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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 كنيسة طبرق.. متحف وطني
ص 16

تخفيض

فضاء

تابع العالم الثقب األسود للمرة األولى 
الذي يقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية 

من األرض ، وذلك باستخدام تلسكوب 
حديث له قدرات فائقة، والثقب هو مكان 
في الفضاء حيث يكون للجاذبية فيه قوة 

شد كبيرة ال يستطيع حتى الضوء الهروب 
منه وتكون هذه الجاذبية قوية جدا ألن 
المادة ضغطت في مساحة صغيرة وهذا 
يمكن أن يحدث عندما يموت نجم. وبما 

أن الضوء ال يستطيع الخروج منه فإن 
الناس ال تستطيع رؤيته فهو غير مرئي، 

لكن باستخدام التلسكوبات الفضائية مع 
أدوات خاصة يستطيع الناس رؤيته.

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط 
)أوبك( توقعاتها لنمو العرض على 

النفط في العالم من دول خارج أوبك في 
عام 2019 بمقدار 0.06 مليون برميل 

يوميًا، حتى 2.18 مليون برميل، وأرجعت 
المنظمة ذلك إلى التخزين الطويل 
للمعروض في كازاخستان والبرازيل 

وكندا، وهو ما تم تعويضه جزئيًا بنمو 
في الواليات المتحدة وروسيا، كما أعلنت 

أوبك أنها قلصت إنتاج النفط الشهري 
بمقدار 534 ألف برميل يوميًا إلى 30.02 

مليون برميل بسبب مؤشرات السعودية 
وفنزويال والعراق وإيران.

مليار 50
دوالر

إجمالي قيمة الدين الخارجي
 على السودان

البنك المركزي السوداني

نفط

كل شىء

ثقب أسود

قريبا في ليبيا
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الطائرة الليبية 
ثاني أقوى األندية 

األفريقية

»يونيسيف«: نصف مليون طفل ليبي معرضون للخطر
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قتل وذبح وخطف.. تفاصيل الليلة الدامية في قرية »الفقهاء«

الكوني: كنت شاهد ا على بؤس العالم الذي تنكر ألساطيراألمم 

 بن صالح
من غضب.. إلى غضب.. تتصاعد موجات 

المد الثوري في الجزائر.. ويتعالى معها 
سقف مطالب الشارع بـ»تغيير 

كامل للنظام«، باألمس أطاحت 
غضبة الجزائريين بالرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليفة، 
ليجدوا أنفسهم اليوم 
أمام اختيار من داخل 

صندوق النظام - وبقوة 
الدستور - وهو الرئيس 
الموقت عبد القادر بن 

صالح.
الحشود الغاضبة لم 

تستسلم لخيارات 
التسلسل الطبيعي 

الذي نصّ عليه الدستور، 
واستقبلت بن صالح البالغ 
من العمر 77 عامًا بنداءات 

»الرحيل«، لتجد البالد نفسها 
على أبواب أزمة جديدة، ومعها 

يبقي السؤال: هل ينصاع 
العسكريون إلرادة الشارع 

الغاضب؟! أم أن األيام تخبئ موجة 
قمع جديدة لفرض ما يوصف 

بـ»الخيار الدستوري«؟

حرب العاصمة تتصدر املشهد وتطوي صفحة »غدامس« موقتًا 
الثاني،  أسبوعها  طرابلس  اشتباكات  دخول  مع 
مختلف  باستخدام  االشتباكات،  وتيرة  تتصاعد 
أنواع السالح، أرضا وأحيانا جوا، من كال الطرفين، 
حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الجيش  أن  بدا  إذ 
النهائي  خياره  وهذا  العاصمة،  دخول  على  مصر 
تحت  المنضوية  القوات  تصر  بينما  اآلن،  حتى 
حكومة الوفاق على مواجهته وصده، لذا تراوحت 
الرئيسية  الحرب  جبهة  على  والفر  الكر  حاالت 
جنوب طرابلس، بينما تراوحت في المقابل ردود 
إلى  والدعوة  بالقلق  الشعور  بين  الدولية،  الفعل 
وقف  على  الحرب  أطراف  حث  ثم  النفس  ضبط 

االقتتال والعودة إلى مواقعهم السابقة.
باألسلحة  القصف  تبادل  استمر  ميدانيا، 
التقليدية،  المحاور  على  والثقيلة  المتوسطة 
وقصر  طرابلس  )مطار  طرابلس  العاصمة  جنوب 
وخلة  زارة،  وعين  الربيع  ووادي  غشير،  بن 
عن  واضحة،  معلومات  ترد  لم  فيما  الفرجان(، 
غريان  في  العاصمة،  عن  بعيدا  تدور  اشتباكات 
عن  االشتباكات  وأسفرت  والجفرة.  وورشفانة، 
مقتل 56 شخصا، وفق إحصائيات منظمة الصحة 
طبية  لمؤسسات  تقارير  إلى  استندت  العالمية 
أعداد  عن  دقيقة  إحصائيات  تصدر  ولم  محلية، 

العائالت النازحة من مناطق االشتباكات.
المواقف  ترمومتر  كان  األزمــة  انــدالع  ومنذ 
التصعيد«  ــف  »وق نحو  كبير  وبإجماع  يؤشر 
دون  لألزمة«  عسكريا  حل  »ال  أنه  على  والتأكيد 
احتداد  تصاعد  ومع  بعينه،  طرف  إلى  اإلشــارة 
على  الهجوم  وقف  إلى  الدعوات  تعالت  الحرب 

العاصمة والعودة إلى مواقع ما قبل 3 إبريل.
لقوات  المفاجئ  الهجوم  إن  مراقبون  ويقول 
عقد  مساعي  أربك  حفتر  المشير  بقيادة  الجيش 
إعالن  إلى  سالمة  دعا  مما  الوطني،  الملتقى 
لكنه–وفي  عقده،  على  إصرار  طول  بعد  تأجيله 
دائــرة  إلــى  الليبي  الملف  أعــاد  نفسه،  الوقت 
االهتمام الدولي، خاصة األميركي، برسائل تدعو 
باتجاه  الهجوم  وقف  إلى  حفتر  المشير  بوضوح 

العاصمة، والعودة إلى ما قبل الوضع الحالي.
حالت  األمن  مجلس  وقاعات  كواليس  وفي 
األميركي  الموقفين  بين  التقليدية  المناكفة 
قرار حازم من شأنه  إلى  الوصول  والروسي دون 
بيانا  موسكو  عرقلت  أن  بعد  الحرب،  يوقف  أن 

األمن  مجلس  عن  يصدر  أن  المفترض  من  كان 
ويدعو قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، 
طرابلس،  العاصمة  ضواحي  في  عملياتها  لوقف 
حيث ترى موسكو أن الدعوة يجب أن تشمل كل 

األطراف.
نيوز«  »فــوكــس  لقناة  تــصــريــحــات،  ــي  وف
دعوته  األميركي  الخارجية  وزير  جدد  األميركية، 
طاولة  إلى  والعودة  »التراجع  إلى  الجيش  لقائد 
الفوضى«،  »استمرار  من  محذرا  المفاوضات«، 
اإلعالم  وسائل  من  عدد  تداولتها  رسالة  وفي 
وزارة  أبلغت  االجتماعي  الــتــواصــل  ومــواقــع 
تدعم«  »ال  بأنها  حفتر  األميركية  الخارجية 
»فورا«  التوقف  على  وحثته  العسكرية،  العملية 
المواقع  إلى  والعودة  المدينة  إلى  التحرك  عن 

السابقة.

جلسة  عقد  إلى  دعت  التي  بريطانيا  وكانت 
رئاسي  بيان  ــدور  ص اقترحت  ــن  األم مجلس 
)البيان  صحفيا  بيانا  وليس  األمن  مجلس  عن 
البيان  من  أكثر  رسمية  بصفة  يتمتع  الرئاسي 
فغاب  ذلك  على  اعترضت  روسيا  لكن  الصحفي(، 
وتضمن  البريطاني.  المقترح  وسقط  اإلجماع 
بمحاسبة  تهديدا  بريطانيا  اقترحته  الذي  النص 
قوات حفتر إذا لم توقف هجومها، وهو ما يترجم 
جيريمي  البريطاني  الخارجية  وزير  تصريحات 
مبرر  أي  هناك  »ليس  إنه  فيها  قال  التي  هنت 

لتحركات الجيش في طرابلس« .
الوطني  الملتقى  مصير  عن  السؤال  وأمــام 
الليبي الذي كان مقررا له أن ينعقد بين 14 و16 
على  إصراره  عن  سالمة  عبر  الجاري،  أبريل  من 
 14 المقرر بين  الوطني في موعده  الملتقى  عقد 

الميدانية،  األوضاع  تصاعد  مع  لكن  أبريل،  و16 
متوقعا–ليعلن  كان  -كما  األممي  المبعوث  عاد 
مسمى،  غير  أجل  إلى  الملتقى  تأجيل  الثالثاء، 
ورغم هذا التأجيل قال في بيان إنه »حريص أكثر 
من أي وقت مضى على عقد الملتقى الوطني في 
توصل  التي  النتائج  باعتبار  وذلك  وقت«،  أقرب 
عدم  تستدعي  تاريخية«،  »فرصة  مؤخرا  إليها 

بإفسادها. السماح 
يخرج  لم  األممية،  الجهود  تعقد  وبموازاة 
عن  األزمــة،  مع  التعاطي  في  األوروبــي  الموقف 
والركون  العسكري،  الحل  برفض  المعتاد  سياقه 
االستراتيجية  بقيت  لكن  السياسي،  الحل  إلى 
االتحاد  لدول  الرئيسية  المعضلة  هي  الموحدة 
األوروبي،  البرلمان  رئيس  به  أقر  ما  األوروبي، 
استراتيجية  بغياب  باعترافه  تاياني،  أنطونيو 
ذلك  وبدا  ليبيا،  في  ومشتركة  موحدة  تحرك 
في  ليبيا  عن  رسمي  بيان  أي  صــدور  عدم  مع 
األوروبــي  االتحاد  خارجية  لــوزراء  اجتماع  ختام 
العليا  الممثلة  كانت  وإن  لوكسمبورج،  في 
األوروبي  االتحاد  في  الخارجية  والسياسة  لألمن 
أوروبا  »رسالة  بأن  صرحت  موغيريني،  فيديركا 
لهدنة  كامل  »تطبيق  أجل  من  تكون  أن  يحب 
إنسانية... وتفادي أي عمل عسكري وتصعيد آخر 

السياسي«. المسار  إلى  والعودة 
ال  ببيان  خرجت  الكبار  السبع  الدول  مجموعة 
أنه  على  األحداث، مشددة  معينا في  يدين طرفا 
»ال يوجد حل عسكري لألزمة في ليبيا«. واعتبرت 
في بيان بختام اجتماع بغرب فرنسا، الجمعة، أن 
وتقف  باألبرياء  تضر  الصراع  تؤجج  جهة  »أي 
العمليات  وقف  إلى  داعية  السالم«،  طريق  في 

طرابلس. في  العسكرية 
واإلقليمية  الدولية  التفاعالت  هذه  ووسط 
التي باتت في طور النضوج، جاء تحذير مجموعة 
بين  بالوكالة  »حــرب  من  الدولية«  ــات  »األزم
لها  حصر  ال  خسائر  ويسبب  اإلقليمية  القوى 
أمد  إطالة  مع  الهائل  الــدمــار  إلــى  باإلضافة 
 .»2011 العام  بعد  ليبيا  في  المضطربة  الحالة 
بروكسل  من  تتخذ  التي  المجموعة  ورجحت 
معركة  إلى  الحالي  التصعيد  »يتحول  أن  لها 
مطولة وربما حصارا مطوال لطرابلس ، مع تزايد 
الخسائر المدنية، وقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من 

البالد«.
تفاصيل ص3

< قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني خالل اشتباكات في منطقة عين زارة جنوب طرابلس. )محمود تركية، أ ف ب(

 في كواليس وقاعات مجلس األمن حالت المناكفة 
التقليدية بين الموقفين األميركي والروسي دون 

الوصول إلى قرار حازم لوقف الحرب

ردود الفعل الدولية تراوحت بين الشعور 
بالقلق والدعوة إلى ضبط النفس ثم حث 

أطراف الحرب على وقف االقتتال

مصطفى صنع اهلل: مؤسسة النفـط على احلياد

اشتباكات طرابلس تؤجج مخاوف أسواق النفط العاملية

وسط تصاعد االشتباكات العنيفة بين 
المشير  بقيادة  الوطني  الجيش  قــوات 
خليفة حفتر وقوات الجيش التابعة لحكومة 
الوفاق، كانت تحذيرات المحللين ووسائل 
ــدادات  إم انقطاع  من  الدولية  ــالم  اإلع
بمنظمة  العضو  الدولة  ليبيا  من  النفط 
»بلومبرج«  وكــالــة  ــادت  وأعـ »أوبـــك«. 
النفط  إنتاج  بارتفاع  التذكير  األميركية 
السالم  استقرار  مع  األخيرة  األشهر  في 
األخيرة  »المعارك  إن  قالت  لكنها  الهش، 
الموثوقة  الخام  التدفقات  بأن  تذكير  هي 
سياسي  حل  دون  تستأنف  أن  يمكن  ال 

لثمانية أعوام من الصراع«.
العاصمة  جــنــوب  الــقــتــال  ــدء  ب ــع  وم
طرابلس األسبوع الماضي، ارتفعت أسعار 
أعلى  إلى  الثالثاء  أمس  من  أول  النفط 
اعتبره  ما  وهو  نوفمبر،  منذ  مستوياتها 
بشأن  المخاوف  ضغط  تحت  محللون 
اآلجلة  العقود  الليبية،وبلغت  الصادرات 

نوفمبر  منذ  أقوى مستوياتها  برنت  لخام 
إلى  الثالثاء  يــوم  البرميل  سعر  ليصل 

71.34 دوالر.
انقطاع  أي  أن  إلى  »بلومبرج«  ونبهت 
التصدير  محطة  الــزاويــة،  ميناء  فــي 

أن  شأنه  من  فهذا  للشرارة  الرئيسية 
لحقل  أوكلي  جزئي  إغــالق  في  يتسبب 
برميل  ألف   300 طاقته  تبلغ  الذي  النفط 
 6 الزاوية  تصدر  أن  المقرر  ومن  يوميًا، 

ماليين برميل من الخام في أبريل.
عن  صادر  تقرير  نبه  األثناء،  هذه  في 
التحليلية  غلوبال«  بي  أند  »إس  منصة 
من  تزيد  االشتباكات  أن  إلى  البريطانية 
خطر انقطاع إمدادات النفط لليبيا العضو 

في منظمة أوبك.
إدارة  مجلس  رئــيــس  ــد  أك ــدوره،  ــ ب
للنفط مصطفى صنع  الوطنية  المؤسسة 
والمؤسسة  النفط  قطاع  »حياد  اهلل، 
واقتصاديًا«،  تقنيًا  جهازًا  باعتبارها 
المؤسسة  بقاء  ــرورة  »ض على  مشـددًا 
السياسية  الــنــزاعــات  ــّل  ك عــن  بمنأى 
التوقعات  هــذه  ووســط  والعسكريّة«. 
العالمي قائمة  النفط  تبقى مخاوف قطاع 
انتهاء االشتباكات، وهي مسألة  إلى حين 
يحدث  لم  إن  األرض،  على  حسمها  يبقي 

تدخل سياسي فارق.

طرابلس–الوسط

عليه  نظامًا جديدًا ستقوم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  أقر مجلس 
توقف  فور  ستنطلق  التي   ،2019  -  2018 لموسم  الكأس،  مسابقة 

األحداث األمنية التي تحيط بالعاصمة طرابلس.
الفرق  أعداد  من  تبدأ  التعديالت،  من  عددًا  الجديد  النظام  ويعتمد 
االتحادات  كل  مستوى  على  األول  التمهيدي  الــدور  في  المشاِركة 

الفرعية، وأعداد الفرق المتأهلة إلى الدور التمهيدي الثاني.
المتقاربة  المناطق  مستوى  على  الثاني  التمهيدي  الدور  وسينظم 
التمهيدي  الدور  من  المتأهلة  الـ42  الفرق  وهي  فريقًا،   64 بمشارَكة 
األول، باإلضافة إلى الفرق التي يحق لها المشارَكة من الدوري الممتاز، 
وعددها 22 فريقًا. يشار إلى أن هناك قرعة ستجرى بين مجموعة الفرق 
الجبل   - »طبرق  الفرعية  االتحادات  نطاق  في  والمشاِركة  المتأهلة 
الفرق  لتحديد  فريقًا،   34 وعددها  سرت«  خليج   - بنغازي   - األخضر 
المتبارية في هذا الدور، وتتأهل الفرق الـ17 الفائزة منها إلى الدور 32.

في  والمشاِركة  المتأهلة  الفرق  مجموعة  بين  القرعة  تجري  كما 
نطاق االتحادات الفرعية بكل من مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية 
المتبارية في هذا  الفرق  لتحديد  30 فريقًا،  الجنوبية وعددها  والمنطقة 
ويراعى   .32 الدور  إلى  فريقًا   »15« منها  الفائزة  الفرق  وتتأهل  الدور، 
أن تكون القرعة موجهة في هذا الدور، بحيث يتبارى كل فريق بالدوري 
تتبارى  فيما  األول،  التمهيدي  الدور  المتأهلة من  الفرق  أحد  الممتاز مع 

باقي الفرق فيما بينها حسب القرعة.

 تعليق الرحالت الجوية 
نهارًا من وإلى معيتيقة

المدني،  الطيران  مصلحة  أعلنت 
الجوية  الرحالت  تعليق  استمرار 

النهار من  فترات  بشكل جزئي خالل 
الدولي. معيتيقة  مطار  وإلى 

المطار  إن  المصلحة،  وقالت 
الجوية خالل  الحركة  أمام  مفتوح 
وحتى  مساًء  الخامسة  من  الفترة 

صباحًا. الثامنة 
أعلنت  الطيران،  مصلحة  وكانت 

معيتيقة  مطار  أجواء  فتح  يومين،  قبل 
للعودة  الرحالت  واستئناف  الدولي 
اعتبارًا  المسائية  الفترة  في  فقط 
السابعة  وحتى  مساًء  السابعة  من 

آخر. إلى حين إشعار  صباحًا، 
الجوية، في مطار  الرحالت  وعلقت 

الماضي،  اإلثنين  الدولي  معيتيقة 
إثر تعرضه لقصف جوي من طائرة 

تشهدها  التي  االشتباكات  في  حربية، 
إعالن  عقب  طرابلس  العاصمة 

للحكومة  التابع  الوطني  الجيش 
عملياته. بدء  الموقتة 

كر وفر ميدانيًا.. وارتباك في الموقف الدولي

 تعديالت جديدة تغير نظام كأس ليبيا لكرة القدم

راغب عالمة: ابني أصر 
على تقديمي أغنية 

»صدقة«

طرابلس - عواصم - الوسط

< مصطفى صنع اهلل



افتتحت صاالت السينما السعودية أبوابها للمرة األولى، بعد رفع الحظر الذى دام 35 
 ،»Black Panther« عاما، في شهر فبراير 2018، بعرض فيلم األكشن والخيال العلمي

والذي استضافته سينمات »AMC« العالمية في افتتاح أول فروعها بالمملكة.
في  ضخمة  استثمارات  لضخ  السعودية  الترفيه  هيئة  تسعى  الوقت  ذلك  ومنذ 
قطاع السينما بالمملكة، يشمل بناء دور عرض سينمائي جديدة الستقطاب أحدث 
إنتاجات السينما العالمية، حيث شارك وفد سعودي رفيع المستوى بفعاليات ملتقى 
من  مجموعة  لبحث  أيــام،  قبل  أعماله  اختتم  الذى  السينمائي،  كون«  »كوميك 
االستثمارات والفرص الواعدة في قطاع السينما، ونشرت مجلة »فاراتي« األميركية 
تقريرا حول حجم االستثمارات المقرر ضخها في هذا القطاع والتي تقدر بنحو 35 
عرض  شاشة   2500 من  أكثر  إنشاء  إلى  تهدف   ،2020 عام  بحلول  دوالر  مليار 

سينمائي على مدار السنوات الخمس المقبلة.
المملكة  في  البصري  السمعي  لإلعالم  العامة  الهيئة  عن  صدر  لبيان  ووفقا 

العربية السعودية، فإنه من المتوقع أن يحضر منتدى »Cinema Build« المقام 
اإلنشاءات  شركات  من   200 من  أكثر  المقبل،  أبريل  و15   14 في  بالسعودية 

والمعارض من 20 دولة، لبحث فرص االستثمار في هذا القطاع.
 »AMC Entertainment« المنتدى مجموعة  في  المدرجة  الشركات  بين  ومن 
تمضي  أنها  أكدت  والتي  العالمية،  السينما  صاالت  إدارة  مجال  في  المتخصصة 
افتتحت  حيث  قصير،  توقف  بعد  السعودية  في  شاشات  لبناء  خططها  في  قدما 
رئيس  قال  وكما   ،2018 أبريل  في  الرياض  في  سينمائي  مسرح  أول  المجموعة 
سلسلتين  إن  فيثيان،  جــون  األميركية  المسارح  ألصحاب  الوطنية  الرابطة 

مسرحيتين أميركيتين أخريين تتقدمان لالستثمار في هذا القطاع بالمملكة.
 »Vox« سينمات  مجموعة  المنتدى،  حضورها  المقرر  الشركات  بين  ومن 
السينما في  أفضل صاالت  واحدة من  حاليا  وتعد  لها،  مقرا  تتخذ من دبي  التي 

السعودية، وتخطط الفتتاح 110 شاشات عرض سينمائي هناك هذا العام.

تواصـل 02

لعبة  منافسات  نقل  في  المتخصصة   »Wwe« قناة  حصدت 
المصارعة الحرة لقب األكثر مشاهدة بين المسابقات الرياضية 
 »Wwe« قناة  وسجلت  »يوتيوب«.  األشهر  الفيديو  موقع  على 
كرة   NBA الرياضية  القناة  تليها  مشاهدة  مليون   42 قرابة 
الدوري  وقناة  مشاهدة  مليون   31 بحوالي  األميركية  السلة 
جاءت  بينما  5 ماليين مشاهدة،  بمتابعة  القدم  لكرة  اإليطالي 
مليون  من  بأكثر  اإلسباني  ــدوري  ال قناة  الرابع  المركز  في 

مشاهدة.

موقع  منصة  عبر  الرياضية،  القنوات  من  الكثير  ويحظى 
الجماهير  قبل  من  بالغ  واهتمام  واسعة  بمتابعة  »يوتيوب«، 
بشكل  والرياضية  الخصوص  وجه  على  لها  المحبة  الرياضية 

عام.
لمشاركة  وساحة  التواصل،  منصات  مواقع  أحد  أصبح  حيث 
الفيديوهات مع الجمهور والمتابعين، بل أصبح طريق بعضهم 
لكسب المال من خالل أرقام المشاهدات والمتابعات واإلعجابات 

على الفيديوهات التي تبث.

املصارعة الحرة تكتسح باألكثر مشاهدة

حلمت جاى الخير     ***    والوطن يبي ايروق
وأحلمت نبقو بخير     ***     والفرح أساع ايتوق

»# أنا_من_بنغازي_ضد_ هشتاغ  والمدونين  النشطاء  من  عدد  أطلق 
الحرب « وذلك من أجل وقف الحرب في محيط طرابلس. 

وتفاعل رواد الصفحات الليبية مع هذا الهشتاغ حيث اتفق الجميع على 
الحرب والتخلص من  إنهاء  اآلراء حول كيفية  تباينت  الحرب ولكن  رفض 

الميليشيات وبناء مؤسسات الدولة. 

 # أنا_من_بنغازي_ضد_الحرب 

الذكاء  ألخالقيات  استشارية  لجنة  »غوغل«  حلت 
الصناعي، بعد أيام قليلة على اندالع جدل حول بعض 

أعضائها، وفي ما أعلنت الشركة.
وأتى حل المجلس االستشاري الخارجي للتكنولوجيا 
المتقدمة )إيه تي آي إيه سي(، بعد اعتراض مجموعة 
من موظفي »غوغل« على وجود رئيسة مركز البحوث 
»هيريتدج فاونديشن« ضمن أعضائه، حسب »فرانس 

برس«، األحد.
كما أن وجود رئيس لشركة متخصصة في الطائرات 
دون طيار في هذه اللجنة أعاد إلى الواجهة المخاوف 
المرتبطة باستخدام الذكاء الصناعي ألغراض عسكرية، 
وفقا لموقع »فوكس نيوز«، وهو أول وسيلة إعالمية 

كشفت عن حل اللجنة.
برس«  »فرانس  لوكالة  »غوغل«  شركة  وقالت 
يمكن  ال  الجو،  هذا  في  أنه  واضحا  »أصبح  الخميس 
نحل  لذلك  متوقعا...  كان  كما  اللجنة  تعمل  أن 
طرق  عن  تبحث  أنها  الشركة  وأوضحت  اللجنة«. 
هذه  استخدام  طريقة  حول  خارجية،  آراء  لجمع  أخرى 
الحمالت  بداية  وفي  مسؤول.  بشكل  التكنولوجيا 
 2300 وقعها  إلكترونية  عريضة  أقيمت  االعتراضية، 
شخص من موظفين وأكاديميين تدعو »غوغل« إلى 
»هيريتدج  )رئيسة  جيمس  كولز  كاي  عضوية  سحب 
مواقفها  بسبب  اللجنة  هذه  من  فاونديشن«( 

»المناهضة للمتحولين جنسيا والمثليين والمهاجرين«.
إذ خشي الموقعون من أن تنعكس مواقف جيمس 
على سبل تطوير تكنولوجيا المستقبل، وتتسم برامج 

الذكاء الصناعي باالنحياز منذ بدايتها.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

نحن ضد سقوط ضحايا مدنيين ولكن 
مع الحرب ضد الميليشيات والدواعش 

وسرايا الدفاع.

Beleid Faraj Alferjani

أنا ليبي ضد الحرب ضد عسكرة الدولة 
ضد اإلرهاب مع الجيش.

Sanad Mh

ربي يهدي النفوس 
ويجنب الليبيين ويالت 

الحروب.

سليمة الحضيري
الحرب كلنا ضد 

ولكننا ضد الميليشيات 
كذلك ومع بناء 

المؤسسات والتي أهمها 
الجيش الليبي.

سالم بالعيد

ربي يحفظ المدنيين، 
لكن الحرب واقع ال 

مفر منه للتخلص من 
الميليشيات، القاعدة، 
داعش، الجبهة المقاتلة

 Mohammed
ELzawwam

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»غوغل« تضطر لحل لجنة 
أخالقيات الذكاء الصناعي

السجن بسبب تعليق على »فيسبوك«

كلمة1000

● منظمات المجتمع المدني تطلق حملة نظافة بمدينة درنة. 10 أبريل 2019. )اإلنترنت(

الفوري  التراسل  خدمة  أن   »WABetaInfo« موقع  كشف 
»واتسآب« بدأت أخيرا تجربة نسخة خاصة بحواسب »آيباد 
iPad« اللوحية من تطبيقها، وهي النسخة التي طال انتظارها 

نظرا لكون التطبيق حصريا رسميا للهواتف فقط.
وقال الموقع، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في 
تطبيق واتسآب على نظامي أندرويد وآي أو إس: »يسعدنا 
أن نكون أول من أعلن أن واتسآب تعمل أخيرا على دعم 

.»iPad حقيقي لحواسيب
وأشار »WABetaInfo« إلى أنه أعلن سابقا عن »تطبيق 
من  الويب  نسخة  باستخدام   iPad لحواسب  متوافق  شبه 
واتسآب WhatsApp Web، التي تتطلب اتصال هاتف آيفون 
قررت  واتسآب  أن  اآلن  يبدو  ولكن  باإلنترنت،   »iPhone«
إطالق نسخة خاصة بالحواسيب اللوحية من تطبيقها«. وقال 
التطبيق،  أقسام  لبعض  شاشة  لقطات  نشر  الذي  الموقع، 
إنه بعد تثبيت تطبيق آيباد »iPad« من »واتسآب« ستظهر 
الحساب  تسجيل  وبعد  المعتادة  الدخول  تسجيل  شاشة 
استخدام  باإلمكان  سيكون  مختلف،  هاتف  رقم  باستخدام 
التطبيق الذي يقدم ذات مزايا نسخة »iPhone« ولكن مع 

واجهة مستخدم محسنة للحواسيب اللوحية.
ويظهر من لقطات الشاشة أن تطبيق آيباد »iPad« من 
»واتسآب« يدعم وضع العرض أفقيا ورأسيا، وذلك على غرار 
األقسام  معظم  في  يدعم  كما  الخدمة،  من  الويب  نسخة 
تجزئة الشاشة إلى قسمين، وذلك الدردشات، والمكالمات، 
بين  الوحيد  »االختالف  أن  إلى  الموقع  وأشار  واإلعدادات. 
نسخة iPhone ونسخة iPad هي تبويب الكاميرا وال نعرف 
 iPad حتى اآلن متى ستصدر واتسآب التحديث المتوافق مع

للجميع«.

قريبا.. »واتسآب« 
على حواسيب آيباد

شرافيش،  الله  إيراني،  أصل  من  البريطانية  تواجه 
بالسجن  عقوبة  عاما   55 العمر  من  تبلغ  أم  وهي 
ألف   50 بقيمة  مالية  وغرامة  عامين  إلى  تصل  قد 
موقع  على  نشرته  تعليق  بسبب  إسترليني  جنيه 
بـ»األحمق«  السابق  زوجها  فيه  »فيسبوك« وصفت 
اعتقال  وتم  بـ»الحصان«.  الجديدة  زوجته  وشبهت 
مع  رحلتها  خــالل  دبــي  ــارة  إم في  شرافيش  اللــه 
14 عاما لحضور مراسم  العمر  تبلغ من  التي  ابنتها 
جنازة طليقها حيث اكتشفت أن هناك دعوى تقدم 
احتجزت  وقد  الجديدة  وزوجته  السابق  زوجها  بها 
في  الصارمة  اإللكترونية  الجرائم  قوانين  بموجب 

دبي، وفقا ليورو نيوز.
إلى  بالعودة  البنتها  سمح  الــذي  الوقت  وفــي 
بريطانيا، منعت الله شرافيش من مغادرة اإلمارات 
وهو  سفرها،  جواز  صودر  أن  بعد  المتحدة  العربية 
ما جعلها تعيش وضعا صعبا خاصة بعد أن أكد لها 
عامين  إلى  تصل  لمدة  تسجن  قد  أنها  المحامون 
ألف   50 إلى  قد تصل  مالية  غرامة  إلى دفع  إضافة 

جنيه إسترليني عندما تمثل أمام المحكمة.
وأوضحت الله شرافيش أنها منهارة تماما وأنها 
وأن  والنوم  األكل  بإمكانها  وليس  بالخوف  تشعر 

ابنتها تبكي كل ليلة بسبب ابتعادها عن والدتها.
وبدأت مشكلة الله شرافيش في العاشر من شهر 
لحضور  ابنتها  مع  دبي  إلى  ذهبت  عندما  مــارس 
قلبية.  نوبة  جراء  توفي  الذي  السابق  زوجها  جنازة 
ترك  قد  يعمل كمصرفي  الذي  السابق  الزوج  وكان 
18 عاما، وقد تملكها  زواج دام  الله شرافيش بعد 
الجديدة  زوجته  مع  صوره  اكتشفت  عندما  الغضب 
على موقع »فيسبوك« فعلقت قائلة باللغة الفارسية: 
»أتمنى أن تذهب تحت األرض أيها األحمق، عليك 

اللعنة، تركتني ألجل هذا الحصان«.
وخالل زيارتها إلى دبي لم تكن شرافيش تدرك 
أن هناك شكوى قد قدمت ضدها إلى سلطات إمارة 
دبي حيث يمكن استخدام منشورات مواقع التواصل 

االجتماعي في المالحقة القضائية.
واعتبرت منظمة »محتجزون في دبي« أن الدعوى 

إجــراء  هي  شرافيش  ضد  رفعت  التي  القضائية 
الراحل،  الله  لطليق  الجديدة  الزوجة  من  انتقامي 

الــزوجــة  ــض  رف بعد  خــاصــة 
الدعوى  سحب  الجديدة 

المنظمة  توسط  رغم 
الخارجية  ووزارة 

البريطانية.
ورغم اإلفراج عن 

إال  بكفالة،  شرافيش 
مغادرة  من  ممنوعة  أنها 

المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ
القضاء،  ــام  أم مثولها  قبل 

وهي تواجه محنة نفسية ومالية. 
قوانين  العربية  اإلمــارات  وتملك 

صارمة لجرائم اإلنترنت التي يمكن 
إنفاذها في أي وقت، وهو ما قد يجعل 

بسبب  مجرما محتمال  لإلمارات  زائر  كل 
التعليقات التي تضم تشهيرا.

ذكي  هاتف  أول  الجمعة  األســواق  استقبلت 
وهو  جي«،   5« الخامس  الجيل  بشبكة  يعمل 

من »سامسونغ إلكترونيكس«.
أكثر  تعد من  التي  الجنوبية،  كوريا  وباتت 
التكنولوجي،  الصعيد  على  تطورا  البلدان 
يوفر  العالم  فــي  بلد  أول  األربــعــاء  مساء 
الخامس  بالجيل  أراضيه  على  شاملة  تغطية 
بـ»5  المعروف  الخلوية  الشبكة  معايير  من 
مشغلين  ثــالثــة  بــواســطــة  ــك  وذلـ ــي«،  جـ

محليين، حسب »فرانس برس«.
الخدمة يومين  وقدمت موعد إطالق هذه 
الذي  »فيرايزن«،  األميركي  العمالق  لتسبق 
لألجهزة  جــي«   5« شبكة  ساعات  بعد  مد 

الخلوية في شيكاغو ومينيابوليس.
في  صدارتها  الجنوبية  كــوريــا  وعـــززت 
»سامسونغ  إطالق  مع  الجمعة،  المجال  هذا 
 5  10 اس  »غاالكسي  هاتفها  إلكترونيكس« 

جي« العامل بهذه التقنية.
»كي  الكبار،  الوطنيون  المشغلون  ونظم 
يو  جي  و»إل  تيليكوم«  كــاي  و»إس  تــي« 

فعاليات  ــالس«،  ــ ب
تـــرويـــجـــيـــة فــي 
أنــحــاء سول  كــل 
األخير  للنموذج 

ــة  ــوع ــم ــج مــــن م
ــذي  »غــاالكــســي« ال

األساسية  النسخة  تباع 
يون  مليون   1,39 بسعر 

)1200 دوالر تقريبا(.
لتقنية  ــروض  ع وقدمت 

والروبوتات،  المعزر  الواقع 
التي  الــخــدمــات  الســتــعــراض 

واستقطاب  جــي«   5« توفرها 
الزبائن.

التقنيتين  مــع  الــحــال  وكــمــا 
جي«،  و»4  جي«   3« السابقتين 
التكنولوجيا  ــذه  هـ ــأن  شـ ــن  م

سرعة  ــن  م تــزيــد  أن  ــدة  ــجــدي ال
ما  في  سيما  ال  بالشبكة،  االتصال 

الموصولة  بــاإلكــســســوارات  يتعلق 

عن  فضال  المستقلة،  ــارات  ــســي وال
ــمــواصــالت  وال الــصــحــة  تطبيقات 

الحضرية والمدن الذكية.
ــحــســب مــنــظــمــة »غــلــوبــل  وب
ــل  ــايـ ــوبـ ســـيـــســـتـــم فــــــور مـ
المتوقع  من  كوميونيكيشنز«، 
الجديدة  التقنية  هذه  تعود  أن 
ــدات عــلــى االقــتــصــاد  ــائ ــع ب
مليار   565 تبلغ  العالمي 

دوالر بحلول 2034.
الجيل  تقنية  ــد  ــع وت
الــخــامــس أحـــد مــحــاور 
النفوذ  على  ــصــراع  ال
الصين  بين  ــر  ــدائ ال
المتحدة.  والواليات 
واشنطن  وتسعى 
ــاع  ــ ــن ــ إلـــــــى إق
ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ
تكليف  بــعــدم 
الـــصـــيـــنـــيـــة 

مشبهة  جــي«،   5« شبكة  ببسط  ــواوي«  »ه
الــذي  ــروادة  طـ بحصان  الصيني  العمالق 

يسمح للصين بالتجسس على الغرب.
من  وابتكارا  كفاءة  أكثر  »هواوي«  وتعتبر 
 1529 وأودعــت  الصدد.  هذا  في  منافسيها 
مجموعة  وفق  الخامس،  بالجيل  خاصة  براءة 

»آيبيلكتيكس«.
مجموعه  ما  الصينية  الشركات  وتملك 
من  أكثر  أي  المجال،  هذا  في  بــراءة   3400
تلك  احتسبنا  ما  إذا  العالمية،  البراءات  ثلث 

التي استحصلت عليها شركات أخرى.
الجنوبية  كوريا  الثانية  المرتبة  وتحتل 
الواليات  تأتي  حين  في  ــراءة،  ب  2051 مع 
 1368 مع  الثالثة  المرتبة  في  بعيدا  المتحدة 

براءة.
كاي  و»اس  ــي«  ت »كــاي  مــن  كــل  وأكــد 
ال  ــه  أن ــرس  ب فــرانــس  لــوكــالــة  تيليكوم« 
أن  غير  »هــواوي«،  مجموعة  تقنية  يستخدم 
جي  »ال  تزود  التي  هي  الصينية  المجموعة 

يوبالس« بالشبكة.

إطالق أول هاتف يعمل بتقنية »5 جي«

السعودية تستثمر 35 مليار دوالر 

في دور السينما بحلول 2020
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أسبوعها  طرابلس  اشتباكات  دخول  مع 
االشــتــبــاكــات،  ــرة  ــي وت تتصاعد  ــانــي،  ــث ال
ــا  أرضً الــســاح،  أنـــواع  مختلف  باستخدام 
أن  بدا  إذ  الطرفين،  كا  من  جــوًا،  وأحيانا 
ر  مصِّ حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الجيش 
النهائي  خياره  وهذا  العاصمة،  دخول  على 
حتى اآلن، بينما تصر القوات المنضوية تحت 
لذا  وصــده،  مواجهته  على  الوفاق  حكومة 
الحرب  جبهة  على  والفر  الكر  حاالت  تراوحت 
في  تراوحت  بينما  جنوب طرابلس،  الرئيسية 
الشعور  بين  الدولية،  الفعل  ردود  المقابل 
حّث  ثم  النفس  ضبط  إلى  والدعوة  بالقلق 
أطراف الحرب على وقف االقتتال والعودة إلى 

السابقة. مواقعهم 
باألسلحة  القصف  تبادل  استمر  ميدانيًا، 
التقليدية،  المحاور  على  والثقيلة  المتوسطة 
طرابلس  )مطار  طرابلس  العاصمة  جنوب 
زارة،  وعين  الربيع  ووادي  غشير،  بن  وقصر 
معلومات  تــرد  لــم  فيما  الــفــرجــان(،  وخلة 
عن  بعيدًا  ــدور  ت اشتباكات  عن  واضــحــة، 
والجفرة.  وورشفانة،  غريان  في  العاصمة، 
شخصًا،   56 مقتل  عن  االشتباكات  وأسفرت 
العالمية  الصحة  منظمة  إحصائيات  وفــق 
محلية،  طبية  لمؤسسات  تقارير  إلى  استندت 
أعــداد  عن  دقيقة  إحصائيات  تصدر  ولــم 

النازحة من مناطق االشتباكات. العائات 
المواقف  ترمومتر  كان  األزمة  اندالع  ومنذ 
التصعيد«  »وقف  نحو  كبير  وبإجماع  يؤشر 
لألزمة«  عسكريًا  حل  »ال  أنه  على  والتأكيد 
تصاعد  ومع  بعينه،  طرف  إلى  اإلشارة  دون 
وقف  إلــى  الــدعــوات  تعالت  الحرب  احتداد 
إلى مواقع ما  العاصمة والعودة  الهجوم على 
وصفتها  التي  الدعوات  وهي  إبريل،   3 قبل 
بأنها »خجولة«،  الدولية«  »األزمات  مجموعة 
القوى  بين  بالوكالة  ــرب  »ح مــن  مــحــذرة 
اإلقليمية تسبب خسائر ال حصر لها باإلضافة 
الحالة  أمــد  إطالة  مع  الهائل  الــدمــار  إلــى 

.»2011 المضطربة في ليبيا بعد العام 
المفاجئ  الهجوم  إن  مراقبون  ويقول 
أربك  حفتر  المشير  بقيادة  الجيش  لقوات 
مساعي عقد الملتقى الوطني، مما دعا سامة 
إلى إعان تأجيله بعد طول إصرار على عقده، 
الليبي  الملف  أعاد  نفسه،  الوقت  لكنه–وفي 
إلى دائرة االهتمام الدولي، خاصة األميركي، 
برسائل تدعو بوضوح المشير حفتر إلى وقف 
ما  إلى  والعودة  العاصمة،  باتجاه  الهجوم 

الحالي.. الوضع  قبل 
األمــن  مجلس  ــاعــات  وق كواليس  ــي  وف
الموقفين  بين  التقليدية  المناكفة  حالت 
قرار  إلى  الوصول  دون  والروسي  األميركي 
أن  بعد  الحرب،  يوقف  أن  شأنه  من  حــازم 
المفترض  من  كان  بيانًا  موسكو  عرقلت 
قوات  ويدعو  األمــن  مجلس  عن  يصدر  أن 
لوقف  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  الجيش 
طرابلس،  العاصمة  ضواحي  في  عملياتها 
حيث ترى موسكو أن الدعوة يجب أن تشمل 

كل األطراف.
نيوز«  »فوكس  لقناة  تصريحات،  وفــي 
األميركي  الخارجية  وزيــر  جدد  األميركية، 
والعودة  »التراجع  إلى  الجيش  لقائد  دعوته 
ــذرًا من  ــح ــمــفــاوضــات«، م ــة ال ــى طــاول إل
واضحة  ــارة  إش وفــي  الفوضى«،  »استمرار 
قومي  أمن  مسألة  يعد  الليبي  الملف  أن  إلى 
أميركي قال بومبيو »سيظل هناك خطر على 
الواليات المتحدة األميركية من داعش هناك 
أنه  إلى  مشيرًا  اآلخرين«،  اإلرهابيين  ومن 
وبالتالي  أميركا،  مصلحة  في  ذلك  »ليس 
االنخراط في  إعادة  األطراف على  نحث جميع 

محادثة حتى نحصل على حل سياسي«.
وسائل  من  عــدد  تداولتها  رسالة  وفــي 

أبلغت  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعام 
»ال  بأنها  حفتر  األميركية  الخارجية  وزارة 
على  وحثته  العسكرية،  العملية  تدعم« 
المدينة  إلى  التحرك  عن  ــورًا«  »ف التوقف 

السابقة. المواقع  إلى  والعودة 
عقد  إلــى  دعــت  التي  بريطانيا  وكــانــت 
بيان  صــدور  اقترحت  األمــن  مجلس  جلسة 
بيانا صحفيا  رئاسي عن مجلس األمن وليس 
أكثر  رسمية  بصفة  يتمتّع  الرئاسي  )البيان 

اعترضت  روسيا  لكنّ  الصحفي(،  البيان  من 
المقترح  وسقط  اإلجماع  فغاب  ذلــك  على 
اقترحته  الذي  النص  وتضمن  البريطاني. 
إذا  حفتر  قوات  بمحاسبة  تهديدًا  بريطانيا 
يترجم تصريحات  ما  لم توقف هجومها، وهو 
التي  هنت  جيريمي  البريطاني  الخارجية  وزير 
قال فيها إنه »ليس هُناك أي مُبرّر لتحركات 

الجيش في طرابلس« .
عن سعيها  الروسية  الخارجية  عبرت  وفيما 

تطبيق  دون  سياسيًّا  الــنــزاع  لـ»تسوية 
الناطق  أعلنه  ما  وفق  العسكري«،  السيناريو 
في  بيسكوف  ديمتري  الكرملين  بــاســم 
بالنفي  رد  حين  األزمة،  من  األولى  الساعات 
على سؤال عما إذا كانت موسكو تدعم حملة 
إن  وقال  طرابلس،  باتجاه  الجديدة  الجيش 
روسيا ليس لها أي دور في األحداث الجارية.

