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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

ايهاب الفارسي ينشر »النسمات الزرقاء«
في سماء الفن التشكيلي الليبي

ص 12

فيضان

فضاء

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء األميركية 
»ناسا« أنها ستحقق رقمًا قياسيًا جديدًا 

بالمكوث في الفضاء الخارجي لمدة 
كبيرة، وهذه المرة سيكون اإلنجاز لسيدة 

ستكسر كل األرقام القياسية، وستحتل 
رائدة الفضاء، كريستينا كوتش، الموجودة 

بالفعل في الفضاء الرقم القياسي، 
كونها، وفق التوقعات، أطول امرأة ورائدة 

فضاء في العالم، ستمكث منفردة في 
محطتها الفضائية، متغلبة على حاملة 

اللقب السابقة، رائدة الفضاء السابقة في 
»ناسا«، بيجي ويتسن.

أغلقت إيران نحو 12 بئرًا نفطية في إقليم 
خوزستان الغني بالخام في جنوب غرب 

البالد؛ بسبب فيضانات شديدة، مما أدى 
إلى انخفاض إنتاج الخام بما يصل إلى 

20 ألف برميل يوميًا. وال توجد تسريبات 
نفطية في منطقة هور العظيم.

لكن رئيس شركة الهندسة البترولية 
والتطوير اإليرانية، توراج دهقاني، قال: 

»أغلقنا ما يتراوح بين 10 و12 بئرًا نفطية 
هناك كإجراء احترازي للحيلولة دون وقوع 

أية أضرار بيئية«.

مليار 149
دوالر

قدمها بنك الصادرات والواردات الصيني
 ألكثر من 1800 مشروع ضمن مبادرة

 »الحزام والطريق«.
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القنطري يعلن 
التحصن بـ »فيفا« 

والشارع الكروي 
يعلن غضبه

نازحون والجئون .. أسر عالقة تدفع فاتورة جحيم الحرب
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االنتخابات البلدية تنجو من أحداث طرابلس

حرب العاصمة تفاقم املعاناة املعيشية للمواطنني

 »الحصان المجنون«
أبى »الحصان المجنون« أن 
يقتادوه إلى السجن بتهم 

فساد، فكان رصاص مسدسه 
هو طوق النجاة، ليكون آالن 

جارسيا أول رئيس سابق في 
البيرو يهرب من السجن 

بمحاولة االنتحار، 
ويلحق بالرئيس 

السابق بيدرو بابلو 
كوتشينسكي 

المتورط في 
قضية فساد 

أيضًا.
جارسيا )69 

عامًا( متورط 
في فضيحة 

فساد قارية تحيط بشركة 
»أودبريشت« البرازيلية 

لإلنشاءات، ورغم أنه غادر 
قمرة السلطة منذ 8 أعوام، إال 

أن جرائم الرؤساء ال يطويها 
النسيان وإن طال السكوت 

عنها، فهل سيعاود الرئيس 
»المجنون« تجربة االنتحار؟ 

أم سيذوق مرارة الموت 
البطيء خلف القضبان.

كر  وفر ميداني وانقسام سياسي وضحايا مدنيون
الثاني من حرب العاصمة طرابلس  شارف األسبوع 
على نهايته، وسط انقسام حاد في األسرة الدولية 
بشأن التوصل إلى قرار وقف االشتباكات العنيفة بين 
القوات  وبين  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش  قوات 
التابعة لحكومة الوفاق، فيما تتواصل ميدانيا حرب 
الكر والفر على محاور جنوب طرابلس، فيتحدث كل 
طرف عن تقدمه أحرزه، وإلحاق خسائر بالطرف اآلخر، 
لكن مراقبين عسكريين يقولون إنه »ال يبدو أي من 
المعسكرين قادر على حسم المعركة حتى الساعة«.

بموازاة ذلك، ومع ارتفاع حصيلة االشتباكات إلى 
منظمة  تقديرات  مصابًا،–وفق  و913  قتلى   205
من  النزوح  معدالت  وتصاعد   ،- المتحدة  األمــم 
العاصمة والتي بلغت أكثر من 16 ألف مواطن منهم 
2100 خالل 48 ساعة فقط–حسب تقديرات حكومة 
الوفاق -، فقد سجل الوضع الميداني هذا األسبوع، 
مستجدا الزالت ردود أفعاله المحلية والدولية تتردد 
حتى اآلن، وهو قصف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين 
في بلدية أبوسليم بصواريخ غراد، ما أسفر عن مقتل 
أربعة أشخاص بينهم ثالث نساء، وإصابة أكثر من 
26 آخرين في هجوم تبادل الجيش الوطني وقوات 
اعتبر  إذ  بارتكابه،  االتهامات  االتهامات  الوفاق 
الناطق باسم حكومة الوفاق مهند يونس أن »قوات 
حفتر تحاول التغطية على هزائمها على األراض عبر 
عليه  رد  ما  وهو  غــراد«،  بصواريخ  المديين  قصف 
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، 
من  مداها  »يصل  صواريخ  الجيش  امتالك  بنفي 

منطقة تمركزها إلى منطقة القصف«.
ويقول الباحث في مجال الدفاع في كينغز كولدج 
يواجه  حفتر  أن  »أعتقد  كريغ:  أندرياس  لندن،  في 
مضيًفا  ليبيا«،  غرب  األرض  على  كبرى  صعوبات 
ميليشياته  بين  فظيعة  حــرب  في  »متورط  أنــه 
والميليشيات التي تحاول الدفاع عن حكومة الوفاق 

الوطني«، وفق قوله.
وفي خضم هذه المتغيرات، ومع إصرار »القيادة 
إلى  طرابلس  بمعركة  المضي  على  العامة« 
نهايتها، خرج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
بتصريحات في عدة مناسبات، يتحدث عن أن »خليفة 
للسالم«،  حقيقيًا  شريًكا  يكن  لم  أنه  أثبت  حفتر 
وبموازاة ذلك بدأ في التحرك نحو المحكمة الجنائية 
الدولية داعيا المحكمة الجنائية الدولية–في رسالة 
فيما  التحقيق  بنسودا–إلى  فاتو  العامة  للمدعية 
اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  الحرب  »جرائم  اسماها 
من  واحد  يوم  بعد  وذلك  الجيش«،  ارتكبها  التي 
عدة  في  حاليًا  يحقق  مكتبها  أن  بنسودا،  إعالن 
دعاوى خاصة بليبيا، وال يزال منكبًا على رصد تطور 

الوضع في البالد.

على الصعيد الدولي، ما يزال االنقسام هو سيد 
الموقف داخل مجلس األمن بشأن إصدار قرار أو بيان 
موقف حاسم من حرب العاصمة، ففيما يدعو مشروع 
قوات  وعودة  النار،  إطالق  وقف  إلى  بريطاني  قرار 
القيادة العامة إلى نقاط تمركزها فيما قبل 4 إبريل–

توقيت انطالق عملية طرابلس، تقود روسيا موقفا 
يدعو إلى عدم ربط وقف إطالق النار بعودة القوات 
إلى مواقعها السابقة، ما جعل دبلوماسيين ومحللين 
نموذج  إلى  ليبيا  تتحول  أن  من  قلقهم  يخفون  ال 
مجلس  قاعات  داخل  الصراع  إدارة  في  آخر  سوري 
األمن، خصوصا في ضوء مخاوف موسكو من تكرار 
سيناريو 2011 الذي تدخل فيه ا»ناتو« عسكريا في 

ليبيا، وساهم في إسقاط نظام العقيد القذافي.
كما يبدي دبلوماسيون قلقا من سعي األطراف 
المتحاربة إلى »التسلح مجددًا من داعميها إلحداث 
المخاوف– هذه  وتفاقمت  بل  األرض«،  على  فرق 

األممي  المبعوث  تصريحات  واضح–في  نحو  وعلى 
غسان سالمة إلى هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( اإلثنين الماضي والتي قال فيها »أسوأ مخاوفي 
هو احتمال وقوع تدخل أجنبي مباشر في الحرب«، 

قواعد  في  كبيرا  تغييرا  سيكون  »هذا  إن  مضيفا 
لو  ألنه  الصعوبة،  شديدة  األمور  وسيجعل  اللعبة، 
حدث تدخل أجنبي مباشر في الحرب، فذلك سيؤدي 

لتدخل مضاد من أطراف أخرى«.
على أي حال، فإن مراقبين يرجحون أن يكون هذا 
التباطؤ الدولي عن اتخاذ قرار حاسم يحقن الدماء 
هو انتظار لما ستسفر عنه التطورات الميدانية على 
بما  الطرفين  تستنزف  صيغة  إلى  وصوال  األرض، 
يجعل طاولة المفاوضات هي المالذ األخير، أو ربما 
معادلة  يقلب  حاسما  تقدما  الطرفين  أحد  تحقيق 

الصراع.
لكن الالفت، ووفق مراقبين، هو توقف التحركات 
الخارجية  وزيــر  تصريحات  محطة  عند  األميركية 
أبريل   7 في  ليبيا  حول  بومبيو  مايك  األميركي 
الماضي والتي دان فيها الهجوم الذي تشنه قوات 
الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مدينة 
طرابلس، ولم يصدر بعدها موقف أميركي آخر تجاه 
التطورات الحاصلة، واكتفت قيادة الواليات المتحدة 
ألفريقيا »أفريكوم«، بإعادة نشر تصريحات بومبيو، 
الشيوخ  بمجلس  العدل  لجنة  رئيس  اجتمع  فيما 

األميركي السيناتور ليندسي غراهام الثالثاء مع وزير 
التطرق  جرى  ميالنيزي  موافيرو  اإليطالي  الخارجية 

إلى الوضع في ليبيا–دون تفاصيل لهذا اللقاء.
البرلمان  فقد شهد  األوروبــي،  الصعيد  أما على 
حول  مطواًل  نقاشًا  الماضي  الثالثاء  األوروبـــي 
من  تحذيرات  وصدرت  ليبيا،  في  الموقف  تطورات 
خطر التصعيد العسكري من جهة، وتداعيات الوضع 
في طرابلس على وضعية المهاجرين ومخاطر تدفق 
المتواتر  الحديث  ورغم  أوروبــا،  نحو  منهم  اآلالف 
فرنسا  بين  خاصة  النظر،  وجهات  تباين  بشأن 
الخارجية  للسياسة  العليا  الممثلة  أن  إال  وإيطاليا، 
على  التأكيد  جددت  موغيريني،  فيديركا  األوروبية 

توافق الموقف األوروبي حيال األزمة في ليبيا.
األسبوع  تــطــورات  إن  يقولون  محللين  لكن 
األخير ال تؤيد تصريحات موغيريني، فالخالف بين 
الموقفين اإليطالي والفرنسي يزداد حدة، خصوصا 

عقب المواقف األخيرة التي صدرت عن إيطاليا.
أن  اإليطالي  الخارجية  ــر  وزي تأكيدات  فرغم 
»المسار الدبلوماسي هو الوسيلة الوحيدة للحل«، 
قالت  ترينتا  إليزابيتا  اإليطالية  الدفاع  وزيرة  أن  إال 
إن حكومة بالدها لديها التزام قوي باتخاذ التدابير 
الالزمة للتوصل إلى حل سلمي لألزمة في ليبيا، ومن 
ضمنها »دعم قوات األمن التابعة للحكومة الليبية 
المعترف بها من قبل المجتمع الدولي«، بل حسم 
وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني، موقف بالده 
المشير  المسلحة  للقوات  العام  »القائد  إّن  بالقول 
خليفة حفتر يقوم بـ»انقالب عسكري« على الشرعية.
أما باريس، فقد أقرت بعملها عبر القنوات الثنائية 
األطراف  جميع  تشمل  هدنة  لتشجيع  والمتعددة 
الليبية لوقف االقتتال في طرابلس، وفق بيان صادر 
اإلثنين، بل وتسعى  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  عن 
للمصالحة  مزمع  مؤتمر  عقد  سبيل  في  فرنسا 
الخارجية  وزير  تصريحات  وفق  ليبيا،  في  الوطنية 
الفرنسي جان إيف لودريان التي نقلها وزير الخارجية 

القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ومع استمرار تجمد الموقف الميداني عند نقطة 
الكر والفر، وتعقد جهود األسرة الدولية في التوصل 
لحل ينزع فتيل هذه الحرب، والمخاوف المتصاعدة 
من تحول الحرب الليبية–الليبية إلى حرب بالوكالة، 
يبقي السؤال معلقا حول فرص الحل السلمي الذي 
أي وقت مضى، رغم  بات–ووفق محللين–أبعد من 
إصرار المبعوث األممي غسان سالنة على التمسك 

بالمسار السياسي لحل األزمة الليبية.

< مركبات تضررت جراء القصف الليلي في منطقة أبو سليم ، طرابلس ، ليبيا ، 17 أبريل 2019.               »رويترز«

 دبلوماسيون ومحللون: نخشى من 
تحول ليبيا إلى نموذج سوري آخر في 

إدارة الصراع داخل مجلس األمن

مراقبون عسكريون: »ال يبدو أي من 
المعسكرين قادر على حسم المعركة 

حتى الساعة«

مخاوف دولية من »املساومة« بورقة النفط الليبي
ال تزال المخاوف على قطاع النفط تسيطر 
على الدوائر السياسية واالقتصادية الغربية 
منذ اندالع االشتباكات بين قوات الجيش 
الجيش  وقــوات  العامة،  للقيادة  التابعة 
من  الرابع  منذ  الوفاق  لحكومة  التابعة 
أبريل، إذ توقع مركز التنبؤات االستراتيجية 
صناعة  استغالل  »ستراتفور«  األميركي 
النفط الليبية كوسيلة ضغط كلما استمر 
التصعيد  عملية  بعد  أطول  لفترة  القتال 
العسكري في محيط طرابلس. وقال المركز 
الذي يوصف بـ»وكالة المخابرات المركزية 
ورقة  في  اإلثنين،  الظل«،  في  األميركية 
بحثية إن »القتال األخير لم يمكن أي طرف 
على وقف إنتاج أو تصدير النفط في ليبيا«. 
لكن »ستراتفور« قال: »كلما استمر القتال 
المحروقات  صناعة  استغالل  احتمال  زاد 
مما  بأخرى،  أو  بطريقة  تأثير  كوسيلة 
يضع صادرات البالد من الطاقة في وضع 
هش«. وتعرض مقر شركة »شمال أفريقيا 
والمجمع  الجيوفيزيائي«  لالستكشاف 
بن  قصر  بمنطقة  بها  المحيط  السكني 
قبل  األربعاء  في ضواحي طرابلس،  غشير 
الجارية  المعارك  في  قصف  إلى  الماضي، 
والقوات  الوطني«  »الجيش  قــوات  بين 

الموالية لرئيس المجلس الرئاسي.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
تصدير  عمليات  »إن  اهلل،  صنع  مصطفى 

منذ  لها  تهديد  أكبر  تواجه  والغاز  النفط 
المعارك  حجم  إلى  بالنظر   ،2011 العام 
في  آخرها  كــان  التي  الحرب  وتداعيات 

ضواحي العاصمة طرابلس«.
وكان صنع اهلل يناقش تداعيات الحرب 
المجلس  رئيس  مع  النفط،  قطاع  على 
الوطني«،  »الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي 
العاصمة  في  المجلس  بمقر  السراج،  فائز 
قادم  في  عنه  تسفر  قد  ومــا  طرابلس، 
الخارجية  وزارة  دعت  المقابل،  في  األيام. 
الوطنية  والمؤسسة  الموقتة  بالحكومة 
للنفط في بنغازي، إلى التوقف عن »محاولة 
في  بالمؤسسة  والــزج  سياسي  دور  لعب 

أمور بعيدة عن دورها الفني والمهني«.
العسكري  »الهجوم  أن  التقرير  ويعتقد 
إمكانية  على  قضى  طرابلس  تخوم  على 
إيجاد أي حل سياسي على المدى القريب، 
قطاع  تعافي  تقويض  ذلــك  شــأن  ومــن 

النفط الليبي«.
بالصراع  التذكير  البحثي  الموقع  وأعاد 
2016، فمن  العام  النفط منذ مطلع  على 
الجنوب  في  فــزان  على  السيطرة  خــالل 
وعلى برقة في الشرق، يسيطر القائد العام 
وفعليًا  اآلن  حفتر  خليفة  المشير  للجيش 
شبه  بشكل  ليبيا  في  النفط  إنتاج  على 

كامل، وفق التقرير األميركي.
تفاصيل ص14

طرابلس–الوسط

في اليوم الـ 14 من الحرب.. حزام النار مستمر في الطوق الجنوبي للعاصمة طرابلس 

»العامة للخيالة«
تشارك بـ »مطبخ خانم« 

في رمضان

طرابلس، نيويورك، القاهرة

< ميناء نفطي ليبي

< مواطن يتابع االخبار من هاتفه 
على ضفاف في بنغازي

وجوده في ليبيا حيث صار مشهورا رغما 
عنه. فقد تم تداول صورة له في طائرة 
أنصار  قبل  من  أيام  لعدة  ليبية  مقاتلة 
حكومة  قوات  التهام  الوطني  الجيش 
»مرتزقة  لخدمات  باللجوء  الوفاق 
المتحدث  واستخدم  ليبيين«.  لقصف 
باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد 
عبر  راجت  التي  الصورة  هذه  المسماري 
مؤتمر  في  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

