى كان إعالن الجيش على لسان الناطق 
»طالئع  أن  المسماري  أحمد  العميد  الرسمي 
مشيرًا  غريان«،  مدينة  وصلت  المسلحة  القوات 

إلى »خروج أهالي المدينة الستقبالها«.
األوضــاع  حقيقة  بشأن  تضاربت  األنباء  لكن 
المجلس  من  مصدر  أشار  إذ  غريان،  مدينة  في 
للكرامة في  تابعة  إلى تمركز قوات  البلدي غريان 
»غريان  مدينتي  بين  الواقعة  »جندوبة«  منطقة 
المدينة، فيما أكد مصدر  واألصابعة«، ولم تدخل 
المجلس  قوات  من  تسلمت  حفتر  قوات  أن  آخر 
المنشآت  بعض  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 

التي كانت تحت سيطرتها.
القوات  فإن  المدينة،  وحسب مصدر محلي من 
الكرامة تسلمت بشكل سلمي من  التابعة لعملية 
الوفاق المعسكر المعروف  التابعة لحكومة  القوات 
خاصًا  ومقرًا  »جندوبة«،  وسجن  بـ»المعلومات« 
بالصاعقة وسط المدينة، الفتًا أن عملية التسليم 
والتسلم التي تمت دون إطالق أي رصاصة واحدة، 
كانت تقودها عناصر القوتين الذين هم من أبناء 

مدينة غريان.
مضت  غريان  مدينة  وسط  الحياة  أن  ويبدو 
التجارية  المحال  تغلق  لم  إذ  طبيعي  بشكل 
إعادة  سوى  يتم  لم  لكن  المصدر،  وفق  أبوابها، 
الطلبة إلى بيوتهم واعتبار اليوم إجازة خوفًا على 
سالمتهم وتحسبًا ألي خطوة غير محسوبة، مشيرًا 
إلى أنه ال يوجد أي تمركزات أمنية أو بوابات داخل 

المدينة.
المنطقة  عمليات  غرفة  أعلنت  المقابل،  في 
العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق تحريك 
كتائب  مع  التشاور  بعد  العاصمة  نحو  قواتها 
طرابلس«  »ثوار  كتيبة  نفت  فيما  مصراتة،  في 
األخبار المتداولة عن إعالن انضمامها إلى الجيش 

الوطني.
استقبل  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
التي  بـ»التصريحات  بالتنديد  التطورات  هذه 
وتحرير  الغربية  المنطقة  تطهير  عن  تتحدث 
القوات  العام لجميع  النفير  إعالن  طرابلس«، وقرر 
تهديدات.  ألية  للتصدي  والشرطية  العسكرية 
قبل  يأتي  ممنهج  »تصعيد  بأنه  حدث  ما  واصفًا 

عقد المؤتمر الوطني الجامع بأيام معدودة«.
وزير  قــال  التحذير،  من  تخلو  ال  لهجة  وفــي 

وزارة  قوات  »إن  باشاغا  فتحي  المفوض  الداخلية 
الجاهزية  وبكامل  االستعداد  أهبة  على  الداخلية 
أو  العاصمة  أمن  من  تنال  محاولة  ألي  للتصدي 
»جميع  محذرًا  للخطر«،  المدنيين  أمن  تعرض 

السالح  قوة  على  الرهان  خطورة  من  ــراف  األط
لتغليب رأي سياسي بعينه«.

الداخلية  وزير  طالب  األرض،  على  تحرك  وفي 
واإلدارات  العامة  اإلدارات  مــديــري  المفوض 

ومديري  بالمديريات  األمن  ومديري  والمكاتب، 
الكليات التابعة للوزارة، وعددًا من الجهات التابعة 
األمني  االستعداد  درجــات  أقصى  برفع  للوزارة 

وإعالن حالة الطوارئ القصوى.

التحرك  هــذا  أن  مراقبين-  -ووفــق  الالفت 
األمين  زيارة  انتهاء  ينتظر  لم  النوعي  العسكري 
توقيت  في  جاء  بل  للبالد،  المتحدة  لألمم  العام 
الخاص  ممثله  برفقة  وصوله  مع  متزامن  شبه 

سالمة  غسان  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس 
قادمين من العاصمة المصرية القاهرة.

مناقشات  العام  األمين  أجــرى  القاهرة،  وفي 
مكثفة مع المسؤولين المصريين حول ليبيا، وقال 
وزير  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  في  غوتيريش 
إلى  توجهه  قبل  شكري،  سامح  المصري  الخارجية 
مواجهة  أي  تجنب  أواًل،  بسيط.  هدفنا  »إن  ليبيا 
بتحقيق  تسمح  التي  الــظــروف  وخلق  كبيرة، 

االستقرار في ليبيا«.
عن  غوتيريش  عبَّر  ليبيا،  إلى  وصوله  وفــور 
نحو  السياسية  العملية  بدعم  الكامل  التزامه 
والرخاء  والديمقراطية  واالستقرار  السالم  تحقيق 
للشعب الليبي، لكن -وبعد هذا التطور العسكري- 
التحركات  إزاء  العميق  »القلق  عن  بيان  في  عبَّر 
العسكرية وخطر وقوع مواجهات في ليبيا«. األمين 
المواجهة«،  »خطر  من  حذر  المتحدة  لألمم  العام 
بين  الــحــوار  عسكري..  حل  هناك  »ليس  ــال  وق
أدعو  بينهم..  للمشاكل  الوحيد  الحل  الليبيين هو 

الجميع إلى التزام التهدئة وضبط النفس«.
ناشد  فقد  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  أما 
بـ»التصريحات  غوتيريش  يستقبلوا  أال  الليبيين 
سالمة  وكتب  العسكرية«،  واالستفزازات  العنترية 
األربعاء:  ليل  بـ»تويتر«،  حسابه  على  تغريدة 
لتغليب  ليبيا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  »يزور 
ملتقاهم  في  الليبيين  تآلف  ودعم  السياسي  الحل 
يستقبلوه  أال  الليبيين  كل  من  آمل  الوطني.. 
بالتصريحات العنترية وال باالستفزازات العسكرية، 
للسلم  الــواضــح  اختيارهم  على  بالتأكيد  بــل 

والتوافق واالستقرار وعلى نبذ الفرقة واالقتتال«.
وخرج االتحاد األوروبي بموقف من هذا التطور 
الخطير، معبرًا عن »قلقه العميق« إزاء التحشيدات 
يؤدي  »قد  الذي  التصعيدي  والخطاب  العسكرية 
السيطرة  يمكن  ال  مواجهة  إلــى  خطير  بشكل 
بيان  في  األوروبــي  االتحاد  بعثة  وحثت  عليها«. 
الفور  على  التوتر  تهدئة  على  األطــراف  »جميع 
ووقف جميع األعمال االستفزازية«، مؤكدة أنه »ال 
يمكن أن يكون هناك حل عسكري لألزمة الليبية«.
هذا  ــام  أم المحللين  سيناريوهات  وتحتار 
التصعيد المفاجئ الذي تزامن مع زيارة غوتيريش، 
أسبوع  بعد  جاء  األممي  التحرك  هذا  أن  خصوصًا 
من القمة العربية في تونس التي عبرت عن »دعم 
خالل  من  األزمة  ينهي  اتفاق  إلى  التوصل  جهود 
وتحفظ  الصخيرات،  التفاق  وفقًا  وطنية  مصالحة 
وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي«.
الحل  دعم  عن  عبرتا  وباريس  رومــا  أن  كما 
لدى  الفرنسية  السفيرة  تجديد  بعد  السياسي، 
لقائها  خالل  هيلين،  دي  فرابر  لو  بياتريس  ليبيا، 
سيالة  الطاهر  محمد  المفوض  الخارجية  وزيــر 
إلى  األممي  المبعوث  الداعم جهود  بالدها  موقف 
في  سياسي  حل  إلى  للوصول  سالمة  غسان  ليبيا 
ليبيا، وتأكيد السفير اإليطالي لدى ليبيا، جوزيبّي 
المجلس  رئيس  نائب  مع  لقاء  في  غريمالدي، 
هو  السلمي  الخيار  أن  المجبري  فتحي  الرئاسي 

الطريق المناسب لحل األزمة الليبية.
الجيش  من  وحدات  تحريك  أن  محللون  ويرى 
الوطني إلى غرب البالد ربما يحمل رسالة ضاغطة 
من  مزيد  تحقيق  بهدف  غدامس  ملتقى  على 
يراه  ربما  للعملة  اآلخــر  الوجه  لكن  المكاسب، 
يحسم  عسكري  لتحرك  ــى  أول شــرارة  محللون 
وال  غالب  »ال  أو  انتصار  إلى  يفضي  وقد  الموقف، 
مغلوب« ليعود الجميع إلى طاولة المفاوضات بعد 

طول إنهاك عسكري.

تصعيد خطير قبل امللتقى الوطني: مفاوضات بالدبابات.. أم هى طبول الحرب؟

الحوار  2019 شهد  إلى خريف  2014 وصواًل  العام  بداية من خريف 
السياسي بين أطراف األزمة محطات كثيرة منذ انطالقه، برعاية بعثة 
ليبيا.. »الوسط« تستعرض أهم محطات  للدعم في  المتحدة  األمم 

الحوار:
المشاركين  النواب  مجلس  أعضاء  اجتماع   :2014 سبتمبر   29  ◆

والمقاطعين في غدامس بمشاركة )12+12(.
◆ 5 أكتوبر 2014: استئناف جلسة الحوار بين النواب المشاركين 

والمقاطعين في طرابلس بحضور بان كي مون.
◆ 14 يناير 2015: استئناف جلسات الحوار بقصر األمم في جنيف.

◆ 26 يناير 2015: استئناف جولة ثانية للحوار في جنيف مع غياب 
المؤتمر الوطني العام.

ممثلين  بمشاركة  غدامس  إلى  يعود  الحوار   :2015 فبراير   11  ◆
عن المؤتمر العام.

◆ 5 مارس 2015: استئناف الحوار في الصخيرات بمشاركة ممثلين 
عن مجلس النواب والمؤتمر العام.

◆ 10 مارس 2015: انطالق مسار الحوار الخاص بممثلي األحزاب 
والقادة والنشطاء السياسيين في الجزائر.

والمشاركون  بالصخيرات،  الحوار  استئناف   :2015 مارس   20  ◆
يتفقون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة.

◆ 15 أبريل 2015: ممثلو األطراف الرئيسية ومستقلون يجتمعون 
في الصخيرات.

في  الخامسة  الحوار  جولة  في  واسعة  مشاركة   :2015 يونيو   9  ◆
الصخيرات.

◆ 10 يونيو 2015: المشاركون في الحوار يجتمعون بممثلين عن 
المجتمع الدولي في برلين لدفع عملية الحوار.

على  األولى  باألحرف  يوقعون  الحوار  أطراف   :2015 يوليو   12  ◆
والمؤتمر  معدلة(،  )الرابعة  الخامسة  السياسي  االتفاق  مسودة 

الوطني العام يرفض التوقيع ويقاطع الجولة.
موسعة  بمشاركة  جنيف  إلى  يعود  الحوار   :2015 أغسطس   10  ◆

بعد عودة المؤتمر الوطني.
تشكيل  لمناقشة  الصخيرات  إلى  العودة   :2015 أغسطس   27  ◆

الحكومة ومالحق االتفاق السياسي.
بمشاركة  مجددًا  جنيف  إلى  الحوار  عودة   :2015 سبتمبر   3  ◆

موسعة للتأكيد على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
المقترحة  التوافق  2015: ليون يعلن تشكيل حكومة  8 أكتوبر   ◆

برئاسة فائز السراج.
◆ 6 ديسمبر 2015: الفرقاء يجتمعون في تونس ويوقعون اتفاق 

مبادئ.
برعاية  المغربية  الصخيرات  اتفاق  توقيع   :2015 ديسمبر   17  ◆

أممية.
◆ 3 يناير 2016: كوبلر يقترح خمسة مبادئ حاكمة بشأن االتفاق 

السياسي الليبي.
وشيوخ  النواب  مجلس  أعضاء  بعض  من  وفد   :2016 يناير   3  ◆
والمصالحة  الحوار  لدعم  طرابلس  يصلون  الشرق  من  وأعيان 

الوطنية.
حكومة  تشكيلة  يكشف  الرئاسي  المجلس   :2016 يناير   19  ◆

الوفاق الوطني.
◆ 31 يناير 2016: لقاء بين السراج وخليفة حفتر في المرج لبحث 

تشكيلة الحكومة الجديدة.
◆ 15 فبراير 2016: اإلعالن بالصخيرات عن تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني.
دعمهم  يؤكدون  البرلمان  في  عضو   100  :2016 فبراير   24  ◆

حكومة الوفاق.
ارتياح  وسط  طرابلس  إلى  السراج  وصول   :2016 مارس   31  ◆

داخلي وتهاني وترحيبات دولية.
مهامه  يسلمون  العام  المؤتمر  من  أعضاء   :2016 أبريل   6  ◆
وينتخب  دستوري،  تعديل  بإعالن  يقوم  الــذي  الدولة  لمجلس 

عبدالرحمن السويحلي رئيسًا.
◆ 12 يناير 2017: اجتماع أعضاء لجنة الحوار الليبي بمطار غدامس 

لبحث عراقيل مسار االتفاق السياسي.
مقترحات  لستة  يتوصلون  الحوار  لجنة  أعضاء   :2017 يناير   27  ◆

لتعديل االتفاق السياسي.
◆ 2 مايو 2017: لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد 

العام للجيش خليفة حفتر في أبوظبي.
◆ 25 يوليو2017: لقاء جديد بين السراج وحفتر في منطقة سيل-
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  برعاية  باريس  من  بالقرب  سان-كلو 

ماكرون وبحضور المبعوث األممي غسان سالمة.
◆ 29 مايو 2018: أطراف األزمة تتفق في باريس على ثماني نقاط، 
من بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية 2018، ولقاء آخر 

بين السراج وحفتر في باريس.
مدينة  في  األزمــة  ألطــراف  جديد  اجتماع   :2018 نوفمبر   12  ◆

باليرمو اإليطالية دون نتائج فعلية.
أن  يعلن  سالمة،  غسان  األممي،  المبعوث   :2019 مارس   20  ◆
المؤتمر الجامع سيعقد في مدينة غدامس في الفترة من 14 و16 

من أبريل الجاري.

من غدامس إلى غدامس.. محطات الحوار في 5 سنوات

<   السراج مع األمني العام لألمم املتحدة 

تحركات عسكرية تعّقد مهمة غوتيريش في طرابلس

< وحدات من قوات الجيش الوطنية في طريقها إلى المنطقة الغربية

الوسط–عالء حمودة



محليات 04

القاهرة–الوسط

المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  أعلنت 
 30 في  ُأجريت  التي  االنتخابات  نتائج  البلدية، 
مارس الماضي، في 9 بلديات هي وادي عتبة وبنت 
وغدامس  والرياينة  والحوامد  والقلعة  وزوارة  بيه 

وباطن الجبل ونالوت.
ناخبًا   26350 إدالء  أظهرت  االنتخابات  نتائج 
حق  لهم  شخصًا   68327 بين  من  بأصواتهم 
التصويت في االنتخابات، بنسبة 38.6 %، وتفاوتت 
حيث  التسع،  البلديات  بين  الناخبين  إقبال  نسبة 
تعدت الـ50 % في بلديتين فقط، بينما لم تتعدَ 
تلك النسبة في باقي البلديات السبع، كما أوضحت 
االحتياجات  ذوي  فئتي  من  مرشحيْن  أن  النتائج 
الخاصة من الثوار والمرأة فازا بالتزكية في بلدية 

غدامس.
مواقعها  في  الفائزين  أسماء  اللجنة  ونشرت 
واالعتراضات  الطعون  تسلم  بغرض  المركزية، 
المدة  حسب  الفرعية،  اللجان  بمقار  االنتخابية 

القانونية، التي انتهت أمس.
ودعت اللجنة المواطنين للمشارَكة الفعالة في 
ستشهدها  التي  القادمة  االنتخابية  االستحقاقات 

باقي البلديات.
وتنشر »الوسط« نتائج الـ9 بلديات كاملة:

بنت بيه
أدلى 5166 ناخبًا من بين 9595 مسجاًل في 16 
بين  لالختيار   ،%  54 بنسبة  بأصواتهم،  مركزًا 
ذوي  من  و4  العامة،  الفئة  من   3« مرشحًا   12

االحتياجات الخاصة و5 من فئة المرأة«.
ففي الفئة العامة، فازت قائمة السالم بـ2244 
صوتًا، بينما حلت قائمة التضامن ثانية بـ1397 

صوتًا، ثم قائمة الجبل بـ1352 صوتًا.
وفي فئة ذوي االحتياجات الخاصة، فاز المرشح 
علي عبدالسالم علي مسعود بـ1548 صوتًا، وجاء 
المركز  في  النغنوغي  المهدي  المهدي  الطاهر 
الثاني بـ1525 صوتًا، ثم أحمد مسعود الصالحين 
عبدالرحيم بـ1052 صوتًا، وعبدالجليل عمر ميالد 

عبدالجليل بـ531 صوتًا.
في  سليمان  إبراهيم  األمين  فاطمة  وفازت 

فئة المرأة بـ1626 صوتًا، وتلتها عائشة أحميدة 
ومبروكة  صوتًا،  بـ1221  أحميدان  عبدالسالم 
أحمد  الشريف  وسعاد  صوتًا،  بـ963  علي  محمد 
الثابت  محمد  وخيرة  أصوات،  بـ605  محمد 

عبدالسالم بـ321 صوتًا.

وادي عتبة
أدلى 4008 أشخاص من بين 7536 مسجاًل في 
بين  لالختيار   ،%  53 بنسبة  بأصواتهم،  مراكز   8
ذوي  من  و5  العامة،  الفئة  من   2« مرشحًا   13

االحتياجات الخاصة، و6 من فئة المرأة«.
المشرق  الغد  قائمة  فازت  العامة،  الفئة  ففي 
بـ2024 صوتًا، فيما حصدت قائمة أمساك بـ1826 
صوتًا، وفي فئة ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار 
بـ1235  على  العيدي يوسف  المهدي  عبداهلل  فاز 
الجدي  محمد  عبدالرحمن  مبروك  وحصد  صوتًا، 
عبدالحفيظ  مسعود  وعبدالحكيم  صوتًا،   941
السنوسي  أحمد  وعوض  أصوات،   910 األنصاري 
عبدالوهاب 393 صوتًا، وعبدالعزيز المهدي محمد 

الصديق 228 صوتًا.
محمد  صالح  زهور  ففازت  المرأة،  فئة  عن  أما 
الدرازي بـ1167 صوتًا، وتلتها إجميعة مادي أحمد 
بالحاج بـ899 صوتًا، وخديجة حبيب محمد نجيب 
بـ770 صوتًا، ومريم صالح عبدالعالي أحمد بـ564 
بـ277  الجدي  عبداهلل  إبراهيم  والزهراء  صوتًا، 
صوتًا وخديجة محمد محمد علي بن يحمد بـ93 

صوتًا.

الحوامد
 4 في  مسجاًل   3311 بين  من  ناخبًا   1624 أدلى 
بين  لالختيار   ،%  49 بنسبة  بأصواتهم،  مراكز 
ذوي  من  و6  العامة،  الفئة  من   4« مرشحًا   13

االحتياجات الخاصة و3 من فئة المرأة«.
وفي الفئة العامة، فازت قائمة السفينة بـ 566 
صوتًا، وحلت قائمة الوحدة والتنمية ثانية بـ506 
صوتًا،  بـ280  والتقدم  البناء  قائمة  ثم  أصوات، 

وقائمة الميزان بـ195 صوتًا.
الثوار،  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  وفي 
بـ392  المقدمة  في  علي  علي  خليفة  وجدي  حل 
صوتًا، تاله أيمن علي خليفة األسود بـ352 صوتًا، 
وأحمد علي أحمد قراش بـ303 أصوات، والمختار 

علي صالح الخشالفي بـ215 صوتًا، ومحمد سالم 
أحمد  علي  وخالد  صوتًا،  بـ113  حشانة  أبوبكر 

خليفة بـ81 صوتًا.
يحيى  سالم  برنية  فازت  المرأة،  فئة  وعن 
الفرادي بـ472 صوتًا، تلتها انتصار سالم عبداهلل 
خليفة بـ462 صوتًا، ثم هنية خليفة أحمد أحمودة 

بـ453 صوتًا.

الرياينة
 5 في  مسجاًل   7584 بين  من  ناخبًا   2481 أدلى 
بين  لالختيار   ،%  32.7 بنسبة  بأصواتهم،  مراكز 
ذوي  من  و7  العامة،  الفئة  من   5« مرشحًا   14

االحتياجات الخاصة و2 من فئة المرأة«.
وفي الفئة العامة، حصدت قائمة التوافق 601 
صوت، وحلت قائمة الحرية ثانية بـ596 صوتًا، ثم 
قائمة العدالة بـ551 صوتًا، وقائمة السالم بـ362 

صوتًا، وقائمة الريان بـ238 صوتًا.
وفي فئة ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار، حل 
محمد ضو إبراهيم المزوغي في المقدمة بـ464 

صوتًا، تاله عبداهلل علي محمد سالم بـ440 صوتًا، 
صوتًا،  بـ373  إقنيفيدة  إمحمد  خليفة  وإمحمد 
صوتًا،  بـ347  الحقيق  أبوالقاسم  سالم  والطاهر 
صوتًا،  بـ270  طابون  خليفة  محمد  ومصطفى 
صوتًا،  بـ139  عون  مسعود  علي  وعبدالمعطي 

ومحمد عمار محمد مسعود بـ105 أصوات.
الشيباني  فاطمة  احتلت  المرأة،  فئة  وعن 
تلتها  صوتًا،  بـ1379  األول  المركز  نصر  عبداهلل 

عالية عون عون المبروك بـ771 صوتًا.

غدامس
 3 في  مسجاًل   4463 بين  من  ناخبًا   1149 أدلى 
مراكز بأصواتهم، بنسبة 25.75 %، لالختيار بين 
ذوي  من  و1  العامة،  الفئة  من   2« مرشحين   4

االحتياجات الخاصة و1 من فئة المرأة«.
الخير  مفتاح  قائمة  حصلت  العامة،  الفئة  وفي 
الزيتون  غصن  قائمة  تالها  صوتًا،   765 على 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  وفي  صوتًا،  بـ342 
من الثوار، فاز أحمد مصطفى أحمد واوو بالتزكية، 

فئة  عن  يوشع  محمد  البخاري  جميلة  فازت  كما 
المرأة بالتزكية.

نالوت
 6 في  مسجاًل   5673 بين  من  ناخبًا   1954 أدلى 
بين  لالختيار   ،%  34.5 بنسبة  بأصواتهم،  مراكز 
ذوي  من  و3  العامة،  الفئة  من   3« مرشحين   8

االحتياجات الخاصة و2 من فئة المرأة«.
ففي الفئة العامة، حصدت قائمة »معًا لألفضل« 
ثانية  والبناء  السالم  قائمة  وحلت  صوت،   1302
بـ383 صوتًا، ثم قائمة تحالف شباب نالوت بـ191 

صوتًا.
وفي فئة ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار، جاء 
محمد مسعود سعيد يعقوب في المقدمة بـ915 
صوتًا، تاله جابر خليفة عمرو الطالب بـ574 صوتًا، 
ومحمد سالم منصور القطوس بـ234 صوتًا، فيما 

فازت ناجحة عيسى سعيد أحمودة عن فئة المرأة.

القلعة
 4 في  مسجاًل   6522 بين  من  ناخبًا   2165 أدلى 
بين  لالختيار   ،%  33.2 بنسبة  بأصواتهم،  مراكز 
ذوي  من  و4  العامة،  الفئة  من   3« مرشحًا   12

االحتياجات الخاصة و5 من فئة المرأة«.
 806 البناء  قائمة  حصدت  العامة،  الفئة  ففي 
أصوات، وحلت قائمة األمل ثانية بـ676 صوتًا، ثم 

قائمة إنشاء وتطوير بـ518 صوتًا.
الثوار،  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  وفي 
 896 على  إمحمد  موسى  سالم  عبدالعزيز  حصل 
بـ538  عثمان  مسعود  عمر  مسعود  تاله  صوتًا، 
بـ317  عجال  عبدالسالم  حسين  وربيع  صوتًا، 

صوتًا، وحسام محمد علي البادن بـ167 صوتًا.
عيسى  محمد  مريم  جاءت  المرأة،  فئة  وعن 
قرادة في المركز األول بـ791 صوتًا، تالها خديجة 
مقبولة  ثم  صوتًا،  بـ347  حتويش  أحمد  إمحمد 
ولطيفة  صوتًا،  بـ326  عبدالحفيظ  سعد  عطية 
عمرو  وسارة  صوتًا،  بـ295  الخالب  عريبي  سعيد 

الكوني بومنخر بـ108 أصوات.
باطن الجبل

مسجاًل   12619 بين  من  ناخبًا   4530 أدلى 
36 %، لالختيار  10 مراكز بأصواتهم، بنسبة  في 
بين 17 مرشحًا »4 من الفئة العامة، و8 من ذوي 

االحتياجات الخاصة و5 من فئة المرأة«. ففي الفئة 
العامة، حصدت قائمة التوازن 2022 صوتًا، وحلت 
ليبيا  قائمة  ثم  بـ937 صوتًا،  ثانية  العهد  قائمة 
تجمعنا بـ825 صوتًا، وقائمة البادية بـ588 صوتًا.

مقدمة  في  المشري  أحفيظ  محمود ضو  وحل 
بـ1196  الثوار  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة 
بـ624  أبوسنينة  صالح  علي  مفتاح  تاله  صوتًا، 
وعلي  األجهر  محمد  علي  عادل  من  وكل  صوتًا، 
ومفتاح  صوتًا،  بـ489  الطرابلسي  عثمان  خليفة 
بـ422 صوتًا، ووليد علي  بالسنون  محمد عثمان 
الدين  شمس  وخالد  صوتًا،  بـ342  الكاش  عمر 
أمين شيحة بـ281 صوتًا، وأبوزيد علي عمر براق 

بـ176 صوتًا.
علي  عائشة سعيد  فجاءت  المرأة،  فئة  عن  أما 
تلتها  صوتًا،  بـ1025  األول  المركز  في  السيفاو 
ثم  صوتًا،  بـ851  شنينة  أحنين  عثمان  مبروكة 
نجمة خليفة األسود خليفة بـ705 أصوات، وفاطمة 
أحفيظ علي نصر بـ670 صوتًا، وليلى عبدالسالم 

أمحمد الغدى بـ538 صوتًا.

زوارة
أدلى 3273 ناخبًا من بين 11024 مسجاًل في 
29.69 %، لالختيار  10 مراكز بأصواتهم، بنسبة 
بين 13 مرشحًا »4 من الفئة العامة، و5 من ذوي 

االحتياجات الخاصة و4 من فئة المرأة«.
الفئة  مقدمة  في  عزمنا«  »لقد  قائمة  وجاءت 
العامة بـ1179 صوتًا، بينما حلت قائمة »االستثمار 
»العمل  قائمة  ثم  صوتًا،  بـ949  ثانية  واإلعمار« 
والتطوير«  »التواصل  وقائمة  أصوات،  بـ504 

بـ417 صوتًا.
وحل بديس إمحمد أحمد جرافة في مقدمة فئة 
ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار بـ908 أصوات، 
صوتًا،  بـ655  القندوز  مولود  رمضان  معاد  تاله 
صوتًا،  بـ588  دهان  مصطفى  بدروش  وهدى 
صوتًا،  بـ462  الرمضاني  موسى  صالح  ووسيم 

وميلود ناجي ميلود السعيدي بـ348 صوتًا.
سعيد  محمد  زينة  احتلت  المرأة،  فئة  وعن 
مها  تلتها  صوتًا،  بـ1535  األول  المركز  العاصي 
سليم موسى بن خليفة بـ682 صوتًا، ثم كميلة 
وجميلة  صوتًا،  بـ480  دهان  سلطان  الهادي 

إبراهيم سلطان أبوزريبة بـ270 صوتًا.

38.6 % أدلوا بأصواتهم.. و اإلقبال لم يتجاوز الـ50 % في 7 بلديات
9 بلديات المجالس في  انتخابات  نتائج  »الوسط« تنشر 

تقرير أميركي: انتعاش في تهريب الحشيش املغربي إلى أوروبا عبر ليبيا
المهربين عبر تحالفات مع جماعات مسلحة الفوضى عززت نشاط 

الجزائر: عبد الرحمن أميني
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كشف تقرير أميركي حكومي، عن »انتعاش خط تهريب 
الحشيش المغربي« من دول الساحل األفريقي إلى ليبيا 
وسط  أوروبية،  دول  إلى  التوزيع  إلعادة  عبور  كمحطة 
المهربين  مع  مسلحة  جماعات  تحالفات  من  تحذيرات 

مما يغذي نشاط اإلرهاب في المنطقة.
والجرائم  بالمخدرات  »المتاجرة  أن  التقرير  وأكد 
األسبوع،  هذا  الصادر   »2018 خالل  العالم  عبر  المالية 
المنتجة  الدول  »أكبر  من  واحدة  هي  المغرب  أن 
لكن  بها«،  ألوروبا  ممول  وأكثر  العالم  في  الحشيش 
التجارية  الحاويات  استخدام  على  الرقابة  تشديد  فرض 
تهريب  نشاط  لمحاربة  »السريعة«  القوارب  واستخدام 

المخدرات فرض اتباع معابر أخرى.
لــ  طريًقا  يستخدمون  المهربين  أن  التقرير  وأوضح 
»تهريب الحشيش جنوبًا إلى موريتانيا، ثم ينتقل شرًقا 
في جميع أنحاء مالي والنيجر إلى ليبيا كمحطة عبور قبل 

أن يتم إعادة توزيعها إلى دول أخرى«.

األمني الفراغ 
إلى  المغربية  المخدرات  تسرب  إلى  واشنطن  تُشر  ولم 
ينبئ  ما  اعتراضها  يتم  أن  دون  دول  عدة  عابرة  ليبيا 
في  مسلحة  جماعات  مع  بالتحالف  مهربين  بتورط 
إلى  وصولها  قبل  الحدود  عبر  تنشط  األفريقي  الساحل 
وفرض  المخدرات،  تجارة  من  ماليًا  مستفيدة  وجهتها 
الساحل وليبيا. الفراغ األمني في  ضرائب عليها، بسبب 

المتاجرة  نشاط  ارتباط  من  المخاوف  وتتطابق 
أجهزة  كشفته  ما  مع  اإلرهاب،  مع  والبشر  بالمخدرات 
من  جزًءا  بأن  تفيد  خطيرة،  معطيات  عن  غربية  أمن 
تؤدي  مسالك  يأخذ  الخارج،  إلى  يهرب  الذي  الحشيش 
األوسط،  الشرق  في  اإلرهابية  الجماعات  تمويل  إلى  به 
ليبيا والقاعدة  أفريقيا مثل تنظيم »داعش« في  وشمال 

في بالد المغرب اإلسالمي.
مالي  شمال  أقصى  من  واإلرهابيون  المهربون  ويتخذ 
كمحطة ترانزيت للعبور إلى حدود الجزائر الجنوبية ثم الحدود 
الشرقية إلى ليبيا، أويمضون على حافة حدود النيجر الشمالية 

عبر مسارب الصحراء ثم هضبة تبستى في تشاد.
تقرير  في  المخدرات،  لمراقبة  الدولية  الهيئة  وأفادت 

سنوي لها عن ظهور مسارات جديدة لتهريب المخدرات 
باستخدام ليبيا مركزًا رئيسيًا لعبورها إلى دول أوروبية 

البالد. تعيشها  التي  األمنية  االضطرابات  بسبب 

البحري الطريق 
أجل  من  جديدة  طرًقا  المهربين  سلوك  إلى  وأشارت 
باستخدام  بالمغرب،  المنتج  الهندي  القنب  تهريب 
ومنها  إيطاليا،  إلى  المتوسط،  األبيض  البحر  عبر  ليبيا 
الهندي  القنب  معظم  أن  موضحة  مختلفة،  وجهات  إلى 
الذي يغادر المغرب ال يزال يذهب إلى إسبانيا، في حين 
تذهب كميات صغيرة منه إلى إيطاليا إما مباشرة أوعبر 

. ليبيا
مركز  أثبتها  تحقيقات  مع  المعطيات  وتتطابق 
المخدرات واإلدمان عليها التابع لالتحاد األوروبي أخيرًا 
على  عثروا  أين  اإليطاليين  المحققين  تحريات  على  بناء 
على  الشرق،  إلى  بعيدًا  يمتد  للمخدرات،  تهريب  خط 
ليبيا،  نحو  دائمًا  ويؤدي  أفريقيا،  شمال  ساحل  طول 
 20 بين  من  واحدة  كانت  السفن  إحدى  أن  إلى  الفتين 
حيث  الماضية،  شهرًا  الـ32  خالل  اعتراضها  تم  سفينة 

قيمتها  طنًا،   280 السفن  هذه  حملته  ما  مجموع  بلغ 
أنحاء  ما تمت مصادرته في  يورو، وهو نصف  مليار   2.8

العام الماضي. القارة األوروبية كلها في 
ليبيا،  في  تنتهي  ال  المخدرات  إن  محققون  ويقول 
عالمات  يستخدمون  المغاربة  الحشيش  تجار  وألن 
هذا  فإن  الدوالر،  أوعالمة  العقرب،  مثل  مميزة،  تجارية 
بعد  المخدرات  طريق  على  العثور  على  المحققين  ساعد 
إلى  ومنها  مصر،  عبر  بالبر  تنقل  حيث  ليبيا،  مغادرتها 

البلقان. عبر  أوروبا 
اإلطاحة  منذ  ليبيا  تعيشها  التي  الفوضى  وألقت 
 ،2011 17 فبراير  بنظام معمر القذافي في أعقاب ثورة 
انتشرت  التي  المشبوهة  النشاطات  على  بظاللها 
والتنظيمات  المسلحة  المليشيات  وجود  ظل  في  بقوة 
التمويل  في  النشاطات  تلك  استخدمت  التي  اإلرهابية 

تنظيم »داعش«. مثل 
إيطالية  دوائر  أجرتها  تحقيقات  ربطت   ،2016 وفي 
وأميركية بين تمويل تنظيم »داعش« اإلرهابي وتجارة 
في  »الوسط«  نقلتها  وأوروبا  أفريقيا  في  المخدرات 
عن   2016 أكتوبر   6 بتاريخ  الصادر  األسبوعي  عددها 
أن  إلى  التحقيقات  وأشارت  تايمز«،  »نيويورك  جريدة 
تربط  التي  الوصل  همزة  أشهر  عدة  منذ  كانت  ليبيا 
المغرب مرورًا بالجزائر  الساحلي من  التهريب  بين خط 

الليبية ومنها إلى أوروبا. وتونس وصواًل إلى السواحل 
تمرير  عن  المسؤول  الشرطي  دور  التنظيم  ولعب 
عندما  إال  العمل  ضخامة  تُكتشف  ولم  الصفقات،  تلك 
»آدم«،  السفينة  اإليطالية  البحرية  بوارج  استوقفت 
 ،2013 أبريل  من  الثاني  في  المغرب  من  انطلقت  التي 
كمية  وهي  الحشيش،  من  طنًا   15 متنها  على  وحملت 
تهريب  سفينة  متن  على  اإليطالية  البحرية  ترصدها  لم 

التاريخ. قبل هذا 
إيطاليا  في  المعنية  الدوائر  بدأت  النقطة  تلك  من 
يجري  ما  لكشف  محاولة  في  والتحقيق  البحث  عمليات 
إلى استنتاج مفاده:  المتوسط، وتوصلت  البحر  في مياه 
مرورًا  المغرب  من  الحشيش  تهريب  خطوط  انتعاش 
القارتين  بين  الوصل  همزة  ليبيا،  إلى  ثم  بالجزائر 
المحطة  تلك  في  يقف  إذ  البيضاء،  ونظيرتها  السوداء 
يمكن  ما  المقابل  في  ليتقاضى  الداعشي«،  »الشرطي 
القوى  بين  الدائر  العراك  مستغاًل  بـ»الجمارك«،  وصفه 

ليبيا. في  السلطة  على  المتناحرة 

المغرب واحدة من أكبر الدول 
المنتجة للحشيش في العالم وأكثر 

ممول ألوروبا

تشديد الرقابة على استخدام 
الحاويات التجارية دفع المهربين 

لتهريب الحشيش عبر الجنوب
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عميد البلدية: ننتظر حال سياسيا ينهي األزمة ويحسن الخدمات

»العطش« يحاصر الزنتان بعد 9 أعوام من تعثر »النهر الصناعي«
المياه  أنابيب  مئات  بين  الرماح  اهلل  عبد  يتنقل 
الزنتان بمنظومة  المعدة لمشروع ربط مدينة  الضخمة 
على  ويتحسر  المياه،  داخل محطة لضخ  الصناعي،  النهر 
حل  في  تساهم  أن  شأنها  من  كان  خطة  تنفيذ  عدم 

للمياه. مزمنة  انقطاع  مشكلة 
وتقع الزنتان في منطقة جبلية في جنوب غرب البالد، 
وكانت من أولى المناطق التي انتفضت ضد نظام معمر 
إمداد  مشروع  تنفيذ  اإلمكان  في  يكن  ولم  القذافي، 
التي  والفوضى   2011 فبراير   17 ثورة  بعد  اليها  المياه 

. تلتها
سكان  يشكو  برس«،  »فرانس  لوكالة  تقرير  وفي 
سكان  كما  ألفا،   60 عددهم  يتجاوز  الذين  المدينة 
المؤسسات  من  إهمال  من  اليوم،  المجاورة،  المناطق 
العامة. وكان يفترض أن تكون الزنتان جزًءا من مشروع 
أقنية  إنشاء  على  والقائم  الضخم،  الصناعي«  »النهر 
الصحراء  في  الجوفية  اآلبار  من  المياه  تنقل  عمالقة 
مناطق  في  المشروع  تنفيذ  وتمّ  الساحلية.  المدن  إلى 

الزنتان. إلى  معينة، لكنه لم يصل 
الزنتان،  ببلدية  المياه  توزيع  مسؤول  الرماح،  ويقول 
إسمنتي  مياه  خزان  خلف  يقف  وهو  برس«،  لـ»فرانس 
ربط  »مشروع  للمدينة:  الوحيد  المياه  مصدر  يشكل 
 ،2010 عام  توقف  الصناعي  النهر  بمنظومة  الزنتان 
استئناف  انتظار  في  مكانها  في  تزال  ال  المعدات  وهذه 

بروكسل - علي أوحيدة

بروكسل ــ الوسط

مع تفاعل الخالف بين األمير لوران والدولة الليبية

األرصدة املجمدة تصل محطة الروايات البلجيكية املتضاربة
استثنائية  استماع  جلسة  خالل  التوتر  أجواء  خيمت 
في البرلمان البلجيكي حول األموال الليبية المجمدة 
بحضور وزير الخارجية ديدييه ريندرز الذي مثل أمام 

النواب هذا األسبوع. المالية في مجلس  اللجنة 
أمام  السابق،  المالية  ووزير  الخارجية  وزير  وقدم 
التي عرضها سلفه  تلك  روايات مختلفة من  النواب، 

فاناكيري. اإلدارتين، ستيفن  كلتا  في 
سمحت  التي  الظروف  فهم  إلى  اللجنة  وتسعى 
تناهز  ضخمة  فوائد  عن  باإلفراج  بلجيكا  فيها 
بسبب  المجمدة  الليبية  األموال  من  يورو  الملياري 
الزعيم  نظام  على  فرضت  التي  الدولية  العقوبات 

القذافي.
وقالت األمم المتحدة رسميًا في تقرير أعده عدد 
الليبية  األصول  في  بلجيكا  تصرف  »إن  الخبراء:  من 
وتعتبر  العقوبات«.  لنظام  مخالف  لديها  المودعة 
عن  المسؤولة  السلطة  البلجيكية،  الخزانة  وزارة 
اإلفراج  أمر  مصدر  هي  للجزاءات،  االمتثال  ضمان 

الفوائد. عن 
 4 وكتب مدير عامها السابق، مارك مونباليو، في 
المؤسسة  وهو  »يوروكلير«  بنك  إلى   2012 أكتوبر 
بأن  إلبالغه  الليبية،  األموال  فيها  أودعت  التي 
تتجمد«،  لم  األموال  هذه  عن  الناتجة  »الفوائد 
المفوضية  خدمات  قدمتها  التي  للتفسيرات  وفقًا 

األوروبي. والمجلس  األوروبية 
البلجيكي ستفان فانكيري، في  الخزانة  وقال وزير 
2011 ببدء  18 نوفمبر  إنه »سمح في  الوقت،  ذلك 
الليبية،  األموال  من  األولى«  الدفاعات  عن  اإلفراج 
يوروكلير  مصرف  بـ»إخبار  فقام  الخزانة  مسؤول  أما 

الفائدة«. التجميد ال ينطبق على  بأن 
2018، هناك إشارة  وفي خطاب مؤرخ في مارس 
 19 منذ  األموال  في  »يتصرف  بدأ  المصرف  أن  إلى 
لإلفراج  اإلجراء  المصرف  باشر  حيث   ،2011 نوفمبر 

عن الفائدة، بما في ذلك فتح حساب منفصل«.
الحالي،  الخارجية  وزير  كان  الفترة  تلك  وفي 
سؤاله  وعند  الخزانة،  عن  المسؤول  هو  ريندرز، 
أي  اتخاذ  يتم  »لم  أنه  ريندرز  أكد  النواب،  قبل  من 
وزيرًا  كان  عندما  مدفوعات  أي  إجراء  يتم  ولم  قرار، 

للمالية«.
»يوروكلير«  إصرار مصرف  من خالل  هذا  ويتضح 
الخزانة،  وزارة  من  رسمي  تأكيد  على  الحصول  على 
أكتوبر   4 بتاريخ  مؤرخة  رسالة  في  يبدو  ما  وهو 

ممثل  أوضح   ،2012 سبتمبر   26 وفي   .2012
عن  اإلفراج  على  عمالءه  »يحث  أنه  »يوروكلير« 

المبالغ في أسرع وقت ممكن«.
القضائي  الخالف  تفاعل  متصل،  صعيد  على 
والمالي القائم بين األمير لوران شقيق ملك بلجيكا 
على  وسطاء  »ثالثة  أن  الكشف  بعد  الليبية  والدولة 
البحث  نحو  الملك  وشقيق  األمير  جر  حاولوا  األقل 
مقابل  المالية  السلطات  مع  وسطاء  عبر  صفقة  عن 

مالي«. مبلغ 
لمجلة  البلجيكية  الطبعة  نشرته  تحقيق  وذكر 
»المتاعب  أن  الماضي،  الخميس  ماتش«،  »باري 
الذي  المبلغ  استرداد  في  لوران  األمير  تواجه  التي 
يطالب به ليبيا كتعويض عن فسخ عقد ضخم معها 
محتملين  كوسطاء  أنفسهم  بطرح  البعض  أقنعت 

المشكلة«. لحل 
وقالت المجلة إنه »بعد أن أشار األمير لوران إلى 
ميشال،  شارل  الوزراء،  ورئيس  الحكومة  مسؤولية 
تنفيذ  وعدم  المجمدة  الليبية  باألموال  يتعلق  فيما 

حاول  بالتعويض.  لصالحه  الصادر  المحكمة  قرار 
ثالثة أشخاص االقتراب من شقيق الملك لمساعدته 
يورو،  مليون   50 نحو  البالغة  األموال  استرداد  على 
ولم يحصل شقيق الملك بعد على أي مبلغ رغم حكم 
لم  الليبية،  الدولة  ضد  الربحية  غير  لمنظمته  مؤيد 

.»2014 ينجح بعد في إنفاذ قرار المحكمة للعام 
في  االستئناف  محكمة  عن  الصادر  الحكم  ويجبر 
مليون   50 دفع  على  الليبية  »السلطات  بروكسل 

العالمي  )االتحاد  األمير  لجمعية  كتعويض  يورو 
السلطات  مع  عقدًا  وقعت  التي  المستدامة(  للتنمية 
طرابلس  جنوب  واسعة  مساحات  لتشجير  الليبية 

وبنغازي«.
المعروف  المحامي  لوران،  األمير  مستشار  وقال 
روبرت واتربولوغ، »إن الوضع لم يتغير، ولكن باتت 
توجد شكوك حول تصرفات بعض األشخاص، وعلى 
وجه الخصوص وصول رجل أعمال فرنسي مع ماٍض 
مضطرب في الملف، حيث حاول الفرنسي كريستوف 
بالتفاوض  له  لوران بالسماح  إقناع األمير  بونافوس 

2.5 مليون يورو«. الليبية مقابل كسب  مع الدولة 
ذكرت  كما  آخرين،  عرضين  الملك  شقيق  وتلقى 
وهو  صهبي،  »سامح  أن  ماتش«  »باريس  مجلة 
أمام  بالفعل  معروف  مصري  بلجيكي-  أعمال  رجل 
من  يبلغ  هولندي  رجل  يحاول  أن  قبل  المحاكم، 
66 عامًا حظه ويدعى روبرت كلوشيس، وهو  العمر 
استرداد  عمليات  في  متخصص  أيضًا،  أعمال  رجل 

الديون«.