جلسة  الجمعة  عقد  األمن  مجلس  وكان 
أصدر  ليبيا،  في  الوضع  لبحث  طارئة  مغلقة 

الجيش  فيه  دعا  صحفيًا  بيانًا  ختامها  في 
العاصمة  على  هجومه  وقــف  إلــى  الوطني 
طرابلس، محّذرًا من أّن هذا الهجوم يعرّض 

للخطر. ليبيا  االستقرار في 
الوطني  الملتقى  مصير  عن  السؤال  وأمام 
 14 الليبي الذي كان مقررًا له أن ينعقد بين 
و16 من أبريل الجاري، عبر سامة عن إصراره 
المقرر  الوطني في موعده  الملتقى  عقد  على 
بين 14 و16 أبريل، لكن مع تصاعد األوضاع 
كان  -كما  األممي  المبعوث  عاد  الميدانية، 
إلى  الملتقى  تأجيل  الثاثاء،  متوقعًا–ليعلن 
في  قال  التأجيل  هذا  ورغم  مسمى،  غير  أجل 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  »حريص  إنّه  بيان 
وقت«،  أقرب  في  الوطني  الملتقى  عقد  على 
إليها  توصل  التي  النتائج  باعتبار  ــك  وذل
عدم  تستدعي  تاريخية«،  »فرصة  مؤخرًا 

بإفسادها. السماح 
إلى  التأجيل  قـــرار  فــي  استند  ســامــة 
التي  »المدافع  صــوت  أولها  أسباب،  عــدة 
إشارة  في  تُشَنّ«،  التي  والغارات  تُضرَب 
العاصمة،  بضواحي  األمنية  التوترات  إلى 
استجابة  مــن  تــأكــده  عــدم  إلــى  باإلضافة 
مناطق  عموم  من  المدعوة  الشخصيات 
»تأمين  عن  فضًا  الملتقى،  لحضور  الباد 
رأيهم«،  عن  بالتعبير  وحريتهم  سامتهم 
كان  ليؤكد–كما  عــاد  لكنّه  البيان،  وفــق 
متوقعًا- أنه »سيعمل بكل ما أوتي من قوة 
على عقد الملتقى، وبأسرع وقت ممكن، دون 
تتأمن  الذي  اليوم  في  أحد،  أواستثناء  إقصاء 
تعقد  وبموازاة  نجاحه«،  شروط  مجددًا  فيه 
األوروبي  الموقف  يخرج  لم  األممية،  الجهود 
المعتاد  سياقه  عن  األزمة،  مع  التعاطي  في 
الحل  إلى  والركون  العسكري،  الحل  برفض 
الموحدة  االستراتيجية  بقيت  لكن  السياسي، 
االتــحــاد  لـــدول  الرئيسية  المعضلة  هــي 
األوروبي، ما أقر به رئيس البرلمان األوروبي، 
استراتيجية  بغياب  باعترافه  تاياني،  أنطونيو 
ذلك  وبدا  ليبيا،  في  ومشتركة  موحدة  تحرك 
في  ليبيا  عن  رسمي  بيان  أي  عدم صدور  مع 
األوروبي  االتحاد  خارجية  لوزراء  اجتماع  ختام 
العليا  الممثلة  كانت  وإن  لوكسمبورج،  في 

االتحاد  فــي  الخارجية  والسياسة  لألمن 
بأن  صرحت  موغيريني،  فيديركا  األوروبــي 
أجل  مــن  تكون  أن  يحب  ــا  أوروبـ »رســالــة 
وتفادي  إنسانية...  لهدنة  كامل  »تطبيق 
إلى  والعودة  آخر  وتصعيد  عسكري  عمل  أي 

السياسي«. المسار 
ليبيا  في  بالتحرك  فرنسا  اتهم  تاياني 
علني  انتقاد  أول  في  لمصالحها«،  »خدمة 
بسبب  لفرنسا؛  كبير  ــي  أوروب مسؤول  من 
فرنسة  مــحــاوالت  اإليطاليون  يعتبره  مــا 
مستعمرتهم  في  مصالحهم  على  لاستحواذ 
بأن  االتهامات  على  باريس،  وردت  السابقة، 
قوات  بتقدم  مسبًقا  إنــذارًا  تتلق  لم  فرنسا 
باريس  وإن  طرابلس،  العاصمة  نحو  الجيش 
في  السام  عملية  تقويض  ســرًا  تحاول  ال 
لديها  ليس  »فرنسا  إن  قائًا  وتابع  الباد، 
دبلوماسي  مصدر  ــق  وف ســريــة«،  أجــنــدة 

فرنسي.
خرجت  فقد  الكبار  السبع  الدول  مجموعة 
األحــداث،  في  معينًا  طرًفا  يدين  ال  ببيان 
عسكري  حــل  يوجد  »ال  أنــه  على  مــشــددة 
بختام  بيان  في  واعتبرت  ليبيا«.  في  لألزمة 
جهة  »أي  أن  الجمعة،  فرنسا،  بغرب  اجتماع 
تؤجّج الصراع تضر باألبرياء وتقف في طريق 
السام«، داعية إلى وقف العمليات العسكرية 

في طرابلس.
كندا  مــن  ــًا  ك تضم  التي  المجموعة، 
وبريطانيا  واليابان  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا 
من  مقترحًا  بحثت  المتحدة،  ــات  ــوالي وال
موافيرو  إينزو  اإليطالي،  الخارجية  ــر  وزي
حول  مشترًكا«  »موقًفا  يتبني  ميانيزي، 
العسكري  التصعيد  »تجنب  في  يساعد  ليبيا، 
مع  بتناغم  والبناء  السلمي  التطور  وتشجيع 
الخارجية  وزير  وقال  المتحدة«.  األمم  جهود 
الدول  مجموعة  إن  ماس  هايكو  األلماني 
عميق  بقلق  تشعر  الكبرى  الصناعية  السبع 

إزاء تطورات األوضاع في ليبيا.
التزم  فقد  العربي  الــجــوار  مــواقــف  ــا  أم
النفس  ضبط  إلى  تدعو  دبلوماسية  بلهجة 
التصعيد  مغبة  من  والتحذير  التصعيد  ووقف 
بعض  إن  يقولون  مراقبين  لكن  العسكري، 
في  األزمــة  من  خاصة  مواقف  تحمل  الــدول 
واكبت  التي  االقليمية  االصطفافات  ضوء 

.2011 األوضاع في ليبيا منذ العام 
العام  األمين  دعا  الماضية،  الجمعة  ويوم 
الغيط،  أبو  أحمد  العربية  ــدول  ال لجامعة 
والقيام  النفس،  »ضبط  إلى  الليبية  األطراف 
الميدانية  التصعيد  حالة  بخفض  الفور  على 
األخيرة  العسكرية  التحركات  عن  الناتجة 
وااللتزام  الباد،  من  الغربية  المناطق  في 
الوحيد  السبيل  باعتباره  السياسي  بالمسار 

إلنهاء األزمة في ليبيا«.
واإلقليمية  الدولية  التفاعات  هذه  ووسط 
التي باتت في طور النضوج، جاء تحذير مجموعة 
بين  بالوكالة  »حرب  من  الدولية«  »األزمــات 
لها  حصر  ال  خسائر  ويسبب  اإلقليمية  القوى 
باإلضافة إلى الدمار الهائل مع إطالة أمد الحالة 

المضطربة في ليبيا بعد العام 2011«.
ورجحت المجموعة التي تتخذ من بروكسل 
معركة  إلى  الحالي  التصعيد  »يتحول  أن  لها 
مع   ، لطرابلس  مطواًل  حصارًا  وربما  مطولة 
تزايد الخسائر المدنية، وقد ينتشر إلى أجزاء 

أخرى من الباد«.
الوطني  الجيش  »انتصار  أن  واعتبرت 
نتيجة  ليس  طرابلس  فــي  حفتر  بقيادة 
على  المعادية  القوات  انقلبت  إذا  إال  حتمية، 
الوسط  في  فعلت  كما   ، أوهربت  الجانبين 
قالت  األزمــات  مجموعة  لكنها  والجنوب«. 
يبدو  حيث   ، مؤكد  غير  االحتمال  ــذا  إن»ه

متكافئين«. العسكريان  التحالفان 

طرابلس - عواصم - الوسط

حرب العاصمة تتصدر املشهد وتطوي 
صفحة »غدامس« حتى إشعار آخر

كر وفر ميدانًيا وارتباك في الموقف الدولي

<  مؤمتر صحفي لألمني العام للمتحدة أنطونيو غوتيريس )يسار( واملبعوث األممي غسان سالمة. )أ ف ب(

روسيا وأميركا: خالفات جديدة حول إدانة االشتباكات وهذه المرة في طرابلس
دبلوماسي أوروبي يستبعد أي تحرك أو مبادرة أوروبية عاجلة لحل األزمة

فرنسا تتنصل من »الصفقة«.. ومخاوف إيطالية من تدفقات النفط والهجرة غير الشرعية

    »األزمات الدولية« 
تحذر من »حرب 

بالوكالة« وتقترح 3 
مسارات للحل

حرب العاصمة تتصدر املشهد وتطوي 
صفحة »غدامس« حتى إشعار آخر

    »األزمات الدولية« 
تحذر من »حرب 

بالوكالة« وتقترح 3 
مسارات للحل



محليات 04

بينما تصاعد القتال في محيط العاصمة طرابلس بين قوات 
حكومة الوفاق الوطني، والقوات التابعة للقيادة العامة للقوات 
المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، تحتفظ موسكو بموقف 
خاص حيال الوضع في ليبيا، ظهر جليًا في مجلس األمن قبل 
أيام، حينما منعت صدور بيان يدعو قوات القيادة العامة لوقف 

هجومها على طرابلس.
يأتي ذلك رغم التأكيد الروسي على انفتاح موسكو على جميع 
األطراف في ليبيا، واستقبالها المشير خليفة حفتر، ومسؤولين 
من مجلس النواب في طبرق، والمجلس األعلى للدولة والمجلس 

الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
في  االنحياز  تتجنب  موسكو  إن  روسيان  باحثان  وقال 
مصالحها،  على  حفاظًا  ليبيا  في  األطراف  أحد  إلى  العلن 

تراهن  وباتت  حفتر،  معسكر  تفضل  الكواليس  في  لكنها 
عليه، وفق »فرانس برس«.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية ألكسي ماالتشنكو، 
أن  وسبق  الروسية  يتحدث  الذي  حفتر  تدعم  »روسيا  أن 
أن  تستطيع  ال  ولكنها  شويغو،  سيرغي  الدفاع  وزير  التقى 
قبل  ذلك  »سيرتبط  مضيفًا:  حاليًا«،  كامل  بشكل  تدعمه 
وبحجم  طرابلس  على  السيطرة  على  بقدرته  شيء  كل 

العملية«. الذين سيسقطون خالل هذه  الضحايا 
والروس  النفط،  هي  »ليبيا  أن  ماالتشنكو  وأضاف 
موسكو  رغبة  إلى  مشيرة  زمن«،  منذ  منها  يتقربون 
سورية  في  منجزاتها  بعد  ليبيا  في  حضورها«  بـ»إظهار 

أفريقية. التدريجية في عدة دول  وعودتها 
األسد  بشار  لحليفها  روسيا  إنقاذ  »بعد  أنه  إلى  وأشار 
تمثل فرصة  أن  الليبية من شأنها  األزمة  فإن  في سورية، 
واشنطن..  وجه  في  جديدة  خطوة  لتتحرك  لموسكو 

إلى  بالنسبة  للغاية  مريح  غير  سيكون  حفتر  وانتصار 
يعتبر رجل بوتين«. المتحدة حيث  الواليات 

فيما اعتبر الباحث في مركز تحليل صراعات الشرق األوسط 
مع  الروسي  التواصل  أن  شوميلين،  ألكسندر  موسكو،  في 
حكومة الوفاق الوطني »بمثابة غطاء وادعاء مقاربة متوازنة 

ال وجود لها في الحقيقة«، وفق »فرانس برس«.

روسيا،  من  أيديولوجيًا  قريب  »حفتر  أن  شوميلين  ورأى 
على  وحصل  معها  للتعاون  فعالة  بصورة  ينشط  وهو 

أسلحة روسية. إنه رجل موسكو«.
ووفقًا لـ»فرانس برس«، فإن »روسيا الحليف القديم لنظام 
لتظهر  األخيرة  السنوات  في  تكثف جهودها  القذافي،  معمر 
لتجنب  األطراف  ليبيا، ودعت كل  في  نسبيًا  محايد  كوسيط 
إراقة الدماء بعد تصاعد األعمال العسكرية جنوب طرابلس«.

وكإشارة على دعم موسكو للمشير حفتر، أشارت »فرانس 
برس« إلى »عرقلة روسيا يوم األحد إصدار بيان عن مجلس 
الهجوم،  وقف  إلى  العامة  القيادة  قوات  سيدعو  كان  األمن 

وقالت إنها ترغب بأن يتوجه البيان إلى كل األطراف«.
وأشارت جريدتا »ذي صن« و»ذي تلغراف« البريطانيتان 
قطاع  في  عاملة  ومصادر  استخبارية  معلومات  عن  نقاًل 
النفط، قبل أسابيع قليلة، إلى إرسال مرتزقة روس ينتمون 
إلى شركة »فاغنر غروب« الخاصة الروسية إلى ليبيا، علمًا 

وفي  سورية  في  موجودون  الشركة  هذه  من  عناصر  بأن 
النفي الروسي المتكرر. عدة دول أفريقية، بالرغم من 

هذه  أحيانًا  »تستخدم  موسكو  فإن  الجريدتين  ووفق 
الجيش  الضرورة  عند  تتجاوز  التي  الغامضة  المجموعة 
مدفعية  بقطع  العامة  القيادة  قوات  وتزود  الروسي 
ودبابات وطائرات بال طيار وذخائر«، وهو ما يتأكد بشكل 

رسمي، وفق »فرانس برس«.
على  المحافظة  في  النسبي  حذرها  »عبر  روسيا  وتأمل 
وأشارت »فرانس برس«  ليبيا«،  االقتصادية في  مصالحها 
حكومة  في  االقتصاد  بوزارة  السابق  المفوض  زيارة  إلى 
الماضي،  أكتوبر  في  موسكو  إلى  الدرسي  ناصر  الوفاق 
شراء  في  الوطني  الوفاق  حكومة  رغبة  خاللها  أبدى  التي 
إعادة  إلى  تطرق  كما  الروسي،  القمح  من  طن  مليون 
 2.5 بقيمة  حديد  سكة  خط  لبناء  روسي  مشروع  إطالق 

مليار يورو كان توقف بسبب الحرب.
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ملاذا تراهن موسكو 
على املشير حفتر؟

الليبية فرصة روسيا للتحرك خطوة جديدة في وجه واشنطن األزمة 

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

باحثان: حفتر رجل موسكو وقريب 
أيديولوجياً من روسيا.. والكرملين ال 

يستطيع دعمه بشكل كامل حالياً

طرابلس معارك  استمرار  بسبب 

»يونيسيف«: نصف مليون طفل معرضون للخطر.. 
و»األمم املتحدة«: نزوح 2800 شخص من منازلهم

الحروب ال تأتي إال بالدمار والخراب والقتل والتهجير والتشريد 
لآلمنين، ومع بدء االشتباكات في ضواحي طرابلس بين قوات 
حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش 
على  دعوات  ظهرت  الوفاق،  لحكومة  التابعة  الجيش  وقوات 
والنازحة  المشردة  العائالت  إلنقاذ  االجتماعي  التواصل  مواقع 

الهاربة من سعير الحرب، وتوفير أماكن لهم لإلقامة فيها.
ومع صعوبة الموقف على األرض في طرابلس، اضطر عديد 
طلقات  أصوات  وسط  القتال  مناطق  عن  النزوح  المواطنين 
الرصاص والقنابل التي تحاصرهم من كل جانب، وأكدت نائبة 
رئيس بعثة األمم المتحدة منسقة الشؤون اإلنسانية في ليبيا، 
إلى  العنف في طرابلس وحولها أدى  ماريا ريبيرو، »أن تصاعد 
نزوح أكثر من 2800 شخص، الذين فروا من القتال الدائر في 

طرابلس«.
وحماية  اإلنساني  الوضع  حول  بيان  في  ريبيرو،  وقالت 
العسكرية  العمليات  اندالع  من  أيام  بعد  ليبيا  في  المدنيين 
إن  الماضي،  اإلثنين  أصدرته  طرابلس،  العاصمة  محيط  في 
والمدنيين  الضحايا  وصول  منع  إلى  أيضًا  أدى  العنف  »تصاعد 

إلى خدمات الطوارئ، وأدى إلى تضرر خطوط نقل الكهرباء«.
وشددت منسقة الشؤون اإلنسانية في ليبيا على »أن تصاعد 
العنف يزيد من معاناة الالجئين والمهاجرين المحتجزين تعسفيًا 
في مراكز االحتجاز في مناطق النزاع«، مطالبة »جميع األطراف 
بالتزاماتهم بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان لضمان سالمة جميع المدنيين والبنية التحتية 

المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، 
والسماح بوصول مستمر للمساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى 

جميع المناطق المتضررة«.
إلى  بالدعوة  تستمر  المتحدة  »األمم  أن  ريبيرو  وأكدت 
هدنة إنسانية موقتة للسماح بتوفير خدمات الطوارئ والمرور 
مناطق  من  للخروج  الجرحى  فيهم  بمن  للمدنيين  الطوعي 
النزاع«، ونبهت إلى أن »المجتمع اإلنساني في ليبيا يتابع عن 
كثب التطورات على األرض، وقام بتنشيط االستجابة اإلنسانية 

الطارئة لمساعدة المدنيين المتضررين«.
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  وجهت  فيما  ذلك  يأتي 
»يونيسيف«، تحذيرًا من أن نحو نصف مليون طفل يتعرضون 

للخطر المباشر، بسبب اشتداد القتال في العاصمة الليبية.
ودعت المنظمة، في بيان عبر موقعها اإللكتروني يوم الثالثاء 
الماضي، كل األطراف إلى تجنب ارتكاب خروقات بحق األطفال، 
على  وحثت  القتال،  في  واستخدامهم  أطفال  تجنيد  فيها  بما 
تماشيًا  األذى،  من  األوقات  جميع  في  وطفلة  طفل  كل  حماية 
في  متواجدة  أنها  على  مشددة  الدولي،  اإلنساني  القانون  مع 
ليبيا في هذه األوقات العصيبة لتقديم الدعم الحيوي لألطفال 

وعائالتهم.
لألمم  السامية  المفوضية  مكتب  أعلن  متصل،  سياق  في 
الجئًا   150 من  أكثر  نقل  ليبيا،  في  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
التجمع،  إلى مرفق  العاصمة  زارة جنوب  احتجاز عين  من مركز 
والمغادرة بالمفوضية في طرابلس بسبب االشتباكات الراهنة.

موقع  على  الرسمية  صفحتها  عبر  المفوضية،  وشددت 
»فيسبوك«، الثالثاء الماضي، على حرصها على سالمة الالجئين 

المحاصرين وسط االشتباكات المحتدمة.

ما أن دارت رحى االشتباكات في ضواحي العاصمة 
نساء  بينهم  القتلى،  عديد  وسقط  طرابلس،  الليبية 
أرض  على  آخرون  مجهولون  جنود  ظهر  وأطفال، 
وإنقاذ  الضحايا  جثث  انتشال  مهمتهم  جل  المعركة، 

المصابين.
األطباء والممرضون ورجال اإلسعاف، يبذلون جهودًا 
مضاعفة ألداء واجبهم اإلنساني في إنقاذ األبرياء، الذين 

ال ناقة لهم وال جمل في تلك االشتباكات.
الطائرات  قصف  وأصوات  القتال  معمعة  فوسط 
ساحة  تخترق  الفئات  تلك  نجد  المدافع،  ودانات 
المعركة وتهب أرواحها فداًء لواجبها، دون تقاعس أو 
خوف، فضاًل عن إنشاء مستشفيات ميدانية في محاور 

القتال.
ومع بدء االشتباكات، أعلنت وزارة الصحة بحكومة 
مستشفيات  في  الطوارئ  حالة  الوطني،  الوفاق 
طرابلس وضواحيها، واتخذت لجنة األزمات والطوارئ 
اإلجراءات  كل  لها  التابعة  الطبية  الشؤون  وإدارة 
الالزمة لمواجهة تطورات األوضاع بالعاصمة، كما تم 

تشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة.
الطوارئ  أقسام  كل  تجهيز  إلى  الوزارة  وأشارت 
بالمستشفيات بكل ما تحتاجه من مستلزمات، فضاًل 
عن رفع حالة االستعداد القصوى في كل المستشفيات 
المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر  كل  واستدعاء 

الميدان  طب  مركز  تجهيز  إلى  باإلضافة  للعمل، 
بسيارات إسعاف ذات دفع رباعي.

في المقابل، نقلت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة 
الطبية  والمستلزمات  األدوية  من  شحنات  عدة 
وتخزينها في مدن الزنتان والرجبان وبلدة بئر الغنم 
الحالة  تابعت  كما  طرابلس،  في  الغربي  بالجبل 
الكاملة لتجهيز المستشفيات وتوفير سيارات اإلسعاف 
والسالمة  العالية  الكفاءة  يضمن  بما  والطوارئ 

اإلسعافية  الخدمات  تقديم  في  الالزمة  والسرعة 
والعالجية.

المجهولين  الجنود  هؤالء  تفاني  على  يدل  ومما 
واجبهم  لتأدية  فداًء  أرواحهم  وتقديم  عملهم  في 
الهرامة،  عبدالحميد  أيمن  الدكتور  مقتل  اإلنساني، 
ضواحي  في  الدائرة  االشتباكات  ضحية  راح  الذي 

طرابلس.
بوادي  إسعاف  سيارة  داخل  مصرعه  لقي  الهرامة 
الربيع، في 6 أبريل الحالي، أثناء تأديته واجبه الوطني 
جنوب  والمصابين  الجرحى  إنقاذ  في  واإلنساني 

طرابلس.
في  الميداني  المستشفى  أطباء  أبرز  من  والهرامة 
ثورة فبراير والبنيان المرصوص، واعتقلته قوات معمر 
ثورة  في  بطرابلس  الجالء  بمستشفى  عمله  ألدائه 
فبراير 2011، وله العديد من األعمال الخيرية أبرزها 
بالمرتبة  المصنف  الدكاترة«،  »كل  منتدى  تأسيسه 

الـ36 عالميًا.
على  حزنًا  االجتماعي  التواصل  مواقع  وضجت 
اإلنساني،  بدوره  اشتهر  الذي  الراحل،  الطبيب  مقتل 
اإلسعاف  مجال  في  األخيرة  السنوات  في  عمل  حيث 
حكومة  قوات  مع  ميداني  كطبيب  وشارك  الميداني، 
في  »داعش«  تنظيم  مع  المواجهات  خالل  الوفاق 

مدينة سرت.

المعركة الحروب«.. جنود مجهولون في قلب  »أطباء 

»أيمن الهرامة« أول ضحايا اشتباكات طرابلس.. 
ولقي مصرعه داخل سيارة إسعاف بوادي الربيع

االشتباكات تشل مظاهر الحياة »نسبيا« في طرابلس
قوات  بين  االشتباكات  استمرار  مع 
وقوات  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  التابعة  الجيش 
العديد  انقطعت  طرابلس،  ضواحي  في 
للمواطنين،  الحياتية  الخدمات  من 
وانعدمت مظاهر الحياة نسبيًا في بعض 
 9 في  الدراسة  تعليق  تم  كما  المناطق، 

مدارس قريبة من مطار معيتيقة.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء 
مناطق  عن  الكهرباء  انقطاع  الثالثاء، 
الربيع  ووادي  الجديد  والجقاندة  »البرية 
وطريق بن غشير قرب مطار طرابلس«، 
»نتيجة  جاء  االنقطاع  أن  موضحة 
بن  قصر  بمنطقة  الحاصلة  لالشتباكات 
 11 خطوط  إثرها  على  انفصلت  غشير 
30 قصر بن  ك. ف خروجات من محطة 
غشير؛ وهي خط األحياء البرية والجقاندة 

الجديد وخلف اهلل والعمارات 108«.
وأشارت الشركة إلى » فصل خطوط 11 
ك. ف خروجات محطة 30 النهر بطريق وادي 
الربيع وهي الجمرك ومصنع المفاتيح وغرس 
اهلل والحباشة وطريق بن غشير قرب المطار 
والحكايمية من محطة الالفي، باإلضافة إلى 
وجود خطين مفصولين خروجات من محطة 
30 فندق الشريف وهي خطوط بن غشير 
وأكدت  المطار«.  واألزرق قرب سياج طريق 
أنها  غشير  بن  قصر  كهرباء  توزيع  دائرة 

»جاهزة إلصالح األعطال حينما تتوفر الظروف 
األمنية«. وفيما انقطعت المياه من المنازل، 
الكهربائي،  التيار  شبكات  تعطل  بسبب 
األرضية  الهاتفية  االتصاالت  تعطلت 
وشبكتي المدار وليبيانا، وخدمات اإلنترنت، 

يوم األربعاء، عن مناطق شرق سرت ألسباب 
مجهولة.

في سياق متصل، أعلنت مراقبة التعليم 
في  الدراسة  تعليق  الجمعة  سوق  ببلدية 
قريبة من مطار معيتيقة، هي  9 مدارس 

واألنصار  وحطين  المالحة  شرفة  مدارس 
زرتي  عثمان  والشهيد  السعدية  وحليمة 
الحجاجي  وخليفة  والهجارسة  وفلسطين 
وروضة األمل المشرق، وذلك حرصًا على 

سالمة التالميذ.

<   أيمن الهرامة



محليات 05

ابن عم الضحايا يروي لـ»الوسط« قصة االشتباكات

»الفقهاء« قرية صغيرة تقع في قلب الصحراء 
قرب جبل الهروج، وتعد واحة من واحات مرتفع 

الجفرة في ليبيا، ال تزال تعاني من اإلرهاب 
األسود الذي يضربها بين الحين واآلخر.

القرية تعرضت لـ4 هجمات إرهابية مباغتة 
منذ أكتوبر الماضي، أسفرت عن قتل وخطف 
عدد من المسؤولين المحليين والمواطنين 
وحرق وتدمير عدد من المؤسسات والمرافق 
وبيوت المواطنين، وآخر تلك الهجمات حدث 

مساء االثنين الماضي، من قبل جماعة إرهابية 
متطرفة بعد أن قطعت الكهرباء واالتصاالت، 

وقام عناصرها بقتل رئيس الفرع البلدي بالقرية 
أحمد ساسي أحمد، كما تم ذبح عنصر بالحرس 

البلدي يدعى عبدالكافي أحمد عبدالكافي بمقر 
عمله، فضًل عن خطف المواطن مفتاح أحميد 

ساسي، وحرق مقر الحرس البلدي ومركز الشرطة 
ومنزل المواطن محمد يوسف.

تفاصيل الليلة الدامية في قرية »الفقهاء«: قتل وذبح وخطف

»7 أبريل«..  يوم نصب املشانق في الجامعات وامليادين
كل  حياة  في  مؤلمة  ذكرى   »1976 أبريل   7«
المشانق  القذافي  معمر  نظام  نصب  يوم  الليبيين، 
من  العديد  وأعدم  الجامعي،  الحرم  ساحات  في 
ليبث  زمالئهم،  أمام  أفكاره،  عارضوا  الذين  الطالب 
يظهر  مشهد  في  والخوف،  الرعب  نفوسهم  في 

النظام. وحشية ودموية هذا 
-وجعلها  عامًا   43 عليها  مر  التي  اإلعدامات  تلك 
تزال  ال  معارضيه-  إلعدام  سنوية  مناسبة  القذافي 
من  على  حزنًا  أحداثها،  عاشوا  من  كل  صدر  تؤجج 
وكان  اقترفوه،  إثم  أو  ارتكبوه  ذنب  دون  فقدوهم 
طالب جامعتي طرابلس وبنغازي يساقون ليشاهدوا 

المشانق. المعلقة في حبال  جثث زمالئهم 
تلك  أذاع  بل  بذلك،  القذافي  نظام  يكتف  ولم 
رسالة  لتوصيل  التلفزيون،  شاشات  على  اإلعدامات 
اإلعدام،  حفالت  يشاهدوا  لم  الذين  الليبيين  لكل 

الرعب والصمت. إلى جمهورية  الدخول  مفادها 
 ،1976 /1975 الدراسي  العام  األحداث بدأت مع 
الجامعات،  طلبة  لتجنيد  جهوده  النظام  تكثيف  مع 
بنغازي  جامعة  رابطة  إعالم  أمين  اعتقل  حيث 
من  وعدد  الحكومي،  الطلبة  اتحاد  عن  المستقلة 
من  للتعذيب  تعرضوا  الذين  الطالبية،  القيادات 
العام  االتحاد  حل  وتم  المسلحين،  الثورة  قوى  قبل 
أوامر  على  بناء  بنغازي  جامعة  ورابطة  ليبيا  لطلبة 

القذافي.
طلبة  نظم  الحل،  قرار  صدور  من  يومين  وبعد 
بقرار  فيها  نددوا  سلمية  مسيرات  الجامعات 
العام  االتحاد  على  الوصاية  برفع  الحكومة مطالبين 
اقتحم مسلحون   1976 عام  بداية  ليبيا، ومع  لطلبة 
مدججين  بنغازي  جامعة  حرم  الثورة  قوى  من 
وضربوا  والسالسل،  والسكاكين  والعصي  بالسالح 
سيارات  بعض  حرقوا  كما  العزل،  والطالبات  الطلبة 
لم  إذا  بالتصفية  االتحاد  قيادة  وهددوا  الطالب 
ليبيا. لطلبة  العام  االتحاد  تخليهم عن فكرة  يعلنوا 

الحرم  داخل  بنغازي  جامعة  طالب  واعتصم 
عناصر  ارتكبتها  التي  بالجرائم  منددين  الجامعي، 
ولكن  المدينة،  وسط  تظاهروا  كما  الثورة،  قوى 
جانب  كل  من  حاصرتهم  الجمهوري  الحرس  قوات 
طالب  سقوط  إلى  أدى  ما  عليهم،  النار  وأطلقوا 
ووفاة آخر في المستشفى فيما بعد، وما أن انتشرت 
كليات  التنديد  مظاهرات  عمت  حتى  األنباء،  تلك 
 6 في  وذلك  والمعاهد،  المدارس  وبعض  طرابلس 

.1976 يناير 
مسيرات  القذافي  نظام  أخرج  اليوم،  نفس  وفي 
تأييد من قوى الثورة، وجرى اعتقال قيادات الحركة 
جامعة  طالب  اعتصام  تبعه  الذي  األمر  الطالبية، 
مطالبين  العام،  المدعي  مكتب  أمام  طرابلس 
بتنفيذ القانون ومحاكمة قوى الثورة وخاصة الذين 
أطلقوا النار على المتظاهرين، كما خرج الطالب في 
وسط  على  وسيطروا  غاضبة،  مظاهرة  في  بنغازي 
النار  الجمهوري  الحرس  قوات  فأطلقت  المدينة، 
من  العديد  إلى سقوط  أدى  مما  المتظاهرين،  على 

المئات. واعتقال  الجرحى، 
الليبيون  الطالب  احتل  ذلك،  على  واعتراضًا 
القاهرة  في  الليبية  السفارات  الخارج  في  الدارسون 

الحكومة  أساليب  على  احتجاجًا  وواشنطن،  ولندن 
الطالبية. الحركة  التعامل مع مطالب  في 

على  حملة  القذافي  شن  األحداث،  تطور  ومع 
متهمًا  خطاب،  من  أكثر  في  الطالبية  الحركة 
بأنه  معلنًا  األجنبية،  للمخابرات  بالعمالة  الطالب 
لن يسمح بتكوين اتحاد طالبي يتدخل في الشؤون 
يصفي  أن  في  يتردد  لن  وأنه  للبالد،  السياسية 
قطع  قرر  كما  والنار،  الحديد  بقوة  الطالبية  الحركة 
المنح الدراسية عن عدد كبير من الطالب الدارسين 
الليبية. السفارات  اعتصموا داخل  الذين  الخارج  في 

جلود،  عبدالسالم  حضر   ،1976 أبريل   6 وفي 
طرابلس  جامعة  إلى  آنذاك،  الليبي  الوزراء  رئيس 
وأطلق  مسدسه  أخرج  الهندسة  كلية  ساحة  وفي 
عدة طلقات في الهواء وألقى خطابًا حرض فيه على 

بالمعارضين. التنكيل 
على  الحافالت  توافدت  أبريل   7 التالي  اليوم  وفي 
مكان،  كل  من  والطالب  بالعمال  محملة  الجامعة 
ووقعت مواجهات في ساحة  الشرفاء،  الطالب  لضرب 
المهاجمين  صد  الطالب  واستطاع  الهندسة  كلية 
البداية،  في  الهندسة  كلية  ساحة  خارج  وطردهم 
ولكنهم تكالبوا على الطالب وتم اعتقال أعداد كبيرة 

منهم.
نظام  به  يحتفل  يوما  أبريل«   7« أصبح  وبعدها 
القذافي بتقديم القرابين من الطالب، في ما سماه 

الطالب«. »ثورة 
دبوب  علي  عمر  شنق  جرى   ،1977 أبريل   7 ففي 
في  الكنيسة  بميدان  سعود،  بن  الطيب  ومحمد 
بعمر  الشهير  الورفلي،  الصادق  عمر  أما  بنغازي، 
المخزومي، والمصري أحمد فؤاد فتح اهلل، فقد شنقا 

البحري. بنغازي  بميناء 

مهذب  محمد  ُأعدم   ،1983 سنة  أبريل   7 ويوم 
داخل  شُنق  كما  طرابلس،  الهندسة  بكلية  احفاف 
سجن طرابلس عمر خالد وناصر محمد سريس وعلى 
أبوالقاسم  اهلل  وعبد  بدر  وبديع  اهلل  عوض  أحمد 
المسالتي وصالح الزروق النوال وحسن أحمد الكردي.

رشيد  شُنق  اليوم،  نفس  في  التالي  العام  وفي 
حرم  داخل  الورفلي  المدني  وحافظ  كعبار،  منصور 
في  النويري  ارحومة  ومصطفى  طرابلس،  جامعة 

بنغازي. جامعة 
شكري  الليبي  والمؤرخ  الصحفي  الكاتب  وقال 
اإلعدامات،  تلك  عايشوا  الذين  أحد  السنكي،  محمد 
نظام  إن  »فيسبوك«،  موقع  على  صفحته  عبر 
المثقفتين  الشخصيتين  إعدام  على  أقدم  القذافي 
أن  وأصر  سعود،  بن  ومحمد  دبوب  عمر  الالمعتين 
من  وطلب  عام،  ميدان  في  اإلعدام  عملية  تكون 
 6 مدة  معلقين  الشهيدين  ترك  الجريمة  منفذي 
وسائل  وأمر  المشنقة،  حبل  على  متتالية  ساعات 
اإلعالم  وسائل  فِي  اإلعدام  مشاهد  بنقل  إعالمه 

الجرائد. وعلى صفحات  المرئية، 
على  مباشرة  تنقل  كانت  اإلعدامات  أن  وأوضح 
حضورها،  على  الناس  ويرغم  التلفزيون،  شاشات 
والزغاريد  واألغاني  األهازيج  انطالق  وسط  وتحدث 
ينفذ  كان  القذافي  نظام  أن  إلى  الفتًا  والتصفيق، 
الخارج في شهر  تصفيات جسدية ضد معارضيه في 
أبريل، كاغتيال الشهيد محمد مصطفى رمضان في 
عبدالجليل  والشهيد   ،1980 أبريل   11 يوم  لندن 
العام،  نفس  من  أبريل   19 يوم  روما  في  عارف 
 21 يوم  بيروت  في  المنتصر  عبداللطيف  والشهيد 
نافع في  1980، والشهيد محمود عبدالسالم  أبريل 

.1980 25 أبريل  لندن يوم 

اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  فيه  حذرت  الذي  الوقت  في 
التي  الهجمات  ارتقاء  احتمال  من  باشليت،  ميشيل  المتحدة  باألمم 
جرائم  إلى مستوى  طرابلس،  في  التحتية  والبنية  المدنيين  تستهدف 
حرب، إال أن االشتباكات الدائرة في ضواحي العاصمة أسقطت ضحايا 

ومصابين. قتلى  بين  مدنيين 
بكل  منازلهم  في  مكوثهم  أثناء  غيلة  سقطوا  الضحايا  هؤالء 
أو  تدخلهم  دون  متفرقة،  أوشظايا  عشوائي  قصف  بسبب  طمأنينة 

المتصارعين. الطرفين  االنتماء ألي من 
صحية  منشآت  عن  نقاًل  العالمية،  الصحة  منظمة  أفادت  وفيما 

 47 بسقوط  طرابلس،  في 
أعلنت  جريحًا،  و181  قتياًل 
لحقوق  ضحايا  منظمة 
 46 سقوط  عن  اإلنسان، 
اثنين  ومدنيين  عسكريًا 
طرابلس،  اشتباكات  جراء 
الهرامة  أيمن  الطبيب  هما 
داخل  مصرعه  لقي  الذي 
الربيع،  بوادي  إسعاف  سيارة 
الذي  غومة  جمعة  والدكتور 
في  قذيفة  نتيجة  توفي 

طرابلس.
إلى  المنظمة  وأشارت 
ونيجيريين  صومالي  سقوط 
على  قذيفة  سقوط  بسبب 
األجنبية  للعمالة  سكن 
عن  فضاًل  الربيع،  بوادي 
وادي  من  طفلة  إصابة 

القصف. نتيجة  الربيع 
أمين  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وأعلن 
وطبيبًا  طبيبًا  القتلى  بين  من  أن  الماضي،  األحد  الهاشمي،  محمد 
عن  الصادرة  الرسمية  اإلحصائية  أن  إلى  مشيرًا  ومدنيين،  مساعدًا 
سقوط  جراء  سيدتين  مقتل  تؤكد  بالوزارة  المركزية  العمليات  غرفة 

الفرجان. عائلة بمنطقة خلة  قذيفة عشوائية على منزل 
أحمد  اللواء  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  باسم  للناطق  ووفًقا 
من  أشخاص   4 فإن  الماضي،  األربعاء  صحفي  مؤتمر  في  المسماري، 
في  منزلهم  على  قذيفة  وقوع  بسبب  لجروح  تعرضوا  واحدة  عائلة 

بن غشير. منطقة 

القذائف الطائشة تطال 
املنازل في العاصمة

<  عمر المخزومي

<  إعدام عمر المخزومي وعامل مصري في ساحة ميناء بنغازي 7 أبريل 1977

<  عمر علي دبوب
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مجهولة  مسلحة  »مجموعة  إن  أمني  مصدر  قال 
الجفرة،  ببلدية  الفقهاء  منطقة  إلى  دخلت  الهوية 
»المهاجمين  أن  »الوسط«،  إلى  تصريح  في  مضيًفا 
أن  بعد  الفقهاء  وغادروا  مركبة،   13 يستقلون  كانوا 
اشتباكات  إثر  البلدي،  الحرس  ومقر  منازل  عدة  حرقوا 

مع األهالي«.
في  الفيتوري،  عابد  الدكتور  الضحايا  عم  ابن  وأوضح 
التي  المرة األولى  تصريح إلى »الوسط«: هذه »ليست 
وال  االرهابين،  قبل  من  للهجوم  القرية  فيها  تتعرض 
نعرف إن كانوا من تنظيم داعش أو من شورى بنغازي، 
على  سابًقا  الهجوم  محاوالت  من  العديد  ولديهم 

والوطية«. تازربو  مثل  مختلفة  مناطق 
»تحصلت  أن  بعد  جاء  الهجوم  أن  الفيتوري  ويرى 
السيارة  تجول  وأثناء  واحدة  دورية  سيارة  على  القرية 
عليهم،  القبض  فتم  اإلرهابيين  هؤالء  بعض  وجدت 
القيادة  قبل  من  مطلوبون  أنهم  تبين  التعميم  وعند 
كتيبة  إلى  وتسليمهم  عليهم  التحفظ  فتم  العليا، 
للجيش  العامة  للقيادة  التابعة  الجفرة  في  السلفية 

الليبي«.
من  األشخاص  »بعض  أن  إلى  الفيتوري  وأشار 
بقرية  الشرطة  بمركز  باالتصال  قاموا  اإلرهابيين 
الفقهاء، من أجل إطالق سراح أسراهم، وبعد محاوالت 
باءت بالفشل، هاجم اإلرهابيون مقر الشرطة واقتحموا 
آخر  وخطفوا  الشرطة  عناصر  أحد  وذبحوا  السجن 
أحد  أسر  فك  واستطاعوا  بالرصاص،  رميًا  ثالًثا  وقتلوا 

المحتجزة«. عناصرهم 
هذا  قبل  »اإلرهابيين  أن  الضحايا  عم  ابن  وأكد 
 3 وحرقوا  وتفجيره  المركز  على  هجومًا  شنوا  الهجوم 
تم  األخير  الهجوم  في  بينما  سابقة،  فترة  في  بيوت 

البلدي  الفرع  رئيس  ساسي  أحمد  وقتل  بيوت   4 حرق 
وخطف  البلدي  الحرس  في  عبدالكافي  وذبح  بالفقهاء 
الشرطة  قوات  أن  مضيًفا  ساسي«،  أحميد  مفتاح 
3 آخرين  طاردتهم، ولكن أحدهم فجّر نفسه وتم قتل 

اإلرهابيين. من 
للجيش  العامة  القيادة  باسم  الناطق  قال  جانبه،  من 
تابعة  مسلحة  مجموعة  إن  المسماري،  أحمد  اللواء 
التي  هي  الصحراء«،  »سرايا  تدعى  »داعش«  لتنظيم 
من  »فصياًل  أن  إلى  مشيرًا  الفقهاء،  قرية  هاجمت 
128 بهون هي التي طاردت اإلرهابيين وقتلت  الكتيبة 

4 منهم«.
أنه  بنغازي،  في  عقده  مؤتمر  خالل  المسماري،  وأكد 
»رغم أن أحد عناصر داعش الذين هاجموا الفقهاء فجّر 
دمرت  الجيش  قوات  أن  إال  المدينة  في  ناسًفا  حزامًا 

عليهم«. وقضت  سياراتهم 
 128 الكتيبة  من  »فصياًل  إن  المسماري  قال  وفيما 
واسترجعت  المخطوف  المواطن  تحرير  استطاع  بهون 
عابد  الضحايا  عم  ابن  أوضح  المسروقة«،  السيارات 
إلى  المخطوف  عن  معلومات  توجد  ال  أنه  الفيتوري، 

اآلن.
عثمان  الجفرة  بلدية  عميد  قال  السياق،  نفس  وفي 
أبو بكر احسونة، في اتصال هاتفي مع »الوسط«، يوم 
الفقهاء،  مجزرة  مرتكبي  من   5 قتل  تم  إنه  الثالثاء، 
أهالي  من  المساندة  والقوة  الجيش  أفراد  أن  موضحًا 
عودتهم  طريق  في  »داعش«  أفراد  واجهوا  المنطقة 
ُقتل  الطرفين،  بين  اشتباك  وجرى  الهروج،  بمنطقة 
المختطف  تحرير  وتم  »داعش«،  أفراد  من   5 إثره  على 

في األحداث.

القاهرة ــ مريم العجيلي ــ رمضان كرنفوده

القاهرة – محمد سالمة

مصدر أمني: مسلحون يستقلون
13 مركبة قتلوا رئيس الفرع البلدي 

وخطفوا مواطًنا

ـ»داعش«.. والكتيبة 128 بهون طاردتهم وقتلت 4 منهم املسماري: اإلرهابيون ينتمون ل

صحة »الوفاق«: سقوط طبيب 
وطبيب مساعد ومدنيين في 

االشتباكات..

المسماري: إصابة 4 من عائلة 
واحدة بسبب وقوع قذيفة على 

منزلهم
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طهران، واشنطن - وكاالت

بعد قرار ترامب تصنيف الحرس الثوري »منظمة إرهابية«

واشنطن وطهران تتبادالن التهديدات و روحاني يلوح باستئناف النشاط النووي

بينهم مقربون من ولي العهد 

في أعقاب انتقادات حادة من الكونجرس إلدارة الرئيس األميركي دونالد 
في  السعودي جمال خاشقجي  الصحفي  قتل  مع جريمة  بالتساهل  ترامب 
قنصلية بالده في اسطنبول قبل أكثر من ستة شهور بسبب العالقة الوثيقة 
مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلنت الخارجية األمريكية منع 
16 سعوديا، قالت إنهم على صلة بالجريمة، من دخول البالد بينهم سعود 
اإلعدام«  بـ»فرقة  لما يسمى  المفترض  القائد  المطرب  وماهر  القحطاني 

التي قتلت خاشقجي الذي ما زال مصير جثته مجهوال حتى اآلن.
وعدّد بيان لوزارة الخارجية األميركية اإلثنين األفراد الـ16 وقال إنه تم 
متعلق  قانون  بموجب  البالد  دخول  من  الممنوعين  قائمة  على  إدراجهم 
بالعمليات الخارجية. وينصّ هذا القانون على أنه »في حاالت عندما يكون 
الخارجية معلومات موثوقة بأن مسؤولين من حكومات أجنبية  لدى وزير 
تورطوا في عمليات فساد كبيرة أو انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان، يمنع 
دخول هؤالء األشخاص وأفراد عائالتهم المباشرين إلى الواليات المتحدة«. 
ويتطلب القانون من وزير الخارجية »تحديد مسؤولين من هذا النوع وأفراد 

عائلتهم المباشرين علنا أو سرا«.
ومن بين الممنوعين من دخول البالد، سعود القحطاني، وهو مستشار 
القائد  المطرب،  وماهر  سلمان،  بن  محمد  العهد  ولي  من  مقرب  سابق 
المزعوم لما يسمى بـ »فرقة اإلعدام« المكونة من 15 شخصا. كما منعت 
واشنطن أيضا دخول صالح الطبيقي الذي شوهد وهو يحمل منشار عظام، 
الذي يزعم أنه استخدم في تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله في مبنى السفارة 

السعودية في إسطنبول.
وكانت وزارة الخارجية األميركية سحبت تأشيرات الدخول إلى الواليات 
 17 على  مالية  عقوبات  وفرضت  سعوديا  مسؤوال   20 نحو  من  المتحدة 

آخرين على خلفيّة هذه القضيّة.
وُقتل خاشقجي، الذي كتب مقاالت بعضها مناهض للحكومة السعودية 
في صحيفة »واشنطن بوست«، بتاريخ 2 أكتوبرالماضي وقّطعت جثته في 
مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول على أيدي فريق من 15 شخصا. 
القنصليّة،  الرياض في مرحلة أولى حصول جريمة قتل في  وبعدما نفت 
أعلنت الحقا أن عناصر »خارج إطار صالحيّاتهم« نفذوا العملية، وأقدمت 
العهد  وليّ  من  مقرّب  بعضهم  مناصبهم،  من  مسؤولين  إقالة  على 
السعودي. وبدأت محاكمة 11 مشتبهًا بهم في الجريمة بداية العام أمام 
القضاء السعودي. لكن ال يزال الغموض يلف معظم نواحي العملية، بما في 

ذلك دور ولي العهد األمير محمد بن سلمان فيها.
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« الشهر الماضي أن األمير محمد بن 
سلمان أقرّ حملة أمنية سرية لتكميم أفواه المعارضين قبل عام من مقتل 
خاشقجي، الذي كان يقيم في الواليات المتحدة. وشملت الحملة عمليات 
مراقبة وخطف واعتقال وتعذيب للسعوديين، وفق ما أفاد التقرير نقال عن 
مسؤولين أميركيين اطلعوا على تقارير استخباراتية سريّة تتعلق بالحملة 

المفترضة.
للتدخل  المملكة شّكلت »فريقًا  أن  إلى  األميركيون  المسؤولون  وأشار 
الفريق الذي قتل وقّطع  السريع«، بحسب »نيويورك تايمز«. ونّفذ أعضاء 
جثة خاشقجي بعض المهمات السرية على األقل، ما يوحي بأن عملية قتل 
الصحافي لم تكن إال جزءا من حملة أوسع ضد المعارضين، بحسب ما أفاد 
التقرير نقال عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة ببعض الضحايا 

السعوديين.
إصدار  مسؤولية  مباشرة  السعودي  العهد  ولي  تحميل  ترامب  ورفض 
األمر بقتل خاشقجي، قائال إنه »ربما يكون، وربما ال يكون« المسؤول عن 

الجريمة التي ألحقت ضررا بالغا بسمعة األمير الشاب والرياض.
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تبادلت الواليات المتحدة وإيران التهديدات 
واإلتهامات في أعقاب قرار الرئيس األميركي 
الثوري  الحرس  فرق  تصنيف  ترامب  دونالد 
للثورة  األعلى  المرشد  لسيطرة  الخاضعة 
»منظمة  خامنئي،  علي  اهلل  آية  اإليرانية، 

أجنبية«. إرهابية 
الكالمي  التصعيد  من  الرغم  على  ولكن 
»فرقعة  القرار  محللون  أعتبر  فلقد  الحاد، 
في  الطرفين، خاصة  بين  متبادلة  إعالمية« 
الجيش  اعتبار  بدورها  طهران  قرار  أعقاب 
األميركي »منظمة إرهابية« في وقت يتجاور 
في  ساخنة  مناطق  عدة  في  الجيشان  فيها 
العراق  وتحديدا  األوسط،  الشرق  منطقة 

وسورية.
الرسمي  التلفزيون  بثها  كلمة  وفي 
الواليات  إن  خامئني  قال  الثالثاء،  اإليراني 
وحشية«  »خطوة  على  أقدمت  المتحدة 
عندما صنفت فرق الحرس الثوري اإلسالمي 
أجنبية.  إرهابية  منظمة  لسيطرته  الخاضعة 
أمام  ألقاها  التي  الكلمة  في  خامنئي  وقال 
لدى  إن  الثوري  الحرس  أفراد  من  مجموعة 
األمريكيين »رغبة في التآمر على )حرسنا(... 
أعداء  مواجهة  طليعة  في  )الحرس(  إنه 
ودافع   )1979 عام  في  )اإلسالمية  ثورتنا 
وقف  في  فشلت  أمريكا  البالد...  عن  دائما 

تقدمنا«.
األربعين  في  الضغط  كل  »رغم  وأضاف 
عاما الماضية فشل األمريكيون في فعل أي 

شئ وخطوتهم الوحشية لن تؤتي ثمارا«.
روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  ودافع 
رجاله  الذي وصف  الثوري  الحرس  عن  أيضا 
بثه  خطاب  في  وقال  إيران،  حماة  بأنهم 
»تضمر  المتحدة  الواليات  إن  التلفزيون 
»ضحى  الذي  الثوري  للحرس  ضغينة« 

بحياته لحماية شعبنا وثورتنا«.
الثوري  الحرس  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
يضم 125 ألف فرد ويشمل وحدات عسكرية 
وهي  )الباسيج(  يقود  كما  وجوية،  وبحرية 
باإلضافة  عسكرية  شبه  متطوعين  قوات 
الصاروخية  البرامج  على  يسيطر  أنه  إلى 
الثوري  الحرس  قوات  وخاضت  اإليرانية. 
حروب  القدس  بفيلق  المعروفة  الخارجية 

إيران بالوكالة في المنطقة.
المتحدة  الواليات  أدرجت  قبل  ومن 
الكيانات  عشرات  السوداء  القائمة  في 
الثوري  الحرس  مع  المتعاملين  واألشخاص 
ما  وهو  ككل،  الحرس  تحظر  لم  لكنها 
تترتب  لن  القرار  بأن  للقول  مراقبين  دفع 
الخارجية  وزير  واعتبر  جديدة.  عواقب  عليه 
اإليراني جواد ظريف القرار األميركي بمثابة 
الوزراء  رئيس  لحليفه  ترامب  من  هدية 
ما  إطار  في  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
او  فيرست«،  »نتانياهو  بسياسة  وصفه 
نتانياهو أوال، التي يتبعها الرئيس األميركي 
قبل  خاصة  األبيض،  للبيت  وصوله  منذ 
الصهيوني  الكيان  في  العامة  اإلنتخابات 

التي جرت الثالثاء.
تدهورت  أن  بعد  ترامب  خطوة  وجاءت 
مايو  في  وطهران  واشنطن  بين  العالقات 
االنسحاب  األميركي  الرئيس  قرر  عندما 

عام  إيران  أبرمته  الذي  النووي  االتفاق  من 
فرض  وأعاد  عالمية  قوى  ست  مع   2015

عليها. العقوبات 

ترحيب سعودي وإسرائيلي
الثوري  الحرس  تصنيف  على  طهران  وردت 
المركزية  القيادة  بإعالن  إرهابية  منظمة 
والحكومة  إرهابية«  »منظمة  األمريكية 
حذر  كما  لإلرهاب«.  »راعية  األمريكية 
الخطوة  هذه  أن  من  إيرانيون  مسؤولون 
المنطقة  في  األمريكية  المصالح  ستهدد 

التي تخوض إيران فيها حروبا بالوكالة.
الخطأ  هذا  »سيوحد  روحاني،  وقال 
اإليرانيين وستزيد شعبية الحرس في إيران 
اإلرهابيين  أمريكا  تتخذ  المنطقة...  وفي 
الحرس  يقاتلهم  بينما  المنطقة  في  وسيلة 
من العراق إلى سورية«. وقال قادة الحرس 
الثوري مرارا إن القواعد األمريكية في الشرق 
في  األمريكية  الطائرات  وحامالت  األوسط 

الخليج توجد في نطاق الصواريخ اإليرانية.
وهددت إيران أيضا بوقف شحنات النفط 
حاولت  إذا  الخليج  في  هرمز  مضيق  عبر 
بوقف  اقتصادها  خنق  المتحدة  الواليات 

صادرات النفط اإليرانية.
ورحب حلفاء الواليات المتحدة في منطقة 
وتحديدا  ترامب،  بقرار  العربي  الخليج 
ونقلت  واإلمارات.  والبحرين  السعودية 
السعودية عن مصدر مسؤول  األنباء  وكالة 
األمريكي  »القرار  قوله  الخارجية  بوزارة 
يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع 
المدعوم  التصدي لإلرهاب  الدولي بضرورة 

من إيران«.
اتخاذ  على  ترامب  نتنياهو  شكر  كما 
وثمة  تويتر.  على  تغريدة  في  الخطوة 
سيما  ال  وإسرائيل  إيران  بين  متزايد  عداء 
التابع  القدس  فيلق  ساعد  حيث  سوريا  في 
لتصبح  األسد  بشار  الرئيس  الثوري  للحرس 

له الغلبة في الحرب األهلية.