صحفي هذا األسبوع.
بادي  عماد  الليبي  المحلل  وقال 
اعالمي  تضليل  موجة  هناك  »صحيح 
لكن  االجتماعية،  الشبكات  عبر  تروج 
طرف  كل  أن  في  يكمن  أيضا  السبب 
وسائل  على  للتأثير  الكثير  استثمر 
تناسبه«.  التي  الرواية  لتعتمد  االعالم 
»يجعل  ذلك  أن  برس«  »فرانس  ورأت 

الخبر  تمييز  المستحيل  شبه  من  ذلك 
الكاذب«. الصحيح من 

كل  اختارت  االنترنت  رواد  غرار  وعلى 
من  يجعل  ما  معسكرها،  تلفزيون  قناة 
الصعب الحصول على معلومات موثوقة. 
وهي تنشر أحيانا أشرطة فيديو أو صورا 
لمجرد  صحتها،  من  تحقق  أدنى  دون 

أنها تخدم معسكرها.
ويرى كريم وهو شاب من رواد مقهى 
على  مركزتان  وعيناه  البحر  شط  على 
هاتفه، »ال جدوى من تشغيل التلفزيون، 
نقل  في  متأخرة  إما  الليبية  فالقنوات 
منحازة  انها  أو  ساعات  لبضع  االخبار 
تصبح  انها  لدرجة  اآلخر  ضد  لفريق 
للمشاهد  خاصة  للسخرية  ومبعثًا  مهزلة 

الذي ينتمي أو يشجع الخصم اآلخر«.
تفاصيل ص4

 بعد أن انتقلت احلرب من 
العاصمة إلى شبكات التواصل

 مهلة »فيفا« تتبخر 
من اتحاد الكرة

بقدر توتر األجواء السياسية في 
ليبيا، تعيش الرياضة، وتحديدًا كرة 
القدم wwالدولي )فيفا( على اتحاد 
كرة القدم بضرورة انتخاب مجلس 

إدارة جديدة خالل 90 يومًا، مرَّ منها 
60 يومًا دون أي جديد. يأتي هذا 

على خلفية تمسك األندية بطلبها 
الخاص بعقد اجتماع غير عادي 

لعمومية االتحاد الليبي لكرة القدم، 
أبرزها أندية »األهلي طرابلس« 
و»األهلي بنغازي«  و»االتحاد«  

و»الشموع« و»األهلي المصراتي« 
و»الفداء« و»الظهرة« و»الفالوجا« 

و»السويحلي« و»االتحاد المصراتي« 
و»الوحدة« و»التصدي« و»رفيق« 
و»القلعة« و»المجاهد« و»زناتة« 

و»الخمس« و»الريف« و»اتحاد 
الشرطة« و»المحلة« و»األمل« 

و»المجد«. وجاء طلب الـ»فيفا« في 
أعقاب الخالص من الرئيس السابق، 

الدكتور جمال الجعفري في نوفمبر 
الماضي، قبل أن يتولى نائبه األول 

عبد الحكيم الشلماني المهمة بشكل 
موقت لحين انتخاب مجلس جديد بأمر 
االتحاد الدولي، دون اتخاذ أية خطوات 

في هذا الشأن.

»اليك« و»شير« و»أنفرند«.. أحدث تكتيكات »الفيسبوكيني«
العاصمة  حرب  تكتيكات  تعد  لم 
محاور  في  التقدم  على  تقتصر  طرابلس 
يبدو  بل  بعضها،  عن  التراجع  أو  القتال 
تكتيك  إلى  تحوال  و»شير«  »اليك«  أن 
الميدان  من  انتقلت  معارك  في  جديد 

التواصل االجتماعي . إلى شبكات 
برس«،  »فرانس  وكالة  وتقول 
مواقع  أهمية  يدركان  النزاع  طرفا  إن 
بعض  ويمسك  االجتماعي،  التواصل 
لتصوير  وهاتفا  بيد  السالح  مقاتليهم 
»كل  أن  ورأت  األخرى.  باليد  يحدث  ما 
شئ بات مباحا لضرب مصداقية الطرف 

اآلخر أو ضرب معنوياته«.
على سبيل المثال، اضطر قائد طائرة 
نشر  الى  األسبوع  هذا  أميركي  مقاتلة 
أميركية  جريدة  فيه  يمسك  فيديو 
لنفي  صدورها  تاريخ  تحمل 

ّّ



القابضة، ما وصفها  المملكة  الوليد بن طالل، رئيس شركة  افتتح األمير السعودي 
بالعاصمة  المملكة  برج  مركز  في  وذلك  األوسط،  الشرق  في  دار سينما  بـ»أفخم« 

الرياض.
جاءت  السينما  دار  أن  طالل،  بن  الوليد  يملكها  التي  »روتانا«،  قناة  وذكرت 
تمتلكها  التي   ،»VOX Cinema« وشركة  القابضة  المملكة  بين شركة  بالشراكة 

مجموعة شركات ماجد الفطيم اإلماراتية، في حفل االفتتاح.
المملكة  »نهنئ  تويتر:  على  حسابه  عبر  تغريدة  في  طالل،  بن  الوليد  وقال 
للترفيه برئاسة  العامة  بالهيئة  العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة 

تركي آل الشيخ، على االنفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ٢١، بقيادة أخي سمو 
مركز  في  األوسط  الشرق  في  سينما  دار  أفخم  ثمارها  إحدى  والتي  العهد،  ولي 

المملكة ببرج المملكة بالرياض«.
وقال الوليد بن طالل، في مقابلة مع قناة »روتانا«، إن االفتتاح »مشرف جدا، 
وال شك في أن افتتاح مجموعة VOX ألفضل وأفخم وأقوى دار سينما في مركز 
كبير  فخر  السعودية، هو  العربية  المملكة  عاصمة  في  المملكة  برج  في  المملكة 
بين  بدأ  الذي  االستراتيجي  بالتحالف  جدا،  ومسرورون  فخورون  نحن  واعتزاز. 
مجموعة شركة المملكة القابضة ومجموعة الفطيم في اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة«.
ولفت األمير السعودي إلى أن »الحراك السينمائي في السعودية عملية مهمة 
أطلع  الذي  سلمان،  بن  محمد  األمير  أخي  سمو  ونظرة  منظومة  وضمن  جدا، 
كما  وأعتقد  والعشرين،  الواحد  القرن  وأدخلها  الثاني عشر  القرن  السعودية من 

قال سموه منذ عدة سنوات أننا اآلن دخلنا الوضع الطبيعي فقط«.
دور  وافتتاح  السينما  بمجيء  يسمح  »عندما  بالقول:  طالل  بن  الوليد  وتابع 
السينما ودخول المرأة السعودية إلى المالعب والسماح لها بقيادة السيارة، هذه 
هزات كبيرة جدا، ثورة اجتماعية صارت في السعودية، وال شك في أن الكثير من 

الناس اآلن لم يعد يرغب في مغادرة السعودية«.

تواصـل 02

علقت عيني ما لقيت اندادي
هم سافروا وانا موتي زادي   

ماقــــابلـــــــو في الـــــرده
لجواد راحو من زمان ومده   

وقت النظر ياعين جيلك عده  

أطلق نشطاء ومدونون هشتاغ » # الممرات_اآلمنة « في محاولة لتوفير الخروج 
اآلمن للمواطنين العالقين في مناطق االشتباكات بمحيط طرابلس. 

الهشتاغ مذكرين بمبادئ  الليبية مع هذا  الصفحات  وتفاعل متابعو ورواد 
القانون الدولي اإلنساني والقواعد العرفية المنظمة للصراع اإلنساني بتوفير 
فرصة  االشتباك  مناطق  في  العالقين  المدنيين  إلعطاء  تترك  آمنة  ممرات 

االنسحاب ألغراض إنسانية بحتة دون التعرض لهم. 

 # املمرات_اآلمنة 

قررت »تويتر« تخفيض عدد الحسابات التي يمكن االشتراك 
التصدي  فيها يوميا من ألف إلى أربعمئة، في مسعى إلى 
للرسائل الطفيلية غير المرغوب فيها التي ترد من صفحات 

وهمية تعرف بـ»حسابات الظل«.
هيكلة  إعادة  بعملية  أشهر  عدة  منذ  »تويتر«  وتقوم 
على  كتبت  وهي  الشبكة.  عمل  لتحسين  النطاق  واسعة 
حسابها »نعدل عدد الحسابات التي يمكنكم البدء بتتبعها 
فاألمور  تقلقوا،  ال  الواحد.  اليوم  في  أربعمئة  إلى  ألف  من 

ستجري على خير ما يرام«، وفق »فرانس برس«.
ويعتبر عدد االشتراكات المرتفعة لحساب واحد في فترة 
قصيرة من الوقت دليال على أن هذا األخير هو »حساب ظل« 

تتحكم به آلية لتوجيه رسائل طفيلية )سبام(.
تحث هذه الرسائل على الضغط على محتويات ترويجية 
أو االشتراك في الحسابات لتضخيم عدد مشتركيها أو أنها 

قد تساعد في نشر معلومات خاطئة.
وتواجه »تويتر«، كما »فيسبوك«، انتقادات شديدة على 
تعرض  وهي  المحتويات.  من  النوع  هذا  إدارتها  طريقة 
التي  الجهود  إلبراز  الموضوع  هذا  حول  تقارير  بانتظام 

تبذلها في هذا الصدد.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

لماذا ال يتم التنسيق 
مع الجهات األمنية 

والبلديات إجراء إخالء 
المناطق المعرضة 

لالشتباكات والخطر، 
حتى يكون أقل ضحايا 

األبرياء.

 Abdul Salam Bin
Soud

الواحد بجديات 
معاتش يعرف شن 
ممكن يقول قدام 

الفضائع والجرائم هادو 
.. ومحاول األغلب في 
السكوت عنها وتبريرها
الهالل األحمر كالعادة، 
أتبث انه أحد االصوات 

والقوى اإلنسانية القليلة 
في هذا المستنقع.

أيوب سفيان

على أساس المغول لي 
عندنا بيعرفوا بروتكوالت 

الحروب والممرات 
اإلنسانية، تي هاذم 
خاشين عليها لعب 

وحبوب.

 Mohamed Ben
Giuma

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»حسابات الظل«
في مرمى »تويتر«  

كندا: شبكات التواصل مصدر غير موثوق للمعلومات

كلمة1000

 مسابقة أجمل قبعة بمدرسة شهيد الوطن ببنغازي. 15 أبريل 2019.

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

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

شيء، وفق »روسيا اليوم«.
وأوضح لصحيفة »ديلي ستار« أن الناس لن يضطروا 
إلى عناء كتابة أي أسئلة، إذ سيرد على أي استفسارات 
على الفور بواسطة عملية زرع الذكاء الصناعي، والتي 

ستؤدي إلى إنهاء التعلم في المدارس.
وأضاف كيرينوس، الذي عمل منذ أكثر من 20 عاما 
رأسك،  في  غوغل  »سيكون  عدة:  ناشئة  شركات  مع 
وجود  مثل  األمر  سيكون  المنال،  بعيد  ليس  وهذا 
مساعد ذكي يفكر تقريبا مثلك أنت«. وأشار كيرينوس 
إلى أنه باستخدام مثل هذا الذكاء الصناعي، فإن »أي 
قادرا  عاما، سيكون  و80   8 بين  عمره  يتراوح  شخص 

على تعلم أي شيء تقريبا وبالوتيرة نفسها«.
وتابع قائال: »سيمكن هذا الذكاء الصناعي أي شخص 
في العالم، بغض النظر عن من هو أو كم عمره، من 
تسجيل الدخول إلى أجهزة التلفزيون الذكية أو أجهزة 
بواسطة  الخاصة  هواتفه  أو  به  الخاصة  الكمبيوتر 
إلى  تحتاج  ولن  الدماغ،  في  المزروع  الصناعي  الذكاء 

حفظ أي شيء«.

محاوالت زرع »غوغل« 
في أدمغة البشر

والكنديين  األميركيين  أن  للرأي  حديث  استطالع  أظهر 
رئيسيا  مصدرا  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  ــرون  ي
موثوقية  مدى  في  يشككون  معظمهم  لكن  للمعلومات، 

هذه األدوات لالستعالم واالطالع.
واألميركيين   )52%( الكنديين  نصف  حوالي  ويقول 
الشبكات  خــالل  من  األخبار  على  يطلعون  إنهم   )48%(
وفقا  و»تويتر«،  و»إنستغرام«  »فيسبوك«  مثل  االجتماعية 
ماتشبوكس«  »مــارو/  معهد  أجراه  الذي  االستطالع  لهذا 
فيه  وشارك  الكندية،  الصحافة  لمؤسسة  مارس  أواخر  في 

1516 كنديا و1523 أميركيا، حسب »فرانس برس«.
األميركيين  ونصف   )32%( الكنديين  ثلث  من  أقل  لكن 
كمصدر  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  يثقون   )43%(

موثوقية  أقــل  يجعلها  ما  للمعلومات، 
على  للحصول  الــوســائــل  ــل  ك مــن 

المعلومات.
ــات  ــك ــشــب ــة ال ــي ــب ورغـــــم شــع
مصدرا  كونها  فــي  االجتماعية 
ثقة  الــنــاس  »لـــدى  للمعلومات 
قالت  كما  يقرؤونه«،  فيما  أقــل 

»مـــارو/ معهد  ــن  م كـــاب  ســـاره 
ــي بــيــان نــشــر في  مــاتــشــبــوكــس« ف

تورنتو.
ــت »يــعــتــقــد الــكــثــيــر من  ــح وقـــد أوض
ــار  ــب )األخ أن  واألمــيــركــيــيــن  الكنديين 

ويعتقدون  كبيرة  مشكلة  تمثل   ) الكاذبة 
الواليات  في  خصوصا  متأزم  الوضع  أن 

المتحدة«.
واألميركيين  الكنديين  غالبية  وترى 
أن  الــتــوالــي(  على  و84%   86%(
مشكلة  تمثل  الكاذبة  األخبار 
األميركية،  لالنتخابات  كبيرة 

.2020 التي ستجرى في العام 
أكبر  عـــددا  ــإن  ف ورغـــم ذلـــك، 
لدى  منه   )51%( األميركيين  من 
من  أنه  يعتبرون   )37%( الكنديين 
الكاذبة«. السهل دائما اكتشاف »األخبار 

جيوشايو  شــيــن  تــضــع  أن  يكفي 
تجد  كي  االفتراضي  للواقع  نظارتيها 
التزلج  رياضة  تمارس  وهي  نفسها 
على مسارات تغطيها الثلوج من دون 
تتزحزح من مكانها في شنغهاي،  أن 
بفضل جيل جديد من ألعاب الفيديو 

قائم على تقنيات انغماسية متطورة.
االفتراضي  الــواقــع  تقنية  تسمح 
عالم  ــي  ف بــاالنــغــمــاس  آر«  »فـــي 
وقــالــت  ــا،  ــي ــم رق ــئ  ــش أن مصطنع 
أرض  إلــى  عودتها  بعد  جيوشايو 
الواقع »شعرت بانعدام الجاذبية على 
حولي  من  المشهد  كان  المنحدرات، 
لوكالة  وفقا  مذهل«،  بشكل  واقعيا 

»فرانس برس«.
هذه  اإللكترونية  األلعاب  وصالة 
البلد،  في  نوعها  من  الوحيدة  ليست 
الصين  لدى  كان   2016 العام  ففي 
للواقع  مركز مخصص  آالف   3 حوالي 
في  آخذة  السوق  وهذه  االفتراضي، 
من   2021 العام  فبحلول  االزدهــار، 
 696 إلى  حجمها  يصل  أن  المتوقع 
ألف يورو أي أكثر بـ13 مرة من العام 

صادر  مشترك  لتقرير  وفقا   ،2016
و»غريناليت  ريسيرتش«  »آي  عن 
هذا  فــي  المتخصصة  إنسايتس« 
األرباح  احتساب  دون  وهذا  المجال، 
التي تدرها الخوذ والمعدات واأللعاب 

وغيرها من المنتجات.
االفتراضي  الــواقــع  عكس  وعلى 
عالم  ــى  إل المستخدم  يأخذ  الــذي 
المعزز  الــواقــع  فــإن  تماما،  مختلف 
للمحيط  ومحتويات  بيانات  يضيف 
للواقع  ــار  االزده هذا  يعزى  الفعلي، 
سياسة  إلى  الصين  في  االفتراضي 
بكين  كانت  إذا  وحتى  الحكومة، 
في  ــى  ــ األول ــالد  ــب ال لجعل  تسعى 
اتخذت  فقد  المستقبل،  تكنولوجيات 
تدابير  الماضي  العام  منذ  السلطات 
عشرات  ــان  إدمـ مــن  للحد  جــذريــة 
الفيديو  ألعاب  الصينيين  ماليين 
والهواتف الذكية وارتفاع حاالت قصر 