تقرير األمم المتحدة رسمياً يقول إن تصرف 
بلجيكا في األصول الليبية المودعة لديها 

مخالف لنظام العقوبات

<  مستشار األمير لوران

<   مسؤول توزيع المياه في بلدية الزنتان عبداهلل الرماح قرب أنابيب لجر المياه في محطة ضخ المياه بالزنتان. )فرانس برس( 

<     ناقلة مياه في خزان الزنتان. )فرانس برس( 

<  مقر مصرف يوروكلير في بروكسل

منظمة الهجرة ترفض اعتبار 
ليبيا مالذا آمنا للمهاجرين

المتحدة  األمم  بموقف  التزامها  للهجرة  الدولية  المنظمة  أكدت 
آمنة،  موانئ  الليبية  الموانئ  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  يشير  الذي 

للمهاجرين. آمنًا  مالًذا  ليبيا  باعتبار  اإليطالية  التصريحات  رافضة 
عند  ليبيا  في  موجودة  أنها  بيان،  في  الهجرة«،  »منظمة  وأكدت 
يجري  الذين  للمهاجرين  األولية  المساعدة  لتقديم  اإلنزال  نقاط 
إلى مراكز  ينقلون  المهاجرين  نزوح  أنه »بعد  إال  البحر،  إنقاذهم في 
غير  الهجرة  لمكافحة  الليبية  المديرية  لمسؤولية  الخاضعة  االحتجاز 
الشرعية )DCIM( التي ال تملك المنظمة أي سلطة أو رقابة عليها«.
»يعتبر  ليبيا  في  واألطفال  والنساء  الرجال  احتجاز  أن  إلى  وأشارت 
في  اإلنسانية  وغير  المقبولة  غير  »الظروف  أن  مؤكدة  تعسفيًا«، 
حلول  إلى  الدعوة  تواصل  فيما  جيدًا،  توثيًقا  موثقة  االحتجاز  مراكز 

المنظم«. االحتجاز  لهذا  بديلة 
بلغ  الليبية  الشواطئ  إلى  العائدين  المهاجرين  عدد  أن  وأوضحت 
قلق  هناك  يزال  ال  أنه  إلى  مشيرة   ،2018 يناير  منذ  ألف  من  أكثر 
بشأن سالمتهم وأمنهم في ليبيا، بسبب الظروف السائدة في مراكز 

االحتجاز.
وقالت إنها لم تتمكن سوى الوصول إلى المراكز لتقديم المساعدة 
في  والمساعدة  غذائية،  غير  مواد  شكل  في  المباشرة  اإلنسانية 
الطوعية  اإلنسانية  العودة  دعم  عن  فضاًل  والحماية،  الصحة  مجال 

بلدانهم األصلية. إلى  العودة  الذين يرغبون في  للمهاجرين 
ليبيا  في  االحتجاز  مراكز  إلى  وصولها  أن  على  المنظمة  وشددت 
ال  لكن  المهاجرين،  معاناة  من  للتخفيف  جهودها  من  جزًءا  »يعتبر 
عنها«،  المبلغ  االنتهاكات  من  وحمايتهم  سالمتهم  ضمان  يمكنها 
ألن  المتبعة  السياسات  تغيير  إلى  ملحة  حاجة  هناك  أن  مؤكدة 
التعسفي،  االحتجاز  يواجهوا  أال  يجب  ليبيا  إلى  العائدين  المهاجرين 

فيما ال تزال األوضاع األمنية واإلنسانية في البالد خطيرة.
مارس   29 في  سالفيني  ماتيو  اإليطالي  الداخلية  وزير  وحدث 
الهجرة  ومكافحة  البحرية  الحدود  بمراقبة  الخاص  التوجيه  الماضي، 
اإلغاثة  لتدخالت  الكاملة  الشرعية  جديد  من  مؤكدًا  الشرعية،  غير 
يعني  مما  ليبيا،  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  وجود  بسبب  الليبية، 

آمنًا وموثوًقا به. ليبيا تعتبر بلدًا  أن 
الوزير  اتخذها  التي  الخطوة  إن  اإليطالية  الداخلية  وزارة  وقالت 
سالفيني، جاءت بعد توضيح مفوضية االتحاد األوروبي في بروكسل، 
العالقين  المهاجرين  مساعدة  على  قدرتها  من  ليبيا،  في  بالموقف 
نفس  وفي  المهاجرين  حقوق  احترام  تضمن  أنها  كما  البحر،  في 

الوقت من شأنها اإلسراع في عمليات اإلنقاذ.
بالنظر  إنه  الوسط«  »بوابة  إلى  تصريح  في  إيطالي  مصدر  وقال 
الداخلية  وزير  قام  بروكسل،  من  الواردة  والمؤشرات  البيانات  إلى 
البحرية  الحدود  مراقبة  بشأن  التوجيه  بتحديث  سالفيني  ماتيو 
الكاملة  الشرعية  جديد  من  مؤكدًا  الشرعية،  غير  الهجرة  ومكافحة 
أن  إلى  مشيرًا  آمنًا،  مالًذا  ليبيا  باعتبار  األوروبي(،  لالتحاد  )وفًقا 
الداخلية اإليطالية باعتبار  االتحاد األوروبي نفى رسميًا مزاعم وزارة 

آمنة. الليبية  الموانئ 

فيه«. العمل 
عشرات  ارتفاعه  يبلغ  الذي  العامودي  الخزان  قرب 
تغادر  ثم  المياه  لتعبئة  صهاريج  شاحنات  تصل  األمتار، 

السكان. على  لتوزيعها 
فساد وهدر

»ننقل  شنطة،  الصيد  الصهاريج  أحد  سائق  ويؤكد 
شهريا  تحتاج  عائلة  كل  يوميا،  صهاريج  ثمانية 
صهريج(،  كل  ليتر  ألف   20( المياه  من  لصهريجين 
إلى   20 بين  يتراوح  الواحد  الحكومي  الصهريج  وثمن 

40 دينارًا«.
وأشار إلى أن البعض يلجأ إلى خدمات صهاريج خاصة 
وبالتالي  دينارًا،   80 إلى  منها  الواحد  سعر  يصل  قد 
المنطقة  في  للغاية  متدن  الخدمات  الخدمة  مستوى 

»كل شيء غير موجود«.
المياه  خزان  من  يستفيدون  الذين  نسبة  وتقتصر 
يلجأ  بينما  السكان.  من   50% على  الزنتان  في  الوحيد 
المياه  حموالت  ينقلون  منفردين  سائقين  إلى  آخرون 

أكثر. يبلغ ضعفين  بسعر 
الشبكة  أن  أيضا  »المشكلة  إن  الرماح  ويقول 
وتحتاج  السبعينات  منذ  متهالكة  قديمة  النقل  وخطوط 
إلى إعادة بناء«، الفتًا إلى غياب شبكة للصرف الصحي، 
حقنها  عبر  الصحي  الصرف  مخلفات  من  التخلص  »فيتم 
في باطن األرض، وهو ما يهدد شبكة المياه الجوفية«.

الزنتان  بلدية  عميد  ويقول  بالمحروقات.  للتزود  الوقود 
60 عاما،  مصطفى الباروني، »نتيجة إهمال استمر طيلة 
بينها شح  كبيرة جدا  الجبل من صعوبات  تعاني منطقة 
المياه وغياب االتصاالت الجيدة والخدمات العامة، األمر 

البشري«. العنصر  الذي تسبب في هجرة 
من  محدودة  مبالغ  إال  تصلها  ال  مدينته  إن  ويقول 
عادل  بشكل  التوزيع  يتم  »وال  الحكومية،  المخصصات 
القطاع  من  االستدانة  إلى  يضطرها  ما  المدن،  بين 

المدينة«. احتياجات  لتلبية  الخاص 
ويرى أن »وضع الدولة المالي السيئ سببه أن حلقات 
وجود  ظل  في  متواصلة،  العام  المال  وإهدار  الفساد 

مؤسسات حكومية ال تعمل«.
الليبيين  طموحات  »سقف  الزنتان  بلدية  عميد  يتابع 
بعد ثورة 17 فبراير كان كبيرا«، مشيرًا إلى أن استمرار 
الزنتان  قريبا،  االنفجار  إلى  بالشباب  سيدفع  »التهميش 

ال زالت مظلومة في حقها من الثروة«.
والمنظمات  الحكومة  القرج،  محمد  المواطن  وطالب 
عامة  »مشاكلنا  ويقول  المساعدة.  بتقديم  الدولية 
المياه وغالء األسعار«، مضيفا »المياه تمثل حياة  نقص 
ال  لكن  طعام،  بدون  ألسابيع  العيش  ويمكن  يومية 

نستطيع الصبر على عدم شرب الماء ليوم واحد«.
الجامع  الوطني  المؤتمر  إلى  المنطقة  سكان  ويتطلع 
الذي دعت اليه األمم المتحدة في منتصف أبريل الجاري 

إن  المدينة  في  طبيب  يقول  التلوث،  هذا  وبسبب 
الكبدي  االلتهاب  بمرض  عديدة  إصابة  حاالت  هناك 

األطفال. بين  الفيروسي، خصوصا 
غرب  جنوب  كلم   170 بعد  على  الواقعة  الزنتان  في 
مغلقة،  والمصارف  خالية  تكون  تكاد  الشوارع  طرابلس، 
محطات  أمام  طويل  طابور  في  السيارات  تصطف  فيما 

في  أزماتها  من  ليبيا  تخرج  خارطة طريق  وضع  لمحاولة 
الجيش  وقائد  السراج  فائز  الوفاق  حكومة  رئيس  صراع 

حفتر. خليفة  الليبي 
الماضي  يناير   16 منذ  ليبيا،  غرب  جنوب  ويشهد 
عملية عسكرية أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة 
من  تلميحات  وسط  المنطقة،  على  للسيطرة  الليبية 
حكومة  مقر  طرابلس  العاصمة  على  هجوم  لشن  حفتر 
الجنوب  اجتاحت  أن  بعد  السراج  فائز  برئاسة  الوفاق 
النفط خالل األسابيع  وسيطرت على ما تبقى من حقول 

الماضية. القليلة 
األمم  وثقته  ومصر  اإلمارات  من  سري  دعم  وبفضل 
عام  منذ  تدريجيا  األفضلية  لحفتر  أصبحت  المتحدة، 
ترسلها  كانت  تعزيزات  بوقف  له  سمح  مما   2014
على  والضغط  الجنوب  في  حملته  خالل  جوا  طرابلس 
الطائرات  مهابط  بإغالق  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

النفط. بحقول 
جماعات  على  ويعتمد  حقيقية،  قوات  السراج  يملك  وال 
فيها  يعمل  التي  المباني  الكثير من  على  مسلحة تسيطر 

وزراؤه.
»الوضع  قائال  الشأن  الزنتان بهذا  بلدية  وعلق عميد 
االقتناع  إلى  األطراف  جميع  دفع  أمر  وهو  جدا،  محتقن 
بضرورة الوصول إلى حل ينهي األزمة ويحسن الخدمات 

المدن«. في 

المواطنون يدفعون ثمن الفساد واإلهمال 
وينتظرون ربطها بمنظومة النهر الصناعي 

المتوقف منذ 2010

50 % فقط من السكان يستفيدون من خزان 
مياه واحد الموجود بالمدينة
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<  ناشطون مناهضون لبريكست يتظاهرون أمام البرلمان
<  الممثل األوكراني فولوديمير زلنسكي

كييف ــ وكاالتلندن ــ وكاالت

أنقرة – وكاالت

الصوت الكردي حسم المعركة لصالح المعارضة

ضربة معنوية إلردوغان بعد هزيمة مرشحي »العدالة والتنمية« في أنقرة وإسطنبول
عامين  قبل  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  حذر 
التاريخية  العاصمة  في  األصوات  خسارة  من  حزبه  أعضاء 
على  االستفتاء  أثناء  وذلك  إسطنبول،  لتركيا  واالقتصادية 
أخفقنا  »إذا  إردوغان:  وقال  الجمهوري.  النظام  إلى  التحول 

في إسطنبول، سنفقد قاعدتنا الشعبية في تركيا برمتها«.
العاصمة  والتنمية،  العدالة  إردوغان،  حزب  فقد  وقد  أما 
التي  المحلية  االنتخابات  في  معًا  إسطنبول  وغالبًا  أنقرة، 
الجمهوري«، فهذه ضربة  الشعب  لصالح »حزب  األحد  جرت 
هذه  رغم  يزال،  ال  الذي  ولحزبه  إلردوغان  كبيرة  معنوية 

الخسارة، أكبر األحزاب التركية بكل المقاييس.
ويزيد من ثقل الخسارة، في حالة إعالن فوز حزب الشعب 
الجمهوري برئاسة بلدية إسطنبول بشكل نهائي، أن مرشح 
التركي،  للرئيس  المقربين  أكثر  أحد  كان  والتنمية  العدالة 
بن  السابق  البرلمان  ورئيس  اإلسالمي  الوزراء  رئيس  وهو 
في  بكثافة  شخصيًا  شارك  إردوغان  أن  كما  يلدريم.  علي 
حاسمة  المحليات  معركة  واعتبر  لحزبه  االنتخابية  الحمالت 

لترسيخ سلطته.
النهائية  النتيجة  بقيت  للطبع،  »الوسط«  مثول  وحتى 
الحزبين  من  كل  إصرار  مع  محسومة  غير  إسطنبول  لمدينة 
شهدت  التي  المدينة  بلدية  برئاسة  الفائز  هو  مرشحه  أن 
حزب  وأصر  بارز.  إسالمي  كسياسي  إردوغان  نجم  سطوع 
التي  الرسمية  غير  النتائج  في  الطعن  على  والتنمية  العدالة 
بفارق  أوغلو،  إمام  أكرم  الشعب،  حزب  مرشح  فوز  رجحت 

للغاية. ضئيل 
سيطر  التي  أنقرة  العاصمة  في  المعركة  حسم  ومقابل 
فإن  عقدين،  من  أكثر  منذ  والتنمية  العدالة  حزب  عليها 
حزب  مرشح  حصول  إلى  الرسميةأشارت  غير  األولية  النتائج 
الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، على 48.78 في المائة 
من األصوات مقابل 48.53 في المائة لمرشح حزب العدالة 

والتنمية بن علي يلدريم.
سعدي  تركيا،  في  لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئيس  وقال 
المحلية  االنتخابات  نتائج  على  االعتراض  مرحلة  إن  غوفن، 
إلى  وأشار  الثالثاء.  بعد ظهر  حتى  واستمرت  اإلثنين،  بدأت 
أن فروع اللجنة العليا لالنتخابات في أقضية الواليات التركية 
ستقيم االعتراضات خالل مدة ال تتجاوز اليومين، قبل تقديم 
الرئيسي  المقر  العليا لالنتخابات في  اللجنة  إلى  االعتراضات 

بأنقرة اليوم الخميس أو غدًا الجمعة.
في  المحلية  لالنتخابات  غيرالرسمية  النتائج  وأظهرت 
»العدالة  حزب  شّكله  الذي  الشعب«  »تحالف  فوز  تركيا، 
بنسبة  اليميني،  القومية«  »الحركة  حزب  مع  والتنمية« 

مقابل  الناخبين  أصوات  إجمالي  من  المئة  في   51.74
37.64 في المئة لـ»تحالف األمة« الذي يضم حزب »الشعب 

الجمهوري« وحزب »إيي« المعارضين.

أكرم إمام أوغلو النجم الصاعد
ينتزع  أن  يتوقع  الذي  الجديد  إسطنبول  حاكم  هو  من  لكن 
منذ  واإلسالميين  أردوغان  يد  في  بقيت  التي  المدينة  إدارة 
الصاعدين  النجوم  من  أوغلو  إمام  أكرم  يعتبر  1994؟  عام 
في سماء السياسة التركية، وينتمي إلى جيل الشباب نسبيًا 
إليه  ينتمي  الذي  الجمهوري  الشعب  حزب  قيادة  بعكس 

ويتزعمه كمال كليجدار أوغلو البالغ من العمر 71 عامًا.
من  بدأت  قد  السياسية  إردوغان  الرئيس  مسيرة  وكانت 
للبلدية  رئيسًا  انتُخب  عندما   ،1994 عام  إسطنبول  مدينة 
الدين  نجم  بزعامة  اإلسالمي،  الرفاه  حزب  عن  مرشحًا 
لعدة  السجن  إردوغان  ودخل  الحقًا  حله  تم  الذي  أربكان، 
قصيدة  إلقائه  بعد  حكومي  منصب  تولي  من  ومُنع  أشهر، 

دينية في مهرجان خطابي.
كذلك بدأ إمام أوغلو مسيرته السياسية من هذه المدينة. 

وتولى حزب الفضيلة اإلسالمي الذي ورث حزب الرفاه رئاسة 
بلدية المدينة حتى عام 2004. وكان حزب العدالة والتنمية 
 ،2002 عام  تركيا  في  الحكم  إلى  قد وصل  إردوغان  بزعامة 
المدينة  أن  أي   ،2004 منذ  حزبه  إدارة  إلى  المدينة  فعادت 
لم تخرج عن سيطرة األحزاب ذات الميول اإلسالمية منذ ربع 

قرن.

لهجة تصالحية
تحدث  إلردوغان،  والصدامي  الحماسي  الخطاب  وبعكس 
المدينة  في  حزبه  أنصار  أمام  تصالحية  بلهجة  أوغلو  إمام 
لجنة  إعالن  بعد  التركي  الرئيس  ألنصار  كالمه  موجهًا 
»إن  أوغلو  إمام  وقال  بسيط.  بفارق  تقدمه  عن  االنتخابات 
المتبادل،  وبالحوار  وتفاهم  باحترام  تجري  أن  يجب  العملية 
وأدعو رئيسي رجب طيب إردوغان إلى إبداء منتهى الحرص 
الوطن  لمصلحة  خدمة  التوتر  وتخفيف  المجال،  هذا  في 
والمنطقة. وأرجو التوصل إلى حل عادل بأقرب وقت ممكن، 

وتالفي إلحاق الضرر بسمعة تركيا دوليا«.

هجوم  ضحايا  أرواح  على  الغائب  صالة  أغلو  إمام  وحضر 
كرايست تشيرتش في نيوزيلندا قبل أقل من أسبوعين، وقرأ 
النمطية  الصورة  يناقض تماما  القرآنية. وهذا  اآليات  بعض 

عن حزب الشعب الجمهوري األتاتوركي العلماني.
وإمام أغلو من مواليد مدينة طرابزون شمالي تركيا عام 
اسطنبول،  جامعة  في  األعمال  إدارة  كلية  وخريج   ،1970
االجتماعية  الناحية  من  ومحافظة  متدينة  أسرة  من  وينحدر 
فوالده مؤسس  السياسي،  العمل  في  تاريخ طويل  لها  لكن 
الراحل  تركيا  وزراء  رئيس  بزعامة  األم  الوطن  حزب  فرع 

تورغوت أوزال في طرابزون.
لكنه  محافظة،  أسرة  من  ينحدر  بأنه  اوغلو  إمام  واعترف 
أصبح أكثر تحررًا وتبنى القيم الديمقراطية االجتماعية خالل 
السياسي  العمل  في  ينخرط  ولم  الجامعية.  دراسته  مرحلة 
الشعب  حزب  إلى  انضمامه  عام  وهو   ،2008 عام  حتى 
الجمهوري. وبعدها بعام فقط انتزع إمام أوغلو رئاسة بلدية 
األوروبي من اسطنبول من حزب  القسم  بيليكدوزو في  حي 
إمام  سيطر   ،2014 عام  انتخابات  وفي  والتنمية.  العدالة 

أوغلو وحزبه على البلدية ورئاستها وأقصى حزب أردوغان.

النجاح استثمار 
واستغل حزب الشعب الجمهوري األداء الجيد إلمام أوغلو 
الماضية،  الخمسة  األعوام  خالل  بيليكدوزو  حي  إدارة  في 
فرشحه في االنتخابات األخيرة لرئاسة بلدية إسطنبول التي 

تضم أكثر من عشرة ماليين ناخب و16 مليون نسمة.
وزار زعيم الحزب، كليجدار أوغلو، منزل حسن إمام أوغلو، 
ومازحه   ،2018 ديسمبر   13 في  طرابزون  في  أكرم،  والد 
عن  رسميًا  اإلعالن  عند  ابنك«  يد  نخطب  »جئنا  بقوله 

تسمية أكرم مرشحًا للحزب لرئاسة بلدية إسطنبول.
فرد عليه حسن إمام أوغلو بقوله: »لقد سبق وأن أخذت 
ونعطيك  طرابزون(  مدينة  أحياء  )أحد  آبات  آغجا  من  بنتًا 
اآلن شابًا أيضًا«. وخاض إمام أغلو حملة انتخابية منذ ذلك 
واستفزاز  االنقسام  إثارة  متفاديًا  وحكمة،  بجدارة  الوقت 

الناخبين. ولجأ إلى خطب ود مختلف قطاعات الناخبين.
معقل  تعتبر  التي  األحياء  في  الناخبين  إلى  يتوجه  وكان 
إلى  ويتحدث  شوارعها،  في  ويتجول  والتنمية،  العدالة  حزب 
وفي  العاديين.  المواطنين  ود  لكسب  مسعى  في  الناس 
شخصيًا  االنتخابية  الحملة  يخوض  إردوغان  كان  المقابل، 
أمام  خطابات  ثمانية  ألقى  أنه  لدرجة  حزبه،  عن  نيابة 

الناخبين في إسطنبول في آخر يوم من الحملة االنتخابية.
الحركة  حزب  مع  المتحالف  إردوغان،  حزب  تفادي  ورغم 
خالل  األكراد  الناخبين  استفزاز  المتشدد،  التركي  القومية 
بخسارة  كفياًل  كان  التحالف  هذا  لكن  االنتخابية،  الحمى 
حزب  امتنع  وقد  بكثافة.  أغلو  إمام  لصالح  الكردي  الصوت 
تقديم مرشحين  لألكراد عن  الموالي  الديمقراطية  الشعوب 
ال  التي  الكبرى  المدن  من  وغيرها  وأنقرة  إسطنبول  في  له 
يمثل األكراد فيها غالبية السكان، وبالتالي ذهبت أصواتهم 

للمعارضة.
وفي آخر تغريدة له قال إمام أوغلو: »الفائز في االنتخابات 
كلها  المدينة  خدمة  في  وآمل  كلهم،  إسطنبول  أبناء  هم 

بأسرع ما يمكن«.

الطعن في النتائج
الثالثاء،  والتنمية« عمر جليك،  »العدالة  وزعم متحدث حزب 
إنهم اكتشفوا »تناقضًا واضحًا« بين محاضر نتائج االقتراع 
وإسطنبول.  أنقرة  صناديق  في  األصوات  وفرز  عد  وجداول 
الطبيعي  »من  أنه  بأنقرة  صحفي  مؤتمر  في  جليك  وأضاف 
محاضر  بين  التناقض  لحل  االنتخابات  نتائج  في  الطعن 

النتائج وجداول الفرز«، داعيًا إلى احترام حق االعتراض.
كل  يتابع  والتنمية«  »العدالة  حزب  أن  على  جليك  وشدد 
مؤكدًا  باالنتخابات،  االقتراع  صناديق  في  به  أدلي  صوت 
على ضرورة صون كافة األصوات. وأوضح أن حزبه سيحترم 

أي نتيجة تفرزها صناديق االقتراع.

<  إمام أوغلو مرشح حزب الشعب التركي الذي أعلن فوزه برئاسة بلدية اسطنبول<   الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
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صفقة بقيمة 12 مليار دوالر

واشنطن تعلق تسليم تركيا مقاتالت »إف-35« ردًا على صفقة السالح الروسي
عاد التوتر إلى العالقات األميركية-التركية بعد إعالن واشنطن أنها ستعلق 
تسليم تركيا مقاتالت »إف35-«، وكذلك العمل المشترك معها على برنامج 
إتمام  األطلسي على  بعدما أصرت حليفتها في حلف شمال  الطائرات،  هذه 

صفقة كبيرة لشراء األسلحة من روسيا.
وبعد أشهر من التحذيرات، أكدت الواليات المتحدة، اإلثنين، أن قرار تركيا 
شراء منظومة الصواريخ الروسية »إس400-« ال يتوافق مع استمرار مشاركة 

تركيا في برنامج »إف35-«، إحدى أكثر الطائرات األميركية المقاتلة تطورًا.
سامرز  تشارلز  )بنتاغون(،  األميركية  الدفاع  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
جونيور، »بانتظار قرار صريح من تركيا باالمتناع عن تسلم نظام )إس400-(، 
تم تعليق عمليات التسليم واألنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية 
تركيا  اشترت  حال  »في  أنه  بيان  في  وتابع  تركيا«.  في  )إاف35-(  لطائرات 
منظومة )إس400-، فمن شأن ذلك أن يعرض برنامج )إف35- إلى الخطر«.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن تعامل تركيا عسكريًا مع 
الطرفين قد يمكن روسيا من الحصول على معلومات متعلقة بمنظومة »إف-
35« قد تدفعها إلى تطوير دقة منظومة »إس400-« ضد الطائرات الغربية. 
وأكد »بنتاغون« أنه بدأ بالبحث عن مصادر ثانية إلنتاج قطع »إف35-« التي 

يتم تطويرها حاليًا في تركيا.
وقال سامرز: »نأسف بشدة للوضع الحالي الذي تواجهه شراكتنا المتعلقة 
بطائرات إف35- مع تركيا، لكن )وزارة الدفاع( تتخذ تدابير احترازية لحماية 

االستثمارات المشتركة في التكنولوجيا الحساسة«.

طياروها  وبدأ  إف-35-إيه  طراز  من  مقاتلة  مئة  لشراء  تركيا  وخططت 
بالفعل بتلقي تدريباتهم في الواليات المتحدة.

وأكدت الشركة المصنعة لهذه الطائرات »لوكهيد 
مارتن« أنها تتوقع أن تصل قيمة العقود مع الشركات 

مليار   12 إلى  إف35-  لمقاتالت  قطع  لتصنيع  التركية 
دوالر.

تقارب مع روسيا
لبلد  بالنسبة  جدًا  نادرًا  أمرًا  روسية  منظومة  ويعد شراء 
الغربي  التحالف  )الناتو(،  األطلسي  عضو في حلف شمال 

الذي تشكل لمواجهة االتحاد السوفياتي.
من  يومين  قبل  األخير  المتحدة  الواليات  إعالن  وجاء 

حلف  منظمة  في  األعضاء  الـ29  الدول  خارجية  وزراء  اجتماع 
شمال األطلسي في واشنطن لالحتفال بذكرى مرور 70 عامًا 

على تأسيس التحالف.
الذي  إردوغان،  رجب طيب  التركي،  الرئيس  ويتطلع 

الغرب بشكل كبير في وقت ينفذ  ساءت عالقاته مع 
بشكل  الداخل،  في  المعارضين  ضد  أمنية  حملة 
إلى  إلى موسكو كشريك. وتحولت تركيا  متزايد 
ما  الروس،  للسياح  بالنسبة  المفضلة  الوجهة 

يشكل دعمًا مهمًا القتصاد للبالد.
وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف األسبوع 

الماضي تركيا، حيث أصر نظيره هناك مولود تشاوش أوغلو 

على أن عملية شراء منظومة أس400- ستمضي قدما. وقال تشاوش أوغلو 
تقديم  أمل  وعلى  به«.  ملزمون  ونحن  روسيا  مع  اتفاق  »لدينا  للصحفيين: 
بديل، وافقت الواليات المتحدة العام الماضي على بيع صواريخ »باتريوت« 
منع  الماضي  األسبوع  الشيوخ  مجلس  في  أعضاء  أربعة  واقترح  تركيا.  إلى 
تسليم طائرات »إف35-« إلى تركيا إذا اشترت منظومة »إس400-«. وأشاد 
السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، بقرار »بنتاغون« تعليق تسليم 

المقاتالت األميركية ألنقرة.

تجاذب مع واشنطن
وتدهورت العالقات بين تركيا والواليات المتحدة العام الماضي 
رسومًا  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  فرض  عندما 
جمركية إضافية أدت إلى تراجع الليرة 
التركية على خلفية محاكمة القس 
في  محتجزًا  كان  الذي  األميركي 
وتم  برانسون.  أندرو  تركيا 
وتحسنت  برانسون  عن  اإلفراج 
ما  على  التركي  بنظيره  ترامب  عالقة 
يبدو، فتحدث إليه قبل قراره المفاجئ سحب 

قوات بالده تدريجيًا من سورية.
عادت  ما  سرعان  لكن 
قلق  مع  الواجهة  إلى  التوترات 
إمكانية  من  المتحدة  الواليات 
المقاتلين  على  هجومًا  األتراك  شن 

األكراد المتحالفين مع واشنطن في سورية ومحاكمة الموظف في القنصلية 
األميركية في إسطنبول، متين توبوز، بتهم التجسس.

ترامب يشارك في احتفال »ناتو«
ومن المقرر أن تطرح قضية االختالف األميركي-التركي في اجتماع أعضاء 
حلف »ناتو« في العاصمة واشنطن، الذي سيشارك فيه ترامب إلحياء ذكرى 

قيام منظمة غالبًا ما يوجه إليها الرئيس األميركي سهام انتقاداته.
وإن كان »الخطر« الروسي يتصدر مجددًا أولويات الدول األعضاء الـ29، 
فإن الرئيس األميركي ال يبدي مخاوف بشأن الحلف سوى في مسألة واحدة، 
وهي تقاسم »األعباء« بشكل أفضل، ويحض في هذا السياق الدول األوروبية 
حد  على  باالعتماد  يتهمها  إذ  المشترك،  الدفاع  في  مساهمتها  زيادة  على 

قوله على اإلنفاق العسكري األميركي الطائل.
ويعمد الملياردير الجمهوري منذ وصوله إلى البيت األبيض مطلع 2017 
إلى انتقاد الحلفاء، ال بل يوحي في بعض األحيان بأنه يشكك حتى في جدوى 
من   »5« المادة  وهو  عليه،  يقوم  الذي  الجوهري  المبدأ  وصوابية  الحلف 
الميثاق التأسيسي المنظمة الذي ينص على أن أي هجوم على أي من الدول 
دولة  أي  بجانب  بالوقوف  الحلفاء  ملزمًا  جميعها،  على  هجومًا  يعد  األعضاء 

منهم تتعرض لعدوان خارجي.
ويصر ترامب بصورة خاصة على وجوب أن ترفع جميع الحكومات إنفاقها 
العسكري إلى مستوى 2 % من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول العام 2024 
تزال  ال  التي  ألمانيا  خاصة  بصورة  يستهدف  مطلب  في  تقدير،  أبعد  على 
بعيدة جدًا عن هذا الهدف مع توقع وصول إنفاقها إلى نسبة ال تتخطى 1.5 

% العام 2024.

البريطانية  الوزراء  رئيسة  عقدت 
تيريزا ماي اجتماع أزمة مع كبار وزرائها 
لمحاولة إيجاد مخرج لألزمة السياسية 
االتحاد  حّذر  فيما  »بريكست«،  بشأن 
انسحاب  مخاطر  تزايد  من  األوروبي 
لندن من التكتل بدون اتفاق األسبوع 

المقبل.
المنقسمين  وزراءها  ماي  وجمعت 
الى  التوصل  لمحاولة  بريكست  حول 
المقبلة، بعدما  الخطوات  اتفاق بشأن 
على  االتفاق  في  اإلثنين  النواب  فشل 
الذي  بروكسل  مع  التّفاقها  بديل 

رفضوه حتى اآلن ثالث مرات.
مهلة  لبريطانيا  بروكسل  وحددت 
االتفاق  لتمرير  ابريل   12 في  تنتهي 
من  الخروج  أو  بديل  على  التوافق  أو 
قد  ما  اتفاق،  بدون  األوروبي  االتحاد 
يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبرى. 
إلى قمة طارئة  ودعا االتحاد األوروبي 
هذه  لمتابعة  الجاري  أبريل   10 في 

األزمة.
مجلس  رفض  من  الرغم  وعلى 
الذي  لالتّفاق  مرات  ثالث  العموم 
أبرمته مع بروكسل، تقول ماي إن عدم 
موافقة النواب على أي بديل يعني أن 
اتّفاقها هو الخيار الوحيد، ما قد يعني 

تصويتا رابعا عليه هذا األسبوع.
والثالثاء قال كبير مفاوضي االتحاد 
ميشال  بريكست  ملف  في  األوروبي 
لبريطانيا  المنّظم  الخروج  إن  بارنييه 
التكتّل ال يزال ممكنا، لكنّه بات  من 

أقل ترجيحا.
عقدها  جلسة  خالل  بارنييه  وتابع 
لألبحاث  األوروبية  السياسات  مركز 
تزال  ال  لندن  كانت  »إذا  بروكسل  في 
ترغب باالنسحاب من االتحاد األوروبي 
)الذي  االتفاق  هذا  فإن  منظم  بشكل 
الذي  الوحيد«  هو  إليه(  ماي  توصلت 
الحصول  بريطانيا  بإمكان  سيكون 

عليه.
اتّفاق  دون  من  »الخروج  إن  وقال 
لم يكن يوما السيناريو المطلوب، لكن 
باتوا  الـ27  األوروبي  االتحاد  أعضاء 
مضيفا  االحتمال،  لهذا  مستعدين« 
التكتل  احتمال خروج بريطانيا من  أن 
ينظم  اتفاق  دون  المقبل  األسبوع 

العملية »يزداد يومًا بعد يوم«.

بحاجة لمزيد من الوقت
مع  ماي  أبرمته  الذي  االتفاق  ويهدف 
سلس  خروج  ضمان  إلى  بروكسل 
األوروبي  االتحاد  من  لبريطانيا 
وضمان  المالية  المسائل  وتسوية 
وإيجاد  المغتربين  المواطنين  حقوق 
 2022 عام  حتى  تمتد  انتقالية  فترة 
وبروكسل  للندن  تتيح  أقصى  كحد 

التوصل التفاقات تجارية جديدة.
مع  الحدود  إبقاء  اقتراحها  لكن 
بقاء  عبر  مفتوحة  إيرلندا  جهورية 
الوحدة  مؤقت ضمن  بريطانيا بشكل 

يلقى  األوروبي  لالتحاد  الجمركية 
معارضة شديدة لدى نواب كثر.

النواب  صوّت  الماضي  واألسبوع 
أن  من  المتخوّفون  البريطانيون 
مقاربتها  تغيير  ماي  رفض  يعرّض 
من  الخروج  لخطر  بريطانيا  للملف 
ثمانية  على  اتفاق،  دون  من  التكتل 
منها  أي  يحظ  لم  بديلة  مقترحات 

بالغالبية.
وليل اإلثنين تمت تصفيتها لتصبح 
صوتت  األغلبية  لكن  خيارات،  أربعة 
لم  النواب  أن  إال  كلها.  برفضها 
يستسلموا، حيث تم الكشف عن خطة 

لدفع ماي إلى إرجاء »بريكست«.
ليتوين  أوليفر  السابق  الوزير  وأقر 
من  بأنه  المحافظين  لحزب  المنتمي 
الصعب تمرير هذه الخطة في مجلسي 
أن  اعتبر  لكنّه  واللوردات،  العموم 
مع  باالشتراك  وضعها  التي  الخطة 
لحزب  المنتمية  كوبر  إيفات  النائبة 

العمال تستحق المحاولة.

وقاال في بيان إنه في حال توصّلت 
الحكومة أو البرلمان التّفاق في األيام 
»ستحتاج  يتوصّال،  لم  أو  المقبلة 
الوقت  من  لمزيد  المتحدة  المملكة 
الخروج  لتفادي  أبريل   12 موعد  بعد 

من دون اتفاق«.

مخاوف من الخروج دون اتفاق
البريطانيين  من  بالمئة   52 وصوت 
الذين شاركوا في استفتاء العام 2016 
لصالح االنسحاب من االتحاد األوروبي، 
بشأن  انقسامات  العملية  شابت  لكن 
العالقات  وشكل  االنفصال  شروط 

المستقبلية مع التكتل.
ماي  السياسية  الفوضى  وأجبرت 
على تأجيل خروج بريطانيا إلى ما بعد 
الموعد الذي تم تحديده في األساس 

في 29 مارس.
إرجاء  تريد  ال  الوزراء  رئيسة  لكن 
خوض  على  بريطانيا  سيجبر  أطول 
االنتخابات األوروبية. وهي قالت سابقا 
أن  مقبولة  غير  فكرة  أنها  »أعتقد 
انتخاب  البريطاني  الشعب  يُطلب من 
أعضاء جدد في البرلمان األوروبي بعد 
ثالث سنوات من استفتاء قرر بموجبه 

الخروج من االتحاد األوروبي«.
البرلمان  بارنييه  حّذر  المقابل  في 
التصويت  »عدم  أن  من  البريطاني 
األيام  في  االنسحاب  اتفاق  لمصلحة 
ثالث  ال  خيارين  أمام  يضعه  المقبلة 
او  اتّفاق  دون  من  الخروج  إما  لهما: 

طلب إرجاء أطول«.
ميل«  »دايلي  صحيفة  وأوردت 
بأن  يفيد  مسرّبا  حكوميا  تحليال 
سيقوّض  اتّفاق  دون  من  الخروج 
وسيؤدي  لبريطانيا  األمنية  القدرات 
إلى انكماش وإلى زيادة أسعار المواد 

الغذائية بنسبة 10 بالمئة.
وليل اإلثنين هُزم اقتراح التفاوض 
االتحاد  مع  دائم  جمركي  اتحاد  على 

األوروبي، بفارق ثالثة أصوات.

خبرته تمثيل دور الرئيس في مسلسل

زلنسكي يتصدر انتخابات الرئاسة األوكرانية وترحيب من موسكو
البرلمان البريطاني يطلب تأجيل الخروج

ماي تبحث عن مخرج لـ »بريكست« وتحذير أوروبي من االنسحاب دون اتفاق
 

الذي  زلنسكي  فولوديمير  الممثل  تصدّر 
نتائج  كبير  بفارق  السياسية،  الخبرة  إلى  يفتقر 
في  الرئاسية  االنتخابات  من  األولى  الدورة 
الرئيس  أمام  قوة  موقع  في  يضعه  ما  أوكرانيا، 
المنتهية واليته بترو بوروشنكو، في ظّل انعدام 
التقليدية  السياسية  بالطبقة  األوكرانيين  ثقة 

الغارقة بفضائح الفساد.
تمّكن  مفاجأة،  ترشحه  شّكل  وبعدما 
من  البالغ  األعمال  ورجل  الممثل  زلنسكي، 
السياسية  خبرته  تقتصر  والذي  عامًا،   41 العمر 
مسلسل  في  جمهورية  رئيس  دور  تأدية  على 
النتيجة  عبر  التوقعات  تخّطي  من  تلفزيوني، 

حققها. التي 
ويؤشر ذلك إلى سأم األوكرانيين من الطبقة 
الصعوبات  التقليدية بعد سنوات من  السياسية 

الفساد. الكبيرة وتكرار فضائح  االقتصادية 
االنتخابي  ببرنامجه  منتقديه  تشكيك  ورغم 
حرب  حالة  في  يعيش  بلد  حكم  على  وقدرته 
في ظّل توترات بين روسيا والغرب، نجح الرجل 
األحد،  األصوات  من   30,25% نسبة  تحقيق  في 
اللجنة االنتخابية بعد فرز  بحسب نتائج نشرتها 

92,55 في المئة من بطاقات االقتراع.
على  كبير  بفارق  بذلك  زلنسكي  ويتقدّم 
 53( بوروشنكو  بترو  واليته  المنتهية  الرئيس 

عامًا( الذي نال 15,94 في المئة من األصوات.
يوليا  السابقة  الوزراء  رئيسة  وحققت 
استطالعات  تصدّرت  التي  عامًا(   58( تموشنكو 
االنتخابية نسبة 13,39  الحملة  الرأي في بداية 

في المئة ما يعني استبعادها من المنافسة.
أي  ترصد  لم  إنها  االنتخابية  اللجنة  وقالت 
الدوليون  المراقبون  أشاد  فيما  كبير  تجاوز 
التي وفرت  بتنظيم هذه االنتخابات »التعددية« 
تصويتًا  وأتاحت  للناخبين  واسعًا«  »خيارًا 

»شفاًفا«.
وأمل االتحاد األوروبي في بيان بإجراء »دورة 
مشددًا  والشفافية«،  الحرية  تسودها  ثانية 

الديمقراطية  بالمبادىء  »التمسك  ضرورة  على 
واحترام إرادة الشعب األوكراني وتجنب التسبب 

بأي توتر ال طائل منه«.

تخوّف من »فوضى«
أبواب  على  الواقع  البلد  أوكرانيا،  وتعدّ 
مليون   45 عدد سكانه  والبالغ  األوروبي  االتحاد 
ورغم  أوروبا.  في  فقرًا  البلدان  أكثر  نسمة، 
الغرب،  نحو  بحزم  وتحولها  روسيا  من  ابتعادها 
استقاللها  منذ  أزمة  بأسوأ  حاليًا  البالد  تمر 
إلى  للغرب  الموالين  وصول  1991.وأعقب  عام 
جزيرة  لشبه  روسيا  ضمّ   ،2014 عام  السلطة 
البالد  شرق  في  نزاع  واندالع  األوكرانية،  القرم 
ألف   13 عن  اآلن  حتى  أسفر  االنفصاليين  مع 

قتيل.
يخض  لم  المألوف،  عن  خارج  وكمرشح 
فقرات  تأدية  مفضاًل  اعتيادية،  حملة  زلنسكي 
مواقع  عبر  مواقفه  وإطالق  فرقته  مع  كوميدية 
والقنوات  الصحف  بدل  االجتماعي  التواصل 

التلفزيونية.
في  جديدًا  وجهًا  مؤيدوه  يعتبره  حين  وفي 
بأنه  البعض  يتهمه  الجامد،  السياسي  المشهد 
إيغور  السمعة  السيئ  األوليغارشي  بيد  دمية 
ينفيه  ما  وهو  بوروشنكو،  عدو  كولومويسكي، 

زلنسكي.
حملته  مقرّ  من  بالنتيجة  زلنسكي  ورحّب 
أولى  خطوة  سوى  ليست  »إنها  قائاًل  الرئيسي 
فقط،  البداية  »هذه  متابعًا  كبير«،  انتصار  نحو 

لن نتراجع«.
بوروشنكو،  منافسه  كما  تأييده،  ورغم 
اتخذته  الذي  للغرب  الموالي  المسار  مواصلة 
أن  زلنسكي  يعتبر  سنوات،  خمس  قبل  أوكرانيا 

إجراء حوار مع روسيا أمر ال مفر منه.
باللغة  الوقت  معظم  غالبًا  الممّثل  ويتحدّث 
الروسية الحاضرة في الحياة اليومية األوكرانية، 
التي  الهوية  مسائل  حملته  في  يثر  لم  لكنه 
ما  االستقالل،  منذ  األوكرانيون  عليها  ينقسم 
سمح له بتحقيق نتائج مرتفعة في المناطق التي 

يتحدّث سكانها بالروسية.
وأعلن الكرملين االثنين أنه يأمل ب»عدم فوز 
حزب الحرب، بل حزب يبحث عن تسوية تدريجية 
في  أوكرانيا«،  شرق  جنوب  في  للوضع  وحقيقية 
على  زلنسكي  يفضّل  الكرملين  أن  إلى  إشارةٍ 

الرئيس المنتهية واليته.
»ديموكراسي  مركز  في  المحلل  وبحسب 
فإن  أوتيسيوك،  أناتولي  كييف  في  هاوس« 
»رد  هي  النتيجة  أن  معتبرًا  »سيفوز«،  الممثل 
النخبة  ضدّ  واحتجاج  الفساد  فضائح  على  فعل 
في  الفضل  لبوروشنكو  ويعطى  القديمة«. 
كان  جيش  وإنعاش  الغرب  من  بالده  تقريب 
يتهاوى وإطالق إصالحات اقتصادية، لكنه يتهم 
الرئيسية  القضية  الفساد،  محاربة  في  بتقاعسه 
في االنتفاضة الشعبية التي أوصلته إلى السلطة 

قبل خمس سنوات.
وأقرّ بوروشنكو بأنه »ليس مسرورًا«، مضيفًا 
»إنه درس قاس لي«. وشكر بوروشنكو الناخبين 
الذين »دعموا التوجه نحو حلف شمال األطلسي 
واالتحاد األوروبي واستقالاًل نهائيًا عن روسيا«.