»للصبر حدود«
وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن نواب 
الثوري  الحرس  زي  ارتدوا  اإليراني  البرلمان 
في بادرة على التضامن في جلسة البرلمان 
في  ألمريكا«  »الموت  ورددوا  الثالثاء  اليوم 
للحرس  الوطني  باليوم  إيران  تحتفل  حين 
الريجاني  علي  عن  الوكالة  ونقلت  الثوري. 
تصنيف  أمريكا  »قرار  قوله  البرلمان  رئيس 
قمة  يمثل  إرهابية  منظمة  الثوري  الحرس 

غباء وجهل القيادة األمريكية«.
النووي  باالتفاق  اآلن  حتى  إيران  وتلتزم 
منه  باالنسحاب  هددوا  حكامها  لكن 
واستئناف النشاط النووي إذا لم تفلح الدول 
المصالح  حماية  في  عليه  الموقعة  األخرى 
اإليرانية. كما هدد روحاني في كلمة ألقاها 
بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية 
إذا  أمريكا(..  قادة  )يا  »أبلغكم  إيران  في 
الطرد  أجهزة  بكثرة  فسننتج  علينا  ضغطتم 
المتطورة«.وبموجب  آي.آر8  المركزي 
التي  العقوبات  رفع  تقرر  النووي  االتفاق 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  تفرضها  كانت 
إيران  على  المتحدة  واألمم  األوروبي 
المدى  طويل  تقييد  على  موافقتها  مقابل 

في  الغرب  يشتبه  الذي  النووي  لبرنامجها 
أنه يهدف إلى إنتاج قنبلة ذرية.

النووي  االتفاق  إن  ترامب  إدارة  وتقول 
شؤون  في  إيران  تدخل  لتحجيم  كاف  غير 
دول بالمنطقة أو تقييد برنامجها للصواريخ 

الباليستية.
الماضي  العام  »منذ  روحاني  وقال 
يمكنكم  ال  الصواريخ  من  نوع  لدينا  أصبح 
على  إيران  إصرار  إلى  مشيرا  تصوره«  حتى 
الضغوط  رغم  الصاروخي  برنامجها  توسيع 

األمريكية المتصاعدة للحد منه.
وهي  وألمانيا،  وفرنسا  بريطانيا  وتحاول 
النووي،  االتفاق  على  الموقعة  الدول  من 
كانون  يناير  في  وشكلت  االتفاق  إنقاذ 
الثاني آلية تتيح التجارة مع إيران وااللتفاف 

حول العقوبات األمريكية.
األوروبي  االتحاد  انتقدت  إيران  لكن 
التجارة  بحماية  بتعهداته«  التزامه  »لعدم 
يمكن  الذي  روحاني،  وتحدث  إيران.  مع 
إذا  اإليراني  لالقتصادر  ضربة  تضعفه  أن 
النووي بنبرة حادة في كلمته  انهار االتفاق 
وسنبقى  بالصبر  »تحلينا  وقال  التلفزيونية. 
نفذوا  حدودا...  للصبر  لكن  صابرين... 

التزاماتكم واحترموا تعهداتكم«.

ترامب: أداة لإلرهاب
الثوري  الحرس  اتهم  قد  ترامب  وكان 
الحكومة  »أداة  أنه  اإلثنين  اإليراني 
اإلرهابية  حملتها  وتنفيذ  لتوجيه  الرئيسية 
منظمة  تصنيفه  إن  وأضاف  العالمية«. 
في  الدخول  مخاطر  بجالء  »يوضح  إرهابية 

معامالت مالية مع الحرس الثوري أو تقديم 
الحرس  مع  ماليا  تعاملت  إذا  له...  الدعم 

الثوري فإنك بذلك تمول اإلرهاب«.
ووفقا لقرار الرئيس األميركي، قد يواجه 
الثوري  الحرس  مع  باألعمال  يقوم  من 
باإلضافة  عاما   20 إلى  تصل  لمدة  السجن 
أو  المتحدة  الواليات  دخول  من  منعه  إلى 

ممارسة األعمال هناك.
أن  األميركية  اإلعالم  وسائل  وقالت 
بومبيو،  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير 
أجل  من  ضغط  إليران،  شديد  منتقد  وهو 
موقف  إطار  في  األميركية  السياسة  تغيير 
وتمت  تجاه طهران.  المتشدد  ترامب  إدارة 
الحرس  ضد  األمريكي  اإلجراء  مناقشة 
ترامب  إدارة  داخل  بأكمله  اإليراني  الثوري 
سبل  إلى  واشنطن  سعت  إذ  أشهر  لعدة 
من  والحد  إيران  على  للضغط  إضافية 
نفوذها المتزايد في سوريا والعراق واليمن.
مباشر  رد  التصنيف  »هذا  بومبيو  وقال 
على نظام خارج على القانون ويجب أال يثير 
التنفيذ  حيز  التصنيف  ويدخل  أحد«.  دهشة 

يوم اإلثنين المقبل.
إن  اإلثنين  األمريكية  الخارجية  وقالت 
إرهابي  نشاط  في  انخرط  الثوري  الحرس 
الخبر  أبراج  منذ نشأته، بما في ذلك تفجير 
عن  أسفر  والذي  السعودية  في   1996 عام 
لمهاجمة  فاشلة  وخطة  أمريكيا   19 مقتل 
المتحدة  الواليات  لدى  السعودي  السفير 
بما  واستشهدت  األمريكية.  األراضي  على 
قالت إنها مخططات إرهابية للحرس الثوري 

تكشفت في أوروبا وأفريقيا.

واشنطن ــ وكاالت

الواليات املتحدة تحظر دخول 16 سعوديا 
على عالقة بمقتل خاشقجي

في  محادثات  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أجرت 
برلين مع المستشارة األلمانية انغيال ميركل في محاولة 
في  األوروبي  االتحاد  من  خروجا  بالدها  لتجنيب  أخيرة 
الرئيس  مع  باريس  وفي  اتفاق،  بدون  األسبوع  نهاية 
الفرنسي ايمانويل ماكرون سعيا للحصول على دعم إلرجاء 

»بريكست« مرة ثانية.
وكان خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي مرتقبا أساسا 
في 29 مارس، وأرجىء إلى الجمعة 12 إبريل. لكن بسبب 
عدم تمكن النواب البريطانيين من إقرار اتفاق بريكست 
الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء 

طلب إرجاء موعد بريكست مجددا حتى 30 يونيو.
وطلبها الذي بحثته أمس االربعاء قمة استثنائية لالتحاد 

األوروبي يجب أن ينال موافقة الدول ال27 في التكتل.
الرئيس  باريس  في  الثالثاء  التقت  قد  ماي  وكانت 
وقال  بريكست.  إرجاء  طلب  دعم  منه  وطلبت  الفرنسي، 
»ال  فرنسا  إن  األوروبية  القمة  عشية  االليزيه  في  مصدر 
تتحدث  التي  السنة  مهلة  لكن  بريكست«  إرجاء  تعارض 

عنها بروكسل »تبدو طويلة جدا«.
يعقدون  الذين  األوروبي  االتحاد  دول  وزراء  واعتبر 
األوروبيين  أن  للقمة،  تحضيرا  لوكسمبورغ  في  اجتماعا 
مستعدون لمنح بريطانيا إرجاء لبريكست إلى ما بعد 12 

ابريل لكن بشروط.

وصرح كبير المفاوضين األوروبيين ميشال بارنييه أمام 
مرتبطة  محتمل  إرجاء  مدة  أن  الثالثاء  األوروبيين  الوزراء 
بالخطة التي ستعرضها ماي. وقال إن »مدة التأجيل يجب 
بما  مرتبط  وهذا  +لماذا؟+  بسؤال  مرتبطة  تكون  أن 

ستقوله ماي«.
وأكد أن خروج بريطانيا بال اتفاق »لن يكون أبدا قرار 
المملكة  مسؤولية  من  دائما  وسيكون  األوروبي  االتحاد 
المتحدة أن تقول لنا ما تريده«، مؤكدا أن بريطانيا يمكنها 
تجنب انفصال قاس بالموافقة على الخطة التي تفاوضت 
حولها ماي مع االتحاد، مؤكدا من جديد أن هذا االتفاق 

غير قابل للتفاوض خالفا »لإلعالن السياسي« المرفق به.
من جانب آخر، استضاف رئيس الوزراء البلجيكي شارل 
ميشال أمس األربعاء قمة مصغرة في بروكسل بين دول 
االتحاد األوروبي الست التي ستكون »األكثر تضررًا« من 

خروج محتمل لبريطانيا من االتحاد األوروبي بدون اتفاق.
من جهته، قال الوزير األلماني للشؤون األوروبية مايكل 
روث إن هذا االرجاء يجب أن »يخضع لمعايير مشددة جدا«، 
بريطانيا  تتعهد  أن  الضروري  من  أنه  خصوصا  معتبرا 
التزام »موقف بناء« إذا تم تمديد وجودها ضمن االتحاد 

األوروبي.

ليس تلقائيا
دو  أميلي  الفرنسية  الشؤون  وزيرة  أكدت  جهتها،  من 
مونشاالن أن فرضية إرجاء بريكست »ليست حقا مكتسبا أو 
تلقائية« مؤكدة أن الطلب يجب أن يرفق »بخطة سياسية 

موثوقة«.
القادة  فإن  البريطانية  تايمز«  »ذي  صحيفة  وبحسب 
قبول  حال  في  إنه  لماي  يقولوا  أن  يعتزمون  األوروبيين 
حول  المحادثات  في  كلمة  للندن  يكون  فلن  اإلرجاء، 

الموازنة واالتفاقات التجارية لالتحاد األوروبي.
من  بريطانيا  تمكن  دون  الحؤول  األمر  هذا  ويعني 
عرقلة القرارات األوروبية خالل فترة التمديد هذه كما كان 
صرح األسبوع الماضي النائب المحافظ المشكك باالتحاد 

األوروبي جاكوب ريس-موغ.
وهذا النائب المؤيد بشدة لبريكست كان دعا بريطانيا 
على »تمديد  الحصول  حال  اإلمكان في  قدر  التشدد  إلى 
طويل« محذرا على سبيل المثال من فيتو بريطاني »على 

أي زيادة في الميزانية«.
منح  مارس  في  رفضوا  األوروبيون  القادة  وكان 
البريطانيين مهلة حتى 30 يونيو بسبب إجراء االنتخابات 

األوروبية من 23 إلى 26 مايو.
اإلثنين  مساء  مرغمة  البريطانية  الحكومة  وأعلنت 
حاولت  بعدما  االنتخابات  هذه  تنظيم  ستبدأ  أنها 
سنوات  ثالث  نحو  بعد  وذلك  فيها،  المشاركة  تجنب 
بموجبه  وأيدت   2016 في  أجري  الذي  االستفتاء  على 
وال  األوروبي.  االتحاد  من  الخروج  البريطانيين  غالبية 
ضمن  األوروبي  االتحاد  مغادرة  في  تأمل  لندن  تزال 
هذه  إلغاء  لها  يتيح  أن  يمكن  ما  مايو   22 قبل  اتفاق 

االنتخابات.
دونالد  األوروبي  المجلس  رئيس  يستعد  جهته،  من 

إرجاء  أوروبي كبير، لكي يقترح  توسك، بحسب مسؤول 
»مرنا« لمدة سنة كحد أقصى، والهدف من ذلك إعطاء 
التي  السياسية  األزمة  لتجاوز  الكافي  الوقت  بريطانيا 
حال  في  أقصر  تكون  أن  يمكن  المهلة  وهذه  تشلها. 
موافقة النواب البريطانيين على معاهدة االنسحاب من 

االتحاد األوروبي.

محادثات مع المعارضة
ماكرون،  مع  ثم  ميركل  مع  محادثات  ماي  أجرت  فويما 
المعارضة  مع  محادثاتها  البريطانية  الحكومة  تواصل 
من  للخروج  خطة  حول  تسوية  إلى  التوصل  أمل  على 

البرلمان. االتحاد األوروبي يقبلها 
غضب  العمال  لحزب  الممدودة  اليد  هذه  وأثارت 
أن  يخشون  الذين  األوروبي  االتحاد  في  المشككين 
األوروبي،  االتحاد  اتحاد جمركي مع  إلى  الحكومة  تتجه 
من  لندن  يمنع  لكنه  العمال،  حزب  به  يطالب  ما  وهو 

اعتماد سياسية تجارية مستقلة بعد بريكست.
اآلن حيث  نتيجة حتى  إلى  تؤد  لم  المحادثات  وهذه 
الحكومة  على  كوربن  جيريمي  العمال  حزب  زعيم  يأخذ 
رفضها »أن تبتعد عن هذه الخطوط الحمر األساسية«.
ما  وهو  اتفاق«  »بدون  بريطانيا  خروج  ولتجنب 
اللوردات  مجلس  صادق  االقتصادية،  األوساط  تخشاه 
إلى  يهدف  للنواب  قانون  مشروع  على  اإلثنين  مساء 
إرجاء  على  قانوني  بشكل  الحكومة  رئيسة  إرغام 

بريكست.

انتكاسة لـ »العدالة والتنمية«

قمة حاسمة في بروكسل

إردوغان يرفض اإلقرار بالهزيمة في إسطنبول ويطلب اإلعادة

أملانيا وفرنسا تعارضان تمديدا طويال لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

رغم مرور أكثر من أسبوع على االنتخابات المحلية في تركيا، فإن 
حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، ما 
يزال يرفض اإلقرار بهزيمته في مدينة اسطنبول لصالح المعارضة 
بل وأعلن أنه ينوي تقديم طلب للجنة االنتخابات من أجل إعادة 

االنتخابات برمتها في المدينة.
يافوز،  العدالة والتنمية، علي إحسان  وأعلن نائب رئيس حزب 
إعادة  نريد  إننا  سنقول   )...( االستثنائي  الطعن  طريق  »سنسلك 
التي  االنتخابات  لنتيجة  رفضه  مؤكدا  اسطنبول«  في  االنتخابات 

جرت في 31 مارس.
وجاءت تصريحات يافوز بعد رفض الهيئة االنتخابية طلب الحزب 

إعادة احتساب كل األصوات في اسطنبول.
وأعلن يافوز على تويتر أن الهيئة االنتخابية العليا »رفضت طلبا 
القرار  أن  اعتبر  وبعدما  اسطنبول«.  في  األصوات  كل  فرز  إلعادة 
»غير مفهوم« نظرًا لوجود »مخالفات واضحة«، أكد يافوز أن حزبه 
سيستأنف هذا القرار بتقديمه »طعنًا استثنائيَا« أمام الهيئة العليا 

لالنتخابات.

الماضي،  األسبوع  طوال  طعونًا  والتنمية  العدالة  حزب  ورفع 
تتعلق خصوصًا بإعادة تفحص األصوات التي اعتبرت باطلة خالل 

الفرز األولي.

إردوغان: »مخالفات هائلة«
وفي تعزيز لضغطه على السلطات االنتخابية، أكد إردوغان االثنين 
»منظم«  بأسلوب  ارتكبت  هائلة  »مخالفات«  شابه  التصويت  أن 
الحاكم على  الحزب  فوز  نهائية  نتائج شبه  وبينت  اسطنبول.  في 
المستوى الوطني لكنه واجه صفعة انتخابية في أنقرة واسطنبول 
اللتين فازت المعارضة برئاسة بلديتيهما بعدما كانتا تحت سيطرة 

العدالة والتنمية وأسالفه اإلسالميين لمدة 25 عامًا.
 31 في  الطليعة  في  أوغلو  إمام  أكرم  المعارضة  مرشح  وحّل 
والتنمية  العدالة  مرشح  وبين  بينه  صوت  ألف   25 بفارق  مارس، 

رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم.
وبعد إعادة فرز جزئية لألصوات، تقلص هذا الفارق إلى 15 ألف 
االقتصادية حيث يعيش  صوت. وخسارة اسطنبول عاصمة تركيا 
مسبوقة  غير  انتخابية  نكسة  سيكون  البالد،  سكان  من   20%
إلردوغان الذي كان رئيسا لبلدية هذه المدينة بين عامي 1994 

و1998. وهي والية مهدت له للوصول إلى مناصب عليا.

»النتيجة محسومة«
في  جديد  تصويت  إلى  اإلثنين  يلمح  كان  إردوغان  أن  ويبدو 
يكون  عندما  المتحدة  الواليات  »في  أنه  أعلن  وقد  اسطنبول. 
إعادة  يقررون  أنهم  األصوات تالحظون  %1 من  هناك شك حول 
االنتخابات«. وأضاف »في اسطنبول حيث عدد الناخبين يزيد عن 
10 ماليين ال يحق ألحد اعالن فوزه بفارق 13 إلى 14 ألف صوت«.

مقال  في  جديد  القتراع  والتنمية  العدالة  ومستبقا طلب حزب 
نشر اإلثنين، رأى كاتب االفتتاحية القريب من الحكومة عبد القادر 

سيلفي أن هذا الخيار ليس موضع اجماع داخل الحزب الحاكم.
يتخوف  »البعض  أن  »حرييت«  صحيفة  في  سيلفي  وكتب 
بسمعته  ويضر  والتنمية  العدالة  حزب  على  ذلك  ينقلب  ان  من 
لكشف  ضروري  جديدا  اقتراعا  إن  يقول  اآلخر  والبعض 

المخالفات«.
ورد امام أوغلو الثالثاء بالقول »إذا كان األمر كذلك فلننظم 
خالل  انتخابات  سبعة  »أجرينا  وأضاف  شهرين!«.  كل  اقتراعا 
األوالد  حتى   : مقسمة  والبالد  منهار  واالقتصاد  سنوات  خمس 

يعرفون أسماء األحزاب«.
المدعوم  الجمهوري  الشعب  حزب  مرشح  أوغلو  امام  ووصل 
في  األولى  المرتبة  في  إلردوغان  معارضة  اخرى  أحزاب  من 

العدالة والتنمية ب25  اسطنبول متقدما على خصمه من حزب 
أكثر  الفارق ضئيل جدا في مدينة صوت فيها  ألف صوت. وهذا 

من ثمانية ماليين ناخب في االنتخابات البلدية.
انتهت  جزئيا  األصوات  تعداد  إعادة  عملية  كانت  حين  وفي 
أن  الثالثاء  الجمهوري  الشعب  حزب  أكد  اسطنبول  في  تقريبا 

امام أوغلو يتقدم بأكثر من 14 ألف صوت.
والتنمية  العدالة  الرسمية عن ممثل  األناضول  ونقلت وكالة 
أمام الهيئة االنتخابية رجب أوزيل قوله إن الهيئة رفضت إعادة 
فرز كلية لألصوات في 31 من األحياء الـ39 السطنبول، ووافقت 

فقط على إعادة فرز أصوات 51 صندوق اقتراع.
أو  جزئية  فرز  إعادة  إن  والتنمية  العدالة  في  مسؤول  وقال 
كلية أجريت في األحياء السبعة المتبقية، وهي ليست من ضمن 
األحياء التي قدم فيها العدالة والتنمية طعونًا في النتائج فيها.

وفي حي بويوكتشيكميجي الذي طلب العدالة والتنمية إلغاء 
النتائج فيه، أرجئ البت بقرار الهيئة االنتخابية العليا، وفق أوزيل.
وبحسب وكالة أنباء دوغان، أطلق تحقيق أطلق صباح الثالثاء 
شخص  ألف   11 إن  تقول  اتهامات  بعد  بويوكتشيكميجي  في 
سجلوا في دائرة الحي قبل االنتخابات مباشرًة بدون أن يكونوا 

من سكانه فعليًا.

انقرة – وكاالت

برلين – وكاالت

<    رئيس البرلمان اإليراني واعضاؤه يرتدون زي الحرس الثوري بعد قرار ترامب اعتباره »منظمة إرهابية« <   مايك بومبيو

<   حسن روحاني

<  مقر القنصلية السعودية في إسطنبول 

<  الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

<   تيريزا ماي تلتقي أنغيال ميركل في برلين 
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جمعة حاسمة رًدا على تجاهل مطلب رفض »الباءات الثالثة«

بن صالح يعد بانتخابات »نزيهة« ورئيس األركان الجزائري يحذر من الفتنة
يترقب الجزائريون جمعة حاسمة غدا بعد تجاهل قادة البالد 
مطلبهم باستبعاد كافة الوجوه القديمة التي ارتبطت بحكم 
الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، وتمسكهم بتولي عبد 
القادر بن صالح رئيس البرلمان منصب الرئيس االنتقالي لمدة 

ثالثة شهور، بدعوى االلتزام بنصوص الدستور الجزائري.
»شفاف  رئاسي  انتخاب  بتنظيم  وعد  قد  صالح  بن  وكان 
المنتخب  الجمهورية  »رئيس  إلى  السلطة  وتسليم  ونزيه« 
ديمقراطيا« خالل مهلة 90 يوما، وفق ما ينص عليه الدستور، 

كما جاء في خطاب ألقاه مساء الثالثاء،.
لكن الشارع عبر سريعا عن رفضه لبن صالح باعتباره من 
نتاج نظام بوتفليقة الذي استقال قبل أسبوع وتقدم باعتذار 
للشعب الجزائري عما قد يكون ارتكبه من تقصير، وذلك بعد 
أن كان قد أعلن نيته للترشح لعهدة خامسة رغم حالته الصحية 
المتدهورة وحقيقة أنه مختفي عن المشهد عمليا منذ 2013.

توليه  من  ساعات  بعد  األمة  إلى  وجهه  خطاب  أول  وفي 
مهامه، التزم بن صالح بـ»إجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه« 
و»تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، 
وذلك في ظرف زمني ال يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا 

من تنصيبه بصفة رئيس الدولة«.
وقال إن »إقبال الشعب على إرساء االختيار، بحرية وسيادة، 
على ما يريده، سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية 
في األجل الدستوري. واالختيار هذا سيكون اختيارا حرا بقدر ما 
والثقة  والرصانة  الهدوء  يسودها  في ظروف  ممارسته  تكون 
جديدا  رئيسا  قريبا  ننصب  أن  هو  »أملي  وتابع  بيننا«.  فيما 
بناء  من  األولى  المرحلة  فتح  ببرنامجه،  يتولى،  للجمهورية 

الجزائر الجديدة«.
دقيقة،   15 دام  الذي  خطابه  في  صالح  بن  حيا  أن  وبعد 
المشاركين في »المسيرات السلمية« منذ 22 فبراير، طمأنهم 
إلى أن »مهمته ظرفية« فرضها الدستور. وقال »أنا عازم على 
األبي  شعبنا  لمصلحة  خدمة  وحزم،  ووفاء  بتفان  بها  القيام 

وإسهاما مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة«.
االنتخابية  اللجنة  بحل  استقالته،  قبل  بوتفليقة،  وقام 
المستقلة التي كان يفترض أن تنظم االنتخابات الرئاسية في 

18 أبريل. وكانت هذه اللجنة محل انتقاد من المعارضة.
وبحسب الدستور، وفي حال شغور منصب الرئاسة، يتولى 

 90 أقصاها  لمدة  الدولة  رئيس  »مهام  األمة  مجلس  رئيس 
يوما، تنظم خاللها انتخابات رئاسية. وال يحق لرئيس الدولة 

المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية«.

رفض »الباءات الثالثة«
وبينما كان بن صالح يتسلم مهامه ويلتحق بمكتبه في رئاسة 
الجمهورية، كان آالف الطالب يتظاهرون في وسط العاصمة 
إرحل«  صالح  »بن  مرددين  عدة،  أخرى  مدن  وفي  الجزائرية 

و»النظام إرحل«.
المسيل  الغاز  قنابل  الشرطة  استخدمت  األولى،  وللمرة 
على  اعتادوا  الذين  الطالب  لتفريق  المياه  وخراطيم  للدموع 

التظاهر كل يوم ثالثاء دون تسجيل أحداث.
ويرفض الجزائريون الذي يتظاهرون بأعداد ضخمة كل يوم 
جمعة للمطالبة برحيل النظام تولي بن صالح )77 سنة( رئاسة 
الدولة في المرحلة االنتقالية، كما يرفضون كل وجوه النظام 

الذي أسسه بوتفليقة خالل أربع واليات رئاسية.
وبعد مناوشات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في ساحة 
البريد المركزي والشوارع المحيطة بها، تفرق الطالب وخلت 
الشوارع إال من مجموعة صغيرة كانت ال تزال تتنقل من مكان 

إلى آخر تحت مراقبة الشرطة.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان، السلطات الجزائرية 

الى »احترام حق التظاهر السلمي كما يضمنه الدستور«.
وتظاهر الطالب أيضا في قسطنطينة وعنابة )شمال شرق(، 
كما شهدت مدن عين تموشنت والمسيلة والشلف تجمعات، 

بحسب الموقع اإلخباري »كل شيء عن الجزائر«.
شخصيات  تتولى  أن  الجزائريون  المتظاهرون  ويرفض 
المرحلة  قيادة  صالح،  بن  رأسها  وعلى  ببوتفليقة،  مرتبطة 
الذي يشغل منصب رئيس مجلس األمة منذ  االنتقالية، وهو 

2002 وكان قبل ذلك رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.
رافضة  البرلمان  جلسة  المعارضة  أحزاب  قاطعت  كما 

المشاركة في ترسيم رئيس الدولة الجديد، ومطالبة باإلصغاء 
نظمت  التي  الحاشدة  التظاهرات  ورفعت  الشعب.  لمطالب 
رفض  شعار  السابعة،  الجمعة  تظاهرة  في  وقبلها  الثالثاء، 
»الباءات الثالثة«، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس 
الوزراء نور  المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس 
الدين بدوي. وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة »المجاهد« 
الثالثاء  إزاحة بن صالح. وكتبت  السلطات  إجماال من  القريبة 
حركة  من  فقط  ليس  مقبولة  غير   )...( الشخصية  »هذه 
المواطنين التي تطالب برحيلها فورا، إنما أيضا من المعارضة 
وقسم من ممثلي األحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في 
الذي سيفعله بن صالح في  »ما  وتساءلت  البرلمان«.  غرفتي 
مواجهة الغضب الشعبي؟ هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية 
للجدل  إثارة  أقل  أخرى  لشخصية  المكان  ويترك  ويستقيل 
مكانه  في  »سيبقى  أو  القصيرة؟«،  االنتقالية  الفترة  لقيادة 

باسم احترام الدستور؟«.

قايد صالح يحذر من الفتنة
وبعد أكثر من شهر من التظاهرات غير المسبوقة في كل أنحاء 
أبريل  من  الثاني  في  االستقالة  إلى  بوتفليقة  اضطر  البالد، 
تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري، 

بما في ذلك رئيس األركان، الفريق أحمد قايد صالح.
الدولة،  القوي في  الرجل  قايد صالح،  األركان،  رئيس  لكن 
يصر اآلن على أن تتم خالفة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور. 
وإنشاء  الدستور  إطار  عن  بالخروج  المحتجون  يطالب  بينما 
مؤسسات انتقالية يمكنها إطالق إصالحات عميقة وتنظيم 

انتخابات حرة.
رئيسا  صالح  بن  تعيين  بعد  عنه  نقلت  كلمة  أول  وفي 
صالح،  قايد  الجزائري،  الجيش  قائد  جدد  للجزائر،  مؤقتا 
في  االنتقالية  المرحلة  دعم  في  الجيش  دور  على  التأكيد 

البالد.
قايد  كلمة  األربعاء  أمس  الرسمي  التلفزيون  ونقل 
إنه  فيها،  وجاء  الضباط،  من  عدد  أمام  ألقاها  التي  صالح، 
سجلنا  المسيرات،  واستمرار  الجديدة  المرحلة  انطالق  »مع 
انطالقا  األجنبية  األطراف  لبعض  محاوالت  ظهور  لألسف، 
من خلفياتها التاريخية مع بالدنا«. وتابع إن »أطرافا أجنبية 
تحاول زرع الفتنة وزعزعة االستقرار في الجزائر«، مشيرا إلى 

أن الجيش »سيضمن تلبية مطالب الشعب«.
تمت  الفتنة«  »زرع  عملية  فإن  األركان،  رئيس  وحسب 
الحالي  المشهد  واجهة  إلى  األشخاص  بعض  »دفع  عبر 
المرحلة  لقيادة  تحسبا  الشعب  عن  كممثلين  وفرضهم 
استقرار  ضرب  إلى  الرامية  مخططاتهم  وتنفيذ  االنتقالية، 
»من  وكذلك  الواحد«.  الشعب  أبناء  بين  الفتنة  وزرع  البالد 
إلى  بالبالد  الدفع  إلى  ترمي  تعجيزية  شعارات  رفع  خالل 

الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة«.
إن  قائال  الجزائري  الشعب  إلى  كالمه  صالح  قايد  ووجه 
»الصبر  من  كبيرا  قدرا  تتطلب  »حاسمة«  القادمة  المرحلة 
»سيتم  سيرها  أن  أكد  كما  األمان«.  بر  لبلوغ  والفطنة 

بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة المرحلة«.
ملفات  فتح  جديد  من  سيتم  بأنه  صالح  قايد  تعهد  كما 
الوطنية  الطاقة  بشركة  تتعلق  قضية  منها  قديمة  فساد 
في  الشروع  منها  منتظر  »العدالة  وقال  »سوناطراك«. 
في  وذلك  العصابة«،  ضد  القضائية  المتابعات  إجراءات 
إشارة واضحة للنخبة التي كانت مقربة من بوتفليقة، وتضم 

شقيقه، سعيد بو تفليقة وعددا من كبار رجال األعمال.

عادت المشاهد الدامية إلى شوارع الخرطوم وتصاعدت 
عمر  السوداني  الرئيس  على  والدولية  المحلية  الضغوط 
البشير للتنحي عن منصبه الذي شغله على مدى ثالثة عقود 
بعد دعوة الشرطة وثالث دول غربية إلى انتقال سياسي، 
على خلفية تظاهرات ضخمة تواصلت على مدى خمسة أيام 

على التوالي أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
انقسامات  بشأن  الخرطوم  في  قوية  شائعات  وانتشرت 
تدهور  بعد  األمنية  واألجهزة  المسلحة  القوات  قادة  بين 
قوات  تدخل  إثر  األرض  على  األوضاع  في  مسبوق  غير 
مقره،  أمام  تجمعوا  الذين  المتظاهرين  لحماية  الجيش 
المحتجين من قبل ميليشيات  الرصاص مع  وتلقى جنوده 
الرئيس  وضع  مما  الحاكم،  الوطني  المؤتمر  لحزب  تابعة 
السوداني أمام أبرز تحد منذ اندالع الحراك االحتجاجي ضد 

استمراره في منصبه في شهر ديسمبر.
المتظاهرون  وصل  حين  السبت،  ذروته  الحراك  وبلغ 
تجمع  ضمن  الواقع  للجيش  العامة  القيادة  محيط  إلى 
يضم أيضا مقر إقامة الرئيس، وطالبوا بأال تواصل القوات 

العسكرية دعم البشير.
لجنود  صور  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  وانتشرت 
ويضحكون،  يرقصون  المتظاهرين،  أكتاف  على  مرفوعين 
إضافة إلى صورة المرأة تلتف بثوب أبيض تهتف وتلهب 

الحماسة في حشد يهتف »ثورة، ثورة«.
متتالية  رابعة  ليلة  الثالثاء  مساء  المتظاهرون  وأمضى 
في الشوارع، وأمام مقر الجيش ، واصلوا خاللها تحدي منع 

التظاهر وكرروا الشعارات المناهضة للحكومة.

الشرطة تدعو النتقال سلمي 
توحد  في  رغبتها  السودانية  الشرطة  أعلنت  جانبها،  من 
االنتقال  يعزز  وتوافق  رشد  إلى  السودان  أهل  »كلمة 
»عدم  إلى  داعية  البالد«،  واستقرار  للسلطة  السلمي 
التعرض« للمتظاهرين، بعد ساعات من محاولة تفريقهم.

المتحدة  الواليات  سفارات  اعتبرت  نفسه،  السياق  في 
للسلطات  األوان  آن  أنه  الثالثاء  والنرويج  وبريطانيا 
تحظى  سياسيا  انتقال  »خطة  تعرض  لكي  السودانية 
للمطالب  بـ»االستجابة  السلطات  مطالبة  بمصداقية«، 

الشعبية«.
األمن  ولجهاز  للشرطة  محاوالت  عدة  الثالثاء  وأخفقت 
العامة  القيادة  أمام  من  المحتجين  لفض  والمخابرات 

لحماية  الهواء  في  النار  عسكريون  أطلق  عندما  للجيش 
قادة  نوايا  تبقى  ذلك،  من  الرغم  وعلى  المتظاهرين. 
أصدرت  حيث  اآلن،  حتى  معروفة  غير  السوداني  الجيش 

القوات المسلحة بيانا أكدت فيه استمرار دعمها للبشير.
وقال أحد المتظاهرين من أمام مقر الجيش أنه »حصل 
إطالق كثيف للغاز المسيل للدموع وبعد ذلك فتح الجيش 
أبواب المقر للسماح بدخول المتظاهرين«. وأشار إلى أنه 
»بعد دقائق، قامت مجموعة من العسكريين بإطالق النار 
الغاز  تستخدم  كانت  التي  األمنية  القوات  لدفع  الهواء  في 
المسيل للدموع«. واضطرت القوات األمنية إلى التراجع إثر 

إطالق الجيش النار.
كما انتشرت فيديوهات لجنود يدخلون إلى مقر الجيش 

على متن شاحنة تنقل جثة لجندي يرتدي الزي العسكري.
المهدي يحذر من العواقب

الصادق  المعارض  السوداني  األمة  حزب  زعيم  وأعلن 
المهدي الثالثاء أن مسلحين ملثمين قتلوا 20 شخصا في 
هجمات ضد متظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش 

في العاصمة السودانية.
حاليا  يقوم  الذي  السابق  الوزراء  رئيس  المهدي،  وأشار 
بتنظيم تظاهرات مناوئة للرئيس عمر البشير، إلى أن هذه 

 6 االعتصام في  بدء  تنفيذها كل صباح منذ  تم  الهجمات 
أبريل، وحذر من عواقب استمرار استخدام الرصاص الحي 

في مواجهة المتظاهرين.
ودعا اإلثنين زعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، 
إلى  العسكرية  المؤسسة  الجيش،  مقر  أمام  كلمة  في 
»تيسير  بغية  والتغيير  الحرية  تحالف  مع  مباشر«  »تواصل 

عملية االنتقال السلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية«.
بن  عوض  ركن  الفريق  السوداني  الدفاع  وزير  وقال 
االحتجاجات وهي  أسباب  تقدر  المسلحة  »القوات  إن  عوف 
لكنها  المواطنين،  وأماني  وطموحات  تطلعات  ليست ضد 
لن تسمح بانزالق البالد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي 

مظهر من مظاهر التفلت األمني«.
وفي بيان منفصل، شدد رئيس األركان المشتركة كمال 
األمنية  المنظومة  وتماسك  »وحدة  على  المعروف  عبد 
والدعم  األمن  جهاز  الشرطة،  قوات  المسلحة،  )القوات 
وحماية  األمن  حفظ  في  بواجباتها  وقيامها  السريع(، 

المواطنين في تكامل وتنسيق لألدوار«.
وأعلن الدقير أنه جرى تشكيل مجلس من قبل منظمي 
والمجتمع  األمنية  القوات  مع  محادثات  لبدء  التظاهرات 
وقال  انتقالية«.  »حكومة  إلى  السلطة  نقل  بهدف  الدولي 

لرئيس  الفورية  باالستقالة  الشعب  مطلب  على  »نشدد 
النظام وحكومته«.

»حوار شامل«
وتحولت التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر على خلفية 
حراك  إلى  أضعاف،  ثالثة  الخبز  أسعار  رفع  الحكومة  قرار 
شعبي واسع النطاق ضد حكم البشير. وحرم السودان منذ 
عام 2011 من ثالثة أرباع احتياطاته النفطية إثر استقالل 
العام  في   %70 بنسبة  تضخما  ويواجه  السودان،  جنوب 

وعجزا كبيرا بالعمالت األجنبية.
انقطاع  حدوث  مع  األخيرة  األيام  تظاهرات  وتزامنت 
وزارة  عزته  البالد،  أنحاء  كافة  في  الكهربائي  للتيار 

الكهرباء إلى عطل تقني.
االستقالة.  البشير  رفض  االحتجاجات،  بداية  ومنذ 
وأعلن في 22 فبراير حال الطوارئ بعدما سعى إلى قمعها 

بالقوة.
السبت  ظهر  حتى  واضح  بشكل  التظاهرات  وتراجعت 
التي سمحت   1985 إبريل   6 انتفاضة  الذي صادف ذكرى 

بإسقاط نظام الرئيس جعفر النميري.
من جهته، حض األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش اإلثنين الحكومة على »خلق بيئة مواتية إليجاد 

حل للوضع الراهن وتشجيع الحوار الشامل«.

تظاهر أنصار البشير
مسيرة  في  للخروج  البشير  أنصار  دعا  أخرى،  ناحية  من 
أفاد  ما  وفق  الخميس،  اليوم  الخرطوم  في  له  مؤيدة 
الوطني  المؤتمر  حزب  عن  صدر  بيان  في  وجاء  حزبه. 
القيادي  »المكتب  أن  الثالثاء  متأخر  وقت  في  الحاكم 
الوطني  الحوار  قوى  مبادرة  يدعم  الوطني  للمؤتمر 
داعيا  الخميس«،  الجميع  يراها  حاشدة  مسيرة  لتنظيم 

الخرطوم للمشاركة. أنحاء والية  أعضاءه في 
هارون  أحمد  المكلف  الحزب  رئيس  عن  البيان  ونقل 
أنحاء  كل  في  الوطني  المؤتمر  )...أعضاء(  »أدعو  قوله 
هناك  أن  المسيرة إلظهار  في  للمشاركة  الخرطوم  والية 
وأمان  سالم  على  حريصة  وسياسية  اجتماعية  قوى 
كزعيم  سلطاته  البشير  وسلم  السودان«.  واستقرار 
في  تغييرات  إطار  في  مارس  في  هارون  إلى  للحزب 
المناصب العليا في الدولة أعلن الرئيس عنها في مسعى 
المؤتمر  حزب  وتشكل  االحتجاجية.  الحركة  تفاقم  لمنع 
السلطة  إلى  البشير  وصول  من  أعوام  عدة  بعد  الوطني 

.1989 عبر انقالب دعمه اإلسالميون عام 

الجيش يحمي المتظاهرين

تزايد الضغوط على البشير للتنحي مع تواصل اعتصام املتظاهرين في الشوارع

تقدم اليمين وتراجع صادم لليسار وخيبة أمل الفلسطينيين

نتانياهو في طريقه للفوز بوالية خامسة بعد هدايا ترامب والتهديد بضم الضفة
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يتجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو للفوز بوالية 
لالنتخابات  تقريبا  الكاملة  النتائج  أظهرت  بعدما  خامسة 
ليكلف  موقع  أفضل  في  أنه  الثالثاء  جرت  التي  التشريعية 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
أفادت  الفلسطينيين،  قبل  من  واضحة  أمل  خيبة  ووسط 
األرقام التي نشرتها وسائل اإلعالم أمس بعد فرز 97 بالمئة 
من  عددا  سيشغل  الليكود،  نتانياهو،  حزب  أن  األصوات  من 
حزب  عليها  حصل  التي  المقاعد  عدد  يساوي   )35( المقاعد 
السابق  الجنرال  يقوده  الذي  الوسط(  )يمين  أبيض«  »أزرق 
جذب  من  نتانياهو  يتمكن  أن  تتوقع  لكنها  غانتس.  بيني 
أحزاب اليمين والحصول على دعم 65 نائبا من أصل 120 في 

الكنيست.
الرئيس  يعهد  أن  المرجح  غير  يبدو من  الوضع،  وفي هذا 
اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين في األيام المقبلة لشخصية أخرى 

غير نتانياهو مهمة تشكيل إئتالف حكومي.
وبذلك يحقق نتانياهو )69 عاما( الذي يحكم بال انقطاع منذ 
عشر سنوات، انجازا كبيرا بفوزه في انتخابات اعتبرت إلى حد 
باتهامه  التهديد  الرغم من  على  على شخصه،  استفتاء  كبير 
اعتبارا من  تعود  أن  يمكن  القضاء  مع  متاعبه  لكن  بالفساد. 

األشهر األولى لواليته.
وكان نتانياهو أعلن قبل ساعات فوزه في االنتخابات. وقال 

ألنصاره الذين تجمعوا في أجواء من الحماس في تل أبيب إن 
االنتخابات كانت »رائعة«.

وأشار إلى أن هذه االنتخابات جرت في »ظروف مستحيلة« 
نهج  بذلك  متبعا  معادية«،  إعالم  »وسائل  من  الرغم  وعلى 
حليفه األقرب الرئيس األميركي دونالد ترامب في التهجم على 
وسائل اإلعالم التي يزعم أنها السبب الرئيسي وراء اتهامات 

الفساد التي تالحقه.
الخامسة،  للمرة  ثقته  منحني  إسرائيل  »شعب  أن  وأضاف 
منحني ثقة أكبر«. وفيما بدأ اتصاالت مع قادة األحزاب اليمينية 
قدموا  أنهم  نتانياهو  أكد  حكومي،  إئتالف  لتشكيل  األخرى 
التيار  وأشار »ستكون حكومة من  له.  الدعم  تقريبا«  »جميعا 

اليميني، لكنني سأكون رئيس وزراء للجميع«.
وصف  أبيب،  تل  في  أبيض«  »أزرق  حزب  قيادة  مقر  وفي 
غانتس االنتخابات أمام حشد من مؤيديه بأنها »يوم تاريخي. 

أكثر من مليون شخص صوتوا لنا«.
وفي حديثه للصحفيين خارج منزله صباح أمس األربعاء، قال 
إنجاز  »هذا  وأضاف  النهائية«.  النتائج  بانتظار  »نحن  غانتس 
تاريخي. لم يحدث من قبل أن شكل حزب بهذا الحجم وهذه 
الروعة وبهذا العدد الكبير من خيرة الناس خالل فترة قصيرة 
نوابهم  اختيار  إلى  ناخب  ماليين   6,3 نحو  ودعي  كهذه«. 
اإلسرائيليون  يلقب  كما  »بيبي«،  كان  إذا  ما  وتقرير  ال120 
يمكنه  آخرون،  ويكرهه  البعض  إعجاب  يثير  الذي  نتانياهو، 
غانتس  مع  دقت  التغيير  أوأن ساعة  الطويل،  حكمه  مواصلة 
الحديث العهد على الساحة السياسية. وعلى الرغم من ذلك، 

التي  السابقة  االنتخابات  في  بالمئة   71,8 مقابل  التصويت، 
اللحظة  حتى  واضحة  غير  النتيجة  وبدت   .2015 في  جرت 
نتانياهو وغانتس قبل ساعتين فقط من بدء  األخيرة. وقام 

االقتراع بتوجيه نداءات إلى مؤيديهما.
ستة  على  بحصوله  قوية  ضربة  تلقى  فقد  اليسار،  أما 
حزب  في  القيادية  ياشيموفيتش  شيلي  وقالت  فقط.  مقاعد 

العمل التاريخي إنها »تحت تأثير الصدمة«.
ستة  قبل  السياسية  الساحة  دخل  الذي  غانتس  وحقق 
أحد  عاما(   61( ليفي  نجاحا كبيرا. وقال شوشان  أشهر فقط 
لم  إذا  تاريخية حتى  نتيجة  »إنني سعيد جدا. هذه  مؤيديه، 
لتشكيل  كبير  فهوانتصار  المقبلة  الحكومة  غانتس  يشكل 

جديد«.
فعال  ريفلين  الرئيس  كلفه  حال  في  نتانياهو  وسينتزع 
سجله  الذي  القياسي  الرقم  يوليو  في  الحكومة،  بتشكيل 

ديفيد بن غوريون في مدة الحكم.
مشاكل  مواجهة  في  بسرعة  نفسه  سيجد  نتانياهو  لكن 
اتهامه  نيته  فبراير  في  العام  المدعي  أعلن  فقد  القضاء. 
العام  المدعي  وحدد  اإلئتمان.  وإساءة  واالحتيال  بالفساد 
العاشر من يوليو موعدا لجلسة الفرصة األخيرة قبل أن يقرر 

اتهامه. ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر أنه ضحية حملة.
حملته  في  عاما(   59( غانتس  ركز  نتانياهو،  مواجهة  في 
بلد  في  لألركان  سابق  ورئيس  سابق  كمظلي  عمله  على 
من  لسنوات  حد  وضع  وعد  وقد  مستمرة.  تهديدات  يواجه 

االنقسام والفساد يجسدها نتانياهو.

»ال للسالم«
ونجاحاته  قوي  كرجل  صورته  على  حملته  في  نتانياهو  وركز 
النمو  على  وكذلك  ترامب  الرئيس  من  وقربه  الدبلوماسية 

االقتصادي المتواصل.
وكما فعل في 2015 لجذب أصوات اليمين، أخرج نتانياهو 
لضم  استعداده  أعلن  عندما  األخيرة  اللحظة  في  مفاجأة 
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قبل الدولة العبرية منذ 
أكثر من خمسين عاما. وجاء هذا التهديد بضم الضفة المحتلة 
بعد أيام فقط من منحة تلقاها من ترامب عندما وقع قانونا 
الجوالن  هضبة  على  االحتالل  دولة  ب»سيادة«  يقر  أميركيا 
في  ذلك  وسبق   .1967 حرب  في  احتاللها  تم  التي  السورية 
الكيان  بما وصفه ب»سيادة«  ترامب  اعتراف   2017 ديسمبر 
الصهيوني على القدس المحتلة، أيضا منذ 1967، وممارسته 
لضغوط هائلة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقبول 
بشروط مهينة للسالم مع دولة االحتالل تحت مسمى »صفقة 
القرن«. وتعليقا على نتائج االنتخابات، رأى أمين سر منظمة 
صوتوا  اإلسرائيليين  أن  عريقات  صائب  الفلسطينية  التحرير 
صوتوا  «اإلسرائيليين  إن  بيان  في  وقال  للسالم«.  بـ»ال 
ونعم  للسالم  ال  قالوا  لقد  القائم.  الوضع  على  للمحافظة 
لالحتالل«. وأضاف أن »18 نائبا فقط في البرلمان اإلسرائيلي 
فلسطينيي  من  نواب  ستة  بينهم  الدولتين«،  حل  يدعمون 
1948، والذين لحقت بهم أيضا خسارة فادحة بعد أن فشلوا 
في التوصل لقائمة موحدة لخوض االنتخابات، وانخفض عدد 

مقاعدهم في الكنيست من 13.