النظر لمستويات مقلقة.
وجمدت الحكومة منذ فترة طويلة 
ألعاب جديدة للهواتف  الموافقة على 
بتقييد  المشغلين  وألزمت  الذكية 

وكان  للمستخدمين،  اللعب  وقــت 
هذا التشديد التنظيمي بمثابة ضربة 
أرباح  انخفاض  في  تسببت  للقطاع 
اإلنترنت  ألعاب  عمالق  »تنسنت« 

والفيديو.
السيارات  مثل  االفتراضي،  الواقع 
القطاعات  من  جزء  القيادة،  الذاتية 
قبل  من  خاصة  رعاية  تلقى  التي 

معينة،  قوانين  خالل  من  الحكومة 
التقنية،  لهذه  الواعدة  اآلفاق  ورغم 
القطاع  في  الرئيسيين  الالعبين  فإن 
خوض  في  يترددون  »تنسنت«  مثل 

غمار هذه السوق.
إلى  إضافة  الشركة،  هــذه  لكن 
و»بــايــدو«  بابا«  »علي  العمالقين 
الواقع  استخدام  االستثمار في  تفضل 
اإللكتروني  التسويق  في  االفتراضي 
مع جعل الزبائن مثال يجربون المنتج 

في الواقع االفتراضي قبل شرائه.
صينية  ومـــدن  ــدات  ــل ب وأعــلــنــت 
الواقع  فيها  يدمج  مراكز  إنشاء  عن 
والتصنيع  البحوث  في  االفتراضي 
التي  المجاالت  من  وغيرها  والتعليم 

تستقطب رؤوس األموال.
آر«  فــي  »سيكرز  شركة  وتعمل 
من  أكثر  في  صالة   200 تملك  التي 
70 منطقة صينية ومقرها في ونتجو 
مؤسسة  إلنشاء  المدينة  سلطات  مع 
يدرب فيها الطالب على تقنية الواقع 
التكنولوجيا  استخدام  مع  االفتراضي 

في الحصص التعليمية

الواقع االفتراضي في خدمة طموحات الصني

افتتاح »أفخم« دار سينما 

أصالة في الشرق األوسط بالسعودية  النجمة  طرحتها  التى  أكابر«  »بنت  أغنية  حققت 
مشاهدة  مليون   5 من  أكثر  اآلن  حتى  أسبوع  نحو  منذ 

على موقع الفيديوهات الشهير »يوتيوب«.
الخيامى،  األغنية من كلمات أبو نعمة، وألحان محمود 
الشريف  أدهم  إخراج  والكليب من  اهلل،  فتح  وتوزيع على 

للمرة  الصعيدية  باللهجة  تغنيها  التى  األغنية  وهــى 
النجمة أصالة أحييت مؤخًرا حفال غنائًيا  األولى. يذكر أن 
ضخًما فى المملكة العربية السعودية، الذي أقامته هيئة 
عبد  بن  فهد  الملك  مسرح  على  بالسعودية  الترفيه 

العزيز.

 »بنت أكابر« تحصد أكثر من 5 مليون 
مشاهدة على يوتيوب
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حرب طرابلس تودع 
أسبوعها الثاني مع ارتفاع 

حصيلة االشتباكات إلى 
205 قتلى و913 مصابًا، 

وتصاعد معدالت النزوح من 
العاصمة والتي بلغت أكثر من 
16 ألف مواطن، وسط انقسام 

دولي في مجلس األمن حول 
وقف إطالق النار.

بريطانيا

روسيا

أملانيا

تبنت قرارًا يدعو 
لوقف إطالق النار 

وعودة قوات 
القيادة العامة إلى 

نقاط تمركزها 
فيما قبل 4 أبريل 

- توقيت انطالق 
العملية ضد 

طرابلس.

طلبت البعثة 
األلمانية عقد 
اجتماع مغلق 

اليوم الخميس 
للتشاور حول 

إيجاد سبل المضي 
قدمًا لحل النزاع 
الدائم في ليبيا.

رفضت مشروع قرار 
بريطاني في مجلس 

األمن حول وقف األعمال 
القتالية في ليبيا، وأعرب 
الوفد الروسي في مجلس 

األمن عن استغرابه من 
تجاهل مالحظاته على 

مشروع القرار البريطاني 
بشأن ليبيا، داعيًا لمزيد 
من المشاورات كي يخرج 

مشروع القرار متوازنًا.

المندوب الفرنسي 
لدى المجلس، 

فرانسوا ديالتر، 
يدعو جميع 

األطراف في ليبيا 
إلى االمتناع عن 

التصعيد الذي 
سيأخذ البالد مجددًا 

إلى الفوضى.

◆

◆
◆

◆
◆

انقسامات في مجلس األمن حول حرب العاصمة

فرنسا

 كر وفر ميداني وانقسام 
سياسي وضحايا مدنيون

العاصمة  حــرب  من  الثاني  األســبــوع  ــارف  ش
في  حاد  انقسام  وسط  نهايته،  على  طرابلس 
بين  العنيفة  االشتباكات  بشأن  الدولية  األسرة 
القوات  العامة وبين  للقيادة  التابعة  الجيش  قوات 
الكر  الوفاق، فيما تتواصل معارك  التابعة لحكومة 
والفر على محاور قتال يتحدث كل طرف عن تقدمه 
مراقبين  لكن  اآلخر،  بالطرف  خسائر  وإلحاق  فيها 
عسكريين يقولون إنه »ال يبدو أي من المعسكرين 

قادر على حسم المعركة حتى الساعة«.
بموازاة ذلك، ومع ارتفاع حصيلة االشتباكات إلى 
منظمة  تقديرات  -وفق  مصابًا،  و913  قتلى   205
من  النزوح  معدالت  وتصاعد  المتحدة-،  األمــم 
مواطن،  ألف   16 من  أكثر  بلغت  والتي  العاصمة، 
منهم 2100 خالل 48 ساعة فقط -حسب تقديرات 
الوفاق-، فقد استجد متغيران نوعيان على  حكومة 

الصعيد الميداني هذا األسبوع.
بالمدنيين  مأهولة  سكنية  أحياء  قصف  األول: 
عن  أسفر  مما  غراد،  بصواريخ  أبوسليم  بلدية  في 
وإصابة  نساء،  ثالث  بينهم  أشخاص  أربعة  مقتل 
أكثر من 26 آخرين في هجوم تبادل الجيش الوطني 
وقوات الوفاق االتهامات بارتكابه، إذ اعتبر الناطق 
باسم حكومة الوفاق مهند يونس أن »قوات حفتر 
تحاول التغطية على هزائمها على األرض عبر قصف 
الناطق  المدنيين بصواريخ غراد«، وهو ما رد عليه 
بنفي  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة  القيادة  باسم 
منطقة  من  مداها  »يصل  صواريخ  الجيش  امتالك 

تمركزها إلى منطقة القصف«.
ساحة  على  الجنوب  دخول  الثاني:  المتغير  أما 
القتال، وعلى نحو مفاجئ، مع تضارب األنباء بشأن 
ففي  الجوية،  تمنهنت  قاعدة  على  عسكري  هجوم 
للمجلس  التابعة  الجنوب  حماية  قوة  قالت  حين 
الرئاسي إنها »تمكنت من السيطرة على القاعدة«، 
التابعة  الجيش  قوات  سيطرة  عسكري  مصدر  أكد 
على  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  العامة  للقيادة 

قاعدة تمنهنت و»دحر المجموعة المهاجمة«.
ويقول الباحث في مجال الدفاع في كينغز كولدج 
يواجه  حفتر  أن  »أعتقد  كريغ:  أندرياس  لندن،  في 
مضيفًا  ليبيا«،  غرب  األرض  على  كبرى  صعوبات 
ميليشياته  بين  فظيعة  حــرب  في  »متورط  أنــه 
والميليشيات التي تحاول الدفاع عن حكومة الوفاق 

الوطني«، وفق قوله.
الــمــتــغــيــرات، ومــع إصــرار  وفــي خضم هــذه 
طرابلس  بمعركة  المضي  على  العامة«  »القيادة 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  خرج  نهايتها،  إلى 
عن  يتحدث  مناسبات،  عدة  في  بتصريحات  السراج 
حقيقيًا  شريكًا  يكن  لم  أنه  أثبت  حفتر  »خليفة  أن 

نحو  التحرك  في  بــدأ  ذلــك  وبــمــوازاة  للسالم«، 
الجنائية  المحكمة  داعيا  الدولية  الجنائية  المحكمة 
بنسودا-  فاتو  العامة  للمدعية  رسالة  -في  الدولية 
إلى التحقيق فيما سماها »جرائم الحرب وانتهاكات 
بعد  وذلك  الجيش«،  ارتكبها  التي  اإلنسان  حقوق 
يوم واحد من إعالن بنسودا، أن مكتبها يحقق حاليًا 
على  منكبًا  يزال  وال  بليبيا،  خاصة  دعاوى  عدة  في 

رصد تطور الوضع في البالد.
الدولي، ال يزال االنشقاق هو سيد  على الصعيد 
من  حاسم  موقف  بشأن  األمن  مجلس  في  الموقف 
حرب العاصمة، إذ تدور رحى االنقسام بين معسكر 
وعودة  النار  إطالق  لوقف  ويدعو  بريطانيا  تقوده 
قبل  فيما  تمركزها  نقاط  إلى  العامة  القيادة  قوات 
طرابلس-،  ضد  العملية  انطالق  -توقيت  إبريل   4
ومعسكر آخر تقوده روسيا يكتفي بوقف إطالق النار، 
أن  من  قلقهم  ومحللون  دبلوماسيون  يخفي  وال 
تتحول ليبيا إلى نموذج سوري آخر في إدارة الصراع 
ضوء  في  خصوصًا  ــن،  األم مجلس  قاعات  داخــل 

مخاوف موسكو من تكرار سيناريو 2011.
وخالل عدة جلسات لمجلس األمن، تعثر مشروع 
األخرى  الـــ14  الــدول  على  بريطانيا  عرضته  قــرار 
والسماح  النار  إلطــالق  بوقف  ويطالب  األعضاء، 
القتال  مناطق  إلى  اإلنسانية  المساعدات  بإيصال 
بالقرب من طرابلس بال شروط، ويقول دبلوماسي 
في األمم المتحدة إن »روسيا ما زالت تعترض على 
العبارات التي تنتقد حفتر على الرغم من أن العبارات 

كانت واضحة جدًا وليس هناك أي إشارات«.
األطــراف  سعي  من  قلقًا  دبلوماسيون  ويبدي 
المتحاربة إلى »التسلح مجددًا من داعميها إلحداث 
المخاوف  هذه  وتفاقمت  بل  األرض«،  على  فرق 
-وعلى نحو واضح- في تصريحات المبعوث األممي 
)بي  البريطانية  اإلذاعــة  هيئة  إلى  سالمة  غسان 
»أسوأ  فيها  قال  والتي  الماضي،  اإلثنين  سي(  بي 
في  مباشر  أجنبي  تدخل  وقوع  احتمال  هو  مخاوفي 
في  كبيرًا  تغييرًا  إن »هذا سيكون  الحرب«، مضيفًا 
الصعوبة،  شديدة  األمور  وسيجعل  اللعبة،  قواعد 
ألنه لو حدث تدخل أجنبي مباشر في الحرب، فذلك 

سيؤدي لتدخل مضاد من أطراف أخرى«.
على أي حال، فإن مراقبين يرجحون أن يكون هذا 
الدماء  قرار حاسم يحقن  اتخاذ  الدولي عن  التباطؤ 
هو انتظار لما ستسفر عنه التطورات الميدانية على 
بما  الطرفين  تستنزف  صيغة  إلى  وصواًل  األرض، 
يجعل طاولة المفاوضات هي المالذ األخير، أو ربما 
معادلة  يقلب  حاسمًا  تقدمًا  الطرفين  أحد  تحقيق 

الصراع.
لكن الالفت، ووفق مراقبين، هو توقف التحركات 

الخارجية  وزيــر  تصريحات  محطة  عند  األميركية 
أبريل   7 في  ليبيا  حول  بومبيو  مايك  األميركي 
الماضي، والتي دان فيها الهجوم الذي تشنه قوات 
على  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الجيش 
أميركي  موقف  بعدها  يصدر  ولم  طرابلس،  مدينة 
آخر تجاه التطورات الحاصلة، واكتفت قيادة الواليات 

المتحدة ألفريقيا »أفريكوم« بإعادة نشر تصريحات 
بمجلس  العدل  لجنة  رئيس  اجتمع  فيما  بومبيو، 
الشيوخ األميركي السيناتور ليندسي غراهام الثالثاء 
ميالنيزي جرى  موافيرو  اإليطالي  الخارجية  وزير  مع 
لهذا  تفاصيل  ليبيا–دون  في  الوضع  إلى  التطرق 

اللقاء.

البرلمان  شهد  فقد  األوروبي،  الصعيد  على  أما 
حول  مطواًل  نقاشًا  الماضي  الثالثاء  ــي  األوروبـ
من  تحذيرات  وصدرت  ليبيا،  في  الموقف  تطورات 
خطر التصعيد العسكري من جهة، وتداعيات الوضع 
في طرابلس على وضعية المهاجرين ومخاطر تدفق 
المتواتر  الحديث  ورغم  أوروبــا،  نحو  منهم  اآلالف 
فرنسا  بين  خاصة  النظر،  وجهات  تباين  بشأن 
الخارجية  للسياسة  العليا  الممثلة  أن  إال  وإيطاليا، 
على  التأكيد  جددت  موغيريني  فيديركا  األوروبية 

توافق الموقف األوروبي حيال األزمة في ليبيا.
األسبوع  تــطــورات  إن  يقولون  محللين  لكن 
بين  فالخالف  موغيريني،  تصريحات  تؤيد  ال  األخير 
الموقفين اإليطالي والفرنسي يزداد حدة، خصوصًا 

عقب المواقف األخيرة التي صدرت عن إيطاليا.

أن  اإليطالي  الخارجية  وزيــر  تأكيدات  فرغم 
»المسار الدبلوماسي هو الوسيلة الوحيدة للحل«، 
إليزابيتا ترينتا قالت  الدفاع اإليطالية  إال أن وزيرة 
إن حكومة بالدها لديها التزام قوي باتخاذ التدابير 
ليبيا،  في  لألزمة  سلمي  حل  إلى  للتوصل  الالزمة 
للحكومة  التابعة  األمن  قوات  »دعم  ضمنها  ومن 
الدولي«،  المجتمع  قبل  من  بها  المعترف  الليبية 
سالفيني،  ماتيو  اإليطالي  الداخلية  وزير  حسم  بل 
للقوات  العام  »القائد  إّن  بالقول  بــالده  موقف 
بـ»انقالب  يقوم  حفتر  خليفة  المشير  المسلحة 

عسكري« على الشرعية«.
القنوات  عبر  بعملها  أقــرت  فقد  باريس،  أما 
جميع  تشمل  هدنة  لتشجيع  والمتعددة  الثنائية 
وفق  طرابلس،  في  االقتتال  لوقف  الليبية  األطراف 
اإلثنين،  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  بيان صادر عن 
مزمع  مؤتمر  عقد  سبيل  في  فرنسا  تسعى  بل 
تصريحات  وفــق  ليبيا،  في  الوطنية  للمصالحة 
التي  لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير 
بن  محمد  الشيخ  القطري،  الخارجية  وزير  نقلها 

عبدالرحمن آل ثاني.
االستنفار  ــان  ك ــوار،  ــج ال دول  صعيد  وعلى 
مع  الحدود  على  العسكرية  والتدريبات  والمناورات 
الجزائري  الجيش  أجرى  إذ  األبرز،  المعلم  ليبيا هي 
الحية  بالذخيرة   »2019 الساطع  »النجم  مناورة 
كما  الليبية،  الحدود  قرب  أمناس  عين  بمنطقة 
السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  ــرى  أج
العسكرية  نجيب  محمد  قاعدة  على  حرب  تفتيش 
واحد  يوم  بعد  الليبية–المصرية،  الحدود  قرب 
مصر  »دعم  وتأكيده  حفتر  مع  السيسي  لقاء  من 
والميليشيات  والجماعات  اإلرهاب  مكافحة  جهود 
للمواطن  واالستقرار  األمــن  لتحقيق  المتطرفة 

الليبي في كل األراضي الليبية«.
أما في تونس، كان إعالن وزارة الدفاع التونسية 
جنسيات  تحمالن  مسلحتين  مجموعتين  ضبط 
البالد  دخولهم  أثناء  فرنسيًا   13 بينهم  أوروبية 
عبر الحدود البرية والبحرية قادمين من ليبيا، فيما 
يقوم  أمني  »فريق  أنهم  الفرنسية  السفارة  أكدت 
ليبيا بحكم األوضاع  الفرنسية في  بتأمين السفارة 

األمنية الحالية هناك«.
عند  الميداني  الموقف  تجمد  استمرار  ومــع 
نقطة الكر والفر، وتعقد جهود األسرة الدولية في 
والمخاوف  الحرب،  هذه  فتيل  ينزع  لحل  التوصل 
إلى  الليبية–الليبية  الحرب  تحول  من  المتصاعدة 
فرص  حول  معلقًا  السؤال  يبقي  بالوكالة،  حرب 
الحل السلمي الذي بات -ووفق محللين- أبعد من 

أي وقت مضى.