واشنطن – وكاالت
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حرب بيانات سبقت إعالن استقالة الرئيس الجزائري

الجيش يتخلى عن بوتفليقة واستمرار الحراك الشعبي املطالب بـ »رحيل النظام«
للمرة  أمس  الجزائريون  استفاق  االحتجاجات،  من  شهر  بعد 
األولى منذ 20 عامًا من دون أن يكون عبدالعزيز بوتفليقة على 
وقف حراكهم  ينوون  ال  فرحتهم،  رغم  لكنهم  السلطة.  رأس 
المتظاهرين  من  للمئات  وفقًا  بكامله،  »النظام«  رحيل  حتى 

الذين تجمعوا أمس في ميادين عدة مدن جزائرية.
وحاول الرئيس الجزائري )82 عامًا( الذي اختفى تقريبًا عن 
التشبث  دماغية،  بجلطة  إصابته  إثر   2013 عام  منذ  اإلعالم 
من  الشارع،  لتهدئة  االقتراح  تلو  االقتراح  مقدّمًا  بالسلطة، 
رئاسية  لوالية  الترشح  ينوي  بوتفليقة  وكان  جدوى.  دون 
المجلس  إلى  استقالته  رسالة  الثالثاء  قدّم  أنّه  غير  خامسة. 

الدستوري، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الوطني.
عباءة  ارتدى  وقد  متعبًا،  المشاهد  بحسب  بوتفليقة  وبدا 
وجلس على كرسي متحرك. وقدّم رسالة استقالته إلى رئيس 
الرسالة  نص  في  وجاء  بلعيز.  الطيب  الدستوري  المجلس 
التي نشرتها وكالة األنباء الجزائرية »إّن قصدي من اتّخاذي 
نفوس  تهدئة  في  اإلسهام  هو  واحتسابًا،  إيمانًا  القرار  هذا 
مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتّى لهم االنتقال جماعيًا بالجزائر 
إلى المستقبل األفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا«.

الرئيس  جانب  إلى  نفسها  القاعة  في  موجودًا  وكان 
الجزائري، عبدالقادر بن صالح )77 عامًا(، رئيس مجلس األمة 
البالد  رئاسة  صالح  بن  يتولى  الدستور،  وبموجب  الجزائري. 
بالوكالة لمدة أقصاها 90 يومًا تجري خاللها انتخابات رئاسية.

رئيس أركان الجيش يعلن النهاية
ولكن النهاية الحقيقية لحقبة بوتفليقة تمثلت في بيان ألقاه 
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مساء 

الثالثاء، في اجتماع بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة 
انه محاوالت من  بدا  ما  أعقاب  البيان في  وجاء هذا  األركان. 
الجيش  قائد  من  التخلص  ببوتفليقة  المحيطة  المجموعة 
يتوان  لم  وبدوره،  إقالته.  عن  أنباء  تسريب  درجة  بلغت 
الجنرال صالح عن وصف المجموعة المحيطة بالرئيس السابق 

بـ»العصابة« في بيانه.
وأكد الفريق قايد صالح تأييده التام مطالب الشعب وتطلعاته 
النابعة من تمسكه بالشرعية  المشروعة، انطالقًا من قناعته 
الدستورية، إذ الشعب هو المصدر الوحيد واألوحد للسلطة. كما 
ذّكر قايد بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي إليجاد حل 
لألزمة منذ بداية المسيرات، والتي كان آخرها دعوته للتطبيق 
الفوري للمادة 102 من الدستور والتي تتيح عزل الرئيس في 

حال عجزه عن القيام بمهامه ألسباب صحية.
استحسن  الجزائري  الشعب  بأن  قايد صالح  الفريق  وصرح 
خير  بادرة  فيها  رأى  والتي  الجزائرية  القوات  بمبادرة  ورحب 
الشديد  األسف  مع  »لكن  مضيفا،  األزمة،  من  للخروج  وأمل 
قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت بل والتحايل من قبل 
ال  والذين  وتعقيدها،  األزمة  عمر  إلطالة  يعملون  أشخاص 
يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير 

مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البالد«.
وشدد على أن طموح الجيش الوحيد هو السهر على الحفاظ 
البالد،  واستقرار  أمن  وضمان  للدولة،  الدستوري  النهج  على 
»وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على 
»العصابة«  تلك  أن  إلى  مشيرًا  الجزائري،«  الشعب  مقدرات 
خالل  »من  المشروعة  الشعب  مطالب  على  االلتفاف  بصدد 
البالد  استقرار  زعزعة  إلى  ترمي  مشبوهة،  مخططات  اعتماد 

والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري«.
وتبذير  البالد،  عاشتها  التي  النهب  »عمليات  وبخصوص 
مقدراتها االقتصادية والمالية«، قال رئيس األركان الجزائري 

إن »هذه العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير 
شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب وال حسيب، مستغلة قربها 
أنها »تحاول هذه  المشبوهة«، مبينًا  القرار  من بعض مراكز 

األيام تهريب هذه األموال المنهوبة والفرار إلى الخارج«.
وتابع قائاًل إنه قد تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع 
كما  معهم،  التحقيق  حين  إلى  السفر،  من  األشخاص  بعض 
إقالع  منع  إجراءات  النقل  وزارة  في  المخولة  الهيئات  فعلت 
طبقًا  البالد،  مطارات  جميع  في  الخاصة  الطائرات  وهبوط 

لإلجراءات القانونية السارية المفعول.
وبخصوص البيان الصادر اإلثنين والمنسوب إلى الرئيس 
قبل  االستقالة  نيته  فيه  أعلن  والذي  بوتفليقة،  عبدالعزيز 
لتجنب  مهمة«  قرارات  و»إعالن  أبريل   28 في  مدته  نهاية 
»وفي  أنه  صالح  قايد  أحمد  الفريق  أكد  الدستوري،  الفراغ 
الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر االستجابة لمطالبه، 
أصدرت الرئاسة الجزائرية يوم 1 أبريل بيانًا منسوبًا للرئيس 
االنتقالية،  المرحلة  تخص  هامة  قرارات  اتخاذ  عن  يتحدث 
مشيرًا إلى أن البيان في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية 

وغير مخولة.«
وصفه  ما  إلى  بيانه  في  الدفاع  وزير  نائب  تطرق  كما 
بـ»االجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر 
على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور 
تأزيم  بغية  األزمة،  لحل  ومقترحاته  الجيش  مساعي  لعرقلة 

الوضع أكثر فأكثر«.
وكانت األنباء قد ترددت عن محاوالت بذلها شقيق الرئيس 
الحكم  مؤسسة  في  موقعه  لترسيخ  األخيرة  اللحظات  في 
للمخابرات  السابق  المدير  مع  سري  اجتماع  بعقد  وقيامه 
في  إقالته  تمت  والذي  توفيق،  بالجنرال  المعروف  الجزائرية، 
العام 2015. وفي ضوء مرض الرئيس وعجزه عن الحركة منذ 
2013، كان سعيد بوتفليقة هو المتحكم الحقيقي في  العام 

القصر الرئاسي، وفقًا لمقربين.

احتفاالت وتحذيرات في الشوارع
وفور إعالن نبأ استقالة بوتفليقة، سُمعت على الفور أصوات 
وتجمع  بالقرار.،  ترحيبًا  العاصمة  شوارع  في  السيارات  أبواق 
العاصمة  في  البريد  ساحة  في  المئات  األربعاء  أمس  صباح 
التي تتركز فيها التظاهرات االحتجاجية منذ 22 فبراير. ولكن 
المتظاهرين أكدوا أنهم لن يكتفوا باستقالة بوتفليقة، وأن 

مطلبهم منذ بداية االحتجاجات كان »رحيل النظام بكامله«.
وعلى غرار كثيرين غيره، قال ياسين صيداني وهو مهندس 
سّذج«،  لسنا  لكننا  سعداء  »نحن  عامًا:   40 العمر  من  يبلغ 

مضيفًا »سنواصل التظاهر حتى رحيل النظام«.
الشارع  إلى  نزل  أنه  طابو  كريم  السياسي  الناشط  وقال 
»ليس كسياسي وإنما كمواطن جزائري جاء لمساندة الحراك 
كافة  بمحاسبة  أيضًا  والمطالبة  العصابة  رحيل  إلى  والدعوة 

رموز النظام«.
التي  الجديد  المرحلة  تواكب  شعارات  المحتجّون  ورفع 
تعيشها البالد بعد استقالة بوتفليقة، مطالبين بتفعيل نص 
المادة 7 من الدستور )السيادة للشعب( وإسقاط المادة 102 

المقترحة من قبل قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح.
السيناريوهات الصعبة المقبلة

وفي ضوء أن مطالب الشعب الجزائري لم تقتصر على رحيل 
بوتفليقة، فإنه سيبقى من الصعب التكهن بالتسوية النهائية 
التي سترضي المحتجين في الشوارع. فاستقالة بوتفليقة تلزم 
المجلس الدستوري الذي يقوده الطيب بلعيز أحد أبرز رجاالت 
لرئيس  األخضر  الضوء  منح  بوتفليقة،  من  والمقرب  النظام 
مجلس األمة عبدالقادر بن صالح )الرجل المخلص لبوتفليقة( 
انتخابات  إجراء  غاية  إلى  المرحلة  هذه  في  البالد  لقيادة 
)المعينة  بدوي  نورالدين  حكومة  تسيير  ضمان  مع  رئاسية، 

من بوتفليقة( للبالد في هذه المرحلة.
طرف  من  رفض  موضع  هم  الثالثة  القوة  أقطاب  ولكن 
الشعب، وكذلك رئيس األركان قايد صالح الذي يراه كثيرون 
اتخذها  التي  القرارات  في  ومشاركًا  القديم  النظام  من  جزءًا 
قد  وكانت  عامًا.  عشرين  مدى  على  و»العصابة«  بوتفليقة 
ترددت تقارير غير مؤكدة عن وجود توجه لدى قيادة الجيش 
تجاوز عبدالقادر صالح رئيس البرلمان، وتعيين شخصية أخرى 
هذا  ولكن  الشارع.  برضا  تحظى  االنتقالية  المرحلة  لقيادة 
المادة  نص  في  تتمثل  دستورية  عقبات  أمامه  تقف  التوجه 
102 والتي تنص على أنه »في حالة استقالة رئيس الجمهورية 
الشغور  ويثبت  وجوبًا  الدستوري  المجلس  يجتمع  وفاته،  أو 
التصريح  شهادة  فورًا  وتبلغ  الجمهورية.  لرئاسة  النهائي 
ويتولى  وجوبًا  يجتمع  الذي  البرلمان  إلى  النهائي  بالشغور 
رئيس مجلس األمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 
لرئيس  يحق  وال  رئاسية  انتخابات  خاللها  تنظم  يومًا   )90(

الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية«.

ردود فعل دولية حذرة
أن  المتحدة  الواليات  اعتبرت  الخارجيّة،  الفعل  ردود  وفي 
وزارة  باسم  المتحدث  وقال  شعبها.  يقرّره  الجزائر  مستقبل 
الخارجية األميركية، روبرت باالدينو، إن »الشعب الجزائري هو 

من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة االنتقالية«.
من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان 
إلى  السعي  سيواصلون  الجزائريين  أّن  من  واثقة  فرنسا  أّن 
»انتقال ديمقراطي«. وقال في بيان: »نحن واثقون من قدرة 
بنفس  الديمقراطي  التحوّل  هذا  مواصلة  على  الجزائريين 
روح الهدوء والمسؤولية« التي سادت خالل األسابيع الفائتة. 
واعتبر لودريان أّن »صفحة مهمّة من تاريخ الجزائر تُطوى« 

مع استقالة بوتفليقة.

<   قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

<   بولسونارو  و نتانياهو أمام حائط البراق في القدس المحتلة

<    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء تقديمه العزاء لنجل جمال خاشقجي 

<   الظهور األخير لبوتفليقة أثناء تقديمه خطاب استقالته  <   مئات الجزائريين خرجوا للشارع احتفاال باستقالة الرئيس 

سعيا  عنصريا،  كثيرون  يعتبره  الذي  المتطرف 
االتفاق  وأثار  البرلمان.  لدخول  طريقه  لتسهيل 
بالقول  عنه  دافع  نتانياهو  لكن  واسعا،  اشمئزازًا 
أصوات  من  أي  إهدار  عدم  لضمان  يسعى  إنه 
المقبل.  ائتالفه  في  يفكر  وقت  في  اليمين 
الديموقراطية  »معهد  من  راهت  غدعون  وقال 
هو  الحقيقي  »موقفه  إن  البحثي  اإلسرائيلية« 
هذا  السجن.  من  واإلفالت  للحكومة  رئيسًا  البقاء 

دافعه األساسي«.
الليكود  اليميني  وحزبه  نتانياهو  ويخوض 
الوسط برئاسة غانتس.  معركة ضارية مع الئحة 
ائتالف  تقدم  األخيرة  الرأي  استطالعات  وتظهر 
كان  وإن  ضئيل  بفارق  واألبيض  األزرق  غانتس 

بعيدا جدا عن تحقيق غالبية مطلقة.
مرحلة  في  المشاورات  على  الكثير  يعتمد  وقد 
ما بعد االنتخابات لتشكيل ائتالف، لكن في الوقت 
أي  ترك  يبدو  ما  على  نتانياهو  يريد  ال  الراهن 
الرئيس  حليفه  أساليب  واستحضر  للصدفة.  شيء 
التي  الشرطة  بتوبيخ  ترامب  دونالد  األميركي 
األنباء.  أوردت  التي  اإلعالم  ووسائل  معه  حققت 
كما سلط الضوء على عالقته الوطيدة بترامب في 
إطار جهوده لتصوير نفسه رجل دولة ال بديل عنه.

الذي  بالقانون  المتعلقة  تصريحاته  أن  غير 
»الدولة  الصهيوني  الكيان  ويعد  الكنيست  أقره 
إثارة  األكثر  كانت  اليهودي«،  للشعب  القومية 
تعليقات  على  وردا  الماضي  والشهر  لالنقسامات. 
على  سيال  روتيم  اإلسرائيلية  الممثلة  نشرتها 
إن  نتانياهو  قال  االجتماعي  التواصل  مواقع 

لجميع مواطنيها« ويقصد  إسرائيل »ليست دولة 
.1948 بذلك الفلسطينيين من مناطق 

الجنسية  لقانون  »طبقا  انستاغرام  على  وكتب 
دولة  هي  إسرائيل  فإن  أقريناه  الذي  األساسي 
»مثلما  وأضاف  وحده«.  هو   — اليهودي  الشعب 
إسرائيل  ليست هناك مشكلة مع مواطني  كتبت، 
جميعا  مثلنا  متساوية  حقوق  لديهم  العرب. 
العربي  الجانب  في  استثمرت  الليكود  وحكومة 

أكثر من أي حكومة أخرى«.
ودافعت الممثلة غادوت عن سيال على حسابها 
بعضنا  تجاه  »التسامح  إلى  ودعت  انستاغرام  على 

البعض«.
وربما صب هذا الجدل في االتجاه الذي يريده 
السياسية  العلوم  أستاذ  حزان،  وقال  نتانياهو. 
يبدو  »األمر  القدس،  في  اليهودية  الجامعة  في 
أو  ممثل  على  يتهجم«  عندما  ترامب  يفعل  مثلما 
باالنتقادات،  جودوا  يقول  »وكأنه  أميركي،  فنان 

هاتوها، يا لحظي السعيد بكم«.
ليسوا   1948 فلسطينيي  إن  حزان  وقال 
بل  نتانياهو،  بخطاب  الوحيدين  المستهدفين 
»كل من ليس في معسكره السياسي هو بالنسبة 
لتصنيف  نتانياهو  مسعى  إلى  وأشار  خائن«.  له 
ائتالف غانتس باليساري و»الضعيف" رغم أن بين 

أعضائه ثالثة من قادة األركان السابقين.

الدعم الدولي
المعادي  المتطرف  اليميني  الخطاب  وبجانب 
أكبر  على  للحصول  نتانياهو  للفلسطينيين، سعى 

التاسع  في  العامة  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
االحتالل  حكومة  رئيس  يتردد  ال  أبريل،  من 
خطاب  اعتماد  في  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
لضمان  محاولة  في  للفلسطينيين  معاد  شعبوي 
رؤساء  كأطول  جديد  قياسي  رقم  وتسجيل  الفوز 
منذ  الحكم  في  بقاءا  الصهيوني  الكيان  وزراء 
بن  ديفيد   ،1948 عام  االحتالل  دولة  مؤسس 

جوريون.
إلى  مجددا  نتانياهو  يلجأ  االنتخابات  وقبيل 
إنها  منتقدوه  يقول  التي  اليمينية  الشعبوية 
الفلسطينيين  وشيطنة  وصم  حد  إلى  تصل 
لتوسيع  وآخرين   1948 مناطق  في  المقيمين 
من  مزيدًا  المحللون  ويتوقع  مؤيديه.  قاعدة 
األخيرة  األيام  في  المتطرفة  التصريحات  تلك 
تبدو  معركة  نتانياهو  يخوض  فيما  الحملة  من 
متقاربة النتائج مع شبهات بالفساد قد تؤدي إلى 

إليه. التهمة  توجيه 
وقال رؤوفين حزان أستاذ العلوم السياسية في 
على  سترونه  »ما  القدس  في  اليهودية  الجامعة 
بالتركيز  االستقطاب  بتصعيد  قيامه  هو  األرجح 
على خطاب: نحن في مواجهة اآلخرين. إنه يدرك 

أنها معركة وجود«.
نتانياهو  حذر   2015 في  االنتخابات  يوم  وفي 
 1948 الفلسطينيين في مناطق  الناخبين  أن  من 
كبيرة«  »بأعداد  االقتراع  مراكز  إلى  يتوجهون 
الدولة، حرص على أن ينشر  — وبحسب محققي 

موقع إخباري شريط فيديو تأكيدًا لكالمه.
الناخبين  إلقناع  مساعيه  واصل  العام  وهذا 
بيني  السابق  الجيش  قائد  الرئيسي  منافسه  بأن 
عربية.  سياسية  أحزاب  مع  سيتحالف  غانتس، 
إن  فيها  يقول  عبارة  يستخدم  اإلطار،  ذلك  وفي 
طيبي«  أو  »بيبي  بين  االختيار  الناخبين  على 
المعروف  السياسي  وإلى  لقبه  إلى  إشارة  في   —
المعارض  الطيبي  أحمد   ،1948 فلسطينيي  من 
 1948 فلسطينيو  ويمثل  للصهيونية.  الشرس 

17,5 بالمئة من سكان الكيان الصهيوني. نحو 

دافعه األساسي
لمركز  العام  المدير  نائبة  زاهر،  سوسن  وقالت 
من  الفلسطينية  لألقلية  القانوني  »عدالة« 
احتاللها  تم  التي  الفلسطينية  المدن  سكان 
»فقط  يرقى  ال  نتانياهو  خطاب  إن   1948 عام 
سابق  عن  العنصرية  إلى  حتى  بل  العنصرية  إلى 
له  سيؤدي  الذي  »وما  زاهر  وتساءلت  تصميم«. 
ضد  الشوارع  وفي  األرض  على  التحريض  هذا 

العرب؟«.
إلى  حاد  بشكل  االسرائيلية  السياسة  ومالت 
وقت  في  الماضية،  القليلة  السنوات  في  اليمين 
إزاء  األمل  بخيبة  الناخبين  من  العديد  يشعر 
وفي  الفلسطينيين.  مع  السالم  محاوالت  فشل 
إلى  المراقبون  نتانياهو يشير  انتهازية  مثال على 
اليميني  اليهودية«  القوة  »حزب  مع  أبرمه  اتفاق 

الفوز  في  فرصه  لتعزيز  الدولي  الدعم  من  قدر 
التواجد  على  حريصا  كان  ومثلما  االنتخابات.  في 
قبل  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بجانب 
الكيان  يمنح  قرار  على  يوقع  وهو  أسبوعين  نحو 
الصهيوني على الجوالن المحتلة، وقبلها القدس 
المحتلة، فمن المقرر أن يتوجه إلى موسكو اليوم 
الروسي فالديمير بوتين،  الرئيس  للقاء  الخميس 

أي قبل خمسة أيام فقط من االنتخابات.
الرئيس  مصاحبة  على  نتانياهو  حرص  كما 
البرازيلي جايير بولسونارو الذي وصل إلى الكيان 
أيام.  ثالثة  استغرقت  زيارة  في  األحد  الصهيوني 
التابع  البراق  حائط  اإلثنين  بولسونارو  وزار 
المحتلة  الشرقية  القدس  في  األقصى  للمسجد 
يقوم  التي  األولى  المرة  وهي  نتانياهو،  برفقة 
رئيس  برفقة  للمكان  بزيارة  دولة  رئيس  فيها 

وزراء إسرائيلي.
التي  الشرقية  القدس  في  البراق  حائط  ويقع 
احتلتها إسرائيل في يونيو 1967، وضمتها الحقا 
في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وينظر 
موافقة ضمنية  أنها  على  الزيارات  إلى هذه  غالبا 

على السيادة اإلسرائيلية على الموقع.
حجارة  من  الرجالن  دنا  قصيرة،  زيارة  وخالل 
الحائط في أجواء ماطرة ولمسا بأيديهما الحجارة 
بولسونارو  زيارة  وجاءت  ديني.  تقليد  من  كنوع 
بعد أيام من زيارة وزير الخارجية األميركي مايك 
في  اليهود(  لدى  )المبكى  البراق  حائط  بومبيو 
أول  ليصبح  نتانياهو،  برفقة  الفائت  مارس   21
بزيارة  يقوم  المستوى  رفيع  أميركي  مسؤول 

الموقع مع رئيس وزراء إسرائيلي.
القوي  دعمه  عن  مرارا  بولسونارو  وأعرب 
اكتوبر  في  رئيسا  انتخابه  وغداة  إلسرائيل. 
بالده  سفارة  مقر  بنقل  بولسونارو  وعد  الماضي 
الى القدس المحتلة على غرار ما فعل ترامب في 
األول من مايو 2018. اال أنّه تريث بعد ذلك في 

قراره ولم يعلن موعد نقل السفارة بعد.
داعميه  سيرضي  السفارة  نقل  قرار  كان  وإذا 
يجازف  بالمقابل  فإنه  اإلنجيلية،  الكنيسة  من 
الصادرات  بمقاطعة  العربية  الدول  بقيام 
سيلحق  ما  وهو  الحالل،  اللحوم  من  البرازيلية 

البرازيلي. باإلقتصاد  خسائر كبيرة 
بولسونارو  أعلن  السفارة،  نقل  من  وبدال 
مكتب  فتح  على  بالده  عزم  اسرائيل  من  األحد 
في  االقتصادية  بالشؤون  يعنى  دبلوماسي 
صحافي  مؤتمر  في  بولسونارو  وقال  القدس. 
إقامة  قرار  للتو  اتخذنا  »لقد  نتانياهو  مع  عقده 
االقتصادية  للشؤون  مخصص  دبلوماسي  مكتب 

المحتلة. القدس  والتكنولوجيا« في  والعلوم 
وزير  نائب  أعلن  التطور،  هذا  على  وردا 
المتعددة  العالقات  لشؤون  الفلسطيني  الخارجية 
الفلسطينية  السلطة  أن  اإلثنين  حجازي  عمار 
مع  العالقات  قطع  الى  تصل  قد  إجراءات  تدرس 
البرازيل، بسبب موقفها من مدينة القدس. وقال 
هذه  »مثل  إّن  الفلسطيني  الخارجية  وزير  نائب 
إليها  ينظر  التي  لألسس  انتهاكا  القرارات تشكل 

القانون الدولي لمدينة القدس الشرقية«.

يزور موسكو واصطحب بولسونارو لحائط البراق

نتانياهو يتبنى خطابا شعبويا للفوز في االنتخابات والهروب من السجن

الجزائر – وكاالت

تل أبيب – وكاالت

واشنطن - وكاالت

بعد مرور ستة أشهر على اختفاء جمال خاشقجي

السعودية تقدم »منازل بماليني الدوالرات 
ورواتب شهرية« ألبناء الصحفي القتيل

جمال  القتيل،  السعودي  الصحفي  أبناء  حصل 
الدوالرات«  »ماليين  بـ  منازل  على  خاشقجي، 
تمنحهم  كما  السعودية،  العربية  المملكة  في 
بعشرات  شهرية  »رواتب  السعودية  السلطات 
األلوف«، تعويضًا لهم عن مقتل أبيهم، حسبما أفاد 
مسؤولون سعوديون وأشخاص مقربون من عائلة 

خاشقجي جريدة »واشنطن بوست«.
ونقلت الجريدة عن مصادر سعودية، دون الكشف 
هويتها، أن أبناء خاشقجي األربعة، ولدين وبنتين، 
ربما   - أكبر  تعويضات  على  أيضًا  يحصلون  قد 
كجزء   - فرد  لكل  الدوالرات  من  الماليين  عشرات 
من مفاوضات بشأن »دية« من المتوقع أن تعقب 
الفصل في محاكمات المتهمين بقتل خاشقجي في 

األشهر المقبلة.
تسليم  الماضي  العام  سلمان  الملك  واعتمد 
منازل ورواتب شهرية تبلغ قيمتها 10 آالف دوالر أو 
تزيد لكل فرد من أبناء خاشقجي، وذلك في إطار ما 
وصفه مسؤول سعودي سابق بأنه إقرار بأن »ظلمًا 
كبيرًا وقع«، وأن ثمة محاولة قائمة لتصحيحه، وفقًا 

للجريدة األميركية.
وبحسب المسؤولين السعوديين، فإن ذلك يأتي 
للتوصل  السعودية  السلطات  من  جهود  إطار  في 
إلى ترتيب طويل المدى مع عائلة خاشقجي، بهدف 
ضمني هو ضمان استمرار أعضاء عائلة القتيل في 
إظهار ضبط النفس في بياناتهم العلنية حول مقتل 
أبيهم على أيدي وكالء سعوديين في اسطنبول قبل 

ستة أشهر.
حاد  نقد  أي  توجيه  عن  خاشقجي  أبناء  وامتنع 
للمملكة، رغم ما أثاره مقتل أبيهم من غضب عالمي 
بن  محمد  السعودي  العهد  لولي  موسعة  وإدانة 

سلمان، وفقًا للجريدة.
الحتواء  بثروتها  الملكية  العائلة  وتستعين 
السعودي  الصحفي  أوصال  وتقطيع  مقتل  تبعات 
الذي  الـ»واشنطن بوست«،  الرأي في  البارز وكاتب 
نقدية  معظمها  في  كانت  مقاالت  جراء  استهدِف 

لحكومة بالده، بحسب الجريدة األميركية.
وفي إطار تسوية مبدئية، تقول الجريدة إن كل 
جدة  في  منزل  على  حصل  خاشقجي  أبناء  من  ابن 
مسؤول  وقال  دوالر.  ماليين  بأربعة  قيمته  تقدر 
المدفوعات  تلك  إن  بوست«  لـ»واشنطن  سعودي 
دعم  بتقديم  المملكة  في  قديم  تقليد  مع  تتسق 

مالي لضحايا جرائم العنف أو حتى الكوارث الطبيعية، 
عائلة  إلرغام  المدفوعات  تكون  أن  فكرة  رافضًا 
خاشقجي على التزام الصمت، وأضاف: »هذا الدعم 

هو جزء من عاداتنا وثقافتنا ال غير«.
مصرفيًا  لخاشقجي،  األكبر  االبن  صالح،  ويعمل 
في جدة، وهو الوحيد بين إخوته الذي ينوي البقاء 
في السعودية، بينما يقيم إخوته الثالثة في الواليات 
المتحدة، ومن المتوقع أن يبيعوا المنازل السعودية 

الجديدة، بحسب أشخاص مقربين من العائلة.
يضطلع  الذي  وهو  خاشقجي،  صالح  ورفض 
بمسؤولية النقاش المالي مع السلطات السعودية، 
التعليق على األمر في اتصال هاتفي يوم االثنين مع 

الجريدة األميركية، كما تقول.
ونشرت الـ»واشنطن بوست« العام الماضي مقااًل 
البنتي خاشقجي، نهى ورزان، تحدثتا فيه عن آمال 
أبيهما في التغيير في المملكة العربية السعودية، 
لكنهما أكدتا أنه »لم يكن معارضًا«، ولم تتهما ولي 

العهد أو مسؤولين آخرين بالضلوع في قتله.
ورفض محاٍم من واشنطن، يمثل عائلة خاشقجي، 
النقاش مع الجريدة األميركية بشأن أي تعويضات 

تحصلت عليها العائلة.
وتوصلت وكالة االستخبارات المركزية األميركية 
إلى  »متوسطة  ثقة  بدرجة  إيه«  آي  الـ»سي 
أوامر  أعطى  سلمان  بن  محمد  أن  إلى  مرتفعة« 
بقتل خاشقجي، لكن الرئيس ترامب رفض قبول ما 
توصلت إليه الوكالة بشأن حليفه المقرب محمد بن 

سلمان، قائاًل: »ربما فعل، ربما لم يفعل«.
محمد  ضلوع  بقوة  سعوديون  مسؤولون  وأنكر 
بن سلمان في مقتل خاشقجي، واصفين عملية القتل 
يعتزمون  أعضاؤه  كان  فريق  نفذها  وحشية  بأنها 
قتلوه  إنهم  وقالوا  الرياض،  إلى  خاشقجي  إعادة 
القنصلية  مبنى  في  وبينه  بينهم  نشب  شجار  إثر 
بإسطنبول، حيث كان خاشقجي ينجز وثائق رسمية 
الزمة إلتمام زواج ثانٍ. وأعلنت السعودية استجواب 
21 شخصًا متهمين بقتل خاشقجي، بينهم سعود 
الملكي  البالط  في  اإلعالمي  المسؤول  القحطاني 

والمقرب من ولي العهد.
لجريدة  التنفيذي  المدير  رايان،  فِرد  ويرى 
أن  الجريدة،  نشرته  مقال  في  بوست،  واشنطن 
مقتل  من  أشهر  ستة  بعد  السعودية  السلطات 
تقديم  عبر  مراوغة«  استراتيجية  »تتبنى  خاشقجي 
فداء«  ككباش  بهم  التضحية  يمكن  »مسؤولين 
الغضب  حدة  وتخفيف  صورية  محاكمة  إلجراء 

العالمي.



األسبوع  هذا  إيجابية  مؤشرات  الليبي  النفط  سجل 
عالمية،  إعــام  ووسائل  اقتصادية  أوســاط  نقلتها 
لكن مخاوف متصاعدة بدأت تطفو على السطح عقب 
غسان  ليبيا  لدى  المتحدة  األمــم  مبعوث  تحذيرات 
لـ»إعادة  بحاجة  الباد  إن  فيها  قال  التي  سامة، 
االستثمار بسرعة في حقول النفط، ألن بعض الحقول 

قد نضبت«.
توقعات  األميركية  »بلومبيرغ«  وكالة  وأطلقت 
الليبي إلى  متفائلة بشأن ارتفاع مستوى إنتاج النفط 
اإلنتاج  ارتفاع  مع  سنوات،  ست  في  له  مستوى  أعلى 

من حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في الباد.
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ــال  وق
الباد  إنتاج  إن  المهندس مصطفى صنع اهلل،  للنفط 
بفضل  يوميا،  برميل  مليون  لـ1.2  وصل  النفط  من 

استئناف اإلنتاج من الحقل.
نتائجه  نشرت  ــرز«،  ــت »روي لوكالة  مسح  وأظهر 
اإلثنين، أن أكبر زيادة في إنتاج منظمة »أوبك« خال 
ليبيا، مع استئناف تشغيل  الماضي، جاءت من  مارس 
بقطاع  مهندس  عن  الوكالة  ونقلت  الشرارة.  حقل 
النفط، أن إنتاج الحقل بلغ 280 ألف برميل، بعد رفع 

حالة »القوة القاهرة« عنه واستئناف إنتاجه.
المبعوث  أن  إال  اإليجابية  المؤشرات  هذه  ورغم 
األممي حذر من »نضوب بعض الحقول«، ال سيما مع 

عدم وجود تمويل كاف لتطوير القطاع النفطي.
»بلومبيرغ«  وكالة  مع  مقابلة  في  أوضح  سامة، 
يمكنها  الازمة،  الجديدة  »التكنولوجيا  أن  األميركية، 
القيام بأعجوبة«، بيد أنه »ال يتم عمل أي شيء وفق 
تفتقد  النفط  مؤسسة  أن  سيما  وال  الحالي«،  الوضع 

الحصول على تمويل كاف للقيام بهذه المهمة.
المهمة  المؤسسات  إدارة  توحد  أن  ــاف  وأضـ
التحديات  لحل  األهمية  بالغ  ــر  »أم واالقتصادية 
عند  النفط  ــدات  ــائ »ع أن  خــاصــة  االقــتــصــاديــة«، 
إدارتها  تمت  إذا  كافية  ستكون  الحالية  مستوياتها 

بشكل أفضل«، وفق قوله.
وتابع المبعوث األممي: »ندرة االستثمار في قطاع 
قبل  من  الشديد  االقتراض  وكذلك  الليبي،  النفط 
البنوك المحلية، يضعف بشدة قدرة ليبيا على إنعاش 

االقتصاد«.
نحو  النفط  أسعار  صعدت  الماضي،  الجمعة  ويوم 

1%، مسجلة أكبر مكاسبها الفصلية في عشر سنوات 
وفنزويا  ــران  إي على  أميركية  عقوبات  من  بدعم 
ما  »أوبك«، وهو  تقودها  التي  اإلمدادات  وتخفيضات 
اقتصادي عالمي، بحسب  تباطؤ  القلق من  طغى على 

»رويترز«.
التزام  اهلل جدد  أن صنع  إال  التحديات،  ورغم هذه 
والمحاسبة  الرشيدة  الحوكمة  بمبادئ  المؤسسة 
ليبيا  أن  مؤكدا  المستثمرين،  ثقة  لتعزيز  المالية 
مخاطر  لتقليل  للمحاسبة  إضافية  آليات  إلى  بحاجة 
يسعون  الذين  أولئك  أمام  الطريق  وقطع  الفساد، 
النفط  لتصدير  المتاحة  الفرص  اغتنام  إلى  باستمرار 

بطريقة غير مشروعة.

في  »الشفافية  حول  اجتماع  خال  اهلل،  صنع  وقال 
السويسرية  الدولة  أمانة  استضافته  السلع«،  تجارة 
مجال  في  الشفافية  ومبادرة  االقتصادية  للشؤون 
الصناعات االستخراجية، هذا األسبوع: »مهمتنا تتمثل 
يخدم  وبما  شفافية،  بكل  الليبية  الموارد  إدارة  في 
الليبي، مع ضمان تكريس مبادئ  مصالح كل الشعب 
الحوكمة الرشيدة لصالح األجيال القادمة«، مشيرا إلى 
أكثر مسؤولية،  بناء مواطن  الشفافية تساهم في  أن 
المسؤول  السلوك  المبادرات من شأنها تحفيز  وهذه 

تجاه موارد الدولة«.
على  دأبت  للنفط  الوطنية  »المؤسسة  أن  وأوضح 
منذ  بانتظام  النفط  من  الشهرية  إيراداتها  نشر 
العطاءات،  إعانات  تنشر  كما   ،2018 يونيو  شهر 
واالستثمارات في المراحل األولى، والقدرات اإلنتاجية، 
لبيع  الرسمية  الشهرية  المؤسسة  أسعار  إلى  إضافة 

النفط الخام«.
التي  والمخاوف  اإليجابية  المؤشرات  بين  ومــا 
رهنا  االنتاج  استقرار  يبقي  األممي،  المبعوث  أطلقها 
الباد، وهو  واألمنية في  السياسية  األوضاع  الستقرار 
وجذريا  حاسما  مراقبين–حا  يتطلب–وحسب  ما 

لألزمة الليبية القائمة منذ 8 سنوات.

اقتصاد

كالم في األرقام

لتقنيات مستخدمة في سيارة 
»بريوس« الصديقة للبيئة، 

ستعرضها شركة »تويوتا موتورز« 
اليابانية لالستغالل المجاني.

ألف براءة اختراع

قالوا
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لتقديم  غريان،  بلدية  في  جديدة  وكالة  الوحدة  مصرف  إدارة  افتتحت 
الخدمات وتسهيلها للمواطنين، وتخفيف االزدحام.

رمضان  الغربي  الجبل  بمنطقة  الوحدة  مصرف  فروع  إدارة  مدير  وقال 
والو، إن منظومة »Q 6« التي تم تركيبها بوكالة غريان، حديثة ومتصلة 
بكل فروع مصرف الوحدة من غريان إلى سناون وطرابلس وكل المنطقة 
على  االطاع  حيث  من  للمواطن،  اإللكترونية  الخدمات  لتسهيل  الشرقية 
عملية  تتعدى  ال  التي  اإللكترونية  والمقاصة  الصكوك  وإيــداع  الحساب 

اإلنجاز فيها 72 ساعة بدال عن شهر وأكثر في السابق.
كل  تفعيل  إلى  األسطى،  علي  الجديدة،  الوكالة  مدير  أشار  جانبه،  من 
الفيزا وخدمات  الخدمات اإللكترونية والمرابحة اإلسامية وإصدار بطاقات 

»موبايل كاش«.

»الوحدة« يفتتح وكالة مصرفية في غريان

»على الكونغرس األميركي أن 
يدرس ما إذا كان سيقلص 
احتياطي الطوارئ النفطي 
الحكومي بعد ازدهار اإلنتاج 
المحلي، مما يقلص االعتماد 
على واردات النفط«.

وزير الطاقة األميركي 
ريك بيري

24
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3924دوالر أميركي
1.5625يورو

1.83الجنية االسترليني
0.3713الريال السعودي
0.3791درهم إماراتي
0.2075االيوان الصيني

2019 3 أبريل  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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يمر االقتصاد العالمي بحالة من الضعف، وهو ما يرجع إلى 
حد كبير إلى شعور عميق واسع النطاق بعدم اليقين. وتعد 
المصادر  أحد  الجارية  األميركية  الصينية  التجارية«  »الحرب 

الرئيسية لعدم اليقين.
الجمركية  التعريفات  فرض  تبادل  أن  ليست  المشكلة 
قطاعات  باستثناء  ربما  خاص،  بشكل  ضخما  تأثيرا  خلف 
هذا  تسبب  بــل  بعينها.  وصينية  أميركية  اقتصادية 
التواصل  مستقبل  على  الشك  من  ظال  إلقاء  في  الصراع 
انخفاض  إلى  بدوره  أدى  الذي  األمر  العالمي،  االقتصادي 
االستثمار واالستهاك في الصين والواليات المتحدة، وبين 

شركائهما التجاريين.
توسيع  على  الصينية  الدولة  عملت  ذلــك،  على  عــاوة 
دورها في االقتصاد. فقد عادت الشركات المملوكة للدولة 
الشباب  بين  المفضلة  الشركات  كونها  إلــى  أخــرى  مــرة 
المملوك  المصرفي  القطاع  أعين  وفي  عمل  عن  الباحثين 
الشركات  من  العديد  أن  برغم  حتى  كبير،  حد  إلى  للدولة 
اإلبقاء  وليس  الهيكلة  إعادة  إلى  تحتاج  للدولة  المملوكة 

عليها طافية بالكاد.
القطاع  في  عديدة  تواجه شركات  ذاته،  الوقت  في 
الخاص ندرة االئتمان وتكاليفه الباهظة، وتبدو حاالت 
السياسية  التدخات  أثبتت  وقد  ارتفاع.  في  اإلفاس 
أمد  منذ  القائمة  التماثل  عدم  أوجه  لمعالجة  الدورية 

بعيد بين القطاعين العام والخاص أنها غير كافية.
حالة  االقتصاد  يشهد  المتحدة،  الــواليــات  وفــي 
للدورة  الموافق  المالي  التحفيز  بعد  التراجع  من 
تأثيرات  يخلف  أن  المحتم  من  كان  التي  االقتصادية 
بنك  كان  للغاية،  قريب  وقت  حتى  معتدلة.  سلبية 
إحكام  على  حريصا  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي 
الفائدة  أسعار  تأثيرات  تأخر  مع  النقدية،  السياسة 
أقرتها  التي  الضريبية  التخفيضات  بفعل  ربما  األعلى، 

إدارة ترامب في ديسمبر 2017.
عن  صــادر  حديث  تقرير  يشير  أخــرى،  ناحية  من 

التصنيع،  في  الوظائف  أن  إلى  الخارجية  العاقات  مجلس 
يتزايد  حين  في  نسبيا،  نادرة  أصبحت  والتعدين  والبناء، 
الصناعات  من  مجموعة  في  المتاحة  العمل  فرص  عدد 

الخدمية األعلى إنتاجية.
اليقين.  عدم  حالة  إلى  السياسية  التطورات  تضيف  كما 
ففي الواليات المتحدة، ال أحد يدري ما إذا كانت االنتخابات 
 2020 عام  في  الرئاسية 
رئاسية  فترة  عن  لتسفر 
الحالي  للرئيس  ثانية 
إدارة  أو  ترمب  دونــالــد 
ديمقراطية جديدة تحكم 
إما من الوسط أو أقصى 
اليسار. واآلن أصبح نطاق 
السياسية  السيناريوهات 
تدابير  من  ــ  المحتملة 
ضد  االحــتــكــار  مكافحة 
الصحية  الرعاية  مخططات  إلى  الكبرى  الرقمية  المنصات 
أكثر  ــ  الضريبي  النظام  في  رئيسية  وتغييرات  الشاملة 

اتساعا مما كان عليه طوال عقود من الزمن.
القومية  كثيرا. فمع صعود  أوروبا  الوضع في  يختلف  وال 
ــزاب  األح اكتسبت  واليمين(،  اليسار  )مــن  والشعبوية 
على  استولت  أو  األرض  من  المزيد  للمؤسسة  المناهضة 
التطورات،  الدول. وفي ضوء هذه  العديد من  في  السلطة 
االتحاد  يقوم  أن  متزايد  نحو  على  المرجح  غير  من  يبدو 

األوروبي بإجراء اإلصاحات البنيوية المطلوبة بشدة.
على الصعيد االقتصادي، خلفت المشاكل األلمانية ــ التي 
كبير  بشكل  وتعرضها  الضخم  الصناعي  قطاعها  إلى  ترجع 
مختلف  في  مباشرة  غير  تأثيرات  ــ  الصين  في  للتطورات 
أنحاء أوروبا. وال تزال إيطاليا عالقة في فترة دامت عقدين 
بين  البطالة  ارتفاع  مع  المنخفض،  النمو  من  الزمن  من 

الشباب إلى مستوى ال يمكن احتماله )32 %(.
نهج  اتخذت  اإليطالية  الحكومة  أن  ذلك  من  واألســوأ 
القواعد  بشأن  األوروبي  االتحاد  مع  التعامل  في  المواجهة 
المالية، لكنها تفتقر إلى خطة مقنعة لتحقيق النمو الطويل 
االرتفاع  إلى  اإليطالية  السيادية  الديون  عودة  ومع  األمد. 
األمر  يخلو  ال  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %140 باتجاه 
من أسباب للقلق من تسبب ارتفاع العائدات على السندات 
في  ــ   2012-2010 الفترة  في  حــدث  كما  ــ  الحكومية 

استفزاز أزمة مالية.
يستجيب  قد  كيف  الواضح  غير  فمن  ذلــك،  حــدث  إذا 
يضيف  سوف  األحــوال،  كل  في  ــي.  األوروب المركزي  البنك 
القطاع المصرفي اإليطالي،  القوي إلى هشاشة  النمو  غياب 
النمو  رياح  مع  االرتفاع  إلى  المتعثرة  القروض  تميل  حيث 
ائتمانية  ضائقة  إلى  يؤدي  سوف  بدوره  وهذا  المعاكسة. 
تزال  ال  التي  بالقطاعات  ستلحق  التي  األضــرار  عن  فضا 

موفورة الصحة في االقتصاد اإليطالي.
كبرى،  انتقالية  بمرحلة  يمر  العالمي  االقتصاد  أن  الواقع 
آسيا،  في  وخاصة  الناشئة،  االقتصادات  لظهور  نظرا  وذلك 
والتحول الرقمي لنماذج األعمال وساسل العرض العالمية. 
وال  العالمية،  التجارة  من  متنامية  حصة  الخدمات  تشكل 

يزال البحث جاريا عن مصادر جديدة للميزة النسبية.
الواقع أن هذه االتجاهات االقتصادية والسياسية المتنوعة 
مجتمعة قد تؤدي أو ال تؤدي إلى أزمة عالمية أخرى أو توقف 
االتجاهات  هذه  تدعم  الحالين، سوف  من  أي  وفي  مفاجئ. 
هذه  ظل  وفــي  الــجــذري.  اليقين  عــدم  من  مطولة  فترة 
الظروف، ربما يبدو الحذر أفضل سياسة تنتهجها الشركات، 

والمستثمرون، والمستهلكون، بل وحتى الحكومات.
والدول  فالشركات  تكاليف:  با  ليس  ذاته  الحذر  لكن 
تكنولوجيات  في  الكافي  بالقدر  االستثمار  في  تفشل  التي 
مصيرها  يكون  ربما  المثال،  سبيل  على  جديدة،  رقمية 

الفشل واالستسام.