أكبر رئيس دولة سنًا في العالم

إعالن السبسي عدم الترشح يعيد 
تشكيل الخريطة السياسية في تونس

الباجي قائد السبسي، صراحة عدم  الرئيس  التونسية بإعالن  رحبت األحزاب 
رغبته في الترشح لدورة رئاسية ثانية في االنتخابات المقررة نهاية العام الجاري 
في بالده، واستبعاده ابنه حافظ كذلك، النافذ في المحيط الرئاسي، من السباق.
وتسلم السبسي الرئاسة في العام 2014، وهو الرئيس التونسي األول الذي 
ُانتُخب ديمقراطيًا في تاريخ تونس المعاصر، بعد ثورة أطاحت الرئيس زين 
العابدين بن علي، ووضعت تونس على طريق الديمقراطية. وإذا كان الدستور 
يسمح له بوالية ثانية، إال أن السبسي يبقى أكبر رئيس دولة سنًا في العالم )92 

عامًا( بعد ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية.
وعلل الباجي رغبته بإفساح المجال أمام الشباب والكفاءات التونسية لتسيير 

البالد من بعده.
وأعلن السبسي في خطاب ألقاه، 
السبت، في مدينة المنستير )شرق( 
في مؤتمر حزب »نداء تونس« الذي 
صراحة  بكل  لكم  »أقول  أسسه: 
هذا  ويأتي  الترشح«.  في  أرغب  ال 
الوضع  يشهد  وقت  في  اإلعالن 
توترًا  العربي  المغرب  منطقة  في 
عبد  الجزائري  الرئيس  استقالة  مع 
من  عقدين  بعد  بوتفليقة  العزيز 

الحكم مدفوعًا بضغط الشارع.
بحرية  شكري  الباحث  ويقول 
تأثير  »هناك  »جسور«:  مركز  من 
لبوتفليقة«، معتبرًا في الوقت نفسه 

أن السبسي »ال يملك حظوظًا لكي ينتخب« في بلد يعتبر الناجي الوحيد من دول 
»الربيع العربي«.

لـ»فرانس  العتروس،  الكاتبة الصحفية في جريدة »الصباح«، آسيا  وتقول 
برس«: »إعالن الباجي رغبته عدم الترشح فيه أخذ باالعتبار لما حصل لبوتفليقة. 

يريد الخروج من الباب الكبير«.
ومن جهة أخرى، يمكن لترشح السبسي إلى االنتخابات الرئاسية أن يقضي 
على حزب »نداء تونس«. وأقر السبسي، في خطابه السبت، بالصعوبات التي 
التوازن  لخلق  الوسطية«  القوى  »تجميع  إلى  داعيًا  الحزب،  مسار  اعترضت 

السياسي في مواجهة حزب »النهضة« اإلسالمي.
بين  الخالف  اشتد  الداخلية. فقد  الخالفات  الحزب بسبب  وتراجعت مكانة 
نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبلغ ذروته 
منتصف العام 2018 حين أعلن الشاهد صراحة أن »حافظ قائد السبسي دمر 
الحزب«. وجمد حزب »نداء تونس« إثر ذلك عضوية الشاهد الذي غادر أنصاره 
الحزب وشكلوا »االئتالف الوطني«، ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد »النهضة«، 
التجميد عن  برفع  الحزب  قيادات  السبت،  السبسي،  نائبًا. وطالب  وتضم 44 
الشاهد وإعادة عضويته »بحكم أنه ندائي«، داعيًا للعمل من »أجل تجميع القوى 

الوسطية في البالد«.

فلقد مثل غانتس تحديا قويا لنتانياهو بسبب خلفيته كرئيس 
سابق لألركان، وشكك في زعمه أنه الوحيد القادر على تحقيق 

األمن لدولة االحتالل.

اليسار الخاسر األكبر
وفي المجموع، صوت 67,9 بالمئة من الناخبين ممن لهم حق 

<    سودانيون يتظاهرون أمام مقر الجيش في الخرطوم

<     مظاهرات في العاصمة الجزائر  فور  إعالن بن صالح رئيسا <  بن صالح بعد تسلم مهام منصبه 

<     السبسي

<   نتانياهو يحتفل بانتصار ه



الجيش  قوات  بين  العنيفة  االشتباكات  تصاعد  وسط 
الجيش  وقــوات  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الوطني 
المحللين  تحذيرات  كانت  الوفاق،  لحكومة  التابعة 
ووسائل اإلعالم الدولية من انقطاع إمدادت النفط من 

ليبيا الدولة العضو بمنظمة »أوبك«.
وأعادت وكالة »بلومبرج« األميركية التذكير بارتفاع 
السالم  استقرار  مع  األخيرة  األشهر  في  النفط  إنتاج 
الهش، لكنها قالت إن »المعارك األخيرة هي تذكير بأن 
التدفقات الخام الموثوقة ال يمكن أن تستأنف دون حل 

سياسي لثمانية أعوام من الصراع«.
بشأن  متفائلة  توقعات  أطلقت  »بلومبيرغ«  كانت 
ارتفاع مستوى إنتاج النفط الليبي إلى أعلى مستوى له 
الشرارة،  اإلنتاج من حقل  ارتفاع  في ست سنوات، مع 
أكبر حقل نفطي في البالد. وقال رئيس مجلس إدارة 
صنع  مصطفى  المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
مليون  لـــ1.2  وصل  النفط  من  البالد  إنتاج  إن  اهلل، 

برميل يوميا، بفضل استئناف اإلنتاج من الحقل.
طرابلس  العاصمة  جنوب  القتال  بــدء  مــع  لكن 
األسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط أول من أمس 
ما  وهو  نوفمبر،  منذ  مستوياتها  أعلى  إلى  الثالثاء 
الصادرات  المخاوف بشأن  اعتبره محللون تحت ضغط 
أقــوى  برنت  لخام  اآلجــلــة  العقود  الليبية،وبلغت 
مستوياتها منذ نوفمبر ليصل سعر البرميل يوم الثالثاء 

إلى 71.34 دوالر.
ارتفعت  النفط  أسعار  أن  »رويترز«  وكالة  وذكــرت 
ضواحي  في  الدائرة  االشتباكات  بسبب   %  2 حوالي 
طرابلس وتخفيضات اإلنتاج التي تقودها منظمة أوبك 
وأشارت  وفنزويال.  إيــران  على  األميركية  والعقوبات 
الوكالة إلى أن العقود اآلجلة لنفط برنت سجلت ارتفاعا 
قدره 76 سنتا، أو 1.1 %، ووصلت عند التسوية 71.10 

دوالر للبرميل.
توقعت  بالقتال،  النفط  صادرات  تأثر  إمكانية  وعن 
»حقول  أن  إلى  مشيرا  سريعا،  األمر  يظهر  أال  الوكالة 
عن  بعيدة  الرئيسية  التصدير  ومحطات  النفط 
االشتباكات، لكن التاريخ يظهر أن القتال في أي مكان 

في ليبيا يمكن أن يسبب تقلبات هائلة في اإلنتاج«.
وفي يونيو، علقت شحنات ليبيا الخام ألسابيع بعدما 
فرض الجيش سيطرته على مصفاتي تصدير ونقلهما 
الصادرات  وانخفضت  بنغازي،  في  النفط  مؤسسة  إلى 
بمقدار 800 ألف برميل يوميا وخسرت البالد ما يقرب 
شركة  إلى  المصفاتين  يعيد  أن  قبل  دوالر  مليار  من 

النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا.
ميناء  في  انقطاع  أي  أن  إلى  »بلومبرج«  ونبهت 
من  فهذا  للشرارة  الرئيسية  التصدير  محطة  الزاوية، 
شأنه أن يتسبب في إغالق جزئي أو كلي لحقل النفط 
المقرر  ومن  يوميا،  برميل  ألف   300 طاقته  تبلغ  الذي 

أن تصدر الزاوية 6 ماليين برميل من الخام في أبريل.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
النفط  قــطــاع  »حــيــاد  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط 
والمؤسسة باعتبارها جهازا تقنيا واقتصاديا«، مشـددا 
النزاعات  كل  عن  بمنأى  المؤسسة  بقاء  »ضرورة  على 
مع  اجتماع  خــالل  ــاف  وأض والعسكرية«.  السياسية 
ال  »الصراع  أن  أن  النفط  قطاع  في  العاملة  الشركات 
يساهم إال في تعزيز حالة االنقسام في بالدنا والحيلولة 

دون تحقيقنا لالنتعاش السياسي واالقتصادي«.

»إس  منصة  عن  صادر  تقرير  نبه  األثناء،  هذه  في 
أند بي غلوبال« التحليلية البريطانية إلى أن االشتباكات 
العضو  لليبيا  النفط  إمــدادات  انقطاع  خطر  من  تزيد 
»فورينز  وكالة  رئيس  نائب  لكن  أوبــك.  منظمة  في 
في  آمن  الليبي  النفط  إن  قال  ريد  ماثيو  ريبورتس« 
إلى أن أقرب منشأة من منطقة  الحالي، مشيرا  الوقت 
قد  التي  الزاوية  ومصفاة  تصدير  محطة  هي  القتال 

تتعرض للخطر.
أما جريدة »واشنطن بوست« فقد رأت أن القتال في 

ليبيا، بغض النظر عن موقعه، قادر على أن يؤثر بشكل 
النفط  بتوقف شحنات  وذكرت  النفط.  إنتاج  على  كبير 

الخام في يونيو الماضي.
حذرت الجريدة من أن حصول اضطرابات في ميناء 
الزاوية النفطي )غرب(، الذي يصدر عبره النفط المنتج 
في حقل الشرارة بشكل أساسي، قادر على أن يتسبب 
جزئي؛  أو  كلي  بشكل  الحقل  في  النفط  إنتاج  بتوقف 

علما أن هذا الحقل ينتج 300 ألف برميل نفط يوميا.
المقرر  أنه من  إلى  بوست«  »واشنطن  لفتت  وفيما 
أن تصل تحميالت ميناء الزاوية إلى مستوى 6 ماليين 
برميل من النفط الخام في إبريل، اعتبرت أن سيطرة 
قوات الجيش بقيادة المشير حفتر عليه تعني سيطرته 

على قطاع النفط في ليبيا.
النفط  قطاع  مخاوف  تبقى  التوقعات  هذه  ووسط 
العالمي قائمة إلى حين انتهاء االشتباكات، وهي مسألة 
يبقي حسمها على األرض، إن لم يحدث تدخل سياسي 

فارق.

اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
إجمالي مخصصات أرباب األسر 
المنفذة حتى 9 أبريل الجاري.

)مصرف ليبيا المركزي(
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مرتبات  مخصصات  أن  الحاسي،  كامل  الموقتة،  الحكومة  في  والتخطيط  المالية  وزير  أكد 
األشهر الثالثة الماضية أحيلت فعليا إلى مراقبات الخدمات المالية وكافة الوزارات والمؤسسات 

والهيئات والمصالح الممولة من الخزانة العامة للدولة.
وتوقع وزير المالية، في بيان أن تشرع مراقبات الخدمات المالية والجهات العامة الممولة 
منذ  للمصارف   2019 ومارس  وفبراير  يناير  أشهر  مرتبات  حوافظ  إحالة  العامة،  الخزانة  من 
اآلن. وقال الحاسي إن وزارة المالية والتخطيط »أوفت بالتزاماتها حيال توفير الغطاء المالي 

لبند المرتبات والمهايا وما في حكمها من خالل التعاون مع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء«.
وأوضح أن »الحكومة الموقتة ال تزال تقترض من البنوك التجارية بما يضمن عدم انقطاع 
الخدمات على المواطنين في مختلف ربوع البالد، بسبب عدم حصولها على درهم واحد من 
إيرادات النفط«. وأشار إلى »استحواذ المصرف المركزي بطرابلس على إيرادات النفط وبقية 

اإليرادات السيادية ويمنع إحالة أي مبلغ منها لمناطق شرق ليبيا حتى لتغطية بند المرتبات«.
واألدوية  والخدمات  السلع  ووفرت  المشاريع  أقامت  الموقتة  »الحكومة  أن  الحاسي  وأكد 

بمليارات الدوالرات بما يكفل أمن وكرامة المواطن«.

»مالية املوقتة« تحيل مرتبات 3 أشهر

هناك إمكانية كبيرة 
لتحقيق التوازن في 
سوق النفط بحلول 
نهاية العام الجاري. 

سهيل المزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي

1.9
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.391دوالر أميركي
1.5674يورو

1.8182الجنية االسترليني
0.3709الريال السعودي
0.3787درهم إماراتي
0.2072االيوان الصيني
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يتعرض نظام التعاون الدولي، الذي نشأ من رماد الحرب العالمية 
الثانية لألخطار، فالتعددية والمؤسسات التي دعمته–بما في ذلك 
منظمة التجارة الدولية واألمم المتحدة واالتحاد االوروبي–تتعرض 
للتشكيك بينما تتبنى مزيد البلدان القومية االنعزالية؛ مما يؤدي 

في بعض الحاالت إلى انعدام االستقرار السياسي وحتى الصراع.
أجل  من  المزيد  والمال  األعمال  قطاع  قادة  يفعل  ال  لماذا  إذن، 

مكافحة هذه االتجاهات المثيرة للقلق؟
االقتصادي  االندماج  أن  إلى  يشير  الحرب  بعد  ما  تاريخ  إن 
عابرة  أكبر  واستثمارات  حرية  أكثر  تجارة  ذلك  في  بما  العالمي- 
للحدود–يساعد األسواق والمجتمعات في االزدهار، مع تحسن كبير 
في الصحة والتعليم ومتوسط العمر المتوقع في أجزاء عديدة من 
العالم. صحيح أن العولمة أدت أيضا إلى اختالالت اجتماعية كبيرة 
تؤجج االمتعاض الشعبي، ولكن رفضها كما تفعل أعداد متزايده 
من الناس اآلن يهدد النظام الذي ساعد على خلق الثروة ومكافحة 

الفقر، وتوسيع أعداد الطبقة المتوسطة على مستوى العالم.
المستفيدين  أكثر  من  كان  واألعمال  المال  قطاع  إن  يقال 
على  والقائم  المنفتح  واالقتصادي  السياسي  العالمي  النظام  من 
في  والرؤساء  التنفيذيين  المديرين  ولكن  واألحكام،  األنظمة 

الدفاع عن  الشركات نادرا ما استخدموا نفوذهم من أجل 
التعددية والتعاون الدولي.

ال  الخاصة  المؤسسات  معظم  ألن  جزئيا  يعود  هذا  إن 
ذلك  يتم  حيث  االعتيادي،  والحث  الضغط  على  تركز  تزال 
األنظمة  يتوافق مع  وبما  التجارية  الروابط  عادة من خالل 
والسياسات المحلية، وبالمثل فإن مجالس اإلدارة للشركات 
عادة ما تتعامل مع قضايا الحوكمة وإدارة المخاطر األساسية 
ونادرا ما تتعامل مع المخاوف الجيوسياسية األشمل، وعندما 
تعمل ذلك عادة ما يكون المديرون غير متأكدين كيف تكون 
عالمية  فوضى  مواجهة  في  لكن  معنى.  ذات  مساهمتهم 
متزايده، لم يعد بإمكان قادة قطاع المال واألعمال أن يبقوا 
صامتين، وعوضا عن ذلك يجب أن يقوموا بثالثة أشياء من 

أجل دفاع قوي ومتجدد عن التعاون الدولي.
القيم  اكتشاف  إعــادة  إلى  هؤالء  يحتاج  بدء،  ذي  بادئ 

والمبادئ الجوهرية للمنظمات متعددة األطراف الرئيسية، خاصة 
إن  بها.  االلتزام  وإعادة  المتحدة  واألمم  الدولية  التجارة  منظمة 
تلك المنظمات تمثل االعتقاد بأنه في الغالب ستحقق البلدان نتائج 
أفضل وطويلة المدى بالعمل معا بدال عن العمل بشكل منفرد، وفي 
أنتونيو غوتيرس  المتحدة  الخصوص، دافع أمين عام األمم  هذا 
مؤخرا وبشكل مقنع عن »تعددية الشبكات«، التي تربط الهيئات 

مثل هيئته مع المنظمات والمبادرات اإلقليمية المهمة.
ثانيا: يجب على مديري الشركات وبشكل رسمي تبني مبادرات 
القطاع الخاص المهمة والمتعددة األطراف، فعلى سبيل المثال فإن 
آالف الشركات والمستثمرين الذين وقعوا على ميثاق األمم المتحدة 
العالمي وقواعد االستثمار المسؤول ال يزالون أقلية، حيث يتوجب 

على اآلخرين التوقيع كذلك.
من  تنبع  التي  األخرى،  المهمة  الخاص  القطاع  برامج  من  إن 
التي  الخاص،  للقطاع  توجهات متعددة األطراف، مبادئ االعتدال 
القتصادي  التعاون  منظمة  وإرشــادات  الدولي،  البنك  من  جاءت 
والتنمية للمؤسسات متعددة األطراف. إن هذه المبادرات وغيرها 
المماثلة  الــمــبــادرات  ــن  م
العديد  أن  بطريقتين.  تساعد 
في  المبادرات–بما  تلك  من 
لألمم  العالمي  الميثاق  ذلك 
تعاونا بين  المتحدة- تتضمن 
المصالح،  أصحاب  من  العديد 
تضم  فإنها  أخــرى  بعبارة  أي 
والــخــاص  ــعــام  ال القطاعين 
وغيرهم  المدني  والمجتمع 
من الالعبين من أجل التعامل 
الحيوية  الدولية  القضايا  مع 
والحوكمة  القانون  حكم  مثل 
العالمية والتغير المناخي. باإلضافة إلى ذلك فإن صناع السياسة 
العالميين عادة ما يستجيبون لتلك المبادرات والتحالفات من خالل 

خلق إمكانية جديدة للتعاون.
إن األمم المتحدة على سبيل المثال قامت مؤخرا بإطالق عمل 
يعكس تعددية األطراف بصبغة مالية: منتدى استثمار سنوي مصمم 
والمستثمرين  الحكومات  بين  الصفقات  وعمل  للتعاون  للترويج 

المؤسساتيين.
أخيرا، يتوجب على قادة المال واألعمال تعزيز الجهود فيما يتعلق 
بأجندة االستدامة العالمية الجديدة، وهذا يعتبر أفضل ضمان ضد 
فرصا  يخلق  كما  حاليا  االستقرار  وانعدام  والتحديات  التهديدات 

استثنائية للتأثير اإليجابي على مستوى العالم.
إن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وما يرتبط بها من 

غايات تعتبر بمثابة برنامج عمل لإلنسانية ولالقتصاد العالمي.
أكثر  العولمة  سيجعل  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إن 
مع  فعال  بشكل  التعامل  نفسه  الوقت  وفي  وشمولية  استدامة 
تهديد التغير المناخي. تحتاج مؤسسات القطاع الخاص لتضمين 
أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها التجارية واالستثمارية 

وليس فقط ألسباب تتعلق بعمل الخير.
لقد كانت هناك تقديرات سابقة صدرت عن مفوضية التجارة 
والتنمية المستدامة بإمكانية قيام الشركات والمستثمرين بخلق 
فرص سوقية تقدر بمبلغ 12 تريليون دوالر أميركي على أقل تقدير 
بحلول سنة 2030 وخلق نحو 380 مليون فرصة عمل من خالل 
السعي لتحقيق بضعة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة.
لقد حث الميثاق العالمي لألمم المتحدة »وبيمكو« بشكل مشترك 
دافوس  العالمي في  االقتصادي  للمنتدى  السنوي  االجتماع  خالل 
في يناير الشركات والمستثمرين والحكومات حول العالم على جعل 
أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتهم واستكشاف طرق 
بما في ذلك من  األهداف  تلك  تحقيق  تجاه  تقدم  إحراز  لتمويل 
خالل أدوات جديدة مثل »سندات أهداف التنمية المستدامة«. إن 
التعاون العالمي حيوي ألمننا المشترك ونجاحنا االقتصادي، ولكن 

هذا التعاون يتعرض للخطر.
إن قيام قادة المال واألعمال بدعم التعددية بشكل علني يمكن 
أن يساعد في تشكيل مستقبل أكثر ازدهارا واستدامه لمؤسساتهم 

وللعالم.
* المدير التنفيذي لميثاق األمم المتحدة العالمي

* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

ليز كينغو*

شعبوية ضد قطاع األعمال

يجب على مديري 
الشركات وبشكل 

رسمي تبني مبادرات 
القطاع الخاص المهمة 

والمتعددة األطراف
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أطلق صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة بشأن 
النمو في منطقة الشرق األوسط والعالم مع ازدياد 
العقوبات  بسبب  اإليراني  االقتصاد  في  الركود  حدة 

األميركية وضعف أسعار النفط.
إبريل،  لشهر  العالمي  االقتصاد  آفاق  تقرير  وفي 
بنسبة  اإليراني  االقتصاد  انكماش  الصندوق  توقع 
كبيرة بلغت 6% لعام 2019، في أسوأ أداء له منذ 
تقلصه 7.7% في عام 2012 بسبب الحظر األميركي 

للنفط اإليراني وانخفاض عائدات النفط.
تقديراته  بشدة  الدولي  النقد  صندوق  وخفض 
السابقة في أكتوبر الماضي حول انكماش االقتصاد 
وسجل  النفط.  على  بشدة  يعتمد  الــذي  اإليراني 
 %3,9 انكماشا بنسبة   2018 االقتصاد اإليراني في 
متوقعة،  كانت  التي   %1,5 نسبة  من  أعلى  وهو 

حسب وكالة »فرانس برس«.
للنمو  توقعاته  على  الصندوق  أبقى  المقابل،  في 
المنطقة  اقتصاد في  السعودية أكبر  االقتصادي في 
اقتصاد  نمو  يتوقع  أنه  مؤكدا  الماضي،  يناير  في 
في   %2.1 إلى  ويرتفع  العام،  هذا   %1.8 المملكة 
المنطقة  اقتصاد  فإن  الصندوق،  وبحسب   .2020
سينمو بنسبة 1.3% أي أقل بـ 0.9% من التوقعات 
على  العقوبات  بسبب  الماضي  يناير  في  السابقة 
إيران وانخفاض نمو النفط واألزمات. ومن المتوقع 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  اقتصاد  يتعافى  أن 

افريقيا في عام 2020 لينمو بنسبة 3.2 %.
تتأثر  المنطقة  »توقعات  أن  الصندوق  ــد  وأك
الناتج  نمو  تباطؤ  ــك  ذل فــي  بما  عــدة،  بعوامل 
والعقوبات  السعودية،  في  للنفط  اإلجمالي  المحلي 
األهلية  والنزاعات  والتوترات،  إيران  على  األميركية 
وسوريا  العراق  ذلك  في  بما  أخرى  اقتصادات  في 
واليمن«. كما توقع الصندوق أن يصل معدل أسعار 
والعام  العام  هــذا  للبرميل  دوالر   59 إلــى  النفط 
أكتوبر  في  السابقة  التوقعات  من  أقل  وهو  القادم، 

الماضي بأكثر من 65 دوالر للبرميل الواحد.
توقعاته  الصندوق  خفض  العالمي،  الصعيد  على 
خالل العام الجاري 2019، إلى 3.3%، و3.6% العام 
و0.1   0.4 قــدره  بانخفاض  وذلــك   ،2020 المقبل 
نقطة مئوية على الترتيب عما كان متوقعا فى نسخة 
العالمي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من  الماضى  أكتوبر 

متوقعا تراجع النمو فى نحو 70% من دول العالم.
وعزت كبيرة اقتصاديى الصندوق، جيتا جوبيناث–
تقرير  نسخ  أحدث  إلطالق  الصحفى  المؤتمر  خالل 

فى مستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك 
هذا   ) )واشنطن  األمريكية  العاصمة  فى  الدوليين 
الخفض إلى عدة عوامل منها : انخفاض نمو الصين 
الضرورى  التنظيمى  التشديد  من  مزيج  أعقاب  فى 
التوترات  وزيادة  المصرفى،  الظل  نظام  لكبح جماح 

التجارية مع الواليات المتحدة.
فقد  الــيــورو  منطقة  اقتصاد  أن  إلــى  وأشـــارت 
ثقة  تراجعت  حيث  متوقعا،  كــان  مما  أكثر  زخما 
المستهلكين واألعمال فى ظل تعطل إنتاج السيارات 
فى ألمانيا بسبب تطبيق معايير جديدة لالنبعاثات، 
الديون  اتساع  مع  إيطاليا  فى  االستثمار  وتراجع 
السيادية، وتراجع الطلب الخارجي، وخاصة من آسيا 

الناشئة.
النشاط  أضعفت  الطبيعية  الكوارث  أن  وأضافت 
التجارية  التوترات  أثرت  كما  اليابان،  فى  االقتصادى 
تفاقمت  وبالتالى  الشركات،  ثقة  على  متزايد  بشكل 
معنويات األسواق المالية، مع تشديد الظروف المالية 
ربيع  فى  للتقلبات  عرضة  األكثر  الناشئة  لألسواق 
»2018 » الماضى، ثم فى االقتصادات المتقدمة فى 

وقت الحق من العام، مما أثر على الطلب العالمي.
االحتياطى  مجلس  موقف  تغير  أن  إلى  وأشــارت 
الفيدرالى األمريكى نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، 

اإلشــارات حول وجود مخاوف من  مزيدا من  أعطى 
اتجاه االقتصاد األمريكى نحو الركود.

وتوقع التقرير أن يستقر النمو العالمى فى النصف 
فى  االرتفاع  يعاود  أن  على  الجاري  العام  من  األول 
السياسة  استمرار  على  معتمدا  منه،  الثانى  النصف 
التحفيزية فى الصين، والتحسن األخير فى معنويات 
التأثيرات  بعض  وتراجع  العالمية،  المالية  السوق 
واالستقرار  اليورو،  منطقة  فى  النمو  على  الموقتة 
فى  بما  الناشئة،  األســواق  القتصاديات  التدريجى 
ذلك األرجنتين وتركيا، فيما يتوقع أن يتباطأ النشاط 
تأثير  تالشى  مع  تدريجيا  المتقدمة  االقتصادات  فى 
التحفيز المالى األمريكى وتراجع النمو نحو مستويات 

متواضعة للمجموعة.
األسواق  فى  النمو  يستقر  أن  التقرير  توقع  كما 
أقل  مستوى  عند  النامية  واالقــتــصــادات  الناشئة 
اآلفاق  فإن  الخصوص،  5%، وعلى وجه  بقليل من 
االقتصادية قاتمة بالنسبة لـ41 من األسواق الناشئة 
يقرب من  ما  يمثلون  والذين  النامية،  واالقتصادات 
10% من الناتج المحلى اإلجمالى العالمى من حيث 
تعادل القوة الشرائية، حيث من المتوقع أن ينخفض 
االقتصادات  فى  بالمستويات  مقارنة  الفرد  دخل 

المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

صندوق النقد: توقعات متشائمة القتصاد الشرق األوسط

اشتباكات طرابلس تعزز املخاوف العاملية من نقص إمدادات النفط

واشنطن–وكاالت

 < شعار صندوق النقد الدولي في مقره في واشنطن في 8 أبريل 2019. )فرانس برس(

 < منشآت في حقل الشرارة

رفعت سعر البرميل إلى 71 دوالرا

طرابلس–الوسط

أي انقطاع في ميناء الزاوية من شأنه 
أن يتسبب في إغالق جزئي أو كلي 

لحقل الشرارة.

»بلومبرج«: المعارك في ليبيا تذكير بأن 
التدفقات الموثوقة لن تستأنف دون حل 

سياسي لثمانية أعوام من الصراع.

طالب المصرف المركزي في البيضاء، اليوم اإلثنين، 
المصارف التجارية والخاصة بـ»اتخاذ كافة اإلجراءات 
االحترازية، وتفعيل خطط استمرارية األعمال لحاالت 

الطوارئ« نظرا للظروف واألحداث الطارئة التي تمر بها 
مدن المنطقة الغربية. ودعا مدير عام الرقابة المصرفية 
د. إدريس محمد األحيمر، في رسالة وجهها إلى مديري 

المصارف إلى »التوقف عن استالم الصكوك المسحوبة مع 
فروع المصارف بالمنطقة الغربية إلى حين إشعار آخر«، 
ووجه باتخاذ »كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتفادي 

استغالل الظروف الحالية التي تمر بها البالد بشكل يضر 
أموال المودعين والمراكز المالية للمصارف ألي مخاطر«.
وحث األحيمر على »المحافظة على كافة المستندات 

وأصول المصرف من التلف والفقدان، وبيانات المصرف 
المالية وغير المالية والنظم المصرفية والتقنية«. كما طالب 
بأخذ »النسخ االحتياطية التي تعكس واقع التشغيل الفعلي 

لوقت التوقف عن العمل، ووضع الخطط لذلك والحفاظ 
على النسخ االحتياطية للبيانات في مكان آمن وفق ما 

يحدده مدير عام المصرف«.

أجرى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى 
صنع اهلل، بزيارة ميدانية لتفتيش عمليات إمدادات الوقود 

والغاز في طرابلس، السبت، لزيارة ميناء الشعاب، ومستودع 
الهاني لتخزين الغاز، ومحطات الوقود في المدينة. وقال 

بيان صادر عن المؤسسة: »إن صنع اهلل يرصد الحالة 
الناشئة في طرابلس وما حولها، )في إشارة إلى العمليات 

الجارية هناك(«، مؤكدا توافر جميع أنواع الوقود حاليا.
وشدد كذلك على أن »المؤسسة وشركة البريقة 

للتسويق النفطي ال تدخر جهدا لتوفير الوقود لجميع 
المواطنين الليبيين في جميع انحاء البالد«.

وأثنى صنع اهلل على جهود الموظفين في جميع المواقع 
والمرافق، بالنظر إلى الظروف الحالية، للحفاظ على االقتصاد 

الوطني وتلبية احتياجات المواطنين من الوقود. وشدد كذلك 
على الدعم الدائم للعاملين بقطاع النفط والغاز، الذين 
وصفهم بأنهم »الجنود غير المعروفين الذين يخدمون 
الشعب الليبي في كل مكان، وفي جميع األوقات«. رافق 

صنع اهلل المدير العام إلدارة الصحة والسالمة والبيئة مدير 
عام اإلدارة العامة للصحة والسالمة والبيئة خالد بو خطوة، 

ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة المكلف إبراهيم أبو بريدعة

»املركزي في البيضاء«
يطالب بـ »إجراءات احترازية«

صنع الله يتفقد عمليات 
إمدادات الوقود في طرابلس

3 أسباب تقود تراجع النمو
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السعودية  األنباء »رويترز« عن ثالثة مصادر مطلعة على سياسة  نقلت وكالة 
غير  أخرى  بعمالت  النفط  ببيع  هددت  »المملكة  إن  قولها  الطاقة،  مجال  في 
عرضة  أوبك  بمنظمة  األعضاء  الدول  يجعل  قانونا  واشنطن  أقرت  إذا  الدوالر 

لدعاوى قضائية لمكافحة االحتكار«.
وأضافت المصادر أن خيار التخلي عن الدوالر جرت مناقشته داخليا بواسطة 
األخيرة.  الشهور  في  الطاقة  مجال  في  السعوديين  المسؤولين  كبار  من  عدد 
اثنان من المصادر إن الخطة نوقشت مع أعضاء في أوبك، وقال مصدر  وقال 
إلى  أيضا  التهديد  نقلت  الرياض  إن  السعودية  النفط  سياسة  على  مطلع 

مسؤولين أميركيين كبار في مجال الطاقة.
حيز  »نوبك«  باسم  المعروف  األميركي  القانون  مشروع  دخول  واحتماالت 
في  قدما  السعودية  تمضي  أن  المرجح  من  ليس  أنه  كما  ضئيلة،  التنفيذ 
انزعاج  على  داللة  يعد  الخطوة  هذه  مثل  الرياض  بحث  مجرد  لكن  تهديدها 

المملكة من التهديدات القانونية األميركية المحتملة ألوبك.

السعودية تهدد ببيع النفط بعملة غير الدوالر
أكد رجل األعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني 
كارلوس غصن أنه برئ، واتهم قادة نيسان 
بـ»الغدر« وبلعب »لعبة قذرة جدا«، وذلك في 
قبل  وسجل  محاموه  عرضه  مصور  تسجيل 

إعادة توقيفه في الرابع من أبريل.
إدارة  لمجلس  السابق  الرئيس  وصــرح 
»رينو- نيسان« في الرسالة التي سجلت عشية 
الدفاع  وكالء  قال  ما  حسب  مجددا،  توقيفه 
وديكتاتورية  جشع  قصة  ليست  »هذه  عنه 
رجل. إنها قصة مؤامرة وغدر«، حسب وكالة 

»فرانس برس«.

وقال باللغة اإلنجليزية في الشريط المصور 
الذي عرض أثناء مؤتمر صحفي لمحاميه »أنا 
ليس  األمر  هذا  األولــى.  رسالتي  هذه  برئ، 
أنا  قبل:  من  مني  ذلك  لقد سمعتم  جديدا، 

بريء من كل التهم الموجهة ضدي«.
الرئيسي  عنه  ــاع  ــدف ال وكــيــل  ــح  وأوضـ
التهم«  »كل  تعبير  أن  هيروناكا  جونيشيرو 
التي  التهم  يشمل  غصن،  استخدمه  الــذي 
أوقف  التي  تلك  وليس  سابقا  إليه  وجهت 
عمان(،  عبر  أموال  )اختالس  بسببها  مجددا 
ألنه كان يجهل في السابق االتهامات الجديدة 

التي استخدمها المدعون لتوقيفه.
وأعلن هيروناكا نيته تقديم التماس أمام 
سبيل  إخالء  على  للحصول  العليا  المحكمة 
موكله. وقال »من الواضح أن غصن ال يمكنه 
سبيله  إخالء  تم  لذلك  أوالفرار،  أدلة  إتالف 
مقابل كفالة مالية )في 6 مارس(، إذا ال يمكن 
القول إن ذلك تغير وتوقيفه بهذه الذريعة«.

وأضاف »إذا لم يحقق اإلجراء القضائي عبر 
العليا )هدفه(، سنقدم شكوى ضد  المحكمة 
احتمال تمديد جديد لمدة توقيفه«. وتنتهي 

مدة توقيفه الحالية في 14 أبريل.

كارلوس غصن يتهم قادة نيسان بـ »الغدر«
السعر بالدوالرنوع الخام

71.02برنت

64.48غرب تكساس

70.09دبي

70.33سلة أوبك

69.00أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 10 أبريل 2019

إن  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المصري  المركزي  الجهاز  قال 
إلى  انخفض  بالمدن  المستهلكين  ألسعار  السنوي  التضخم 
14.2% في مارس من 14.4% في فبراير. ومقارنة مع الشهر 
المدن  في  المستهلكين  أسعار  زيادة  وتيرة  تراجعت  السابق، 

المصرية 0.8 % في مارس من 1.7 في فبراير.
بنك  في  البحوث  قسم  رئيسة  السويفي  ــوى  رض وقالت 
كنا   ... التوقعات  مع  متوافقة  »األرقـــام  ــاروس  ف االستثمار 
بسبب  شهري  أســاس  على   %  1-0.7 من  ارتفاع  متوقعين 

تواصل ارتفاع أسعار الخضروات والدواجن«.
ــادات  زي مصر  في  والفاكهة  الخضروات  أسعار  وتشهد 
الداخلية  وزارة  دفع  ما  وهو  األخيرة  الفترة  خالل  متواصلة 
والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من 

سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
االرتفاعات  للتعبئة  المركزي  للجهاز  الصحفي  البيان  وعزا 
والدواجن  بنسبة %3.9  الخضروات  أسعار  زيادة  إلى  الشهرية 
3.1 %. وقالت السويفي إنها تتوقع »ارتفاع أرقام التضخم في 
شهر أبريل بسبب رمضان«، مضيفة »نتوقع زيادة األرقام إلى 
1.5 % على أساس شهري وإلى نحو 14-14.5 % على أساس 

سنوي إلجمالي الجمهورية وليس المدن فقط«.
وتراجع التضخم السنوي إلجمالي الجمهورية إلى 13.8% في 

مارس على أساس سنوي من 13.9% في فبراير.
على   %15-14 بين  سيستقر  »التضخم  السويفي  وقالت 
المواد  عن  الدعم  رفع  وآثــار  أغسطس،  خالل  سنوي  أساس 
من  أكثر  الشهرية  األرقــام  في  ستظهر  المتوقعة  البترولية 
المواد  أسعار  الحكومة  رفعت  الماضي،  العام  وفي  السنوية«. 
وعــدًدا  والكهرباء  والمياه  األنفاق  مترو  وتذاكر  البترولية 
الدعم  رفع  الحكومة  تواصل  أن  المتوقع  ومن  الخدمات.  من 
مع  التفاقها  وفًقا  ويوليو،  يونيو  بين  ما  البترولية  المواد  عن 

صندوق النقد الدولي.

إنه لن يجري  الجديد ديفيد مالباس  الدولي  البنك  قال رئيس 
تغييرا على تعهد البنك بمكافحة التغيرات المناخية، لكنه وعد 
البنك  عالقة  وتحسين  الفقر  مكافحة  في  البنك  مهمة  بتعزيز 
مالباس  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ورشح  الصين.  مع 
لشغل منصب رئيس البنك الدولي، وبدأ األخير ممارسة مهام 
يتبنى  أن  التنمية  خبراء  بعض  ويخشى  الثالثاء.  يوم  منصبه 

أوال«  »أميركا  سياسة  مالباس 
البنك  في  ترامب  ينتهجها  التي 
ويــســتــأنــف تــمــويــل مــشــروعــات 
ويمارس  بالفحم  تعمل  كهرباء 
الصين، حسب وكالة  ضغوطا على 

»رويترز«.
لكن مالباس قال للصحفيين إنه 
البنك  أهداف  تطبيق  على  سيعمل 
بشأن التغير المناخي، بما في ذلك 
السابق باالنسحاب من  البنك  قرار 
تعمل  كهرباء  محطات  تمويل 

بالفحم.
بـ»مشكلة  المناخ  تغير  ووصف 
الدول  العديد من  تواجه  رئيسية« 
النامية في العالم. وتابع »المجلس 

والمحافظون وضعوا سياسة في هذا الصدد. ال أتوقع تغييرا في 
تلك السياسة«.

وساهم مالباس الذي شغل في اآلونة األخيرة منصب وكيل 
الخاصة بزيادة  المفاوضات  الدولية في  الخزانة للشؤون  وزارة 

رأس مال البنك الدولي بواقع 13 مليار دوالر العام الماضي.
البنك  يحول  بأن  شروطا  التمويل  إعــادة  عملية  وتضمنت 
اإلقراض من الدول متوسطة الدخل، والتي من بينها الصين إلى 
الدول األقل دخال. وفي ذلك الحين، كان مالباس شديد االنتقاد 
للقروض المستمرة التي تحصل عليها الصين من البنك الدولي 
اإلقراض  إن  الثالثاء  يوم  قال  لكنه  والطريق.  الحزام  لمبادرة 
العالقة  وإن  بالفعل  ينخفض  الصينية  للمشروعات  الجديد 

ستتحول إلى زيادة المساهمات في البنك وتقاسم الخبرات.
وقال في إشارة إلى المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك 
تطورا  يعني  »ذلك  فقرا  األكثر  البالد  بتمويل  المعني  الدولي 
حيث يقترضون أقل بكثير ويقدمون المزيد من حيث المشاركة 
الدولية  المؤسسة  في  والمشاركة  المال  رأس  ــادات  زي في 

للتنمية، حيث ترفع الصين إسهاماتها«. 

الرسمية  التخطيط  لجنة  تسعى  أنشطة  قائمة  مسودة  أفادت 
في  بتكوين  تعدين  حظر  تريد  اللجنة  أن  لوقفها  بالصين 
البالد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العمالت 
الكمبيوتر  العالم ألجزاء  أكبر سوق في  الصين  المشفرة. وتعد 
المصممة لتعدين بتكوين والعمالت المشفرة األخرى لكن مثل 
على  رمادية  منطقة  في  السابق  في  تقع  كانت  األنشطة  تلك 

صعيد التنظيم الرقابي، حسب وكالة »رويترز«.
تستطلع  إنها  واإلصــالح  للتنمية  الوطنية  اللجنة  وقالت 
ترغب  التي  األنشطة  من  منقحة  قائمة  بشأن  الجمهور  آراء 
القائمة للمرة  أو وقفها. ونشرت  الحد منها  أو  في تشجيعها 

األولى في 2011.
وأضافت مسودة القائمة المنقحة تعدين العمالت المشفرة، 
ومن بينها بتكوين، إلى أكثر من 450 نشاطا قالت اللجنة إنه 
يجب وقفها تدريجيا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات 

الصلة أو لكونها غير آمنة أو أنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة.
لكيفية  مستهدفة  خطة  أو  موعد  على  القائمة  تنص  ولم 
يجب  األنشطة  تلك  مثل  أن  يعني  مما  بتكوين،  تعدين  وقف 
البدء فورا في التخلص التدريجي منها، بحسب الوثيقة. وأمام 

الجمهور حتى السابع من مايو للتعليق على المسودة.
يوم  للدولة  المملوكة  تايمز«  »سكيوريتيز  صحيفة  وقالت 
السياسة  توجه  بوضوح  »تبرز  القائمة  مسودة  إن  الثالثاء 

االقتصادية للدولة« حيال نشاط العمالت المشفرة.

تراجع طفيف في التضخم 
بمدن مصر خالل مارس

مالباس يتعهد بتطوير عالقات 
البنك الدولي مع الصني

الصني تدرس حظر »تعدين« 
عملة »بتكوين« االفتراضية
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توقعات  العالمية  النفط  أســواق  شهدت 
ــام مــع تأثر  ــع ــار هــذا ال ــع بــارتــفــاع األس
بنك  وصــفــه  مــا  تأثير  تحت  اإلمــــدادت 
ــصــدمــة«  ـــ»ال »جــولــدمــان ســاكــس« ب
تخفيضات  تطبيق  الناجمين عن  و»الرعب« 
إنتاج تقودها أوبك وعقوبات أميركية على 

إيران وفنزويال.
أبريل،  من  الثامن  بتاريخ  مذكرة  وفي 
يكون  أن  ســاكــس«  »جــولــدمــان  تــوقــع 
برنت  العالمي  القياس  أسعار خام  متوسط 
مع  مقارنة   ،2019 في  للبرميل  دوالرا   66
تقديره السابق البالغ 62.50، كما توقع أن 
دوالر   59.50 األميركي  الخام  سعر  يكون 

للبرميل في المتوسط ارتفاعا من 55.50.
مستوى  ألعلى  النفط  أسعار  وارتفعت 
مدفوعة  أمـــس،   2018 نوفمبر  مــنــذ 
تطبقها  التي  الحالية  اإلنتاج  بتخفيضات 
إيران  على  األميركية  والعقوبات  »أوبــك« 
وفنزويال والقتال في ليبيا فضال عن بيانات 

الوظائف القوية في الواليات المتحدة
وسجل برنت 71.34 دوالر للبرميل وبلغ 
وتشهد  دوالر.   64.77 األميركي  الخام 
فرض  مع  العام  هــذا  شحا  الخام  ــواق  أس
إيــران  على  عقوبات  المتحدة  الــواليــات 
تكبح  بينما  للنفط،  المصدرتين  وفنزويال 
)أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 

اإلمدادات لدعم األسعار.
منتجي  كبار  وبعض  أوبـــك«  كــانــت» 
روسيا  بقيادة  المنظمة  خارج  من  النفط 
بمقدار  الخام  إنتاج  خفض  على  اتفقوا  قد 
األول  من  ابتداء  يوميا  برميل  مليون   1.2
التوازن  تحقيق  بهدف  الماضي،  يناير  من 
في السوق ودعم أسعار النفط المنخفضة. 
ومـــارس الــمــاضــي، ذكـــرت مــصــادر في 
المستبعد  من  أنه  »رويترز«  لوكالة  أوبك 
قــرار  أي  وشــركــاؤهــا  المنظمة  تتخذ  أن 
اجتماع  فــي  ــاج  ــت اإلن سياسة  بخصوص 
الروسي  النفط  إنــتــاج  وتــراجــع  أبــريــل«. 
الشهر  يوميا  برميل  مليون   11.298 إلى 
المنصوص  بالهدف  يفي  ال  بما  الماضي، 

عليه في اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي.

وفي أحدث تصريحات، قال وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا لم تتخذ 
الضروري  من  كان  إذا  ما  بشأن  بعد  قرارا 
تمديد االتفاق النفطي بين أوبك وحلفائها 
وأبلغ  الــخــيــارات«.  »جميع  تــدرس  وإنها 
ستراقب  روســيــا  أن  الصحفيين  نــوفــاك 
الوضع في أسواق النفط قبل البت فيما إذا 

كانت هناك حاجة لتمديد االتفاق.
الدولي  المعهد  محللي  كبير  وتــرى 
أن  كومندانتوفا  ناجندا  الطاقة  لتطبيقات 
بإنجاح  تؤكد دوما على تمسكها  »موسكو 
إلى  تدريجيا  ونقلها  )أوبــك(  مع  شراكتها 
أن  إلــى  الفتة  ــد«،  األم طويلة  مستويات 

اجتماع جدة سيسهم دون شك في تعزيز 
التفاهمات السعودية–الروسية خاصة تجاه 
تواجه  التي  الساخنة  الملفات  من  عديد 
إيران  على  العقوبات  ملف  وأبرزها  السوق 

وفنزويال.
»أوبـــك«  فــي  المنتجين  أن  ــرت  وذكـ
العمل  مد  خطوة  يتعجلون  ال  وخارجها 
الثاني  النصف  لتغطي  اإلنتاج  بتخفيضات 
من  حالة  هناك  أن  إلى  الفتة  العام،  من 
على  الدراسات  من  مزيد  إلجــراء  التمهل 
ــع الــســوق خــاصــة مــع تــوقــع حــدوث  وض
في  والمتغيرات  المستجدات  مــن  كثير 
األميركية  العقوبات  جراء  المقبلة  الشهور 
األميركية–الصينية  التجارة  ومفاوضات 

ووضع اإلنتاج الليبي وغيرها من العناصر.

الــدولــي  فيينا  معهد  مــديــر  ــقــول  وي
شتيهرير:  االقتصادية،روبرت  للدراسات 
قوة  أثبتت  لألسعار  الداعمة  العوامل  إن 
إلى  األسعار  تأثيرها واستمراريتها في دفع 
مستويات قياسية غير مسبوقة هي األعلى 
يأتي  وبالتأكيد  الماضي،  العام  نهاية  منذ 
في مقدمتها اتفاق خفض اإلنتاج بين دول 
في  بالفعل  نجح  الــذي  »أوبك«وخارجها 
إلى  المخزونات  المعروض، وجذب  تقليص 
المتوسط  المستوى  من  تدريجيا  االقتراب 

في خمسة أعوام.
المنحنى  يتحول  أن  »جولدمان«  ويتوقع 
الصعودي لبرنت إلى الوضع الذي يقل فيه 
السعر  عن  اآلجلة  العقود  في  النفط  سعر 
وكالة  رأت  ــذي  ال الوضع  وهــو  الــفــوري، 

»رويترز« أنه يقود إلى »سوق أكثر شحا«.
أن  جولدمان  توقع  ظل  في  ذلك  يأتي 
العالمية تشهد عجزا في  النفط  تظل سوق 
يوميا  برميل  مليون   0.5 بحوالي  المعروض 
البنك  ويتوقع  السنة.  من  الثاني  الربع  في 
اآلن بلوغ أسعار برنت في الربع الثاني 72.5 
دوالر للبرميل مقارنة مع 65 دوالرا للبرميل 
سابقا. لكنه أبقى على توقعاته لسعر برنت 

في 2020 عند 60 دوالرا للبرميل.
إف«  إم  »إل  شركة  رئيس  نائب  واعتبر 
النمساوية للطاقة مفيد ماندرا أن »اجتماع 
جدة  في  اإلنتاج  لمراقبة  الوزارية  اللجنة 
الموسع  المنتجين  واجتماع  المقبل  الشهر 
في فيينا يونيو المقبل، سيعقدان في أجواء 

أكثر وضوحا في سوق النفط الخام«.