 تساؤالت حول تجمد الموقف 
األميركي عند تصريحات بومبيو 

التي أعاد »أفريكوم« نشرها

مراقبون: موسكو تتخوف من 
استنساخ »نموذج 2011« في 

اشتباكات طرابلس

الدور الفرنسي في ليبيا
بين  الدائرة  االشتباكات  على  أسبوعين  نحو  مرور  بعد 
خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  للجيش  التابعة  القوات 
وزير  كشف  الوطني،  الوفاق  حكومة  ــوات  وق حفتر، 
عن  الزبيدي،  عبدالكريم  التونسي  الوطني  الدفاع 
أوروبية  جنسيات  يحملون  مسلحتين  مجموعتين  ضبط 
بينهم فرنسيون أثناء دخولهم البالد عبر الحدود البرية 

والبحرية قادمين من ليبيا.
حاولت  التي  األولــى  المجموعة  »إن  الزبيدي  وقال 
المرور عبر الحدود البحرية من خالل مركبين مطاطيين 
تتكون من 11 أجنبيّا من جنسيات مختلفة لهم جوازات 
األوروبــي«،  االتحاد  غطاء  تحت  ومذكرات  دبلوماسية 
موضحا »أنه تم رصد المركبين ومراقبة هذه المجموعة 
إلى أن وصلت إلى جزيرة جربة وتم التصدي لها وتسليم 
أفرادها إلى السلطة المعنية التي قامت بانتزاع السالح 

والذخيرة والقيام ببقية اإلجراءات«.
من  تتكون  الثانية  »المجموعة  أن  الزبيدي  وأضاف 
13 فردا حاملين للجنسية الفرنسية، قدمت إلى تونس 
دبلوماسي«،  غطاء  وتحت  الدفع  رباعية  سيارات   6 عبر 
مبينا أن »لها أسلحة وذخيرة رفضت تسليمها لكن تم 
الحصول عليها وهي مؤمنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

ومن مشموالت األمن الحدودي«.
السفارة  قالت  الزبيدي،  ــاره  أث ما  ذلــك  على  وردا 
دخلوا  الذين  فرنسيًا  الـ13  إن  تونس،  في  الفرنسية 
الدفع  رباعية  سيارات  متن  على  التونسية  الحدود 
قادمين من ليبيا، هم »فريق أمني يقوم بتأمين السفارة 
الفرنسية في ليبيا بحكم األوضاع األمنية الحالية هناك«.

وأوضحت السفارة، في بيان الثالثاء الماضي، أن »هذا 
حلوله  منذ  روتينية  تفتيش  عملية  إلى  خضع  الفريق 
بالمعبر الحدودي بين تونس وليبيا، وتم جرد المعدات 
أن  مبينة  طريقه«،  يواصل  أن  قبل  بحوزته  كانت  التي 
»تنقل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية، 
وهو يندرج في إطار التنقالت الدورية للسفارة الليبية في 

ليبيا بين طرابلس وتونس«.
حول  الجدل  أثارت  التونسي  الدفاع  وزير  تصريحات 

الرئيس  أن  خاصة  ليبيا،  في  فرنسا  تلعبه  الذي  الدور 
إيمانويل ماكرون، كان أول زعيم غربي يدعو  الفرنسي 
إلى  الليبي،  الوطني  الجيش  قائد  حفتر،  خليفة  المشير 
أوروبا، في إطار تبنيها مهمة وساطة بين أطراف الصراع 
قوات  لدعم  جوية  ضربات  باريس  شنت  كما  ليبيا،  في 
قوات  واستهدفت  الماضي،  فبراير  في  العامة  القيادة 
في  القوات  هذه  ضد  تقاتل  التي  التشادية  المعارضة 

جنوب البالد، وفقا لبي بي سي عربية.
وفيما نقلت »رويترز« عن مصادر دبلوماسية مطلعة، 
أن فرنسا عطلت صدور بيان عن االتحاد األوروبي يدعو 
العاصمة  على  قواته  زحف  لوقف  حفتر  خليفة  المشير 
تعديل  طلبت  إنها  وقالت  ذلك،  باريس  نفت  طرابلس، 

وتعزيز بيان بشأن موقفه من اشتباكات طرابلس.
وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية 
في االتحاد األوروبي، إن موقف االتحاد موحد في الدعوة 
إلى هدنة والعودة إلى الدبلوماسية في ليبيا، رغم فشل 
المسودة التي تنص على أن »الهجوم العسكري بقيادة 
ويعرقل  للخطر  المدنيين  يعرض  طرابلس  على  حفتر 
الذي  التصعيد  من  بمزيد  ويهدد  السياسية  العملية 
اإلرهابي  التهديد  فيها  بما  وخيمة  عواقب  له  ستكون 

لليبيا والمنطقة«.
إال أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس 
نص  تعزيز  تريد  »فرنسا  أن  أكــدت  مــول،  ديــر  فــون 
المهاجرين،  وضع  هي  مجاالت  ثالثة  في  االتحاد  بيان 
المتحدة  األمــم  لعقوبات  خاضعة  جماعات  ومشاركة 
التوصل  وسبل  ليبيا،  في  القتال  في  باإلرهاب  المتعلقة 

لحل سياسي تدعمه األمم المتحدة«.

في  ــال  ق قــد  فرنسي،  دبلوماسي  مــصــدر  وكـــان 
تصريحات سابقة، إن بالده لم تتلق إنذارا مسبقا بتقدم 
نحو  حفتر  خليفة  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  قوات 
تقويض  سرا  تحاول  ال  باريس  وإن  طرابلس،  العاصمة 

عملية السالم في البالد.
الفرنسي، في تصريحات نقلتها  وأضاف الدبلوماسي 
وكالة »رويترز«، أن »الحاجة الملحة في ليبيا هي حماية 
السكان المدنيين ووضع حد للقتال وإعادة كل األطراف 

الليبية الرئيسية إلى طاولة الحوار«.
وفي نفس السياق، أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا، 
عبر صفحتها الرسمية على موقع »تويتر«، في 8 أبريل 
ولم  الوطني.  الوفاق  حكومة  تدعم  »فرنسا  أن  الحالي، 

يتم إبالغها بعملية خليفة حفتر«.
المعسكرين  بين  وسيطا  نفسها  تعتبر  التي  وفرنسا 
العامة ميدانيا،  القيادة  الليبيين، متهمة بتشجيع قوات 
األمر الذي دعا رئيس البرلمان األوروبي أنطونيو تاياني، 

إلى اتهام فرنسا بالتحرك في ليبيا خدمة لمصالحها.
اإليطالي:  التلفزيون  لنشرة  حديث  في  تاياني،  وقال 
»لقد قلنا دوما إن فرنسا لها مصالح مختلفة عن مصالح 
أنصار  أحد  كان  ساركوزي  أن  لدرجة  ليبيا،  في  إيطاليا 
اإلطاحة ثم قتل القذافي مع األميركيين والبريطانيين«، 
وكانت  مثيرا،  تاريخيا  خطأ  ارتكبت  »فرنسا  أن  مضيفا 
لم تعد مهمة  النهاية  ليبيا، وفي  أكبر في  أهمية  تأمل 
ودفعنا  فقط  كبرى  فوضى  خلق  تم  فقد  شيء،  أي  في 

الثمن، من خالل تدفقات الهجرة المستمرة«.
بمعهد  الباحث  قال  برس«،  لـ»فرانس  تصريح  وفي 
الدراسات السياسية الدولية في ميالنو، أرتورو فارفيلي، 
وساطة  رسميا  تؤيد  فهي  غامض،  فرنسا  »موقف  إن 

األمم المتحدة، لكنها تدعم حفتر بحكم األمر الواقع«.
العام  في  بدأ  الفرنسي  »الدعم  فارفيلي:  وأضــاف 
التطرف  مكافحة  في  الفرنسي  االلتزام  إلظهار   ،2015
بالنسبة  ليبيا  شرق  أهمية  بسبب  وكذلك  اإلسالمي، 
السيئة  »العالقات  موضحا:  الفرنسية«،  الطاقة  لمصالح 
طويلة  فترة  منذ  تدعم  التي  وروما  باريس  بين  حاليا 
طرابلس،  في  السراج  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة 

تلعب دورا في هذا المجال أيضا«.

مخاوف من »حرب بالوكالة«

القاهرة - الوسط
تونس تضبط مجموعتين مسلحتين قادمتين من 

ليبيا برا وبحرا بينهم فرنسيون.. وباريس ترد: 
»فريق أمني لتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا«
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القاهرة - الوسط
القاهرة – الوسط: محمد سالمة

»تعليم الوفاق«: االعتداء على مخازن الوزارة »عدوان صارخ«

قبل نحو 86 عامًا وبالتحديد في العام 1933، 
شهدت ألمانيا أكبر عملية لحرق كتب، عندما 
من  أكثر  الجامعات  طلبة  من  مجموعة  نقل 
 70 نحو  أمام  بحرقها  وقاموا  كتاب،  ألف   20
ألف شخص في أحد ميادين مدينة برلين، ما 

سمي ب»هولوكوست الكتب«.
العاصمة  تشهدها  التي  االشتباكات  وفي 
العامة  للقيادة  التابعة  القوات  طرابلس بين 
نيران  الوطني، طالت  الوفاق  وقوات حكومة 
الحرب الكتب المدرسية، األمر الذي أعاد ذلك 
المشهد إلى الواجهة عندما تعرض أكثر من 
أصابت  بعدما  التام،  للتلف  كتاب  ماليين   3
لحكومة  التابعة  التعليم  وزارة  أبنية  صواريخ 

الوفاق.
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وقال 
 5 على  أتى  الدمار  إن  اإلنسانية،  الشؤون 
امتحانات، مضيفًا  نتائج  وعلى  كتاب  ماليين 
في بيان مساء اإلثنين الماضي، أن استهداف 
للقانون  انتهاكًا  يعد  المدنية  المنشآت 

اإلنساني الدولي.
حكومة  في  مسؤول  قال  فيما  ذلك  يأتي 
لوكالة  تصريحات  في  الوطني،  الوفاق 
»رويترز« لألنباء، إن صاروخين أصابا مخازن 
األحد  يوم  متأخر  وقت  في  التعليم  وزارة 
الماضي، ما أدى إلى تدمير 3.1 مليون كتاب 

مدرسي.
الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  ووصفت 
المخازن ب»العدوان  الوطني، االعتداء على 
عادل  الوزارة،  وكيل  وأكد  الصارخ«، 
موقع  على  حسابه  عبر  تغريدة  في  جمعة، 
 5 احتراق  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
المدرسي  الكتاب  رصيد  من  نسخة  ماليين 
جراء  الوزارة،  بمخازن  أخرى  ومستندات 

طرابلس. اشتباكات 
الكتاب  مخازن  »تعرضت  جمعة:  وقال 
التعليمية  المناهج  لمركز  التابعة  المدرسي 
نسخة،  ماليين   5 لتحترق  والدمار  للقصف 
المدرسي،  الكتاب  من  الوزارة  رصيد 
الدرجات  تقدير  بطاقات  حرق  وكذلك 
ومستلزمات  التربوي  التفتيش  وسجالت 

نماذج وكشوفات«. االمتحانات من 
التدمير  آثار  أظهرت  صورًا  جمعة  ونشر 
المدرسي،  الكتاب  مخازن  طالت  التي 

التلميذ  أجل  من  نعمل  »سنظل  مضيفًا: 
والطالب في بالدي«.

وأشار جمعة إلى أن الوزارة تتعاقد سنويًا 
من  نسخة  مليون   50 على  يزيد  ما  على 
التعليم األساسي  المدرسية لمرحلتي  الكتب 
الرصيد  ضمنها  من  ويكون  والثانوي، 

كحد   10% إلى  يصل  الذي  االستراتيجي 
أقصى.

كل  وزعت  الوزارة  أن  جمعة  وأضاف 
التعليم  مراقبات  لكل  الدراسية  العناوين 
وبكميات  استثناء  دون  جنوبًا  و  وشرقًا  غربًا 
الفرعية  المخازن  تتولى  أن  على  إضافية، 
التوزيع للمدارس مباشرة وما تبقى بالمخازن 
من عناوين ونسخ هي رصيد سنوي لكل عام 
هذا  في  والمخازن  الحسابات  لالئحة  وفقًا 

الشأن.
إلى ذلك، حذرت بعثة األمم المتحدة إلى 
ليبيا، من أن »قصف المدارس والمستشفيات 
وسيارات اإلسعاف والمناطق المدنية ممنوع 
هذه  مثل  توثق  أنها  موضحة  باتًا«،  منعًا 

الحاالت لعرضها على مجلس األمن الدولي.

نيران الحرب تأكل ماليني الكتب املدرسية 
فتاة ليبية تطلق حملة إلنهاء الحرب في طرابلس

في  هم  من  إلى  رسالة  لتوجيه  منها  محاولة  في 
بالدها،  في  السالم  تحقيق  على  للعمل  السلطة 
في  تعيش  ليبية  فتاة  الشريف،  ساجدة  أطلقت 
العنف  إلنهاء  للسالم«،  »صوم  حملة  طرابلس، 

والبغض والدمار التي أتت بهم الحرب.
ساجدة، البالغة من العمر 15 عامًا، بدأت الصيام 
كل يوم خميس منذ أطلقت حملتها في 20 مارس 
ومع  لها،  االنضمام  الناس  من  وطلبت  الماضي، 
مرور الوقت انضم لها المئات، الذين قرروا الصيام 

أماًل في تحقيق السالم.
الحملة ُأطلقت قبل أيام من إعالن القيادة العامة 
شن  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  المسلحة  للقوات 
الغربية،  والمنطقة  طرابلس  العاصمة  على  هجوم 
ويبدو أن أكثر مؤيديها من الشباب، وفًقا لساجدة، 
أنها »اختارت  إلى »الوسط«  مؤكدة في تصريحات 
الصيام ألنه في ليبيا من الصعب التعبير عن الرأي 

بصراحة واالعتراض على ما يحدث«.
وأضافت ساجدة أن »الصيام طريقة للتعبير عن 
تعاطفنا واعتراضنا علي العنف والحرب وسيزيد من 
إحساسنا بالضحايا، ولتذكير أنفسنا بأن الذي نعيشه 

لن نقبل به بالصمت«.
الكثير من مختلف  أن  إلى  الليبية  الفتاة  وأشارت 
مضيفة  معها،  وتضامن  للحملة  استجاب  الفئات 
والغرب،  الشرق  في  الشباب  مع  تواصل  »في  أنها 
من أجل السعي لجعل يوم الخميس من كل أسبوع 
احتياجاتهم  لتوفير  للمدنيين  مساحة  إلتاحة  هدنة 
المستشفى  إلى  الذهاب  عن  فضال  الضرورية، 

وتعزية أهالي الضحايا«.
حملتها  تصل  أن  في  أملها  عن  ساجدة  وأعربت 
الليبيين  المدنيين  بأن  نتيجة، وتوصيل رسالة  إلى 
المشاركين فيها ضد الحرب التي تشهدها ضواحي 

العاصمة طرابلس.
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها  وعبر 
ألنني  أصوم  »سوف  ساجدة:  قالت  »فيسبوك«، 
ومن  الصراع،  من  يعانون  الذين  أجل  من  أكترث 
حقوقهم،  أبسط  من  المحرومين  األطفال  أجل 
بالوقوف  والكراهية  والتمييز  العنف  ولمقاومة 
أعلم  الذي  السالم  أجل  من  أصوم  أمامهم، سوف 

األمم المتحدة: استهداف المنشآت 
المدنية انتهاك للقانون اإلنساني 

الدولي

»ساجدة«  الصيام من أجل السالم

أيضا«. له  أنكم تكترثون 
في  السالم  سيتحقق  »كيف  ساجدة:  وتساءلت 
البداية  في  ظننت  لقد  فيه؟..  نعيش  الذي  عالمنا 
هذا  على  سيجيبون  من  هم  السياسيين  القادة  أن 
والحرية  السالم  إلى  سيقودوننا  من  وهم  السؤال، 
بعيدًا عن الحرب وما تجلبه من عنف وكراهية، لكن 
القادة في  الوقت قد فات ولم ينجح أحد من ذلكم 

تحقيق الذي نطمح إليه«.
في  كسلميين  أننا  اآلن  مؤمنة  »إنني  وتابعت: 
مقدورنا إضفاء بعض التغيير، فبعد أن خيب أولئك 
حان  جيلي،  أبناء  من  العديد  وآمال  آمالي  القادة 
الوقت ألن ندفع بأنفسنا كأفراد نحو مبادرة سلمية 

ضد العنف من أجل االنسانية«.
مع  أتضامن  أن  قررت  »لقد  ساجدة:  وأضافت 
أو  خطأهم  الحرب  تكن  لم  الذين  األبرياء  أولئك 
نيتهم، ألنني لست مستعدة بعد اآلن أن أسمع عن 
الذين خسروا حياتهم بسبب الكراهية، أو الالجئين 
الذين يعانون من ظروف البرد والقسوة من دون أي 

خطأ ارتكبوه، وال أفعل أي شيء في إمكاني«.