* أكاديمي اقتصادي وحاصل على جائزة نوبل
** موقع »بروجيكت سينيديكيت«

مايكل سبنس*

عدم اليقني العاملي

 االقتصاد العالمي يمر 
بمرحلة انتقالية كبرى 

لظهور االقتصادات 
الناشئة، وخاصة في آسيا

وليبيا،  الجزائر  بين  البرية  الحدود  غلق  استمرار  يعرقل 
تنفيذ اتفاقات تجارية مبرمة لتصدير المنتجات الجزائرية، 
بعدما تعرضت شحنات من األغذية بالمعبر الحدودي في 

تونس لصعوبات في إدخالها كبلد عبور تجاه ليبيا.
حدودها  عبر  جزائرية  منتجات  بعبور  تونس  وسمحت 
بعدما  الباد،  شــرق  أقصى  بتبسة  بوشبكة  مركز  من 
والفواكه  الخضر  من  بأطنان  محملة  شاحنات  انتظرت 
توضيح  دون  يوما   15 لمدة  وغيرها،  اللين  والقمح 
التفاق  مخالفا  اقتصاديون  متعاملون  اعتبره  ما  األسباب، 
تصريحات  حسب  البلدين،  بين  المبرم  األخضر«  »الرواق 

لـ»الوسط«.
البضائع  تنقل  حركة  لتسهيل  الــرواق  هذا  ويخصص 
اإلجـــراءات  وتبسيط  الحدودية  المراكز  عبر  التجارية 

الجمركية.
بتصدير  الجزائرية،  للجمارك  العامة  المديرية  وأفادت 
نحو 200 طن من البطاطا و200 طن من البصل األخضر، 
و10 مايين وحدة بيض دجاج، وكميات كبيرة من القمح 
اللين، فضا على حاويات محملة باألجهزة الكهرومنزلية، 

ومواد التنظيف، باتجاه ليبيا مرورا باألراضي التونسية.
دولي  مؤتمر  في  والجزائر  ليبيا  من  متعاملون  ووقع 
زراعية  منتجات  لتصدير  عقود  على  أخيرا  بــاإلمــارات، 
هذه  وتتعلق  الجاري.  أبريل  من  بداية  جزائرية  وغذائية 
العقود بتصدير منتجات البطاطا والتمور والبرتقال والثوم 

والبيض والعصائر.
الخطين  إحياء  إعــادة  ضــرورة  األعمال،  رجال  ويناشد 
آثار  لتعويض  وطرابلس؛  بنغازي  باتجاه  والجوي  البحري 

استمرار غلق المنافذ البرية على االقتصاد الجزائري.
الجزائرية  السلطات  فتح  إعادة  الوارد  حكم  في  وليس 
ما  وموريتانيا؛  تونس  باستثناء  الجوار  دول  مع  حدودها 
المصدرون  يلجأ  ليبيا  حالة  ففي  التجاري،  التبادل  يعرقل 
من البلدين إلى دولة ثالثة )تونس( إلدخال السلع، حيث 
كانت الجزائر ترمي من خال قرار غلق حدودها منع تسلل 
الفرنسية  الحرب  عقب  أراضيها  إلى  وإرهابيين  الساح 

بشمال مالي وسقوط معمر القذافي.
لمختلف  لوجيستية  سوق  إنجاز  أعلنت  الحكومة  لكن 
الحدودية؛  اليزي  بمحافظة  الجزائرية  والبضائع  السلع 
تنمية  إطار  وفي  ليبيا،  نحو  الصادرات  انطاق  لتسهيل 

معابر المنطقة لمواجهة شبكات التهريب.
إلرساء  خططها  عن  الجزائرية  التجارة  وزارة  وأعلنت 
الثاث  السنوات  خال  نتائجها  ستعطي  تصدير  ثقافة 
بوالية  الدبداب  دائرة  تحتضن  إذ  قولها،  وفق  المقبلة، 
إليزي، قريبا قاعدة لوجيستية، تكون محطة لتسهيل نقل 
البلدان  الدخول إلى باقي  ليبيا، ومن ثمة  الصادرات نحو 

األفريقية.
المناطق  تنمية  نحو  الــجــزائــري  التوجه  ويعكس 
التهريب  ظاهرة  المتصاص  رسميا  تحركا  الحدودية 
بالمخدرات  المتاجرة  اإلجــرامــيــة  المنظمات  ونــشــاط 

واألسلحة والبشر.
الوفاق  بحكومة  االقتصاد  وزارة  أقرت  المقابل،  في 
ــواردات  وال الصادرات  تجاه  تنظيمية  ــراءات  إج الوطني 
أبرزها إلغاء قرار منع التصدير لبعض السلع باإلضافة إلى 
آالف   10 بقيمة  األجانب بضائع وسلع  باصطحاب  السماح 

دينار.
وفي هذا السياق، وضعت له مصلحة الجمارك ضوابط 
عدة أبرزها إظهار فواتير السلع للتأكد من قيمة البضائع 
لمنع التجاوزات القانونية وكخطوة وقائية لضمان تطبيق 

القرار دون ضرر على االقتصاد الليبي.
الليبية  ــواردات  ال حجم  حول  رسمية  أرقــام  توجد  وال 
رسمية  غير  مصادر  لكن  فبراير،  ثورة  بعد  الجزائر  من 

تتمثل  سنويا،  دوالر  مايين  عشرة  نحو  عن  تتحدث 
أغلبها في استيراد الزيوت والعصائر والعجائن والسكريات 

والمنتجات الزراعية ومشتقات الحليب.

العام  في  البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ 
رسمية،  تقديرات  دوالر، حسب  مليون   40 بلغ  قد   2010
وهو ما اعتبره الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية 
المستوى،  دون  وقتذاك  مساهل  عبدالقادر  واألفريقية، 
إلى  مساهل  ودعا  مفهوم.  وغير  بالمبهم  األمر  واصفا 
المشكل  هذا  لحل  المناسبة«  الصيغة  إيجاد  »ضــرورة 
يسمح  حتى  الدولتين  في  القانوني  اإلطار  بتكييف  خاصة 

بانسياب البضائع المنتجة في كل منهما.
وذكر التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2016 أن 
والعراق وقطر  الجزائر واإلمارات وتونس  ليبيا ودوال مثل 
مساهمة  حيث  من  منخفضة  حصتها  زالــت  ما  وغيرها 

الصادرات البينية في إجمالي صادراتها.

صعوبات تعرقل تصدير املنتجات الجزائرية إلى ليبيا عبر تونس
متعاملون اقتصاديون اعتبروه مخالفا التفاق »الرواق األخضر«

الوسط–عبدالرحمن أميني

تقديرات رسمية: حجم التبادل 
التجاري بين البلدين 40 مليون 

دوالر في العام 2010

النمو  إن  للتخطيط  السامية  المغربية  المندوبية  قالت 
االقتصادي في المغرب تباطأ إلى 2.3% في الربع األول 
السابق،  الربع  في   %2.9 مع  مقارنة  الجاري،  العام  من 

معللة ذلك بتراجع في النشاط الزراعي.
 %14 حوالي  يشكل  الذي  الزراعي،  الناتج  وانكمش 
كفاية  عدم  بسبب   %4.8 اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 

األمطار، وفق بيانات نشرتها وكالة »رويترز«.
للقمح، تراجع  المغرب، وهي مستورد رئيسي  وتتوقع 
إنتاج الحبوب إلى ستة مايين طن في 2019 من 10.3 
مليون طن العام الماضي، وفقا لتقديرات البنك المركزي. 
الناتج غير الزراعي 3.3% في الربع األول، مدفوعا  ونما 
في األساس بالخدمات والتعدين. وزاد تشكل رأس المال 
الربع األول، بينما سجل نمو المعروض  3% في  الثابت 
الفترة  في   %4.1 عن  يذكر  تغير  دون   ،%4 النقدي 

السابقة.
الربع  في   %2.4 النمو  معدل  يبلغ  أن  المتوقع  ومن 

الثاني، وأن يستقر الناتج الزراعي دون تغير.

الدول  في  النمو  تباطؤ  للتنمية  اآلسيوي  البنك  توقع 
قوة  من  المزيد  يفقد  وأن   ،2019 في  آسيا  في  النامية 
الدفع في 2020. وحذر، البنك في تقريره آلفاق التنمية 
الحرب  بسبب  متنامية  سياسية  مخاطر  من  آسيا،  في 
التجارية المريرة بين الصين والواليات المتحدة واحتمال 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بدون اتفاق.
وأشار إلى أن دول آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 
دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، قد تسجل معدل 
نمو 5.7% هذا العام مقابل 5.9% في 2018 و%6.2 
في 2017. وتمثل توقعات 2019 تراجعا طفيفا بالمقارنة 
 .%5.8 عند  ديسمبر  في  الصادرة  البنك  توقعات  مع 
بالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن تنمو المنطقة 5.6 

% وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2001.
السياسة  من  النابعة  الضبابية  أن  إلى  البنك  وأشار 
المالية األميركية واحتمال انسحاب بريطانيا من االتحاد 
ما  بالتوقعات  يحدقان  خطران  اتفاق  بدون  األوروبي 
ويسبب  متقدمة  اقتصادات  في  النمو  لتباطؤ  يقود  قد 

ضبابية التوقعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورجح البنك اآلسيوي للتنمية أن ينمو اقتصاد الصين 
بنسبة 6.3% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته الصادرة 

في ديسمبر.

تباطؤ نمو اقتصاد املغرب 
إلى 2.3% في الربع األول

البنك اآلسيوي يحذر
من مخاطر الحرب التجارية

 < حاويات زيت نباتي جزائرية لدي وصولها إلى ليبيا

 < جانب من حقل الراقوبة النفطي جنوب غرب ليبيا )شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز (.

القاهرة ـ الوسط 

مؤشرات إيجابية للنفط الليبي وسط مخاوف »النضوب«
1.2 مليون برميل يوميا.. وتحذير أممي من ندرة االستثمار

ليبيا األكبر زيادة في إنتاج »أوبك« 
خالل مارس بعد استئناف تشغيل 

حقل الشرارة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الناتج  ينمو  أن  الــدولــي  البنك  توقع 
العام  في   %4 بنسبة  اإلجمالي  المحلي 
اللحاق  )تأثير   2020 العام   %6 و  الجاري 
في  المتوسط  فــي  و%1.3  بــالــركــب(، 
ارتفاع  يعني  مما  و2022،   2021 عامي 
نصيب المواطن الليبي من إجمالي الناتج 
العام  مستوى  عن   %64 بنسبة  المحلي 

.2010
الذي  هــذا  األســاس  خط  عند  وحتى 
البنك  توقع  متواضع،  بتفاؤل  يتسم 
 ،%10 نحو  التضخم  يبلغ  أن  الــدولــي 
الصرف  سعر  على  الضغوط  يزيد  مما 
الداخلية  االختالالت  تستمر  وأن  الرسمي، 
عجز  بلوغ  المنتظر  من  إذ  والخارجية، 
الناتج  3% من إجمالي  الموازنة إلى نحو 
ذلك  فــي  بما  المتوسط،  فــي  المحلي 
رسم  عن  الناتجة  اإلضافية  ــرادات  اإليـ
في  والعجز  األجنبية،  بالعمالت  المعامالت 
5% من  ميزان المعامالت الجارية بنسبة 

إجمالي الناتج المحلي.
المتوقع  »مــن  أنــه  البنك  وأضـــاف 
حماية  ــمــركــزي  ال الــبــنــك  ــواصــل  ي أن 
إلى  تراجعها  يقيد  بــأن  االحتياطيات، 
نهاية  بحلول  دوالر  مليار   76,5 حوالي 
نهاية  في  دوالر  مليار   79.2 )من   2022
أنه  افتراض  على  هــذا  ويقوم   .)2018
يمكن الحفاظ على االتفاق الحالي الهش 

غير  ــدور  ــال ب يتعلق  فيما 
السياسي للبنك المركزي«.

سيناريو بديل
البنك  قال  السياق  هذا  وفي 
تــقــريــر تحت  ــي  الــدولــي ف

أبريل  ـ  االقتصادية  اآلفاق  »ليبيا:  عنوان 
إال أن تبقي  لليبيا،  إنه ال يمكن   » 2019
على إنتاج النفط عند معدل مليون برميل 
 2019 العام  خالل  المتوسط  في  يوميا 
السنوات  يوميا خالل  برميل  مليون  و1.1 
ثلثي  يمثل  مــا  وهــو  المقبلة،  القليلة 

القدرات اإلنتاجية فحسب.
أن  إلــى  ــار  أشـ ــي  ــدول ال البنك  لكن 
غير  أمــر  المستدام  االســتــقــرار  تحقيق 
الذي  الراهن،  الوضع  سيناريو  في  وارد 
التأخر  مع  الموارد  على  التنافس  يحدده 
واستمرار  السياسي  الــصــراع  حــل  فــي 
االنقسام الداخلي وعدم قيام المؤسسات 
بوظائفها، وأن »هذا الوضع الهش يزداد 
حول  المتكررة  االشتباكات  بسبب  ضعفا 
التي  الكبيرة،  المدن  وفي  النفط  موانئ 
على  السيطرة  إلــى  الغالب  في  تهدف 

الثروة النفطية«.
البنك إن هذا الوضع يتطلب  وفي رأي 
على  التغلب  يمكنه  بــديــال  سيناريو 
الصعوبات القائمة إرادة سياسية متجددة 
هذا  ظل  وفي  ومؤسساته.  البلد  لتوحيد 
تدريجيا  تعيد  أن  لليبيا  يمكن  السيناريو، 
قبل  ما  إلــى  النفطي  إنتاجها  مستوى 
بحلول  يوميا(  برميل  مليون   1.6( الثورة 
إلى  سيقود  ما  وهو   ،2022 العام  نهاية 
 %9 بنسبة  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو 
وتراجع  الفترة  هذه  خالل  المتوسط  في 
سيتحقق   ،%5 حــوالــي  ــى  إل التضخم 
المدفوعات  وميزان  الموازنة  في  فائض 
هذا  وسيسمح   ،2020 عــام  نهاية  في 
األجنبية  احتياطاتها  ببناء  لليبيا  السيناريو 
نصيب  وسيزيد   ،2020 عام  من  ابتداء 

الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  الفرد من 
إلى حوالي 80% عن مستواه قبل الثورة.

المخاطر والتحديات
السياسي  الجمود  أن  إلــى  البنك  ونــوه 
واالجتماعية  االقتصادية  والنتائج  الحالي 
شديدة  بصعوبات  تلقي  به  المرتبطة 
والمهاجرين  المواطنين  عــاتــق  على 
الليبيين، وتفاقم من اآلفاق القاتمة، ومن 
الرئيسي  التحدي  أن  الصعوبات،  هــذه 
البالد  على  الحفاظ  هو  ليبيا  يواجه  الذي 
موحدة لمنعها من التشرذم ومن تسريع 

وتيرة العنف.
قرار  إلــى  البديل  السيناريو  ويحتاج 
سياسي يمكن دولة متماسكة من تنفيذ 

لتعزيز  الحاسمة  واإلصالحات  السياسات 
إطار  في  االستقرار  وتحقيق  المؤسسات، 
لتوليد  االقتصاد  وتنويع  الكلي،  االقتصاد 

وتحسين  الخاصة  الوظائف  من  يكفي  ما 
رفاهة السكان، على حد تعبير البنك.

تجديد  الرئيسية  السياسات  وتشمل 
حوكمة الدولة، وإعادة بناء البنية التحتية 
تحسين  مع  العامة،  الخدمات  واستعادة 
إصالح  خالل  من  االقتصادية  المؤسسات 
نظام الدعم، وترشيد حجم القطاع العام، 
أوضاع  الضريبي، وضبط  النظام  وإصالح 

القطاع المالي.
أنه  الــدولــي:  البنك  تقرير  في  ــاء  وج
ــدم وجــود دراســة  الــرغــم مــن ع »على 
على  ــة  األدل وقلة  الفقر  بشأن  منهجية 
الليبية،  األسر  لرفاهة  الراهن  المستوى 
الفقر، كما  للحد من  الظروف مناوئة  فإن 
المتدهورة  االقتصادية  األوضــاع  تسهم 

وعدم  العامة  الخدمات  ضعف  في  أيضا 
الكهربية ونقص  الطاقة  انتظام إمدادات 

الغذاء بصورة متكررة«.
في  »الفرق  هــذا  أن  التقرير  ــاف  وأض
السوق  بين  األجنبية  العمالت  أســعــار 
ينعكس  الرسمية  غير  والسوق  الرسمية 
المنتجات،  العديد من  أسعار  على  بالفعل 
األساسية  الغذائية  المواد  ذلك  في  بما 
العائدات  تسهم  المقابل،  وفي  واألدوية. 
الدوالر  الحصول على  الناتجة عن  الكبيرة 
النفطية  والمنتجات  الرسمي  بالسعر 
المساواة  عــدم  في  الرسمية  باألسعار 
تمتد  حين  في  للصراع،  أسبابا  وتخلق 
إلى  بها  المرتبطة  االقتصادية  التشوهات 

بلدان الجوار«.

إنتاج  رفع  إلى  البالد  طموح  إن  الدولي،  البنك  قال 
النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميا فرط في التفاؤل، 
الصراعات  نتيجة  المتكرر  اإلنــتــاج  تعطل  بسبب 

السياسية وانعدام األمن واإلصالحات واالستثمار.
وأوضح البنك، في تقرير حديث تحت عنوان »ليبيا: 
األنشطة  أن   ،»2019 أبريل  ـ  االقتصادية  ــاق  اآلف
حول  المتكررة  االشتباكات  بفعل  مقيدة  االقتصادية 
على  السيطرة  بهدف  النفطية  التحتية  البنية  مرافق 

الثروة النفطية.
برميل  مليون  من  أقل  ليبيا  إنتاج  أن  إلى  وأشار 
يوميا في المتوسط خالل العام 2018، مما أدى إلى 
انخفاض معدل النمو االقتصادي إلى 7.8 % بعد أن 
العام  في   %26,7 بلغت  قياسيا  النمو معدالت  سجل 
2017، إذ جاء هذا األداء االقتصادي القوي نسبيا بعد 

أربع سنوات من الركود بين عامي 2013 و2016.
وعلى الرغم من قلة انتاج النفط، إال أن البنك قال 
إن عائدات بيعه باإلضافة إلى رسوم بيع العملة وراء 
الـ3.9% من إجمالي  العامة لفائض  الموازنة  تحقيق 
سنوات   5 منذ  مرة  ألول   2018 العام  المحلي  الناتج 

من العجز الكبير.
التــزال  البالد  في  األجــور  أن  إلــى  البنك  وأشــار 
مئوية  كنسبة  العالم  في  المعدالت  أعلى  من  واحدة 
في   %41.3 سجلت  إذ  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  إلى 

بعد  جاء  الموازنة  فائض  أن  وأوضــح   .2018 العام 
ارتفاع عائدات النفط إلى 33.5 مليار دينار )%50.8 
العائدات  المحلي(، وكذلك بفضل  الناتج  إجمالى  من 
الجديدة على  الرسوم  الموازنة من  المدرجة في  غير 
إنه  قائال:  واستطرد  الصعبة.  بالعملة  المعامالت 
موازنة  في  تحقق  الــذي  الفائض  من  الرغم  »على 
العام إال أنها التزال غير كافية لتغطية فاتورة األجور 

ومصروفات الدعم«.
النفط  صـــادرات  ارتــفــاع  أن  عن  البنك  وتحدث 
الضعف  من  أكثر  العائدات  بزيادة  سمح  وأسعارها 
بالعام  مقارنة  دوالر(  مليار   27,6(  2018 العام 
الرسم  بسبب  ــواردات  ال كبح  تم  حين  في  السابق، 
الصعبة  بالعمالت  المعامالت  على   )%  183( المرتفع 
إلى  الوصول  على  المركزي  ليبيا  مصرف  وسيطرة 

المعامالت األجنبية«.
الجارية  المعامالت  ميزان  حقق  لذلك،  ونتيجة 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  1.7 قــدره  فائضا 
 ،)2017 عــام  المحلي  الناتج  إجمالي  )2.5%مـــن 
البالغة  األجنبي  النقد  بيع  رســوم  أن  إلــى  مشيرا 
والتهريب،  المضاربة  من  الحد  في  ساهمت   %183
وذلك  ليبيا،  في  األسعار  على  الضغوط  من  والحد 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  فرضها  أن  منذ 
إصالحات  حزمة  ضمن  الماضي  سبتمبر  في  السراج 

اقتصادية.
ولفت إلى أن معدل التضخم هبط إلى 9.3% في 
العام 2018، بعد أن سجل مستوى قياسيا في عامي 
2016 و2017 )27.2 % في المتوسط(، مما كان له 
للمواطنين،  الحقيقي  الدخل  انخفاض  على  سيئ  أثر 
إذ فقد الدينار نحو 80 % من قوته الشرائية. وأدى 
السنوات  مــدى  على  للتضخم  التراكمي  األثــر  هــذا 
األربع الماضية إلى »دفع المزيد من المواطنين إلى 
المساواة  العيش وفاقم من عدم  الفقر وشظف  هوة 

بينهم«.
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المتعددة  االتفاقات  إن  المنصوري،  أبوبكر  د.  المفوض،  الزراعة  وزير  قال 
المبرمة مع إيطاليا تحتاج إلى إعادة تفعيل، خصوًصا فى مجاالت تحسين اإلنتاج 

الحيواني والصيد البحري والوقاية للمنتجات والنباتات الزراعية.
جوزيبي  ليبيا  لــدى  اإليطالي  السفير  مع  اجتماع  خــالل  المنصور  وبحث 
لتسويق  آليات  لوضع  مشتركة  لجنة  تكوين  بطرابلس،  الوزارة  بمقر  بوتشينو، 
الزراعي  اإلنتاج  في  المصنع  نصف  أو  الكامل  سواء  البلدين،  كال  في  المنتجات 
الخبرات  من  االستفادة  اإليطالي  والسفير  الوزير  وناقش   . البحري  والصيد 
التنسيق  ومواصلة  المجال،  هذا  في  الخاص  القطاع  وتشجيع  ودعم  اإليطالية 
الحيوانية  األمراض  عن  المبكر  والكشف  البيطرية  المختبرات  مجال  في  التقني 

والصحة النباتية والحشرة الضارة إلنتاج النخيل.
االتفاقات  مجاالت  لتوسيع  بالده  تطلع  اإليطالي  السفير  أكد  جانبه،  من 

المبرمة بين البلدين في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية،.

4 اتفاقات مع إيطاليا تحتاج إعادة تفعيل
غصن  كارلوس  المقال  نيسان  شركة  رئيس  تعهد 
بـ»قول الحقيقة« في مؤتمر صحفي األسبوع المقبل، 
إفادة  أول  عن  ومعلنا  »تويتر«،  على  بذلك  مصرحا 
كلماته  وجــاءت  بكفالة.  عنه  ــراج  اإلف منذ  صحفية 
يعدون  المدعين  أن  ذكر  تقرير  من  ساعات  بعد 
على  حسابه  في  غصن  وقال  ضده.  جديدة  قضية 
الحقيقة بشأن ما حدث.  لقول  »أنا مستعد  »تويتر« 
مؤتمر صحفي يوم الخميس 11 أبريل«، وفق وكالة 
شركة  إلنقاذه  به  الكبيرة  اإلشادة  وبعد  »رويترز«. 
اإلفالس  شفا  على  كانت  أن  بعد  موتور«  »نيسان 
قبل عقدين، واجه غصن سقطة درامية هزت عالم 
صناعة السيارات وأثارت تساؤالت عن مستقبل تحالف 

»نيسان« مع »رينو« الفرنسية.
وألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر 
الماضي، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة 
الثقة بعد مزاعم بعدم اإلفصاح عن نحو 82 مليون 
دوالر من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى 

حسابات »نيسان« خالل األزمة المالية.
ماليين  تسعة  قدرها  بكفالة  غصن  عن  وأفــرج 
االتهامات ووصفها  الماضي. وقد نفى  الشهر  دوالر 
في  انقالب  ضحية  كان  إنه  وقال  سند«،  »بال  بأنها 
مجلس اإلدارة. وقال متحدث باسم االدعاء في طوكيو 
لـ»رويترز« بعد أن اتصلت به إنه ليس على علم بأي 

تحقيق جديد.

كارلوس غصن: مستعد لقول الحقيقة
السعر بالدوالرنوع الخام

69.70برنت

62.73غرب تكساس

66.93دبي

68.31سلة أوبك

66.74أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 3 أبريل 2019

كشفت مصلحة الطيران المدني عن رغبة 4 شركات أجنبية في 
تسيير رحالتها إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

لــوزارة  التابعة  المدني  الطيران  مصلحة  مدير  وقــال 
في  العين،  شايب  نصرالدين  الوفاق،  بحكومة  المواصالت 
أجنبية  طيران  شركات  أربع  »هناك  إن  »الوسط«  إلى  تصريح 
التونسية  الخطوط  وشركة  تركية  وأخرى  إيطالية  شركة  منها 
إلى  رحالتها  تسيير  في  ترغب  المالطية  الخطوط  وشركة 
معيتيقة  لمطار  ميدانية  ــارات  زي عــدة  بعد  وذلــك  طرابلس 
الزيارات لفريق  إلى أن »آخر هذه  العين  الجوي«. ولفت شايب 
رحالت  »استئناف  أن  على  مؤكدا  التركية«،  الخطوط  من  عمل 
طيران هذه الشركات إلى ليبيا ستكون خالل األشهر القادمة في 

حالة االستقرار األمني بالبالد«.
»الخطوة  إن  قال  الليبي  للطيران  الجوي  الحظر  رفع  وبشأن 
عبر  جيدة  إيـــرادات  وهناك  المدني  الطيران  لصالح  جيدة 
الخطوات  من  المزيد  ــود  »وج على  مؤكدا  العبور«،  طيران 
مع  مساع  »هناك  وأضاف:  الليبي«.  الطيران  بشأن  المصاحبة 
االتحاد األوروبي من أجل رفع الحظر على الطيران الليبي حيث 
المباحثات مازالت مستمرة حيال الموضوع ومن المبكر الحديث 

عن النتائج«.
 35 نحو  بلغ  معيتيقة  لمطار  الجوية  الرحالت  عدد  أن  يذكر 
الخطوط  لشركات  جلها  أومغادرة  قادمة  ســواء  يوميا  رحلة 
الرحالت  وتقتصر  الخاصة.  الشركات  وبعض  واإلفريقية  الليبية 
على تونس واألردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ إن الطائرات 

الليبية ممنوعة من دخول معظم مطارات العالم.
2014، حظر  قرر في شهر ديسمبر  األوروبي،  االتحاد  وكان 
دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية ألجوائه خشية عدم 

تمكن السلطات الليبية من ضمان سالمة الطائرات.

كشف تقرير دولي نشرته وكاالت تابعة لألمم المتحدة وجهات 
مانحة دولية أن أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة على 
الكوارث  أن  من  محذرا  أفريقيا،  في  خصوصا  المجاعة،  حافة 
المناخية والنزاعات تبقى األسباب الرئيسية لألزمات الغذائية في 

العالم في عام 2019.
التقرير الذي نشر في بروكسل تمهيدا الجتماع كبار الخبراء 
بشأن هذا الموضوع، قال إن الدول الثماني األكثر تأثرا بسوء 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  اليمن،  كانت  حادة  تغذية 
السودان،  وجنوب  والسودان،  وسورية،  وإثيوبيا،  وأفغانستان، 

والجزء الشمالي من نيجيريا، حسب وكالة »فرانس برس«.
وذلك  مفصلة  سنوية  دراسة  التقرير  على  القائمون  وأجرى 
أكثر  تواجه  التي  ـــ53  ال ــدول  ال في  للوضع  أعــوام  ثالثة  منذ 
الطوارئ  قسم  مدير  وقال  شعبها،  إطعام  أجل  من  الصعوبات 
في منظمة األغذية والزراعة )فاو( دومينيك بورغيون إن الدول 
األفريقية تضررت »بشكل غير متناسب«، إذ إن نحو 72 مليون 

شخص عانوا من جوع حاد.
على  يعتمدون  السكان  من   80% إلى  يصل  »ما  أن  وأضاف 
إلى  مشيرا  المجاعة«،  حافة  على  تقف  التي  الدول  في  الزراعة 
»حاجتهم إلى كل من مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإجراءات 
الدول  وضع  من   2019 للعام  التقرير  ويحذر  الزراعة«.  لتعزيز 
المجاورة للحروب التي تستقبل عددا كبيرا من الالجئين وتعاني 
التقرير خصوصا  ويشير  الغذاء.  مجال  بدورها من هشاشة في 
الجئين  استقبلت  التي  وتركيا  ولبنان  واألردن  »مصر  إلــى 
قادمين  الروهينغا  من  أفراد  وصل  حيث  وبنغالدش  سوريين، 
من بورما، وأوغندا التي استضافت الجئين من جنوب السودان 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكاميرون وبوروندي اللتان 
يصل إليهما الجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى وأيضا من 
الكونغو الديمقراطية، وكولومبيا واإلكوادور والبيرو التي يتدفق 

إليها مهاجرون فنزويليون«.

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد أن يسجل 
النمو العالمي في 2019 وتيرة أبطأ من التوقعات السابقة بسبب 
الخالفات التجارية والظروف المالية غير المؤاتية، لكن يرجح أن 

يحقق انتعاشا هشا في وقت الحق من هذا العام.
الدولي  البنك  مع  الربيع  اجتماعات  قبيل  لها  كلمة  وفي 
األسبوع المقبل في واشنطن، قالت الغارد إن االقتصاد العالمي 
عرضة للصدمات من جراء بريكست وارتفاع مستويات الديون 

والنزاعات التجارية، وكذلك للتوترات في األسواق المالية.
المتوقع  »االنتعاش  إن  األميركية  التجارة  غرفة  في  وقالت 

مضيفة  هش«،  العام  هذا  العالمي  للنمو 
التعاطي  منا  تتطلب  حساسة  فترة  »إنها 
معها بحذر«، حسب وكالة »فرانس برس«. 
وأضافت الغارد »من المفترض أن يخفض 
للنمو  توقعاته  الــدولــي  النقد  صندوق 
العالمي أكثر مقارنة بيناير، مع احتمال أن 
العالمي  االقتصاد  ثلثي  من  أكثر  يسجل 

تباطؤا في النمو.
التي تنعقد األسبوع  وتأتي االجتماعات 
المقبل–وتجمع بنوكا مركزية ووزراء مالية 

في واشنطن مرتين في السنة–على خلفية مفاوضات مشحونة 
بين بكين وواشنطن لحل نزاع تجاري مستمر منذ ثمانية أشهر.
ــا  وأوروب آسيا  في  النمو  لتباطؤ  الكئيبة  ــاق  اآلف وتسببت 
األميركي  التجاري  النزاع  استمرار  وكذلك  المتحدة،  والواليات 

الصيني، بتوتر متكرر في األسواق منذ العام الماضي.
وفي مطلع العام خفض الصندوق توقعاته عدة درجات عن 
توقعات سابقة بزيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 3.5% هذا 
العام والعام القادم. وصرحت الغارد بعد كلمتها »لقد شهدنا 
هذا التسارع المتزامن للنمو قبل نحو سنتين. إنه حاليا تباطؤ 
متزامن«، مضيفة أنها ال تريد المبالغة »ألننا ال نشهد ركودا«.

شركات أجنبية تتأهب 
للطيران إلى ليبيا

113 مليون شخص في 53 دولة 
على حافة  الجوع

توقعات بانتعاش »هش« 
لالقتصاد العاملي أواخر 2019

طرابلس ــ أحمد الخميسي 

»ليبيا: اآلفاق االقتصادية 
ـ أبريل 2019« تقرير 

للبنك الدولي يضع سيناريو 
بديالً للوضع الراهن 

 < كارلوس غصن

 < كريستني الغارد

األثر التراكمي للتضخم »دفع المزيد 
من المواطنين إلى هوة الفقر وشظف 
العيش وفاقم من عدم المساواة بينهم

توقعات بنمو الناتج املحلي 4% في 2019 و6% العام 2020

االستقرار المستدام غير وارد في سيناريو الوضع الراهن بسبب التنافس على الموارد واستمرار االنقسام

القاهرة ـ الوسط 

نصيب المواطن الليبي سيرتفع بنسبة 64% عن مستوى 2010 

 < أحد أسواق اخلضر والفاكهة طرابلس.

 <  منشآت مصفاة الزاوية بالقرب من طرابلس )بلومبرغ(

البنك الدولي: بلوغ النفط ملستوى 1.6 مليون برميل يوميا طموح مفرط في التفاؤل
القاهرة- الوسط

ليبيا / المالية العامة
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ريمونتاد ا!

نور الدين السيد الثلثي

صالح الحاراتي

ا فاصًل، في نجاحه أو فشله على حد سواء. لن  يـعد المؤتمر الوطني الجامع بأن يكون حدًّ
يتفق الرأي حول ما سيعتبر نجاحًا، فالمضمون الذي سيطرح للنقاش غير معلوم، وال مَن 
سيكون المشاركون فيه، وليس في الوقت المخصص له ما يسمح ببحث واسع لمحنة طالت 
أصحاب  تأثير  المؤتمر موضع شك شديد هو مدى  نتائج  يجعل  ما  تحت وطأتها.  المعاناة 
لهم  والذين  الواقع،  األمر  استمرار  على  المعقودة  المصالح  ذوي  والسلح،  المال  سطوة 
في قيام دولة والقانون ما يخشونه. سيقاومون كل تغيير ينذر بنهاية سطوتهم وحصاد 

فسادهم. أما مَن رحم ربنا في المشهد القائم اليوم فاستثناء ال يقاس عليه.
تقاسم السلطة »في الواقع محاصصة بين متنافسين على الثروة«، وسطوة الميليشيات، 
وتغييب القانون، وعمالة البعض، أركان لمنظومة تم ترسيخها على مدى السنوات الماضية؛ 
المناصب حيثما وُجد  التكالب على  البلد في فساد عظيم هو أوضح ما يكون في  أغرقت 
على  تقتصر  لم  هذه  الفساد  دائرة  إثراء.  وفرص  عام  مال 
واستغلل  القانون،  انتهاك  فهناك  العام؛  المال  سرقة 
السلطة، وتوظيف المركزية - المهلكة في ذاتها - لمحاباة 
األهل والمنطقة والمدينة والقبيلة، واإلفلت من المحاسبة، 
كانت  ما  ذلك.  لكل  نتيجًة  بالوطن  المحدقة  والمخاطر 
شعارات الوطن والثورة والدين غير جسر عبور، وما عاد في 

القادة خير أو قدوة.
في  لها  مصالح  على  تتنافس  دولية  قوى  المقابل،  في 
الكراسي.  على  يجلس  مَن  وفي  وموقعها،  البلد  موارد 
استلمت زمام األمر بالقوة وقرارات دولية، تملك من أدوات 
ما  بها  تفرض  ما  و»األصدقاء«  واإلكــراه  واإلغــراء  اإلقناع 
تريد. النموذج الحي - أو شبه الحي - لبضاعتها يتجسد في 
اتفاق الصخيرات وأجسامه، وإطاره المانع لقيام الدولة حين 
وقيام  الميليشيات  بحل  الكفيلة  اآلليات  وضع  عن  تغاضى 

المؤسسات العسكرية واألمنية الرسمية.
ليبيا جزء من عالم عربي متفسخ أخضعته الواليات المتحدة األميركية إلرادتها ومصلحة 
فيها سوء سلوك  الجديد  قديمة،  علقة  في  حكامه،  وأذلت  حقوق شعوبه،  عدوه، صادرت 
الواليات  أن  يظن  مَن  وأهم  سابقيه.  عن  األبيض  البيت  ساكنو  آخر  بهما  تميز  وعربدة 
المتحدة وشركاءها في »المجموعة الدولية« سيخصون الليبيين، من دون كل العرب، بكرم 
النوايا والدعم البريء. »دعمهم« أفضى إلى مخرجات الصخيرات وإلى تدخلهم في كل شأن، 
من إدارة الهجرة والسواحل واألموال، إلى وضع األساس لمباني مراكز الشرطة. ليس في 

تجربتنا معهم نموذج آخر يشير إلى قدر مبرر من التفاؤل أو الثقة المستحقة.
أركان  ذات  وعلى  القائم،  الوضع  استمرار  في  المصلحة  ذوو  لها  يعد  جديدة  مرحلة  أي 
وإن  العظيم،  الفساد  ذات  إلى  سيؤدي  القانون،  وتغييب  الميليشيات  وسطوة  المحاصصة 
شبكات  لبناء  أساس  والفساد  يصلحون،  ال  المفسدون  واألسماء.  والواجهات  الشكل  تغير 

الجريمة ال الدول.
أما عناء المقهورين في وطنهم وقوتهم، أمام المصارف وتحت الظلم، فلن يرفعه غير 

قيام عهد جديد تكون إطاحة الفساد، بأشكاله وأركانه، غايته.

القدم  كرة  في  وتستخدم  العودة،  أو  التعافي  تعني  إسبانية  كلمة  »ريمونتادا«  كلمة 
للتعبير عن عودة فريق ما للتعافي وللفوز بعد خسارة سابقة.

هذه الحالة من اإلرادة اإلنسانية الصلبة، التي تحدث في ملعب كرة القدم، تمضي 
أو مزمنة يمر بها أي  القيام بعد كبوة عارضة  إنسانية يتم فيها  إلى تفهم حاالت  بنا 
إنسان، وهذا أمر مهم وممكن ويؤكد أن ال شيء مستحيًل يقف أمام الذين يحاولون، 
الفردي يتعرض في مسيرة حياته إلى مطبات وكبوات، ولكن  فكل منا على المستوى 
محفزات  إلى  يحتاج  األمر  أن  واعتقادي  اإلحباطات،  تلك  عند  تتوقف  ال  أن  يجب  الحياة 
ذاتية تتلخص في اإلرادة والمثابرة واإلصرار وهي سر القيام بما يسمى »الريمونتادا«.

الحياة أمامنا مليئة بنماذج بشرية فردية عادت للتألق بعد أفول، ونفس األمر ينطبق 
على المجتمع، فالحياة تشهد أيضًا، »وهو ما يعنينا هنا« على مجتمعات عادت بعد أفول 

مثل ألمانيا..اليابان.. فيتنام.. وأخيرًا رواندا وغيرها.
وهنا وجب علينا أن نفهم كيف تحولت اإلرادة والمثابرة واإلصرار من قيم فردية إلى 
التألق والنهوض من  إلى  المجتمعات  التي عادت بتلك  الركائز  قيم مجتمعية. ونتبين 

كبواتها.
نعم األمر يحتاج إلى محفزات تقف أمام روح اليأس التي 
ينفثها المثبطون، التي تمأل الفضاء العام ولكن الشعوب 
الحية تقوم بعمل »ريمونتادا« ومحاوالت للنهوض عندما 
الفرد  كاإلنسان  تمامًا  السابقة،  محاوالتها  الفشل  يعم 
بإمكانه بعد إحباطات عديدة أن يقوم من عثرته وسقوطه.
ال أزعم أنني أعرف على وجه الدقة مسيرة كل المجتمعات 
التي عادت لتوهجها بعد أفول، وما هذه السطور إال محاولة 
مجتمعنا  في  وتطورها  الحياة  لعودة  ودعــوة  متواضعة 

واالستفادة من تجارب اآلخرين.
والسؤال هذه األيام: هل الليبيون قادرون على القيام بـ 
»الريمونتادا« ووضع أساس دولتهم المدنية الحديثة في 

الملتقي الوطني؟
االتفاق  خلل  من  بالمستقبل  تتعلق  فالمسألة  السؤال،  ذلك  عن  ستجيب  األيام 
وتداول  والشفافية  المشاركة  على  مبني  رشيد  مدني  حكم  نظام  أساسية،  ركائز  على 
السلطة ومحاربة الفساد، واالهتمام بالتعليم، واالقتصاد الحر ودعم المبادرات الفردية 
وفتح المجال أمام االستثمار وسن القوانين التي تدعم ذلك ودعم المصالحة والتسامح 

والوئام المجتمعي.
والتسامح  السلم  على  تقوم  التي  العلقات  من  مدني«  »نظام  على  تتأسس  دولة 
وقبول اآلخر والمساواة في الحقوق والواجبات، وتشكل ما يطلق عليه »الثقافة المدنية«، 
ثقافة تتأسس على مبدأ األتفاق؛ أي وجود حد أدني من القواعد التي تشكل حدودًا ال 
يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون »وهو يشكل القواعد المكتوبة- الدستور«. 
صور  لهم  تحدد  للناس،  اليومية  الحياة  بنية  تشكل  راسخة  ثقافة  غرس  بعده  وتأتي 
التبادل القائم على النظام ال الفوضي، وعلى السلم ال العنف، وعلى العيش المشترك ال 
العيش الفردي، وعلى القيم اإلنسانية العامة ال على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة.
وبالرغم من اإلقرار بحقيقة أن األسى لن ينسى بسهولة، ولن تمحى آثاره الوحشية 
وندوبه العالقة بالروح، ولكن بفيض من نور التسامح والعفو تهدم أبواق الثأر والجهل 

والفرقة والتوحش.
بلدنا »رغم صرخات أهل اليأس والقنوط!!« تستطيع أن تكون مثااًل حيًا على قدرة 
الشعوب على النهوض من أحلك الظروف في حال توافر رؤية واضحة وإرادة سياسية 
وشعبية لتنفيذها، وتبق اإلرادة شمعة األمل للخروج من عمق المعاناة وعتمة ردهات 
التخبط وقمم القنوط، وهي السلح القوي الفعال ضد المستحيلت والمحاولة الحقيقية 

التي تساعدنا وتمكننا من الوقوف بعد االنكسارات.