قطاع  من  البلقان  منطقة  في  الصين  استثمارات  تثير 
االتحاد  قلق  السريعة،  والــطــرق  الجسور  إلــى  الفحم 
األوروبي. وكان الغرب يعتبر لفترة طويلة أن روسيا هي 
جنوب  في  والفقيرة  الهشة  المنطقة  هذه  في  منافسته 

شرق أوروبا.
عازمة  وهي  ووازن  جديد  العب  هي  الصين  أن  غير 
لتطوير  جدا  الفقيرة  المنطقة  هذه  في  االستثمار  على 
المأزومة، وفق  الضعيفة ودعم صناعاتها  التحتية  بنيتها 

تقرير بثته وكالة »فرانس برس«.
وبالطبع، تشكل استثمارات االتحاد األوروبي المباشرة 
مقدونيا  وشمال  ومونتينيغرو  والبوسنة  صربيا  في 
األجنبية، وهو  االستثمارات  %70 من  وألبانيا وكوسوفو، 
الصينية  االستثمارات  %1 من  نسبة  بكثير من  أكبر  رقم 
 2007 بين  للفترة  األوروبية  المفوضية  معطيات  بحسب 
و2016. لكن منذ ستة أعوام، يبدو الصينيون نشيطين، 
لها  سمحت  مخفضة  بفوائد  قروض  خالل  من  خصوصا 

بمنافسة االتحاد األوروبي.

المدينة استفاقت
أكبر مصنع  تحتضن مدينة سميديريفو في شرق بلغراد 
فوالذ في صربيا، وقد اشتراه الصينيون. ويتدخل العامل 
نسميهم«.  كما  »أصدقاؤنا  مستدركا  ماتيتش  زوران 
إلنقاذها  اس«  آي  بي  »اتش  لمجموعة  امتنانه  ويبدي 
المعمل الذي يعمل فيه مع خمسة آالف شخص آخرين، 

من اإلفالس، عبر إنفاق 46 مليون يورو.
ويشرح زميله نوفيتشا ديوردفيتش أثناء وقوفه تحت 
أن  للموقع،  الرئيس  الباب  عند  المرفوع  الصين  علم 

»األجور تدفع بشكل منتظم. استفاقت المدينة«.
وقبل عامين من وصول الصينيين، انسحبت األميركية 
»يو اس ستيل« وباعت الموقع وديونه بسعر رمزي إلى 
الشركة  باسم  متحدث  أعلن  واليوم،  الصربية.  الحكومة 

إنها تنمو وعائداتها ارتفعت بنسبة 37%.
ودفعت »قصة النجاح« هذه الرئيس الصربي ألكسندر 
باستثمار   2018 عام  الصينيين  إقناع  إلى  فوتشيتش 
منجم النحاس في بور بجنوب البالد. وبات يدفعهم نحو 
بلده  بتحول  ويحلم  المتقدمة  التكنولوجيا  في  االستثمار 

إلى مركز لتطوير »سيارات طائرة«.
أوروبا.  جنوب  إلى  دخول  باب  البلقان  منطقة  وتشكل 
تبتغي  التي  الجديدة«  الحرير  »طرق  من  مهم  جزء  وهي 
األمر  هــذا  ويثير  صادراتها.  لتطوير  تشييدها  الصين 
االتحاد  لتوسيع  األوروبــي  المفوض  ويعبر  بروكسل.  قلق 
يوهانس هان في حديث لـ»فرانس برس« عن »القلق من 
اآلثار االقتصادية-االجتماعية والمالية التي يمكن أن تترتب 

عن االستثمارات الصينية« في هذه المنطقة الفقيرة.

دبلوماسية الديون
حيث  الصغيرة  مونتينيغرو  إلى  األوروبي  المسؤول  يشير 
من  بالمئة  سبعين  إلى  وصل  حتى  العام  الدين  تفجر 
قرض  على  الدولة  حصلت  بعدما  المحلي  الناتج  إجمالي 
الصينية  المصارف  أحد  من  يورو  مليون   800 من  بأكثر 

بغية فتح طريق سريع في جبالها.
ويقول  الــديــون«.  »دبلوماسية  شبح  يلوح  وبذلك 
ترافقها  الصينية  االستثمارات  »هذه  إن  هان  يوهانس 
»تحسين  هــدف  ــه،  ل وفقا  يضع،  مــا  روابـــط«،  غالبا 

االستقرار والتنمية االقتصادية للبلقان« في خطر.
في  الصينية  بالشؤون  المتخصص  يشرح  ذلك،  برغم 
مركز كارنيغي-تسينغوا للسياسات العالمية، مات فرشن، 
أن دول البلقان العاجزة ماليا، ال باب أمامها نحو األسواق 
هدف  للخطر  يعرض  أن  يمكن  وهذا  األوروبية،  المالية 

»تحسين االستقرار والتنمية االقتصادية في البلقان«.
وقال مات فيرشن الخبير في شؤون الصين في المركز 
إن  الشاملة«  للسياسة  سنتر  تسينغوا  »كارنيغي  الفكري 

دول البلقان مفلسة وال تستطيع الوصول إلى أسواق المال 
األوروبية »ليست في موقع يسمح لها برفض المال«.

بال  تأتي  األموال  هذه  أن  األمر  أهمية  من  يزيد  وما 
أولويات  إحــدى  الفساد،  مكافحة  مجال  في  التزامات 
االتحاد األوروبي في المنطقة. وسوف يشكل ملف »طرق 
الحرير الجديدة« موضوعا رئيسا في قمة »16+1« التي 
بكرواتيا، وتجمع  الجمعة في مدينة دوبروفنيك  ستنعقد 

الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية.

وبين 2007 و2017، أعلنت الصين عن قروض بقيمة 
ثلثها  الدول،  هذه  في  إنشائية  لمشاريع  يورو  مليار   12
 )21%( الثاني  المركز  البوسنة في  لصربيا وحدها. وتأتي 

ثم مونتينيغرو، بحسب البنك األوروبي لالستثمار.
الفحم  مصانع  مجال  في  نشطا  العبا  الصين  وتعد 
الحيوية إلنتاج الكهرباء في البلقان، بينما يسعى االتحاد 
األوروبي إلى إقناع الحكومات باالبتعاد عن هذه الصناعة 
تقديم  عن  البوسنة  نواب  األمر  هذا  يثن  ولم  الملوثة. 
مصرف  من  لقرض   100% بنسبة  حكومية  ضمانات 
614 مليون يورو لتحديث مصنع للفحم في  صيني يبلغ 

توزال.
أن  بذريعة  ــراءات  إجـ ــة  ــي األوروب السلطات  وبــدأت 
األوروبية  القوانين  تنتهك  البوسنية  الدولة  ضمانات 
الوزراء فاضل نوفاليتش  المجال. بيد أن رئيس  في هذا 
تاريخي  »حـــدث  بــأنــه  الصيني  ــقــرض  ال ــذا  ه يصف 
 40 منذ  مماثال  استثمارا  نعرف  »لم  وقــال  للبوسنة«. 

عاما«.

»الصدمة والرعب« تقود توقعات أسعار النفط العاملية

استثمارات الصني تتسلل إلى أوروبا عبر بوابة البلقان

فيينا–الوسط

القاهرة–الوسط

 < وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

 < عمال في مصنع في مدينة سميديريفو يرفعون صورا للرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس وزراء صربيا في حينه ألكسند فوتشيتش في 19 حزيران/يونيو 2016

موسكو تدرس »جميع الخيارات«

وسط مخاوف من »دبلوماسية الديون«

محلل: العوامل الداعمة 
لألسعار أثبتت تأثيرها في 
الدفع إلى مستويات قياسية

البلقان باب دخول الصين 
إلى جنوب أوروبا وهي جزء مهم 

من »طرق الحرير الجديدة« 

 < ديفيد مالباس

 < مضخة وقود في فنزويال



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

السنة الرابعة
العدد 177

اخلميس
5 من شعبان  1440 هــ

11  أبريل 2019 م 10

عرب

آمنة القلفاط

ميالد عمر المزوغي

المتصدرين  تنهي  معجزة  السماء،  من  معجزة  نزول  ينتظر  الكل 
المشهد السياسي في ليبيا، معجزة تجمع كل السالح، الكل يتمنى 
وينتظر معجزة من السماء لكي تختفي ماليين قطع السالح، يعيش 
الهادئ.  بنومهم  ومتنعمين  األمن  في  رافلين  بعدها  الليبيون 
السيولة  توفر  معجزة  المشتت.  وتلملم  المبعثر،  تجمع  معجزة 
والسفر والطيران والخدمات، فهم، أي الليبيون، لطفاء ومسالمون 
يكفي  وهذا  وطمأنينة،  براحة  العيش  ويستحقون  جدًا  وطيبون 

عليها. للحصول 
الليبيون ال يريدون األحزاب السياسية، فهم يرونها السبب في 
ما آل إليه حالهم نتيجة االنتخابات، الليبيون ال يريدون الجماعات 
المسلحة والميليشيات، لكنهم ال يمانعون في صرف الرواتب لهم، 
ميزانية  جل  لكن  الهشة،  التحتية  البنية  من  يشتكون  الليبيون 
أكثر  يتقاضى  بعضهم  إن  بل  عمل،  دون  لمرتبات  تذهب  الدولة 
ولكنهم  والدخيل،  باألجنبي  االستقواء  يلعنون  إنهم  راتب،  من 
الهبات  لهم  ويقدم  األجنبي  هذا  يساعدهم  أن  يمانعون  ال 

والمساعدات، ويقصف بعضهم ألنه عدو بعضهم اآلخر.
ينتظرون  لكنهم  دستورية،  مدنية  دولة  يريدون  الليبيون 
عليها.  متفق  غير  الدستور  مواد  أهم  إن  إذ  السماء،  من  معجزة 
البعض،  المدن ال تعترف ببعضها  المواطنة، لكن  يريدون دولة 
البعض،  بعضهم  يرفضون  اآلخــر.  على  أحقيته  يرى  وبعضها 
السكاني،  وتوزيعهم  مدنهم  اختالف  وعلى  وأيديولوجيًا  فكريًا 
والريف  والقرية  للمدينة  تبعا  البعض  بعضهم  يصنفون  هم 

والقبيلة.
السابع  الفصل  ليبيا تحت  يعنيه وجود  ما  يعرفون جيدًا  إنهم 
في  السافر  تدخلها  يرفضون  لكنهم  المتحدة،  األمم  ميثاق  من 
أزماتهم،  لحلحلة  المقابل  في  شيئًا  يفعلون  ال  وهم  شؤونهم، 
سبقه  من  وكل  المتحدة،  األمم  مندوب  أن  يعتقدون  لكنهم 
اآلخر  بعضهم  ضد  لبعضهم  متحيز  وأنه  شؤونهم،  في  يتدخل 
عليه،  اتفقوا  ما  ينسون  ثم  اليوم،  يتفقون  هم  مواقفه.  كل  في 

وينكرونه اليوم التالي.
يلومون  وهم  بجدية،  السابقة  االنتخابات  في  يشاركوا  لم  هم 
ينتظرون  فقط  إنهم  شيئًا،  يفعلون  ال  أنهم  الغريب  انتخبوا.  من 
معجزة من السماء، لتنهي مجلس النواب ومجلس الدولة وتقضي 

على كل األحزاب وكل الساسة وكل مندوبي األمم المتحدة.
هم يريدون راتبًا بال عمل، وسيولة ال تنقطع، وسياسة مرنة بال 
سياسيين، ودستور لدولة مواطنة ال يسمح بمن يختلف فكريًا، من 

أهلهم، للعيش معهم.
فما  المحللين،  اإلذاعية وجميع  المحطات  إنهم يصدقون جميع 
إن يقتنع أحدهم بوجهة نظر حتى ينسفها، ويتبنى أخرى فورًا، هم 
ال يريدون عودة الديكتاتورية، لكنهم يصفقون بإصرار ويمجدون 
أشخاصًا. هم يريدون حرية وديمقراطية وأمانًا ومواطنة ودستورًا 
معجزة  ينتظر  وكلهم  ذلك،  يردد  كلهم  وعدالة،  سلميًا  وانتقااًل 
ليتحقق ذلك. هم ال يريدون البدء من البداية، وال فهم واستيعاب 

تبعات ما مر بهم، كل شيء ممكن، وكل شيء مرفوض.
والحالة  يتأتى  ال  ولكنه  الهين  باألمر  ليس  الدول  بناء  أن  أكيد 
غيره،  من  الصديق  نعرف  وال  فراغنا  في  الكثيرون  يتوغل  هكذا، 
تمر  األيام  أن  نعي  أن  دون  تضربنا  والتوهان،  الفوضى  من  حالة 

وفرص اليوم لن تكون متاحة غدًا.
إنهم يتذمرون من كل الموجود، وال يعتبرون من دروس وعبر 

الماضي. وال سبيل لحل المعضلة، إال معجزة من السماء!

تزوج  الذي  الرجل  قصة  يسمعون  كانوا  جيلي  من  هم  الذين 
يحب  الولد  وكان  وحيدا،  ولدا  منها  فأنجب  »يميم«  من  امرأة 
كتفيه  على  مرة  ذات  حمله  والــده  أن  ويحكى  بشدة،  األكل 
يقول  ما  كثيرا  االبن  وكان  بعيد،  مكان  إلى  به  وسار  )عنقرته( 
ألبيه إنني جائع واألب يلهيه بأنه قريب من وصول مكان يجد 
فيه طعاما ليأكله، ويبدو أن المكان كان بعيدا ولم يتحمل االبن 
بابنه  األب  رمى  عندها  والده،  أذني  قضم  أن  إال  منه  كان  فما 
ويحكى  فمات.  صلبة  كانت  أنها  يبدو  التي  األرض  على  بقوة 
شارف  إذا  منهم  المريض  أن  »يميم«  المنطقة  تلك  أهل  عن 
على الموت قام أهله بذبحه وأكله. لم نكن نصدق تلك الحكاية 
الذهاب  الصغير من  تخويف  الخرافات ألجل  نوعا من  ونعتبرها 

إلى أماكن بعيدة ال يعرفها فقد يكون بتلك المنطقة أشرار.
الذي جعلني أسرد هذه »الخرّافة« هو ما شاهدناه في بداية 
األحداث في ليبيا عن قيام البعض بالتمثيل بجثة أحد األشخاص 
بأجمعه  العالم  ومسمع  مرأى  على  يلوكه  وأخذ  القلب  وإخراج 
يتكرر  سنتين  وبعد  الرأي،  في  معه  يختلف  لكونه  إال  لشيء  ال 
المشهدين  كال  وفي  سورية.  آخر،  مكان  وفي  المشهد  نفس 
التي  القصة  أن  يبدو  رهبة،  المشاهد  ليزداد  التكبير!  نسمع 
منتشرون  يميم  عرب  أن  يتبين  كما  حقيقية،  نسمعها  كنا 
من  ذكاء  أكثر  هؤالء  وأن  واإلسالمي،  العربي  العالم  أرجاء  في 
السيخ الذين يحرقون الجثث، فعرب يميم يستفيدون من الجثة 
)يبدو أن لحم البشر أفضل من لحم الحيوان(. فال لزوم للمقابر 
الكبرى  بالمدن  خاصة  األرض  من  كبيرة  أجــزاء  تغطي  التي 
نشروا  هؤالء  إن  وحيث  األراضي،  ألسعار  الفاحش  االرتفاع  مع 
وصورة– )صوت  المختلفة  اإلعالم  وسائل  على  به  يقومون  ما 
دعاية( فال شك أن الغرب سيستعين بهؤالء ويمنحهم اإلقامة 
الجثث، حيث إن أسعار األراضي هناك  الجنسية للقضاء على  أو 
جد مرتفعة، ومنذ مدة لجأ الغرب إلى أسلوب حرق الجثث أسوة 
يستخدمهم  قد  أو  للميت،  كتذكار  بالرماد  واالحتفاظ  بالسيخ 
المحكوم عليهم بمدد طويلة والمؤبدة ألنهم  الغرب في أكل 
الدولة أمواال طائلة نتيجة بقائهم  )المساجين( يكلفون خزينة 
هؤالء  فإن  البشر  بفضالت  تقتات  الخنازير  فكما  السجون.  في 

يقتاتون البشر أنفسهم.
نظر  في  مسخرة  والمسلمون  العرب  أصبح  لقد  فأقول  أعود 
يعيدون  الهمج  فهؤالء  باحتقار،  إليهم  ينظر  أخذ  الذي  العالم 
إلينا اليوم قصة مشهد مقتل حمزة وقيام هند بنت عتبة بشق 
صدره واستخراج قلبه ولوكه، ال شك أننا ال نلومها ألنها كانت 
أما هؤالء  قلبها.  إلى  اإليمان  الجاهلية ولم يدخل  تعيش عصر 
ويدينون  للناس  أخرجت  أمة  خير  إنهم  أنفسهم  عن  فيقولون 
من  البعض  ويحرر  البشرية  لكافة  هدى  جاء  الذي  باإلسالم 
أمهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس  استعبدتم  »متى  الغير  جبروت 
شورى  وأمرهم  المشط،  كأسنان  سواسية  والناس  ــرارا«  أح

بينهم، دين التسامح.
وبعد، هذا ما ينتظر كل من يخالف هؤالء الرأي، الذين يسعون 
)اإلمارة اإلسالمية(  الموعودة  إقامة دولتهم  إلى  بكل جهدهم 
تصرفات  جاوزوا  )ألنهم  المختار  اهلل  شعب  الحقيقة  في  فهم 
أرجاء  كافة  في  األمن  الستتباب  منزلون  مالئكة  إنهم  اليهود( 
الكون وما يرونه هو الحق لتطبيق الشريعة اإلسالمية والدين 

منهم براء.
أليس هذا مصيركم المحتوم، فماذا تنظرون؟.

عبدالكافي المغربي

الجزائر عند نقطة الغليان.. 
واحتماالت تصاعد األزمات في املنطقة

المعقد ما كان ليلينَ ويدفع برئيسه إلى الظل، إن لم 
يأمر قائد الجيش أحمد قايد صالح الكيان الدستوري 

األعلى بإقالة الزعيم السابق.
أن  يصعب  القاطعة  السياسية  الثورة  أن  ونعلم 
لتقسيم  السعي  ينجح  فيما  كاملة  أهدافها  تحقق 
متأججة  وحماسة  جائشة  عاطفة  تلهبه  الذي  الشعب 
جعلت أهل ليبيا يلوحون بأعالم دول كان وال يزال آخر 
غير  معارضة  وبين  حكامهم.  العرب  يحكم  أن  همها 
العسكر  وكونتات  السلطة،  شريفة رضعت من حليب 
كتلة  تنظمه  لم  سائب  وجمع  ينقرضوا،  لم  الذين 
يتصاعد  سياستها،  منها  تستقي  معالم  لها  تمثيلية 
احتمال تفرق التكتل الشعبي الذي كان منسجما إلى 
خارطة  عن  بالوكالة  الدفاع  وزير  فيه  تحدث  تاريخ 
قلب  باتجاه  الدفع  جهود  تشتت  خطر  ويبرز  طريق، 
مع  خاصة  وفساد،  بانتهاكات  المتهم  الحكم  نظام 
ارتفاع أصوات تصف نفسها باالتزان تقبل بما يمليه 
السياسية  والقوى  الشعب  وتحث  الجيش  قائد  الوزير 
يجري  حتى  الممكنة  الحلول  وتبني  استيعاب  على 

التحول بسالسة إلى الجمهورية الثانية.
وليست أية ثورة جادة تفرض عليها شروط قبلية 
الطرف  كان  إذا  خاص  وبشكل  كائن،  طرف  أي  من 
عنصرا فاعال في االختناق الذي فجر الغضب في البلد 
النظام  استدامة  من  يتكسب  كان  وإذا  المغاربي، 
القديم ويتلقى دعما صريحا من قوة ما زالت ترى أن 
الجزائر  البالد، وترتبط مع  لها مصالح استثنائية في 
بعالقة بطريركية كولونيالية ال تخفى على المتأملين، 
والذي يمُْثل آية على كفاية االستعمار في جمع قواه 
السرية لضرب االستقالل في كل بلد نسفا لما تحمل 
من كلفة للفوز به. فإذا كان ما نخشى فإن الثورة لن 
الجزائر من  تخرج  ولن  للدولة،  العميق  الجهاز  تجتاح 
هذه العتمة الكئيبة التي نسجتها اإلمالءات الخارجية 
والتواطؤ الداخلي، كما ينص بيان المنظمة الوطنية 
مآل  ينكشف  وحتى  التحرير.  حرب  في  للمجاهدين 
المتفائلة  التقديرات  فإن  الجزائر،  المأزوم في  الوضع 
قد ال تصوب على جري العادة إذا ثارت العرب، ونحن ال 
نعرف عن التعليم بل وعن أي جانب من جوانب الحياة 
التعتيم  من  عقود  أثر  من  القليل،  أقل  إال  الجزائرية 
والتغييب جعلت الجزائر أكثر البلدان العربية غموضا 
وانغالقا، لكن سنفترض أن الحالة الفكرية في البلد ال 
تتميز عن الواقع المخيب السائد في سائر أنحاء العالم 
المطالعة،  عن  شامل  عزوف  يلخصه  والذي  العربي، 
ونظم تعليمية تزداد تعفنا، وانسداد اقتصادي وتذمر 

ينذر في كل وقت باالنفجار.
الذي  الراهن  والنظام  العربي،  السلم  أن  يبدو 
وأحــالف  عسكرية  انقالبات  اتفق  كيفما  شيدته 
مواالة للغرب، وكذلك العالقة المتوازنة بين الشعب 

شوارع  اضطربت  التوقعات،  لكل  مخالف  تحرك  في 
الشعبي،  االحتجاج  بأصوات  الجزائرية  الواليات  مدن 
وحشد فيها أنصار ثورة »االبتسامة« زخمهم الشعبي 
وذلك  الشامل،  الجذري  بالتغيير  مطالبين  الضخم، 
بعد شهرين من انطالق دعوات لالحتجاج لم تصادف 

مُلَّبين في آنها.
وتَضِيق الجزائر منذ انقسام حزب »جبهة التحرير« 
بومدين  هواري  بانقالب  االستقالل  حكومة  وسقوط 
»الهوارية«،  االشتراكية  المغامرة  1965، وفشل  عام 
بعهد طويل ممتد من السياسة األحادية المضطهدة 
للشعب، وفساد متوحش، وأليغركية عسكرية مشكوك 
في  أمل  أي  تجعل  أن  دأبها  كان  للوطن،  والئها  في 
خطوط  يتجاوز  ال  حتى  النظر  ويقلب  يتردد  التغيير 

االتزان العقالني.
الجزائري  الشباب  أن  قلنا  إذا  بمبالغين  ولسنا 
في  المسبوق  غير  تحركه  في  الواقع  حــدود  تجاوز 
 88 احتجاجات  عن  يميزه  الــذي  العام،  هذا  مطلع 
الحاضرة  التمثيالت  الغالب  اإلسالمي  الطابع  ذات 
والحركات  لألحزاب  شامل  وتنوع  بوفرة  الشارع  في 
كان  أقلنا  فليس  بقوة.  المرأة  ومشاركة  العلمانية، 
حتى  مطالبه  على  ويصر  سيصمد  الشعب  أن  يظن 
تميل معه المؤسسات الرسمية التي حاولت التغطية 
أمرها،  من  كان  ما  أول  في  الشعبية  التحركات  على 
السودان  في  كإخوانهم  الجزائريين  أن  رأينا  وإنما 
وبين  بينهم  وسيخلى  واستكبارا،  عنتا  سيصادفون 

الشارع حتى تبرد عنهم فورتهم.
الرئيس  بإسقاط  توج  الجزائريين  صبر  أن  وبرغم 
الذي حكم البلد بالتزوير منذ نهاية الحرب في مطلع 
األلفية، فإن لنا مبررات تسند تشككنا إزاء إمكان نجاح 
أن تصطف  واحتمال  الجزائر  الديمقراطي في  التحول 
ودولة  اإلنسان  حقوق  حماية  في  تونس  الجارة  مع 
في  نشهده  أصبحنا  ما  أن  برغم  أيضا  ذلك  النزاهة، 
منا  يخطف  مشحون  غير  وحــوار  انفتاح  من  الجزائر 

األنفاس.
إن المراقب لهذه االنتفاضة التي حث مصطفى عبد 
الجليل الجزائريين عليها في سبتمبر 2011 فلم يجد 
سامعين، يعرف - ويأسف لمعرفته- أنها قد ال توفق 
الجهود  كل  وأن  لفصولها،  سعيدة  نهاية  كتابة  في 
الموجهة في حراك لم يجمعه إيعاز خارجي قد تبددها 
القوى المضادة والدولة العميقة التي تدعمها الجهة 
أن  الــدوام  على  والعازمة  الردعية  للقوة  المحتكرة 
يكون لها رأي في الشأن السياسي، والتي ما انتقدها 

أحد إال وكان عليه تسديد كلفة باهظة.
منذ  الواضحة  الشعبية  للمطالب  االستجابة  أتت 
فقد  هذا  يكف  لم  وإن  جدا،  متأخرة  فبراير   16 يوم 
جاءت بالتقسيط. وفوق هذا كله فإن جهاز بوتفليقة 

التفاهم  من  مستدام  مستقبل  لضمان  والحكومة 
تفسخ  بعد  »االنهيار«  طور  في  اآلن  يمر  واالستقرار، 
شعوبنا  بموجبه  تنازلت  ــذي  ال االجتماعي  العقد 
مقابل  العسكرية،  للقيادات  المدنية  حقوقها  عن 
إسرائيل  مع  الصراع  وحسم  العربية  الكتلة  جمع 
الوعي  بتدني  وتشي  ظالمة  قسمة  هذه  تكن  )وإن 
غايته  بلغ  بسط  وفي  العربي(.  للمواطن  السياسي 
المحاضر في جامعة   Eugene rogan الدكتور  أحاط 
 ،Arabs: a history أكسفورد وصاحب الكتاب المهم
 the past and future of the« في محاضرة بعنوان
Arabs ألقاها على طالب جامعة New England في 
مدينة طنجة المغربية بهذه الحالة حيث أشار إلى أن 
سلسلة اإلخفاقات وعلى جميع األصعدة التي سجلتها 
االحتقان  من  حالة  إلى  قادت  العربية  الجمهوريات 
امتداد  على  استقرارا  تعرف  لم  منطقة  في  الخطير 
تاريخها، وهذا الوضع أخذ يتجلى للباحث ويبدأ عصرا 
جديدا من تاريخ العالم العربي وصفها قائال: »اليوم 
عقود  لمدة  خضعت  التي  العربية  الشعوب  تصطدم 
ضمير  يغزها  لم  أيضا  ولكن  عجزت  سياسية  لسلطة 
لسد عجزها عن تلبية احتياجات المواطنين والتصدي 
يجعلنا  ما  حياتهم،  الشباب  على  ينغص  الذي  للفقر 
الجمهوريات  في  خاص  نحو  وعلى  العرب،  أن  نعتقد 
التي لم تمتص الغضب بتجاوز التحديات االقتصادية، 
القائم  االجتماعي  »النظام  انهيار  مرحلة  دخلوا  قد 
بها  مرت  والتي   ،)the social order status quo(
محكوما  وكان  عشر،  التاسع  القرن  طول  على  أوروبا 
أهلية  وحرب  عالميتين  حربين  إلى  تدفع  أن  عليها 
ضارية في إسبانيا. وال شك أن سير العرب نحو التغيير 
السياسي والنهضة الشاملة سيواجه صعوبات، خاصة 
وأن العسكريين في أكثر من بلد متورطون في الفساد 
بأن  يسمحوا  لن  وهم  شعوبهم  لحقوق  ومنتهكون 
باالمتيازات. هذا هو  الذي يخصهم  الواقع  يزول هذا 
بثقة  تخطو  التي  تونس،  عدا  ما  بلد،  كل  في  الحال 
نحو مستقبل الديمقراطية والعدالة والحكم المستنير. 
أمام  بحكومات مسؤولة  المنطقة  إن مطالب شعوب 
المصير  يخص  فيما  الشارع  وباستفتاء  مواطنيها، 
الخارجية  التدخالت  أثر  وتخفيف  للعرب،  المشترك 
دولها،  سياسة  صناعة  في  خاص  نحو  على  والغربية 
هذه المطالب ستظل تلهم الشباب العربي خالل هذا 
مغاير  واقع  فرض  نحو  الطويل  طريقهم  في  القرن 
من  أكثر  سقوط  تركه  الذي  الفراغ  يكن  وإن  تماما، 
الربيع  لثورات  االبتدائي  النجاح  بعد  استبدادي  نظام 
العربي قد شغره رجال تدرعهم أسلحتهم، وتعوزهم 

الرؤى واألفكار.

لسنا بمبالغني 
إذا قلنا أن الشباب 

الجزائري تجاوز 
حدود الواقع 

في تحركه غير 
املسبوق في 

مطلع هذا العام

اليوم تصطدم 
الشعوب العربية 

التي خضعت 
ملدة عقود 

لسلطة سياسية 
عجزت ولم 

يغزها ضمير 
لسد عجزها عن 
تلبية احتياجات 

املواطنني

أبريل.. أقسى الشهور

مجلس  من  عضٍو  بقيادة  المضاد  العسكري 
العام  في  أغسطس  في  والمُفشّل  االنقالب 
الطالبية  باالنتفاضة  الممانعات  لتتوّج  ذاته. 
 .1976 يناير  في  النقابية،  بالحقوق  المُطالبة 
من  السابع  في  المضاد  العسف  قمعها  التي 
الشاعر  نبوءة  فتتحقق  ذاته  العام  في  أبريل 
ـ التي:  إليوت بقصيدة األرض الخراب ـ الضياع 
تراوح بين االستبصار والسخرية، وتقتبس رموزًا 
متعددة  ومرموزات  وإشــاراتٍ  للثقافاتٍ  عابرة 
المبتدئة  الشهيرة:  عباراتها  من  وملتبسة. 
بـ  والمنتهية،  الشهور«  أقسى  يا  »أبريل  بها 

»سأريك الخوف في قبضة من غبار«.
في مساء الربيع المغبش بألوان الغروب في 6 
أبريل 1976 كنت أسكن المبيت الُطالبي الذي 
ملكها  بمزرعة  زيتون  أشجار  أطالل  على  بني 
في  االستعماري  الزمن  في  إيطالي  مستوطن 
كنت  بنغازي،  بمدينة  بالفويهات،  الغربي  الحي 
المقابلة،  العمارة  إلى  سكني  شرفة  من  أطل 
للباحة  فأري صديقي وجاري في طرابلس يخرج 
يتسمّع من راديو ترانزستور على كتفه لخطاب 
شنق  ذكرى  في  سلوق  ببلدة  الليبي  الدكتاتور 
المختار،  عمر  االستعمار  ضد  الليبي  المناضل 
الجامعة  لتطهير  الطالب  ألنصاره  نداءه  ليوجه 
المتعفن..  الرجعي  اليمين  بفلول  ممن سماهم 
عددٍ  ضمن  ذهبت  أبريل،   7 الثاني  اليوم  في 
مما  خيفًة،  المتوجسين  الطالب  من  قليل 
سيحدث ذلك اليوم في الجامعة، وأنا أسير شّاقًا 
اتجاه  في  لهيب  من  وشواظ  عجاج  من  طريقًا 
المكتبة المركزية، لمحت على العتبات السوداء 
للمبنى المهيب، شرذمة من الُطالب الذين لبوا 
نداء قائدهم مساء 6 أبريل، كانوا يهتفون وقد 
بدت على وجوههم مالمح القلق المشوب بعنف 
ملوّحين  قبضاتهم  يرفعون  وكانوا  مكظوم، 
سقط  أحدهم  إن  بل  الساخن،  الهواء  في  بها 
موكب  واإلرهاق. وصل  التوتر  من  عليه  مغمىً 
وإحداها  من  العسكرية  الرنجروفر  سيارات  من 
قبيلته  من  الحُرّاس  به  يحيط  الدكتاتور  هبط 
الــبــداوة  مالمح  تبدو  وجوههم  سحن  على 
جادًّا  عبوسًا  المكتبة  درج  صعد  والغطرسة، 
في  تقاطروا  الذين  طالبه  كعادته  يحيي  فلم 
اتجاه  في  وسرت  انشغالهم  انتهزت  اتجاهه.. 
السيارات وتطّلعت عبر زجاج نافذة سيارته ألرى 
في  المباع  الفليدجا  نوع  من  مالبسه  حقيبة 
جرده  طرف  منها  يبرز  الشعبي،  المُشير  سوق 
قِدرٌ  أثارني  ما  بتوكمية،  معقود  الربيع  نسِج 
يماثل قدرا كنا نطبخُ فيه طعام نُزه الربيع يقبع 

بجانب الحقيبة مسوّدًا بالسخام.
إليوت  يقرأ قصيدة  أبريل تدهش من  قسوة 
للمرة األولى، ولكن المفارقة تظل فاعلة طوال 
المقيمين  البشر  إنها تختصر مأساة  إذ  القراءة، 
االنهيارات  أرض  الــخــراب،  األرض  يباب  في 
المادية والمعنوية التي نتجت عن الدمار بسبب 
مفارقتها  أن  كما  مصدره.  كان  مهما  العنف 

فبراير،  بمنتصف  عادة  ليبيا  في  الربيع  يتنفس 
للصيف،  أبريل ممهدًا  بمنتصف  أزاهيره  وتذبل 
 2019 العام  هذا  وغّلة  الغّلة..  نضوج  أشهر 
المؤتمر  موعدها  سيكون  المرتقبة  السياسية 
أبريل.  بمنتصف  والمفترض  الجامع  الليبي 
األزمة  في  الضالعة  الدولية  القوى  أن  ويبدو 
ليكون  األبريل  هذا  في  أمرها  حزمت  الليبية 
تصدروا  الذين  الليبيين  على  الشهور  أقسى 
في  الليبي  بالمصير  للتالعب  العبثي  المشهد 
 2011 االنتقالي  المجلس  اليباب« من  »األرض 
عام  وطني  مؤتمر  االنتقالية  األجسام  كل  إلى 
في  توازى  دولة،  ومجلس  برلمان  إلى  انشعب 
ليبي  وجيش  رئاسي.  مجلس  معهما  االشتغال 
باسم  الناطق  أعلن  ليبيا  شــرق  في  مزعوم 
 2019 أبريل   3 األربعاء  الحربي،  إعالمه  شعبة 
أمريكيًا  المستهجن  العسكرية  وحداته  تحرك 
لتطهيرها  الغربية،  المنطقة  اتجاه  في  وأوروبيًا 
حسب ادعائه مما تبقى من الجماعات اإلرهابية 
طرابلس.  العاصمة  أوكارها  آخر  في  الموجودة 
في  إليوت  عنهم  عبر  البرّية  في  أصوات تصرخ 
في  الخوف  بـ »سأريكم  اليباب  أو  الخراب  أرضه 

قبضة غبار«.
أكتب  عندما  نفسي،  وأعني  جيلي  عن  أتكلم 
ابتدأها  التي  أبريل  الليبية  الشهور  أقسى  عن 
حدث الشؤم فيما سمي بـ إعالن الثورة الشعبية 
ثنائية   .1973 أبريل   16 بالثقافية  وإرفاقها 
والتجهيل..  الدولة  بــإدارة  العصف  الفوضى: 
الممنوعين  المؤلفين  رأس  وعلى  الكتب،  بمنع 
الذي  سارتر،  بول  جان  الوجودي  الفيلسوف 
أن  أدبــي  ثانوي  بالثانية  الطالب  أنا  تجرأتُ 
بمسرح  بالحريّة،  الملتزم  أدبــه  في  أحاضر 
التي  المدينة  بطرابلس  النجار  علي  ثانوية 
كانت تتكدس فيها حتى ذاك الشهر، الكتب في 
وفي  المكتبات  وفي  العمومية  المطالعة  قاعات 
األكشاك وعلى المصاطب وفوق البسطات على 

أرصفة شوارع العاصمة الرئيسية.
لتأثيره البالغ في الشعرية العربية المعاصرة، 
ت.  أشعار  بترجمات  مُبكر  اطــالعٌ  لي  كــان 
الخراب  األرض  قصيدته  وكانت  إليوت،  س. 
نليّبها وقتها   ،The Waste Land:باإلنجليزية
التائه،  الليبي  الثقافي  الواقع  على  لنسقطها 
بإجماع  تُعّد  والقصيدة  الضياع.  أرض  فنقرأها 
على  المطوّلة  الشعرية  القصائد  أروعَ  الُقراء 
إبّان  عالمية،  شهرة  إليوت  مُكسبة  اإلطالق 
نشرها عام 1922 معبرّة عن خيبة أمل جيل ما 
تَقزٌزه،  أو  وقرفِهِ  األولى  العالمية  الحرب  بعد 
عالمًا  مصورة  السارتري،  الوجودي  بالمعنى 
العقيمة.  والشهوات  والذعر  بالمخاوف  مثّقاًل 
كون ينتظر إشارة ما تؤذن بالخالص أو تعدُ به.

نرحل عام 1974 إلى بنغازي لدراسة الفلسفة 
قمع  بضياع،  لنلتقي  ضياعًا  فنوّدع  بالجامعة، 
العسكري  بالتدريب  االلتحاق  الطالب من  تمنّع 
االنقالب  وتداعيات   ،1975 فبراير  الشتوي 

لم  وإن  والجغرافيا،  الثقافة  حــدود  تتخطى 
قادرون  فنحن  واالجتماع،  التاريخ  حدود  تتخط 
أن  وثقافاتنا  مواقعنا  اختالف  من  الرغم  على 
المبشر  الشهر  تجعل  التي  المأساة  عمق  ندرك 
الموت،  إيالم  مؤلمًا  والحياة  بالربيع  أوروبا  في 
يعبرّوا  أن  أرادوا  ُأفراد  من  واالنتقام  والعنف، 
عن رأيهم بصورة مغايرة قلياُل لرؤية الدكتاتور 
واأُلحادية،  األوتوقراطية،  باستبداد  المعمية 
ما  تُفسد  أن  في  المُبرّر  غير  الغرابة  وشطط 

توافق عليه االجتماع اإلنساني.
ما  غالبًا  ليبيا  أبريل  في  يتحرّك  الذي  الغبار 
التباسا  1976صــار  أبريل  ومنذ  عجاجًا،  يكون 
العنف،  لهستيريا  شؤم  وعالمة  مؤشرًا  بيئيًا، 
والتصفية واإلعدام لألعداء المصطنعين، بغرض 
رّص صفوف أنصار النظام من القبائل الموالية 
نقطة  لتسجيل  الثورية،  ولجانه  والمنتفعة، 
متقدمة في طريق الالرجوع عن االنتهاء في نفق 
المستحيل  بظالمه  أطبق  الذي  األوتوقراطية 
مقلب  فــي  أمــا  وأمـــل.  ضــوء  نقطة  آخــر  على 
هوميروس  كإلياذة  الكبرى  بنصوصه  الشعر 
ومعلقات  الفردوسي،  وشاهنامة  فرجيل  وإنيادة 
بها  نفسر  التي  الحرب  في  العربية  الجاهلية 
مفارقات  فإن  والسياسة.  التاريخ  أحداث  أحيانا 
وتغير  الخراب،  األرض  في  المزعوم  الغموض 
قصيدة  صيرت  مفاجئ،  بشكٍل  السارد  موضع 
الحديث. وأبرز  إليوت واحدة من عالمات األدب 
يجليه  كما  الطبيعة،  طقس  تبدّل  مفارقاتها 
هذا المقطع الذي نُرفق رموزه بمفردات ليبية، 
والمبتدئ بـ»أبريل أقسى الشهور، يخُرج الليلك 
الذكرى  يمزج  الموات،  األرض  من  )البقرعون( 
ـ  السفائن  على  معي  كنت  من  يا   )...( بالرغبة 
سفائن الصحراءـ« تلك الجثة التي زرعتها السنة 
هل  تــورق؟  بــدأت  ،»هــل  جنانك  في  الماضية 
المباغت  ـ  العجاج  ـ  أن  أم  السنة؟«  ستزهر هذه 
قد أقض مضجعها؟ »ابعد الكلب عنها،.. صديق 

البشر«.
حّلقت ليلة الغارة األميركية 17 أبريل 1986، 
على مرأى من أعيننا الطائرات العمالقة. إذ كان 
حيّنا السكني بين الموقعين المقصوفين مبنى 
األمن الخارجي ببن عاشور وثكنة باب العزيزية 
الساعة  كانت  الدكتاتور.  مسكن  يربض  حيث 
الصاحية  السماء  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة 
احتفاالت  المتبقية من  األضواء  بكشافات  منارة 
زلت  ما  ليلتها  كنت  مارس.   28 في  الجالء  عيد 
ساهرًا أقرأ في رواية دستويفسكي: »الشياطين« 
التي  المؤسسة  في  عملي  عن  معطاًل  كنت 
تسمّت وقتها )شعبة( الصحافة المعطلة، مجبرًا 
على التحوّل إلى معلم مدرسة في بلدية سوف 
أقسى  الليبي  أبريل  لمعتاد  واستثناًء  الجين. 
الشهور لم يصحبه عام الغارة عجاج يقبض على 

األنفس، وال صهد ينفخ من جحيم الصحراء.