معارك العاصمة تنتقل إلى »فيسبوك«
تحتدم المعارك على شبكات التواصل االجتماعي الليبية بموازاة المعارك العنيفة الدائرة في جنوب 
العاصمة طرابلس بين قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات الجيش التابعة لحكومة 

الوفاق الوطني.
وتقول وكالة »فرانس برس«، إن موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« هو »الوسيلة األولى 
لالطالع على األخبار بالنسبة للسكان، رغم غياب الضمانات حول صدقية ما ينشر عبره«. إذ يدرك 
طرفا النزاع أهمية مواقع التواصل االجتماعي، ويمسك بعض مقاتليهم السالح بيد وهاتفا لتصوير 

ما يحدث باليد األخرى.
واتهم المتحدث باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق محمد قنونو األسبوع الماضي قوات 
الجيش التابعة للقيادة العامة بـ»التسلل الى بعض المناطق والتقاط صور ثم االنسحاب«، ليعلنوا 
الحقا السيطرة على موقع عسكري أو حي. وفي هذا السياق رأت »فرانس برس« أن »كل شئ بات 

مباحا لضرب مصداقية الطرف اآلخر أو ضرب معنوياته«.
على سبيل المثال، اضطر قائد طائرة مقاتلة أميركي هذا األسبوع إلى نشر فيديو يمسك فيه 
جريدة أميركية تحمل تاريخ صدورها لنفي وجوده في ليبيا حيث صار مشهورا رغما عنه. فقد تم 
تداول صورة له في طائرة مقاتلة ليبية لعدة أيام من قبل أنصار الجيش الوطني التهام قوات 
حكومة الوفاق باللجوء لخدمات »مرتزقة لقصف ليبيين«. واستخدم المتحدث باسم قوات الجيش 
الوطني اللواء أحمد المسماري هذه الصورة التي راجت عبر مواقع التواصل االجتماعي، في مؤتمر 

صحفي هذا األسبوع.
الشبكات  عبر  تروج  إعالمي  تضليل  موجة  هناك  »صحيح  بادي  عماد  الليبي  المحلل  وقال 

االجتماعية، لكن السبب أيضا يكمن في أن كل طرف استثمر الكثير للتأثير على وسائل اإلعالم 
لتعتمد الرواية التي تناسبه«. ورأت »فرانس برس« أن ذلك »يجعل ذلك من شبه المستحيل تمييز 

الخبر الصحيح من الكاذب«.
 روايات 

وراجت عبر شبكات التواصل االجتماعي االسبوع الماضي ثالثة أشرطة فيديو في الوقت نفسه ومن 
المكان نفسه من الجبهة، لكن مع روايات مختلفة تماما.

التقاتل  يتوقفون فجأة عن  الجانبين وهم  أول هناك مشهد يظهر مقاتلون من  ففي شريط 
وهم  اآلخر  الطرف  مقاتلي  اآلخران  الشريطان  ويصور  واحدة«.  »ليبيا  هتافات  وسط  ويتعانقون 
يسلمون أسلحتهم ويستسلمون. لكن االسلحة تغلبت على النوايا الحسنة حيث لم تستمر لقطة 

العناق اال بضع دقائق. وتبقى مالبساتها غير مفهومة.
ليبيا  انتصرت  للوقائع،  الحقيقية  الرواية  كانت  »أيا  االنترنت  مستخدمي  أحد  يعلق  ذلك  ومع 

الموحدة على األقل لبضع دقائق«.
وتبادل الطرفان المسؤولية اثر سقوط قذائف صواريخ جراد على أحياء سكنية بحي أبوسليم 
جنوب العاصمة ما خلف ستة قتلى. وعلى مواقع التواصل االجتماعي انتصب الكثير من رواد االنترنت 
خبراء عسكريين يحاولون من خالل خرائط ونوعية السالح اثبات أن الطرف اآلخر هو المسؤول عن 

القصف.
»طريق األمان«

ويمضي البعض أبعد من خالل بث رسائل كراهية او حض على العنف وسط غياب العقاب.

على  المستخدم  اجبار  »عدم  إن  الزاوية(  بجامعة  طالبة  سنة،   26( الفتاح  عبد  ميس  وتقول 
الكشف عن هويته على الشبكات االجتماعية يشجع الناس على االنخراط في خطاب الكراهية وحتى 
التحريض على الجريمة«. وتضيف »المستخدمون السيئون للشبكات االجتماعية يأخذون راحتهم، 
حيث يطمئنون بأن ال أحد سيحاسبهم على ما يقولون و ينشرون من أكاذيب وافتراءات ، وهو غالبا 
ما يحدث في ليبيا«. وينشر كل معسكر صور مقاتلين جرحى أو قتلى أو أسرى، على »فيسبوك« في 

مسعى الثبات انتصاره.
وعلى غرار رواد االنترنت اختارت كل قناة تلفزيون معسكرها، ما يجعل من الصعب الحصول على 
معلومات موثوقة. وهي تنشر أحيانا أشرطة فيديو أو صورا دون أدنى تحقق من صحتها، لمجرد 

أنها تخدم معسكرها.
ويرى كريم وهو شاب من رواد مقهى على شط البحر وعيناه مركزتان على هاتفه، »ال جدوى من 
تشغيل التلفزيون، فالقنوات الليبية إما متأخرة في نقل االخبار لبضع ساعات أو انها منحازة لفريق 
ضد اآلخر لدرجة انها تصبح مهزلة ومبعثًا للسخرية خاصة للمشاهد الذي ينتمي أو يشجع الخصم 

اآلخر«.
ورغم االشاعات التي تمأل شبكات التواصل االجتماعي، فان البعض نجح في استخدامها بشكل 
جيد لمصلحة السكان. فقد أسست مجموعة من الشبان الليبيين في 2016 موقع »المسار اآلمن« 
)سايف باث( الذي يضم اليوم 162 الف عضو في »فيسبوك«. وهو يتيح خالل المعارك الحصول على 

فكرة عن الطرق التي يتعين تفاديها او المغلقة أمام حركة المرور بسبب المعارك.

من رواية الطيار األميركي 
إلى تصالح املتقاتلني

نازحون والجئون.. أسر عالقة تدفع فاتورة جحيم الحرب
أسبوعها  العاصمة  في  المعارك  تدخل  بينما 
في  عالق  بين  المدنيين  أوضاع  تتأزم  الثاني، 
نيران  من  يحميه  ملجأ  عن  يبحث  ونازح  منزله 
من  العديد  طالت  التي  العشوائي  القصف 

البلديات.
التي  البلديات  بين  زارة  كانت منطقة عين 
عبدالكريم  علي  فوصف  للقصف  تعرضت 
نملك  »ال   : قائالًَ هناك  األوضاع  سكانها  أحد 
باألسلحة  فالقصف  والعويل  البكاء  سوى 
بطريقة  وأخرى  لحظة  بين  يتواصل  الثقيلة 
بين  يميز  ال  الرصاص  ويسقط  عشوائية 

والمُسلح«. المدني 
عبدالكريم  اليزال  ذلك،  من  الرغم  على 
يربت  التنفس،  وضيق  بالسكري  مريض  وهو 
»جميع  إن  لـ»الوسط«،  يقول  منزله،  في 
وظروفي  مدارس  عن  عبارة  اإليواء  مراكز 
مشيرًا  هناك،  أكون  أن  تسعفني  ال  الصحية 
المزمنة  لألمراض  األدوية  في  »نقص  إلى 

االشتباكات«. مناطق  في 
عامًا   55 العمر  من  البالغ  الرجل  يضيف 
يفضل  أنه  وفتاة،  شباب   4 من  أسرة  ولديه 
البقاء في منزله وال يريد سوى بعض األدوية 
مدني  مجتمع  »منظمة  أن  إلى  مشيرًا  فقط، 
اشترطت  ولكن  له  دواًء  ستوفر  بأنها  وعدت 

فرفضت«. معقولة  غير  أوراقا 
البداية  في  رفض  عبداهلل  بن  محمد  أما 
إن  ليقول  عاد  ولكنه  معنا  الحديث 
الكهرباء  انقطاع  في  تسبب  االشتباكات 
والخبز  الماء  سوى  أريد  ال  لكن  المنطقة  في 

. فقط
تزور  المنظمات  من  العديد  أن  إلى  ولفت 
الوعود  سوى  لنا  شيء  يقدمون  وال  المنطقة 
وسط استمرار القصف مستمر وبشكل عشوائي، 
مضيًفا أن أسرته خرجت منذ بداية االشتباكات 
لكنه اليزال متواجدا في المنزل خوًفا من تعرضه 

للسرقة بسبب الفراغ األمني.
التجارية  المحالت  الكحيلي،  جامع  بجوار 
مقفلة وحركة السير معدومة وسط إطالق للنار 
الوضع  إن  المبروك،  فرحات  وقال  وهناك.  هنا 
فال  أيضًا  والمعيشي  جدًا  مأساوي  اإلنساني 

يوجد خدمات.
الشوراع  بين  طويلة  مسافة  قطع  »عليك 
في  طبي  مركز  أقرب  إلى  تصل  لكي  الضيقة 

منطقة الفرناج«، يضيف المبروك، أن لديه طفل 
من ذوي االحتياجات الخاصة واليستطيع الخروج 

من منزله بسبب ظروفه المادية السيئة.

استمرت  العاصمة،  مطار  طريق  محور  في 
وبعض  أيام  عدة  المسلحة  االشتباكات 
أحدهم  الفروسية،  كوبري  عند  عالقة  األسر 

عبر  ل»الوسط«  قال  الذي  الرحيبي،  مسعود 
ألن  أسرتي  مع  الخروج  في  »أرغب  الهاتف 
جراد  صواريخ  فهناك  للغاية  متأزم  الوضع 

بشكل  تُسمع  الرصاص  وطلقات  تسمع، 
مقفلة«. الطرق  وجميع  مستمر، 

إن  الرحيبي،  قال  المعيشية،  الظروف  وعن 

»لديه مخزونا يكفيه أسبوعا فقط«.
وفي منطقة قصر بن غشير، ذكر عيسى، أنه 
»جازف مع أسرته وخرج من منطقة االشتباكات 
زليتن«  بلدية  في  حاليا  موجود  وهو  المسلحة 
طيران  قصف  بسبب  شقيقه  توفي  بعدما 

عشوائي بالمنطقة.
وفي مدرسة العصماء بمنطقة الفرناج توجد 
أن  الترهوني،  عبدالعاطي  أكد  نازحة،  عائالت 
جيدة  بمجهودات  قام  الليبي  االحمر  الهالل 
العودة  »أريد  مضيًفا  العالقة،  العائالت  إلخراج 
مع  نازحًا  البقاء  أرغب  وال  سيئة  الحرب  لمنزلي 

أسرتي أكثر من ذلك«.
ببلدية  األزمة  لجنة  عضو  قال  جانبه  من 
طرابلس، طه الشكشوكي، إن اللجنة لم تحصل 

على دعم إلنقاذ العالقين وتعمل بجهود ذاتية.
الميداني  المستشفى  باسم  الناطق  قال  كما 
االشتباكات  إن  مرسيط،  مالك  بطرابلس 
نقص  مع  إنسانية  أزمة  إلى  ستؤدي  المسلحة 
لطواقم  صعوبات  وجود  على  مؤكدًا  األدوية، 

اإلسعاف لقيام بعملها في أماكن االشتباكات.
وهما  قتال  ومسعفا  طبيبا  هناك  أن  وأضاف 
سيارات  بعض  تضررت  كما  الضحايا  ينقذان 

اإلسعاف.
ما ال  العالمية، مقتل  الصحة  وأعلنت منظمة 
يقل عن 174 شخصًا وجرح 758 آخرين بينهم 
أمر  التي  العسكرية  العملية  بدء  منذ  مدنيون 
العاصمة  المشير خليفة حفتر على ضواحي  بها 

طرابلس.
إضافية  فرًقا  أرسلت  المنظمة  أن  إلى  وأشار 
التي  المستشفيات  لمساعدة  الجراحين  من 
تستقبل أعدادًا كبيرة من المصابين في أقسام 

الطوارئ والصدمات.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  وقال مكتب 
أكثر  نزوح  في  تسبب  إن»المعارك  اإلنسانية، 
من 18 ألف شخص«، فيما قالت مفوضية األمم 
سلمت  إنها  الالجئين  لشؤون  العليا  المتحدة 
معدات طبية لحاالت الطوارئ إلى وزارة الصحة 
تضررًا،  األكثر  المناطق  في  الضحايا  لمساعدة 
جنوب  في  غشير  بن  وقصر  زارة  عين  وهي 

العاصمة.
مع تعالي أصوات القذائف والمدافع في مدينة 
من  المخاوف  تتزايد  يومًا   12 منذ  طرابلس 
المدنيون  ثمنها  يدفع  اإلنسانية  األزمة  تفاقم 

وحدهم.

 نشطاء ومواطنون: الحرب تمضي بالليبيني إلى املجهول
سبها - رمضان كرنفودة:

العاصمة  محيط  في  الدائرة  الحرب  إن  ونشطاء  مواطنون  قال 
طرابلس منذ الرابع من أبريل تقود البالد إلى المجهول، واعتبروا أن 

الخاسر الوحيد هو المواطن الذي يدفع فاتورة الحرب.
الحرب،  هذه  في  رابح  »ال  مدني(  )ناشط  الشريف  ناصر  ويقول 
عبدالكبير  وسام  أما  البسيط«،  والمواطن  ليبيا  هو  األكبر  والخاسر 
والحرب  أحمر،  الليبي خط  »الدم  فيقول  الشاطئ  وادي  منطقة  من 

دماء وأيتام وأرامل وجرحى ودمار، وتقود ليبيا نحو المجهول«.

أن  أمنيًا، منذ  العاصمة تشهد مواجهات وتوترًا  تزال ضواحي  ال 
حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أعلنت 
فيها  تتمركز  التي  الغربية  والمنطقة  العاصمة  على  هجوم  شن 

حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
الدمار جراء  الشعب جنى  إن  أبوصبع من سبها  عبدالسالم  وقال 
تم  الشباب،  آالف  »فقدنا  وأضاف:  الصراع«،  من  سنوات  »ثماني 
تدمير العديد من المدن، فقدنا كل مشاريع التنمية، تمزق النسيج 
قتلى   205 إلى  العاصمة  اشتباكات  حصيلة  وارتفعت  االجتماعي«. 
وتصاعدت  المتحدة-  األمم  منظمة  تقديرات  -وفق  مصابًا،  و913 

معدالت النزوح من العاصمة، والتي بلغت أكثر من 16 ألف مواطن، 
منهم 2100 خالل 48 ساعة فقط -حسب تقديرات حكومة الوفاق-.

مناطق  )ناشط مدني( غضبه من قصف  قليوان  أحمد  يخفي  وال 
مبانٍ  له  تعرضت  الذي  القصف  إلى  إشارة  في  بالصواريخ،  سكنية 
سكنية في أبوسليم بصواريخ غراد، لكنه قال »البد من توحيد الجيش 
الليبي وإنهاء التشكيالت الخارجة عن سلطة الدولة وخضوعها تحت 
الليبي  الكاتب  الهوني،  بشير  محمود  ويتوقع  المدنية«.   الحكومة 
الحرب  أنهكتهما  أن  بعد  للحوار  الطرفان  يضطر  أن  بكندا،  مقيم 

بوجود أطراف محايدة للوصول لحل يرضي جميع األطراف.