الدكتور عادل عزيز

إسالميون بال وطن

في  بداياته  كانت  وإن  للتدين،  جديد  وجه  ظهر  إيران، 
مصر، إال أن المروج األكبر له كان التيار السلفي- حجازي 
ولكن  وعظيًا،  دعويًا  كان  بداياته  في  التيار  هذا  الهوى. 
مع تطور الصراع في أفغانستان، تم استغالله من أطراف 
الصراع للتحفيز وتجميع األتباع لخوض تلك الحرب بالنيابة 
الصراع.  ذلك  تخوض  كانت  التي  الحقيقية  األطراف  عن 
منتصف  الالحقة،  المرحلة  هذه  في  التدين  تلون  وبهذا 
عزام  كعبداهلل  برموزها  الجهادية،  بالصبغة  الثمانينات، 
المد  هذا  استطاع  وغيرهما.  سياف،  الرسول  رب  وعبد 
األتباع  من  كثير  تكثيف  المنطقة  حكومات  مع  بالتواطؤ 
والموالين، الذين كان تواجدهم في أفغانستان كظاهرة 
جبل الجليد، فالعدد الفعلي في أفغانستان لم يكن يعكس 
الحجم الحقيقي للتعاطف والمواالة التي كان يحظي بها 
هذا التيار، وانتشرت أدبيات الجهاد وتنوعت أشكالها من 
الوقت  ذات  في  والفيديوهات.  الكاستيات  إلى  الرسائل 
حاول التيار السلفي في أرض الحجاز أن يتمدد من خالل 
والسنة  الوهابية-،  التوحيد -بصيغته  طرحه قضايا مثل 
التي  والبراء،  كالوالء  ومفاهيم  الحنابلة،  يفهمها  كما 
المنتشرة في  السياسية  اإلسالموية  التداخل مع  عكست 
الوعي  شكلت  التي  المؤثرات  شكل  يعكس  هذا  مصر. 
الديني لجيل الصحوة في ليبيا، الذي تضخم في النصف 
تغص  المساجد  أصبحت  بحيث  الثمانينات،  من  الثاني 
المراهقة  سنوات  بين  أعمارهم  تراوحت  الذي  بالشباب، 
المرحلة  أو متواجد في تلك  الثالثينات، وكل مراقب  إلى 
»وهو  المنجز  جيل  غياب  يالحظ  أن  بسهولة  يستطيع 
كان  الذي  األربعينات،  أفراده  أعمار  تجاوزت  الذي  الجيل 
في الغالب مرتبطًا عائليًا، ومستنزفًا بمشاغل سلة الخبز، 
مع بعض االنفتاح النسبي الذي يملكه من خالل تعرضه 
يجعله  الذي  األمر  متباينة،  فكرية  لتيارات  الستينات  في 
غير مناسب للحالة النفسية المراد تشكيلها، التي تسمح 
بالتحفيز واالجتذاب من أجل التوظيف لخوض الصراعات 
بالنيابة«، األمر الذي يمثل االستهداف المنظم من أجل 

تشكيل وعي الفئة العمرية المستهدفة.
ومع تغير المشهد باالعتقاالت الجماعية التي حدثت مع 
نهاية الثمانينات، التي كانت بعد حدوث التوافقات بين 
ملف  وإقفال  السوفياتي،  االتحاد  بتفكك  الكبرى،  القوى 
الحرب األفغانية، تغول الخطاب السلفي الوهابي مع تقهقر 
التيار الجهادي، بعد استهدافه من قبل دهاقنة المدرسة 
السلفية من أجل نزع الشرعية عنه لصالح خطاب أقل حدة 
ومواجهة لحكومات األمر الواقع. فكانت فترة التسعينات 
الذي  السلفي،  المد  مرحلة  هي  الثانية  األلفية  وبدايات 
ابتدأ كخطاب موحد، ولكنه سرعان ما تحول إلى خطاب 
المدارس  كل  نفي  أجل  من  بطريقته  ومتشدد  متنوع 
اإلسالمية األخرى، عدا المدرسة الحجازية برؤيتها للتاريخ 
والزيتونة  األزهر  تصفية  فتم  اإلسالمي.  والواقع  والفكر 
وكل خطاب سني ال يتماشي مع الرؤية الحنبلية/ التيمية/ 
الوهابية. ومن خالل التبعية والمركزية الطقوسية لمكة 
والمدينة، استطاع التيار الحجازي أن يصفي كل خصومه 
المطلق  الوالء  يكنون  أتباع  بواسطة  وذلك  الشارع،  من 
والتبعية غير المشروطة لرموز هذا المشروع. كانت هناك 
تولدت من  الفترة  تلك  إبان  واالرتدادات  العقبات  بعض 
خالل موقف الشيوخ الحجازيين من الغزو األميركي للعراق، 
والتناقض الذي خلقه اإلعالم الدولي السعودي متمثاًل في 
قنوات األمراء وحياتهم الخاصة، لكن كل هذه القضايا لم 
تمنع من التمدد وذلك من خالل عزل رموز التيار الديني 

وتتمخض،  تختمر  مازالت  التي  العربي،  الربيع  تجارب 
كشفت كثيرًا عما كان يجهله أهالي هذه المجتمعات عن 
السياسي،  واالستبداد  الديكتاتورية  فذريعة  أنفسهم. 
أســاس  على  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  والمفاضلة 
بمكوناته  المجتمع  هو  تبقى  وما  ارتفعت  قد  الــوالءات، 
سقف  كان  التنافي.  حد  أحيانًا  والمتناقضة  المتضادة 
األحداث  تتابع  ومع  له،  حدود  ال  والتطلعات  الطموحات 
والخواء  الوعي  زيف  تكشف  معطيات  تراكمات  والوقائع 
القيمي والعدمية األخالقية المتدثرة بكل أنواع األوشحة 

والمتخفية تحت الشعارات المفخمة.
على  تتمايز  وال  متداخلة  المجتمعات  هذه  مكونات 
كمكون  االجتماعية  المكونات  فهناك  واحــد،  مستوى 
القبيلة، والفكرية كاأليديولوجية الدينية  المدينة مقابل 
كالمقاربة  واالقتصادية  القطرية،  البراغماتية  مقابل 
النفعية المصلحية مقابل القيمية. هذه المكونات تجمع 
األفراد وتفرقهم، بحيث تبدو في بعض األحيان أنها أكثر 
حضورًا من األفراد أنفسهم، وقد يتواجد أكثر من مكون 
في فرد واحد بحيث يؤدي في بعض األحيان لتذبذب في 

المواقف وتأرجح في االختيارات بين النقائض.
الحر  التمايز المجتمعي، ينعكس في ديناميكيات  هذا 
كة داخل هذه المجتمعات مع ما يصاحبها من تدافعات 
وتداخالت وتجاذبات تحدد مجال واتجاه الحركة المحصلة 

والنتائج المتكونة من هذا الحراك.
تختلف المجتمعات في فاعلية وحجم كل عنصر، ففي 
هي  واأليديولوجية  القبلية  العناصر  كانت  الليبية  الحالة 
األكثر حضورًا وتأثيرًا مع ما استتبعها من تقسيمات داخل 
العامل  كان  التي  المصرية،  الحالة  خالف  على  المجتمع، 
والتدافع  للحراك  الكاتليست  هو  والنفعي  األيديولوجي 

المجتمعي.
المكون األيديولوجي- اإلسلم محاولة التطبيق

لكل  ولكن  كبير،  اإلسالمية  الحركات  بين  المشترك 
جماعة خصوصيتها وتميزها، مما يجعل التكتيل ومحاولة 
صف كل الجماعات تحت عباءة واحدة فيه بعض التجاني، 
أجازف  فلن  هنا  تعنيني  التي  هي  الليبية  الحالة  أن  وبما 
وعضوية  جينولوجية  ارتباطات  وجــود  رغم  بالتعميم، 
ال  أمــرًا  التعميم  تجعل  الجماعات  هذه  بين  ومصلحية 

مندوحة منه أحيانًا.
فاإلسالميون  قلياًل«.  متمايزة  جــذوره  كانت  الذي   ،
الخمسينات والسيتينات كانوا وليدًا مباشرًا  ليبيا في  في 
في  ومعيشتهم  حضورهم  خالل  من  اإلخواني  للتكوين 
عن  بعضهم  وعــي  شكل  مما  متفاوتة،  لفترات  مصر 
المجموعات  هذه  بينهما.  والعالقة  والمجتمع  اإلسالم 
كانت منعزلة وتعيش حالة إنتلجنسيا تميزها عن المجتمع. 
في  تعيش  الحال،  ميسورة  عائالت  من  أفرادها  فأغلب 
مقارعة  في  محصورًا  الفكري  تأثيرهم  وكان  المدينة، 
التيارات اليسارية والوجودية والعروبية في فترة الستينات 

والسبعينات.
ومع وصول القذافي لسدة الحكم، تم إقصاء ومحاربة 
وتم  اإلسالمي،  التيار  فيها  بما  الفكرية  المدارس  جل 
تغريب وقتل وسجن كل من يثبت انتماؤه للفكر اإلسالمي، 
مما حول بعض عناصر هذه اإلنتلجانسيا -التي قررت البقاء 
في ليبيا- إلى تبني خطاب أقرب للعروبي منه لإلسالمي، 
بينما فضل بعضها اعتزال الحياة العامة، والتزام الصمت.

في  الكاسيت  ثورة  وحدوث  الثمانينات  بدايات  ومع 

عن البنية السياسية للنظام الحاكم في السعودية.
التيار  التسعينات كان  الوقت حتى نهايات  طوال ذلك 
اإلخواني في ليبيا مقصى وبشدة من المشهد العام، ولكن 
بعض  تغيرت  للديكتاتور  المحتمل  الوارث  نجم  بروز  مع 
إلى  واإلقصاء  والتشريد  القتل  استراتيجية  القواعد، فمن 
إستراتيجية التجنيد واالحتواء، برزت شخوص جديدة في 
المشهد، أهمها علي الصالبي والشيخ الصادق الغرياني، 
للنظام من أجل خلق حالة دعم  الذين اشتغلوا عرابيين 
محاوالت  ونجحت  اإلسالميين.  صفوف  داخل  له  وتأييد 
لالشتغال  السلفيين  بعض  استمالة  في  الثاني  االبــن 
جديدين.  وبعدًا  عمقًا  يأخذ  المشهد  بدأ  كمخبرين، 
فالسلفية تمت مباركتها ودعمها من أجل أن تقوم بخنق 
لحكومات  المهادنة  أبجدياتها  خالل  من  الجهادي  التيار 
األمر الواقع، االستراتيجية التي تم تطويرها واتقانها في 
التراضي  من  نوع  هناك  فكان  اإلخوانية  أما  السعودية. 
على إشراكها في الفعل السياسي بحيث تصبح جزءًا من 
المشهد العام، األمر الذي سيزيد من شرعية حكومة األمر 
الواقع وهو النموذج الذي تم تبنيه من ملكيات المنطقة 
في األردن والمغرب، وأثبت قدرًا معقواًل من النجاح بدياًل 

عن الصراع واالقصاء.
هذا هو المشهد الذي جاءت ثورة فبراير لتجده أمامه، 
حاولت  واإلخوانية  الصراع،  إبان  بيوتها  لزمت  فالسلفية 
جاهدة التوفيق بين الثورجيين الجدد والثورجيين القدامى، 
أما الجهادية فانخرطت بتفانٍ تام في محاربة الديكتاتور، 
الثورة  وانتصار  الغبار  انجالء  ومع  الشعب.  أبناء  باقي  مع 
التيار  داخل  من  سياسي  خطاب  تولد  لها،  العالم  بدعم 
بين  تعيش  رموزه  كانت  الذي  تنظيمًا،  األكثر  اإلخواني 
الداخل والخارج، بحيث كان أكثر التيارات اإلسالموية قدرة 
على التماهي باللحظة، وهو ما انعكس من خالل تكوين 
حزب سياسي بكوادره خالل فترة وجيزة من شرعنة العمل 

السياسي.
هي  اإلخواني  التيار  يتوقعها  يكن  لم  التي  المفاجأة 
الخذالن الشعبي له، ووضوح انعدام الوزن والرصيد للرموز 
التي حاول تسويقها، مما انعكس في تصريحات عدوانية 
تستخف بالجموع وتصفهم بالسفه وانعدام المسؤولية، 
الرموز  على  معلنة  حرب  إلى  الحزب  تكتيات  وتحولت 
شيطنتها  وتمت  تنمويًا،  خطابا  قدمت  التي  المضادة، 
الديني  خطاب  من  وتحويله  خطابها  تزييف  خالل  من 
النوايا،  في  الخوض  خالل  من  للدين،  معادٍ  خطاب  إلى 

والشخصنة والتحريض العنيف.
تحالفات  خلق  في  النسبي  الخطاب  هذا  نجاح  ورغم 
نسبية مع باقي مكونات التيارات اإلسالموية، إال أن ذلك 
لم يضمن حتى الحد األدنى من السيطرة، الذي انعكس 
الحقًا في حالة انفالت من قبل أصحاب الخطاب المتشدد، 
عن  معزولين  السيطرة  مقاليد  على  القبض  ومحاولتهم 
الخطاب المباشر للرموز المعلنة للتيار اإلسالمي كالمفتي 
من  قــدرًا  هناك  أن  رئيسية  حقيقة  هناك  تبقى  وغيره. 
الصراع  تتجنب  التيارات  هذه  يجعل  الرؤى  في  التوافق 
قائمة  أن  مالحظة  يمكن  لهذا  حين.  إلى  ولو  العلني 
التصفيات واالغتياالت تترواح بين الشخصيات السياسية 
المستقلة والوطنية إلى الشخصيات العسكرية، ولكن لن 

تجد شخصية إسالموية واحدة تم اغتيالها.

اإلسالم السياسي 
في ليبيا كان 

متواجدًا طوال 
مراحل تكون 

الدولة الليبية، 
ولكن قبل 

الثمانينات، 
كان مجرد 

ظل وامتداد 
وانعكاسات مرآة 

للحالة املصرية 
غالبًا »عدا حالة 

حزب التحرير

املفاجأة التي 
لم يكن يتوقعها 

التيار اإلخواني 
هي الخذالن 
الشعبي له، 

ووضوح انعدام 
الوزن والرصيد 

للرموز التي حاول 
تسويقها

كيف تستفيد الفوضى؟!

أتبعتها  التي  عليه  المنتفض  وشعبه  الديكتاتور 
التغيير  إزاء  ودبلوماسيتها  الجزائرية  السلطة 
 2011 الديكتاتورية  للحقبة  الليبي  الشعبي 
الوطني  بالمجلس  ــراف  ــت االع فــي  والمماطلة 
ردة  من  كبيرة  كانت  صدمتهم  ولكن  االنتقالي. 
قيادته  وراء  اصطف  بحيث  الجزائر  شعب  فعل 

السياسية إزاء ثورتهم.
السلطة  انتقال  معضلة  سوسيولوجيا  لتفهم 
إلى كتاب عنونه  الرجوع  ينبغي  اليوم،  الجزائر  في 
للثورة  الخامسة  بـ»السنة  بالفرنسية  الناشر 
عنوانًا  للعربية  مترجمه  له  ووضــع  الجزائرية« 
مضمونه  ولكن  ثورة«،  هو»سوسيولوجية  موفقًا 
سوسيولوجية  ليكون  العنوان  هذا  تعدى  وروحه 
أمة جزائرية على مشارف التحرر، حيث تلتبس منذ 
اليوم األول الستقاللها إخفاقات النقص المجتمعي.
وهو  االستعمار  فكريًا  قارع  الذي  فانون  فرانتز 
الحرب  بعد  ما  اإلمبريالية  صيغته  في  يتمدد 
في  مستشفى  في  للمفارقة  مات  الثانية  العالمية 
في  الدم  بسرطان  األميركية  المتحدة  الواليات 
فجر الستينات، لهذا لم يتمكن من رؤية كل شيء 
المر للبشر الذين يشبهون  أمامه: حقيقة اإلخفاق 
الحجارة  كتل  عنهم  نفاه  بما  ما  حد  وإلى  لألسف 
الصلبة والذين تقريبًا ينهون مشوارهم كما بدأوه 
وهو ما تجلى في توابع وزوابع ما بعد انتصار الثورة 
باستقالل الجزائر العام 1962: االنسداد السياسي 
الذي متلثه أحادية حزب جبهة التحرير، التخلي عن 
الدولتية  إلى  والنكوص  الذاتي  التسيير  اشتراكية 
الفالحية  الشعارات  خلف  اختفى  حيث  السوفياتية، 
ذلك  وبعد  )الكمبرادوري(  التابع  اقتصادها  تنامي 
الدولتي الممركز، التصاعد الجديد إلسالم أصولي 
فظ ودموي وماضوي، األنغالق الثقافي والمجتمعي 
فيما  األهلية  الحرب  نفق  إلى  الجزائر  قاد  الذي 
جذورها  الزالت  التي  السوداء«  »بالسنوات  سمي 
اليوم  حتى  الجزائر  أرض  في  تنبت  المسمومة 
االنتباه  لفت  التي  الفشل  ضروب  معطيات  وكل 
الشهير  المصري  واالقتصادي  المفكر  بعضها  إلى 
»سمير أمين« في كتاباته العديدة وحللها بتبصر 
التخطيط  وعمق فيما بعد »غازي حيدوسي« خبير 
تجربة  واكب  الذي  الجزائري  والمفكر  االقتصادي 
قرابة  المهدرة  والتنميات  المغلقة  السياسات 
الذي  كتابه  في  أسماه  ما  بلده  في  عقود  ثالثة 
»الجزائر:  بعنوان   1995 العام  بالفرنسية  صدر 
االستقالل الناقص«، وهو النقص الفادح الذي مأله 
على  وهيمنتهم  الوطني  الجيش  جنراالت  استيالء 

السلطة حتى يوم الناس هذا.
تفكك  ومخاطر  الجزائري  الجيش  سوسيولوجيا 
السلطة السياسية هو العنوان الذي يصور معضلة 

أن  الجزائر،  الغربية  وجارتها  ليبيا  بين  الفارق 
الملكية  على   1969 العسكر  انقالب  منذ  األولى 
منفلتة  أو  مبرمجة  فوضى  ليبيا  أن   ،2011 إلى 
تتخللها فوضويات، بينما الجزائر فهي دولة تحيق 
الفوضويات  تخوم  إلى  أحيانًا  تصل  قد  أزمات  بها 
األفق  في  يبدو  ال  ليبيا  بينما  عنها.  تتراجع  ثم 
الدولة  استقرار  شبه  إلى  حتى  تعود  أن  القريب 

الملكية1951–1969 في أدنى شروطها الغابرة.
حكى لي أحدهم في فبراير 2012 أنه زار صاحبًا 
متاخمة  وهي  الليبية  الجبلية  نالوت  بلدة  في  له 
وقريبة  الحدودي  ذهيبة  منفذ  عبر  تونس  لجنوب 
يتجول  وهو  الجزائري.  الشرقي  الشمال  حدود  من 
به في أطراف بيته أراه جابية )فسكية( منزحة من 
المضيف  غنمها  مجنزرة  دبابة  فيها  تربض  الماء 
من فلول كتائب النظام الديكتاتوري المسقط في 
 2011 الشعبية  الثورة  العام  اجتياحها  أثناء  ليبيا 
الضيف  سأل  المتمردة.  الغربي  الجبل  لبلدات 
مضيفه النالوتي ماذا تنوي فعله بهذه المجنزرة؟! 
التي المكان لها في فوضى السالح الليبية ولعدم 
الدفع  تويوتا  إزاء  الليبي  النزاع  بيئة  في  نجاعتها 
مقذف  أو   14.50 مدفع  عليها  المسند  الرباعي 
دورها  المجنزرة  هذه  فأجابه  دوشكا.  صواريخ 
عندما  القادم  الجزائري  الربيع  فوضى  في  سيأتي 
سيقوم بتهريبها عبر الحدود وبيعها هناك لتفعل 

فعلها في جبال أطلس.
أنا من جيل خمسينية االستقالل الليبي 1951–

1955 والدته تواقتت مع هبوب غمار حرب التحرير 
 ،1954 نوفمبر  الفرنسي  االستعمار  الجزائرية ضد 
وتفتحت مداركه على ملحمة الشعب الليبي تقوده 
ملكيته وحكوماتها في دعم أشقائه الجزائرين ببذل 
الغالي والرخيص في تحريرهم من ربقة االستعمار. 
بإشراف  الليبية،  الحكومة  مررت  بأن  الدواعم  أحد 
وذخائر  أسلحة  طرابلس،  من  كبار  بوليس  ضباط 
مندريس  عدنان  عهد  في  التركية  الحكومة  هدية 
ليبيين  بواسطة  الحدود  عبر  وتهريبها  الثوار  إلى 
سائقي شاحنات وخبراء مسالك الصحراء وإيصالها، 

حيث قواعد الثوار في جبال أطلس.
الليبيون  تــرك   1969 العسكر  انقالب  منذ 
اهتمامهم بالجزائر ليتواله قادة االنقالب وزعيمهم 
الجزائري  الرئيس  إزاء  متهورًا  ناصريًا  بدأ  الذي 
بومدين الذي انقلب على رفيقه المتهور الناصري 
الجزائر، مصححًا ثورة تحريرها في  ليعيد  بن بيلة 
نطاق وطنية تحيطها في أضيق الحدود اهتمامات 
بلدان  وتخومها  المغاربيات  بجاراتها  متضاربة 
تكون  أن  الجزائر  توخت  وقد  األفريقية،  القارة 

نموجذها التنموي والسياسي.
إزاء  الــمــوارب  الباب  سياسة  الليبيون  تفهم 

نقل سلطات الرئيس بوتفليقة المعاق منذ 2013 
على كرسي المُقعدْ وجيله الهِرم الذي استنفدته 
أعاقته  ــذي  ال الشباب  مــن  جيل  إلــى  السنون، 
البطرياركية األبوية من أن يتبوأ مكانته في تقرير 

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

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

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

الذي نساه التاريخ.

 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

حد فاصل
 بني مرحلتني

نورالدين خليفة النمر

هناك انتهاك القانون، 
واستغالل السلطة، 

وتوظيف املركزية 
- املهلكة في ذاتها 

- ملحاباة األهل 
واملنطقة واملدينة 

والقبيلة، واإلفالت من 
املحاسبة

وجود حد أدني 
من القواعد التي 
تشكل حدودًا ال 

يجب تجاوزها، على 
رأسها احترام القانون 
»وهو يشكل القواعد 

املكتوبة- الدستور«
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة الرابعة
العدد 176

اخلميس
27 من رجب  1440 هــ
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ليبيكست

قمة التدخل األجنبي!

نظمها السياسية لدرجة العداء تحولت إلى ذكرى من 
ذكريات ما بعد الكولونيالية عندما أسسها، إبان الحرب 
بريطانيا  خارجية  وزير  إيدن؛  أنتونى  الثانية،  العالمية 
الساعية اآلن للخروج من االتحاد األوربي المهدد بنمو 
الحدود  إلعادة  تسعى  التي  اليمينية  القومية  التيارات 

إلى قومياتها الصغرى.
لكن ليبيا تحتاج للخروج من اتحاد الدول المتدخلة 
حدودها  على  السيطرة  وتستعيد  الداخلي  شأنها  في 
المفتوحة لكل ما هب وما دب، فرغم أن من تصدروا 
المشهد هم من قادوا البلد إلى هذا النفق، إال أن ثمة 
دواًل أخرى تساهم بكل ما أوتيت من قوة لكي ال تخرج 
منه إال بشكل آمن لمصالح كل دولة منها، ومصالحها 
للحالة  تجميدها  من  تجعل  جذري  بشكل  المتضاربة 
الليبية كما هي وصفتها المناسبة في انتظار ما يستجد 
على الساحة الدولية من متغيرات قد تخدم كل دولة 

عينها على الكعكة؛ أو باألحرى العصيدة الليبية.
أشار المبعوث الدولي، السيد، غسان سالمة إلى أن 
10 دول تتدخل في ليبيا وتعرقل كل مساعي التوافق 
الدول  أخمن تسعة من هذه  أن  وأستطيع  اآلن.  حتى 
الليبية  الساحة  فوق  وصراعها  واضح،  معلن  تدخلها 
مؤثر في كل مبادرة للتقارب بين األطراف التي تتلقى 
أوامرها منها، وليبيا تحتاج إلى ليبيكست آمن للخروج 
السيد  يذكرها  ولم  التكتيكي،  الدول  هذه  اتحاد  من 
المثلث  دول  بريطانيا،  فرنسا،  إيطاليا،  هي:  غسان، 
فيه  تم  الذي  سفورزا  بيفين  مشروع  منذ  التقليدي 
أن  على  عامًا،   70 قبل  وفرنسا،  بريطانيا  بين  االتفاق 
تتولى  دولية  وصاية  تحت  الثالثة  ليبيا  أقاليم  توضع 
بريطانيا الوصاية على برقة وتتولى إيطاليا بموجبها 
إلى  إضافة  فزان.  إدارة  فرنسا  وتتولى  طرابلس  إدارة 
التحالف التركي - القطري - السوداني الذي تجمعه عدة 
محفزات تتعلق بالدعم المشترك لتيار اإلسالم السياسي، 
أو الصراع في سياق حروب الغاز القادمة، أو نكاية بحلف 

بالقوة.
اإلمبريالي  للدور  التطرق  بعده  وما  قبله  وما  هذا  وفي 
فما  المؤامرة،  نظرية  طائلة  تحت  الوقوع  المنطقة  في 
لروسيا-  بالعمالة  -المتهم  ترامب  ردد  ما  رددت  لو  بالك 
من اتهامات لغريمته بأن )داعش صناعة كلينتون( وإدارة 

أوباما... وهلم جر...
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مؤتمر القمة العربية الذي عقد بتونس األحد 31 مارس 
العربية  القمة  مؤتمرات  سياق  السياق،  عن  خرج  2019م 
المعتادة، ما جعله تحت طائلة نظرية المؤامرة، فمن رأس 
شجب  جاء  السبسي  قائد  التونسي  الرئيس  المؤتمر  هذا 
وبأن  العربية،  الجامعة  دول  شؤون  في  الخارجي  للتدخل 
هذا العامل الخارجي ما فاقم أوضاع المنطقة ودهور حالها 

وساهم في ازدهار الخراب واإلرهاب.
التدخل  مسألة  وبينوا  فأكدوه  ذلك  على  آخرون  وتجرأ 
حتى  األجنبي  التدخل  وأن  كليبيًا،  عربية  دول  في  األجنبي 
لحّل  االتجاه  على  القدرة  عدم  في  حاسم  عامل  الساعة 
بعيد،  زمن  منذ  األولى  للمرة  تم  وهذا  الليبية،  المسألة 
تم  الجامعة  دول  شــؤون  في  األجنبي  التدخل  فمسألة 
العروبية  استعمار(  يا  نار  )نار  مرحلة  إسقاط  مع  إسقاطها 
تجعل  بــأن  الداخلي  دور  تلغي  كانت  التي  الناصرية، 
)الزمان  ذلك  في  فأمريكا  الرئيس،  الدور  األجنبي  للتدخل 
المؤمن  الرئيس  الجميل!( كما اهلل تُحي وتميت، حتى إن 
%99 في يد أمريكا، باستثناء  محمد أنور السادات أقر بأن 
يد  في  فهذا  األصوات  من  بـ99%  االنتخابات  في  نجاحه 

المصري!. الشعب 
بأسمائها،  األشياء  تسمية  مغامرة  دخلت  تونس  قمة 

من  المتحدة  المملكة  انسحاب  تعني  بريكست  كلمة 
االتحاد األوروبي أو بريكزت )باإلنجليزية: Brexit( وهي 

.British Exit عبارة عن دمج للكلمتين اإلنجليزيتين
على  ألصبغه  المركب  المصطلح  هذه  استهواني 
أعرق  إليه أحد  الليبية رغم اختالفه عما تذهب  الحالة 
الديمقراطيات فوق األرض التي وجدت نفسها في قلب 
االستفتاء  أفضى  أن  بعد  مسبوقة  غير  سياسية  أزمة 
نصف  موافقة  إلى  األوربي  االتحاد  من  الخروج  بشأن 
اإلنجليز تقريبًا على الرغبة في الخروج، بينما استعصى 
طريق الخروج اآلمن حتى اآلن، فدخول الحمّام األوربي 

ليس مثل الخروج منه.
بها  خاص   )Libexit  ( ليبيكست  إلى  ليبيا  تحتاج 
أزمة  في  دخلت  بريطانيا  أن  الحالتين؛  بين  والفارق   ،
ليبيكست  إلى  تحتاج  ليبيا  بينما  البريكست  نتيجة 

للخروج من األزمة.
األوربي  الفضاء  إلى  هواها  يميل  ال  التي  بريطانيا 
تحاول الخروج بشكل آمن من االتحاد األوربي المكون 
من 28 دولة لتستعيد السيطرة على حدودها وتلتحق 
دون إحراج بحليفها اليانكي خلف األطلنطي، أما ليبيا 
وقوى  دول  )اتحاد(  ضغط  تحت  من  الخروج  فتحاول 
داخلية توافقت ضمنيًا، رغم تناقضاتها، على أن تعطل 
مصالحها،  يضمن  ال  طالما  األزمــة  من  الخروج  هذا 
االتحاد  يشبه  حقيقي  اتحاد  أي  ضمن  ليست  فهي 
مجمع  األفريقي«،  »االتحاد  يسمى  ما  عدا  ــي،  األورب
قام  أن  القذافي بعد  تأسيسه  الذي أسهم في  الفقراء 
بعملية )ليبيكست( من القومية العربية التي عينه عبد 
الناصر أمينًا لها عبر تغريدة شهيرة في أحد خطاباته 
الحماسية، رغم أنه لم يخرج من الجامعة العربية التي 
سجائره  دخــان  ونفخ  بالتهكم  قممها  تغريه  كانت 
مجلس  غرار  على  المغاربي؛  االتحاد  بينما  القاعة،  في 
التعاون الخليجي، شُكل ما يمكن تسميته اتحاد األخوة 
األعداء، وجامعة الدول العربية التي تجمع دواًل تتناقض 
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ما  لزوم  من  بات  السوفياتي،  االتحاد  سقوط  بعد  ما 
العربي  الربيع  بعد  ما  )اإلمبريالية(،  بموت  اإلقرار  يلزم 
طائلة  تحت  الوقوع  يعني  الخارجي  الــدور  عن  الحديث 
بعد  ما  نتبع  أن  الضرورة  من  وكأنه  المؤامرة(،  )نظرية 
عن  خروج  ذلك  وغير  المؤلف،  موت  أعلنت  التي  الحداثة 

النص المرقوم في الزبور المحفوظ.
إعادة  التاريخ(  )نهاية  مناطقة  عند  الخارجي  العامل 
إنتاج لميت غير مأسوف عليه، رغم أن هؤالء المناطقة من 
جاء  هذا  وكل  الحضارات(!،  لـ)صراع  يروجون  أخرى  ناحية 
أي  إلى  تكشف  البالهة،  حد  بسيطة  وفي صيغة  باقتضاب 
حد يتوهم الواهمون التدخل الخارجي، المتمثل خاصة في 
الدور اإلمبريالي في عالم القطب األحادي ما بمكنته قطع 
بقطع  القائم  اإلرهاب  عصر  في  األرزاق،  فقطع  الكهرباء! 

األعناق.
المؤامرة(،  )نظرية  النص  عن  الخارج  على  سلطت  وقد 
العلم  ناموس  عن  وخروج  العقل،  بدين  الكفر  تعني  ما 

والعياذ باهلل.
عبثها، ألن  في  تغوص  األوسط  الشرق  فمنطقة  وعليه 
منهم  ليس  ومن  العاربة  العرب  من  ساكنيها  من  الكثير 
من ملتهم الدينية اإلسالمية، حتى وجدنا في هذا الخضم 
إعادة إنتاج النظرية العرقية اإلمبريالية التي تقسم البشر 
ومنه  الخليقة،  بدء  منذ  التقدم  وجين  التخلف  جين  إلى 
يهودية  دينية  دولة  بين  يفرق  الذي  النازي  التقسيم  كان 
ومن  للسامية!،  معادية  سامية  وأخرى  أوروبية  قوميتها 
القدس  المسألة:  تغريده  في  ترامب  اختزل  االختزال  هذا 
مكتسب  حق  والجوالن  األزلية،  التوراة  دولــة  عاصمة 

آخر معادٍ لسياستها: مصر والسعودية واإلمارات. وهي 
تحالفات معقدة ومتداخلة بشكل يعقد األزمة أكثر، ألن 
ثمة تحالفًا خفيًا بين السعودية واإلمارات وقطر، التي 
العربي وما يبشر به  الربيع  يجمعها خوف من ظاهرة 
من تغيير في المنطقة كلها، فتدخلت مثلها مثل قوى 
دولية كي تؤثر في مساره بالشكل الذي تريده، وكي 
حكم  نظم  إلى  األحــوال  أفضل  في  الدول  هذه  تعود 
رشدًا  منها  أفضل  الخليج  دول  نظم  تجعل  مركزية 
في  دورًا  الداخلية  ــراف  األط والءات  وتلعب  وشكاًل، 
واإلقليمية وفق مصالحها،  الدولية  التحالفات  هندسة 
الواقعة  العشر  هذه  من  الوحيدة  الدولة  مصر  وتظل 
ليبيا  في  بالفوضى  تأثرًا  واألكثر  الليبية  الحدود  على 
التي استمرت لسنوات تصدر لها اإلرهابيين واألسلحة، 
بينما إيطاليا أيضًا تعاني مباشرة من تدفق الهجرة غير 
الشرعية إلى أرضها جراء الفوضى في الساحل الليبي 
بما  أيضًا  المتأثرتان  الجوار  دولتا  بينما  لها.  المواجه 
تكونا  أن  استبعد  والجزائر،  تونس  ليبيا،  في  يحدث 
ضمن العشر دول التي لمح لها سالمة، باعتبار تدخلهما 
الحذر في ليبيا تحاشى االنحياز المعلن ألي طرف من 
أطراف الصراع الداخلية، وفي جميع األحوال فإن المزاج 
الذي  الطريق  تسلك  أن  وأتمنى  مغاربي،  مزاج  الليبي 
أن  بعد  الجزائر  فيه  ستسير  والذي  تونس  فيه  سارت 
تحول الربيع العربي إليها بشكل أكثر عقالنية وحكمة، 
ألن الشعب الجزائري استفاد من أخطاء الربيع العربي 
بعد 8 سنوات من مراقبته، والنظام أيضًا استفاد من 
أخطاء نظم الربيع العربي، الذي يبدو أنه سيستمر في 
االنتشار بشكل أقل أخطاء مثلما حدث في دول أوربية 
راقبت  أن  بعد  جاهزة  الفرنسية  الثورة  ثمار  حصدت 

تداعياتها وأخطاءها لسنوات.
أما الخالف بين فرنسا ماكرون المائلة إلى فضائها 
األوربي وإيطاليا كونتي/سالفيني القومية، يلقي بظالله 
على الملف الليبي مستدعيًا صراع نفوذ جهوي سابق، 
فاليمين اإليطالي يفضل التعامل مع اليمين اإلسالموي 
الشاطئ  ليبيا  إلى  موسيليني  حنين  مستعيدًا  الليبي 
»الفرانكفونية«  حدود  تتبع  وفرنسا  إليطاليا،  الرابع 
الليبي، وكالهما له عقود مهمة فيما  المارة بالجنوب 
سلسة  مستقبلية  كطاقة  الليبي  والغاز  النفط  يخص 
والمزاج  األخــرى،  الضفة  دول  من  كثير  في  للتنمية 
الليبي عمومًا، أو لنقل الوعي بالدرس التاريخي، يميل 
إلى النموذج الفرنسي المرتبط بالقيم الجمهورية التي 
السابق  نفوذها  دول  في  متفاوتة  بنسب  لها  أسس 
»الفرانكفونية« ومنها )تونس والجزائر(، وليس القيم 
الصومال  في  اإليطالي  اليمين  تركها  التي  الفاشية 

وإرتيريا وليبيا حتى اآلن.
محاولة  يشكل  أن  المفترض  من  الجامع  الملتقى 
ليبيكست فعلية للخروج من تأثير هذه الدول عبر ميله 
ألن يكون ليبيًا مائة بالمائة، وخروجًا أيضًا من األزمة 
األمم  مندوبية  من  بقوة  مدعوم  توافق  حدث  ما  إذا 
به  المنوط  األمن  مجلس  من  أكثر  وبقوة  المتحدة، 
عرقلة مخرجات هذا  يحاول  لمن  رادعة  إجراءات  اتخاذ 
بعد  المشرع،  السابع  الباب  وفق  وتنفيذها،  الملتقى 
الدبلوماسية  لغته  األخير  حديثه  في  سالمة  مزج  أن 
يعرقل  أن  يحاول  لمن  منفعلة  وعيد  بلهجة  الرقيقة 
هذا الملتقى، مشيرًا إلى كمية الفساد غير المسبوقة 
العبثي  المشهد  يديرون  الذين  السياسيين  قبل  من 
في ليبيا، وال يريدون لهذه الياغمة أن تنتهي، والذين 
يشكل لهم االستقرار وعودة المؤسسات نذيرًا خطيرًا 

بأن يجدوا أنفسهم خلف القضبان .
أن  والليبيكست:  البريكست  بين  اآلخــر  الفارق 
بريطانيا ممكن أن تخرج من النفق األوروبي دون اتفاق 
)Hard Brexit( بينما ليبيا ال يمكن لها أن تخرج من 

نفق األزمة إال باتفاق.

عربية  أرضًا  وتدك  عربية  سماء  في  تطير  التي  فالطائرات 
ال  اإلرهابية  المعارك  أم  وداعش  مجهولة،  طائرات  ليست 
تزودها بالمال والعتاد الصحون الطائرة، ولقد جعل ذلكم 
األجنبي  التدخل  األجنبي،  التدخل  قمة  كما  تونس  قمة 
الذي يساهم في تزويد اإلرهاب بالوقود، ومن هذا يحمي 
أهداف  له  يحقق  لطرف  وينحاز  األهلية،  الحروب  وطيس 

ونفوذه. تدخله 
الوحيدة  الدولة  إسرائيل،  فحصدت  داعش،  زرعت  لقد 
الخالفة  رديفها دولة  لم تمسها  التي  الشرق األوسط  في 
اإلسالمية، ذا الزرع وذا الحصاد ما حتّـم على قمة تونس 
تغريده:  في  جاءت  الدامغة  فالحقيقة  السكة،  عن  الخروج 
األجنبي  التدخل  استدعي  الداخلي  العامل  داعــش  أن 

فحصدت إسرائيل ما لم تزرع.
للتدخل  العربية فتدهور أحوالها مبرر  الجامعة  أما دول 
األجنبي، ال للمساهمة في الخروج من الحروب األهلية بل 
أي  الالتيني   - الالتيني  فالعراك  النار،  على  الزيت  لصب 
الفرنسي - اإليطالي على ليبيا يصرخ ها أنذا فامسكوني، 
واألمريكي  وإيران،  العراق  حول  األمريكي  األوربي  وكذا 
األسلحة  أنــواع  جميع  استخدم  ما  سورية  في  الروسي 

إليكترونيًا. والمستخدمة  المطورة  خاصة  المستحدثة 
العاري  للملك  مشيرة  إصبعها  رفعت  إن  تونس  قمة 
فليسا بحاجة إلصبع أي طفل فعريها تحصيل حاصل، لكن 
الخارجي  التدخل  القمة يؤكد ما هو مؤكد، أن  أصبع هذه 
أجنبي،  صراع  ساحة  إلى:  حولها  قد  المنطقة  في  حاليًا 
ساحة حرب بالوكالة، ساحة تجريب لتطوير السالح خاصة 
شاهد  وإسرائيل  القرن  صفقة  هي  هذه  منه،  إلكتروني 

ملك.

الخالف بني فرنسا 
ماكرون املائلة 

إلى فضائها 
األوربي وإيطاليا 
كونتي/سالفيني 

القومية، يلقي 
بظالله على 

امللف الليبي 
مستدعيًا صراع 

نفوذ جهوي سابق

مؤتمر القمة 
العربية الذي 
عقد بتونس 

األحد 31 مارس 
2019م خرج 
عن السياق، 

سياق مؤتمرات 
القمة العربية 
املعتادة، ما 

جعله تحت 
طائلة نظرية 

املؤامرة

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

نقائض السرير

»الواشون« وذكورية 
املجتمعات اإلنسانية

محمد العمامي

يقال إن السرير، من حيث هو منصة مهيأة للنوم والراحة، اختراع قام به 
القرود قبل ظهور اإلنسان بماليين السنين!. وكانوا يتوسدون األخشاب.

ذلك  في  القرود  قلد  أو  ذاته،  تلقاء  من  السرير  اإلنسان  اخترع  وسواء 
)بدال من العكس(، فإن بدايات السرير اإلنساني لم تكن مختلفة عن تلك 
م  تَُكوَّ القرود. فهي، مثلها، منصات مرتفعة عن األرض  التي كانت لدى 

من مواد مختلفة.
اكتشف  م،  ق.  سنة   3600 حوالي  إلى  يعود  اكتشافه  تم  سرير  أقدم 
مشابهة،  أخرى  ونباتات  السُعادي  نبات  من  يتكون  أفريقيا،  جنوب  في 

النبات. ومغطى بنوع آخر من 
يبدو  مما  تنوعا  وأكثر  أعمق  نحو  على  اإلنسان  بحياة  األسرَّة  ترتبط 
وهو  فيه.  تموت  وأيضا  السرير،  في  تولد  البشر  من  عالية  فنسبة  لنا. 
لكنه مكان  الجنس،  أو ممارسة  الراحة  أو  للنوم  اإلنسان  إليه  يأوي  مكان 
الميت.  جثمان  عليه  ويسجى  الحركة  عن  العاجز  المريض  عليه  يوضع 
والسرير يرتبط بالظالم والغياب عن الوعي )أثناء النوم( أكثر من ارتباطه 
بالنور واليقظة. إذ يُقدر أن اإلنسان يقضي حوالي ثلث عمره في السرير 
مكانا  السرير  يكون  أن  ويمكن  وعي(.  والال  العين  وإغماض  الظالم  )في 
واألكل.  والكتابة  القراءة  الجلوس  مثل  أعاله  ذكرت  التي  غير  لنشاطات 
أيضا  كما يمكن للسرير أن يكون مرادفا للسلطة، ألن كلمة سرير تعني 

السلطة. الملك، وإجماال كرسي  عرش 
« أو »المَسْرور« عليه.  كما أن مكان السرير يحدد عالقته بـ »المُنْسَرِّ
المصحة  وسرير  المستشفى  وسرير  الفندق  وسرير  البيت  سرير  فثمة 

والسفينة. القطار  إلى سرير  السجن، إضافة  العقلية وسرير 
لي  قصة  في  سيئة.  قسرية  بداية  بالسرير  عالقته  تبدأ  من  هناك 

بعنوان »سرير اللغة، أسرة الواقع« يرد:
يزيد على شهر وقعت عندما كان  ما  دامت  السرير  له مع  »أول عالقة 
في حوالي الثامنة عشرة من عمره حين أخذت الدولة ألسباب غير معلنة، 
وتضعهم  الشباب  من  أعدادا  تلتقط   ) )آنذاك  له  بالنسبة  مفهومة  وغير 
تدوم  أن  في  راغبا  يكن  لم  سرير  على  نام  عندها  عسكرية.  ثكنة  في 
في  كونه  رغم  فرح،  لحظة  سرير  على  العثور  يمثل  وربما  به«.  عالقته 
نفس  في  مظلم.  مستقبل  على  يطل  بائس  ووضع  للفرح  معادٍ  مكان 

يرد: القصة 
ثماني عشرة  دامت حوالي  رحلة  نهاية  في  اآلخر،  السجن  »لما وصلوا 
واحد  كل  وأدخل  ضيقة،  »صناديق«  في  تقريبا  بكاملها  قضوها  ساعة 
بيضاء  بمالءة  المغطى  المرتب  السرير  بوجود  فرح  غرفة،  إلى  منهم 
نظيفة وعليه بطانية ومخدة موضوع عليها منشف وإلى جانبه كوميدينو 
وملعقة.  البالستيك،  من  كالهما  قديمان،  وكوب  صحن  فوقه  متقادم 
السرير  على  وارتمى  حذاءه  نزع  ثم  مباشرة،  الصنبور  من  وشرب  تبول 

الصباح«. بكامل مالبسه ليستغرق في نوم عميق حتى 
وقد يمثل السرير ابتعادا عن حميمية األسرة )المفترضة( ولكنه يمثل، 
مكان  إلى  متمرد  شاب  انتقال  حالة  والتحرر،  االستقاللية  آخر،  جانب  من 

بعيد عن أسرته للدراسة أو العمل.
Bed تعني أيضا بقعة من  الكلمة اإلنجليزية التي تعني »سرير« وهي 
في  السرير  رمزية  يتضمن  وهذا  مزروعا.  مكانا  أو  حديقة  تكون  األرض 

والخصوبة. واالزدهار  الحميمة  بالعالقة  صلته 
في  تلتقيان،  الكلمتين  لكن  أخرى،  تعالقات  سرير  لكلمة  العربية  في 
العربية أخت شقيقة للسر،  الرمزي. فكلمة سرير  البعد  الختام، عند نفس 
أيضا  أنها شقيقة  الرجل. كما  )ألنه يكتم( وذكر  الِجماع  الذي من معانيه 
)المحظية(  والسرية  والتسري  لألسرار(  الحاوية  اإلنسان  )دخيلة  للسريرة 

للسرير. الحميم  بالبعد  ترتبط  وكلها  والمسرة،  والسرور 

أو قد نعتبره »بصاص«.  النمام  أما واٍش فهو  النميمة،  الِوشَاية يعني  واٍش؛ هو اسم من 
وهكذا يكون »الواشون« هم »البصاصون« وأساسها مثلما فسرها القاص والباحث اللغوي 
البدو عن أسماء  الغرباء ألطفال نجوع  إبراهيم عقيلة، أنها جاءت من سؤال  األستاذ يوسف 
كبارهم وشيوخهم، ليسألوا عنهم عند وصولهم مضارب الربع فيبدون وكأنهم يعرفونهم، 

ويكرمونهم. يستضيفونهم  وبالتالي 
وهكذا صار األطفال »واشون«، ومن هنا اطلق الليبيون على عائالتهم »الواشون«. ولكن 
الليبيين لم يكتفوا بإلصاق هذا النعت المعيب بزوجاتهم، بل أضافوا لهن مصطلحات أخرى 
مثل »صاحبي« أو »ولد عمي«، في محاولة لحرمانهن من أنوثتهن، غير مدركين أن األنوثة 
هي غاية ما تفخر به األنثى! وطبيعي أن حرمان اإلنسان من طبيعته، أو مما خلق من أجله 

ال ينتج إال نكدًا. فالذكر ال يكون سويًا إال بذكوريته واألنثى إال بأنوثتها.
لقد قرأت تفسيرًا قد يعيننا على فهم هذا التجني، بل ويبين مغبته، هذا التفسير وقفتُ 
عليه، عندما عرفت أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية رفضت القيام بمراسم دينية في دفن 
الروائية الفرنسية الشهيرة »كوليت«، التي توفيت في باريس يوم 3 أغسطس 1954 ألنها 

مطلقة، فالطالق عند هذه الكنيسة محرم تمامًا. ومع ذلك قامت فرنسا 
تنال  فرنسية  امرأة  أول  فكانت  رسمية  جنازة  لها  ونظمت  بتكريمها، 

هذا التكريم ودُفنت في مقبرة مشهورة في باريس.
عندما كان عمر الروائية غابرييل كوليت عشرين عامًا التقت الكاتب 
والناقد هنري غوتييه فيالر فتزوجا، ولكن بعد 13 عامًا انفصال بالطالق 

بسبب خالفات عن حقوقها عن رواياتها التي نالت شهرة كبيرة.
وفي العام 1912، أي بعد 6 أعوام تزوجت هنري دي جوفين، رئيس 
تحرير جريدة »لوماتان«، في تلك الفترة كتبت عددًا من أعمالها مثل 
رواية »شيري« ورواية »البذور الناضجة« ولكن حياتها الزوجية انتهت 

.1934 بالطالق سنة 
سعيدًا  زواجًا  فكان  جوديكات  موريس  الكاتب  من  تزوجت  وأخيرًا 
في  عضوًا  وُاختيرت  أعمالها،  وأنضج  أفضل  خالله  كتبت  ناجحًا، 
»غونكور  الفرنسية  واألكاديمية   ،1935 البلجيكية  الملكية  األكاديمية 
تمنح  التي  الشرف،  أوسمة  ونالت عددًا من  1945م،  العام  أكاديمي« 
للنساء. لقد فسر المحللون أن ذلك كله تحقق بسبب سعادتها الزوجية.
هذه الروائية لم توفق في زواجين على الرغم من أن للزوجين نفس 
مبدعان.  أنهما  نقل  لم  إن  الكلمة  من  يتعيشان  فهما  اهتماماتها، 

ولكنها سعدت كثيرًا في زواجها الثالث، وما أن قرأتُ رايًا من زوجها الثالث عن العالقات 
اآلخر  بنصفه  الذكر  يرتبط  أن  ما  يقول:»...  فهو  سعادتها،  سر  اكتشفت  حتى  الزوجية، 
دونه!  أو  باللين  بتوجيهها  وأحيانًا  تشجيعها  في  الباطن،  عقله  من  بقرار  غالبًا،  يبدأ،  حتى 
ذلك  أن  يعتقد  إنه  الثانية.  طبيعتها  السلوك  هذا  ويصبح  منه،  تتعلمه  بسلوك  لترضيه 
األنثى  بطبيعة  ألنها  تنفذه،  الغالب  في  وهي  طوعه،  تحت  وتظل  عليها  السيطرة  يسهل 
أنوثتها.  آخر  بمعنى  أو  أنثاه شخصيتها،  أفقد  الواقع  في  الرجل  ولكن  به.  يربطها  أنه  ترى 
ثانية  نسخة  سوى  يرى  ال  أنه  الذكر  ينتبه  هدفه،  تحقيق  في  الذكر  أو  الزوج  ينجح  وعندما 
ليبيا يسمون  أجوف لصوته.. وهذا ما جعل، بعض ذكورنا في  مشوهة منه، تسمعه صدى 

زوجاتهم )ولد عمي(«.
كوليت  الروائية  زواج  نجاح  الحقيقة هو سبب  لهذه  موريس جوديكات  الكاتب  انتباه  إن 
على  المطلة  بيتها  نافدة  من  جعل  شلل  اقعدها  بعدما  حتى  بسعادة  استمر  الذي  الثالث، 

الدنيا كلها. الشارع 
جدًا  ذكورية  الواقع  في  كانت  »ذكورية«،  ليست  اآلن  نراها  التي  الغربية  المجتمعات 
عشر،  السابع  القرن  بداية  في  إال  المثال،  سبيل  العفة«على  »حزام  من  تمام  تتخلص  فلم 
أن  الذكر  بمقدور  أنه  على  الدليل  لنا  وقدمت  الثاني!  نصفه  في  عاشت  كوليت  والروائية 
الذكر ألن مجتمعات اإلنسانية  أو يرافق»ابن عمه«.. كله في يد  أنثى مثلما يتمنى،  يرافق 

من بدايتها ذكورية حتى ولو حكمتهم أنثى!