يتنفس الربيع 
في ليبيا عادة 

بمنتصف فبراير، 
وتذبل أزاهيره 

بمنتصف أبريل 
ممهدًا للصيف

كنت أسكن 
املبيت الُطالبي 

الذي بني على 
أطالل أشجار 

زيتون بمزرعة 
ملكها مستوطن 
إيطالي في الزمن 

االستعماري 
في الحي الغربي 

بالفويهات

في انتظار املعجزة

نورالدين خليفة النمر

 الليبيون ال يريدون 
األحزاب السياسية، 

فهم يرونها السبب في 
ما آل إليه حالهم نتيجة 

االنتخابات

 الذي جعلني أسرد 
هذه »الخّرافة« هو ما 

شاهدناه في بداية 
األحداث في ليبيا عن 

قيام البعض بالتمثيل 
بجثة أحد األشخاص
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أعطوني ميتًا أخلق لكم جمعية

األزمة التي تطول تتفاقم

وآله،  األنبياء  خاتم  على  وتسلم  تصلي  التي  الدينية 
المكتسبة من دم  الشرعية  الصراع حول  وفي مثل هذا 
جانبا.  بالديمقراطية  األحياء  مطالب  توضع  »الشهداء«، 
التحكم  أو  األحياء  بالموتى إلدارة شؤون  التمسك  وهذا 
الوطني  المؤتمر  انتخابات  خسر  الذي  التيار  جعل  فيها 
يشكل كتلة ويسميها )الوفاء لدماء الشهداء( ويتمترس 
خلفها، بما يفسر المقولة الشعيرة »أعطوني ميتًا أخلق 
في  وقوف  أي  كتلة  أو  حزبًا  لكم  أخلق  أو  جمعية«  لكم 
وجهها أو تنافس معها يقع تحت طائلة هدر دم الشهيد.
استعانت النظم االنقالبية منذ ما بعد الحرب العالمية 
ضد  الوطنية  )الثورات  التاريخية  بمقدساتها  الثانية 
االستعمار، وتحرير فلسطين، والوحدة العربية ومواجهة 
شعائر  إلى  وحولتها  التراتيل(  من  وغيرها  اإلمبريالية 
وطقوس كي تبرر العنف الذي صاحب هذه األنظمة ضد 
الديمقراطي.  باإلصالح  مطالبات  أو  مخالفة  أو  نقد  أي 
يقول المفكر الجزائري، بومدين بوزيد، في صدد تعديده 
والعنف  بالقمع  العربية  النظم  ربطت  التي  للخاصيات 
»هذه األيديولوجيا الوحدوية أو المقاومتية تعطي أهمية 
ثقافة  تشكل ضمنيًا  وبالتالي  والبطوالت،  الحرب  لتاريخ 
للفعل  أهمية  إعطاء  معناه  ما  الموت،   = الضحية  تمجيد 
تتحول  هكذا  معين.  زمن  في  شرعيًا  كان  الذي  العنفي 
اليوم  قيم الجهاد والكفاح القومي عند السلطة العربية 
المعارضة  لقمع  ووسيلة  السياسي  لالرتزاق  مجال  إلى 

والتضييق في الحريات الفردية«.
وإذا ما سحبنا هذا التوصيف على يومنا هذا، فسنجد 
أن النظم القديمة تحاول إعادة إنتاج نفسها عبر ورثتها 
بما  أو  المؤامرة  نظرية  على  سياسيًا  يسترزقون  الذين 
بحجتها  التي  »المقدسة«  اإلرهاب  على  الحرب  يسمونه 
الحريات  وتضيق  معارض  تيار  أي  يقمع  جديد  ومن 
صناديق  عبر  وصــل  الــذي  الحاكم  ويتحول  الفردية، 
االقتراع، وفق دستور يضمن تداول السلطة، إلى مخلص 
ينشل  أو  المؤامرة  يحبط  كي  السماء  من  قادم  أوحد 
أوصله  الذي  الدستور  سلم  فيسحب  الفقر،  من  الشعب 

الدولة الليبية وحتى قبلها.
وإذا كان البنك هو الوطن فإن ما حقق ذلك: الساحر 
المقر  في  ليصب  ليبيا  أرض  من  ينبع  ما  البترول، 
عاصمة  تسمية  أن  ذلك  ويؤكد  البنك،  لذا  الرئيس 
لليبيا لم يتأكد لطرابلس إال لفترات قصيرة ومتقطعة، 
ففي البدء كان لليبيا عاصمتان هما طرابلس وبنغازي 
ثم البيضاء، وفي عهد الزعيم األوحد تسمى عاصمة، 
المدينة التي تخطر على باله وتروق لمزاجه مثل هون، 

ثم أخيرًا سرت مسقط رأسه.
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يرددها  ليبية  لحقائق  مقتضب  ملخص  تقدم  ما 
أجنبية  دول  وحتى  وإعالمها  وقادتها  ليبيا  سكان 
األممي  المبعوث  السامي،  المندوب  أما  وإعالمها، 
الختام،  وحسن  حديثه  بسملة  ذلكم  فــإن  لليبيا، 
أصابت  لعنة  كما  الليبي  الوطن  البنك/  أن  والغريب 
أيضًا دواًل غربية وزعماء مبرزين فيها، وحولت مقره 
قرر  كما  دولي  وإرهــاب  شرعية  غير  لهجرة  كقاعدة 
وكذا  شتى  دول  ذلك  وردد  وحلفاؤهم  األميركيون 

اإلقليم.
المفردات  أكثر  العجاف  السبع  السنوات  وخــالل 
سيولة  دينار،  دوالر،  في:  لذلك  تتلخص  المستخدمة 
وما شابه، أما االسم األيقونة للمرحلة فهو »الصديق 
الكبير« وقرينه لفظة »الفساد«!، ومن هذا فإن البنك 
المتخاصمون  يتبادل  ولــذا  المعارك،  أبو  المركزي 
التهم باعتبار الخصوم اللصوص، وكل ينفي عن اآلخر 

األيدلوجية والوطنية وكل ما في حكم ذلك.
القذافي  »كعكة  حول  مرة  من  أكثر  كتبت  لقد 

الذي يستمد شرعيته من  اإلمامة  في مواجهة نظام 
المقدس الديني، قامت النظم العربية ما بعد االستعمار 
الرموز  بهالة  واالستعانة  التاريخي،  المقدس  بابتكار 
التاريخية الميتة ومبدأ الكفاح الثوري، كي تنال الشرعية 
وما  هيمن  الذي  السياسي  الالوعي  بنى  ما شكل  وفقه، 

زال على حقب طويلة من تاريخنا.
األموات يحكمون األحياء، سواء أكانوا أولياء أو شهداء 
الشرعية  من  فيستعاذ  التاريخ،  من  بشرية  ــوزًا  رم أو 
النواب  مجالس  ومن  التاريخية،  بالشرعية  الديمقراطية 
المنتخبة بمجالس الشورى المطيعة، وتحت الفتة ضخمة 
أنواع  أعتى  تقام  بينهم«  شورى  »وأمرهم  بآية  مزينة 
تاريخ  في  ينبش  مستبد  فكل  الفردي،  الطغيان  نظم 
إقطاعيته ووجدان رعيته ليضع صورة ميت خلفه أو على 
العملة أو في واجهة خطاباته، ونصًا مقدسًا يقيه شرور 

الحداثة ونتاجات العقل السياسي الحديث.
التاريخ  ألغى  الذي  النظام  سقوط  بعد  شهدناه  ما 
والتجربة السياسية قبله وانتزع منه صورة عمر المختار 
االمتداد  تكون  كي  التاريخية  سياقاتها  كل  عن  معزولة 
النظام  لهذا  البديل  أن  شهدناه  ما  لشرعيته،  التاريخي 
لم يكف هو أيضا عن نبش المقابر كي يستدعي الموتى 
صور  ظهرت  جديد  ومن  الجديدة،  الشرعية  لكسب 
االستبداد  احتكار  من  الثوار  قبل  من  المستعاد  المختار 
لقداسته لتكون شعارا للتغيير، مصحوبا بالزمة أن هؤالء 
أن يطلق هذا  المفارق  المختار« ومن  الثوار هم »أحفاد 
ويكتسب  الليبي،  القدم  كرة  منتخب  على  حتى  االسم 
المختار هالة النبي الممنوع نقده بأي شكل من األشكال 
الموضوعي لشخصية  التحليل  في سياق  أو طرح حقبته 

تاريخية لها صوابها ولها أخطاؤها البشرية.
من  الساحة  ــراغ  وف النظام  سقوط  بعد  المالحظ 
الذين  الشهداء  تحول  التاريخية  المقدسات  منظومة 
على  لزاما  وكان  لمصدر شرعية،  األطراف  تتنازعهم كل 
كل متحدث في السياسة أن يترحم في بداية حديثه على 
الشهداء، ليغدو هذا الطقس الزمة مثل مقدمة الخطب 
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إلى  منقسمة  فإنها  واحــدة  بــالدًا  ليبيا  كانت  إذا 
يستحوذ  واآلخر  األرض  على  يستحوذ  شطرين، شطر 
على البنك، ويؤكد المندوب األممي غسان سالمة أن 
في بالد البنك يطرح كل يوم مليونير الذي ال يهمه أن 
الغساني  القول  يمتد اآلخر على األرض، وبذا وحسب 
وتوضع  النار،  على  البنزين  يصب  فيه  يمر  يوم  كل 
الحرب على الطاولة أينما ومتى كان، حتى بات في ليبيا 
البنك المركزي هو الوطن! و ما عداه تخرصات وبيانات 
الوحيد  للصقر  والوريث  ومستعادة،  معتادة  قذافية 
معمر القذافي رئيس مجلس قيادة البنك! هو األوحد 
الصديق الكبير، وعليه فإن طرابلس عاصمة ألنها مقر 

البنك/ الوطن الذي لو ُأخرج منها لتركها الكثيرون.
منذ سبتمبر 1969 وحتى الساعة 2019، أي لنصف 
قرن، والشغل الشاغل للسلطة الليبية االستحواذ على 
الثائر  القائد والمفكر  المعلم  الوطن، حتى أن  البنك/ 
يخصه  أنه  أي  »المجنب«  البنك  هذا  محتوى  سمى 
وحده وال غير، وهذا المجنب كان النار الموقدة لعنف 

القذافي ولمواجهته أيضًا.
البنك/  افتكاك  منذ  أي   ،2011 أغسطس  ومنذ 
الوطن من الرئيس الوحيد القذافي، تداعك الكثير من 
الفتاك،  الساحر  لهذا  المقر  فبراير على طرابلس  ثوار 
ومنذها تدجج من قدر بالسالح خاصة من دعي »فجر 
البنك  للوطن/  الرئيس  المقر  على  سيطر  ما  ليبيا«، 
المركزي الذي بات رئيسه الروح القدس لـ»فجر ليبيا«، 
مقر  الثانية  العاصمة  بنغازي  كانت  الحال  هذا  وفي 
المعارضة، ما جعلت من هذه المدينة مقرها في عصر 

إلى السلطة خلفه، ويستعين بشرعية المخلص المبعوث 
ينحني  الدستور  تجعل  التي  الشرعية  وهي  السماء،  من 
ال  كان  وإن  حتى  توقف  دون  الحاكم  عٌهد  وتستمر  لها 
نفسه  هو  تحول  ألنه  سريريًا،  ميتًا  أو  الكالم  يستطيع 
الطريق مرة أخرى نحو  تاريخي، ويضيع منا  إلى مقدس 
مصدر الشرعية الوحيد المتمثل في الديمقراطية وتداول 

السلطة السلمي.
تقية  أصبح  الــذي  اإلرهــاب  هذا  جاء  أين  من  ولكن 
بالديمقراطية  ينادون  من  منطق  ضد  الجديدة  النظم 

وحقوق اإلنسان؟
يعتبر  الــذي  المضاد  الوعي  حول  المساحة  تضيق 
الوحيد، وفي  التاريخي  كتابة دستور ديمقراطي مقدسه 
خيال  على  المطبق  التاريخية  المقدسات  هذه  مواجهة 
مضاد  لتيار  سوى  مساحة  تتشكل  لن  البديل،  الوعي 
يملك مقدساته وضحاياه التي تعطيه شرعيته، ويستخدم 
السلطة، مقدس  تستخدمها  التي  نفسها  العنف  وسائل 
في مواجهة مقدس، وعنف في مواجهة عنف، وضروري 
بين  العالقة  في  جيدًا  »التمعن  بومدين  يقول  كما  هنا 
مقدسين مختلفين من حيث الرؤية والتصور، ومتناحرَين 
التفكير واحدة  آليات  سياسيا ولكنهما يلتقيان في كون 
ووصاياهم  الموتى  بقيم  المحمل  المخيال  قوة  واعتماد 
وكذلك  االجتماعي،  التسلط  وتقاليد  األبــوة  وثقافة 
يؤديان إلى نتيجة )الفعل العنفي( كسلوك سياسي للبقاء 

في السلطة أو الوصول إليها«.
التي  العربية  الثورات  قلب  في  التيار  هذا  بروز  ولعل 
مخياله  لصالح  وتأميمها  العصر،  وعي  بشعارات  جاءت 
التي  التاريخية  للقداسات  كبديل  بمقدساته  المحمل 
أطيح بأصنامها، يفسر هذه الرؤية لطبيعة الصراع التي 
ميزت المرحلة السابقة لما سمي الربيع العربي المتفرع 
عن ربيع الحداثة التي فرضت نفسها في مجتمع الشباب 
عبر تقنياتها المعلوماتية والرقمية، لكن النظم السياسية 
الطقوسية القديمة التي غيبت أي بدائل سياسة مدنية 
دينية طقوسية في مواجهتها، وكانت من  خلقت نظما 
وإن  الثورات،  هذه  تجتاح  جعلها  الذي  بالقدر  التنظيم 
بمستويات مختلفة تحددها طبيعة المجتمع والدولة التي 

حدث فيها التغيير.
الموتى  عند  المكوث  ظل  األحوال،  جميع  في  ولكن، 
للبحث  الغالبة  الوسيلة  المتناحرة،  القداسات  ومواجهة 
بالتغيير  حلموا  الذين  واألحياء  الجديدة،  الشرعية  عن 
عادوا إلى معتكفاتهم ، وبعضهم اندمج في جوقة التغني 
بالموت أو الشهادة كوسيلة وحيدة ألن تكون على حق.

إلى  وصلنا  اإلعالمية  وسائلنا  في  كثيرة  أحاديث  في 
فيه  الموثوق  الوحيد  الكائن  هو  الشهيد  أن  مرحلة 
وإذا  شهيدًا،  تصبح  حين  إال  بالوطنية  توصف  لن  وأنك 
انتقدت  أو  الحديثة  الديمقراطية  القيم  عن  تحدثت  ما 
منظومات استعادة االستبداد، سيُشهر دم الشهداء في 
بالموت  االحتفال  لهذا  جاءوا  من  حتى  قبل  من  وجهك 
من باب العلمانية، والمحصلة أن التغيير قام في المكان 
إلى  ــل  ورُحِّ الزمان،  من  سُحب  لكنه  إليه  يحتاج  الذي 
زمن آخر حاشد بالموتى المبجلين وبالعنف المقدس من 

ماض سحيق.
ربع  وقبل  الماضي  القرن  أواخر  في  بومدين،  يقول 
بين  الحادث  للصدام  وصفه  وفي  هذا،  يومنا  من  قرن 
المقدسين، التاريخي والديني: »هذا العنف يشتد لهيبه 
بلدانا  شظاياه  تصيب  وقد  العربية،  البلدان  بعض  في 
عربية أخرى، وإذا ما استمر هذا التدمير الذاتي مع دخول 
بمستقبل  التفاؤل  فرص  فإن  والعشرين،  الواحد  القرن 
هل  هو:  اليوم  الحقيقي  والرهان   ... ستتضاءل  حضاري 
الذي  زمننا  وامتالك  بأنفسنا  مستقبلنا  صناعة  نستطيع 

هو ليس بأيدينا، أم نبقى تحت رحمة قدرية عمياء«.
*بومدين بوزيد ــ سلطة الرمز .. و »خطاب العنف« ــ 

مجلة المستقبل العربي، العدد )228( فبراير 1998

المعارك،  أبو  باعتباره  المجنب  دعاه  ما  المسمومة« 
قرقعتها  وتصم  المعارك  غبار  يغطيها  التي  الكعكة 
اآلذان وتغمض العين عن »فجر ليبيا« كمعركة بدأت 
ولم تنتهِ بعد ولن تنتهي بغض النظر عن مَن يتبوأ 
»صندوق  وسيلته  كانت  لو  حتى  الرئاسة«  »كرسي 

االقتراع«.
- 3

الكيان  في  بنيوية  مسألة  الوطن  البنك/  مسألة 
الليبي يغض عنها النظر وأن يشار إليها دائمًا كما أشار 
الطفل لعري الملك، فهوية ليبيا منذ مطلع الستينات 
البترول، ما منذ تفجره صرخ الشاعر/ الشعب: وين ثروة 
البترول يا سمسارة، ودون تخرصات فإن هذه الهوية 
على  ينعكس  ما  اآلن  الجزائر  في  يحدث  لما  المفجرة 
ليبيا وعله المحرك المسكوت عنه لتصاعد األحداث في 

ليبيا الساعة.
لغرب  الكبرى  الجارة  الجزائر  في  يحدث  ما  إن  نعم 
إلى  »غدامس«  من  المسار  حول  وما  سرع  ما  ليبيا 
روح  على  فيها  المتحكمون  يقبض  التي  »طرابلس«، 
الخفي  المطلق  الحكم  هو  ما  الوطني«،  »البنك  ليبيا 

المتجلي على طاولة المفاوضات.
هذا الخفي المتجلي قلب ليبيا فجاء انقالب سبتمبر 
فأمسوا  أضحوا  ثم  فأصبحوا  الليبيين،  حياة  فانقلبت 
بترول  بالد  ليبيا  وبالدهم  بنك،  لوطن/  يتامى  أبناء 
ليس لهم منه غير قصيدة يتيمة »وين ثروة البترول«، 
الثروة التي وفرت لهم الموت برصاصة وطنية، ولنصف 
قرن منذ سبتمبر 1969، حتى هذه اللحظة االستثنائية 

في تاريخ بالدهم التي طالت أزمتها فتفاقمت.

 األموات يحكمون 
األحياء، سواء 

أكانوا أولياء 
أو شهداء أو 

رموزًا بشرية من 
التاريخ، فيستعاذ 

من الشرعية 
الديمقراطية 

بالشرعية 
التاريخية

مسألة البنك/ 
الوطن مسألة 

بنيوية في الكيان 
الليبي يغض عنها 

النظر وأن يشار 
إليها دائًما كما 

أشار الطفل لعري 
امللك

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

صدارة الشكل في الرؤية 
الواقعية لألدب

أخيرًا.. ضوء النهار
 في ضيافة أممية
جمعة بوكليب

النظرة الواقعية إلى األدب ترى، ببساطة، أن األديب ال يمكن له إال أن يكون موجودًا في مجتمع، وأن هذا 
المجتمع ذو مالمح ثقافية مميزة، ويجر خلفه تاريخًا طوياًل متضاربًا، ويمر، في فترة حياة األديب، بمرحلة 
تاريخية ذات مالمح محددة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وأن األديب البد أن يتفاعل ويتأثر، سلبًا و إيجابًا، 
بكل ذلك ويصهر ما تشرَّبه وتأثر به وفق مواقفه الشخصية وثقافته وآفاقه العقلية وتركيبته النفسية وآماله 
وأحالمه وإحباطاته وقدراته اإلبداعية، لينتج أعمااًل إبداعية جمالية يمكن للناقد الجاد رد بعض عناصرها 
األساسية، عبر تحليالت معقدة، إلى مصادرها الموضوعية والذاتية البعيدة. وفي هذا السياق يقول إرنست 

Ernest فشر
)Ficher )*129:1(: »إن هذا الواقع لتحدده جزئيًا نظرة الفنان الفردية واالجتماعية. ومجموع الواقع هو 
حصيلة كل العالقات بين الذات والموضوع، وهو ال يشكل الماضي وحسب، بل المستقبل أيضًا وهو ال يشكل 
األحداث فقط، بل التجارب الذاتية، واألحالم، واألحاسيس الداخلية، واالنفعاالت، والتخيالت أيضًا. إن األثر 
الفني يجمع بين الواقع والخيال«. والواقعية تنظر إلى نفسها بكثير من التواضع. يقول فشر)1: 130(: »إن 
الواقعية بالمعنى الدقيق هي مجرد شكل ممكن للتعبير، لكنها ليست الشكل الوحيد والفريد«. كما أن همَّ 
الناقد الواقعي، الحقيقي، ليس هو البحث في نوايا المبدع، أي ما قصد إليه من عمله بشكل واع، وإنما في 
مدلوالت اإلبداع. يقول غيورغي غاتشف)Georgy Gachev )263 :2: »ما هو ماثل أمامنا ليس فكرة المؤلف، 
بل هو مادة تخفي وراءها فكرة ال نراها رؤية مباشرة. إن المضمون )الفكرة( مساو هنا للشكل )للمادة(. وعلى 
 :Georg Lukacs )108 :3( ال يرى وراء المادة«. ويقول جورج لوكاتش )العكس، فالشكل )الفكرة الفنية
»نحن معنيون...، بالطبع، بالمقاصد المتحققة في العمل، والتي ليس من الضروري أن تتطابق مع المقاصد 
الواعية للكاتب«. ويشير لوكاتش )4: 19( إلى حاالت مشهورة ألدباء، من مثل بلزاك وستندال وتولستوي، 

تعارضت فيها دالالت أعمالهم مع آرائهم المعلنة، منهيا المالحظة بالقول )4: 20-19(:
»شخصيات الواقعيين الكبار تعيش حياة مستقلة عن مبدعها منذ بروزها في مخيلة المؤلف: فهي تتطور 

لوجودها  الداخلي  الديالكتيك  قبل  من  مقدرًا  مصيراً  وتتجشم  اتجاه،  ضمن 
االجتماعي والسيكولوجي. إن الكاتب القادر على توجيه تطور شخصياته ال يمكن 

أن يكون واقعيًا حقيقيًا وكاتبًا ذا شأن«.
وما يدل على أن الواقعية ال تضع المضمون )بمعنى الفكرة المحددة التي 
يشترك كافة القراء في فهمها من العمل( موضع األساس، أنها تفسح المجال أمام 
التفسيرات المختلفة للعمل الواحد وتعاملها على قدم المساواة. يقول ميخائيل 
خرابشنكو )Mikhail Khrapchenko )164 :5: »إنه لمن المهم التشديد هنا 
على أن وجود تفاسير مختلفة لألعمال الفنية ال يعني أن واحدا من هذه التفاسير 

فقط هو الصحيح«
أما فيما يتعلق بالشكل، فيقول برخت )1: 139(: »إنه لمن التفاهة المحض 
القول بأنه يجب أن ال نعلق أهمية على الشكل وعلى تطور الشكل في الفن. وإذا لم 
يطرأ على األدب ابتكارات ذات طبيعة شكلية، فإنه ال يستطيع أن يقدم موضوعات 
جديدة، أو وجهات نظر جديدة إلى الفئات الجديدة من الجمهور.« وفي نفس 
السياق يقول ميخائيل خرابشنكو )5: 164( إن »خصائص األعمال الفنية، من 
 ،artistic generalization مثل]تجسيد[ الشخصية، وعمق االستبصار الفني

تأتي في المقدمة«.
نأمل أن نكون قد أوردنا في المناقشة السابقة، اعتمادًا على أهم نقاد الواقعية 
في العالم، الدليل الكافي على مغالطة مسؤولية النظرة الواقعية إلى األدب على 
ظاهرة التركيز في فهم األعمال األدبية على ما هو أيديولوجي وسياسي ومتعلق 

بالحياة الشخصية للكاتب، على حساب ما هو جمالي وفني.
وختامًا، أعتقد أن ظاهرة رد وقائع النص األدبي إلى الحياة الخاصة للكاتب التي 

تتحكم في طريقة تلقي الذهنية العربية العامة للنصوص األدبية ال عالقة لها بالرؤية الواقعية لألدب، التي 
هي حديثة الصلة باألدب العربي. إذ أنها، في ظني، أبعد من ذلك بكثير، ولعل جذرها األول يرتبط بالقصيدة 
العربية قبل اإلسالم. فمن المعروف أن هذه القصيدة كانت ترتبط بحياة الشاعر وبظروف قبيلته ارتباطًا 
مباشرًا. تبدأ القصيدة العربية قبل اإلسالم بالتجربة العاطفية المباشرة للشاعر، كذات واقعية متميزة، يشير 
فيها إلى محبوبته باسمها الصريح، أحيانًا، ويستعيد ذكريات حبه معها من خالل زيارة أطالل سكناها. ثم 
يصف سجاياه وأمجاده وفروسيته إلخ. ثم يمدح أو يهجو ذاكرًا، في الغالب، أسماء من يهجوهم أو يمدحهم، 

وحتى لو لم يذكرهم سيكون من السهولة لسامعيه التعرف إليهم.
وقد ظل هذا التقليد في ربط الشعر بحياة قائله مالزمًا للشعر العربي بعد اإلسالم، رغم التطورات التي 
مست بنية القصيدة العربية. وكمثال على ذلك يمكن اإلشارة إلى النقاشات التي دارت في حينها حول عالقة 

أشعار عمر بن أبي ربيعة بحياته الفعلية.
وفي العصر الحديث ُأعيد إنتاج هذا التوجه من خالل المناهج الدراسية حيث يتم الكالم دائمًا عما »يهدف 

إليه الشاعر« و ليس عن »الدالالت الممكنة للقصيدة«.
ويبدو أن األوروبيين ال يواجهون مثل هذه المشكلة، ألن الشعر لديهم لم ينشأ كفن مستقل ينظم في 
قصائد تتصل مباشرة بذات قائلها، وإنما نشأ عنصراً تركيبيًا في المسرحية والملحمة، وهما فنان يقومان 
على تعدد الشخصيات وعنصر الدراما، األمر الذي يمكن ذات المبدع من أن تظل متوارية ويتجه االهتمام إلى 

الدالالت الكلية للعمل.
المراجع

* يشير الرقم األول إلى رقم المرجع في القائمة أدناه، ويشير الرقم الثاني إلى الصفحة المأخوذ عنها.
)1( أرنست فشر. ضرورة الفن. ت: الدكتور ميشال سليمان. دار الحقيقة. بيروت )د. ت(

)2( غيورغي غاتشف. الوعي والفن. ت: د. نوفل نيوف. م. د. سعد مصلوح. سلسلة عالم المعرفة ع 146. 
المجلس الوطني للثقافة و الفنون واآلداب- الكويت. 1990

 Philip Rice & Patricia Waugh, eds, Modern literary theory. Arnold. London )4th )3(
.edition( 2001

للناشرين  العربية  المؤسسة  اليوسفي.  الفرنسية. ت. محمد علي  والواقعية  بلزاك  )4( جورج لوكاش. 
المتحدين )د. م( 1985.

 Mikhail Khrapchenko, Artistic creativity, reality and man. Raduga publishers. )5(
.Moscow. 1986

قبل انعقاد جلسة مجلس األمن الدولي باألمم المتحدة األخيرة، في األيام القليلة الماضية، 
األعضاء  الدول  ممثلو  فوجئ  بريطانيا  من  طلب  على  بناء  ليبيا  في  الوضع  تأزم  لمناقشة 
والصحفيون بوجود ضيف داخل القاعة لم يروه بينهم منذ العام 1964. وتحديدًا منذ اليوم 
الذي وقف فيه المناضل تشي جيفارا يلقي كلمته في المجلس وسقطت قذيفة مدفع هاون 
على بعد 200 متر من المبنى في النهر وتسببت في تشظي زجاج النوافذ وتناثره ولم يصب 
أحد بأذى، ولم يتوقف جيفارا عن مواصلة خطابه المعادي ألميركا حتى نهايته. تبين فيما 
بين  مخبأ  هاون  مدفع  من  للنهر  األخرى  الضفة  من  أوتوماتيكيًا  ُأطلقت  القذيفة  أن  بعد 
األعشاب. التقارير الصحفية األميركية التي تناولت الحادثة وقتذاك أشارت إلى أفراد الجالية 
الكوبية في أميركا الذين تظاهروا أمام مقر مجلس األمن الدولي منددين بجيفارا وبكوبا.

ببدء  استبشارًا  السبت  يوم  عدد  في  الـ»غارديان«  جريدة  نشرته  تقرير  في  ورد  الخبر 
الستائر  إزاحة  الدورة،  رئيس  وقرار سفيرها،  المجلس  أعمال  الدورة من  ألمانيا هذه  رئاسة 
المسدلة عن النوافذ والسماح لضوء النهار بدخول الصالة وحضور الجلسة معهم بعد غياب 
طويل. األمر الذي جعل مراسل الجريدةة جوليان بورجر، يبدأ تقريره بقوله: »ألمانيا تجلب 

حرفيًا ضوء النهار إلى جلسات مجلس األمن الدولي«.
أخيرًا، بعد 55 عامًا ُأزيحت الستائر بقرار ألماني، وصار بإمكان أعضاء 
يعتريها  وما  وجوههم  مالمح  رؤية  جلساته  يحضرون  ومن  المجلس 
مصابيح  ضوء  على  وليس  النهار  ضوء  على  النقاش  خالل  تبدالت  من 
بالقاعة ظلت مسدلة ولم ترفع منذ  الستائر  كهربائية. وللتوضيح فإن 
الزجاج  شظايا  تطاير  لمنع  بالقاعة  للدبلوماسيين  حماية  الحادثة  تلك 
زجاج  أن  ذلك  إلى  أضف  مماثلة.  لحادثة  تعرضه  حالة  في  القاعة  في 
حالة  في  وتطايره  تناثره  تمنع  خاصة  مواد  من  مصنوع  حاليًا  النوافذ 
الرئاسة  فإن  وبالتالي   2013 العام  في  تركيبه  وتم  للكسر  تعرضه 
قرارها  تتخذ  أن  قبل  الحقيقة  بهذه  وعلم  وعي  على  كانت  األلمانية 

بالسماح لضوء النهار بدخول القاعة وحضور الجلسات.
لمناقشة  المخصصة  الدولي  األمن  مجلس  جلسة  حول  تقريره  في 

النوافذ  عن  المسدلة  الستائر  إزاحة  إن  بورجر،  قال  طرابلس  في ضواحي  المشتعلة  الحرب 
ليس فقط االختراع األلماني الوحيد، بل إن رئسيها السفير كريستوفر هوسجين أحضر معه 
المتحدثين  من  أي  منع  على  لمساعدته  خصيصًا  صنعت  رملية  ساعة  جلسة  ألول  لرئاسته 
مراسل  لكن  ثانية.  وثالثين  دقائق  خمس  وهو  متحدث،  لكل  به  المسموح  الوقت  تجاوز 
الـ»غارديان« وغيره من الصحفيين الحاضرين لتغطية الجلسة لم تتح لهم الفرصة لمتابعة 
البريطاني  الوفد  الرئاسة األلمانية الجديدة للمجلس ألن  الجلسة والحكم على مدى كفاءة 

طالب بعقد الجلسة سريًا وراء أبواب مغلقة.
لم نعرف ما دار في الجلسة لكننا تابعنا عبر وسائل اإلعالم بيان المجلس والذي ال يزيد 

على كونه حبرًا على ورق حتى اآلن.
على  الليبي  النزاع  أطراف  من  أي طرف  قدرة  عدم  هو  الجميع  به  ويقر  الجميع  يعرفه  ما 
حسمه عسكريًا. السؤال هو: هل الهدف من هذه الحرب الجارية إفشال عقد مؤتمر غدامس؟
القادم  المؤتمر  في  وضعه  تقوية  في  المتنازعة  األطراف  أحد  رغبة  المقصود  هل  أم 

وحرصه على أن يكون رقمًا رئيسيًا في أية معادلة سياسية جديدة قد يصلها المؤتمر؟
وهل سيعقد المؤتمر في موعده أم أن األمم المتحدة ستعمل على وضعه في رف سفلي 
بعيد عن متناول األعين واأليدي، وما في صدور قادة أطراف النزاع من شك وخوف من أي 
بادرة تهدف لتهديد مصالحهم الشخصية بالسعي لتحقيق سالم في بلد مازال مصيره منذ 

ثمانية أعوام معلقًا بخيط رفيع في كف عفريت على شفا هاوية؟

األديب البد أن 
يتفاعل ويتأثر 

سلبًا و إيجابًا 
بكل ذلك ويصهر 

به وتأثر  ما تشرَّ
به وفق مواقفه 

الشخصية 
وثقافته وآفاقه 

العقلية

عمر أبو القاسم الككلي

ما يعرفه الجميع 
هو عدم قدرة 

أي طرف من 
أطراف النزاع 

الليبي على 
حسمه عسكريًا



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

يرى الروائي )هنري جيمس( 
أن الحياة في الواقع هي معركة؛ 

وعلى هذا األساس يتفق 
المتفائلون والمتشائمون

جماعي،  عمل  السينما  ولكن  فردي،  عمل  الرواية 
مبدع  يجعل  سينما  إلى  الفردي  العمل  هذا  تحويل 
قد  الفيلم.  تخلق  التي  األرقام  بين  رقم  وكاتبها  الرواية 
الرواية في توضيح أفكار روايته ولكن ال  يستعان بكاتب 
يشترط ابدا أخراجها وفق رؤيته، فالواقع أن قائد جماعة 
وليس  الرواية،  مبدع  وليس  المخرج  هو  الفيلم  إبداع 

العمل كله. فريق  وإنما  السينارست، 
الواقع  في  الحياة  أن  جيمس(  )هنري  الروائي  يرى 
المتفائلون  يتفق  األساس  هذا  وعلى  معركة؛  هي 
ساحر  جميل،  والخير  وقوي«  »وقح  فالشر  والمتشائمون، 
والنجاح   .. واأللم  الفرح  من  مزيج  كله  ذلك  وفي  ونادر.. 
ما  إلى  وتفهم  تسعى،  كيف  تتعلم  أن  أساسه  الحياة  في 

تريد.
رواية هنري جيمس - )ديزي ميللر( صدرت سنة 1879 
المخرج)بيتر  منه  وجعل  الناجحة  أعماله  أول  وكانت 

. 1974 بوجدافيتش( فيلما سنة 
لدرجة  بالكامل  الرواية  غير  السيناريو  إن  النقاد  يقول 
أن فكرة الرواية تغيرت بالفعل، على الرغم من محاوالت 
لـ  كالسيكية  موسيقية  مختارات  من  العديد  توظيف 
وفردي(  وشوبيرت،  وهايدن،  وشترواس،  ومزارت،  )باخ، 
إبراز  النتيجة  فكانت  الرواية،  عصر  روح  على  للتعبير 
قد  العصر.  ذلك  روح  إبراز  في  الفيلم  صناع  سطحية 
في  ومساعدته  الرواية  كاتب  غياب  بسبب  ذلك  يكون 
توضيح ما وظف له من رموز قد لم تفهم بسبب اختالف 

الزمني, وتباعدهما  العصرين 
ولكن نقادا أخرين يرون أن هذا الفيلم هو الذي يمثل 
والسينما  األدبي  العمل  بين  ما  العالقة  أن  القائل  الرأي 
تكون  الرواية  أن  هو 
المخرج  يلهم  مصدرا 
للرواية  مختلفة  رؤية  فيقدم 
حقق  قد  بذلك  فيكون 

إبداعا على إبداع.
بمقدور  أنه  والحقيقة 
رواية  يقدم  أن  المخرج 
 : سيناريوات  بثالثة  واحدة 
أما أن يجعل الرواية تشاهد 
المؤلف  كتبها  مثلما  مرئية 
أو  وتسلسال.  وأحداثا  نصا 
أن يستثمر شهرة العمل الروائي ويقدم فيلما تجاريا . أو 
االبداع. وهذه هي مهمة  ابداعا فوق  المخرج  يجعل منه 

الناجح. المبدع  المخرج 
ولكنها  المعاهد،  في  تدرس  ال  الخيارات  هذه  مثل 
أن يمتلك  يتعين  المخرجين.  الفروق بين  التي تضع  هي 
الذاتي  التحفيز  موهبة  يمتلك  المبادرة  موهبة  المخرج 
ان يطلب  تعمل من دون  أن  وهى موهبة مكتسبة، هي 
إلى  يقودك  الذي  هو  التحفيز  هذا  تعمل..  أن  أحد  منك 
الحيلة واإلصرار التي تقودك إلى النجاح. من يمتلك هذه 
في  وهذا  النجاح.  نحو  سريعا  ينطلق  من  هو  المميزات 
بين  يربط  الذي  المغلوط  الرأي  من  بكثير  أهم  الواقع 
والتقنيات.  المعدات  الستخدام  وتعلمه  المخرج  نجاح 
اتقانها  ولكن  تعلمها،  في  كبيرة  فائدة  هناك  أن  صحيح 
الذاتية،  المحفزات  من  اهم  األحوال  من  حال  باي  ليس 
أدوات  مجرد  النهاية  في  هي  والتقنيات  المعدات  ألن 
والخبرة  اإلنساني  الشعور  من  يأتي  السينما  شريان  أما 
يربط  من  تصدق  ال  األدوات.  هذه  توظيف  في  والذكاء 
قوله،  تريد  بما  مرتبط  نجاحك  ألن  بنجاحك،  األدوات 

ولكي تنجح في ذلك عليك أن تعي انك تحتاج إلى :
اهم  ولعل  بحبها،  تتمتع  وأن  السينما  تاريخ  معرفة   -
الحب  ذلك  المصري محمد خان هو  المخرج  نجاح  أسباب 
هذا  خطابات  ولعل  وحبها،  بالسينما  مبكرا  ربطه  الذي 
نشرت  والتي  شيمي  سعيد  المصور  صديقه  إلى  المخرج 

في كتابين تؤكد هذا القول
مواضيع  وهي  استخدامها  وكيفية  الدراما  معرفة   -

طرحت مبكرا.. منذ زمن سقراط.
- أما قدرتك على الحكي وشد انتباه مستمعيك مثلما 
الستخدام  معرفتك  من  أهم  فهي  جداتنا  تفعل  كانت 

التقنيات.

 الرواية واإلخراج »٨«

الروائي إبراهيم الكوني في حوار مطول مع »الوسط«:

كنت شاهدا على بؤس العالم الذي تنكر
 ألساطير األمم واعتنق األيديولوجيا دينا 

»أوليس«، ملك إيثاكا األسطوري. بطل ملحمة األوديسة 
اإلغريقية، وصاحب فكرة حصان طروادة، استدعاه الروائي الليبي 
ذو األصول األمازيغية إبراهيم الكوني من بطون الملحمة، وعقد 

معه صِلًة رُوحية. واستعان بحصان طروادة ليطوف به العالم. أنجز 
الكوني مشروعًا ضخمًا قـِـوامه عشرات الكتب والروايات عن سيرة 

األمازيغ والصحراء الكبرى. امتدت مدونة الكوني السردية أيضًا 
إلى البحر، فاتخذ منه مسرحًا ألحداث سداسية »األسالف واألخالف«، 
ومنذ سنوات يعكف على تدوين مشروع يروي سيرة المدن القديمة، 
وبالفعل صدرت منه روايتا »موسم تقاسم األرض«، و»سلفيوم« في 

عام 2017.
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كصحراوي أصيل حمل الكوني خيمته وراء ظهره، انتقل 
موسكو،  بينها  العالم  وبلدان  عواصم  من  عدد  بين 
ووارسو، وسويسرا، وإسبانيا، التي يقيم بها اآلن. ترجمت 
عالمية  بجوائز  بعضها  وفاز  لغة،   40 إلى  أعماله  بعض 
والفرنسية  واليابانية  السويسرية  بين  تنوعت  عديدة، 
الثقافية  األوساط  به  أشادت  والعربية.  واألميركية 
وأميركا  أوروبا  في  والرسمية  واألكاديمية  والنقدية 
للثقافة  وكان  مرارا،  نوبل  جائزة  لنيل  ورشحته  واليابان، 
إذ  األربعين،  الترجمات  هذه  من  وافر  نصيب  اإلنجليزية 
نقلت عنه أحد عشر نصا من العربية إلى اإلنجليزية، بينها 
التي  )المجوس(  وآخرها  و)الدمية(،  و)الفزاعة(،  )التبر(، 

ترجمت منذ 4 أشهر.
الذاتية  سيرته  في  رمزا  »أوليس«  استحضر  الكوني 
السرى… روح أمم في نزيف ذاكرة«،  المعنونة بـ»عدوس 
والصادرة في 4 أجزاء؛ من 2012 إلى 2015، والتي تعني 
الصحراء  اختص  الليل«،  »عابر  الكالسيكية:  العربية  في 
أيضا برواية »مراثي أوليس«، فماذا عن أسرار هذه الصلة 
الروحية المنعقدة بين الكوني وأوليس بطل األوديسة؟ 
إلى  أوال  لنتعرف  المقام  هذا  نبرح  أن  حقنا  من  أن  أظن 
الذي  وهو  والنص(  ــ  )الشخص  الكوني؛  إبراهيم  سيرة 
يتوارى عن أنظار الصحافة واإلعالم العربي والدولي، حتى 
متباعدة،  فترات  وعلى  المنال  غنيمة صعبة  ظهوره  بات 
والغموض  الرمز  ليتسيد  رفيقا  العزلة  من  اتخذ  بعدما 
قلبه  الكوني  فتح  الليل«، ومع هذا  سيرة ومسيرة »عابر 
ويسقط  باألسرار  ليبوح  لـ»الوسط«؛  شامل  حوار  في 

الرمز.
الترحال.. وعودة أوليس

حصان  فكرة  وصاحب  األوديسة،  بطل  »أوليس«،   •
داخل  استحضاره  في  يستهويك  الذي  ما  طروادة، 
كثير  تماس مع  أنك كتبت نصا  كثيرا، حتى  مذكراتك 
من حياتك وعنونته بـ»مراثي أوليس«، هل ثمة شبه 

في السيرة والمسير بينكما؟
اسمح لي أن أجيب عن السؤال بسؤال، أليست الهجرة 
هي القاسم المشترك األعظم بين أوليس كنموذج عالمي 
يختزل هذا المفهوم، وبين »عدوس السرى«، كعابر ليل، 
كما يترجمه لنا فقهاء اللغة العربية للتدليل على الهجرة 
أيضا، وإن كانت في الحال األخير، رهينة مبدأ وقتي وهو؛ 
إنسان في هذا  أن كل  النهاية  يعني في  ما  الليل؟، وهو 
لفرق  وجود  وال  الوجود،  رحلة  في  »أوليس«  هو  الوجود 
بين هذا وذاك من حيث المبدأ ما دمنا كلنا في هم رحلة 
عن  كعدوس سرى  يميزني  وما  يقال،  كما  الوجود شرق 
النموذج، الحامل للرحلة الوجودية كمفهوم، هو هويتها 
الليلية الزاخرة هنا بحمولة لن تغيب حقيقتها عن متأمل؛ 
ألن عبور العالم أو فلنقل الوجود، ليال ليس كعبوره نهارا، 
وذلك لما في السعي ليال من خطر! فإذا كان الترحال في 
ذاته مغامرة خطرة حتى في المدلول الحرفي، فكيف به 
األشمل،  مفهومه  في  كان  وإذا  الوجودي؟  المدلول  في 
الرحيل  أفلن يعني  الوجودي، مغامرة مرتين،  أو  الرمزي، 
إن  مرات  ثالث  مغامرة  لنا  بطبيعته  معاد  عالم  عبر  ليال 
لم يكن أكثر تركيبا حتى من الثالوث؟ فنحن في المشي 
يعترضنا قطاع  أال  ليال في عالم؛ هو صحراء، لن نضمن 
طرق )ومن هو اآلخر وجوديا إن لم يكن بالسليقة قاطع 
طريق، سيما إذا آمنا، مع من آمن، بأن اإلنسان لإلنسان 
الغيبي  عدونا  ناب  من  نتلقى  أن  نضمن  ولن  ذئب(، 
القديم األفعى لدغة، كما لن نضمن أال نقع ضحية شرك، 

أو نسقط في هاوية!.
ذخيرة  تحمل  السالفة  العراقيل  كل  فإن  بالطبع،   •
أن ينطلق  إنسان جـــرب ما معنى  استعارية في حال 
الطبيعة  له  في رحلة تبدأ من صحراء حرفية سخرتها 
أمــا، أو فلنقل وطنا، هي الصحراء الكبرى، عابرا لعالم 
هذه  في  ليتعرض  المقاييس،  بكل  وجود  صحراء  هو 
المبارزة المميتة، لكل الباليا المخفية في عب العقبات 
المذكورة حرفيا ورمزيا معا. وهو ما يعنى أنني لست 
في الواقع مجرد »أوليس«؛ لست مجرد مهاجر، ولكني 
الظلمات.  يعبر  مهاجر  ليل.  مهاجر  أكون  أن  جربت 
الثقافات،  كل  في  للشرور  رمزا  كانت  التي  الظلمات 

فهل بلغت؟.
اإلنس والجن

»وادي  يدعى  واد  مواليد  التحديد  وجه  على  الكوني   •
أوال«، ويعني باألمازيغية »وادي الكلم«، وسمي بهذا 
وفقما  األمسيات،  في  الجن  أشباح  رطانات  سماع  بعد 
ورد في مذكراتك، فكيف تأثرت به، وإلى أي مدى، وكيف 
العالقة  هذه  أن  أم  والجن،  اإلنس  بين  العالقة  ترى 

كانت في سيرتك رمزا سربت لنا عبره الحكايات؟
أن  على  الحداثة  عقلية  إصرار  هو  حقا  يدهشني  ما 
تنفي من حياتنا البعد الذي لعب دور البطولة في مسيرة 

)األسطورية(.  الميثولوجية  الذخيرة  وهو  األمم،  كل 
وعالم الجن الذي يثير فضولك، ما هو هنا سوى الجانب 
مع  الحال  هو  كما  الروح،  حفريات  لمريد  بالنسبة  األهم 
محاوالت  كل  فشل  على  التجربة  برهنت  فقد  المبدع. 
تعبد  التي  كالواقعية،  المستحدثة  األدبية  المدارس 
المميتة،  األيديولوجيات  هيمنة  من  بوحي  دينا  الحرف 
في  واستماتتها  حرفية،  األكثر  االشتراكية  الواقعية  أو 
النيل من اإلبداع بتجريده من أهم عنصر فيه، وهو البعد 
لتنهزم  تكن  لم  أنها  وأحسب  )األسطوري(،  الميثولوجي 
إال لهذا السبب. وكم كنا في القرن الماضي شهودا على 
البؤس الذي عانى منه اإلبداع، سيما على مستوى الرواية 
أو الشعر، الناتج عن التقاليع الطائشة، المتنكرة لفردوس 
األسطورة، وعالم األرواح في هذا الفردوس يستولي على 

نصيب األسد، بما في ذلك الجن بالطبع.
األيديولوجيات،  طغيان  فإن  العربي  عالمنا  في  أما 
الورم  الحرفية على السرد األدبي ما زالت  الروح  وهيمنة 
الغرب  لنتاج  بائسا  صدى  وأبقاه  اإلبداع،  افترس  الذي 
المثال  هذا  أن  ناسيا  نموذجا،  مسيرته  في  نصبه  الذي 
أربابه  من  استعاره  الذي  اإلبداع  لناموس  تنكر  قد  كان 
وصاياهما  في  نبها  اللذين  وأرسطو  كأفالطون  األوائل 
مالك  بوصية  عمال  األسطرة،  بتالبيب  التشبث  بوجوب 
لسادن  يوسوس  أن  من  يمل  لم  الذي  الحارس  سقراط 
باألسطورة  االلتزام  ضرورة  من  محذرا  األول،  الحكمة 

ألنها هي غاية أي إبداع.
كالجن  ميثولوجي  لعنصر  بالغة  أهمية  أولي  وعندما 
الضرورة.  بحكم  ولكن  الترف،  باب  من  أفعل  فال  مثاال، 
على  يحرض  الذي  هو  اإلبداع  عرف  ألن  الضرورة؛  أقول 
الصحراء  وواقع  الواقع.  تسكن  التي  بالحمولة  االلتزام 
أو  الجن،  في صحراء هي وطن  نفسه ضيفا  يرى  الكبرى 
الناس  وآلى  الخير،  أو  منها  الشرير  سواء  عموما  األرواح 
هناك على أنفسهم أن يتعايشوا معهم، وأال يقوموا بما 
من شأنه أن يسيء لطبيعة؛ هي بمثابة البيت المشترك 
للبيئة، وال  الفريقين. فال يعبثوا بكل ما مت بصلة  لكال 
يسمحوا ألبنائهم أن يقطعوا عودا أخضر من شجرة، هي 
أو كسر  ملك مشاع لكل، وأال يبيحوا تخريب عش طائر، 
بيضة الطير، وأن يضعوا تحريما صارما على صيد األنعام 
البرية، باستثناء طريدة واحدة ال غير في مواسم محددة، 

وفي حال الحاجة الشديدة وحسب.
بيئي  عالم  بيئي.  عالم  عن  أعبر  أنني  يعني  هذا 
كأم  حقيقية.  كأم  الطبيعة  يقدس  بيئي  عالم  بالفطرة. 