طرابلس- أحمد الخميسي
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الذين  النازحين  أزمة  تتفاقم  تاجوراء..  إلى  زارة  عين  من 
المعارك  جحيم  من  هربًا  الحياة  بأهداب  التعلق  اختاروا 
خليفة  المشير  بقيادة  الوطني  الجيش  قوات  بين  العنيفة 
حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، وهي المعاناة 
هذا  تقريرين  في  العالمية  األنباء  وكاالت  رصدتها  التي 

األسبوع.
بجنوب  زارة  عين  بلدية  مقر  داخل  صغيرة  حديقة  في 
عامًا   12 العمر  البالغ من  يلعب محمود  العاصمة طرابلس، 
مع أصدقائه الجدد الذين نزحوا مثله قسرًا. محمود خرج مع 
والديه من أحد مواقع االشتباكات بمنطقة الكحيلي التي تعد 
واحدًا من أشرس خطوط القتال الذي اندلع منذ 4 أبريل في 

مناطق جنوب طرابلس، وفق وكالة »فرانس برس«.
النازحون من نساء وأطفال وشيوخ، في صفوف  وينتظر 
توزعها  غذائية  مخصصات  على  للحصول  دورهم،  طويلة 
المادية  األعباء  وتخفيف  لدعمهم  عليهم؛  زارة  عين  بلدية 
يظهر  والحسرة  المعاناة  حجم  كاهلهم.  على  وقعت  التي 
على وجوههم، وبعض النساء يبكين فقدان عزيز أو قريب 

في هذه الحرب.
الوحيد  ابني  »فقدت  عامًا(:   49( النعمي  فاطمة  تقول 
وُأدخل  ابني بشظايا  ُأصيب  للقصف،  منزلي  تعرض  بعدما 

وهي  وتضيف  يومين«.  بعد  الحياة  وفارق  المستشفى 
فارق  ابني  لوحدي،  تمامًا  عاجزة  »أنا  بالبكاء:  تجهش 
نتيجة  زوجي  توفي  وقبله  القذرة،  الحرب  بسبب  الحياة 
تنتظر  تعيسة  وحيدة  امرأة  أنا  »اآلن  مضيفة:  المرض« 
دورها للحصول على كيس من المواد الغذائية، حقيقة أنا 

إنسان ميت يقف على قدمين«.
سببته  وما  النزوح  معاناة  السالم  عبد  يروي  جهته  من 
ألسرته، وقد بدت عليه الحسرة وهو يقف في طابور طويل 
ويقول:  غذائية.  مساعدات  على  للحصول  دوره  انتظار  في 
قبل  منزلنا  من  محمد  وابني  وزوجتي  أنا  خرجت  »لقد 
نتمكن  لم  التي  االشتباكات  حدة  اشتدت  بعدما  أسبوع، 

النفسية متدهورة«. النوم أليام، ما جعل حالتنا  فيها من 
غرفة  ومنُحنا  الداخلي  القسم  إلى  هنا  »جئنا  ويضيف: 
هذه  في  عظيمة  هدية  لكنها  بالغرض  تفي  ال  خاصة، 
أفراد   7 من  تتكون  العائالت  بعض  العصيبة،  األوقات 
وضعنا  لذلك  واحدة،  غرفة  في  موقتًا  للسكن  اضطرت 

مقارنة بهم«. أفضل 

الدولي الدعم  غياب 
وتقع  بالسكان  كثافة  المناطق  أكثر  من  واحدة  زارة  عين 
فيها  سجلت  التي  المناطق  أكثر  وتعد  طرابلس.  جنوب 
منها.  آالف   7 من  أكثر  خروج  سجل  حيث  نزوح،  حركة 
مقرها  داخل  والدواء  للغذاء  مخزنًا  بلديتها  وأنشأت 

بجمع  األزمة  لجنة  تقوم  حيث  النازحين،  على  لتوزيعها 
العشرات من األطنان يوميًا.

زارة:  عين  بلدية  عميد  بلوق  الواحد  عبد  وأوضح 
الخدمات  لتقديم  الجامعي  المبنى  وفتحنا  اإلعانات  »نجمع 
 1500 للنازحين كما نقوم بتقديم سالل غذائية ألكثر من 
الجامعية  اإلقامة  مبنى  بتخصيص  البلدية  وقامت  عائلة«. 
يمكن  الذي  األقصى  الحد  وهو  شخص،   500 نحو  إليواء 

. داخله  استقباله 
منظمات  لدعم  تام  غياب  من  البلدية  عميد  واشتكى 

النازحين. على  التخفيف  في  والمحلية  الدولية 
ومؤسسات  الدولية  »المنظمات  الصدد،  بهذا  وقال 
رجال  فقط  مساعدات،  أية  تقدم  لم  المدني  المجتمع 
»هل  متسائاًل:  النازحين«،  ساند  من  هم  والتجار  األعمال 
أفرشة   10 وتوزع  دولية  منظمة  تأتي  أن  المعقول  من 

. وبضع مستلزمات وتعلن دعمنا؟!« 
وأكد بلوق عدم حصول بلديته على أي مخصصات مالية 

على اإلطالق، مشيرًا الى أن كل األعمال التي تديرها لجنة 
األزمة هي تطوع رجال الخير واألعمال .

األزمة  لجنة  عضو  القليب،  انتصار  أكدت  بدورها 
بالبلدية، أن األعمال التي تقدم للنازحين »إنسانية وليس 
أطفال  »هناك  وأضافت:  السياسي«.  بالشأن  عالقة  لها 
الدعم  في  متخصصين  نحتاج  وصدمات،  لمشاكل  تعرضوا 

حاالتهم«. لمتابعة  النفسي 
إيواء  مواقع  الى  المعارك  انتقال  من  المخاوف  وحول 
النازحين، أجابت: »وضعنا خطط طوارئ إلجالء النازحين في 
األمور  كل  »حاليًا  ذلك«، مضيفة:  يستدعي  أمر  حال حدوث 
الدولي  الدعم  غياب  من  الرغم  على  ممتاز،  بشكل  تسير 

والحكومي لهذه المتطلبات اإلنسانية المتزايدة«.
الوضع أفضل في تاجوراء، فقرب مصنع مغلق،  ولم يكن 
بالرجال  السابق،  في  العمال  يستخدمها  كان  غرف،  تكتظ 
والنساء واألطفال الذين نزحوا بسبب االشتباكات في جنوب 
العاصمة. وحسب وكالة »رويترز«، كان المصنع نفسه ضحية 
للفوضى بسبب انسحاب الشركات األجنبية منذ العام 2011 
وإغالق أماكن العمل. وكانت امرأة في المصنع تعتمر عندما 
مطار  من  مباشرة  وعادت  القتال  من  موجة  أحدث  اندلعت 
طرابلس إلى الملجأ لتكون مع باقي أسرتها الذين فروا من 

منزلهم.
بجوار  وتجلس  راحتها  بين  رأسها  تضع  وهي  وقالت، 
من  تمكنت  »عائلتي  األرض،  على  حشية  على  ابنتها 

المجوهرات«.  يجلبوا  لم  ولكن  العائلة  كتيب  إحضار 
)الشلل  باركنسون  مرض  يعاني  الذي  والدها  وتمتم 

الرعاش( »ماذا يمكننا أن نفعل؟«
 34( عياد  نبيلة  تدعى  أسرة  ربة  أبدت  آخر  كوخ  وفي 
وراءها  تركتهم  الذين  األصدقاء  مع  تعاطفها  عامًا( 
أنباء  تلقت  غادرت  أن  بعد  إنها  وقالت  منطقتها.  وغادرت 
عن سقوط قتلى وجرحى من الجيران. وأوضحت: »بعد ما 

غادرنا وصلتنا أخبار أن هناك قتلى وجرحى من جيراننا«.
مكتب  في  البعض  يصطف  حيث  األسر،  مزيد  ويصل 
إلى  للتحدث  بالسيارة  دقائق   10 بعد  على  بلدية 
أماكن  على  العثور  في  صعوبة  يجدون  الذين  المسؤولين 

في المدارس أو غرف وأكواخ العمال.
في  األزمة  لجنة  ورئيس  تاجوراء  بلدية  عضو  ويقول 
مساعدة  تقدم  لم  الدولة  إن  عثمان،  عبدالفتاح  البلدية، 
ورجال  العائالت  »بعض  ومضى  النازحين.  لدعم  تذكر 
الظروف  الدعم ولكن في ظل هذه  األعمال عرضوا تقديم 

لن نكون قادرين على المساعدة«.
الجنوبية  األحياء  مغادرة  من  كثيرون  يتمكن  لم 
يتوقف  ال  الذي  القصف  وسط  وحوصروا  طرابلس،  في 
وأكثر  قتياًل   174 العسكرية  العمليات  وخلفت  والمعارك، 
الصحة  منظمة  بحسب  أسبوعين،  خالل  جريحًا   758 من 
المستمرة  العمليات  تسببت  كما  مدنيون.  بينهم  العالمية 

18 ألف شخص. في نزوح أكثر من 

طرابلس ــ وكاالت

من عين زارة.. إلى تاجوراء
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عميد بلدية عين زارة: المنظمات الدولية لم 
تقدم أية مساعدات إنسانية

الجهات وسكان سبها يعلمون معاناتنا«.
له  يرثى  فيه  نعيش  الذي  »الوضع  وتابع: 
الجميع، فمياه الشرب ملوثة ومختلطة بمياه 
ومكدسة  منتشرة  والقمامة  الصحي  الصرف 
من  تخشى  والسكان  الحي،  داخل  بكثرة 

تفشي األمراض«.
وطالب األمين الجهات المسؤولة بالتدخل 
وإنقاذهم مما يعيشون فيه، خاصة بعد مرور 
وأصبحت  شيئًا  عنهم  أحد  يعلم  ال  عامًا   14
أمرًا  العسكرية  الكلية  مقر  داخل  حياتهم 
عبدالكريم  قال  متصل،  سياق  في  واقعًا. 
إن  للحي  التسييرية  اللجنة  عضو  محمد، 
أقاموا  واألهالي  جدًا،  مأساوي  الحي  وضع 
إلى  تقسيمها  بعد  والعنابر  الهناجر  داخل 
غرف، وكل عنبر يحتوي على 7 بيوت، وجميع 
كانت  سواء  عشوائية  الخدمات  توصيالت 

كهرباء أو مياه«.
تحت  الحي  وضع  أن  عبدالكريم  وأوضح 
أو  صحية  رعاية  وحدة  توجد  فال  الصفر، 
سيارة إسعاف لنقل المرضى، مضيفًا أن أقرب 
مترًا،  كيلو   20 نحو  يبعد  للحي  مستشفى 

فضاًل عن عدم وجود مدرسة أو نقطة أمن.

»الوسط« ترصد معاناة 750 أسرة بحي الهنجر بعد هدم منازلهم

االنتخابات البلدية تنجو من حرب طرابلس

»الوسط« تنشر نتائج 3 بلديات.. 48.3% من املواطنني 
أدلوا بأصواتهم.. وفوز امرأة بالتزكية في وازن

القيادة  قوات  بين  الدائرة  االشتباكات  رغم 
وقوات  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  العامة 
طرابلس،  ضواحي  في  الوطني  الوفاق  حكومة 
إال أن انتخابات المجالس البلدية تواصلت ولم 

الحرب. بتلك  تتأثر 
المجالس  المركزية النتخابات  اللجنة  وأعلنت 
النهائية  النتائج  الماضي،  الثالثاء  البلدية، 
ووازن  البوانيس  هي  بلديات   3 النتخابات 
والغريفة، والتي أجريت 6 أبريل الجاري، موضحة 
براك  بلديات  في  االنتخابات  ستجرى  أنها 
وصرمان،  وصبراتة،  الشاطئ،  وإدري  الشاطئ، 
الشاطئ،  والقرضة  وأوباري،  والرحيبات، 

والشويرف، وزلطن، 20 أبريل الجاري.
أظهرت  بلديات،  الـ3  في  االنتخابات  نتائج 
 15422 بين  من  بأصواتهم  ناخبًا   7446 إدالء 
شخصًا لهم حق التصويت في االنتخابات، بنسبة 
امرأة وحيدة فازت  النتائج أن  %48.3، وأوضحت 

بالتزكية في بلدية وازن.
وتنشر »الوسط« نتائج الـ3 بلديات كاملة:

البوانيس
 3 3536 مسجاًل في  1570 ناخبًا من بين  أدلى 
بين  لالختيار   ،44.4% بنسبة  بأصواتهم،  مراكز 
ذوي  من  و4  العامة،  الفئة  من   4( مرشحًا   12

االحتياجات الخاصة و4 من فئة المرأة(.
التضامن  قائمة  فازت  العامة،  الفئة  ففي 
البوانيس  قائمة  حلت  بينما  صوتًا،  بـ427 
الوفاء  قائمة  ثم  صوتًا،  بـ395  ثانيًا  المستقبل 

بـ378 صوتًا، وقائمة بيارق الخير بـ327 صوتًا.
من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  وفي 
محمد  الرشيد  فوزية  المرشحة  فازت  الثوار، 
عبدالقادر  محمد  وجاء  صوتًا،  بـ537  طاهر 
بـ429  الثاني  المركز  في  عبدالقادر  أبوبكر 
مخزوم  الحسن  مخزوم  عبدالرحمن  ثم  صوتًا، 
األخضر  محمد  أحمد  وإبراهيم  صوتًا،  بـ319 

بـ160 صوتًا.
فئة  في  أبوبكر  صالح  السيد  أسماء  وفازت 
أحمد  فتحية  تلتها  أصوات،  بـ503  المرأة 
محمد األخضر بـ359 صوتًا، ثم عائشة الصغير 
وفاطمة  صوتًا،  بـ324  أبوصيبع  عبدالقادر 

بـ222 صوتًا. إبراهيم  سالم السني 

وازن
في  مسجاًل   2764 بين  من  ناخبًا   1256 أدلى 
لالختيار  بنسبة 45.4%،  بأصواتهم،  واحد  مركز 
بين 12 مرشحًا )4 من الفئة العامة، و7 من ذوي 

االحتياجات الخاصة و1 من فئة المرأة(.
األمل  شمس  قائمة  فازت  العامة،  الفئة  ففي 
بـ536 صوتًا، بينما حلت قائمة اليد في اليد ثانيًا 
بـ310 أصوات، ثم قائمة نداء وازن بـ178 صوتًا، 

وقائمة اإلعمار والتطوير بـ174 صوتًا.
من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  وفي 
مسعود  سليمان  عبداهلل  المرشح  فاز  الثوار، 
خليفة بـ287 صوتًا، تاله حسين عبداهلل محمد 
بـ229 صوتًا، وعبداهلل عمر سعيد مروش  علي 
عامر  يوسف  عبداهلل  ورمضان  صوتًا،  بـ181 
بـ142 صوتًا، ورمضان علي محمد علي بـ124 
بـ80 صوتًا،  عثمان  عمرو سعيد  وصالح  صوتًا، 

بـ59 صوتًا. وأحمد مسعود محمد بيسة 
عبداهلل  عمرو  نعيمة  فازت  المرأة،  فئة  وفي 

بالتزكية. عاشور 
الغريفة

أدلى 4620 ناخبًا من بين 9122 مسجاًل في 
لالختيار   ،50.6% بنسبة  بأصواتهم،  مركزًا   11
من  و3  العامة،  الفئة  من   3( مرشحين   9 بين 

ذوي االحتياجات الخاصة و3 من فئة المرأة(.
فزان  واحة  قائمة  فازت  العامة،  الفئة  وفي 
التسامح  قائمة  حلت  بينما  أصوات،  بـ2009 
بـ987  األمل  قائمة  ثم  صوتًا،  بـ1416  ثانيًا 

صوتًا.
من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  وفي 
عبدالرازق  مسعود  إبراهيم  المرشح  فاز  الثوار، 
محمد  أحمد  تاله  صوتًا،  بـ2096  العربي 
بركة  وجمعة  صوتًا،  بـ1217  أبوستة  أبوستة 

شافاو شافاو بـ830 صوتًا.
عبدالجليل  ربيعة  فازت  المرأة،  فئة  وفي 
فوزية  تلتها  صوتًا،  بـ1876  عبداهلل  صالح 
ثم  صوتًا،  بـ1245  أبوهديمة  مسعود  محمد 

عزيزة علي المهدي علي بـ1093 صوتًا.
المركزية  اللجنة  أعلنت  متصل،  سياق  في 
استكملت  أنها  البلدية  المجالس  النتخابات 
لعمداء  االنتخابات  إجراء  الماضي  الثالثاء 

الغربية. المنطقة  في  بلديات  مجالس سبع 
الرسمية  صفحتها  عبر  اللجنة،  وأوضحت 
جرى  التي  البلديات  أن  »فيسبوك«،  بموقع 
وباطن  زوارة،  هي:  مجالسها  عمداء  انتخاب 
وغدامس،  ونسمة،  ونالوت،  والقلعة،  الجبل، 

والحوامد.