يمثل السرير 
ابتعادا عن 

حميمية األسرة 
)املفترضة( 

ولكنه يمثل، 
من جانب آخر، 

االستقاللية 
والتحرر، حالة 

انتقال شاب 
متمرد إلى مكان 

بعيد عن أسرته 
للدراسة أو 

العمل.

عمر أبو القاسم الككلي

املجتمعات 
الغربية التي 

نراها اآلن ليست 
»ذكورية«، 

كانت في الواقع 
ذكورية جًدا 
فلم تتخلص 

تمام من »حزام 
العفة«
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

يتعني أن تركز على 
حقيقة الهدف الذي 

تريد إيصاله إلى 
املشاهد

كل يوم يثير اإلعالم الموجه موضوعات يثيرها بأيديولوجية 
معينة، ويتعين االبتعاد عن مثل هذه المواضيع، تمامًا مثلما 

تتجنب المواضيع التالية:
لمعرفتها  وسيلة  لها  تجد  ولم  تجربها،  لم  مواضيع  أية   -

عن كثب.
- أية مشكلة في حياتك لم تجد لها حاًل.

- أي شخصية نمطية ليس بها ما يثير الناس.
- أسلوب الموعظة واإلرشاد.

- أية أحداث تمس مشاكل محلولة، أو لها حل، أو بمقدور 
المرء أن يجد لها حاًل.

- ال تقترب من فيلم أعجبك ، فلكل فيلم صانع، والمخرج ال 
ينبغي أن يكون مقلدًا، بل مبتكر.

ابتعد بأهدافك ونواياك بصنع فيلم عن دائرة معارفك،   -
إما إن شدتك فكرة فاجعل لها نماذج، ومكانًا، وزمانًا مختلفًا.

قد يقتبس المخرج، أو أنت فكرة، أو قد تلتقطها أنت ألنها 
الحي.  أو  العمل،  زمالء  أو  أقاربك،  أحد  من  تكون  قد  أثارتك؛ 
هذا شيء جيد ولكن عليك أن تتذكر أنك ال نخاطب رفاق هذه 
الشخصية فقط، وإنما تخاطب جمهورًا عريضًا باتساع العالم. 
ولذلك ينبغي أن تبعد شخصية صاحب من حمّلته الفكرة عن 
بطل الفيلم، وتجنب توضيح الصفات والحقائق والسلوك التي 

توضح هذه الشخصية خصوصًا إذا كانت تسيء إليه.
ويتعين أن تركز على حقيقة الهدف الذي تريد إيصاله إلى 
المشاهد، وأن تحرر بطل فيلمك من مكونات الشخصية التي 
الواقع  في  يعمل  بما  له  عالقة  ال  عماًل  تعطيه  كأن  انتقيتها، 
غير  وعمل  وطنه،  غير  وطن  بل  يكسبها،  ال  هو  ومميزات 
عمله، بل إن كان باإلمكان أن تغير حتى جنسه، ولك أن تدمج 
شخصيتين أو أكثر في شخصية بطلك، بحسب ما تريد قوله 
أو ابتكاره. وانتقي لقصتك مكانًا غير مكان حدوثها، وقد تختار 
التفاصيل  اجعل  وباختصار شديد  حدوثها،  زمن  غير  زمنًا  لها 
ومن  قصتك  أبطال  أو  بطل  عن  تعرفه  عما  مختلفة  بالكامل 
لب  عن  تبتعد  أن  دون 
عبارة  ولعل  الموضوع. 
فنون  في  الكبير«  »المعلم 
يسنر-  ما  )سانفورد  التمثيل 
Sanford Meisner( فهو من 
تعيش  الشخصية  »اجعل  قال: 
متخيلة«  ظروف  في  بصدق 
البشري  السلوك  تمثل  يعني 
بحسب ما جربناه أو شاهدناها 
في حياتنا الخاصة، وذلك يعني 
مما  بشري  سلوك  تشكيل 
وليس  خبرناه،  أو  شاهدناه 
مقدارًا  يعطى  ذلك  إن  نعرف.  بما  له  عالقة  ال  سلوك  اختراع 
لدى  صداها  ويتردد  مقبولة،  ويجعلها  الحقيقية  من  مقنعًا 

المشاهدين.
يستثمر  أن  ممثاًل  أم  كان  مخرجًا  العمل،  مبتكر  وعلى 
التي اكتسبها من تجاربه  الحقيقية،  الذاتي وقضاياه  مخزونه 
كالموسيقى  الناس  مع  فيها  نتشارك  مواضيع  على  مركزًا 
واآلداب والمسرحيات واألفالم، من دون أن نستثنى الصداقات 
إنسانية  أمور  فجميعها  العائلية  والروابط  الحب  وحكايات 
تبتكر  عندما  يشترط  المشاهدين.  مع  فيها  المبدع  يشترك 

شخصية أن تبتعد بها عن ذاتك، وال تجعل األنا يتحكم فيها.
ومن  العقل  عن  تعبر  فهي  األحالم،  نتجاهل  أاّل  وينبغي 
ال  اإلنساني  السلوك  إن  إخفاءه.  نتعمد  ما  وإخفاء  حذر  دون 
والعمل،  البيت  في  للناس  مراقبتنا  من  يولد  وإنما  نخترعه، 
ومع األصدقاء. وعلى المخرج أن يؤسس أرشيفًا ومخزنًا كبيرًا 

لسلوك الناس ليلتقط منه ما يخدم فكرته وعمله.
الفنان يعي جيدًا أن هناك عملية فنية يتعين تنفيذها، وأن 
ذلك يتطلب رحلة طويلة سواء إلى داخلك أو خارجها. عليك في 
إلى االكتشافات،  التي بدورها تقودك  األدلة،  البداية أن تجد 
التي تحركك في عملك، وأثناء مسيرتك ستكتشف أدلة  وهي 
تفتح  خاللها  ومن  مستمرة،  العمليات  هذه  مثل  إن  جديدة. 
هذه  على  يحافظ  الذي  هو  الشاطر  والمبدع  جديدة،  أبوابًا 

الصالت ويجعلها جزءًا مقنعًا من الكل.
خالل  من  سواء  يبهره،  الذي  العنصر  المبدع  وسيجد 
السمك،  وصيد  البحار  ركوب  أو  مالكمة  أو  قدم  كرة  مباراة 
تجد  الغالب  وفي  األصدقاء.  بين  الحميمية  العالقات  تلك  أو 
تعبير  عمل  ويتأسس  العناصر  بهذه  يربطك  ما  أعماقك  في 
يتناغم مع شخصيتك أو يعاكسها في الحالتين تستفيد منها، 
فلربما يقودك هذا التضاد في الشخصية إلى خلق شخصيتين 

تاريخيتين معروفتين توظفهما ألساس فكرتك.
إن البحث عن الحقائق الكامنة وراء ما تشكله من شخصيات 
للتعبير عن  أن تستمر في تغذية نفسك  يبرز بمجرد  ونماذج 
حدث معين، وحركتك المتصلة هي ببساطة قطار من المعاني 
المتصلة يصل كله إلى المحطة النهائية، وكل يتجه، أو بمعني 

أدق يوجه نحو تطويرك المستهدف لما تريد تحقيقه.
أمرًا مسليًا يتشكل  أنواعها  ويظل رسم الشخصيات بكافة 
فإن  نلتها،  التي  واإلثارة  بالغبطة  تقدمه  أن  وما  أعماقك  في 
هو  وهو  بعملك  وسيؤخذ  وسيتأثر  يتسلى  سوف  المشاهد 

النجاح.

 تجنب هذا وطور ذاك »7«

لنشر الشعر العالمي المعاصر المترجم..

الوسط ــ نهلة العربي

مؤسسة »آريتي« تطلق مشروعها الثقافي الجديد »قصائد للحياة«

في محاضرة للبوصيري عبدالله..

الجمعية الليبية لآلداب تستعرض »مسيرة الكتاب« في اليوم العاملي للمسرح

بدار  والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
طرابلس،  القديمة  بالمدينة  حسن  الفقيه 
عبداهلل  البوصيري  المسرحي  للكاتب  محاضرة 
بعنوان »مسيرة الكتاب المسرحي« احتفاًء باليوم 

العالمي للمسرح.
المسرحي  برسالة  االحتفائية  واستهلت 
العالمي للعام 2019 والتي كتبها األديب الكوبي 
عبدالعزيز  الكاتب  وألقاها  سيلدران،  كارلوس 

الزني.
الذي  التأثير  عن  رسالته  في  سيلدران  وعبر 
شكله المسرح في الوعي اإلنساني خالل مسيرته 
بحسب  اللحظات  تلك  تتحول  وكيف  الطويلة، 
مع  الممثل  فيها  يلتقي  والتي  الشخصية  تجربته 
جمهوره إلى طقس من طقوس التحرر من األنا، 
وهو ما عايشه كحقيقة مطلقة في لحظة سريعة 
تفرد  في  جوهريًا  منعطًفا  يمثل  وما  الزوال، 

المسرح بهذه الخصوصية.
وما  كان  المسرح  أن  إلى  سيلدران  ويخلص 
زال يتبنى في انتشاره النظام األفقي وتمدده في 
جغرافيا غير مرئية ويتواصل مع أناس ال يعرفونه، 
ويبقى هذا السحر في مجمله إشارة لعمق الداللة 
ذاكرة  في  الثقافي  وتمثلها  للمسرح  المعرفية 

األجيال السالفة والالحقة.
الكتاب  أن  إلى  ورقته  في  البوصيري  وأشار 
المسرحي مشروع ثقافي غير مسبوق في تجربتنا 
للكاتب  تأسيسه  فضل  ويعزى  الليبية،  الثقافية 
على  وكتب  تجاسر  الذي  القويري  عبداهلل  الراحل 
»عمر  المسرحية  أعماله  بكورة  الخاصة  نفقته 
العام  بطنطا  اليوسيفية  بالمطبعة  المختار« 
ساحة  في  ال  مسيرته  القويري  ليواصل   ،1959
المسرحي  التأليف  ساحة  في  وإنما  فحسب  النشر 

حيث كان يكتب وينشر مسرحياته في مجلة الرواد.
1966شكل  العام  أن  المحاضر  ويضيف 
يمثله  القويري  لمشوار  وامتدادًا  جديدًا  مسارًا 
يجمع  اآلخر  هو  أخذ  الذي  المجراب  عبدالحميد 
لتصدر  المحلية  الصحف  المنشورة في  مسرحياته 
في كتاب صغير الحجم عن دار الفرجاني يضم بين 
دفتيه عشر مسرحيات قصيرة نشرت تحت عنوان 

»بالدك يا صالح«.
القرن  من  الستينات  فترة  أن  البوصيري  وأكد 
حالة  في  والتباين  التنوع  من  شهدت  الماضي 
الكتاب المسرحي، فكما شهدت مسرحيات القويري 
التي  القصيرة  أيضًا مسرحياته  الطويلة، شهدت 
كذلك  شهدتها  ثم  »الشعاع«  مجموعته  ضمتها 

في مسرحيات عبدالحميد المجراب.
للكتاب  أخرى  نوعية  نقلة  أن  أوضح  كما 
مسرحيتين  صدور  في  تمثلت  المسرحي 
مترجمتين، نهض بترجمة األولى األستاذ خليفة 
لرعاية  العليا  اللجنة  بنشرها  وتكفلت  التليسي 
الثانية  بترجمة  نهض  بينما  اآلداب،  الفنون 
نقلة  جاءت  ثم  خشيم،  فهمي  علي  الدكتور 
شعريتين  مسرحيتين  يحمل  كتاب  بصدور  ثالثة 
كادت  وما  ببنغازي،  األندلس  مكتبة  نشرتهما 
فترة الستينات تطوي بقية أعوامها حتى بلغ عدد 
كتب  سبعة  حوالي  المطبوعة  المسرحية  الكتب 

تضم بين صفحاتها واحدًا وعشرين مسرحية.
تميز  السبعينات  عقد  أن  البوصيري  وألمح 
أهمها  اإليجابية  المعطيات  من  بمجموعة 
مؤلفاتهم  نشر  مسؤولية  المسرح  كتاب  تحمل 
مطابع  اختاروا  قد  وكانوا  الخاصة،  نفقتهم  على 
القاهرة وبيروت لتنفيذ فكرتهم الجريئة، وهو ما 
يدل على ارتفاع سعر الطباعة في البالد أو تدني 
القاهرة كل من  إلى  الرحال  لذلك شد  مستواها، 
فيما  مسرحياتهما،  لطبع  قرين  وأبو  القمودي 
لبنان،  إلى  حميد  بكر  أبو  واألزهر  المجراب  اتجه 

هذه  في  تأسست  حيث  النشر  دور  تعدد  كذلك 
واإلعالن  والتوزيع  للنشر  العامة  الشركة  الفترة 

والدار العربية للكتاب.
وأضاف أن هذه المعطيات عملت لصالح الكتاب 
المتلقي،  إلى  الوصول  له سبل  وهيأت  المسرحي 
الثامن  العقد  أعوام  نشر خالل  ما  فكانت حصيلة 
من  أكثر  احتوت  مسرحيًا  كتابًا  عشر  تسعة 

عشرين مسرحية.
المحاضر  أشار  الثمانينات  فترة  يخص  وفيما 
حركة  إيقاع  في  عادية  غير  حيوية  شهدت  أنها 
الكتاب المسرحي, حيث صدر ستة وعشرون  نشر 
بين  مسرحية  خمسين  من  أكثر  احتوت  كتابًا 
الشهرية  السالسل  صدور  وكذا  وطويلة،  قصيرة 
»كتابات  سلسلة  الشعب«،  »كتاب  سلسلة  مثل 
جديدة«، ثم سلسلة »الكتاب المسرحي«، وظهرت 
من  شخصية  بمبادرة  الوجود  إلى  السلسلة  هذه 

الناقد المرحوم سليمان كشالف.
ويشير الكاتب البوصيري عبداهلل في تقييم عام 
الماضية  العقود  المسرحية خالل  األعمال  لمجمل 
البعيد،  الهدف  عن  بمعزل  نكتب  »إننا  بقوله 
فلسفية  بفكرة  لينادي  يكتب  من  منا  يوجد  فال 
لنؤكد  وال  وسارتر،  فولتير  يفعل  كان  كما  معينة، 
موقًفا اجتماعيًا على نحو ما كان يكتب تشيكوف 
وجوركي، أو لنرسخ أسلوبًا جماليًا مثلما هو عند 
فيكتور هوجو، لألسف نحن نكتب على )باب اهلل( 
نصطاد الحدوثة ثم نشرع في نشرها على الورق 
قبل أن تنضج فكرتها في أذهاننا، وقبل أن نحلل 
شخوصها نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، بل قبل أن 
النص  غاية  أنفسنا سؤااًل مهمًا حول  نطرح على 

وهدفه«.
الليبية  الجمعية  بتكريم  االحتفائية  واختتمت 
عبداهلل،  البوصيري  الكاتب  من  كاًل  لآلداب 
أمين  واألديب  ساسي،  رمضان  حسين  واألستاذ 

مازن، واألستاذ بشير المبروك.

مارس   21 للشعر،  العالمي  اليوم  مع  بالتزامن 
بالشعر  المعني  للحياة«  »قصائد  موقع  انطلق 
مشاريع  أحد  هو  المترجم،  المعاصر  العالمي 

مؤسسة »آريتي« للثقافة والفنون الليبية.
الشعر  من  مختارات  لتقديم  الموقع  يهدف 
العالمي المعاصر على شكل قصيدة جديدة يتم 
المختارات  تحديثها بشكل يومي، وتتنوع هذه 

بوجهات نظر عدة ونبرات مختلفة.
ويقول الشاعر والمترجم الليبي خالد مطاوع 
الوسط«،  لـ»بوابة  المشروع  على  المشرف 
»جاءت فكرة الموقع من خالل عملنا مع بعض 
الفنانين الشباب وتفاعلنا معهم، اكتشفنا أنهم 
ليصنعوا  شيقة  مواضيع  عن  يبحثون  دائمًا 
لمواضيع  افتقارهم  وأن  الفنية،  أعمالهم  منها 
جديدة وعميقة جعلهم يكتسبون قدرات حرفية 
مواضيعهم،  لبلورة  يفتقرون  كانوا  ولكنهم 
الفصل بين  القدرة وراءها نوع من  طبعًا هذه 
فهناك  الفكرية،  والخلفية  اليدوية  القدرات 
يحتاجه  ما  كل  أن  مجتمعنا  في  يسري  اعتقاد 
أو سوفت  الشاب لصناعة عمل فني هو كاميرا 
وير ليصنع عماًل ما، وطبعًا الحقيقة غير ذلك«.

لوحدها  الفن  تصنع  ال  »األدوات  وأضاف 
ونقد جديد  بفكرة  يأتي  أن  الفنان البد  إن  بل 
أن  شعرنا  جديد،  لعمل  أدواته  ليقود  وعميق 
الشعر المعاصر، باألخص قصيدة النثر والشعر 
آفاًقا  يفتح  أن  ممكن  نثري،  أغلبه  المترجم 
لهم  ويقدم  الشباب،  للفنانين  جديدة  فكرية 
مواضيع ممكن أن يحولها ألعمال فنية، ألفالم 

قصيرة أو لوحات أو أغان أو أعمال مسرحية«.
وعن اختيار التركيز على الشعر المعاصر قال 
الصور  في  كثافة  فيه  المعاصر  »الشعر  مطاوع 
وتركيز سردي للحكاية بإمكانه أن يقدم دفعة 
عاطفية مؤثرة في وقت قصير، وأيضًا أن يطرح 
أسئلة فلسفية تعلق في الذهن وتتطلب نوعًا 
أن  بإمكانها  العوامل  هذه  كل  اإلجابة،  من 

تكون مصادر لإللهام الفني«.
العالمي  الشعر  على  نافذة  الموقع  ويقدم 
القضايا  ذات  اإلنسانية  تجاربه  ليعكس 
تقديم  أن  »رأينا  مطاوع  ويقول  المشتركة، 
ت  خبرا  على  للتعرف  فرصة  العالمي  الشعر 
إنسانية خارج حيزنا االجتماعي والثقافي، وأيضًا 
للتأكيد على أن البشر على اختالفهم يتشاركون 
محيطهم،  مع  متشابهة  وصراعات  قضايا  في 
وطموحات  مشتركة  رغبات  لديهم  وأن 
متشابهة في الحياة، فمثاًل نجد أن قصيدة من 
تطرح  إسبانيا  من  شاعرة  أو  فيتنام  من  شاعر 
آمال ومعاناة إنسانية متشابهة لنا، رأينا أن هذا 

بالتعاطف  اإلحساس  وهذا  المعرفة،  من  النوع 
مع من يختلفون معنا مهم جدًا، وخصوصًا في 
االعتراف  إن  حيث  السياسية،  بصراعاتها  ليبيا 
تفهم  على  والقدرة  معدوم  شبه  بات  باآلخر 

اآلخر مفقودة أيضًا«.
يسعى  الذي  للمشروع  مستقبلية  وكخطة 
القصائد  تحويل  كيفية  على  الشباب  لتدريب 
فنية  ألعمال  »مسابقات  سينظم  فنية،  ألعمال 
الموقع«،  في  المطروحة  القصائد  مع  تتعامل 
سابق  وقت  في  مطاوع  قدم  الشأن  هذا  وفي 

محاضرات حول »كيف نصور القصيدة«.
منذ  مطاوع  تراود  المشروع  فكرة  بدأت 
األمر  بدأ  لواقع  الفكرة  هذه  ولتحويل  عامين، 
ليتم  القصائد  من  كبيرة  مجموعة  بتجميع 
تجميع  »بعد  خالد  فيقول  للقارئ،  توفيرها 
كيفية  في  فكرنا  القصائد،  من  مجموعة 
تعميمها، وجدنا أن أفضل طريقة هي توفيرها 
صوتية  تسجيالت  مع  مرفقة  اإلنترنت  على 
مع  التفاعل  من  القارئ  يتمكن  لكي  مؤثرة 
أو  مثاًل  السيارة  في  يسمعوها  وأن  العمل، 

يقرؤوها ويسمعوها على النقال«.
الشباب،  الفنانين  على  التركيز  »كان  وتابع 
ستكون  المادة  أن  بما  أيضًا  شعرنا  ولكن 
وبشكل  القراء  لكل  نوفرها  ال  فلمَ  متوافرة 
عامين،  منذ  الموقع  تصميم  في  بدأنا  يومي، 
جذابة  البصرية  الهوية  تكون  أن  أردنا  أواًل 
نورا علي،  فعملنا مع مصممة شابة من مصر، 
مصمم  مع  عملنا  ثم  للهوية،  وصلنا  حتى 
مواقع، حتى وصلنا للشكل والتصميم المناسب 

للموقع«.
وهو  األكبر،  التحدي  المشروع  أمام  وكان 

والوقت  المناسبة،  المواد  واختيار  تجميع 
»جميلة  نصوص  إليجاد  والمجهود  الطويل 
ومتينة وترجمتها إن لم تكن متوافرة بالعربية 
»ربما  مطاوع  فيقول  أيضًا،  كبير  جهد  وهو 
الشيء األصعب هو التسجيالت الصوتية تحتاج 
لوقت للتسجيل وهي مكلفة طبعًا، كما تتطلب 
نعتقد  نكن  لم  التي  المسرحية  القدرات  بعض 

أننا نحتاج لها، ولكننا بدأنا نتعلم«.
ونفذ تسجيل القصائد صوتيًا »األستاذ علي 
ونحن  الغندور،  فاطمة  واألستاذة  سالم  أحمد 
لنا  يسجال  أن  وأتمنى  بمشاركتهما،  فخورون 
قصائد أخرى، كما نتمنى أن نستعين بمواهب 

أخرى لتسجيل القصائد«.
وعن دور المترجم في المشروع يقول مطاوع 
»رأينا أن نكرم المترجم كما نكرم الشاعر، وأن 
أيضًا  بل  بالشعراء  فقط  ليس  القراء  نعرّف 
بالمترجمين الذين استطاعوا أن يصوغوا هذه 

النصوص بلغتنا«.
ويتمنى مطاوع بأن يكون المشروع »إضافة 
مهمة للمشهد الثقافي في ليبيا والعالم العربي، 
وأشكر الصندوق العربي للثقافة والفنون للدعم 
المشروع بشكل منحة جزئية  الذي قدمه لهذا 

لتكاليفه«.
التي  غندور  فاطمة  والكاتبة  الباحثة  أما 
على  صوتيًا  القصائد  تسجيل  في  شاركت 
للحياة  »قصائد  المشروع  عن  قالت  الموقع، 
للشباب، هو  تفاعلي موجه  ثقافي فني  مشروع 
عربيًا،  كذلك  ولعله  ليبيا  في  نوعه  من  األول 
شعرًا  بنفسه  ترجم  الموقع  على  المشرف 
عالميًا، ووفر قراءة صوتية لـ100 نص، الغالب 
عادة  الشعري  الموقع  فيبدو  للكتابة  يميل 
مجلة،  أو  جريدة  في  لو  كما  للقراءة  بنصوص 
على  األستاذ  مع  ألسرته  بانضمامي  أتشرف 
أحمد سالم، ومؤسسي منظمة »آريتي« الشاعر 
والمترجم أستاذ الكتابة اإلبداعية خالد مطاوع، 
الفنانة  األستاذة  واإلعالم  الفنون  كلية  ورفيقة 

التشكيلية ريم جبريل«.
مشاعر  غندور  عاشت  التسجيل،  وأثناء  وقبل 
»حين  فتقول  المختارة  النصوص  مع  متضاربة 
بشغف  قرأتها  النصوص  كل  تسلم  باشرت 
شديد خففت عني مرارة اغتراب جبري، ولوهلة 
اللغة  كما  المعنى  بساطة  وهم  داخلني  أولى 
أعدت  حين  لكني  والصور،  واإليقاع،  والخيال 
القراءة لوحدي وأمام المايك في الباقة المشكلة 
المشاهد  تلك  لي  بانت  بلد،  من  أكثر  من 
السحر  من  بالكثير  حبلى  بصور  المكتنزة 
ما  الشعر  حيلة  هي  »هل  وتتساءل  والوجع«، 
تكشفت لي وأنا أعيد القراءة متأملة النصوص 
التي اختارها أو ترجمها ووفر سيرة مُنتجيها د. 

خالد مطاوع؟!!«.
وأضافت »وكما عادة أبي، معي قلمي وضعت 
أؤكده بصوتي،  أن  عليّ  ما  تحت  الخطوط  به 
العالم  التي حضرت فيها طفولة  النصوص  في 

أصواتًا  سمعتُ  آن،  في  والموجعة  المدهشة 
من  هربًا  والفناء  والتضليل  الضياع  تقاوم 
مثل  لكنهن  شاعرات  نصوص  قرأت  الموت، 
نساء قويات من بلدي يتقدمن بشجاعة اإلرادة 
متطرفة،  وقوى  طاغية  سلطة  لكل  والمواجهة 
نصها  قالت  متوجعة  ساخرة  شاعرة  فهناك 
باغتني صوتها كناي حزين في  وأخرى  فقتلت، 
وجهي  في  صرخت  وإحداهن  معزول،  مكان 
تهجو دوامة الحياة وتفضح تسلط اإلنسان على 
إذ يطلقن  تعلمت منهن،  لكني  اإلنسان،  أخيه 
للخرس  االرتهان  ويرفضن  شعرًا  صوتهن 

واالنهزام إزاء الحياة ووحشية اآلخر«.
يقدم  ثقافي  موقع  في  »أشارك  وتابعت 
نصوصًا لشعراء من ليبيا والعرب والعالم، هي 
نصوص تالمسني وتالمس مثيلي في واقع ما 
نمر به، ما يستلزم أن نواجه ونقاوم كما فعل 
ليخوضوا  الغالية  األثمان  ودفعوا  عافروا  من 
وأشاعت  حكمتنا  التي  القهر  قوى  ضد  ثورة 
مفاهيم العنف وإقصاء اآلخر الممارس حقه في 
التعبير سلميًا، أشارك بما يتأتى لنا من قررنا أن 
وتقدير  الحترام  الداعية  الكلمة  لمفعول  ننحاز 

الذات«.
فاطمة  تقول  »آريتي«  نشاط مؤسسة  وعن 
»جهود منظمة آريتي تتضافر مع جهود ثقافية 
أهلية  وجمعيات  منظمات  تبذلها  مفارقة 
وأفراد  كما  الوطن،  مستوى  على  مستقلة 
بواقع نعيشه عقب  قياسًا  يُسمعون أصواتهم 
متغير عسير جعل من السالح خطابًا غالبًا، كما 
إلى  يميل  سابق  إرث  إلى  المستندة  ارتداداته 
الحاجة  أمس  في  نحن  لذلك  العنف،  معطيات 
الناعمة  القوى  وأدوار  مفاعيل  إلى  لالنحياز 
قراءة ومناقشة كتب، سينما،  وإعالم،  -صحافة 
مقاومة  كآليات  يلزم  ما  ورياضة-  ومسرح، 
والسؤال  المعرفة،  تنزع إلقصاء  قوى  ومواجهة 

الفكري، واالنفتاح ومواكبة اآلخر«.
تأتي  المشروع  في  مشاركتها  أن  أكدت  و 
في  األثر  إحداث  ومحاولة  بالدور،  »إحساسًا 
نعافر  أن  اليوم  لنا  فيه  يتاح  الذي  مشهدنا 
لنقدم فيه ما نحب وما ننحاز إليه من قيم محبة 
مع  وتفاعلت  قرأتها  التي  النصوص  وتسامح، 
كلماتها وجُملها، ومثلت لي بلسم حياة تنشد 
قيم  الجماعة،  كما  الفرد  وكرامة  قيمة  إحقاق 
نصوص  اإلنسانية،  مع  ونتشاركها  لها  نتطلع 
تقارب أحوالنا، ما نُخفيه نتاج القمع واالضطهاد 
والمصادرة وما نعلنه دفاعًا عما نعيش ألجله«.
منظمة  والفنون،  للثقافة  »آريتي«  مؤسسة 
ودعم  لترويج  تسعى  للربح  هادفة  غير  ليبية 
ليبيا  بداخل  الثقافي  والتبادل  الفني  اإلبداع 
مارس  في  إشهارها  تم  لها،  المجاورة  والدول 
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بدأت فكرة المشروع تراود 
مطاوع منذ عامين

انطالق مشروع صيانة املسرح 
الوطني للطفل والشباب

أزاحت الهيئة العامة للثقافة الستار، األحد، عن مشروع 
والشباب  للطفل  الوطني  المسرح  وتجهيز  صيانة  أشغال 

بسوق المشير بمدينة طرابلس.
أونيس  حسن  الهيئة  رئيس  من  كل  المراسم  حضر 
ومدير المسرح الوطني للطفل والشباب إسالم المسعودي، 
ومدير إدارة المشروعات بالهيئة نوري المعداني، ومدير 
من  وعدد  البلعزي،  أنور  بالهيئة  الثقافي  اإلنتاج  إدارة 

الفنانين واإلعالميين، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
وتجهيز  بتجديد  »بادرت  الهيئة  إن  أونيس  وقال 
وأشار  والشباب«،  باألطفال  اهتمامها  ضمن  المسرح 
أونيس إلى أن »الصيانة تشمل ترميم كل البنية التحتية 

للمسرح«.
المشهد  إثراء  على  سيعمل  الفضاء  »هذا  وأضاف: 
الفرصة  وسيمنح  طرابلس،  لمدينة  والفني  الثقافي 
لتطوير  والشباب،  األطفال  خاصة  اإلبداعية  للمواهب 

قدراتهم ومواهبهم«.
تمتد مساحة المسرح نحو 600 متر مربع، وتبلغ طاقته 
تصوير  استديو  من  ويتكون  120مقعدًا،  االستيعابية 
عملية  تنتهي  أن  المقرر  ومن  ومكاتب،  للتسجيل  وقاعة 

الصيانة والتجهيز في يوليو المقبل.

مهرجان  فعاليات  اختتمت 
مدينة  في  الطفل  ثقافة 
أقيم  والذي  اإلثنثن،  الزاوية، 
ثقافة  مكتب  من  كل  برعاية 
العامة  للهيئة  التابع  الطفل 
للثقافة، ومكتب نشاط الطفل 
بدار الزاوية للكتاب، وبالتعاون 
والبيوت  المراكز  إدارة  مع 

الثقافية بالمدينة.
اللجنة  عضو  وقال 
العامة  بالهيئة  التسييرية 
القيادي،  عبدالحكيم  للثقافة، 
إن الهيئة شاركت بدعوة من 
باليوم  بالزاوية  الكتاب  دار 
العالمي ألدب الطفل من خالل 
مشيرًا  المتنقلة،  المكتبات 
إلى أن »الهيئة تحاول تقديم 
الدعم للدار باعتبارها مركزًا ذا 
قيمة ثقافية في ليبيا«، وأضاف 
مناشط  تنظم  »سيتم  أنه 
من  كل  في  مشابهة  ثقافية 

قصر بن غشير وجنزور وجبل 
نفوسة، خالل الفترة المقبلة«.

الزاوية  دار  مدير  وأوضح 
»فكرة  أن  الفرجاني  خالد 
أجل  من  جاءت  المهرجان 
القراءة  ثقافة  تعميق وترسيخ 

وحب االطالع لدى األطفال«.
وأشار مدير مكتب النشاط 
أن  األندلسي،  ناجي  بالدار، 
اإلثنين  اختتم  المهرجان 
العالمي  اليوم  مع  بالتزامن 

وتضمنت  الطفل،  ألدب 
خاصة  عروضا  الفعاليات 
بحثية  ومشاركة  باألطفال، 
لسعاد الورفلي، وعرضا للقراءة 
لمحمد  اإللكتروني  والكتاب 
الزاوية،  جامعة  من  البشتي 
وكذلك قدم في اليوم الختامي 
وأمسيات  مسرحيًّا  عرضًا 
المبدعين  وكرم  شعرية، 
المشاركين  األطفال  من 

بالفعاليات.

أعلنت مصلحة اآلثار الليبية، األحد، 
استالم مبنى الكنيسة الذي يقع 

في وسط مدينة طبرق من جمعية 
ا  »الفينيق«، التي كانت تتخذه مقرًّ

لها. وقامت المصلحة بتسليم المبنى 
لمراقبة آثار طبرق، التى بدورها 

ستقوم بتحويله إلى متحف طبرق 
الوطني، وفًقا للمكتب اإلعالمي 

لمصلحة اآلثار الليبية.
وكان رئيس مصلحة اآلثار 

بالحكومة الموقتة أحمد حسين، 
أصدر في وقت سابق قرارًا بإنشاء 

متحف طبرق.

 مصلحة اآلثار تتسلم كنيسة 
طبرق لتحولها إلى متحف وطني

اختتام مهرجان ثقافة الطفل بدار الزاوية للكتاب

<   واجهة الموقع اإلليكتروني<   خالد مطاوع

<  من أجواء المحاضرة

 معرض في بنغازي يوثق
»املسرح الليبي في ربع قرن«

يختتم الخميس في بنغازي معرض 
األعمال  لبعض  التوثيقية  الصور 
»المسرح  عنوان  تحت  المسرحية، 
أحمد  للمصور  قرن«،  ربع  في  الليبي 

العريبي. فتحي 
قاعات  بإحدى  المعرض  ويقام 
افتتاحه  أعيد  الذي  الشعبي،  المسرح 

بعد إجراء الصيانة مؤخرا.
المعرض  هذا  فعاليات  وانطلقت 
من  عدد  إحياء  هامش  على  الفني 
العالمي  لليوم  بالمدينة  الفنانين 
السابع  يوافق  الذي  للمسرح، 

والعشرين من مارس من كل عام.

»قمت  لـ»الوسط«:  العريبي  وقال 
مسيرتي  خالل  الصور  هذه  بالتقاط 
بالوسط  المرتبط  وعملي  الفنية 
الفني، في ثمانينيات القرن الماضي«.
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القاهرة - محمد علوش

القاهرة - الوسط

فنانة  هي  جبر،  كريمان  الفنانة 
األعمال  من  العديد  قدمت  قديرة 
للدراما الليبية والعربية، كما أنها شاركت 
محمود  أمثال  العرب  النجوم  من  عددا 
عبدالحميد  وفردوس  رزق  وأمينة  المليجي 
من  العشرات  في  وغيرهم  شوكت  وهالة 
األعمال لإلذاعة الليبية وللتلفزيون وللسينما 
للحديث  »الوسط«  في  التقيناها  والمسرح.. 
عن رئاستها للجنة تحكيم المهرجان المسرحي 
عن  للحديث  وكذلك  بطبرق،  األول  المدرسي 

مسلسلها في رمضان المقبل »نقارش«.

في  مشاركتك  عن  انطباعك  هو  ما   ●
المهرجان المسرحي المدرسي األول في طبرق؟
سعيدة بوجودي في طبرق وأشكر اللجنة العليا 
للمهرجان على دعوتهم لي وبالنسبة للمهرجان 
بمستوى  لالرتقاء  محاولة  فهو  جيدة  فكرته 
مثل  ولعل  أكثرها  وما  مدارسنا  في  المواهب 
من  لكثير  سانحة  فرصة  هي  المهرجانات  هذه 
الشعوب  أستاذ  هو  المسرح  ألن  المواهب،  هذه 
وثقافيا  اجتماعيا  المواهب  بهذه  يرتقي  فهو 
الحقيقي  الفنان  يخلق شخصية  أنه  وتربويا، كما 
سيكون  المسرح  خشبة  على  وتتلمذ  خرج  ومن 
مختلفًا عن أي فنان آخر.. المسرح يخلق الموهبة 
وسرعة  المالحظة  وقوة  الشخصية  قوة  ويعطي 
البديهة والتفاعل السريع ألي فنان كانت بدايته 
في  المشاركين  للطالب  وبالنسبة  المسرح  من 
من  كثيرًا  استفادوا  أنهم  الشك  المهرجان  هذا 
النصوص التي قدمت لهم من خالل تقوية اللغة 

من  مجهود  فيه  وبذل  ناجحة  فكرته  المهرجان 
قبل اللجان المشرفة وأيضًا الداعمين له والذين 
مع  الجوائز  تقديم  خالل  من  إقامته  في  ساهموا 
والجوائز  الهدايا  يحب  دائمًا  فالطفل  الشهادات 
لهذه  مهم  معنوي  دافع  هي  الجوائز  وهذه 
المواهب الشابة في أن تواصل العطاء وال تتوقف 
عند هذه المحطة، وأحب أن أوجه الشكر لزمالئي 
الصداقة  بروح  عملنا  ألننا  التحكيم  لجنة  في 
تقييمنا  يكون  المهنية حتى  مع  والهدوء  واألدب 
بشكل صحيح وكل العروض كانت متميزة برغم 

من  الثانية  النسخة  في  وأتمنى  بينها،  الفروقات 
الليبية  المدن  كل  تشارك  أن  المهرجان  هذا 
هيئة  رئيس  أن  االفتتاح  يوم  سمعنا  ما  وبحسب 
الثقافة واإلعالم والسيد وكيل الوزارة تم اعتماد 

وتثبيت هذا المهرجان.
األعمال  ترين طريقة عرض  رأيك هل  من   ●
بمصاحبة الصوت مفيدة أم سلبية لمواهب في 

مقتبل المشوار الفني؟
هذا  وفي  وإيجابي،  سلبي  تأثير  له  شيء  كل 
أوبريت  وهي  واحدة  مسرحية  كانت  المهرجان 
»العرافة« الذي تم تقديمه يوم االفتتاح وأنا من 
وجهة نظري إذا خشى المخرج على العمل من أن 
الطالب قد ينسى الحوار أو ال يستطيع أن يستدرك 
حواره على المسرح وقد تضيع المجموعة األخرى 
من الطالب في هذا العمل فال بأس من استخدام 
نظام »البالي باك« ولكن إذا كان التسجيل فقط 
هناك  ولكن  أؤيده،  ال  فأنا  للعمل  ضعف  لمجرد 
يعطي  أن  عليه  المخرج  أن  وهي  مهمة  نقطة 
التسجيل كله  يكون  وأن ال  التسجيل  فواصل في 
هناك  ألن  المشاهد  بين  فواصل  ودون  متواترا 
يظهر  المسرح  على  الفنان  تعتري  تجلي  لحظات 
فيها إحساسه بالعمل على خشبة المسرح فإذا لم 
تكن موجودة في العمل فإن الفنان ال يستطيع أن 
يؤدي بشكل صحيح من لحظات صمت ولحظات 
باك«  »البالي  للعمل،  وروح  وإحساس  معايشة 

يجب أن يكون مدروسًا.
يستقبل  مسرح  وجود  عدم  ترين  كيف   ●

العروض في مدينة طبرق؟
فيها  يبنى  أن  تستحق  وطبرق  جدًا  صعب  أمر 
أعمالنا  نعرض  ال  ولماذا  ومجهز  متكامل  مسرح 
المسرحية في ليبيا قبل عرضها في الخارج، وأغلب 
يتم  ال  فلماذا  بنغازي  في  فقط  تعرض  األعمال 

المرج  في  الليبية  المدن  كل  في  أعمالنا  عرض 
والبيضاء وطبرق وسبها ومزدة وورشفانة وغيرها، 
ليبية مسرحا  مدينة  كل  في  يكون  أن  يجب  ألنه 
هو  من  وتكليف  عليه  الحفاظ  مع  متكامال  كامال 

قادر على إدارته وحمايته والحفاظ على نظافته.
● ما الذي دفعك للموافقة على االشتراك في 

مسلسل »نقارش« المقرر عرضه في رمضان؟
العمل  هذا  في  إعجابي  ونال  نظري  لفت  ما 
العقيلي  سالم  المبدع  المصور  أواًل  اثنين  شيئين 
وأنا أعتبره مصورا عالميا والشيء الثاني هو اختيار 
أماكن التصوير التي بها متعة للفرجة والعمل فيه 
بموضوعية بين أماكن التصوير وموضوع العمل 
وعلى الرغم أن دوري كان فيه بسيط وأتمنى من 
اللقطات  ويختار  إبداعًا  أكثر  يكون  المونتاج  فني 
المهمة في العمل، لكن »نقارش« عمل جيد وأقول 

لمتابعي الدراما الليبية انتظرونا في رمضان.
● ماذا تقولين للشعب الليبي في هذا الوقت 

الصعب؟
على  الوقوف  في  بدأت  البالد  أن  اهلل  أحمد 
التطرف  مع  مرير  صراع  بعد  جديد  من  قدميها 
ونحن  بخطوة  تبدأ  ميل  واأللف  واإلرهاب، 
الفن  نعتبر  والفنانين  والمثقفين  اإلعالميين 
سالحنا  هو  الجيدة  والفكرة  الهادفة  والكلمة 
التوعية  من  نوع  وهو  بها  نعمل  التي  وأدواتنا 
أن  يمكن  ال  ونحن  الشعبية  القيادة  من  ونوع 
نتقاعس وسيكون لنا دور مهم في بناء المجتمع، 
وكل  بالمسرح  باالهتمام  المسؤولين  وأطالب 
الوطن  تقدم  في  جميعًا  نسهم  حتى  القطاعات 
وفي المقابل حتى المواطن العادي عليه أن يكون 
إيجابيًا ويسهم معنا ومع المسؤول في النهوض 
صغارًا  جميعًا  بالوطن  نهتم  أن  فعلينا  بالوطن، 

وكبارًا، ألنه آن األوان للبدء في النهوض بليبيا.