األزل،  منذ  بيئي  عالم  االستعارة.  سبيل  على  ال  حرفية، 
إليه عالمنا،  لم يهتد  الذي  الحداثي،  البيئي  الوعي  سبق 
تحديدا في الغرب إال بعد ألوف األعوام من تجربة إنسان 

الصحراء الكبرى.
إليه  ينتمى  الذي  الخفاء،  عالم  تنصيب  أن  الخالصة 
الجن أيضا، حكما على النشاط البشري، في محيط شحيح 
بيئيا، واإليمان بحضوره إيمانا عميقا، كان له الفضل في 

تحقيق حلم أعجز اإلنسانية، وهو: وحدة الكائنات!
بالتوازن  أخل  ما  هو  عالمنا،  من  العقلية  هذه  غياب 
الطبيعي، الذي أضحى ورم عالم اليوم، وكان السبب في 
العالم، وأعظمها  اإلنسان في واقع أشرس صحاري  بقاء 
معجزة  ليحقق  أيضا،  وجماال  تنوعا  وأكثرها  حجما 
إذا كانت فردوسا، فهي  العدم، فالصحراء  االنتصار على 
فردوس بجدران من عدم، كما أقول دوما، ولكنه العدم 
إنسان يعتنق  أن يتسامح مع سلطان  إال  الذي لم يملك 

دينا ال يقهر؛ هو: دين الميثولوجيا.
قداسة الموسيقى في تراث األمازيغ

في  الصحراء  لحون  إلى  الحنين  يأخذك  ما  كثيرا   •
المجالس، التي وصفتها بأنها »تسقط الرجال صرعى 
طبيعة  فما  مذكراتك،  في  ورد  ما  وفق  المس«،  من 

هذه اللحون؟
قد  وجدانية  ذخيرة  البرية  إنسان  حياة  في  اللحون 
ولكن  الجسد،  بقوت  اإلنسان  هذا  إلى  فيها  يضحي 
ترحاله  في  الروح  عزاء  هي  بأشعار  يضحي  أن  هيهات 
ويتماهى  الطبيعة،  دين  يعتنق  ففي مجتمع  الالمحدود. 
حميميـــا مع محيطه البيئي كمجتمع الطوارق، نستطيع 
بل  البدئي،  بعدها  في  الموسيقى  وظيفة  نستكشف  أن 
ومنشأ األنشودة كابتهال، أو كقربان الستجداء الشطحة 
الوجودية؛ أي أن الموسيقى لنا ليست طلبا لطرب، كما 

في حال المجتمع الحضري، ولكنها رسالة دينية، تبتغي 
جذوره  في  كان  احتفالي  طقس  في  األرباب  مرضاة 
بهدف  القطب،  ينابيع  من  لالرتواء  ظامئ  لمريد  زفافا 
إال  يتحقق  ال  الذي  الضائع  الفردوس  حميمية  استعادة 
بنفي الطريد الشقي في حمى هي صوت الكينونة، وهي 
نبض  األفالطونية،  السماوية  األفالك  حركة  في  تترجم 
له  ما  كل  تعامل  األمة  هذه  نجد  السبب  ولهذا  الكون. 
صلة بعالم اللحون كقدس أقداس، بداية بربـات الغناء 
المستخدمة  الموسيقية  باآلالت  ونهاية  كالشاعرات 
ذي  اللحني  الطقس  تأدية  عند  المغنيين  لمصاحبة 
يتوارث  أيضا  العلة  ولهذه  إجماال.  الجنائزية  الطبيعة 
الطوارق اللحون كما يتوارثون وصايا كتابهم المفقودة 
نصيبا  حقها  في  يستنزل  الذي  اإلرث  وهو  »آنهي«، 
بتحريم  الخلف  فيها  يلتزم  صفقة  في  قداسة  من  آخر 
في  التجديف  مستوى  إلى  يرتقي  صارما  تحريما  اللحون 
حق الربوبية، مثلهم في ذلك مثل أهل إسبرطة تماما، 
ليقينهم بأن االحتفاظ بأصالة اللحون هو بمثابة ضمان 
بدليل  الوجود،  لهذا  تهديد  بها  واإلخالل  لوجودهم، 
أنهم إنما يستمدون شجاعتهم األسطورية من روح هذه 
اللحون، وهو ما دعا زعماء القبائل ألن يحثوا النساء في 
البخل  ألن  دوما،  باللحون  الجود  وجوب  على  وصاياهم 

بها كفيل بإماتة روح البطولة في الفرسان.
في  توجد  لم  إجماال،  والموسيقى  بل  فاللحون، 
القول:  عن  اللسان  للجم  إال  كهذا  مجتمع  في  األصل 
الكون، ألن  أهل أعظم صحاري  يعاديه  الذي  القول  هذا 
الصحراء وهي كاهنة تعتنق الصمت دينا، وال تعترف في 
القوم في  يعاديه  لبوح.  بالموسيقى رسوال  إال  ناموسها 
كل مسلكهم اليومي إلى حد لم يترددوا فيه من اختراع 
الطوق  وإحكام  المشؤومة،  العضلة  هذه  للجم  اللثام 
بوصفها  منها،  المقدسة  الكتب  بموقف  تيمنا  حولها 
المارد الذي ال ينضبط بحال، وتيمنا أيضا باألم الكبرى 
)الصحراء( التي تحترف السكوت لغة هي يقينا أقوى حجة 
كخطاب من كل أجناس اللغو، ليتحول الصمت في حياة 
تلك األمة صالة على مدار الساعة، حتى إذا اضطروا أن 
يأبون  كهنة  كأنهم  عبارة،  ال  استعارة،  نطقوا  ينطقوا، 
إال أن يعيشوا وجودهم رمزا كي يدسوا فيه أكبر نصيب 

من الشعر.
الربة تانيت.. الهوية والتعاليم

تانيت«،  »الربة  عن  نصوصك  داخل  كثيرا  تتحدث   •
تلك الربة الصحراوية التي دان بها الشمال األفريقي، 

ماذا عن هويتها وتعاليمها؟
أنت بأسئلتك هذه تضطرني أن أكتب مجلدا آخر على 
بأجزائه  الالهوت»  لغة  في  »بيان  موسوعتي:  هامش 
ينبغي  ال  ما  هو  بالذات  الربة  هذه  أن  والواقع  السبعة. 
أن يجهله مصري آمن أسالفه القدماء بديانتها، إلى حد 
خلعوا اسمها على أهم حضاراتها المتعددة، وهي حضارة 
سلسلة  في  الفصول  أعظم  أحد  نسيتم  أنكم  أم  الدلتا، 
آخر  حينا  تكتب  التي  »تانــــس«،  وهي:  مصر  حضارات 
والسين(،  التاء  بين  اللغات  في  شائع  )بإبدال  تانيت 
في  التانيث  تاء  )بإسقاط  أيضا  »نيت«  أحيانا  وتكتب 
مع  تفعل  أن  القديمة  المصرية  اعتادت  كما  الكلمة 
لغة  سوى  األصل  في  تكونا  لم  اللتين  الليبية  شقيقتها 

واحدة، كما برهنا في موسوعتنا السالف ذكرها؟
القديمة  الليبية  المعبودة  ولكن  وحسب،  هذا  ليس 
من  الفينيقيون  استعارها  التي  المعبودة  أيضا  كانت 
أصل المكان عند تأسيسهم حضارة قرطاجنة، وما كلمة 
ورثها  التي  »تانيت«  في  تصرف  إال  اليوم  »تونس« 

الخلف عن السلف.
لم تتوقف رحلة هذه الربة عبر حضارات العالم القديم، 
على  اليونانية  األمم  معبودة  لتغدو  البحر  عبرت  ولكنها 
الكثيرون  يعلم  ال  التي  »أثينا«  في  األخرى،  الضفة 
هويتها األصلية، الليبية، بشهادة أبو التاريخ هيرودوت 
استعاروها  اليونانيين  إن  الثالث  كتابه  في  قال  الذي 
تجرها  التي  العربات  منهم  استعاروا  كما  الليبيين،  من 
عاداتهن  جل  اليونانيات  استعارت  وكما  جياد،  أربعة 
الثياب  أو  المثال،  سبيل  على  كالزغاريد  الليبيات،  من 
والحضارات،  األجيال  معبودة  رمز  بتجسيد  المشفوعة 
»أثينا« تعني  اللغة  الصليب. ففي  أو  المثلث  متمثال في 
ولما  »يتنـــنغ«؛  وتنطق  »يتـــــنا«  القديمة  بالليبية 
القديمة  اليونانية  في  النطق  عسير  الغين  حرف  كان 
نونا  ال  نونين،  عقب  مجيئه  بعد  سيما  اليونانيين،  على 
استبدل  ثم  نونا،  الدخيل،  اللسان  أسقط  فقد  واحدة، 

النون الثانية مع الغين، بالثاء المثلثة، لتغدو: »أثينا«.
الوصاية  تجمع  التي  الربة  ديانة  حقا هو  المثير  وعل 
والحرب«،  »الحب  هما:  متضادين  يبدوان  مبدأين  على 
الخصوبة من جهة، وعلى  الوصاية على  إلى جانب  هذا 
يلقنوا  أن  إال  يأبون  األوائل  آخر، كأن  الجمال من جانب 
أخالفهم درسا يقول إن الجمال ما هو إال خصب مضمر، 

كما الخصب ما هو إال الجمال إذا استظهر.
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 حقيقية.. وهي بالنسبة ألهل الصحراء حرم

ٌّ
الطبيعة أم

حوار - الوسط

طرابلس – عبد السالم الفقهي
بني وليد - الصغير الحداد

بنغازي - مريم العجيلي

موسيقى الطوارق قدس أقداس ألنها مرثيات 
وليست أغانَيّ.. والطرب مفهوم ابتذال في 

اللحون

كل إنسان في هذا الوجود هو »أوليس«.. 
ورحلتي في الوجود هجرة ليلية عبرت 

خللها ليًل كله ظلمات

بيت اسكندر للفنون يفتح أبوابه للزوار بطرابلس

القديمة  بالمدينة  الفرنسيس«  »زنقة  شهدت 
بطرابلس، األربعاء، افتتاح بيت إسكندر للفنون، الذي 

يعد إضافة لرصيد األروقة الثقافية بالمدينة.
التحف  جانب  إلى  الرواق  واحتضن 

أربع  على  يزيد  ما  التراثية،  والمقتنيات 
من  لنخبة  تشكيلية  لوحة  وستين 

علي  كالفنان  الليبيين  الفنانين 
العباني، محمود الحاسي، عبدالرزاق 
الرياني، محمد بن المين، رضوان 
البارودي،  محمد  أبوشويشة، 
وغيرهم، ومن تونس لوحات للفنان 

حمادي بن سعد، مالك عبداهلل، ليلي 
من  القصاب  لسعد  ولوحة  سلماوني، 

الكويت،  من  خلف  عادل  إلى  إضافة  العراق 
ثم  الموسيقية  للفرقة  عزف  الجمهور  صاحب  كما 

وصلة غنائية للفنان مراد إسكندر.
الفلكلوري  اإليقاع  مجملها  في  األعمال  وجسدت 
المازج بين تاريخ المكان والروح الجمالية من خالل 
الطرابلسي على  بالبيت  اليومية  الحياة  إبراز مالمح 

وجه الخصوص والليبي بشكل عام، وكذا خصوصية 
الطبيعة  مفردات  استيعاب  في  اللونية  التباينات 
للمدينة  الريف  من  البصرية  االنتقالية  ومنعطف 
بن  محمد  الفنان  مجسمات  عكست  كما  والعكس، 
المين رغبة الروح البشرية في تحويل مخلفات الحرب 

لقالب تشكيلي يستنطق الجمال من القبح.
الوسط«  »بوابة  إلى  تصريح  وفي 

مدير  إسكندر  مصطفى  أكد 
من  المغزى  أن  الرواق 

الفضاء  هذا  تدشين 
ذائقة  تعزيز  هو 
البصرية  الثقافة 
في  التوسع  عبر 
األروقة  هذه  إقامة 

تساعد  مهمة  كنافذة 
الفنية  الحياة  انتعاش  على 

االتجاه  لذا كان  بالمدينة،  والثقافية 
إلى صيانة هذا البيت والذي استغرق بالمجهود الذاتي 
لسابق  إلرجاعه  الترميم  من  سنوات  األربع  حوالي 
عهده، ليتم توظيفه كمنتدى للفن التشكيلي والبناء 
على فكرة مستقبلية بعقد ملتقيات وورش عمل وكذا 
إقامة معرض لطلبة الهندسة المعمارية لالطالع على 

مراحل الصيانة من خالل الخرائط األصلية للبيت.
وأوضح الفنان التشكيلي سالم التميمي أن »الرواق 
يمثل منجزًا ثقافيًا مهمًا لنا كفنانين لعرض أعمالنا، 

وعاماًل محفزًا لمواصلة مشروعنا الفني في الرسم«.
العجيلي  إسماعيل  الممثالن  ألمح  جهته  ومن 
الفن  بين  االرتباط  عمق  إلى  الشاوش  وعبداهلل 
التشكيلي الحديث وما قدمه اإلنسان الليبي 
اعتبار  على  األكاكوس  حضارة  زمن  في 
أن ما يتجسد في أروقة بيت إسكندر 
ينقلنا بالذاكرة المتخيلة إلى جوهر 

ما كان قائمًا في سالف األزمان.
من  كل  آراء  مجمل  وتركزت 
األستاذ عبدالمنعم اسبيطة والفنان 
محمد  والشاعر  الغريب  بشير 
العجيلي  الكاريكاتير  ورسام  الدنقلي 
للفنون  إسكندر  بيت  أن  على  العبيدي 
خيارات  تعدد  في  واضح  بشكل  يسهم 
إقامة المحافل الفنية والمهرجانات، وكذا األمسيات 
في فضاء  تكون محدودة  أن  بدل  وغيرها  الشعرية 
واحد أو اثنين، وهوما يمكن اعتباره مكسبًا مهمًا 
للثقافة، وينهض بمستوى الفاعلية الثقافية بشكل 

أو بآخر.

جائزة »مفتاح بوزيد« للصحافة تحدد 
آخر موعد الستقبال الترشيحات

 صالون سرت الثقافي
يناقش قضايا اإلعالم

أعلنت اللجنة المكلفة بجائزة »مفتاح بوزيد« أن نهاية شهر أبريل 
الجاري هي آخر موعد الستقبال الترشيحات للفوز بالجائزة في جانبها 

التقديري والتشجيعي.
وقال علي جابرلـ»الوسط« إن »اللجنة المكلفة لجائزة مفتاح بوزيد 
والثقافة  العامة لإلعالم  الهيئة  الخميس بمقر  اليوم  اجتمعت صباح 

في مدينة بنغازي وذلك لتكليف أعضاء اللجنة إلعداد مقترحاتهم«.
وأضاف: »عُـقد االجتماع، برئاسة رئيس اللجنة، محمد المسالتي، 
وبحضور مقرراللجنة خليل العريبي، وأعضاء اللجنة، عابدين الشريف 
وخالد غالم ومعتز المجبري وعبد اهلل زاغوب ورئيس اللجنة اإلعالمية 

للجائزة محمود العربي، وأسماء صهد«.
ولفت جابر إلى أن »اللجنة حددت موعد اجتماعها القادم يومي 3 
و 4 مايو المقبل وسيجري تحديد المستحقين للجائزة التقديرية لهذا 
العام وتقييم المشاركات الواردة للجنة بخصوص جائزة مفتاح بوزيد 

التشجيعية للصحافة«.
وأشار علي جابر إلى أن االجتماع حضره، المدير التنفيذي لمؤسسة 

برنيق للصحافة، خالد المجبري، والصحفي معتز المجبري.

نظم الصالون الثقافي بمكتب الثقافة سرت الخميس، ندوة حول 
والمهتمين  اإلعالميين  من  عدد  فيها  شارك  اإلعالمية،  المنافسة 

بموضوع الصالون.
في  اإلعالم  يواجهها  التي  التحديات  ماهية  إلى  النقاش  وتطرق 
ليبيا، وأكدت جل المداخالت أن اإلعالم »يهدف لنشر األخبار والتثقيف 
والوعي«، وتم التأكيد على ضرورة »أن يكون اإلعالم مهنيًّا يتناول 
المواطنة،  قيم  ويثبت  وموضوعية  ومصداقية،  بشفافية،  القضايا 
ويحرص على مصالح الوطن ووحدته«، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة 

العامة للثقافة.

عروض فنية وتراثية بمهرجان يفرن السياحي

إن  الثالثاء،  السياحي سليمان قشوط،  يفرن  تنظيم بمهرجان  لجنة  رئيس  قال 
المهرجان سيتضمن عددًا من الفعاليات السياحية والثقافية منها »كرنفال سالم يفرن 
االستعراضي«. ومن الفعاليات أيضًا و»قرية ديسير التاريخية« و»بازار يفرن السياحي« 
و»معرض  المعاصر«  التشكيلي  الفن  و»معرض  الفوتوغرافية«  الصور  و»معرض 
و»معرض  التاريخية«  المخطوطات 
جوية  و»عروض  الكالسيكية«  السيارات 
و»حفالت  والمظالت«  الشراعي  للطيران 
شعبية تحييها أهم فرق الفنون الشعبية 
الليبية« و»حفالت فنية غنائية يحييها أهم 

نجوم األغنية الشبابية«.
من  الهدف  أن  قشوط،  وأوضح 
التأكيد  هو  األولى،  دورته  في  المهرجان 
»على األهمية التاريخية والحضارية لجبل 
نفوسة عامة ومدينة يفرن خاصة، والتأكيد 
وتأصيل  األصيلة  الليبية  الهوية  على 
موروثنا الشعبي بشتى جوانبه، إضافة للتعريف بالمعالم السياحية للمدينة«. وأضاف 
قشوط، أن المهرجان »يشجيع اكتشاف التراث الشعبي وبلورته بالصياغة والتوظيف 
في أعمال أدبية وفنية والحث على االهتمام باآلثار ورعايتها والتعهد بحفظها وحمايتها 
من اإلهمال وتشجيع السياحة الداخلية من خالل استقطاب أكثر عدد ممكن من السياح 
الليبيين«. وأشار قشوط، أن المهرجان سيقام خالل الفترة المقبلة، لمدة يومين على 
التوالي بالتزامن مع انطالق فعاليات المؤتمر السياحي الدولي الثاني المقام في مدينة 
يفرن، الذي يشارك فيه أكثر من 100 شخصية أكاديمية في مجال اآلثار والسياحة من 

ليبيا ومختلف دول العالم.
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قدم  شليمبو  عبدالسالم  القدير  الفنان 
وللتلفزيون  للمسرح  األعمال  من  العديد 
عرب من  فنانين  مع  أنه عمل  كما  الليبي، 
كبير  فنان  هو  وتونس..  وسوريا  مصر 
الفنانين،  كل  باحترام  يحظى  ومتواضع 
حول  للحديث  »الوسط«  في  التقيناه 
في  للمشاركة  اختياره  عدم  وراء  األسباب 
»عمر المختار« وكذلك الحديث عن جديده 

المقبلة. الفترة 

حضن  إلى  درنة  عودة  لك  تمثل  ماذا   ●
...؟ الوطن والثقافة والفن 

والفن،  الثقافة  مدينة  بالفعل  هي  درنة 
وأذكر  اليونسكو،  في  مسجلة  أنها  كما 
زابيه  بن  سالم  الراحل  والفنان  أنا  لقائي 
النظام  في  الثقافة  عن  المسؤولين  بأحد 
السابق الذي قال لنا »يا ريت كل وزير يكون 
هي  درنة  إن  قال  ثم  درناوي«،  واحد  وراه 
في  حتى  كل شيء  في  والجمال  الفن  مدينة 

اإلدارة والتنظيم اإلداري.
● كيف كانت فترة عملك في المسرح ..؟

المرحوم أنور الطرابلسي هو أول من أتى 
عن  عمًل  وقتها  وقدمت  المسرح،  إلى  بي 
»كلنا  بعنوان  عبدالناصر  جمال  الزعيم  وفاة 
مفرط  كان  وقتها  ليبيا  في  والفن  ناصر«، 
قديمة  عربية  بنصوص  الكلسيكية  في 

ثلثة  من  المسرحية  وكانت  وأندلسية 
ساعة  إلى  يصل  قد  الواحد  والفصل  فصول 
المسرح  تاريخ  تعلمنا  الخبراء  جاء  وعندما 
اإليمائية  هي  وما  اإللقاء  هو  ما  وعرفنا 
والكوميديا  والدراما  »البانتومايم«  وعرفنا 
خلل  من  تعلمناه  ما  كل  وطبقنا  الرصينة 
الفنان  مع  قدمته  ما  منها  أذكر  فنية  أعمال 
شهيدًا«  »الحسين  وهي:  عبدالحميد،  حسن 
وأسود«،  و»أبيض  السادة«  أيها  و»انتبهوا 
وهذه األعمال اشتغلنا عليها في أربع سنوات 
وإلى  المسرح  تعليمنا  على  مُصر  وكان 
نلقي  وكيف  اإلضاءة  فن  تعليمنا  ذلك  جانب 
اللغة  إلى  الدراما  نترجم  وكيف  القصيدة 
تعلمنا  العامية..  إلى  نترجمها  العربية وكيف 
تركيزه  أكثر  وكان  الحديث  المسرح  منه 
واكبت  حيث  الهرام،  منعم  والفنان  أنا  علي 
جاءوا  من  بعض  فيها  كان  األولى  دورتين، 
عبدالهادي  محمد  المسرح  مؤسس  الفنان 
دخل  وعندما  الطرابلسي  أنور  الفنان  أمثال 
سنة  في  الجديد  الجيل  دخل  الحديث  الفن 
والفنان  الهرام  منعم  الفنان  أمثال   1974
إمهدي  عبدالعزيز  والفنان  زابيه  بن  خليفة 
امجاور  والفنان  بوشيحة  اهلل  فضل  والفنان 

وغيرهم. عبدالسلم 
أعمالك بعد  إلى  السخرية  هل تسللت   ●

الساخر؟ بالرسم  اهتمامك 
حسن  الدكتور  الراحل  المصري  الفنان 
للكوميديا،  تصلح  أنت  لي  قال  عبدالحميد 
مسرحية  في  اليهودي  دور  معه  وقدمت 

»ليالي  وبعدها  السادة«  أيها  »انتبهوا 
بشر  شخصية  قدمت  وكذلك  الغضب«، 
في  بأدائي  وأشاد  شهيدًا«  »الحسين  في 
التي جعلت مني  الكوميديا  التراجيدي مثل 
لشخصيات  عاشق  وأنا  كاريكاتير،  رسام 
عبدالسلم  الراحل  والفنان  زواوة  محمد 
زوجتي  أن  إلى  أشير  أن  ويجب  النابلسي، 
النص  أقرأ  فعندما  الفنية  مرآتي  هي 
األعمال  في  الكاميرا  هي  فكأنها  أمامها 
التراجيدية  األعمال  في  أما  الكوميدية، 

فأنا أحتاج إلى المرآة والمرآة هي أعز الناس 
العدسة.  هي  المرآة  أعتبر  ألنني  عندي 
لي  عبدالحميد  حسن  الفنان  تشبيه  وأذكر 
هناك  أن  كما  صبحي،  محمد  الكبير  بالفنان 
الراحل  الكبير  للفنان  شبيه  أنت  لي  قال  من 
الشبه  يقصدون  كانوا  وطبعا  غيث  عبداهلل 
التي  اللقاءات  أحد  في  أنه  حتى  الشكل،  في 
جمعتني به فوجئت بالدكتور حسن يقول لي 
صافح أخيك وذلك للشبه الكبير بيننا، وكنت 
غيث  بعبداهلل  جمعني  الذي  بالعمل  سعيدًا 
وعادل  أيوب  سميحة  بمشاركة  »ال«  بعنوان 

أدهم وكرم مطاوع وعبدالرحمن آل رشي.
لماذا غبت عن فيلم »عمر المختار«؟  ●

زابيه  بن  سالم  الراحل  الفنان  استدعاني 
حسن  محمد  وقتها  موجود  وكان  بيته  في 
واألخيرين  نجم  ومحمد  بوفانا  ومحمد 
العقاد  مصطفى  للمخرج  مساعدين  هما 
وقالوا  المختار«  »عمر  لفيلم  يعدون  وكانوا 
الفيلم  في  األدوار  ألحد  اخترناك  نحن  لي 

خلل  من  بشرتي  من  أغير  أن  مني  وطلبوا 
للبحر خلل هذه  والذهاب  التعرض للشمس 
شاهدك  عندما  العقاد  أن  وأخبروني  الفترة 
اختارك  »األم«  سهرة  في  الكف  مشهد  في 
وبالفعل  المختار«  »عمر  في  إسماعيل  لدور 
اختبار  وكذلك  السيناريو  نص  استلمت 
معسكرهم  في  جئتهم  أنني  وأتذكر  الدور 
الفيلم،  لتصوير  يستعدون  وهم  شحات  في 
مصطفى  الراحل  المخرج  بلقاء  وتشرفت 
ودخلنا  والكاتب  السيناريست  ومعه  العقاد 
تجيد  أنت  العقاد هل  وسألني  االختبار  مكان 
أستطيع  ولكنني  ال،  له  فقلت  اإلنجليزية 
مشهدًا  لي  فكتب  المعنى  وأفهم  القراءة 
وأثناء هذه الجلسة دخل علينا الفنان أنطوني 
والفنانة  أبيضًا  جلبابًا  يرتدي  وكان  كوين 
وأعطاني  االختبار  بأداء  فقمت  باباس  إيري 
واتفقنا  السينمائية  الملحظات  بعض 
سيتصلون  أسبوع  بعد  أنه  أساس  على 
اتصلوا  بأنهم  عرفت  ذلك  بعد  ولكن  بي، 
وأخبرهم  الوطني  المسرح  هاتف  على  بي 

في  المشاركة  أرفض  أنني  األشخاص  أحد 
أعرفه  لم  الذي  الشخص  وذاك  الفيلم، 
في  دور  أداء  في  كبيرة  فرصة  علي  فوت 
الموقف  هذا  وبعد  المختار«  »عمر  فيلم 
الحمد  ولكن  الوطني،  المسرح  من  استقلت 
للمشاركة  بأسبوع  بعدها  اهلل  عوضني  هلل 
الفنان  مع  الحرية«  »طبول  عربي  عمل  في 
أسعد فضة والفنانة منى واصف وكان معي 
من ليبيا الفنان عيسى عبدالحفيظ وغيرهم 

من نجوم الدراما.
ماذا عن تجربتك في أفالم الكارتون؟  ●

من  عدد  التجربة  تلك  على  شجعني 
آلة  على  تحصلت  حتى  المعلمين  زملئي 
شاهده  من  أول  الشريط  وهذا  سينمائية 
عليه  وأثنى  زواوة  محمد  الراحل  الفنان 
في  المتحركة  للرسوم  رسام  أول  وكنت 

درنة. مدينة 
ما هو جديدك الفترة المقبلة؟  ●

من  مجموعة  لدي 
الجديدة  األعمال 
من  أنتظر  والتي 
في  البدء  المخرجين 
أنني  كما  تنفيذها، 

هذه  خلل  انتهيت 
أكثر  تصوير  من  األيام 

من حلقة مع المخرج الشاب فرج 
البيضاء  مدينة  من  معيوف 
في  سيعرض  درامي  بعمل 

شهر رمضان القادم.

أكد أن زوجته هي مرآته الفنية

مهرجان  من  الـ21  الدورة  فعاليات  األربعاء  مساء  انطلقت 
والتي  والقصيرة«،  التسجيلية  لألفلم  الدولي  »اإلسماعيلية 
تقام في الفترة من 10 إلى 16 أبريل، وبدأ الحفل في تمام 
السابعة مساء بقصر ثقافة اإلسماعيلية، وافتتحه كل من وزيرة 
اإلسماعيلية  ومحافظ  عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  الثقافة 
اللواء حمدي عثمان، ورئيس المركز القومي للسينما الدكتور 

خالد عبدالجليل، ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا.
وصعد بعد ذلك لجنة تحكيم مسابقتي األفلم التسجيلية، 
برئاسة المخرج المصري يسري نصر اهلل، وعضوية كل من 
من سورية،  فواخرجي  كندا، وسلف  من  ماكدونالد  كريس 
الصين،  من  تشانج  وشيريل  موزمبيق  من  بيمينل  وبيدرو 
الروائية القصيرة والتحريك  ولجنة تحكيم مسابقتي األفلم 
ميبورج  وكاثرين  كانتو،  مارلين  الفرنسية  المخرجة  برئاسة 
من جنوب أفريقيا، ومحمد حماد من مصر، وأنستاسيا ديمتريا 

من اليونان ونواف الجناحي من اإلمارات.
التصوير  مدير  من  كل  تكريم  تم  االفتتاح  حفل  وخلل 
القدير سعيد شيمي، والمخرج اللبناني برهان علوية، والمخرج 
األفريقي موازيه نجانجورا من الكونغو، وتكريم اسم المخرجة 

الراحلة عطيات األبنودي التي تحمل الدورة اسمها.
وتخلل حفل االفتتاح فقرة غنائية لنجم »آراب أيدول« يحيى 
يعقوب بأغنية »رسالة سلم من أرض الفيروز« من كلمات 
أحمد حسن راؤول وتلحين كريم عرفة وتوزيع أيمن التونسي، 
الدكتور  برئاسة  األوبرا  لباليه  استعراض  تقديم  يتم  كما 

مجدي صابر.
وافتتح المهرجان الفيلم التسجيلي »نحنا منا أميرات« الذي 
السوريات  اللجئات  النساء  من  مجموعة  اجتماع  حول  يدور 
أنتيجون  مسرحية  ألداء  المسرح  كواليس  خلف  بيروت،  في 
عن  تعبر  لهن  اجتماعية  مساحة  ويخلق  القديمة،  اليونانية 
تفاقم  رغم  الحياة  ومواصلة  الضحك  إيجاد  على  قدرتهن 
آخر  بعدًا  تضيف  حكايات  خلل  ومن  الوطن،  في  األوضاع 

للحرب السورية.

»نحنا منا أميرات« يفتتح »اإلسماعيلية لألفالم التسجيلية والقصيرة«

ten
Top

»شازام« يتصدر شباك 

التذاكر األميركية

بدء  مع  »شازام«،  فيلم  تربع  ريليشنز«  »أكزبيتر  شركة  أرقام  أظهرت 
عرضه، على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

يبحث عن  مراهق  براذرز« قصة  »وورنر  توزيع  وهو من  الفيلم  ويروي 
والدته فيما هو مع عائلة حاضنة ويتحول إلى بطل خارق ويستخدم قواه 
بطولة  من  وهو  كوميكس«  سي  »دي  إنتاجات  آخر  والفيلم  الجديدة. 

زاكاري ليفي. وحصد الفيلم 53.5 مليون دوالر في أول عطلة أسبوع له في 
الصاالت، وفق »فرانس برس«.

وحل في المرتبة الثانية فيلم الرعب »بيت سيماتري«، وهو نسخة جديدة 
عن فيلم صادر في العام 1989 مقتبس عن رواية لستيفن كينغ. وحقق الفيلم 

25 مليون دوالر.
ويروي الفيلم قصة عائلة تكتشف مقبرة غامضة في المنطقة التي انتقلت 

للعيش فيها ما يؤدي إلى إيقاظ قوى شر إثر حدث مأساوي.
»ديزني«  إنتاج  من  »دامبو«  فيلم  فكانت من نصيب  الثالثة  المرتبة  أما 

وإخراج تيم بورتون وقد سجل تراجعًا كبيرًا في إيراداته محققًا 18 مليون دوالر 
في مقابل 46 مليونًا األسبوع الفائت.

ويروي الفيلم من بطولة كولن فاريل ومايكل كيتون وإيفا غرين قصة دغفل 
سيرك يتعرض للسخرية بسبب أذنيه الكبيرتين اللتين تسمحان له بالطيران.

التي  بيل  جوردان  إخراج  من  »آس«  التشويق  فيلم  الرابعة  المرتبة  واحتل 
يتواجه فيها أفراد عائلة أميركية مع نسخ شريرة عن أنفسهم. وحقق الفيلم 14 

مليون دوالر في مقابل 33 األسبوع الماضي.
الذي  إنتاج »ديزني«  الخامسة فيلم »كابتن مارفل« من  المرتبة  وتله في 
حقق 12.7 مليون دوالر. وتقوم فيه بري الرسون الحائزة جائزة أوسكار بدور 

قائدة طائرة مقاتلة سابقة تتمتع بقوى خارقة.
فيما يأتي باقي المراتب في هذا التصنيف:

-6 »ذي بيست أوف إنيميز« )4.5 مليون دوالر(.
-7 »فايف فيت ابارت« )3.7 مليون دوالر(.

-8 »أنبلند« )3.2 مليون دوالر(.
-9 »ووندر بارك« )مليونا دوالر(.

-10 »هاو تو ترين يور دارغون: ذي هيدن وورلد« )مليونا دوالر(.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حوار: عبدالرحمن سالمة

اإلسماعيلية ـ الوسط

انتظروني في رمضان مع المخرج 
فرج معيوف

علمة  راغب  اللبناني  النجم  أعرب 
من  مصر  في  بالتواجد  سعادته  عن 
إحدى  مع  جديدة  خدمة  إطلق  أجل 

االتصاالت. شركات 
إلى  تصريحات  في  راغب  وأضاف 
المؤتمر  هامش  على  »الوسط« 
الفنادق  بأحد  عقد  الذي  الصحفي 
النيل إن مصر بالنسبة  المطلة على 
الجميلة  التاريخ واألوقات  له تعني 
أصدقائه  مع  قضاها  التي 

الدنيا. أم  وأحبابه في 
الخدمة  أن  علمة  وكشف 
تقديم  على  ستشجعه  الجديدة 
أفكار مختلفة وجديدة من أجل 
الجمهور  من  أكثر  االقتراب 
التعب  منه  يستحق  الذي 

وكل ما هو جديد.
المتحدة  األم  سفير  وأشار 
مجال  في  الحسنة  للنوايا 
أغنيته  فكرة  إلى  البيئة 
»صدفة«  األخيرة 

لم  جديدة  وشاعرة  ملحنة  من  جاءت 
تقديم  على  دائمًا  يحرص  حيث  تقدم، 
األغنية  مجاالت  في  الجديدة  المواهب 
سواء في الشعر أو التلحين أو التوزيع.

كان  علمة  خالد  ابنه  أن  وأضاف 
تقديمه  على  الوقت  طوال  حريصًا 
أثناء  معه  ظل  أنه  كما  األغنية،  هذه 
على  اآلن  أكثر  المطلع  ألنه  تسجيلها 

منه. الشباب  يريده جمهور  ما 
علمة  راغب  اللبناني  الفنان  وطرح 
»صدفة«،  الجديدة  المنفردة  أغنيته 
مع  والتي يستعيد من خللها ذكرياته 
الشهيرة »آسف حبيبتي«، وهي  أغنيته 
من كلمات وألحان أماني النوري، وعن 
جدًا،  مميزة  كانت  الفكرة  يقول  ذلك 
»آسف  بأغنية  تعلقوا  الكثيرين  ألن 
حزنوا  النهاية  في  ولكنهم  حبيبتي« 
ألنه  الحزينة  نهايتها  بسبب  كثيرًا 

الجديدة  األغنية  في  ونقدم  تركها، 
هذه،  الحب  لقصة  سعيدة  نهاية 
وليس  حبيبها  كان  البداية  من  وأنه 
المناسب  الوقت  جاء  وأنه  صديقها، 

حبيبته. أنها  ليعترف 
فيديو  فكرة  أن  راغب  وكشف 
محببة  مفاجأة  تحمل  »صدفة«  كليب 
كلمات  حملت  ما  مثل  للجمهور، 

جديدة. فكرة  نفسها  األغنية 
الممكن  من  التي  األفكار  وعن 
تقديمها عبر خدمة »غني« أشار علمة 
إلى أنه من الممكن إعادة تقديم بعض 
بالتعاون  القديمة  كليبات  الفيديو 
عن  معربًا  الجمهور،  من  الفائزين  مع 
سعادته بالتعاون مع »أورانج« العالمية 
بها،  يتعاملون  التي  االحترافية  بسبب 
المستفيد  هو  الجمهور  النهاية  وفي 

من هذا التعاون.
النجمة  مع  التعاون  إمكانية  وحول 
دويتو  في  عجرم  نانسي  اللبنانية 
أكد  »أورانج«،  بمساعدة  جديد 
كثيرًا،  يحبها  فنانة  نانسي  أن  راغب 
أغنية  في  معها  بالتعاون  دومًا  ويرحب 

. مستقبلية

راغب عالمة: ابني أصر على تقديمي أغنية »صدفة«

اختتم فعالياته اإلثنين..

»الحقيقة« السوري يفوز بالجائزة الذهبية في »اإلسكندرية السينمائي«

لمهرجان  الرسمية  التحكيم  لجنة  أعلنت 
»اإلسكندرية للفيلم القصير« عن جوائزها خلل 
اإلثنين،  مساء  الخامسة  الدورة  ختام  حفل 
والذي أقيم في سينما فريال بمنطقة محطة 
حضور  وسط  اإلسكندرية(  )وسط  الرمل 
من  وعدد  اإلسكندرية  جماهير  من  كبير 

الصحفيين والنقاد.

وفي مسابقة األفلم الروائية حصد فيلم »الحقيقة« 
إخراج  من  وهو  الذهبية«،  »هيباتيا  جائزة  على 
وحصل  كندي،   - سوري  إنتاج  ومن  العيد،  مارسيل 
الجائزة  على  كريستوف صابر  للمخرج  »تدنيس«  فيلم 
في  - سويسري،  فرنسي   - إنتاج مصري  وهو  الفضية، 
حين حصل الفيلم المصري »ارتباك« على تنويه خاص 

وهو من إخراج محمد حسين.
الفيلم  فقد حقق  التسجيلية  األفلم  أما في مسابقة 
إخراج  من  وهو  الذهبية  الجائزة  »كراكيب«  المصري 
من  »تشرد«  فيلم  وفاز  القوصي،  ونهال  نادر  أحمد 

فلسطين بالجائزة الفضية، وحصل فيلم »الناجون من 
ساحة الفردوس« من إخراج عادل خالد على تنويه خاص 

وهو إنتاج عراقي - بلجيكي.
منح  التحكيم  لجنة  فقررت  الطلبة  مسابقة  في  أما 
فيلم »رحلة العودة الطويلة« جائزة »هيباتيا الذهبية«، 
الجائزة  على  الفقي  الدين  عز  للمخرج  »وصال«  وفيلم 
محمد  الفيلمان  تصوير  لمدير  خاص  وتنويه  الفضية، 

حميدة.
فريد  سمير  جائزة  منح  النقاد  تحكيم  لجنة  وقررت 

لفيلم »الحقيقة«.

أرحب بعمل ديو مع نانسي 
عجرم

القاهرة ـ محمد علوش

اإلسكندرية ـ الوسط

 هبة عبدالغني زوجة 
مصارع في »ملس أكتاف«

تواصل الفنانة المصرية هبة عبدالغني تصوير 
بطولة  نفس«  »آلخر  مسلسل  في  مشاهدها 
رمضان  في  عرضه  والمقرر  عبدالعزيز  ياسمين 

المقبل.
تصوير  من  لتنتهي  واحد  يوم  لهبة  ويتبقى 
خلل  تجسد  الذي  العمل  في  بالكامل  مشاهدها 
أحداثه الصديقة المقربة من ياسمين عبدالعزيز 

بطلة المسلسل.
مجموعة  نفس«  »آلخر  بطولة  في  ويشارك 
عبدالوهاب  فتحى  منهم،  النجوم  من  كبيرة 
وثراء  عز  ومحمد  فهمي  وإيهاب  العوضي  وأحمد 
جبيل وهند عبدالحليم وأحمد كمال وحازم إيهاب 
ومراد مكرم وعواطف حلمي ومصطفى حشيش، 
تأليف أمين جمال وعبداهلل حسن وطارق الكاشف، 

وإخراج حسام علي وإنتاج شركة »سينرجي«.
تصوير  هبة  تستكمل  أخرى،  ناحية  من 
بطولة  أكتاف«  »لمس  مسلسل  في  مشاهدها 
من   60% تصوير  من  انتهت  حيث  جلل،  ياسر 
مجمل مشاهدها بالمسلسل المقرر عرضه رمضان 
المقبل، وتجسد هبة شخصية »نيفين« وهي زوجة 
المصارع كرم جابر خلل األحداث، وهي أم مصرية 

تتسم بالطيبة.
جلل  ياسر  بطولة  أكتاف«  »لمس  مسلسل 
العاصي وحنان مطاع  وإيمان  وفتحي عبدالوهاب 
ومحمد عز وشريف الدسوقي وأحمد كشك، تأليف 
إنتاج  المنباوي،  حسين  إخراج  سرحان،  هاني 

»سينرجي«.

القاهرة ـ الوسط

<   من فعاليات حفل الختام

<   خالد عبدالجليل<   إيناس عبدالدايم<   عصام زكريا

عبدالسالم شليمبو: استقلت من املسرح الوطني بسبب فيلم »عمر املختار«



الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  أجــرت 
ــن الــتــعــديــات  ــددًا م ــ ــكــرة الــقــدم، ع ل
الكأس  بطولة  نظام  على  الجوهرية، 
ستنطلق  التي   ،2019  -  2018 لموسم 
تحيط  التي  األمنية  ــداث  األح توقف  فور 

طرابلس. بالعاصمة 
من  ــادر  ص بــقــرار  التعديات،  وبـــدأت 
لسنة   24 برقم  الكرة،  اتحاد  إدارة  مجلس 
في  الـــواردة  ــرارات  ــق ال لتعديل   ،2019
االتحاد  إدارة  مجلس  قرار  من   »1« المادة 
بأعداد  المتعلقة   ،2019 لسنة   21 رقم 
التمهيدي  الــدور  في  المشاِركة  الفرق 
االتـــحـــادات  كــل  مــســتــوى  عــلــى  األول 
الدور  إلى  المتأهلة  الفرق  وأعداد  الفرعية، 

الثاني. التمهيدي 
بتنظيم  الخاصة  الفقرة  تعديل  تم  كما 
الفرق  ــداد  وأع الثاني،  التمهيدي  ــدور  ال
األول،  التمهيدي  ــدور  ال في  المشاِركة 

التالي: النحو  وذلك على 
- فرعي بطبرق

من  ويتأهل   10 المشاِركة  الفرق  عدد 
4 فرق. بينها 

- فرعي الجبل األخضر
من  ويتأهل   4 المشاِركة  الفرق  عــدد 

فريقان. بينها 
- فرعي بنغازي

من  ويتأهل   24 المشاِركة  الفرق  عدد 
9 فرق. بينها 

- فرعي خليج سرت
ويتأهل  فريًقا،   20 المشاِركة  الفرق  عدد 

8 فرق. من بينها 
- فرعي مصراتة

ويتأهل  فرق،   10 المشاِركة  الفرق  عدد 
4 فرق. من بينها 

- فرعي طرابلس
ويتأهل  فريقًا،   19 المشاِركة  الفرق  عدد 

8 فرق. من بينها 
الغربية المنطقة  فرعي   -

ويتأهل  فرق،   10 المشاِركة  الفرق  عدد 
4 فرق. من بينها 

الجنوبية المنطقة  فرعي   -
ويتأهل  فرق،   9 المشاِركة  الفرق  عدد 

3 فرق. من بينها 
الثاني: التمهيدي  الدور 

على  الــثــانــي،  التمهيدي  ــدور  الـ ينظم 

بمشارَكة  المتقاربة،  المناطق  مستوى 
المتأهلة  ـــ42  ال الفرق  وهــي  فريقًا،   64
باإلضافة  األول،  التمهيدي  الــدور  مــن 
من  المشارَكة  لها  يحق  التي  الفرق  إلى 

22 فريقًا. الدوري الممتاز، وعددها 
بين  ستجرى  قرعة  هناك  أن  إلى  يشار 
في  والمشاِركة  المتأهلة  الفرق  مجموعة 
الجبل   - »طبرق  الفرعية  االتحادات  نطاق 

وعددها  سرت«  خليج   - بنغازي   - األخضر 
المتبارية في هذا  الفرق  لتحديد  فريقًا،   34
منها،  الفائزة   17 الـ  الفرق  وتتأهل  الدور، 

إلى الدور 32.
الفرق  مجموعة  بين  القرعة  تجرى  كما 
االتحادات  نطاق  في  والمشاِركة  المتأهلة 
وطرابلس  مصراتة  مــن  بكل  الفرعية 
الجنوبية،  والمنطقة  الغربية  والمنطقة 

المتبارية  الفرق  لتحديد  فريقًا،   30 وعددها 
منها  الفائزة  الفرق  وتتأهل  الدور،  هذا  في 

.32 »15« فريقًا إلى الدور 
موجهة  الــقــرعــة  تــكــون  أن  ــى  ــراع وي
فريق  كل  يتبارى  بحيث  ــدور،  ال هــذا  في 
المتأهلة  الفرق  أحد  مع  الممتاز،  بالدوري 
تتبارى  فيما  األول،  التمهيدي  الــدور  من 

القرعة. بينها حسب  الفرق فيما  باقي 

السابق النظام 
األصــوات  فيه  كانت  ــذي  ال الوقت  وفــي 
حالة  الــكــأس،  مسابقة  إللــغــاء  تتعالى 
نهائيات  إلــى  الوطني  المنتخب  تأهل 
خروج  أن  إال   ،»2019 »مصر  أفريقيا  أمم 
جعل  أفريقيا،  جنوب  أمام  من  المنتخب 
المسابقة  إقامة  ويقرر  يعود  الكرة،  اتحاد 
نظام  على  المبني  القديم،  بأسلوبها 
واحدة  مباراة  من  الخاسر  الفريق  خروج 
وتــكــون  الــمــســابــقــة،  أدوار  جميع  ــي  ف
الممتاز  الدوري  لفرق  إلزامية  المشارَكة 
عند  اختيارية  تكون  فيما  األولى،  والدرجة 

والثالثة. الثانية  الدرجتين  فرق 
تستثنى  أن  المفترض  من  كان  كما 
ــاز مـــن خــوض  ــت ــمــم ــرق الـــــدوري ال فـ
للكأس،  التمهيدي  الـــدور  منافسات 
فريقًا   42 التمهيدي  الدور  من  ويتأهل 
يشارك  حيث  الثاني،  التمهيدي  إلــى 
منها  ويتأهل  فرق   10 طبرق  فرعي  في 
الجبل  فرعي  في  ويشارك  فــرق،  ثاثة 
بينها  من  ويتأهل  فريقًا،   25 األخضر 
يشارك  بنغازي  فرعي  وفي  فرق،  تسعة 

فرق.  ثمانية  عنها  ويتأهل  فريقًا   24
فريقًا   20 يشارك  سرت  خليج  وبفرعي 
يشارك  وبمصراتة  فرق،   7 عنها  ويتأهل 

فرق. ثاثة  عنها  ويتأهل  فرق   10
يشارك  بطرابلس،  الفرعي  وباالتحاد 
بينها  من  ويتأهل  عنها  يتأهل  فريقًا   19
يشارك  الغربية  وبالمنطقة  فرق،  ستة 
فرعي  وعن  ثاثة،  عنها  ويتأهل  فرق   10
فرق  تسعة  يشارك  الجنوبية  المنطقة 

ثاثة. عنها  ويتأهل 
هو  االتحاد  نادي  أن  بالذكر،  الجدير 
للموسم  ليبيا  كأس  بطولة  لقب  حامل 
بها  توج  التي   ،2018  /  2017 الماضي 
الفوز  بعد  الــهــال  ــادي  ن حساب  على 

النهائية. المباراة  في  رد  دون  بهدفين 

في
املرمى

هدفان اعتباريان 
يزلزالن املجموعة 
الثانية

اإلصابة تبعد نجم المنتخب الوطني، سند الورفلي، 
للمرة الثانية، عن اللعب مع فريقه الرجاء البيضاوي، 

في أسبوع الحسم بالدوري المغربي.

رئيس االتحاد العام للتنس خالد الزنكولي، ◆
تعمد مشاركة العمال المكلفين بإصالح أحد 
المالعب، قبل خوض منافسات بطولة ليبيا 

للتنس التي أقيمت هذا األسبوع .

◆

لجنة  عــن  ــصــادر  ال  »69« ــم  رق ــرار  ــق ال
القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات 
والطعون  االستئناف  لجنة  قرار  باعتماد 
فائزًا  المدينة  فريق  باعتبار  باالتحاد، 
اعتباريين،  بهدفين  السويحلي  على 
الــدوري  فرق  ترتيب  على  بظالله  ألقى 

الممتاز.
ارتفع  االعتباريين  الهدفين  وبهذين 
وسيدخل  نقطة،   19 إلى  المدينة  رصيد 
ــدوري  الـ مسابقة  مــن  الــثــانــي  الـــدور 
لفرق  الثاني،  الترتيب  في  وهو  »إيــاب« 
االتحاد  فريق  خلف  الثانية،  المجموعة 

المتصدر بـ 22 نقطة.
فريق  أصــبــح  اآلخـــر،  الــجــانــب  على 
بنفس  الرابع  الترتيب  في  السويحلي، 
خلف  نقطة   18 برصيد  المجموعة، 

ــح في  ــب ــذي أص ــ ــلــس ال ــي طــراب ــل األه
بفارق  نقطة   18 برصيد  الثالث  الترتيب 

األهداف عن السويحلي.
والطعون  االستئناف  لجنة  وكــانــت 
ــادي  ن معاقبة  ــررت  قـ ــرة،  ــك ال بــاتــحــاد 
 5 قــدرهــا  مالية  بــغــرامــة  السويحلي 
مباريات   3 ونــقــل  ليبي،  ــار  ــن دي آالف 
مباراته  خــاســرًا  ويعتبر  ــه،  أرضـ خــارج 
»اعتباريين«  بهدفين  المدينة،  مــع 
فريق  تعرض  خلفية  على  مقابل،  دون 
جمهور  قبل  من  مخالفات  إلى  المدينة 
العودة  يرفض  جعله  مــا  السويحلي، 
المباراة  من  الثاني  الشوط  الستكمال 
مصراتة،  ملعب  على  جمعتهما  التي 
ضــمــن مــنــافــســات األســـبـــوع الــتــاســع 

للمجموعة الثانية.
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كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي 
بايرن ميونخ األلماني، تحرك رسميًا 

للتعاقد مع أحد األهداف البارزة 
لفريق برشلونة في الميركاتو 

الصيفي المقبل.
 »le10sport« ونقل موقع

الفرنسي، وعنه موقع »كووورة«، 
أن النادي البافاري قدم عرضًا 
بقيمة 56 مليون يورو، لضم 

الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم 
آينتراخت فرانكفورت.