750 أسرة ليبية تعيش داخل مقر الكلية 
هدم  بعد  عامًا،   14 منذ  بسبها  العسكرية 
في  الدولة  يد  على  الهنجر  حي  في  منازلهم 
جديدة،  مساكن  بناء  أجل  من   ،2005 العام 
ما  على  الحال  وبقي  يتغير  لم  الوضع  ولكن 

هو عليه.
المقر،  داخل  جولة  أجرت  »الوسط« 
عبداهلل  وقال  قاطنيه،  بعض  إلى  وتحدثت 
نقلنا  تم  »لقد  الحي:  ساكني  أحد  األمين، 
2005 بعد هدم وإزالة  إلى هذا المكان منذ 
بيوتنا، بعد أن وعدنا المسؤولون في الدولة 
ببناء منازل جديدة عصرية وصحية لنا، ولكن 
منذ ذلك الوقت لم يسأل عنا أحد من الجهات 

الحكومية«.
بشدة،  نعاني  »نحن  األمين:  وأضاف 
فالمكان الذي نقطن فيه حاليًا يبعد عن سبها 
20 كيلو مترًا، وال يوجد به أي خدمات، فضاًل 
ومواصالت  ألبنائنا  مدارس  وجود  عدم  عن 
وجميع  المستشفيات،  إلى  مرضانا  لنقل 

مواطن: المسؤولون هدموا بيوتنا في 
2005 ووعدونا بمنازل جديدة 

عصرية وصحية

عضو اللجنة التسييرية:
 وضع الحي تحت الصفر.. وال توجد 

خدمات

الوسط - رمضان كرنفوده

القاهرة – الوسط:
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استعداًدا لالنتخابات األوروبية

خسائر »مأساوية« في حريق كاتدرائية نوتردام وتبرعات سخية إلعادة البناء

اليمني املتطرف األملاني يطلق حملة تتهم املهاجرين املسلمني بـ »جلب الجريمة«

مصريتان ويمني بين الفائزين

تقارير محرجة لترامب تتصدر جائزة بوليتزر للصحافة »عدوة الشعب«

باريس ـ وكاالت

مساء  الفرنسية  العاصمة  في  نوتردام  كاتدرائية  حريق  أثار 
أكدت  فيما  العالم،  أنحاء  مختلف  في  وحزنا  صدمة  اإلثنين 
يكون  أن  فرضية  تستبعد  أنها  الحريق  إخماد  بعد  السلطات 
الصرح  بناء هذا  التبرعات إلعادة  تدفق  بدء  عمال متعمدا مع 

التاريخي.
غابريال  باريس  في  اإلطفاء  جهاز  باسم  المتحدث  وأعلن 
بلوس الثالثاء أنه »تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن اآلن 
كانت  العنيفة«  »النار  أن  وأضاف  الوضع«،  تقييم  مرحلة  في 
»استعرت بسرعة كبيرة في السقف الخشبي« على مسافة »ألف 

متر مربع تقريبا«.
وشرح بلوس أن المهمة ستتركز بعد إخماد الحريق على

مراقبة هياكل البناء وحركتها وإخماد أي بقايا لبؤر محتملة، 
وأشار إلى أن جزءا من القوس سقط في الكاتدرائية التي يفوق 

عمرها 800 عام.
من جهته، أعلن مدعي باريس الثالثاء أن المحققين يعملون 
على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد في كارثة الحريق 
»ال  الكاتدرائية  أمام  للصحافيين  هيتس  ريمي  وقال  المدمر. 
شيء يشير إلى أنه كان عمال متعمدا« مضيفا أن العمال في 
موقع الكاتدرائية يتم استجوابهم بخصوص الحريق.  ووسط 
مرئية  غير  الكارثة  كانت  الباكر،  الصباح  في  الزائرين  دهشة 
بوضوح من الخارج. وبقيت النافذة الدائرية ذات الزجاج الملون 
الواقعة عند الواجهة الجنوبية من جهة نهر السين، سليمة. 
وسقوط  األسود  الركام  من  كومة  رؤية  يمكن  كان  أنه  غير 

عواميد خشبية,
على  خاصة  األضرار،  مدى  بمراقبة  جوية  صور  وسمحت 
مستوى السقف الذي دمر بغالبيته. وأفلتت التماثيل ال12 التي 
تزين سقف نوتردام، بأعجوبة من الكارثة بعدما نقلت األسبوع 
الفائت بالصدفة إلى مكان قرب مدينة بيريغوه )جنوب غرب( 
لترميمها، وهذا ما لم يكن من نصيب قطعة الديك الذي كان 

على رأس البرج المنهار.
مأساوية«.  المادية  »الحصيلة  أن  من  اإلطفاء  رجال  وحذر 
منكوب،  السقف  »كل  إن  الجهاز  باسم  المتحدثين  أحد  وقال 
وهيكله الخشبي دمر، وانهار جزء من القوس«، باإلضافة إلى 
سقوط السهم الذي كان يعلو هذه الرائعة القوطية بارتفاع 93 

مترا، أمام أنظار الحشد المذهول.
عناصر  أحد  بإصابة  تمثلت  فقد  البشرية،  الحصيلة  أما 
اإلطفاء بجروح خطيرة. وشارك حوالى 400 إطفائي في مكافحة 
ما  وهو  األماميين،  الكاتدرائية  برجي  إنقاذ  ومحاولة  النيران 

تمكنوا من تحقيقه قبيل منتصف ليل اإلثنين.
»األسوأ تم تجنبه«

أن  نونيز  لوران  الداخلية  للشؤون  الدولة  سكرتير  واعتبر 
التساؤالت اآلن هي معرفة كيف يمكن لهذا البناء »أن يصمد«. 
بيد أن الرئيس الفرنسي أعلن لدى زيارته محيط الكاتدرائية 

أن »األسوأ تم تجنبه«، وقال »سنعيد بناء نوتردام«.
واندلع الحريق قبيل الساعة السابعة مساء اإلثنين وتمددت 
التي شيدت  الكاتدرائية  نيرانه بسرعة كبيرة، ملتهمة سقف 

باريس.  قلب  في  عشر  والرابع  عشر  الثاني  القرنين  بين 
واستعرت النيران في الجزء العلوي للمبنى وبدا أنها بدأت عند 

مستوى السقاالت الموضوعة فوق السقف.
يستقطب  الذي  التاريخي  الصرح  نوتردام  كاتدرائية  وتعد 
أكبر عدد من الزوار في أوروبا، وهي مدرجة على الئحة التراث 
العالمي منذ عام 1991. ويزور ما بين 12 و 14 مليون سائح 
القوطية والواقعة في جزيرة  المعمارية  التحفة  كل سنة هذه 
المعمارية،  بهندسته  عالميا  الصرح  ويعرف  المدينة.  في 
لكنه اكتسب أيضا شهرة بفضل رواية فيكتور هوغو »أحدب 

نوتردام« التي تم اقتباسها عدة مرات في السينما والعروض 
المسرحية الغنائية.

صلوات و»إعادة إعمار«
في  النيران  الليل مسار  يتابعون طيلة  األشخاص  مئات  وكان 
والصالة،  اإلنشاد  في  بدأوا  بينما  يبكون،  والبعض  المبنى، 

يقطعهم التصفيق لفرق اإلطفاء العابرة من أمامهم.
ولخصت اتيان فرمرش »الكاثوليكية المتدينة« التي صلت 
الورع  هذا  رؤية  »كانت  بأنه  المشهد  وساعات«،  »لساعات 

ماليين  مع  مشتركة  صالة  في  كنا  مؤثرة.  الحشد  وهذا 
المسيحيين في العالم«.

يتكاتف  أن  في  الثالثاء  فرنسيس  البابا  أمل  جانبه،  من 
التراث  مؤسسة  وأطلقت  الكاتدرائية.  بناء  إلعادة  الجميع 
الثالثاء  الفرنسية،  اآلثار  حماية  على  تعمل  التي  الخاصة 
»حملة جمع أموال وطنية« إلعادة البناء كما أعلنت في بيان.
الملياردير  تعهد  إذ  بالتدفق،  التبرعات  بدأت  الليل  ومنذ 
يورو  مليون  مئة  بتقديم  بينو  فرانسوا-هنري  الفرنسي 
إلعادة البناء، فيما تعهدت مجموعة »LVMH« بتقديم 200 

ايدالغو  آن  باريس  بلدية  رئيسة  اقترحت  بدورها،  مليون. 
عقد »مؤتمر دولي للمانحين« في العاصمة الفرنسية بهدف 

إعادة البناء.

»رمز الثقافة األوروبية«
ردود  وتوالت  العالم  أرجاء  مختلف  في  حزنا  الحريق  وأثار 
الكاتدرائية.  الحتراق  »حزنه«  عن  الفاتيكان  وأعرب  الفعل. 
الكاتدرائية  أن  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  واعتبرت 

هي »رمز لفرنسا« و»لثقافتنا األوروبية«.
واعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن الحريق يخلف 
»ألما في قلوب الروس«، واقترح إيفاد »أفضل المتخصصين« 

الروس للمساعدة في إعادة البناء.
بدوره، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بالده تشعر 
»بحزن شديد«، ووصف الكاتدرائية بأنها »كنز رائع للحضارة 

البشرية«.
كما عبرت الملكة اليزابيث عن »حزن عميق« إزاء الحريق 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إلى  رسالة  في  وذلك  المدمر، 
لمنظمة  العامة  المديرة  أكدت  جهتها  من  ماكرون. 
فرنسا  جانب  »إلى  المنظمة  وقوف  أزوالي  أودري  اليونسكو 

لحماية وترميم هذا التراث الذي ال يقدر بثمن«.
الحريق  وصف  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
لمكافحة  مخصصة  طائرات  استخدام  واقترح  بـ»الفظيع«، 
الحرائق إلخماده. وكتب رئيس بلدية لندن صادق خان على 

تويتر »مشاهد مؤلمة )...( لندن حزينة مع باريس اليوم«.
كما أبدت الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين »تضامنها« 
أحمد  اإلمام  األزهر  قال شيخ  العربي  العالم  وفي  فرنسا.  مع 
كاتدرائية  حريق  تجاه  بالحزن  »أشعر  تغريدة  في  الطيب 
قلوبنا  التاريخية.  المعمارية  التحفة  هذه  بباريس،  نوتردام 

مع إخواننا في فرنسا، لهم منا كل الدعم«.
القاهرة  إن  بيان  في  المصرية  الخارجية  قالت  بدورها 
يمثله  لما  خاصة  الحريق،  حادث  واأللم  األسى  ببالغ  »تتابع 
لفرنسا  وتاريخية  حضارية  قيمة  من  العريق  الصرح  هذا 

وكجزء من التراث العالمي«.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على تويتر 
بالخسارة  والشعور  األلم  فريد  بشكل  يقدرون  »العراقيون 
العديد  تدمير  مؤخرا  شهدنا  كما  فرنسا  شعب  تصيب  التي 

من تراثنا الثقافي الوطني«.
تغريدة  في  الحريري  سعد  اللبناني  الوزراء  رئيس  واعتبر 
تراثية  كارثة   )...( الحريق  لمشهد  العالم  يلف  »الحزن  أن 
الشعب  لبنان مع  التضامن من  الوصف. كل  وإنسانية تفوق 
الملك  المغربي  العاهل  أعرب  بدوره  الصديق«.  الفرنسي 
بالغ  »عن  ماكرون  إلى  أرسلها  برقية  في  السادس  محمد 
تأثره بخبر الحريق الذي دمر الكاتدرائية«، مؤكدا أن »هذه 
ذات  التاريخية  المعالم  من  بواحد  فقط  تمس  ال  الكارثة 
مكانا  أيضا  بل  باريس،  لمدينة  الكبيرة  الرمزية  الحمولة 

للعبادة لماليين األشخاص عبر العالم«.
في  اوغلو  تشاوش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  وقال 
العالمي  التراث  إلى  تنتمي  رائعة معمارية  إن »دمار  تغريدة 

هو كارثة لإلنسانية بأسرها«.

<    برج وسقف كاتدرائية نوتردام أثناء انهياره في حريق في وسط باريس 

<   أسانج بعد إلقاء القبض عليه من مقر سفارة اإلكوادور في لندن 

< أنصار اليمين المتطرف في ألمانيا يرفعون صور من يقولون انهن ضحايا جرائم مهاجرين 

<   دونالد ترامب
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استعدادا النتخابات البرلمان األوروبي، يتهم منشور 
المتطرف االلماني »الالجئين بجلب  لليمين  انتخابي 
الجريمة الى المدينة« مستغال بذلك كل جريمة حق 
ناجعة  تبدو  وسيلة  وهي  أجانب.  تشمل  عادية  عام 
أكثر من  بلد هزه سياسيا وصول  لتمرير خطابه في 
مليون مهاجر، معظمهم من سورية ودول ذات غالبية 

مسلمة.
االنتخابات  خالل  أللمانيا«  »البديل  حزب  وينوي 
أن  من  مكنه  الذي  ذاته  االسلوب  اعتماد  األوروبية 
يصبح منذ 2017 قوة المعارضة االولى في البرلمان 
المتطرف  اليمين  كان  الذي  البلد  هذا  في  االتحادي 

شبه منعدم فيه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
لالنتخابات  الحزب  رئيس الئحة  وقال جورج ميثن 
االوروبية »لم يعد بإمكان ألمانيا استقبال مهاجرين 
االغتصاب  وعمليات  بسكين  الهجمات  عدد  أن   )..(
والعنف بحق النساء يقترفها عدد أكبر من االشخاص 

ذوي الثقافة االسالمية منه +أشخاص من هنا+«.
38,6 بالمئة من  وبحسب احصاءات الشرطة فإن 
»االفعال االجرامية العنيفة« ارتكبها أجانب في 2018.
لكن في الوقت نفسه تراجعت نسبة الجريمة الى 

أدنى مستوى لها منذ توحيد ألمانيا.
انتونيو  اماديو  ديتريش من مؤسسة  ميرو  وعلق 
لمكافحة العنصرية »يتم تضخيم وترويج كل حادثة 

تشمل أجانب خصوصا من المهاجرين«.

»أخبار زائفة«
نسبت  جنسية  اعتداءات  مع  الممارسات  هذه  وبدأت 
بكولونيا،   2015 في  اللجوء  طالبي  من  لشبان 
في  صدمة  ذلك  وشكل  النساء.  عشرات  استهدفت 

البالد ومنطلقا لتنامي التيارات القومية المتطرفة.
المانية  فتاة  اغتيال  اثر  عامين  بعد  ذلك  واستمر 
)15 عاما( بسكين بيد صديقها السابق االفغاني في 
مدينة كاندل قرب الحدود الفرنسية. ونظم فرع حزب 
»البديل« في المدينة لعدة أشهر تظاهرات للتنديد 

بسياسة انغيال ميركل في مجال الهجرة.
ساكس  مقاطعة  في  كمينتس  في  األمر  وتكرر 
بسالح  الماني  مقتل  اثر   2018 أغسطس  نهاية 
لجوء سوري حاليا في  أبيض، وتجري محاكمة طالب 
لحزب  معقال  المقاطعة  هذه  وتمثل  القضية.  هذه 

»البديل« وتحركاته ضد المهاجرين.
القضايا جرائم مثبتة، فان قضايا  واذا كانت هذه 

ونعت  للقلق  مثير  مناخ  لتغذية  اختالقها  تم  أخرى 
جميع طالبي اللجوء المسلمين بأنهم قتلة أو مغتصبو 

نساء.
وتزعم مدونة لليمين المتطرف أن حياة االلمانيات 
الغزو« عبارة عن سلسلة من االعتداءات  باتت »منذ 
الجنسية وجرائم القتل. كما زعم مقال في المدونة أن 
جثة امرأة تم رميها في حفرة بعد تعنيفها من مهاجر.

وبعد أن تم تداولها عبر تويتر آالف المرات، تبين 
ان القصة مختلقة، وذلك بعد اثبات ان المجرم ليس 
إال أحد أقارب الضحية. واتهمت شرطة ساكس الحزب 
اشعال  بغرض  زائفة  »اخبار  بنشر  المتطرف  اليميني 

النار«.

تراجع في االستطالعات
وعلق ديتريش »هذا أسلوب قديم مفاده أنه بصرف 
النظر عن الرسالة )صحيحة ام كاذبة( فان شيئا منها 
سيبقى في النهاية في ذاكرة الناس«. وأضاف »لقد 
فسر عضو سابق في حزب البديل كيف يتالعب الحزب 
فهم   )..( كاذب  الخبر  أن  تبين  فاذا  بالمعلومات. 
على استعداد لتغيير الرواية واخراج عناصر فيها من 

سياقها أو ببساطة الكذب المباشر«.
الحزب  أنصار  رفع  وكوتبوس  كمينتس  ففي 
تعرضن  امراة   16 أن  تزعم  الفتات  تظاهرات  في 
أو  »مهاجرين«  بايدي  أوروبا  في  »لالعتداء« 
من  له  أساس  ال  الخبر  أن  رغم  وذلك  »مسلمين«، 

الصحة.
ويصر كريستوف برنت ممثل جمعية قومية تنظم 
الحكومة  فيها  تدعو  كوتبوس  في  تظاهرات  شهريا 
الى »غلق الحدود«، على التأكيد أن »هاتيك النسوة 
هن ضحايا هجمات«. ويرى أن خشية قسم كبير من 
أمر  لغزو مهاجرين مسلمين،  السكان من تعرضهم 

واقعي.
وأضاف العضو الجديد في حزب البديل، »يجب أال 
أنصار  التظاهرات«، وهو من  ننسى سبب قيام هذه 
ما يعرف بنظرية »التعويض الكبير« التي مفادها أن 
»مهاجرين من خارج أوروبا« يحلون شيئا فشيئا محل 

أوروبيين »أنقياء«.
تركز  التي  المتكررة  الحمالت  هذه  هل  والسؤال: 
الحزب  التي يقترفها مهاجرون، ستفيد  الجرائم  على 
طويلة  لفترة  حفزت  أنها  الواقع  المتطرف؟  اليميني 
تنامي الحزب، لكن يبدو أن االمر ال يفيد على األمد 

البعيد.
 10 بين  ما  نسبة  الى  االستطالعات  آخر  وتشير 
أرقام  التصويت لصالحه وهي  نوايا  بالمئة من  و11 
بعيدة عن ال 15 بالمئة التي كانت في خريف 2018.