كريمان جبر: هذه أسباب موافقتي على املشاركة في «نقارش»
أبدت سعادتها بمهرجان المسرح المدرسي في طبرق

ten
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«دامبو» يتصدر شباك 

التذاكر األميركية
»ديزني«  شركة  إنتاج  من  »دامبو«  فيلم  تصدر 
أنه  إال  الشمالية،  أميركا  في  التذاكر  شباك  إيرادات 
شركة  نشرتها  أرقام  وفق  المتوقعة،  النتائج  يحقق  لم 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة األحد.
لعمل  مستعادة  نسخة  وهو  بورتن،  تيم  المخرج  فيلم 
كالسيكي عُـرض في 1941 حول فيل صغير له أذنان ضخمتان سحريتان، حقق 
إيرادات قدرها 45 مليون دوالر فيما كان محللون توقعوا بأن تصل عائداته إلى 
50 مليون دوالر على األقل في عطلة نهاية األسبوع التي تستمر ثالثة أيام، 

وفق وكالة »فرانس برس« نقاًل 
عن مجلة »فراييتي«.

الذي  الفيلم،  في  ويشارك 
 170 إنتاجه  ميزانية  بلغت 
بارزون  ممثلون  دوالر،  مليون 
ومايكل  فاريل  كولين  منهم 
وداني  غرين  وإيفا  كيتون 

ديفيتو.
»أس«  بفيلم  »دامبو«  ودفع 
الذي تصدر شباك التذاكر نهاية 
المركز  إلى  الماضي  األسبوع 
مليون   33.6 وسجل  الثاني 
وإخراج  تأليف  من  وهو  دوالر، 
لوبيتا  وبطولة  بيل  جوردان 

نيونغو ووينستون ديوك.
حل  الثالث،  المركز  وفي 
الذي  مارفل«  »كابتن  فيلم 
دوالر  مليون   20.5 محليًّا  حقق 
وعالميًّا مجموعًا أقل بقليل من 

مليار دوالر.
وجاء في المركز الرابع »فايف فيت أبارت« من بطولة هالي لو ريتشاردسون 

وكول سراوز، محقًقا 6.3 ماليين دوالر.
 6.1 مقدارها  بإيرادات  »أنبالند«  الجديد  الفيلم  الخامس  المركز  واحتل 

ماليين دوالر وهو من بطولة آشلي براتشر.
وفي ما يلي باقي المراتب في هذا التصنيف:

-6 »ووندر بارك« مع 4.9 ماليين دوالر.
-7 »هاو تو ترين يور دارغون: ذي هيدن وورلد« مع 4.2 مليون دوالر.

-8 »هوتيل مومباي« مع 3.2 ماليين دوالر.
-9 »إيه ماديا فاميلي فيونيرال« مع 2.7 مليون دوالر.

عصام زكريا:

اتجاهنا نحو أفريقيا في « مهرجان اإلسماعيلية» يتماشي وتوجه الدولة

يرأس  الذي  زكريا  عصام  الفني  الناقد  كشف 
التسجيلية  للسينما  الدولي  »اإلسماعيلية  مهرجان 
اختالف  التوالي،  على  الثالثة  للسنة  والقصيرة« 
الدورتين  عن   21 الرقم  تحمل  التي  الدورة  هذه 
التي كان فيهما رئيسًا للمهرجان الذي  السابقتين 
برئاسة  المصرية  للسينما  القومي  المركز  ينظمه 

عبدالجليل. خالد  الدكتور 
الدورة  هذه  لـ»الوسط«  تصريحاته  في  وأوضح 
لها طابعها الخاص عن الدورة السابقة التي كانت 
مهرجان،  سنة   20 بمناسبة  احتفالية  عن  عبارة 
تقلد  التي  األولى  الدورة  عن  مختلفة  أنها  كما 
تمت  العام  هذا  أن  حيث  الرئاسة،  منصب  فيها 
لجنتي  وجود  منها  الجديدة  التعديالت  بعض 
االحتفاليات  بعض  وجود  إلى  باإلضافة  تحكيم، 
األساسي  الكيان  أن  على  شدد  ولكنه  الخاصة، 
للمهرجان قائم كما هو، حيث الجمهور المستهدف 
4 مسابقات  المعنية بفعالياته ووجود  والشخصيات 

مختلفة.
وجود  لضمان  اتخذها  التي  اإلجراءات  وعن 
في  تحل  لن  »المشكلة  عصام  قال  كبير  جماهيري 
لدى  فكرة  ترسيخ  على  اشتغلنا  ولكننا  وليلة،  يوم 
يعنيهم  المهرجان  هذا  بأن  اإلسماعيلية  جمهور 
في المقام األول، وأزعم أننا نجحنا في ذلك وأصبح 
مع  يتعاملون  الذين  الشباب  من  كبير  عدد  هناك 
وليس  لهم،  ملك  أنه  على  اإلسماعيلية  مهرجان 

مهرجان  من  الخامسة  الدورة  فعاليات  انطلقت 
حتى  وتستمر  األربعاء،  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية 
األفالم  صناع  من  عدد  بحضور  الجاري،  أبريل  من   8
»فريال«  سينما  في  وستقام  العربي،  والوطن  مصر  من 

بمنطقة محطة الرمل )وسط اإلسكندرية(.
وأكد رئيس المهرجان، المخرج محمد محمود، اعتزاز 
المهرجان بالرئاسة الشرفية للمنتج الكبير محمد العدل، 
تذليل  في  عبدالجليل  خالد  الدكتور  جهود  ثمن  كما 
كثير من العقبات التي واجهتها اإلدارة خالل دورة العام 

الحالي والدورات السابقة.
أو  المطبوعة  سواء  للصحافة،  شكره  محمود  ووجه 
دورته  خالل  المهرجان  بجوار  وقوفها  على  اإللكترونية، 
الماضية، وأكد أنه لوال التغطية األمينة التي قام بها أبناء 
ويكتسب  يستمر  أن  للمهرجان  كان  ما  الجاللة،  صاحبة 
أرضية جديدة جعلت منه محط اهتمام الكثير من صناع 
األفالم حول العالم العربي، متمنيًّا أن يتم تدارك أخطاء 

الدورات السابقة خالل دورة 2019.
المخرج،  للمهرجان  الفني  المدير  أعلن  جهته،  ومن 
فيلم   500 من  أكثر  باستقبال  أنه سعيد  محمود،  موني 
على مدار األشهر الماضية، وتم اختيار أفضلها عن طريق 
لجنة المشاهدة، حتى استطاع المهرجان أن يقدم ضمن 
المختلفة  المسابقات  في  فيلمًا   30 من  أكثر  برنامجه 
عدد  عن  فضاًل  مصر،  في  مرة  ألول  جميعها  تعرض 
العربية  والعروض  األولى،  العالمية  العروض  من  كبير 

واألفريقية األولى.
الروائية  لألفالم  الرسمية  التحكيم  لجنة  وتتكون 

والممثل  جالل  هالة  المصرية  المخرجة  من  والتسجيلية 
عاطف  محمد  المصري  والناقد  معوض  نيقوال  اللبنانى 
صفي  المصري  والمنتج  النجار  أمنة  التونسية  والمخرجة 

الدين محمود.
من  فتتكون  الطلبة  أفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  أما 
المخرجة نيفين شلبي والممثل حسني شتا والناقد محمد 
عوض، في حين يقدم المهرجان ألول مره جائزة سمير 
فريد، التي تمنحها لجنة تحكيم من جمعية نقاد السينما 

المصريين، وتتكون من رشا حسني ونادر رفاعي وأحمد 
زكريا.

احتفالية  هو  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان 
مدينة  في  عام  كل  من  أبريل  شهر  في  تقام  سينمائية 
الفن«،  »دائرة  جمعية  وتنظمه  أسسته  اإلسكندرية، 
الثقافات  وتبادل  القصير  الفيلم  ثقافة  نشر  وهدفه 
العربية، كما ينظم المهرجان ورشًا وندوات فنية مجانية 

على مدار العام.

مجرد خيمة يتم نصبها في المدينة وتعود للقاهرة 
بعودة  رغبته  زكريا  وأبدى  الفعاليات«.  انتهاء  بعد 
القديم في سبتمبر من كل عام  للموعد  المهرجان 
أن  إلى  أشار  ولكنه  للجمهور،  أكبر  تواجد  لضمان 
القومي  والمركز  المهرجانات  لجنة  بيد  األمر  هذا 
الفكرة  أن  على  مشددًا  الثقافة،  ووزارة  للسينما 
المهرجانات  لجنة  طاولة  على  بالفعل  مطروحة 
حاليًا.  في مصر  المهرجانات  كل  تنسيق  تعيد  التي 

مختلفة  دولة   60 من  فيلمًا   150 مشاركة  وحول 
مقارنة بالدعم المقدم، أكد الناقد المصري أن هذه 
للدولة  التابعة  الفعاليات  في  العمل  طريقة  هي 
الجهد  لكم  لمسها  بعد  تدعمك  والتي  أوالحكومة 
المبذول، مضيفًا »عليك أن تعمل في األول وتقدم 
المالي  الدعم  لتطلب  بالمهرجان  يليق  محتوى 
لن  العمل  قبل  األموال  انتظرت  لو  ألنك  الالزم، 

يأتي شيئ لك«.

»اإلسماعيلية  مهرجان  أن  عصام  وأعلن 
له  كان  والقصيرة«  التسجيلية  للسينما  الدولي 
لالتحاد  تابعة  تحكيم  لجنة  باستحداث  السبق 
»القاهرة  مهرجان  بعد  )فيبرسي(  للنقاد  الدولي 
الماضي  العام  عنها  أعلنوا  حيث  للسينما«،  الدولي 
هذا  رسميًا  اعتمادها  تم  ولكن  تجريبي،  بشكل 
دولية  لجنة  الدولي  االتحاد  أرسل  وبالفعل  العام 
بهذه  مشيدًا  الـ21،  الدورة  فعاليات  في  للمشاركة 
مهرجاني  على  القائمين  كررها  التي  الخطوة 
دوليًا  بعدًا  تعطي  ألنها  و»الجونة«  »األقصر« 

المحلية. لمهرجاناتنا 
الدولة  لتوجه  المهرجان  مواكبة  زكريا  وأكد 
لرئاسة  مصر  تقلد  بعد  أفريقيا،  نحو  المصرية 
برنامج  عمل  خالل  من  وذلك  األفريقي،  االتحاد 
المخرج  تكريم  وكذلك  األفريقية،  للسينما  خاص 
الديمقراطية،  الكونغو  من  نجانجورا  موازيه  الكبير 
ألن هذا هو توجه عام للدولة نحو انتمائنا األفريقي، 
معلنا أيضا تواجد لبرنامج خاص للسينما الفرنسية 
وجود  وأخيرا  الفرنسي،  المصري  العام  مع  تماشيا 
بالسينما  خاص  وهو  فنيا  الرئيسي  هدفه  برنامج 

البولندية التي لديها إنتاجا متميزًا جدًا.
وكشف الناقد الفني الكبير أن المهرجان استقبل 
 150 اختيار  تم  فيلم،   2500 حوالي  العام  هذا 
إلى  مشيرًا  المختلفة،  الدورة  برامج  في  للمشاركة 
أولها  التي  المعايير  لبعض  يعود  األفالم  اختيار  أن 
الجودة الفنية وبعد ذلك تتم مراعاة البعد الجغرافي 
وأن يكون هناك تمثياًل لمعظم دول العالم، وأخيرًا 
المقدمة  والموضوعات  الفنية  األساليب  في  التنوع 

في األفالم التي يتم عرضها.

بدأت الفنانة الليبية نور الكاديكي تصوير 
مشاهدها في المسلسل الجديد »الزوجة الـ18« 

مع الفنان المصري حسن الرداد، المقرر عرضه 
في شهر رمضان المقبل.

وتجسد خالل أحداث العمل شخصية إحدى 
زوجات الرداد، وذلك في إطار دراما كوميدية 

اجتماعية.
مسلسل »الزوجة الـ 18« تأليف ورشة كتابة 

مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد 
أبو المجد، وإشراف عام على الكتابة السيناريست 

أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.
ويشارك في »الزوجة الـ18« ناهد السباعي 

وسلوى خطاب وهيدي كرم وشيماء سيف 
وإيناس كامل وبيومي فؤاد ومحمود البزاوي 

ومحمود الليثي وكوكي وآية سماحة ومروة 
األزلي.

وتنتظر نور عرض مسلسلها اآلخر 
»السر« الذي انتهت من تصويره العام 
الماضي، وجاٍر تحديد موعد عرضه على 

الفضائيات، وتشارك في بطولته إلى 
جانب حسين فهمي ووفاء عامر 

ونضال الشافعي ومايا نصري 
وريم البارودي ومحمد سليمان 

وألفت عمر ومازن السماحي 
ومنة جالل، تأليف حسام موسى 

وإنتاج محمد فوزي وإخراج محمد 

نور الكاديكي تبدأ 
تصوير «الزوجة الـ١٨» 
وتنتظر عرض «السر»

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أحمد الله أن البالد بدأت في 
الوقوف على قدميها من جديد بعد 
صراع مرير مع التطرف واإلرهاب

المهرجان هو محاولة لالرتقاء 
بمستوى المواهب في مدارسنا

الشخصية  وقوة  اإللقاء  وحسن  النطق  وسالمة 
أن  وجميل  وفكرته  المهرجان  هذا  أؤيد  وأنا 
العجاف  السنوات  هذه  بعد  طبرق  تحتضنه 
وحرب  مسلحة  صراعات  في  الوطن  عاشها  التي 
الجيش  ثم  اهلل  وبفضل  والتطرف  اإلرهاب  ضد 
والمتطرفين  اإلرهابيين  من  حررنا  الذي  الوطني 
هذه  لمثل  متعطشين  الليبيين  أكثر  نرى  واليوم 
أيضًا  ومحتاجين  والنقدية  الفنية  المهرجانات 

للفرح واالبتسامة.
في  قدمت  التي  األعمال  مستوى  عن  ماذا   ●

المهرجان؟
االجتماع  وفي  التحكيم  لجنة  رئيسة  بصفتي 
التعاطف  يأخذنا  أن  الوارد  إنه من  قلت  لنا  األول 
هؤالء  مع  العاطفة  وليس  المهرجان  هذا  مع 
الحظت  العروض  شاهدت  عندما  ولكن  األطفال، 
في  الكبار  المعلمين  من  مشرفين  معهم  أن 
وتمنيت  األطفال،  من  وإدراكًا  وعيًا  األكثر  السن 
بمن هم  يستعينوا  أن  القادمة  المرات  في  أنهم 
األعمال  الفني، ألن بعض  المجال  في  أكثر خبرة 
لألطفال  مالحظاتهم  في  يعطون  أنهم  الحظت 
تكون  أن  المفترض  من  وكان  العرض  أثناء 
ذلك  ومع  قبل  من  أعطيت  قد  المالحظات  هذه 

هذه هي معايير اختيار األفالم املشاركة.. وراعينا تواجد للسينما البولندية املتميزة

بحضور عدد من صناع السينما..

انطالق «اإلسكندرية السينمائي للفيلم القصير»

<   عصام زكريا 

<   محمد عاطف<   آمنة النجار<   نيقوال<   هالة جالل<   صفي الدين



بوادر اإلخفاق األفريقي للمنتخب الوطني الليبي 
المحطة  في  المتوسط«  »فرسان  القدم  لكرة 
هي  التي  أفريقيا  جنوب  منتخب  أمام  األخيرة 
كل  مع  تتجدد  أصبحت  جديدة  قديمة  حكاية 
تصفيات ومنافسات بدأت مالمحها هذا الموسم 
مبكرا فكان الحصاد وجاءت المحصلة على قدر 
الخيبات التي صاحبت المرحلة الماضية، فبوادر 
اإلخفاق بدأت منذ إخفاق ممثلي الكرة المحلية 
والنصر  واالتحاد  طرابلس  األهلي  األربعة، 
والمبكر  السريع  وخروجهم  بنغازي،  واألهلي 
وهي  األفريقية،  األندية  بطولتي  صعيد  على 
الفرق األربعة التي تمثل غالبية العبي المنتخب، 
األفريقية  المنافسة  خاضت  التي  الفرق  وهي 
ودخلت المعترك األفريقي قبل انطالق الموسم 
الحالي التي ساهمت األندية في تعثره وتعطيله، 
حيث انطلق متأخرا خالل شهر ديسمبر بدال عن 

موعده المبرمج مسبقا وهو شهر سبتمبر.
األندية  بتجاوز  اإلخفاق  بوادر  استمرت 
وتدخلها في سياسة اتحاد الكرة، حيث فرضت 
مجموعة  كل  من  لفريقين  الهبوط  يكون  أن 
بدال عن ثالثة فرق من كل مجموعة في موسم 
وصل فيه عدد الفرق المتبارية إلى 24 فريقا، 
الطموحات  يلبي  وال  وكبير  قياسي  رقم  وهو 
وال يساهم في تطور المستوى الفني، وساهم 
التخبط طوال المرحلة الماضية في وصوله إلى 
هذا العدد المخيف، ليس هذا فحسب فاستمرار 
ملعبه  خارج  مبارياته  جميع  المنتخب  خوض 
وبعيدا عن جماهيره منذ سنوات وتأخر جهود 
رفع الحظر أيضا سبب من أسباب اإلخفاق، إلى 
المنتخب  مدربي  في  المستمر  التغيير  جانب 
الفريق  قادوا  مدربين  ستة  إلى  وصل  الذي 
خالل مرحلة التصفيات، ويبدو أن عدوى إقالة 
خالل  األندية  فرق  من  بدأت  التي  المدربين 
موسم الكرة الحالي ألقى بظالله وانتقلت عدوة 

اإلقاالت إلى المنتخب. 
حالة من الفوضى والتخبط والعمل االرتجالي 
اإلخفاق  وهو  متوقعا  حصادها  كان  العشوائي 
ال  فإنه  العبث  هذا  استمر  ما  وإذا  األفريقي 
نجاح يلوح في األفق على المدى القريب حتى 
غير  فمن  بعدها  وما  المقبلة  التصفيات  خالل 

المنطقي أن يتم تشخيص اإلخفاقات ونلخصها 
في مباراة واحدة من 90 دقيقة، فماذا أعددنا 
وجهزنا لهذا الموعد الحاسم أمام منتخب جنوب 
أفريقيا الدولة المستقرة والقوية، التي نظمت 
بامتياز منذ سنوات قليلة مونديال كأس العالم، 
فالمقارنة  نيجيريا،  بحجم  كرويا  متطور  وبلد 
تبدو ظالمة وليس باإلمكان أفضل مما تحقق، 
كل  عقب  وشماعة  ضحية  عن  البحث  وكفانا 
إخفاق، فحتى طريقة معالجتنا إلخفاقاتنا السابقة 
الخاطئ،  والعالج  الخاطئ  الدواء  نستعمل  كنا 
حيث كنا في كل إخفاق نكتفي بإقالة المدرب 
نعود  ثم  العام  باالتحاد  باإلطاحة  والمطالبة 

لندور في نفس الحلقة المفرغة.

اإلخفاق في كرة القدم ليس بالعيب، فهناك 
الكثير من المنتخبات العربية واألفريقية تذوقت 
مرارة اإلخفاق لكنها جعلت من إخفاقاتها نقطة 
تحول وانطالق ورسمت خارطة طريقها وحددت 

واستعادت  كبوتها  من  نهضت  ثم  األهداف 
نجاحاتها، ولنا في إخفاق منتخب تونس حين 
استضاف بطولة أفريقيا العام 1994 خير مثال، 
حيث احتشدت والتفت الجماهير التونسية حول 
اللقب األفريقي األول  منتخبها لمساندته لنيل 
في تاريخها، لكنها تعثرت وخرجت بخيبة أمل 
على ملعبها وأمام جماهيرها من الدور األول، 
لكنها تداركت األمر وشخصت األسباب وقدمت 
وحولت  بخبرات  واستعانت  والعالج  الوصفة 
وطني  مشروع  إلى  القدم  كرة  في  النجاح 
تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة واستطاعت 
أن تصحح المسار وتضع خارطة لطريقها حتى 
وصلت لمونديال كأس العالم 1998 بعد غياب 

طويل دام 20 عاما منذ ملحمة األرجنتين العام 
1978 ثم توجت باللقب األفريقي »كان 2004«، 

على ملعبها وأمام جماهيرها.
عن  غاب  الذي  المصري  المنتخب  كذلك 
نهائيات »كان« منذ تتويجاته األفريقية الثالثة 
المتتالية بقيادة المعلم حسن شحاتة، حيث طال 
إخفاق المنتخب المصري الذي كان أبرز الغائبين 
عن نهائيات »كان« في ثالث نسخ متتالية لكن 
األمر  المصرية تداركوا  الكرة  المسؤولين على 
واستعادوا بريق المنتخب المصري الذي سجل 
عودة لنهائيات كأس العالم بقيادة األرجنتيني 
ظهوره  منذ  طويل  غياب  بعد  كوبر  هيكتور 
العام 1990 في مونديال إيطاليا، وهناك نماذج 
إليها  نلتفت  أن  تستحق  مهمة  أخرى  وتجارب 
ونوليها االهتمام ونتوقف عندها، منها تجربة 
ظهوره  سجل  الذي  المغمور  مدغشقر  منتخب 
 ،»2019 »مصر  الكان  نهائيات  في  مرة  ألول 
بدأت  حتى  السليم  والتخطيط  الصبر  بفضل 
الحالي  الكاف  رئيس  تولى  الكروية منذ  النقلة 
أحمد أحمد رئاسة اتحاد الكرة بمدغشقر العام 
2003 ثم أصبح وزيرا للرياضة، وبفضل العمل 
التدريبية  والمدرسة  بالخبرات  واالستعانة 
الفرنسية تحقق النجاح والمراد ووصلت للهدف 

الذي رسمته وهي »كان مصر 2019«.
التقدير  تستحق  الموريتانية  التجربة  أيضا 
واالحترام، وهي التي لم يكن لها يوما حضور 
على الواجهة األفريقية، حيث استطاعت بفضل 
ولد  أحمد  السيد  القارة  في  األبرز  الشخصية 
جائزة  الحائز  الموريتاني  االتحاد  رئيس  يحيى 
مع  تعاقد  الذي  القارة،  في  شخصية  أفضل 
المدرب الفرنسي مارتينيز، ومنحه الوقت الكافي 
حتى  والصبر  وبالتخطيط  الصالحيات  وكامل 
وصلت لنهائيات الـ»شان« النسخة الماضية ثم 

التأهل ألول مرة لـ»كان مصر 2019«. 
من  تستفيد  أن  الليبية  القدم  كرة  على 
اآلخرين  تجارب  وكذلك  وإخفاقاتها  دروسها 
وتجعل منها منهجا وخطة عمل ونقطة انطالق 
وتحول وأن تتكاتف كل الجهود ويتحمل الجميع 
أصبحت  التي  األندية  من  بداية  مسؤولياته 
المشكلة  من  جزءا  وأصبحت  األضعف  الحلقة 
الكرة  تنهض  لكي  الحل؛  من  جزءا  وليست 
أي  من  أفضل  األفريقية  الواجهة  إلى  وتعود 

وقت مضى.

بطرابلس  الــســواري«  »ذات  بنادي  اختتمت 
نظمها  التي  للتجديف،  الثانية  ليبيا  بطولة 
وأشرف عليها االتحاد الليبي للتجديف بمشاركة 
خمسة أندية، وبحضور الحكم الدولي التونسي 
الصحبي الخرداني، وبمشاركة الحكام المجازين 
االتحاد  مؤخرا  نظمها  التي  التحكيم  ــدورة  ل
االتحاد  وبــإشــراف  التجديف  لرياضة  الليبي 
الدولي. وبحسب صفحة االتحاد الليبي للتجديف 
محمد حسين  األول  األواسط  سباقات  في  توج 
بالقالدة  ــســواري«  ال »ذات  ــادي  ن مــن  بكرة 
محمد  وحــصــل   ،4:50:51 بــزمــن  الذهبية 
السواري«  »ذات  نادي  من  بكرة  عبدالعاطي 
على القالدة الفضية بزمن 5:5:56، فيما ذهبت 
من  حنيش  عجيلي  لفراس  البرونزية  الميدالية 

نادي »الرمال زوارة« بزمن 5:13:57.
وفي سباق الزوجي لنفس الفئة حصل محمد 
من  بكرة  حسين  ومحمد  بكرة  العاطي  عبد 
الذهبية  القالدة  على  السواري«  »ذات  نــادي 
رحومة  عمر  طه  وتحصل   ،4:11:51 بزمن 
بزمن  الفضية  القالدة  على  بكرة  وعياد حسين 
لفراس  البرونزية  القالدة  وذهبت   ،4:31:18
بزمن  المنصوري  خيري  وأوس  حنيش  عجيلي 

.4:33:3
تحصل  الكبار  لفئة  خفيف  زوجي  سباق  وفي 
كل من عبداهلل علي قنبور ومحمد حسين بكرة 
من نادي »ذات السواري« على القالدة الذهبية 
المهيمن  عبد  حقق  كما   ،3:57:79 بزمن 
نادي  من  عشيني  كامل  وعالء  جرافة  ساسي 
بزمن  الفضية  الميدالية  على  زوارة«  »الرمال 
عبد  إلى  البرونزية  القالدة  وذهبت   4:38:34
من  العمراني  طارق  ووليد  دباب  زايد  الرحمن 

نادي »الرمال زوارة« بزمن 4:58:93.
فقد  الفئة  لنفس  ثقيل  زوجي  سباق  في  أما 
السالم  وعبد  قنبور  محفوظ  حسين  تحصل 
السواري«  »ذات  نادي  من  السالم  عبد  محمد 
كما   ،3:53:18 بزمن  الذهبية  القالدة  على 
يوسف  ــود  أج مــن  كــل  الفضية  الــقــالدة  نــال 
أبوسهمين ومحمد حافظ المنصوري من نادي 

القالدة  ونــال   4:13:3 بزمن  زوارة«  »الرمال 
وعالء  جرافة  ساسي  المهيمن  عبد  البرونزية 
بزمن  زوارة«  »الرمال  نادي  من  عشيني  كامل 

.5:17:87
تمكن  الفئة  لنفس  خفيف  الــفــردي  وفــي 
من  السواري«  »ذات  نادي  من  قنبور  اهلل  عبد 
محمد  وتحصل  الذهبية  القالدة  على  الحصول 
السواري«  »ذات  نادي  من  بكرة  العاطي  عبد 
البرونزية  القالدة  وذهبت  الفضية  القالدة  على 
نادي  من  ــاب  دي ــد  زاي الرحمن  عبد  للجداف 
لنفس  ثقيل  الفردي  في  أما  زوارة«،  »الرمال 

نادي  من  قنبور  محفوظ  حسين  فحصل  الفئة 
بزمن  الذهبية  القالدة  على  السواري«  »ذات 
عبد  محمد  الــســالم  عبد  وتمكن   4:19:84
تحقيق  من  السواري«  »ذات  نادي  من  السالم 
محمد  وحقق   4:22:37 بزمن  الفضية  القالدة 
على  زوارة  الرمال  نادي  من  المنصوري  حافظ 

الميدالية البرونزية بزمن 4:46:51.
واختتمت البطولة بمراسم توزيع الميداليات 
الثالثة  المراكز  على  الحاصلين  األبطال  على 
ــط حــضــور رئيس  ــى فــي كــل فــئــة، وس األولـ
الدين  نور  المهندس  للتجديف  الليبي  االتحاد 
االتحاد  إدارة  مجلس  وأعــضــاء  الكريكشي، 
حسنين،  أحمد  للشراع  الليبي  االتحاد  ورئيس 
عصمان  للسباحة  الليبي  االتــحــاد  ورئــيــس 
الشخصيات  من  عدد  لحضور  باإلضافة  القنين، 
والجدافين  ــة  ــدي األن ومــســؤولــي  الرياضية 
الليبية،  التجديف  برياضة  والمهتمين  القدامى 
من  المتميزين  الالعبين  اختيار  يتم  وســوف 
هذه البطولة لتمثيل المنتخب في االستحقاقات 

الخارجية المقبلة من كافة الفئات.

في
املرمى

الصداقة واألخضر 
على رأس 4 مباريات 
في الدوري.. الجمعة 

اتفق األمين العام لالتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود 
الطويل مع رئيس االتحاد الدولي الفرنسي فريدريك لويز 

إقامة دورة إعداد وصقل للحكام بمدينة طرابلس تحت 
إشراف االتحاد الدولي للعبة ودعم االتحاد الليبي بالمعدات 

وكرات اللعب المعتمدة من االتحاد الدولي والمنتخبات الليبية 
بمعسكرات تدريبية خارجية.

أكد رئيس المسابقات بلجنة كرة القدم داخل الصاالت ◆
عمران العياشي، أن االجتماع الفني شهد قرعة النهائيات، 
وستكون بنظام التجمع من نصف دوري بمشاركة االتحاد 

واألهلي بنغازي والسويحلي وأساريا بواقع مباراتين يوميا، 
والفريق األكثر نقاطا سيتوج ببطولة ليبيا للموسم الرياضي 

.2019 /2018

◆

جــدول  المسابقات  لجنة  أعلنت 
ــادي عشر  ــح ــوع ال ــب مــبــاريــات األس
الدوري  من  الذهاب  لمرحلة  واألخير 
حيث  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
األولى  المجموعة  مباريات  انطلقت 
فريق  استضاف  حيث  األربعاء،  أمس 
بملعب  أجدابيا  نجوم  نظيره  الهالل 
األهلي  استضاف  سرت  وخليج  بنينا، 

بنغازي بملعب خليج سرت.
مباريات  أربع  الجمعة  غدا  وتجرى 
الصداقة  ويلتقي  المجموعة،  في 
والتعاون  شحات  بملعب  األخضر  مع 
تمام  في  بنينا  بملعب  األنــوار  مع 
نفس  وفــي  عصرا،  الثالثة  الساعة 
والتحدي  النصر  يلتقي  الملعب 

السادسة مساء ويلتقي على  الساعة 
أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء 
الحادي  األسبوع  مباريات  آخر  في 
الجبل  شباب  فريقا  بالمجموعة  عشر 

ودارنس.
يلتقي غدا  الثانية  المجموعة  وفي 
أبوسليم  مع  المدينة  أيضا  الجمعة 
االتحاد  مع  ورفيق  طرابلس  بملعب 
ويلتقي  صرمان،  بملعب  المصراتي 
السبت المقبل الوحدة مع السويحلي 
بملعب طرابلس، أما األحد فتقام ثالث 
مباريات، المحلة يلتقي االتحاد بملعب 
يلتقي  طرابلس  واألهلي  طرابلس، 
والشط  الــزاويــة،  بملعب  األولمبي 

يلتقي الخمس بملعب الخمس.
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انتظم المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي، 
المحترف بصفوف فريق كروتوني، في تدريبات 

فريقه المشارك في مسابقة دوري الدرجة 
األولى اإليطالي، بعد انتهاء حلم تأهل منتخب 

ليبيا إلى بطولة األمم األفريقية، بخسارة 
الـ90 دقيقة الفاصلة أمام جنوب أفريقيا، 

في ختام مشوار التصفيات، ويشارك بن علي 
بصفة أساسية مع فريقه اإليطالي، وساهم 
من قبل في إنقاذه بتسجيل هدف غال 

ليتعادل على أرضه ووسط جماهيره 
»2-2« أمام فريق ليتشي، قبل 

ساعات من االنضمام لصفوف 
المنتخب في تجمعه األخير، 
لينجح بن علي في تسجيل 

التعادل ليقتنص نقطة 
غالية في سباق الصعود 

لدوري األضواء )سيريا أي(، 
كما حصد بن علي أعلى تقييم 

في مباراة فريق كرتوني أمام 
هيالس فيرونا، التي شارك فيها 

أساسيا وقدم مستوى متميزا ولعب 
اللقاء بالكامل وحصل على درجة 

تقييم 6.5، وهي األعلى واألبرز وسط 
زمالئه، وانتهى اللقاء بالتعادل اإليجابي 

بهدف والمؤهل إلى دوري األضواء والشهرة 
بعد فترة غياب لـ »بن علي« قضاها في 

التأهيل من اإلصابة.

● منافسات في الدوري الممتاز

● نشنوش في مباراة جنوب أفريقيا

● مسابقات التجديف

● بن علي● الطويل
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مالعب 14

على قدر العمل 
يكون الحصاد

الحدث
زين العابدين

بركان

الجهد  وحــجــم  ــصــادق  ال العمل  ــدر  ق على 
وتأتي  وتتحقق  النتائج  تــأتــي  المتفاني 
يكون  الخالصة  النوايا  قدر  وعلى  النجاحات 
ونحن  وتعثرنا  أخفقنا  والحصاد،  النجاح  حجم 
لكان  للتأهل  األخيرة  المحطة  أعتاب  على 
قديم  جديد  وسيناريو  مسلسل  المقبل  مصر 
األفريقى  المسرح  عن  غيابه  منتخبنا  ليواصل 
في  تواجدنا  أن  بعد  القارة  كبار  بين  الكبير 
مالعبه في ثالثة نهائيات فقط من أصل 31 
يكن  لم  الكان  أن  يؤكد  ما  أفريقية  نسخة 

يوًما مسرًحا ومكاًنا لنا.
جيًدا  نفسه  ويجهز  يذاكر  لم  كمن  وكنا 
باقة  ضمن  النجاح  ويريد  االمتحان  لموعد 
ويعد  نفسه  يحضر  لم  أنه  متناسًيا  األوائــل 
واالمتحان  الهام  والموعد  اليوم  لهذا  العدة 
كمن  وكنا  يهان  أو  المرء  فيه  يكرم  الــذى 
المنهج  ويــذاكــر  الخطأ  االتــجــاه  فــي  يسير 
ونحن  القريب  المدى  على  نجاح  فال  الخطأ 
العقلية الكروية وبهذا العبث والتخبط  بهذه 
واالنقاسامات  والخالفات  التجاذبات  وبهذه 
الزال  التي  ألنديتنا  الهزيل  األداء  وبهذا 
عاماًل  تكون  أن  فبداًل من  تماًما  غائًبا  دورها 
لعجلة  معرقاًل  عاماًل  صارت  ومسانًدا  مساعًدا 
الكرة وحجر عثرة أمامها وبداًل من أن تتفرغ 
األندية  وهى  المشاكل  تخلق  صارت  للعمل 
وثــورة  تأهيل  ــادة  إلع بعضها  يحتاج  التى 
لعملية  وباتت في حاجة  إداراتها  تغيير تطال 
وهى  القاعدة  مــن  يبدأ  فالعالج  تشبيب 
قوية  اتحادات  فال  الكرة  اتحاد  ثم  األندية 

فاعلة في وجود إدارات أندية ضعيفة عاجزة.
ويستوعبه  الدرس  الجميع  يعي  أن  نتمنى 
البعض  بعضنا  على  التهم  نلقي  ال  وأن 
وشماعة  ضحية  عن  مــرة  كل  في  ونبحث 
جماعية  هى  التى  المسؤولية  من  ونتهرب 
مضى  وقــت  أي  من  أكثر  حاجة  في  فنحن 
حتى  األطــراف  وكافة  الجهود  كل  لتكاتف 
المسار  تصحيح  في  جميًعا  ونشارك  نساهم 
الطريق  على  األولى  والخطوة  العجلة  ووضع 
المناسبة  واألجـــواء  المناخ  ونوفر  الصحيح 
المشعل  يحمل  جيل  وتأهيل  بناء  ــادة  إلع

وينقلنا إلى مستقبل أفضل.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

األندية تغرق »فرسان املتوسط« في أفريقيا 

 عبدالله قنبور ومحمد بكرة 
يحصالن على القالدة الذهبية 

في سباق زوجي خفيف

عدوى إقاالت المدربين تنتقل 
من األندية للمنتخبات في ظاهرة 
جديدة قبل وأثناء تصفيات القارة 

قررت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
السلة اعتماد نتيجة مباراتي ذهاب الكأس 

بفوز االتحاد على األهلي بنغازي »-82 67« 
والنصر على الشباب »-91 57« وتضمن القرار 

أيضا إيقاف العب االتحاد أحمد الفالح عن 
المشاركة مع فريقه لثماني مباريات رسمية 

مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار نتيجة لما 
بدر منه تجاه الجمهور طبقا للمادة »101« 

فقرة »1« من الئحة المسابقات. وأيضا معاقبة 
األهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها 6 آالف دينار 

لتكرار إشعال األلعاب النارية في مباراته أمام 
فريق االتحاد طبقا للمادة »122« من الئحة 

المسابقات، باإلضافة إلى عقوبة مشجعي 
األهلي بنغازي بالمنع من حضور مباراتين طبقا 

للمادة »134« من الئحة المسابقات.

طرابلس - محمد ترفاس
ناقشت الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للكرة 

الطائرة، التقرير المالي واإلداري والبرنامج العام 
لالتحاد داخليًّا وخارجيًّا والميزانية المقترحة له 

وتضم 51 نادًيا من مختلف المناطق الليبية، من 
طبرق أندية »الهالل« و»األندلس« و»المختار« 

و»بدر« و»الجغبوب« و»البطنان« و»الرباط« 
و»التقدم« و»الروابط« و»الكفاح« و»القادسية« 

و»الشرق«. ومن الجبل األخضر أندية »الصداقة« 
و»التالل« و»المنار« و»الفداء«، ومن أجدابيا 
»البراق« و»الخليج« و»النوعية« و»التضامن« 

و»جوهرة الصحراء، ومن بنغازي »األهلي 
بنغازي« و»النصر« و»الهالل« و»المروج«، ومن 

الجبل الغربي »الشروق« و»كللة« و»الوحدة« 
و»وامس« و»نجوم الريف والشموخ«.

ومن طرابلس »األهلي طرابلس« و»االتحاد« 
و»الترسانة« و»نجوم المحلة« و»ترهونة« 

و»أبوعرقوب« و»الشارع الغربي«، ومن المرقب 
»اإلشعاع« و»األفريقي« و»الهدي«، ومن 

مصراتة و»السويحلي« و»االتحاد المصراتي« 
و»التصدي« و»التحدي«، ومن المنطقة الجنوبية 

»القرضابية«، ومن المنطقة الغربية »أساريا« 
و»الجزيرة« و»االنتصار« و»صقور العاللقة« 

و»نجوم صرمان« و»األولمبي«.

غرامات وعقوبات في السلة 

ملفات في عمومية الطائرة

»ذات السواري« يرسم مالمح منتخب التجديف 
طرابلس - الصديق قواس االتحاد  لرئيس  تلفزيونية  تصريحات  أثارت 

الشلماني  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي 
الرياضي، حيث قال  تفاعال كبيرا في الوسط 
غير  وطلبات  وابتزاز  لمساومات  يتعرض  إنه 
مقبولة من رؤساء أندية وإعالميين ومدربين 
لناديه  أشياء خاصة  يريد  وإداريين بعضهم 
من  وهناك  والسياحة  السفر  يريد  وبعضهم 

طالب برئاسة لجان داخل اتحاد الكرة.
عديدة  رياضية  شخصيات  وانــتــقــدت 
تصريحات الشلماني واعتبرتها منقوصة دون 
الكرة  اتحاد  رئيس  طالبت  لذا  األسماء  ذكر 
بالشجاعة  بالتحلي  الشلمانى  عبدالحكيم 
وساومه  ابتزه  من  كل  بتسمية  والمطالبة 
تعيش  التي  الليبية  الكرة  هيبة  علي  حفاظا 
أسرارا  تكشف  أن  وينتظر  جدا  ظروفا صعبة 
اتحاد  رئيس  تهدد  شخصيات  عن  جديدة 
الكرة الذي أكد أن لديه تسجيالت ورسائل قد 

يكشفها في أي لحظة.
ملعب  اختيار  أن  الشلماني  وأكد  وسبق 
جنوب  مع  الليبي  المنتخب  لمباراة  صفاقس 
األمم  نحو  المؤهلة  التصفيات  في  أفريقيا 
األفريقية المقبلة بمصر كان بناء على اختيار 
وقال  الــكــرة،  اتحاد  وليس  الفني  الطاقم 

تلفزيونية  تصريحات  في  الشلماني 
لـ»قناة ليبيا الوطنية: »إن اختيار 

رؤســاء  من  كبيرة  مجموعة 
المباراة  لحضور  ــة  ــدي األن
ليس شراء للذمم لالنتخابات 
المقبلة، ومن حقنا تكريمهم 

للــرياضة  يقـــدمون  ألنــهم 
المـــباراة«،  هذه  بحــضور 

كما أكـــد أن بــعض 
مـــن يــحــاربــون 
ــرة  ــك ــاد ال ــحـ اتـ
حـاليا يفـــعلون 
ذلـــك ألســبــاب 
شخصية ولعدم 
في  وضــعــهــم 
لــجان أو ســفر 
ــالت  ــ ــي رح ــ ف

»لم  إنه  الشلماني  وأضاف  خارجية،  رياضية 
جمال  السابق  الرئيس  مع  وفاق  علي  يكن 
كما  االتحاد،  رئاسته  فترة  طيلة  الجعفري 
من  والدعم  بالتعاون  الحالي  االتحاد  يسعى 

الفيفا لشراء مقر جديد الئق باتحاد الكرة«.
ووصلت االتهامات مداها بين أطراف عدة، 
خصوصا بعد تحرك النائب األول لرئيس اتحاد 
كرة القدم عبد الحكيم الشلماني، الذي كان 
شاهدا على تأزم الموقف داخل منظومة كرة 
بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ  الليبية،  القدم 
متوقعة،  وغير  سريعة  جاءت  الحلول  أن  إال 
بعد تدخل طرف ثالث الحتواء الموقف، فلم 
يكن يتوقع أشد المتفائلين، تدخل المكتب 
التنفيذي لمنظومة اتحاد الكرة بهذا الحسم 
والقوة، ومن ثم اتخاذ قرار مصيري بإيقاف 
ووجوده  غيابه  أثناء  نشاطه،  عن  الجعفري 
لحضور  المغرب،  في  وتحديدا  البالد  خارج 
شمال  التحاد  التنفيذي  المكتب  فعاليات 
حيث  مؤخرا،  مجلسه  تــرأس  الــذي  أفريقيا 
وصل الصدام بين األندية المعارضة لوجود 

الجعفري واألخير منتهاه.
طلب 14 ناديا بشكل صريح ضرورة رحيل 
لبدء  كشرط  المنظومة،  رأس  عن  الجعفري 
منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري 
العام الممتاز رقم )46( لموسم 2019/2018، 
ودخلت أزمة األندية المقاطعة اتحاد كرة 
بإعالنها  جديدا  منعرجا  الليبي  القدم 
لتصعيد الموقف وتقديم شكاوى للنائب 
العام في مخالفات مالية وإدارية خطيرة 
مجلس  وأعضاء  رئيس  بها  قام 
إدارة اتحاد كرة القدم، 
كما أن ملــف شركة 
للــمالبس  الرائـد 
الــريــاضــيــة أحــد 
المــلفات الـــتي 
مخــالفات  بهــا 
وتــــجــــاوزات 
مـــالـــيـــة مــع 
ملــفات أخـرى 

مهمة.