<  من مباراة السويحلي والمدينة في الدوري 

● سند الورفلي

56
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حراس املرمى عالمة 
فارقة على مر األجيال

الحدث
زين العابدين

بركان

نقطة  يــومــًا  المرمى  حــراســة  مــركــز  يشكل  يكن  لــم 
أمام  عثرة  حجر  المكان  هذا  يقف  ولم  عائقًا،  أو  ضعف 
منتخب  أول  وظهور  مياد  منذ  الليبية  المنتخبات  تألق 
حراسة  مركز  ظل  حيث  عامًا،  ستين  من  أكثر  قبل  ليبي 
حراس  عمالقة  من  الكثير  لتألق  الفتًا  عنوانًا  المرمى 
عرين  عن  والدفاع  الــذود  على  تعاقبوا  الذين  المرمى 
تمثل  قــوة  نقطة  المرمى  حــراســة  فكانت  المنتخب، 
المركز  هذا  فكان  والمتين  المنيع  والحصن  األبرز  الحلقة 
بها  مر  التي  المراحل  كل  ورغــم  ــوى،  األق هو  يــزال  وال 
أن  إال  مختلفة،  مراكز  في  عانيناه  الذي  والنقص  منتخبنا 
طويلة،  لسنوات  الواجهة  في  ظل  المرمى  حراسة  مركز 
ويدافع  الراية  يحمل  حتى  مرمى  حــارس  يعتزل  أن  فما 
خلف  خير  ليكون  الغياب  يعوض  آخر  عماق  الشباك  عن 

لخير سلف. 
وساهمت  تألقت،  أجيال  وراء  وأجيال  كثيرة  أسماء 
وأفريقيًا  عربيًا  وتفوقت  بل  منتخباتنا،  مسيرة  نجاح  في 

وكانت نصف قوة الفريق. 
مرمى  ــارس  ح أول  ــوش  ال علي  المرمى  ــارس  ح كــان 
بالدورة  رسمي  ظهور  أول  في  منتخبنا  شباك  عن  يدافع 
المهدي  زميله  برفقة   1953 العام  باألسكندرية  العربية 
تألق  ــذي  ال العقيلي  الــعــال  عبد  الــحــاج  ــاه  ت كــويــري، 
الثانية  العربية  الـــدورة  في  لمنتخبنا  مرمى  كحارس 
الذي  كريم  السام  عبد  وزميله   1957 العام  ببيروت 
احترافية  تجربة  يخوض  ليبي  مرمى  حــارس  أول  كــان 

ناجحة مع نادي حمام األنف التونسي وسليم بن زايد. 
الذي  المصري  إبراهيم  العماق  المرمى  حــارس  ثم 
 1961 العام  ونال  متتاليتين  عربيتين  دورتين  في  شارك 
علي  بعده  من  الراية  وتسلم  الذهبية،  الساعة  بالمغرب 
في  الوطني  للفريق  مرمى  ــارس  ح أول  ــان  وك بوعود 
العام  مرة  ألول  بماعبها  ظهر  التي  العرب  كأس  دورات 
البهلول  الحارس  ثم  أبوالكريعات  وعلي  بالكويت   1964
في  شباكنا  عن  يدافع  مرمى  حــارس  أول  وهــو  فروجي 
محمد  والراحل  أفريقيا،  كأس  تصفيات  في  ظهور  أول 
تصفيات  في  لمنتخبنا  مرمى  حــارس  أول  وهــو  مفتاح 
بفريق  احترف  ــذي  ال العبيدي  وخميس  العالم،  كــأس 

األولمبي السكندري المصري.
حراس  فترات  أزهــى  من  السبعينات  فترة  كانت  ثم 
جيل  وظهور  ــروز  ب شهدت  والتي  بادنا  في  المرمى 
دوال  وفرج  العقوري  ومحمد  أبونوارة  خليفة  جيل  آخر، 
حارس  أول  وهــو  رجــب  والفيتوري  المصري  ورمــضــان 
ونال  تواجدًا  جيله  حراس  أكثر  ومن  القيادة  شارة  يحمل 
الدولية  مرديكا  بطولة  في  مرمى  حارس  أفضل  جائزة 
الهوني  ومفتاح  الخراز  ومحمد   1977 العام  بماليزيا 
غريبة  وبشير  المصراتي  الناصر  وعبد  حبارة  ومفتاح 
ذهبية  قادة  أول  إلحــراز  منتخبنا  قاد  الذي  الغا  ومحمد 
حارس  وأول   1980 العام  بتركيا  اإلسامية  بــالــدورة 
لفوز  ليقوده  رسميًا  الوطنى  لفريقنا  هدفًا  يسجل  مرمى 

مهم على منتخب الجزائر.
مرمى  حارس  الكوافي  رمزي  جيل  الثمانينات  جيل  ثم 
بطولة  نهائيات  في  رسمية  مشاركة  أول  في  منتخبنا 
ومصباح  الهادي  ومحفوظ  سعد  والطاهر   1982 أفريقيا 
حيث  تواجدًا،  المرمى  حراس  أكثر  من  يعد  الذي  شنقب 
سنوات  عشر  لقرابة  منتخبنا  شباك  عن  مدافعًا  استمر 
بطولة  لنهائي  طرابلس  األهلي  فريقه  وقــاد  متتالية 
كان  كما   1984 العام  لألندية  أفريقيا  كــؤوس  كــأس 
ورمضان  المكسيك،  مونديال  أعتاب  على  منتخبنا  مع 
غزالة  ومفتاح  سويدان  وعلي  المقصبي  وناصر  الشبلي 
إلى  االتحاد  فريقه  قاد  عبود  وسمير  العمامي  اهلل  وعبد 
األفريقية  األنــديــة  بطوالت  في  النهائي  نصف  ــدور  ال
محمد  للحارس  االعــتــزال  عقب  الــرايــة  ليسلم  الثاث 
هذا  يومنا  حتى  منتخبنا  عرين  حامي  صار  الذي  نشنوش 

وللعام الثامن تواليًا.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

القاهرة – عدنان النمكي

مليون يورو 
للوكا يوفيتش

تمديد قاعدة املشاركة في كأس ليبيا
نظام جديد يجعل الدور التمهيدي الثاني يضم 64 فريقا

فريقان دخال المربع الذهبي في بطولة األندية بالقاهرة

تم تعديل الفقرة الخاصة بتنظيم 
الدور التمهيدي الثاني، وأعداد الفرق 

المشارِكة في الدور التمهيدي األول

بـ 19 نقطة  .. المروج 
يتصدر في األولى

رفع الفريق األول لكرة القدم بنادي المروج، رصيد من 
النقاط إلى 19 نقطة يحلق بها في صدارة مجموعته 

بدوري الدرجة األولى، بعد أن نجح في اقتناص فوز 
ثمين أمام نظيره الوحدة العربية، بهدف نظيف، في 
إحدى مباريات مرحلة اإلياب من دوري الدرجة األولى 

لكرة القدم والتي أقيمت بينهما على ملعب بنينا.
سجل هدف المروج الوحيد في اللقاء الاعب محمد 

المهدي، ليقتنص لفريقه ثاث نقاط غالية في مشوار 
الفريق نحو الصعود للدوري الممتاز للموسم المقبل.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بتفوق 

المروج على الوحدة العربية بنتيجة هدفين مقابل 
هدف للوحدة العربية.

ويشهد هذا الموسم، عودة ألعاب المروج للواجهة 
في كرة القدم والسلة واليد والطائرة، فيما تكثف إدارة 

النادي من جهودها لعودة ألعاب النادي إلى الواجهة، 
وفي مقدمتها كرة القدم، كمطلب جماهيري كبير، 

وكذلك ألعاب اليد والسلة، التي تشهد رواجا كبيرا بين 
جماهير النادي.

األفريقية،  بالقارة  الطائرة  الكرة  جماهير  وقفت 
بعد  الليبية،  األندية  لرباعي  وتقديرًا  تحية 
في  قدموها  التي  المبهرة  والنتائج  المستوى 
للعبة  األفريقية  األندية  بطولة  من   38 النسخة 
بلقبها  واحتفظ  بالقاهرة،  أمس  ُاختُتمت  التي 

األهلي المصري.
في  شــاركــت  التي  األربــعــة  الليبية  الــفــرق 
والسويحلي  طرابلس  »األهلي  القارية  البطولة 
الثالث  المراكز،  حققت  المصراتي«،  واالتحاد 

والرابع والخامس والثامن.
من  كــان  والسويحلي  طــرابــلــس  ــي  األهــل
من  النهائية  المباراة  في  يلتقيا  أن  الممكن 
نصيب  من  والفضة  الذهب  ويكون  البطولة، 
تاريخها،  في  مرة  ألول  الليبية،  الطائرة  كرة 
سموحة  بــفــريــق  ــي  ــل األه ــدم  ــط اص أن  لـــوال 
فخرج،  الــنــهــائــي،  نصف  دور  ــي  ف الــمــصــري 
البطولة  بمنظم  السويحلي  اصطدم  وكذلك 
نصف  فــي  الــمــصــري،  األهــلــي  لقبها،  وحــامــل 
لتحديد  »الــزعــيــم«  والتقى  فخرج  النهائي، 

المركز الثالث.
وأساريا،  المصراتي  االتحاد  ناديا  يلعب  ولم 
تأها  فقد  البطولة،  في  الخفيف  الضيف  دور 
خال  من  عالية  مستويات  وقدما  الثاني،  للدور 

خمس مباريات خاضها كل فريق منهما.
طرابلس،  األهلي  لفريق  الكرة  وابتسمت 
أمام  بالبطولة،  مواجهاته  أولى  خسر  أن  بعد 
لشوط  أشــواط  ثاثة  بنتيجة  المصري  األهلي 
جديد،  من  البطولية  أنفاسه  ليسترد  ــد،  واح
القادة  حقق  حتى  اآلخــر،  تلو  الفوز  ويحقق 
األفريقي،  تاريخه  في  الثالثة  للمرة  البرونزية، 
السويحلي،  فــريــق  مواطنه  على  فـــوزه  بعد 
 -  20  /  25« مقابل شوط  أشواط  ثاثة  بنتيجة 

.»20 / 25 - 20 / 25 - 25 / 19
المهمة  اإلنجازات  أحد  الرابع،  المركز  ويعتبر 

المستوى  عــلــى  الــســويــحــلــي،  حققها  الــتــي 
األفريقي. 

بعيد،  من  المصراتي،  االتحاد  فريق  وجــاء 
بعد  الفرق،  ترتيب  في  الخامس  المركز  ليقتنص 
أشواط  بثاثة  األوغندي  ستار  نيمو  على  فوزه 
 23-25  -  25-22  -  23  /  25« شوط  مقابل 
أمس،  جمعتهما،  التي  المباراة  في   ،»20-25  -

لتحديد المركزين الخامس والسادس.
األولى  العشرة  المراكز  ترتيب  مباراة  وفي 
المركز  فــي  أســاريــا  فريق  حــل  البطولة،  فــي 

السجون  فريق  أمام  اليوم  خسارته  بعد  الثامن، 
الكيني بثاثة أشواط نظيفة.

البطولة  هذه  في  شاركت  ليبيا  أن  إلى  يشار 
والسويحلي  طرابلس  األهلي  هي  فرق،  بأربعة 
جميعها  وتأهلت  المصراتي،  واالتحاد  وأساريا 
الــدور  إلــى  اثنان  منها  ووصــل  الثمانية،  ــدور  ل
أمام  طرابلس  أهلي  خرج  حيث  النهائي،  نصف 
نظيفة،  أشواط  ثاثة  بنتيجة  المصري  سموحة 
األهلي  أمام  خرج  الذي  السويحلي  فريق  وكذلك 

المصري بنتيجة ثاثة أشواط مقابل شوط .

الطائرة الليبية ثاني أقوى األندية األفريقية

ليبيا  سيمثالن  والجهاد،  التحدي  ناديي  أن  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
القدم  لكرة   2018 األبطال  لألندية  أفريقيا  كأس  لبطولة  األولــى  النسخة  في 
أبريل   27 من  الفترة  في  بتونس  الــوادي«  »حلق  تستضيفها  التي  المصغرة، 

الحالي حتى 1 مايو 2019.
 2018 ليبيا  بطل  التحدي  أندية:   8 البطولة  من  األولى  النسخة  في  وتشارك 
والموانئ  التجارية  البحرية  لديوان  الرياضية  الجمعية  وفريق  الوصيف،  والجهاد 
واسا  ونادي   ،2018 تونس  بطل  ترنجة  ونادي  البطولة«،  »مستضيف  التونسي 
جنوب  بطل  بلوز  وبريتوريا  الصومالي،  الـــدوري  بطل  وجوبالند  غانا،  بطل 

أفريقيا، وسيفيك بطل جيبوتي.
االتحاد  رئيس  ونائب  الليبي  االتحاد  رئيس  طويلب،  حسين  أكد  جانبه،  من 
نجاح  هو  األفريقية  األندية  بطولة  تنظيم  أن  المصغرة،  القدم  لكرة  األفريقي 
بــدأت  ــذي  ال المصغرة،  الــقــدم  لكرة  األفريقي  االتــحــاد  لنجاحات  يضاف  آخــر 

نشاطاته وبرامجه تفرض نفسها وتأخذ مكانها في خارطة الرياضة األفريقية.
كرة  لتطوير  واألنشطة  البرامج  من  المزيد  هناك  »سيكون  طويلب:  وقــال 
الدعم  أو  البطوالت،  مستوى  على  ســواء  المقبلة،  الفترة  في  المصغرة  القدم 

اللوجيستي والفني«.
مشاركة  الليبي  التحدي  فريق  يسجل  أن  المتوقع  »مــن  طويلب:  ــاف  وأض
ومعه  اللقب،  لنيل  المرشحين  أكثر  يعتبر  حيث  البطولة،  نهائي  ويبلغ  إيجابية 
»أتمنى  بالقول:  اإلعالمية،  تصريحاته  طويلب  واختتم  التونسي«.   ترنجة  فريق 
مهمة  بطولة  ألنها  بتونس،  األفريقية  األندية  بطولة  في  ليبيا  لممثلي  التوفيق 

للغاية، حيث سيشارك الفائز بها في بطولة القارات لهذا العام«.

 التحدي والجهاد في أفريقية 
تونس وعينهما على القارات



طرابلس،  مدينة  تشهدها  التي  ــداث  األح ألقت 
أشكالها،  بكافة  الليبية  الرياضة  على  بظاللها 
الرياضية  الروح  ودخلت  الجماعية،  أو  منها  الفردية 
السياسي،  االستقطاب  حالة  أمام  جديد،  تحد  في 

والتي امتدت لتهدد االستقرار األمني.
طرابلس،  في  األمنية  األحــداث  لتفاقم  ونتيجة 
الدولي،  الرياضي  المجتمع  أحاسيس  توجهت 
المثل  لضرب  قدراتهم  ترصد  الليبيين،  صــوب 
غير  بــإرادة  الصعبة  الظروف  ومواجهة  والقدوة، 
السنوات  مدار  على  العالم  أبهرت  طالما  مسبوقة، 
االتحاد  ــرار  ق عقب  وتحديدا،  الماضية،  الست 
من  الليبية  المنتخبات  منع  القدم،  لكرة  األفريقي 
في  األمنية  الحالة  بحجة  مالعبها،  على  اللعب 

البالد.
بعد  الليبية،  الرياضة  أمام  تضاعفت  التحديات 
الماضي،  األسبوع  مطلع  طرابلس  أحــداث  انــدالع 
وباتت بعض المناطق غير مؤهلة إلقامة منافسات 
اإلدارة  على  القائمين  دعا  الــذي  األمــر  رياضية، 
من  تبقى  ما  بتجميد  ــرارات  ق التخاذ  الرياضية، 
–2018 الرياضي  بالموسم  ومسابقات،  أنشطة 

.2019
»الوسط« رصدت ردة فعل أصحاب القرار اإلداري 
في المنافسات الوطنية، في ظل ما تشهده العاصمة 

من توترات أمنية مزعجة:

الساحرة تتمهل
الكرة  اتحاد  أخذ  األولى،  الجماهيرية  اللعبة  ألنها 
مطلع  أعــلــن  مــن  أول  فــكــان  ــمــبــادرة،  ال بــزمــام 
الممتاز  الــدوري  مباريات  تأجيل  الجاري،  األسبوع 
الذي  الثانية،  المجموعة  لدى  الـــ11  أسبوعة  في 
الــمــاضــي، علما أن  ــوم األحـــد  ي لــه  ــان مــقــررا  ك
الشرقية،  المنطقة  تمثل  التي  األولــى  المجموعة 
ما  للراحة  حاليا  وتركن  الذهاب  مباريات  أنهت 

بين الدورين.
الدرجة األولى، بجانب تأجيل مباريات  أيضا  ، ثم 

دوري كرة القدم المصغرة.
المحلي،  الكروي  النشاط  تجميد  لقرار  وامتدادا 
العامة، برئاسة عبدالهادي  المسابقات  أعلنت لجنة 
 « األولـــى  الــدرجــة  مباريات  تأجيل  السويطي، 
فرارا  وتبعه  والثالثة«،  والثانية  األولى  للمجموعات، 
ناديي  بين  المحلي  السوبر  كأس  مباراة  بتأجيل 
 12 في  إقامتها  مقررا  كان  التي  والنصر،  االتحاد 
شهداء  »النصر«  ملعب  أرضية  على  الجاري،  أبريل 

بنينا.
يشار إلى أن لجنة المسابقات وجهت خطابا رسميا 
أجل  من  بالمناطق  الفرعية  االتحادات  رؤساء  إلى 
إبالغ األندية التابعة لها والتي كان من المقرر لها 

أن تخوض تلك المواجهات.

طرابلس تتوقف
القدم  لكرة  الفرعي  االتــحــاد  أعلن  جانبه،  من 
مسابقاته  جميع  تأجيل  القدم  لكرة  بطرابلس 
اولى  درجة  أخر  اشعار  حين  إلى  عليها  يشرف  التي 

وثانية ومسابقات الفئات السنية .

كرة اليد تجمد
تأجيل  اليد،  لكرة  العام  االتحاد  قرر  جانبه،  من 
األول  الفريق  بين  الموسم،  في  األهم  المواجهة 
في  الجزيرة،  فريق  نظيره  أمــام  االتحاد  بنادي 
األحد  لها،  مقررا  كــان  التي  ليبيا،  كــأس  نهائي 

المقبل .
النهائي  إلى  االتحاد تأهل  أن فريق يد  إلى  يشار 
منافسه  النهائي  نصف  مباراة  في  تخطى  بعدما 
األهلي  فريق  العاصمة،  »ديربي«  في  التقليدي 
فيما   ،»20  /  21« وحيد  هــدف  بفارق  طرابلس 
على  غاليا  فوزا  حقق  بعدما  الجزيرة  فريق  تأهل 
المباراة  29 / 25 في  الشرطة بنتيجة  نظيره فريق 
أيضا،  الماضي  الثالثاء  مساء  بينهما،  أقيمت  التي 

ضمن منافسات نصف نهائي كأس ليبيا .

الدراجات ال دور
وتماشيا مع مبدأ تأمين الرياضيين، في ظل األحداث 
أعلن  طرابلس،  العاصمة  بها  تمر  التي  األمنية 
االتحاد العام للدراجات، برئاسة نور الدين التريكي، 

تأجيل بطولة ليبيا التي كان من المقرر إقامتها اليوم 
الجمعة، إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. وجاء قرار 
المسابقات  لجنة  تقرير  على  بناء  الدراجات،  اتحاد 
تنظيم  موعد  تحديد  بشأن  الفنية،  واللجنة  العامة 
بطولة ليبيا، على أن يتم موافاة االتحادات الفرعية 
بالمناطق بالموعد الجديد قبل البطولة بأسبوعين.

السلة تؤجل
اليوم  كذلك  أعلن  السلة،  لكرة  الليبي  االتحاد 
بطولة  نهائيات  تأجيل  رسمي،  بشكل  اإلثنين، 
كان  والتي  مسمي،  غير  ألجل  السلة  لكرة  ليبيا 
الفترة  إقامتها، على مرحلتين في بنغازي في  مقررا 

من 11 إلى 24 أبريل الجاري.
بطلب  األندية،  من  عدد  تقديم  عقب  ذلك  وجاء 
تأجيل  بغرض  السلة،  لكرة  الليبي  االتحاد  إلى 
إشعار  حين  إلى  السلة  لكرة  ليبيا  بطولة  نهائيات 
واألهلي  واليرموك  "االتحاد  أندية  أعلنت  إذ  آخر، 
تأجيل  في  رغبتها  عن  بنغازي"،  واألهلي  طرابلس 
والمروج،  النصر  أندية  رفضت  فيما  المسابقة، 

ذلك شكال وموضوعا.
السبت  أعلن،  السلة،  لكرة  الليبي  االتحاد  وكان 
بطولة  نهائيات  إقامة  وموعد  مكان  عن  الماضي، 
بعد  وذلك   ،2019  /  2018 الجاري  للموسم  ليبيا، 
تأجيلها بسبب األحداث، ويشارك فيها أندية: النصر 
الكأس«،  »بطل  طرابلس  واألهلي  اللقب«،  »حامل 

والمروج  بنغازي،  واألهلي  االتحاد،  إلى  باإلضافة 
واليرموك.

استعانته  عن  أعلن  السلة،  اتحاد  أن  إلى  يشار 
أجل  من  والجزائر،  تونس  من  دوليين  بحكام 
المؤهلة  سداسي  بطولة  نهائيات  مباريات  إدارة 
بمجمع  إقامتها  سلفا  تقرر  التي  بالدوري،  للتتويج 

سليمان الضراط ببنغازي.
هيكل  التونسيان  الحكمان،  المباريات  ويدير 
الثالثة  والحكام  الــعــروي،  وماجد  قسطنطيني 
ومحمد  كحلو  وعــادل  حماد  سفيان  الجزائريون: 

معروف.
األولى  الجولة  أن  إقامتها«  »حالة  المقرر  ومن 
يلتقي  حيث  مباريات،  ثالث  ستشهد  للنهائيات، 
اليرموك،  مع  والمروج  االتحاد،  مع  بنغازي  األهلي 

واألهلي طرابلس مع النصر.

القوة البدنية تسترخي
البدنية،  للقوة  الليبي  االتحاد  أعلن  جانبه،  ومن 
احميد  المجعوك  عيسى  المرحوم  بطولة  تأجيل 
من  الفترة  لها  محددا  كان  والتي  البدنية،  للقوة 
الليبي  االتحاد  وأصدر  الجاري.  أبريل   19 إلى   17
تأجيل  خالله  يعلن  رسميا،  بيانا  البدنية،  للقوة 

البطولة، لحين إشعار آخر.
برنامج  البدنية،  للقوة  الليبي  االتحاد  واعتمد 
البطوالت والمشاركات الخارجية لعام 2019، والذي 

المستوى  على  أما  ليبيا،  بطولة  بتنظيم  سيبدأ 
البدنية،  للقوة  الوطني  منتخبنا  فسيشارك  الدولي 
األول  النصف  في  بالسويد  العالم كالسيك  ببطولة 

من شهر يونيو.
مدينة  في  البطولة  البدنية،  القوة  اتحاد  وينظم 
مصراتة، وقد حدد بدايات األوزان فيها، قبل أن يتم 

تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

تضامن بنغازي
ظروف  مع  التعايش  أجل  من  وطنية،  بادرة  في 
ــا علي  الــريــاضــيــة فــي طــرابــلــس، دع ــرة  األسـ
الكبرى،  بنغازي  أندية  رابطة  رئيس  بوفراج، 
غير  واألندية  للرابطة  المنتسبة  األندية  رؤساء 
توقف  على  فيه  اتفقوا  اجتماع،  إلى  المنتسبة، 
طرابلس،  في  توقفها  مع  تماشيا  المنافسات، 
الغربية  كانت  سواء  المجموعات،  تناغم  بهدف 
الشرقية  أو  ومحيطها،  طرابلس  تحاكي  التي 

بنغازي. حول  تتمحور  التي 
بها  مــرت  التي  األحـــداث  فــإن  شــك،  مــن  مــا 
األخيرة،  السنوات  مــدار  على  الليبية  الرياضة 
األصالة،  قلب  في  تضرب  جــذورهــا  أن  يؤكد 
صعابا،  مواقف  السياسة  عليها  فرضت  فلطالما 
بــاإلرادة  العالم،  لها  يشهد  مــرة  كــل  أن  إال 
والعالمية  القارية  الساحة  إلى  لعودتها  الكافية 
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الرياضة تترقب انقشاع الغمة
القاهرة – الوسط

المركز  السمح،  سالم  الليبي،  العداء  حقق 
ماراثون  في  الفضية  والميدالية  الثاني 
بين  من  بالنمسا،  الخامس  الدولي  فيينا 
جاب  الذي  الماراثون،  في  مشارك  ألف   40
كم،   43 طوله  ويبلغ  الرئيسية  فيينا  شوارع 
الرياضية  االجتماعية  المناسبات  من  ويعتبر 
بمشاركة  سنويا  تعقد  التي  النمسا،  في 
بحلول  احتفاال  المواطنين،  من  واسعة 

فصل الربيع.
رافعا  الماراثون،  السمح،  سالم  وخاض 

شعار »ليبيا تجمعنا عرب وأمازيغ«.
األحد  انطلق  فيينا،  ماراثون  وكان 
فيينا  النمساوية  العاصمة  في  الماضي، 
وزير  تقدمهم  عداء،  ألف   40 بمشاركة 
الكيني  والعداء  كيكل،  هيربرت  الداخلية 
األول  بالمركز  فاز  الذي  كيبشومبا،  فنسنت 

في 15 ماراثونا سابقا.
وتعد رياضة العدو من أهم الرياضات في 
المدرسي  النشاط  مكاتب  تنظم  حيث  ليبيا، 
مرحلتي  مدارس  لطلبة  للعدو  سباقات 
مستوى  على  والثانوي  األساسي  التعليم 
البلديات،  بكافة  التعليمية  الخدمات  مكاتب 
الريفي الذي يشارك فيه  العدو  كما أن هناك 

أعداد غفيرة من جميع طوائف المجتمع.

ليبي يحقق الفضية من بين 40 ألف عداء

األزمة السياسية أثرت على نتائجها الدولية ومنافستها المحلية

حلم  أن  الشيباني،  سعاد  القدم،  كرة  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  أكدت 
إقامة بطولة بنغازي لكرة القدم للفتيات تحت سن 20 عاما، يقترب من 
االتحاد  برعاية  نهايتها،  على  االستعدادات  أوشكت  أن  بعد  الحقيقة، 

الفرعي لكرة القدم ومكاتب النشاط المدرسي.
القدم  لكرة  بنغازي  بطولة  إقامة  من  »الهدف  الشيباني:  وقالت 
ليكون  ليبيا،  منتخب  إلى  وضمهن  العناصر  أفضل  اختيار  هو  للفتيات، 

نكون  أن  بعد  القادمة،  االستحقاقات  الوطن في  الذي سيمثل  المنتخب 
االتحاد  توجيهات  وفق  وتفعيلها،  اللعبة  نشر  نحو  كبيرة  خطونا خطوة 
سيكون  البطولة  شعار  أن  الشيباني،  وكشفت  القدم«.  لكرة  الدولي 
وأضافت:  وطموحا«،  تحديا  بدأت  حقيقة..  أصبحت  حلما..  »كانت 
أن  على  الجاري،  أبريل   13 األربعاء  يوم  سيتم  القرعة  سحب  »مراسم 

يكون انطالق الدوري يوم 17 من الشهر ذاته«.

بنغازي جاهزة ألول بطولة كرة نسائية

ممتاز الطائرة يستعد 
للرباعي الجديد

تحديد الفرق المتأهلة لنهائيات 
الصعود الممتاز للطائرة

أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة عبدالوهاب زوبي، 
أن فرق: اإلشعاع والهدى والوحدة الزنتان وناصر، تأهلت 

للمرحلة الثالثة والنهائية، للصعود إلى ممتاز الكرة الطائرة 
للموسم الرياضي 2019 / 2020.

وقال زوبي: »سينضم إليهم المتأهل عن المجموعة األولى، 
التى تضم فرق: بدر والبراق واالتحاد بالكفرة، والمرحلة 

النهائية ستقام بنظام التجمع ومن مرحلة واحدة، ويتأهل أول 
وثاني الترتيب للمسابقه الممتازة«.

أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة عبدالوهاب 
زوبي، أن فرق: اإلشعاع والهدى والوحدة الزنتان وناصر، 

تأهلت للمرحلة الثالثة والنهائية، للصعود إلى ممتاز الكرة 
الطائرة للموسم الرياضي 2019 / 2020.

وقال زوبي، في تصريح لـ»بوابة الوسط«: »سينضم 
إليهم المتأهل عن المجموعة األولى، التى تضم فرق: بدر 
والبراق واالتحاد بالكفرة، والمرحلة النهائية ستقام بنظام 

التجمع ومن مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب 
المسابقه الممتازة«.

رونالدو يسجل هدفا ويواصل 
تحطيم األرقام في دوري األبطال

رصيده  إلى  جديدا  رائعا  هدفا  رونالدو  كريستيانو  أضاف 
ويساعد  األبطال  دوري  في  هدفا   125 إلى  ليرتفع 
يوفنتوس في التعادل خارج أرضه 1-1 مع أياكس 
بدوري  الثمانية  دور  ذهاب  في  أمستردام 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
الشوط  انتهاء  يوفنتوس قبل  وتقدم 
البرتغالي هجمة  النجم  بدأ  عندما  األول 
على  برأسه  لينقض  لألمام  توغل  ثم 
وفقا  العرضية،  كانسيلو  جواو  تمريرة 

لـ»كووورة«.
البرتغالي  حطمها  كثيرة  أرقام  إلى  الهدف  هذا  ويضاف 

كريستيانو رونالدو، وهي:
بطولة  في  األهداف  من  رصيده  رونالدو  كريستايمو  رفع 
الالعبين  أكثر  ليصبح  هدفًا   125 إلى  أوروبا  أبطال  دوري 

تسجياًل في تاريخ البطولة.
ورفع »رونالدو«رصيده من األهداف في األدوار اإلقصائية 
للبطولة إلى 64 هدفًا، ليتخطى الالعب وحده فريقا بالكامل 
في  هدفًا   31 سجل  الذي  أمستردام  أياكس  المنافس  هو 

األدوار اإلقصائية للبطولة على مر تاريخه.
ولم يكتف نجم يوفنتوس الحالي بهذه األرقام، حيث أصبح 
أهدافًا  سجل  العب  أكثر  الهدف  بهذا  رونالدو  كريستيانو 

بالرأس في تاريخ بطولة دوري األبطال برصيد 23 هدًفا.
لعبها  مباريات  خمس  آخر  في  رونالدو  كريستيانو  وسجل 

أمام أياكس أمستردام 8 أهداف.

 أفريقيا تختار نجم أهلي طرابلس 
كأفضل العب في طائرة األندية

الطائرة  للكرة  األول  الفريق  العب  حققه  مسبوق  غير  إنجاز 
أفضل  بلقب  بتتويجه  المعروق،  فؤاد  طرابلس،  األهلي  بالنادي 
والتي  الطائرة،  للكرة  لألندية  األفريقية  البطولة  في  حر  العب 

اختُتمت أمس بالقاهرة.
اهلل  »أحمد  بـ»فيسبوك«:  صفحته  على  المعروق،  وكتب 
الجائزة  وهذه  أفريقيا،  في  ليبرو  أفضل  جائزة  على  لحصولي 

أهديها إلى الطاقم الفني وجميع الالعبين وجمهور األهلي«.
وأضاف المعروق: »بعد غياب أكثر من 10 أيام عن الفيس، مدة 

البطولة، حزين على الحاجة عزيزة »والدته«، ربي يرحمها«.
وواصل: »في البداية ربي يهني بالدنا الحبيبة ليبيا والعروس 
طرابلس خاصة، من الممكن أن نكون قد أسعدنا بعض الناس، 
بتحصل فريق ليبي على ثالث أفريقيا، وباألخص جمهور الزعيم«.

وتمكن المعروق، من خطف جائزة أفضل العب حر في البطولة 
بالدعم  فرقهم  تتمتع  عمالقة،  العبين  وجود  ظل  في  األفريقية، 
والمساندة واالستقرار والخبرات، إال أن الدور الذي لعبه المعروق، 
في وصول األهلي إلى الميدالية البرونزية كثالث أقوى فريق في 

أفريقيا، دفع اللجنة الفنية بالبطولة إلى اختياره وتكريمه.
وحقق األهلي طرابلس، الميدالية البرونزية بالبطولة األفريقية 
للكرة الطائرة، بعد تغلبه على مواطنه السويحلي، بثالثة أشواط، 
لتحديد  األربعاء،  التي جمعتهما أمس  المباراة  مقابل شوط، في 
المركز  على  السويحلي  حصل  فيما  والرابع،  الثالث  المركزين 
حصل  فيما  الخامس،  الترتيب  على  المصراتي  واالتحاد  الرابع، 
الترتيب  على  أساريا،  فريق  الليبية،  الطائرة  لكرة  الرابع  الممثل 

الثامن.

إنتر ميالن يطلب 100 مليون 
يورو ليستغني عن قلب دفاعه

أعربت إدارة نادي إنتر ميالن اإليطالي، عن عدم ممانعتها 
لبيع مدافع الفريق األول لكرة القدم، المتألق، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة، لكن بشروط مادية.
ونقل  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو  لموقع  ووفًقا 
عنه »كووورة«، فإن إنتر أبدى ترحيبه ببيع السلوفاكي 

ميالن سكرينيار، مقابل 100 مليون يورو.
انتقاله  منذ  كبير  بشكل  مستوى سكرينيار  وتطور 
قبل موسمين،  قادمًا من سامبدوريا  إنتر ميالن  إلى 
ومانشستر  يونايتد  مانشستر  أندية  أنظار  جذب  مما 

سيتي وبرشلونة له.
اهتمامًا  األكثر  هم  مانشستر  مدينة  قطبا  ويعتبر 
مستوى  تراجع  ظل  في  خاصة  السلوفاكي،  بالالعب 

العبي خط الدفاع في الفريقين.
الكبير  الرقم  بهذا  سكرينيار  بيع  أن  التقرير  وأكد 
سيتيح إلنتر ميالن تدعيم صفوفه بصفقات من العيار 

الثقيل.
من  ماديًا  االستفادة  عن  النيراتزوري  ويبحث 
وهو  المناسب  البديل  وجد  أنه  خاصة  الصفقة، 
مدريد،  أتلتيكو  مدافع  جودين  دييجو  األوروجوياني 
والذي سينضم إلنتر ميالن مجانًا الصيف المقبل، بعد 

انتهاء تعاقده مع األتليتي.

< ميالن سكرينيار

< كريستيانو
رونالدو
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ستنتج في نهايتها؟

يمكن أن تتوقف؟

يمكنه إيقافها؟

المجتمع الدولي منها؟

اندلعت؟

السبيل إلى إيقافها؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

الذين عاهدوا الله

محمد عقيلة العمامي

 كل شيء  

مخجلة.  بحقائق  اليوم  هذا  فجر  واجهتني  عندما  اللوّمة  نفسي  من  خجلت  أنني  أعترف 
ولكنني أقسم بالحق وقوته أنني كنت غافال فقط، ولست متعمدا. دعوني فقط أبرز ثالث 
نقاط هكذا، كما هي من دون أية محاولة لخلق فرقعة، أو دهشة في عقولكم باعتبار أنها 
وسيلة أو خدعة يقوم بها الكاتب لشد انتباه قراءه .. ال لزوم لهذه الخدعة ألنني راجعت 

الكثير مما كتبته وانتبهت أنني فعال أقوم بهذه الوسيلة، بين حين وآخر.
انشغلت األيام الماضية بقراءات عن شخصيات وطنية شريفة، ومؤثرة، وقدمت لبالدنا 
يوم  تذاع   ، تتناول حياتهم  بفقرة بسيطة  الناس بهم  وتذكير  يرغمنا على تذكرهم  ما 
رحيلهم - ألهميتهم - في نشرة األخبار بقناة الوسط، التي أتشرف أنني انضممتُ إليها 

منذ تأسيس بوابتها.
بعض هذه الشخصيات التي قرأت عنها، منها من أعرفه معرفة شخصية، ومنها من 
الفكرة  كانت  قبل.  عنهم شيئا من  أسمع  لم   - - من بالدي  آخرين  ولكن  عنه،  سمعت 
أن نتذكرهم ونذكر الناس بهم، على األقل ليترحموا عليهم، فهم برزوا فعال في بالدنا، 
قاموا بما يستحقون عنه احترامنا لهم: مجاهدين، رياضيين، عباقرة، ظرفاء، كتاب شعراء، 
ممثلين، مدرسين، حكماء؛ منهم من عاش بيننا ومنهم من سمعنا عنه. منهم من خلقته 

دعائية إعالمية فنال من احترامنا أكثر مما يستحق، ومنهم 
من لم نعطه حقه، بل ظلمناه تماما. فبعض األسماء عندما 
انتبهت إلى عظمة تاريخها، تعمدت أن أسأل بعضًا من رفاقي 
متعلمين،  أقل  لم  إن  مستنيرون،  غالبيتهم  جيلي،  أبناء  أو 
اكتشفت ولألسف الشديد أنهم ال يعرفون الكثير منهم، قد 
يكونون قد سمعوا عنهم ولكنهم بالتأكيد ال يعرفونهم حق 
غفلنا  فإن   . أحدهم  أنني  الشديد  ولألسف  أعترف  المعرفة، 
نحن عن الكتابة عن رجال بالدنا فمن سيكتب عنهم. قررت 
بمثابة  حديثي  فيكون  الشخصيات،  هذه  عن  أحدثكم  أن 
اعتذار لهم ولكم: محمود حسين بوهدمة، والد األستاذ على 
كنا  االبتدائية،  دراستي  رفيق  عبدالعزيز  والدكتور  بوهدمة، 
معا في فصل واحد بل في مقعد واحد، وأعرف من ذلك الزمن 
أن الشيخ محمود تولى مناصب في زمن المملكة، ولكنني لم 
أعرف حجم نضاله وجهاده من أجل قيام دولة المملكة الليبية 

المستقلة، إاّل بعد أن بحثت وقرأت سيرة حياته المشرفة.
ولد في الزويتينة سنة 1896، وهناك مصادر تقول إنه ولد 
وترعرع  القرآنية،  المنطقة  كتاتيبها  في  وتعلم   1898 سنة 
في بيت ميسور الحال، مشهور بالعلم والكرم والعطاء. والده 
الحاج الحسين بوهدمة شيخ قبيلة )القبايل( بيت )الزغيبات( 
وما أن بلغ خمسة عشر عاما حتى وقع الغزو اإليطالي أواخر عام 
المجاهدين  الحوراني( يجمع  القائد )نجيب  1911 فيما كان 
في معسكر )الفعكات( المعروف بنقطة نجيب جنوب القوارشة، 
التحق المجاهد محمود به، وبقي به إلى انضمامه إلى دور 
كل  في  وشارك  القرعاني  عبداهلل  قجة  بقيادة  البيضاء  برقة 
المجاهد  مع  شارك  ثم  المنطقة.  بتلك  دارت  التي  المعارك 
الشهيرة  القرضابية  معركة  في  السنوسي  الدين  صفي 
المجاهدون  انتصر  والتي   ،1915 أبريل   15 في  وقعت  التي 
البريقة،  الغازية، وأيضا معارك  ات اإليطاليّة  القوَّ فيها على 
من  وغيرها  الزّويتينة...  اجبيل(،  )حيشان  معركة  بالل،  بئر 

المعارك، إلى أن أصبح نائب المجاهد قجة عبداهلل.
وعندما قامت إمارة حكومة أجدابيا ، كلفه األمير إدريس 
السنوسي، بشغل مهام عميد بلدية أجدابيا ثمّ مدير أمنها 
وصول  بعد  من  واحتلت  اتفاقاتها  إيطاليا  نقضت  أن  إلى 
وأصدروا   ،1923 أجدابيا سنة  فاحتلت  الحكم،  إلى  الفاشيت 
سنة 1927بحقه حكما باإلعدام، فهاجر إلى مصر، وفي منطقة 
سي براني ومطروح، وأبي حمص عانى من الفقر والعوز صوره 

في قصيدة شعبية انتشرت في ذلك الوقت يقول مطلعها:
مال وقتنا والدين ما بدلنا *** وكل شيء جابلنا الزمان أحملنا

شارك في اجتماعات فيكتوريا باإلسكندرية أواخر عام 1939م مع مجموعة من الزعماء 
إثره  الذي تشّكل على  بالقاهرة  1940م  9 أغسطس  اجتماعات  الليبيين، كما شارك في 
تلك  ومستندات  بوثائق  احتفظ  وقد  البالد،  تحرير  في  أسهم  الذي  السنوسي  الجيش 
االجتماعات في نسخها األصلية. وشارك في توقيع الميثاق الوطني يوم 1942/8/6 وعمل 
واصل   .1943 عام  الوطن  إلى  عاد  السنوسي،  الجيش  في  المجاهدين  حشد  في  بهمة 
نشاطه الوطني فأصبح عضوًا بالجبهة الوطنية ثم في المؤتمر الوطني العام في برقة، ثم 
عضوًا في مجلس نواب برقة عام 1950م عن دائرته في أجدابيا، كما تعاطف مع نشاط 
جمعية عمر المختار هناك، واختير عضوًا في لجنة الواحد والعشرين ثم في الجمعية الوطنية 
التأسيسية )الستين(. عقب االستقالل عين قاضيًا مدنيًا في بنغازي، ثم عضوًا في المجلس 
التشريعي البرقاوي وانتخب رئيسًا له في الفترة من عام 1952م إلى 1956م حيث عين 
رئيسًا لمجلس الشيوخ إلى عام 1961م ثم صار واليًا لوالية برقة خلفًا للسيد حسين مازق 
إلى يوم 1962/12/26م، وخالل عام 1968م عين عضوًا بمجلس الشيوخ إلى أغسطس 
1969م. بعد أن أطاح القذافي بالنظام الملكي، جاء التحقيق معه كشهادة له على عفته 
الدولة،  الصغير كان مؤجرًا من  بيته  لديه شيئا يشوهه، حتى  ونظافة ذمته فلم يجدوا 
ناهيك عن سيرة عطرة لراجل زاهد في الدنيا، ورع، وطني انفق، ثروته على الجهاد. توفي 

يوم 3 أبريل 1993 ودُفن بمدينة البيضاء يوم 4 من الشهر نفسه.

انشغلت األيام 
املاضية بقراءات 

عن شخصيات 
وطنية شريفة، 

قدمت لبالدنا 
ما يرغمنا على 

تذكرهم وتذكير 
الناس بهم

الحـــــرب

رحيل  أبريل، مرور عامين على   10 اليوم،  يصادف هذا 
علم،  أستاذ  مجرد  يكن  لم  الذي  بولقمة،  هادي  الدكتور 
يقف  كافة؛  الجامعة  لطلبة  األكبر  العطوف  األخ  وإنما 
منهم  كاًل  أن  لدرجة  جميعًا،  منهم  واحدة  مسافة  على 
زمالئه. بقية  إليه من دون  األقرب  وكأنه  يشعر 

زاخرًا لوطنه، وسيرة عطرة في زمن كان  إرثًا  تاركًا  رحل 
ويفاخر  والكلمة  بالصوت  يبايع  من  فيه سوى  يعلو  ال 
بولقمة  هادي  الدكتور  المرحوم  فرض  لقد  بذلك. 
ليس  عالقته  وحسن  وعمله  وعلمه  بجده  احترامه 
طوياًل،  بها  عاش  التي  ببنغازي  وال  مدينته،  بالزاوية 
منه  نرَ  ولم  تطبياًل ألحد  منه  نسمع  لم  كلها.  ليبيا  بل 
التعليم  وكان  غايته،  ليبيا  كانت  كان.  تقربًا ألي  أو  تزلفًا 
ورجل  عطوف..  فارس  بروح  فنفذها  رسالته،  الجامعي 
ما تواله من مناصب، توجت  لكل  صادق وأستاذ مؤهل 
الليبية. الجامعة  بترؤس 

هادي بولقمة.. الفارس العطوف

ليبيا األمس

على مر العقود الماضية ظلت الكنيسة الموجودة في طبرق 
شاهدا على طراز فني مميز، يعكس التنوع المعماري والحضاري 

في ليبيا، فقد بنيت هذه الكنيسة لتمكين المسيحيين في 
هذه المدينة من تأدية شعائر دينهم ما يعكس روح التسامح 

والتعايش ما بين األديان.
وقبل أيام، أعلنت مصلحة اآلثار الليبية استالم مبنى 

الكنيسة الذي يقع في وسط مدينة طبرق من جمعية 
ا لها، وقامت المصلحة  »الفينيق«، التي كانت تتخذه مقرًّ

بتسليم المبنى لمراقبة آثار طبرق، التى بدورها ستقوم 
بتحويله إلى متحف طبرق الوطني. وكان رئيس مصلحة اآلثار 

بالحكومة الموقتة أحمد حسين، أصدر في وقت سابق قرارًا 
بإنشاء متحف طبرق، وبشكل عام يضم المبنى مقتنيات أثرية 
عديدة ومصنوعات يدوية شعبية وبعض البقايا الحربية من 

مخلفات الحرب العالمية الثانية.

 كنيسة طبرق.. 
متحف وطني

أقوالهم

»الحرب تزعزع االستقرار، وتهدد 
حياة المدنيين«.

الرئيس التونسي
الباجي قائد السبسي

»من الضروري بقاء المؤسسة 
بمنأى عن كل النزاعات السياسية 

والعسكرية«.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط

مصطفى صنع اهلل

»حريص أكثر من أي وقت مضى 
على عقد الملتقى الوطني

 في أقرب وقت«.

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

الوضع الليبي في تدهور ويجب 
علينا أن نعد أنفسنا الحتمال
 زيادة عدد المهاجرين

مدير المجلس اإليطالي لالجئين
ماريو موركوني،

 ميشيل وليامز.. 
املساواة في األجور

استقبل الكونغرس األميركي الممثلة ميشيل وليامز، التي تطالب بإقرار 
قانون يردم الهوة في األجور بين الجنسين.

وقالت هذه النجمة التي رشّحت ألربع جوائز أوسكار خالل مسيرتها 
2017 إلعادة تصوير مشاهد  المهنية، إنها تقاضت ألف دوالر في العام 

لفيلم »آل ذي ماني إن ذي وورلد«، فيما تقاضى زميلها مارك والبرغ 
1,5 مليون دوالر »في مقابل العمل نفسه بالضبط«.

وأعيد تصوير مشاهد هذا الفيلم، الذي أخرجه ريدلي سكوت، لحذف 
المشاهد التي يظهر فيها الممثل كيفن سبايسي المتهم باالعتداء 

الجنسي. وأتى حضور الممثلة )38 عامًا( إلى مبنى الكابيتول، 
في إطار يوم المساواة في األجور الذي يبيّن إلى أي مدى 

يجب أن تعمل فيه المرأة من أجل تحقيق ما كسبه الرجل 
في العام السابق.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي: »ال تزال 
80 سنتًا  النساء األميركيات يكسبن في المتوسط 

فقط، في مقابل كل دوالر يكسبه الرجال، بينما تكسب 
61 سنتًا فقط، فيما ال تكسب النساء  األميركيات السود 
من أصول أميركية التينية سوى 53 سنتًا في مقابل كل 

دوالر يدفع للرجال«.
ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، 

األسبوع الماضي، مشروع قانون يهدف إلى إنهاء التمييز 
في األجور على أساس الجنس الذي ال يزال يمثل مشكلة 
بعد عقود من إقرار قانون المساواة في األجور في العام 

.1963

الصياد  يدهس  فيل 
تلتهمه واألسود 

أفاد مسؤولون في هيئة المتنزهات الوطنية 
)سان بارك(، بأن فياًل دهس صيادًا غير قانوني 

كان يحاول اصطياد حيوان وحيد قرن، في 
متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا، قبل 

أن تلتهمه أسود. وكشفت هذه الحادثة شركاء 
الضحية الذين أبلغوا عائلته بأن فياًل سحقه 

في 2 أبريل، وفق ما قال الناطق باسم »سان 
بارك«، إسحاق فاهال، وفق »فرانس برس«. 
ثم أبلغت العائلة إدارة المتنزه التي أطلقت 

حراسها بحًثا عن رفات الصياد. ورغم عمليات 
البحث المكثفة، لم يتمكنوا من العثور إال 

على جمجمة، الخميس الماضي. وقال فاهال: 
»تأكدنا من وجود مجموعة من األسود في 

المنطقة، ويبدو أنها التهمت جثة الضحية«، 
مضيًفا أن التحاليل جارية لتأكيد ذلك. وقال 

غلين فيليبس مدير المتنزه: »الدخول إلى 
متنزه كروغر بطريقة مخالفة للقانون، تصرف 

ا  غير حكيم«، مضيًفا: »كما أنه أمر خطر جدًّ
وهذا الحادث دليل جديد على ذلك«. وأوقف 

شركاء الصياد األربعة، ومن المفترض أن 
يمثلوا أمام قاٍض خالل هذا األسبوع. وكل عام 

تقتل آالف حيوانات وحيد القرن في أفريقيا، 
طمعًا بقرونها المطلوبة بشدة من قبل 

ممارسي الطب التقليدي في الصين وفيتنام.

اصطياد أفعى تتجاوز 5 أمتار
استخدم باحثون في والية فلوريدا تقنيات مبتكرة 

من أجل اإلمساك بثعبان ضخم يبلغ طوله 5,2 أمتار 
ووزنه 64 كيلوغرامًا، وتمت العملية بنجاح. ووفًقا 

لمحمية »بيغ سايبرس« الوطنية، التي أعلنت إدارتها 
هذا الخبر األحد، فإن هذه األفعى القادرة على ابتالع 

األيائل، تحمل 73 بيضة قيد النمو. وهذه األفعى هي 
من أكبر الثعابين، التي جرى اصطيادها في جنوب 

فلوريدا، وفًقا لهذه المحمية الواقعة في شمال متنزّه 
إيفرغاليدز. ولتنفيذ العملية، وضع الباحثون أجهزة 

السلكية على الثعابين الذكور، ما سمح لهم بتحديد 
موقع األنثى. وقال العلماء المشاركون »فريقنا ال 
يمسك بالثعابين المنتشرة فقط بل يجمع أيضًا 

بيانات للدراسة«، الفتين إلى أن هذه الزواحف تمثل 
»تهديدًا كبيرًا للحياة البرية«. ففي غياب الحيوانات 

المفترسة ال شيء يمنعها من التكاثر. ويعتبر هذا 
النوع من الثعابين من األصناف الغازية منذ ظهوره 

للمرة األولى، في المنطقة العام 1980. وحظرت 
الواليات المتحدة استيراده في 2012 بسبب خطورته.

كلفه األمير 
إدريس 

السنوسي، بشغل 
مهام عميد 

 
ّ

بلدية أجدابيا ثم
مدير أمنها إلى 

أن نقضت إيطاليا 
اتفاقاتها
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