الشلماني: لن أخضع للمساومات 

الوسط–زين العابدين بركان

اإلخفاق القاري للرباعي يتسبب في تعثر المنتخب الوطني أمام »األوالد« وسط سلسلة من التدخالت 

● الشلماني



بطولة  إلى  التأهل  في  ليبيا  منتخب  أحالم  تبخرت 
األمم األفريقية، بعد هزيمة مريرة على يد ضيفه 
جنوب أفريقيا بنتيجة )2-1(، في المباراة التي أقيمت 
على ملعب »الطيب المهيري« في مدينة صفاقس 
ليبيا؛  ملعبا  اليوم  ذلك  في  أصبح  الذي  التونسية، 
المدن  كل  من  الوافدة  الجماهير  جموع  بسبب 
الليبية، كان يحدوهم األمل الكبير في انتزاع ورقة 
الملقب  أفريقيا  جنوب  منتخب  على  والفوز  التأهل 
بـ»األوالد« بأي نتيجة، ولكن تبخر الحلم الذي راود 
التأهل  في  منثورا  هباء  ذهب  فقد  الليبيين،  كل 
المكثف  الجماهيري  الحضور  رغم   ،»2019 لـ»مصر 
واحدا،  واحدا وهتافا  واحدا وعلما  رفع شعارا  الذي 
متكبدا مشاق وعناء السفر وبعد المسافة، والنوم في 
الحافالت وفي الحدائق بعد أن اكتظت جميع الفنادق 
شاغرة،  أماكن  وجود  لعدم  صفاقس  مدينة  في 
فازدهرت المدينة االقتصادية بوجود آالف الليبيين 
صفاقس  شــوارع  في  ثالثة  أو  يومين  مــدار  على 

ازدانت باألعالم الليبية وبجموع الليبيين.
ورغم العدد الكبير، كانت السلطات التونسية في 
الموعد في تسهيل الحركة دون أية مشاكل، وكانت 
الجماهير اليبية خير سفراء لبالدهم، ليبيا، فحتى بعد 
الخسارة والهزيمة النكراء لم تحدث أية مشاكل رغم 
مشاكل الطريق الفنية، حيث تعطلت بعض الحافالت 
في الطريق، مع وقوع بعض الحوادث البسيطة، التي 
ليبيا صباح  الرحلة من  بدأت  فقد  ليبيا،  في  كانت 
السبت من المدينة الرياضية، نقطة التجمع لجماهير 
طرابلس، ومنها عبر الطريق البري إلى مدينة زوارة، 

مكان التجمع العام، ومنها انطلقت الحافالت 
رأس  منفذ  الليبية–التونسية  الحدود  إلى 
ذهبية،  منفذ  من  أخــرى  وحافالت  إجدير 
والسيارات  والــرحــالت  الطيران  وخطوط 
الخاصة، وكانت كل اإلجراءات سهلة وذلك 
بسبب التعاون بين الشرطة الليبية والشرطة 

فكان  المعبرين  في  الحركة  تسهيل  في  التونسية 
الجميع في الموعد.

المسافة  التونسية،  صفاقس  إلى  طرابلس  من 
كانت أكثر من 500 كيلومتر، مرورا بمدن بن قردان 
وقابس ومدنين، حتى الوصول إلى مدينة صفاقس 
العاصمة االقتصادية لتونس، هذه المدن شهدت 
حركة تجارية على مدار ثالثة أيام أنعشت االقتصاد 

التونسي في هذه المدن.
الجماهيري  والحضور  المباراة  إلى  وبالعودة 
الكبير الذي وصل تعداده إلى 13800 مشجع ليبي، 
تحصلت  إحصائية  حسب  أخــرى  ــداد  أع تواجدت 
رغم  الملعب  »الوسط« من مشرفي  جريدة  عليها 
أن اتحاد الكرة وزع 10 آالف تذكرة أو أقل حسب 
االتفاق مع السلطات التونسية رغم أن الملعب يسع 
لـ 22 ألف متفرج، وقد سمح لباقي الجماهير التي لم 
تتحصل على تذاكر دخول الملعب قبل بدء الشوط 
البعض  قبل  من  التذاكر  بيع  استغالل  وتم  الثاني 
هذه  كل  ورغم  الرياضية  للجماهير  غالية  بأسعار 
الليبية  الجماهير  هتاف  كان  المعاناة  وهذه  األمور 
الوطنية  األعالم  تحمل  وهي  المباراة  زمن  طوال 
»ليبيا ليبيا«، »ال أهلي ال اتحاد ليبيا يا اوالد«، »يا 
ناس تعبنا نبوا نلعبوا في ملعبنا«، وكذلك قدمت 
لوحات فنية إبداعية رائعة زينت جميع أرجاء الملعب 
بكل  ليبيا  خارج  ليبيا  عرسا  فكان  الجميع،  وأبهرت 
الجماهير  الكلمة ولكن لألسف خذلت هذه  معاني 
بهذا األداء الباهت وبهذا التشكيل المعيب وباألداء 

السيئ لجميع الالعبين المحترفين وغيرهم.
الخسارة  أسباب  أن  المحللين  عديد  أجمع  وقد 
المباراة،  شوطي  طيلة  الفني  الطاقم  من  كانت 
األخطاء  يعالج  ولم  المناسب  بالتشكيل  يدفع  فلم 
بينها  من  للجميع  الواضحة  الفريق  في  الموجودة 
الدفاع وخط  الجناح األيمن وفي خط  الضعف في 
المباراة  من  األولى  ساعة  الربع  أن  رغم  الهجوم، 
شهد سيطرة ليبية على مجريات المباراة، وكاد يثمر 
عن هدف، ولكن بعد ذلك تاه المنتخب وأصبحت 
سيطرة جنوب أفريقيا واضحة، واللعب على مناطق 
الضعف في المنتخب الليبي، التي من خاللها استطاع 
 »2019 إلى »مصر  والتأهل  المباراة  بنتيجة  الظفر 
وسط خيبة ودموع وحزن الجميع الذي كان حاضرا 
في الملعب وسط تكبد عناء السفر وعبر الشاشات 
فكان يوما حزينا جدا في مدينة صفاقس التونسية، 
والجمهور  التوانسة  الصحفيين  بعض  وحتى 
التونسي المساند قالوا: »منتخب عنده هذا الجمهور 

الكبير، حرام يخرج فاقد النتيجة بهذا الشكل!«.
»الــشــروق«  ــدة  ــري ج ــن  م الصحفيين  أحـــد 
الرياضية قال لجريدة »الوسط«: »لو لعب منتخب 
التونسي  الصفاقسي  فريق  مع  أفريقيا  جنوب 

بإمكان  ــان  ك بالثالثة،  لخسر 
نتيجة  تحقيق  الليبي  المنتخب 
إيجابية، ولكن الجهاز الفني، 
التصرف،  يحسن  لم  ــذي  ال
التأهل  حلم  أضاع  الذي  هو 

المقلق  معقولة سلتو  األخطاء،  يعالج  ولم  عليكم، 
لخط الدفاع يبقى على دكة البدالء، وعندما شارك 
ودخل سلتو شاهدنا كم فرصة تحصل عليها«. وقد 
اعترف المدربان، باني والعيساوي، بارتكاب األخطاء 
وتحمال مسؤولية اإلخفاق، ولكن ما الفائدة المرجوة 
أفسده  ما  العطار  يصلح  وهل  االعتراف  هذا  من 

الدهر، مباراة وانتهت وكان الخروج بخفي حنين.
أحد أسباب الخسارة أيضا هو أن اإلعالم الليبي 

استسهل المباراة وأطنب في المديح بأنه بمقدور 
الفني  الطاقم  وبمقدور  اإلنجاز  تحقيق  »الفرسان« 
اقتناص ورقة الفوز، والكثير من التحليالت والحلقات 
المباشرة ولم يعالجوا األخطاء والمطبات التي يمكن 
أن تحدث في المباراة، ولم يعطوا أي أهمية للفريق 
المباراة  لهذه  الجماهيري  بالحشد  وتكفلوا  الضيف 

فكان اإلخفاق والخروج المذل.
كل اإلمكانات المادية والمعنوية تم توفيرها من 

قبل الدولة الليبية التي سخرت جميع الوسائل من 
أجل هذه المباراة المصيرية وكانت هاجس الشارع 
الليبي بكل معاني هذه الكلمة حتى من الفرق الفنية 
والالعبين القدامى كانت حاضرة هناك، ومن بينها 
الفنان علي الهنشيري صاحب أغنية »كفتوا وافتوا 
والراية علتوا يا فرسان بالدي« الذي كان يستعد من 
أرض ملعب »الطيب المهيري« في تقديم وصالت 
غنائية عقب الفوز بالزي الوطني الليبي، ولكن تأتي 
الرياح بما ال تشتهي السفن، وخسر المنتخب وخذل 
الجميع ورجعت الجموع بالحسرة واأللم، فيجب على 
الدولة الليبية التدخل والتحقيق في هذا اإلخفاق وأن 
تكون الرياضة مشروع دولة حتى نرتقي من خالل 
المناسب ووضع  المكان  المناسب في  الرجل  وضع 
الليبية والعمل  القدم  للنهوض بكرة  استراتيجيات 
على رفع الحظر عن المالعب، أسوة بمالعب الدول 
األخرى وتحتاج كرة القدم الليبية إلى تخطيط وإدارة 
وعمل كبير وجلب مدارس متخصصة ومدربين على 
مستوى عال لجميع المنتخبات الليبية، ودوري منظم 
التحتية  بالبنى  واالهتمام  الفرق  عدد  وتقليص 
واختيار الخبرات الرياضية المحترفة واالستفادة من 
االتفاقات الموقعة مع االتحادين اإليطالي واسباني 
في جلب إحدى المدارس المتقدمة، واالستفادة من 
هذه االتفاقات للنهوض بالرياضة الليبية ليس في 
األخرى،  األلعاب  جميع  في  بل  فحسب،  القدم  كرة 
خصوصا بعد أن وصل الجميع إلى المربع »صفر«، 

لتبدأ المحاوالت من جديد.

لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  تدخل 
الشلماني  الحكيم  عبد  الــقــدم 
شهداء  ملعب  غلق  ــة  أزم لحل 
كما  يعود  أن  على  ببنغازي  بنينا 
منافسات  أمام  أبوابه  ليفتح  كان 
تم  حيث  جديد  من  الليبي  الدوري 
للمباريات  جديدة  مواعيد  تحديد 
التي كان مقررا لها بعد أن تم االتفاق 
مع رئيس الجمعية العمومية وجماهير نادي 
الطيران التي أرسلت رسالة بهذا الخصوص 
مع  بنغازي  األهــلــي  مــبــاراة  تعثرت  حيث 
مباراة  بجانب  موعدها  عن  وتخلفت  الهالل 

النصر مع الصداقة بنفس الملعب.
نادي  لها  تعرض  أزمة  بسبب  هذا  يأتي 
اللعب  من  حرمانه  خلفية  على  الطيران، 
على  بالضرب  التعدي  بسبب  أرضــه،  على 
في  العربية  والوحدة  أجدابيا  وفاق  فريقي 
دوري الدرجة األولى، األمر الذي تسبب في 
بنينا  شهداء  ملعب  أمام  جماهيره  اعتصام 
حتى إلغاء العقوبة أوالنظر فيها، حيث أعلن 
أحد  بدخول  سماحهم  عدم  المعتصمون 

إلى ملعب بنينا قبل النظر في شكواهم.
لجنة  وأجــلــت  سبق  نفسه  الــوقــت  فــي 
القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات 
مدينة  في  إقامتها  المقرر  الثالث  المباريات 
تأجيل  قرار  وجاء  أصدرته  قرار  في  مصراتة 
العاشر  األسبوع  من  المقررة  المباريات 

في  الفصل  يتم  حتى  مصراتة  بملعب 
قرار  حيال  المدينة،  نادي  به  تقدم  طعن 
بتاريخ  الصادر   41 رقم  المسابقات  لجنة 
المسابقات  لجنة  من  الماضي  مــارس   25
بين  الثاني  الشوط  استكمال  بخصوص 
المدينة والسويحلي بملعب الخمس وكانت 
االستكمال  مباراة  هي  المؤجلة  المباريات 
الخمس،  بملعب  والخمس  المدينة  بين 
والمدينة  المصراتي  ــحــاد  االت ــاراة  ــب وم
وأبوسليم  السويحلي  ومباراة  بطرابلس، 

بملعب مصراتة.
باالتحاد  المسابقات  لجنة  أحالت  وقد 
السويحلي  مباراة  ملف  القدم  لكرة  الليبي 
المكتب  إلى  تستكمل  لم  والتي  والمدينة 
وقال  القدم،  لكرة  اللييي  لالتحاد  التنفيذي 
الهادي  العامة  المسابقات  لجنة  رئيس 

قامت  العامة  التحكيم  »لجنة  السويطي 
السويحلي  مباراة  حكم  مع  تحقيق  بإجراء 
والمدينة مفتاح العالم، وسوف يتم التحقيق 
التحقيق  استكمال  وبعد  المباراة  مراقب  مع 
لالتحاد  التنفيذي  المكتب  يوافينا  سوف 
لجنة  إلى  الموضوع  بإرجاع  بكتاب  اللييي 
المسابقات العامة، لتجتمع لجنة المسابقات 
بخصوص  القرار  اتخاذ  وليتم  أخــرى  مرة 
المتضرر  النادي  حق  ومن  المباراة،  هذه 
وتقديم  الطعون  تقديم  لجنة  إلى  اللجوء 

طعن في القرار«.
لجنة  أن  الــســويــطــي  ــد  ــ وأك ــق  ــب وس
االتحاد  بمقر  اجتماعها  ستعقد  المسابقات 
بهدف  االجتماع  ويأتي  بطرابلس،  العام 
المدينة  بمباراة  يتعلق  نهائي  قرار  إصدار 
الدرجة  دوري  من  آخر  ولقاء  والسويحلي 
كما  واألنـــوار،  أجدابيا  نجوم  جمع  األولــى 
وفقا  ستتعامل  اللجنة  أن  السويطي  أعلن 
للوائح والقوانين المعمول بها وأن قرارهم 
مباراة  وتوقفت  المنطلق،  هذا  من  سيكون 
الثاني  الشوط  في  والسويحلي  المدينة 
المدينة  فريق  انسحاب  بعد  تستكمل  ولم 
الملعب،  أرضية  يدخل  ولم  المباراة  من 
الذي أكد على  المدينة  وبحسب بيان نادي 
السويحلي  نادي  األخوية مع  العالقات  عمق 
بين  للتهديد  تعرض  المباراة  حكم  أن  إال 

الشوطين من قبل غوغائيين.

يتزايد يوميا عدد األندية المطالبة بعقد اجتماع غير عادي 
للجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم في رسائل 
رسمية موجهة لرئيس االتحاد الليبي لكرة القدم، عبد 
النقاط  نفس  على  األندية  وأجمعت  الشلماني،  الحكيم 
لالتحاد،  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  بعقد 
على خلفية تدني مستوى عمل لجان االتحاد، فضال عن 
»المدينة«  أندية  وأعلنت  الوطنية،  المنتخبات  إخفاقات 
و»الوحدة«  و»الجمارك«  الشرطة«  و»اتحاد  و»المجد« 
دعوتها الجتماع الجمعية العمومية في أقرب وقت ممكن.

غير  االجتماع  لعقد  بطلب  تقدمت  التي  األندية 
وقت  في  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  لعمومية  العادي 
بنغازي«  و»األهــلــي  طرابلس«  »األهلي  هــي:  سابق 
و»االتحاد« و»الشموع« و»األهلي المصراتي« و»الفداء« 
و»االتحاد  و»السويحلي«  و»الفالوجا«  و»الظهرة« 
المصراتي« و»الوحدة« و»التصدي« و»رفيق« و»القلعة« 
و»اتحاد  و»الريف«  و»الخمس«  و»زناتة«  و»المجاهد« 

الشرطة« و»المحلة« و»األمل« و»المجد«.
في الوقت نفسه كشفت مرة أخرى أزمة اتحاد الكرة 
األخيرة، التي استمرت طيلة أكثر من ثالثة أشهر، عمق 
مفهوم  وغياب  الرياضي  الوسط  التي يشهدها  األزمة 
السابق  الكرة  اتحاد  فرئيس  أطيافه،  بين كل  الشراكة 
جمال الجعفري وقع في ذات األخطاء عندما انفرد بالقرار 

وخالف النظام األساسي باختراقه أكثر من مرة، فوقع في 
مواجهة مع أعضاء مجلس إدارة االتحاد ومع األندية التي 

تنادت إلسقاطه.
االتحاد  رئيس  مــغــادرة  وبعد  أنــه  ويبدو 
المشهد الرياضي بعد إزاحته في اجتماع المرج 

بسحب الثقة عنه من قبل 82 ناديا، تكرر 
المشهد مع رئيس االتحاد الحالي عبد 

بنفس  وأعضائه  الشلماني  الحكيم 
لهم  اختبار  أول  ففى  السيناريو، 
التي  »فيفا«،  رسالة  بإخفاء  قاموا 
وصلت وزكت اجتماع المرج وفيها 
فيما  تتعارض،  ــرى  أخ تفاصيل 

ومصالحهم،  أحالمهم  مع  يبدو، 
الرياضي  العام  للرأي  تنشر  لم  حيث 

تفاصيل الرسالة.
أننا  يعنى  المفقود  الشراكة  مفهوم 
كلنا شركاء في الحركة الرياضية، وهذا 

المفهوم يعني الوضوح والشفافية وإقامة 
لألمام،  الهروب  وعدم  الصحفية  المؤتمرات 

فالغموض الذي شاب رسالة »فيفا« أساء التحاد 
الكرة أكثر مما نفع، حيث كان إسقاط جمال الجعفري، 
الشفافية  يملك  وال  واضح  غير  ألنه  السابق،  الرئيس 

المالية واإلداريــة، لذا كان يجب أن يكون ذلك درسا 
للجميع، وعندما تكرر ذات االمتحان لمعارضيه ممن هم 
أعداء  األمس  أصدقاء  وهم  الكروي،  الحكم  سدة  في 
اليوم، سقطوا في أول اختبار وأخفوا حقائق عن الوسط 
الرياضى. وربما ألول مرة في تاريخ الكرة الليبية يحدث 
هذا المشهد الكروي المعقد عبر تاريخها الطويل، 
حيث ال حديث في الوسط الرياضي منذ أربعة 
أشهر إال عن أزمة اتحاد الكرة مع األندية 
المقاطعة له، حتى وصل األمر لسحب الثقة 
الذي  الجعفري،  جمال  االتحاد  رئيس  من 
أزاحه موقتا عن المشهد الرياضي مجلس 
إدارته حتى انعقاد موعد الجمعية العمومية 
التي إما أن  المرج 20 ديسمبر  في مدينة 
تسحب الثقة نهائيا أو يتدخل االتحاد الدولي 
رئيس  ذلك  أن طلب  بعد  »فيفا«  القدم  لكرة 

اتحاد الكرة في رسالة موجهة منه لـ»فيفا«.
مشهد معقد في ظل إصرار األندية المقاطعة 
الكروي،  المشهد  نهائيا  الرئيس  مغادرة  على 
واالنفراد  األساسي  النظام  باختراق  له  واتهامات 
على  االتحاد  رئيس  وإصــرار  مالية  ومخالفات  بالقرار 
البقاء وانتظار الحسم من »فيفا« أو الجمعية العمومية 
األزمة  مدة  طول  ومع  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد 

وتطورها وانشغال الوسط الرياضي بها تشعبت ودخلت 
الرياضي بين مؤيد  الوسط  منعرجات عديدة وانقسم 
الثقة  بسحب  اإلدارة  مجلس  وقرار  المقاطعة  لألندية 
من رئيس االتحاد، ومعارض له ومؤيد لرئيس االتحاد، 
لتبقى الجمعية العمومية صاحبة الفصل وليس مجلس 
اإلدارة الذي واجه ألول مرة اتهامات بالخيانة، والطعن 
لم  جديدة  مصطلحات  وهي  لرئيسهم،  الخلف  من 
تألفها الكرة الليبية حتى أن الرئيس الموقت عبدالحكيم 
يرفض  إنه  تلفزيونية  تصريحات  في  قال  الشلماني 
اتهامات بالخيانة ضد رئيسه السابق، وأكد احترامه قرار 

الجمعية العمومية.
انتقادات أخرى حملت كل مجلس اإلدارة المسؤولية 
واعتبرتهم مقصرين وأنهم ضحوا برئيس االتحاد كي 
يبقوا في الصورة وأنهم يجب أن يغادورا مثل رئيس 
االتحاد، بينما حمل البعض اآلخر رئيس االتحاد مسؤولية 
ما حدث له، معتبرا أنه السبب في ذلك وأن السحر انقلب 
على الساحر وأن رئيس اتحاد الكرة ليست لديه مواقف 
وال  الكفاءة  وليس  الوالء  سياسة  ويستعمل  واضحة، 
يؤمن بالحوار والقرار الجماعي، وأن بضاعته ردت إليه 
والذين انقلبوا عليه من نفس مدرسته، قبل أن تسوء 
النتائج في عهد الشلماني وينتظر هو اآلخر مصيره من 

قبل الجمعية العمومية.
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● الجماهير في ملعب الطيب المهيري

● مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا في تصفيات األمم

سيناريو كل مرة 

صالح بلعيد

وذات  أخـــرى  ــرة  م يتكرر  الــمــوضــوع  ذات 
خروج  هو  الموضوع  كذلك..  يتكرر  التعاطي 
جنوب  أمــام  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب 
حدث  ألهم  التأهل  فرصة  وفقدان  أفريقيا، 
يحدث  التوالي  على  الرابعة  وللمرة  ــاري،  ق
آخر ظهور  بعد  للبطولة  الوصول  اإلخفاق في 

للمنتخب العام 2012.
تغليبب  الطريقة،  وبذات  يتم  نفسه  التعاطي 
إخفاق  كل  ومع  حيث  األعذار،  وخلق  العاطفة 
تقوم  أسبوعًا  تتجاوز  ال  أيامًا  الموضوع  يأخذ 
فيها الدنيا وال تقعد، فهناك من يحمل اتحاد 
المباشرة، وهناك من يعتبر  المسؤولية  الكرة 
اإلعالم سببًا رئيسيًا في فقدان التأهل؛ بسبب 
التضخيم اإلعالمي واالستهانة بمنتخب جنوب 
هو  الفني  الطاقم  اعتبر  من  وهناك  أفريقيا، 
بشكل  المباراة  قــراءة  إجادته  بعدم  السبب 
بالالئمة  اآلخــر  البعض  وجه  حين  في  جيد، 

على الالعبين، معتبرًا أنهم السبب األول.
يمر  أن  وما  واحد،  واإلخفاق  اآلراء  تعددت 
الحديث  إلى حالها يعود  أسبوع وتعود األمور 
ودغدغة  المحلية  والمنافسات  ــدوري  ال عن 
فني  طاقم  تكليف  بخبر  جديد  من  العواطف 
لإلخفاق،  طرف  كل  وتبرير  للمنتخب  جديد 
المنظومة  أن  الجميع  يعرفها  التي  والحقيقة 
الكروية فيها خلل كبير، فالبناء غير سليم في 
 24 فيه  يشارك  الذي  والدوري  السنية  الفئات 
فريقاً ال يفرز منتخباً جيدًا إطالقاً، والذين مناط 
الليبية بعضهم في  بهم دور التخطيط للكرة 
اتحاد الكرة غير مؤهلين لمواقعهم وال يعرفون 
أصالً ما التخطيط الكروي، والالعب الليبي في 
يلعب  وال  األول  للمنتخب  يصل  األحيان  غالب 
قلة  بسبب  أفريقيا  في  السنية  المنتخبات  في 
تصفيات  من  المتكرر  والخروج  المشاركات 
المنتخبات بحاجة  أن  األفريقية، كما  البطوالت 
لطواقم تدريبية أجنبية قوية مع عناصر وطنية 
مع  التعاقد  على  األندية  ــراع  وص مساعدة، 
موسم  كل  العظام  كسر  معركة  في  الالعبين 
سبب  معهم  للتعاقد  المالي  السقف  وارتفاع 
حيث  الفني،  المستوى  ضعف  أسباب  من  آخر 
يتقاضى أغلب الالعبين أرقاماً تفوق المستوى 

الفني.
جدًا،  رديئة  أصبحت  التي  المالعب  أن  كما 
التنتج  قديمة  والزالـــت  صيانتها  تتم  ولــم 
الرياضي  ــالم  اإلع وعلى  جيدًا،  كرويًا  أداًء 
بواقعية  ويشخص  عاليًا  الصوت  يرفع  أن 
كما  كثيرًا،  أضرت  التي  العاطفة،  عن  ويبتعد 
الشخصي  والتجني  الشخصنة  عن  االبتعاد  أن 
دون  مطلوب  أمــر  الشخصيات  بعض  على 
مزعجًا،  حــدًا  وصل  الــذي  التعصب  نغفل  أن 
لناديه وحتى على حساب  الكل يتعصب  حيث 
الليبية  القدم  كرة  والضحية  الوطني  المنتخب 
الرائع  وجمهورها  مرة،  كل  في  تترنح  التي 
لمباراة  بــاآلالف  تحول  والــذي  للكرة  العاشق 
جنوب أفريقيا في تونس، وكان يمني النفس 

بالتأهل ولم يجِن سوى الخيبات الكروية.

إيقاعات رياضية جمهور الكرة الليبية ينعش اقتصاد صفاقس في 72 ساعة 

تحقيق في اعتصام الطيران ببنينا

22 ناديا تطالب بعقد عمومية طارئة ملحاسبة املقصرين 

طرابلس–الصديق قواس

تعدي بالضرب على فريقي 
وفاق أجدابيا والوحدة العربية 

في دوري الدرجة األولى 
يحدث أزمة

انتخب باإلجماع منير مصطفى الشويهدي 
رئيسا لالتحاد الليبي للقوة البدنية من قبل 
الجمعية العمومية لألندية المنتسبة لالتحاد 

كما تم كذلك انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي 
لالتحاد العام الليبي للقوة البدنية بحضور 

المراقب المكلف من اللجنة األولمبية الليبية 
جمال الرعيض برئاسة لجنة االنتخابات خالد 

الورشفاني، وفقا لما ذكرته صفحة االتحاد 
الليبي للقوة البدنية.

وتم باإلجماع االستقرار على منير مصطفى 
الشويهدي رئيسا وأكرم علي البوعيشي 

نائبا للرئيس ومروان عبد السميع مخلوف 
أمينا للصندوق وعضوية كل من إسماعيل 

بشير وسليم عمر الفارسي وفرحات الفيتوري 
السليني. ومؤخرا توج األهلي بنغازي بكأس 

وذهبية بطولة ليبيا للقوة البدنية برصيد 
2273 نقطة وبفارق نقطة واحدة توج األخضر 

بالبيضاء بكأس الترتيب الثاني والميدالية 
الفضية برصيد 2272 نقطة، ونال باب البحر 

بطرابلس كأس الترتيب الثالث والميدالية 
البرونزية بـ2191 نقطة.

الليبي  المنتخب  ــدرب  مـ وجــه 
باني  أبوبكر  القدم  لكرة  األول 
الشخصية  صفحته  على  انتقادات 
المحللين  لبعض  »فيسبوك«  عبر 
النقد  يــوجــهــون  كــانــوا  ــذيــن  ال
للمنتخب في مباراة جنوب أفريقيا 
األخيرة واصفا بعضهم بأنهم غير 
مؤهلين للتحليل وليس لهم تاريخ 
أكثر  يملك  ال  ومعظمهم  رياضي 

من مباراتين في رصيده.
ونفى وجود أي خالف مع زميله 
العيساوي  فوزي  الفني  الجهاز  في 
أنه  مؤكدا  المباراة  وأثناء  قبل 
يملك الشجاعة باالعتراف بأخطائه 

الرياضــيين  جمـــيع  أن  مؤكدا 
وكذلك  عليهم  ما  قدمـــوا 
والمـــشرفين  اإلدارييــــن 

موجها شــــكره لــرئيس 
لم  الــذي  الكرة  اتحاد 
يقصر حسب قوله مع 

المــنتخب طــــيلة 
فتــرة المعــسكر 
شاكـرا الجمهور 
اللــيبي الـــذي 

على  ومتأسفا  ــمــبــاراة  ال حضر 
خاللها  من  أخفق  التي  النتيجة 
بالخسارة  المتوسط«  »فــرســان 
أفريقيا  أمم  إلى  التأهل  في   )1/2(

المقبلة بمصر.
وسبق وعدل باني عن استقالته 
بعدما أثير عن وجود مشاكل بينه 
اتحاد  رئيس  أمام  العيساوي  وبين 
الشلمانى  الحكيم  عبد  القدم  كرة 
حسين  الثاني  النائب  حضور  في 
سالم  المنتخب  ومدير  المرابط 
صولة ومساعد األمين العام محمد 
قريمــيدة وتـــم خــالل االجتــماع 
مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة 
بمسيرة المـنتخب خالل المــرحلة 
المقــبلة وبرنــامج تحـضيراته 
وتــقرر أن يســـتمر ويـواصل 
المدرب الوطنى أبوبكر باني 
مهامه برفقة فوزى العيساوى 
جنوب  لمواجهة  تمهيدا 
أفريقيا قبـل أن يخـسر 
منتـــخب »فــــرسان 
المتوسط« الجــولة 

الحاسمة.

الهوني سوبر تونس مع الترجي

منير رئيسا للقوة البدنية 

باني يهاجم معارضيه

الفوز  القدم عبر  التونسي لكرة  الترجي بكأس السوبر  توج 
بينهما  جمعت  التي  المباراة  خالل   )1/  2( البنزرتي  على 

في  الدحيل  بنادي  خليفة  بن  عبداهلل  استاد  على 
الذي  التونسي  والسوبر  الدوحة،  القطرية  العاصمة 

يخوضه  الذي  الثاني  السوبر  هو  الدوحة  في  أقيم 
الترجي في أقل من عشرة أيام بعدما خسر لقب 

السوبر اإلفريقي في الدوحة أيضا لصالح الرجاء 
البيضاوي المغربي.

بصفوفه  المحترف  الترجي  وحصد 
الهوني  حمدو  الليبي  المنتخب  نجم 

لقبه الرابع ليغرد وحيدا في قائمة األكثر 
على  متفوقا  التونسي  بالسوبر  تتويجا 

اإلفريقي صاحب األلقاب الثالثة، وكانت آخر 
مرة حقق الترجي التونسي لقب السوبر كان العام 2001 وهو 
آخر نسخة أقيمت من المسابقة المحلية، ويشارك الهوني بصفة 
مستمرة مع الفريق التونسي نظرا لثقة الجهاز الفني في قدراته 

وإمكانياته الفنية لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات جمعها من 
رحلته االحترافية األخيرة بين األندية البرتغالية قبل االستقرار في 

نادي الترجي التونسي.
السوبر  كأس  لقب  أحــرز  المغربي  البيضاوي  الرجاء  وكــان 
على  فوزه  إثر  تاريخه  في  الثانية  للمرة  القدم  لكرة  اإلفريقية 
الدوحة  القطرية  العاصمة  في   )1-2( التونسي  الرياضي  الترجي 
وهو اللقب الثاني للرجاء في الكأس السوبر بعد األول العام 2000 

على حساب أفريكا سبور العاجي، وهي المرة الثالثة التي يخسر فيها 
الترجي الكأس السوبر بعد عامي 1999 أمام أسيك ميموزا العاجي 
1-3 بعد التمديد في أبيدجان و2012 أمام الفاسي المغربي بركالت 

الترجيح في رادس بضواحي تونس.

● الهوني

● باني

حضور غير مسبوق تخطى العدد الرسمي ووصل إلى 13800 مشجع
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يعني؟
هم الفاسدون، ومن يرعاهم؟

يكشف عن هوياتهم؟

يكمن؟
يستمرّ ويتزايد؟

السبيل إلى مواجهته؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

قطار غدامس 
ومطبات الطريق

جمعة بوكليب

 كل شيء  

بعد تصريحات المبعوث األممي السيد غسان سالمة، مؤخرًا، صرنا ندرك، أن خط 
مستقيم،  خط  في  يسير  لن  غدامس،  إلى  طريقه  في  الجامع،  المؤتمر  قطار  سير 
حاجات  لتلبية  مفصّل  قطار  هو  بل  نأمل،  كنّا  كما  ليبية،  أراض  على  ومقتصرًا 
أن  مقصده،  إلى  الوصول  أراد  إن  وعليه  متضاربة.  عدة  مصالح  وليوافق  عديدة، 
ينجح في المناورة، صعودًا وهبوطًا، في منحنيات ومنعطفات عديدة جدًا، تمر عبر 

عواصم عشر دول: عربية، وأفريقية، وإقليمية، وأوروبية.
الليبية، تجعل  أننا، كذلك، نشهد نقلة نوعية جديدة على رقعة الشطرنج  يبدو 
في  هدفه  إلى  يصل  أن  أمل  على  أفضل،  هجومي  موقف  في  سالمة  السيد  وضع 
إلى  سالمًا،  المدعوين،  من  بشحنته  محمّاًل  الجامع،  المؤتمر  قطار  وصول  تحقيق 
تلك الواحة المعروفة في جنوب غرب ليبيا، على مرمى حجر من الحدود الليبية – 

الجزائرية، وتخوم صحراء النسيان.
المبعوث األممي، أدرك، بخبرته، أن أولياته، كقائد لقطار غدامس، عليه أن يقوم 

بتمهيد الطريق، وتنظيفها من العوائق، والمطبات. وهو 
ميليشيات  من  تبدأ  وكثرتها.  العوائق  تلك  حجم  يعرف 
الرعب  ونشر  العام،  المال  نهب  في  متخصصة  مسلحة، 
والقتل، وال تنتهي عند مجلس نواب مختطف، أو مجلس 
رئاسي عاجز، أو مجلس دولة مُغْتَصِبْ. و كلها أجسام 
منتهية الصالحية، وفاقدة للشرعية، وال تعترف ببعضها، 
على  الحفاظ  أجــل  من  مستمر،  وتنافس  تحارب  وفــي 
رغم  وجميعها،  العام.  المال  نهبها  واستمرار  مواقعها، 
مؤتمر  يمثله  الذي  التهديد  حجم  أدركــت  اختالفاتها، 
غدامس، وما قد ينجم عنه من نتائج، لذلك تنظر بعيون 
فرصة  متحفزة  وتترقب  سالمة،  السيد  إلى  مستريبة 
لالنقضاض على مشروعه، وإجهاضه، في ضربات وقائية 
استباقية، قبل أن يتمكن المؤتمر من االنعقاد والوصول 
تعني  ورئاسية،  برلمانية  عامة  انتخابات  بعقد  اتفاق  إلى 
حمالت  من  مؤخرًا،  شاهدناه،  ما  ولعل  نهايتها.  فعليًا 
إعالمية شرسة تستهدف السيد سالمة شخصيًا، في مواقع 
التواصل االجتماعي، وعلى القنوات التلفزية، واالحتجاجات 
أمام مقر البعثة في طرابلس، كلها جزء من هجوم متوقع 

يستهدف مؤتمر غدامس. وما هذه إال بداية.
المبعوث  لسعادة  األخيرة  التصريحات  أن  وأعتقد 
الهرم  رأس  على  المتدافعة  للنخب  ووصفه  األممي، 
وسعيها  والنهب،  والسرقة  بالفساد  ليبيا  في  السلطوي 
فيه  هي  مما  بالبالد  للخروج  تهدف  محاولة  أي  إلفشال 
المال  نهبها  واستمرار  مناصبها،  في  بقائها  بغرض 
منه  تحذير  بمثابة  الخارج،  في  األموال  واستثمار  العام، 
إلى أفرادها، برفع الطبق، وكشف ما في اإلناء، وباألسماء، 

وهي كثيرة، إن حاولت عرقلة انعقاد المؤتمر.
اقتصار  المبعوث األممي على  إلى ذلك، حرص  أضف 
قطاعات  مختلف  من  شخصيات  إلى  الدعوات  توجيه 
ولم  والنهب،  الفساد  في  متورطة  غير  الليبي،  الشعب 
الشخصيات  واستبعاد  الليبيين،  بدماء  أياديها  تتلوث 
ومجلس  النواب  مجلس  مثل  المتواجدة،  واألجسام 
المؤتمر،  إفساد  إلى  حضورها  يؤدي  أن  خشية  الدولة، 

باختطاف أجندته، والدخول به في متاهات ومسارب، تبعد به مسافات طويلة عما 
انتوى له من أهداف.

السيد سالمة، أيضًا، سعى منذ البداية إلى ضمان حصوله على دعم واضح من 
المجتمع الدولي، لكي يوفر لمشروعه حماية بشرعية دولية، تكون رادعًا لكل من 

تسول له نفسه تعطيل مسار المؤتمر، تحت أي ظروف، وبأي حجج ومبررات.
فإن  إعالمية،  لتقارير  ووفقًا  االنعقاد.  عن  المؤتمر  يفصالن  تقريبًا،  أسبوعان، 
غدامس  وفي  الحضور،  دعوة  بطاقات  فعليًا  تسلمت  الليبية  الشخصيات  من  عددًا 
يجري العمل على قدم وساق من أجل توفير احتياجات المؤتمرين اللوجستية، مما 
يعني أن قطار السيد سالمة قد بدأ التحرك، قاصدًا ماال تريد له النخب المسيطرة 
ويلسون،  هارولد  األسبق  بريطانيا  وزراء  رئيس  إن  يقال  وتحقيقه..  إليه،  الوصول 
منافسه  تقدم  حول   1964 عام  انتخابات  خالل  رأيه  عن  سئل  العمال،  حزب  زعيم 
أسبوع.  بعد  ستجرى  »االنتخابات  قائاًل:  فرد  العام،  الرأي  استبيانات  في  عليه 

وأسبوع وقت طويل في السياسة«!.

  سالمة سعى 
منذ البداية إلى 
ضمان حصوله 

على دعم واضح 
من املجتمع 

الدولي، لكي يوفر 
ملشروعه حماية 

بشرعية دولية

الفساد في ليبيا

في مثل هذا اليوم، من العام 1944 رسخت المملكة الليبية 
مبدأ أن القانون فوق الحكومة والملك، بصدور قرار المحكمة 
العليا رقم )1( بعدم دستورية حل المجلس التشريعي لوالية 
طرابلس، الذي كان يرأسه على الديب، وألزمت المحكمة 
الملك بدفع المصاريف، تحركت جماهير طرابلس يوم 4/6/ 
1954مؤيدة للملك ضد قرار المحكمة، وحطمت نوافذ 
المحكمة، ولم تسل دماء، ولم يعتقل، واستقالت حكومة 
محمد الساقزلي، بسبب إصرارها على تطبيق القانون، وكلف 
السيد مصطفى بن حليم بالوزارة، وقامت مظاهرات في 
بنغازي يوم 1954/4/9 ولم يتمكن الملك من تطبيق القرار 
إاّل بعد شهر كامل من مشاورات مع رئاسة الوزارة، واقناعها 
باعتماد قراره ومن ثم صدر قرار ملكي ببطالن قرار المحكمة 
العليا، بعد أن الغيت مسبباته، ولم يحمل الملك ضغينة 
للسيد على الديب، الذي رفع الدعوى، بل لم يمض وقت حتى 
اصبح السيد على الديب رئيس المجلس التنفيذي، الذي كان 
يرأسه السيد الصديق المنتصر.

 القانون فوق
الحكومة وامللك

< علي الديب س
ألم

ا ا
بي

لي

»سامحني يا جاري.. المسامح كريم«.. هكذا اختار منظمو 
مهرجان سبها للتراث والفنون عنوان دورته السابعة، 

والتي رعتها جمعية ليبيا األصالة للتراث والفنون 
بالمدينة القديمة، بمنطقة الجديد.

والمهرجان الذي يقام سنويًا معني بالتراث الثقافي 
والحضاري بالمنطقة، وتشارك فيه جهات عدة منها 

المركز الوطني للمأثورات الشعبية، ومكتب الثقافة وادي 
الشاطئ، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني 

بمدن والشاطئ ووادي اآلجال.
ومن خالل األلوان الزاهية والفرحة على وجوه األطفال 

والمشاركين، تواصلت فعاليات المهرجان الذي اختتم 
في األول من أبريل، بعدما شهد إثقامة عدد كبير من 

األنشطة الثقافية والتراثية والعروض الفنية.

 تراث األجداد لتعزيز 
التسامح في سبها

»من الضروري توحيد المؤسسات 
في ليبيا: البرلمان الوطني الليبي 

والمجلس الرئاسي والحكومة 
ومجلس األمن القومي«.

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش

»عائدات النفط عند مستوياتها 
الحالية ستكون كافية إذا تمت 

إدارتها بشكل أفضل«.

مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا
غسان سالمة

أقوالهم

»الحكومة الموقتة أهدرت نحو 
40 مليار دينار حتى نهاية السنة 

الماضية«.

رئيس المجلس األعلى للدولة
خالد المشري

»إنتاجنا من النفط وصل إلى 1.2 
مليون برميل يوميًا، بعد عودة حقل 

الشرارة أكبر حقول
 النفط في البالد«.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

 سلمى حايك.. 
السر في

»طبق سلطة«

املبعوث األممي، 
أدرك، بخبرته، أن 

أولياته، كقائد 
لقطار غدامس، 

عليه أن يقوم 
بتمهيد الطريق، 

وتنظيفها 
من العوائق، 

واملطبات.

 مالبس
»إل تشابو«

تعتزم إيما كورونيل، زوجة 
بارون المخدرات المكسيكي »إل 

تشابو«، الذي يواجه احتمال 
الحكم عليه بالسجن المؤبد، 

إطالق مجموعة من المالبس.
وستحمل المالبس العالمة 
التجارية »جيه جي إل«، وهي 

األحرف األولى من اسم زوجها 
خواكين غوسمان لويرا.

وكتبت ملكة الجمال السابقة 
)29 عامًا( على حسابها في 

»إنستغرام«، »هدفي هو نشر 
أسلوبي وأسلوب زوجي« وهي 

تميَّزت بالثياب التي ارتدتها 
خالل محاكمة زوجها، في الفترة 

من نوفمبر إلى فبراير في 
محكمة بروكلين الفدرالية.

واتصلت المصممة الناشئة 
بالمصممين المهتمين 
باالتصال بها، من خالل 
محاميتها مارييل كولون 

وهي أيضًا محامية لزوجها، 
كما طلبت من متابعيها على 

»إنستغرام«، الذين يبلغ عددهم 
أكثر من 100 ألف، تقديم 

اقتراحات.

هيروين بـ 60 
مليون دوالر

ضبطت قوات األمن األوكرانية، 
األحد، مئات الكيلوغرامات من 
ر قيمتها بأكثر  الهيروين تقدَّ

من 60 مليون دوالر، وهو رقم 
قياسي في هذا البلد الذي يعتبر 

منطقة عبور للمخدرات إلى 
بلدان االتحاد األوروبي.

وأعلن رئيس الشرطة 
المحلية سيرغي كنيازيف، على 

»فيسبوك«، أن عمليتي دهم في 
منطقة كييف أسفرتا عن ضبط 
600 كيلوغرام من الهيرويين 
كما عُـثر على نحو نصف طن 

بعد ظهر األحد، إضافة إلى أكثر 
من 100 كيلوغرام ُاكتُشفت 

في الليلة السابقة في »سيارة 
فاخرة« قرب كييف. وُأوقف 

شخص من مولدوفا وآخر من 
تركيا واثنان من مقدونيا.

بطبق سلطة، كشفت نجمة هوليوود 
ذات األصول اللبنانية، سلمى حايك، 

لجمهورها سر رشاقتها وحيويتها 
الدائمة.

وقالت سلمى في فيديو قصير 
عبر حسابها على »إنستغرام«، 

»إذا ما كنتم تريدون معرفة كيفية 
تحضيري لوجبة اإلفطار الخاصة 

بى، وال تمانعون فى إضافة السعرات 
الحرارية مع العسل، فسوف أرشدكم 

إلى طريقة تكوين طبق السلطة 
الخاص بى«.

وآخر ما قدمت حايك كان 
 The Hummingbird« فيلم

Project« )مشروع الطائر 
الطنان(، والذي عرض للمرة 

األولى فى مهرجان تورنتو 
السينمائى، وتدور أحداثه حول 

شريكين يقرران منافسة 
رئيستهما القديمة التى 

تؤدى دورها سلمى حايك 
فى صفقة ألياف بصرية 

ر عليهما الماليين. تُدِّ
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