كشفت تقارير صحفية بريطانية النقاب عن سر، 
ربما لعب دورا في القبض على جوليان أسانغ 
 7 قضى  الذي  »ويكيليكس«،  موقع  مؤسس 
لندن.  في  اإلكوادور  بسفارة  محتميا  سنوات 
وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فإن صورة 
مورينو  لينين  اإلكوادور  لرئيس  أسانغ  نشرها 
تسليمه  قرار  التخاذ  ودفعته  غضبه،  أثارت 

للسلطات البريطانية.
وكانت عدة صور سربت للرئيس االكوادوري 
وعائلته خالل عطلتهم في أحد الفنادق الفاخرة 
يستعد  التي  مورينو  صورة  خاصة  أوروبا،  في 
أو  »اللوبستر«  من  فخمة  وجبة  لتناول  فيها 
الذي  الوقت  في  الفراش  على  البحر  سرطان 

تدعو فيه حكومته الشعب للتقشف.
الغارديان  لصحيفة  مورينو  أكد  جانبه،  من 
البريطانية، أن أسانغ خالف مرارا شروط اللجوء 
وحاول استخدام سفارة بالده في لندن كمركز 
قسرا  أسانغ  لندن  شرطة  وأخرجت  للتجسس. 
حق  إلغاء  بعد  الماضي  الخميس  السفارة  من 
اللجوء الذي استمر لسبع سنوات، وهو ما يمهد 
الطريق لتسليمه إلى الواليات المتحدة بسبب 
التسريبات  عمليات  أكبر  من  واحدة  في  دوره 
وانهارت  السرية.  للمعلومات  اإلطالق  على 
اتهمته  بعدما  مضيفيه  مع  أسانغ  عالقة 
اإلكوادور بتسريب معلومات عن حياة مورينو 

الشخصية.
وأنكر مورينو لصحيفة الغارديان أنه تصرف 
بها  تم  التي  الطريقة  من  انتقامي  بدافع 
إنه  وقال  بأسرته.  المتعلقة  الوثائق  تسريب 
يأسف ألن أسانغ استخدم السفارة للتدخل في 

ديمقراطيات الدول األخرى.
وقال مورينو لصحيفة الغارديان عبر البريد 
اإللكتروني »أي محاولة لزعزعة االستقرار هي 
عمل يستحق التنديد بالنسبة لإلكوادور، ألننا 

أمة ذات سيادة ونحترم سياسات كل دولة«.
جيمى  لندن،  فى  اإلكوادور  سفير  وكشف 
العاملين  إزعاج  يتعمد  كان  أسانغ  أن  مارشن 
يقدم  أن  دون  مقرفة،  بتصرفات  السفارة  في 
أي اعتذار أو يحاول التصرف باحترام تجاههم. 
نشر  الذي  بوست«  »نيويورك  موقع  وبحسب 
أن  اإلكوادور  في  مسؤولون  أكد  أيضا،  الخبر 
كبيرة  ارتكب مجموعة  ألنه  أسانغ حدث  طرد 
من المخالفات، بما في ذلك العبث بالكاميرات 
كما  الحراس.  معاملة  وإساءة  هناك،  األمنية 
بالبراز  السفارة  في  الجدران  بتشويه  اتُهم 
وترك مالبسه الداخلية المتسخة في المرحاض 

والتصرف عموما بشكل مقزز.
وكان أسانغ، وهو أسترالي الجنسية، قد لجأ 
في 19 يونيو 2012 إلى سفارة اإلكوادور في 
لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم 
السويد  إلى  بتسليمه  البريطاني  القضاء  من 

حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي.
على  القبض  ألقت  أنها  الشرطة  وذكرت 
السفارة  إلى  السفير  استدعاها  »بعدما  أسانغ 
في أعقاب سحب حكومة اإلكوادور حق اللجوء« 

الذي منحته ألسانغ.
على  »ويكيليكس«  موقع  حساب  واعتبر 
تويتر أن سحب اإلكوادور حق اللجوء من أسانغ 

مخالف للقانون الدولي.
أن  البريطانية  الشرطة  أوضحت  بينما 
يعود  أمر قضائي  يأتي بموجب  أسانغ  توقيف 
ليونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في 

لندن، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة.
شرطة  لمركز  نقله  »جرى  الشرطة  وقالت 
أن  قبل  يبقى هناك  لندن حيث سوف  بوسط 

يمثل أمام محكمة ويسمنستر«.
منذ  السفارة  أقام في  أسانغ  أن  إلى  ويشار 
والترحيل للسويد  لتجنب االعتقال   2012 عام 
على خلفية تهم باالغتصاب. وكانت السلطات 
الحقا  أسقطت  قد  السويدية  القضائية 

تحقيقاتها في هذه القضية.
واعتبر مدافعون عن حرية الصحافة التحرك 
أسانغ  العتقال  البريطانية  للشرطة  المفاجئ 
»استهزاء بسيادة القانون وهجوم مباشر على 
حرية الصحافة والرأي، وحرية الصحفيين حول 
نشر حقائق غير مريحة« وفقا للمعلق األلماني 

ماتياس فون هاين.
ويضيف أن ما حدث ال يمكن تفسيره إال من 
خالل المشهد الكبير: »فالبريطانيون يقدمون 
ألن  األمريكيين،  ألصدقائهم  إدارية  مساعدة 
ولندن  بالتسليم  تطالب  المتحدة  الواليات 
العام  خريف  ومنذ  األرجح.«  على  ستستجيب 
المتحدة  الواليات  الماضي، قامت محكمة في 
بإعداد شكوى ضد أسانغ بتهمة الخيانة بإفشاء 

أسرار. وهذه الشبهة قائمة منذ سنوات.
جيف  السابق  األميركي  العام  فالمدعي 
بأنه  أسانغ  اعتقال   2017 في  وصف  سيشنز 
ابريل  وفي  الكبرى.  العالمية  للقوة  »أولوية« 
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  ، وصف   2017
لتوه  تعيينه  تم  قد  حينها  قد  وكان  بومبيو، 
مديرا لوكالة المخابرات األمريكية، ويكيليكس 
غير  معادٍ  استخبارات  »كجهاز  تعمل  أنها 
ينتهي  »ذلك  بأن  التهديد  وأتبعه  حكومي«. 

اآلن«.

سبعة أعوام قضاها في مقر السفارة

كوتبوس، ألمانيا ــ وكاالت

لندن – وكاالت

نيويورك ــ وكاالت

مؤيدا  موقفا  المرموقة  بوليتزر  جائزة  من   2019 نسخة  اتخذت 
للرئيس  تحقيقين صحفيين محرجين  فوز  إثر  الملتزمين  للصحفيين 
صحافيي  من  اثنين  تكريم  إلى  باإلضافة  ترامب،  دونالد  األميركي 

وكالة رويترز مسجونين في بورما.
دانا  الجوائز  مديرة  أعربت  األميركي،  للرئيس  مبّطن  تلميح  وفي 
كانيدي، أثناء إعالنها األسماء، عن أسفها لواقع أّن »البعض يحّقرون 
في  تجهد  أنّها  علمًا  للديموقراطية  كعدوة  تقديمها  عبر  الصحافة 

خدمتها«.
أنّها  على  الكبيرة  اإلعالم  وسائل  ترامب  دونالد  صنف  ما  وغالبًا 
»عدوّة الشعب«، واتهمها بإشاعة معلومات خاطئة أو البحث بشكل 

منهجي عن تشويه سمعته.
وتناول التحقيق الذي أجرته صحيفة »نيويورك تايمز« كيف تمّكن 
العقارات السابق من بناء ثروته، في حين كشف تحقيق »وول  مالك 
ستريت جورنال« عن مبالغ مالية دفعت لشراء صمت ممثلتين لألفالم 

اإلباحية تقوالن إنّهما كانتا عشيقتين لترامب.
والتحقيق الذي نشرته »نيويورك تايمز« أجراه الصحافيون ديفيد 
الرئيس  دأب  ما  فيه  ودحضوا  بويتنر،  وراس  كريغ  وسوزان  بارستو 

الجمهوري على قوله من أنّه بنى ثروته بنفسه.
وخلص التحقيق الذي استمرّ عامًا ونيّف، ونشر في اكتوبر الفائت، 
إلى أّن ترامب تلّقى من والده على مدى سنوات عديدة أموااًل تعادل 
فإّن  التحقيق  وبحسب  دوالر.  مليون   413 مجموعه  ما  اليوم  قيمتها 
شركة  طريق  عن  ابنه  إلى  األب  قبل  من  جزئيًا  نُقلت  األموال  هذه 

وهمية مما أتاح لهما التهرّب من دفع الضرائب المتوجّبة عليها.
إيّاه  قّلل من شأنه معتبرًا  الذي  ترامب  التحقيق غضب  وأثار هذا 
إلى  الصحفي  التقرير  أدى  بالمقابل،  لكنّه  فيه«.  »ممالًّ« و»ال جديد 

دفع مصلحة الضرائب في والية نيويورك إلى فتح تحقيق رسمي لم 
تعرف نتائجه بعد.

»ثمة أمل«
»وول  بها  فازت  فقد  القومية«  »الصحافة  فئة  عن  بوليتز  جائزة  أما 
ستريت جورنال« عن سلسلة مقاالت نشرتها الصحيفة اعتبارًا من يناير 
األفالم  انتاج  مجال  في  تعمالن  امرأتين  تلّقي  فيها  وكشفت   2018
التزامهما الصمت بشأن عالقات جنسية  اإلباحية مبالغ مالية مقابل 

تزعمان أنّهما أقامتاها مع الملياردير.
وفي مطلع يناير 2018 كانت الصحيفة المالية أول من كشف وجود 
عالقة حميمة مفترضة بين ترامب وممثلة األفالم اإلباحية ستيفاني 
 2016 نوفمبر  وفي  دانيالز.  ستورمي  باسم  المعروفة  كليفورد 

نشرت »وول ستريت جورنال« سبقًا صحافيًا كشفت فيه أّن مجموعة 
»ناشونال  ألسبوعية  الناشرة  آي(  أم  )إيه  إنك«  ميديا  »أميركان 
إنكوايرر« المتخصّصة في أخبار الفضائح دفعت مبلغ 150 ألف دوالر 
لكارين ماكدوغال لشراء حقوق نشر ما تزعمه العارضة السابقة في 

مجلة »بالي بوي« اإلباحية بشأن عالقة جنسية جمعتها مع ترامب.
أم  »إيه  فإّن  األميركية،  اإلعالم  العديد من وسائل  ولكن بحسب 
آي« التي كانت في حينه مؤيّدة لترامب استحصلت في الواقع على 
في  الجمهوري  للمرشّح  حماية  القصة  طمس  بقصد  النشر  حقوق 

حينه.
وفي حين نفى ترامب أي عالقة له بهاتين المرأتين فإّن محاميه 
موّكله  بأّن  القسم  تحت  اعترف  كوهين  مايكل  السابق  الشخصي 

السابق كان على علم بالمبالغ التي دفعها هو نيابة عنه.
رويترز  وكالة  صحافيي  مكافئة  أيضًا  تمت  الدولية،  الخانة  وفي 
بورما  في  أعوام  سبعة  بالسجن  المحكومين  لون،  ووا  أو،  سو  كياو 

لتغطيتهما أعمال االضطهاد التي تعرّض لها مسلمو الروهينغا.
ومواطنتها  ميشيل،  ماجي  مصرية،  صحفية  فازت  األولى،  وللمرة 
ناريمان المفتي، مصورة فوتوغرافية، وكذلك مصور الفيديو اليمني 
األميركية،  برس  األسوشيتد  لوكالة  يعملون  والثالثة  الذكري،  معاد 
بجائزة في قسم التحقيقات الدولية بسبب سلسلة تقارير نشروها عن 
الوضع المزري لمخيمات االعتقال في اليمن، والتي ضمت أطفاال، كادوا 

يقضون من المجاعة والتعذيب.
اللجنة ال18 تكريمًا خاصًا لصحيفة »كابيتال  ووجه كذلك أعضاء 
غازيت« األميركية التي قضى خمسة من موظفيها في 28 يونيو إثر 

إطالق رجل النار عليهم لنشر الصحيفة اليومية مقالة بشأنه.
التي  والترهيب  التهديدات  برغم  أمل«  »ثمة  كانيدي  دانا  وقالت 
تواجه اليوم الصحفيين في عدة دول من العالم. وأضافت »بالتأكيد 
ستدوم الصحافة ألنّه من دونها ال توجد ديموقراطية كما كان يُدرك 

اآلباء المؤسسون )للواليات المتحدة(«.

نشر صور شخصية لرئيس اإلكوادور 
وراء القبض على مؤسس ويكيليكس
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اإلمارات تشيد بالقرار وتصفه بـ»اإليجابي«

ترامب يعطل قرار الكونغرس
 بوقف الدعم األميركي للحرب في اليمن

استقالة »بلعيز« وتحذير غير مسبوق لـ »الجنرال توفيق«

قايد صالح يفتح الباب ملزيد من التنازالت أمام تواصل الحراك الشعبي في الجزائر

البشير من القصر إلى »سجن كوبر«

أطباء وصحفيون يتصدرون مظاهرات تطالب »البرهان« بحكومة مدنية في السودان

السوداني  بالرئيس  المطاف  انتهى 
به  أطاحت  الذي  البشير  عمر  السابق 
الماضي،  األسبوع  العسكرية،  المؤسسة 
الخرطوم، وهو نفس  إلى سجن كوبر في 
معارضيه  فيه  احتجز  طالما  الذي  المعتقل 
الحكم،  في  قضاها  ثالثة  عقود  مدى  على 
بالعاصمة  مسيرة  في  األطباء  خرج  بينما 
خارج  المتواصل  االعتصام  إلى  لالنضمام 

للجيش. العامة  القيادة  مقر 
البشير،  لحكم  المثيرة  النهاية  وبعد 
إلى سجن »كوبر«  الثالثاء  نقله مساء  تم 
تحدث  مصدر  بحسب  الخرطوم،  في 
عدم  طلب  مع  األربعاء  أمس  للصحفيين 

أمنية. كشف هويته ألسباب 
الذين  السودانيون  المتظاهرون  وكان 
استمرت  سلمية  احتجاجية  حركة  قادوا 
إعالن  بضرورة  تمسكوا  أشهر،  أربعة 
وكذلك  ومحاكمته،  البشير  احتجاز  مكان 
حكومته،  في  الكبار  المسؤولين  بقية 
الحراك  قمع  مسؤولية  حملوهم  الذين 

65 سودانيًا على األقل. الشعبي ومقتل 
كثيف  انتشار  عن  عيان  شهود  وتحدث 
السريع  الدعم  قوة  ولعناصر  للجنود 
»كوبر«  سجن  خارج  للجيش  المساندة 
ولم  الخرطوم.  شمال  في  الواقع  الشهير 
البالغ  السابق  الرئيس  وجود  مكان  يعرف 
الجيش  تولى  منذ  عامًا   75 العمر  من 
قادة  اكتفى  إذ  الماضي،  الخميس  الحكم 
إنه  بالقول  الجدد  العسكريون  البالد 

محتجز »في مكان آمن«.
إلرضاء  البشير  اعتقال  يكفِ  ولم 
تظاهرات  أطلقوا  الذين  المتظاهرين 
ديسمبر  منذ  للحكومة  مناهضة 
العامة  القيادة  مقر  أمام  واعتصموا 

أبريل. للجيش منذ السادس من 
األبيض  بزيهم  األطباء  عشرات  وخرج 
الخرطوم  في  الرئيسي  المستشفى  من 
هتافات  وقع  على  االعتصام  ساحة  باتجاه 
الصحفيون  وخرج  عدالة«.  سالم،  »حرية، 
بحرية  مطالبين  منفصلة،  مسيرة  في 
بأن  تطالب  الفتات  ورافعين  الصحافة، 
صحفيون  الرسمية  اإلعالم  وسائل  يدير 

ومهنيون«. »مستقلون 
بعض  العسكريون  القادة  وقدم 
إقالة  شملت  للمتظاهرين  التنازالت 
الثالثاء،  محمد،  أحمد  عمر  العام  النائب 

أن  من  يخشون  المتظاهرين  أن  إال 
انتفاضتهم. تسرَق 

وقالت المتظاهرة فاديا خلف، »واجهنا 
الغاز المسيل للدموع وسجن كثيرون منا. 
كل  كثيرون.  وقتل  النار  إلطالق  تعرضنا 

ذلك ألننا قلنا ما نريده«.
 65 أن  إلى  مسؤولون  ويشير 
صلة  على  عنف  أعمال  في  قتلوا  شخصًا 
تكريم  وتم  ديسمبر.  منذ  بالتظاهرات 
في  جدارية  رسوم  عبر  القتلى  بعض 

الخرطوم.

توتر في موقع االعتصام
شهدتها  التي  االحتفالية  األجواء  ورغم 
المتظاهرون  غنى  حيث  االعتصام  ساحات 
ساد  التوتر  أن  إال  بلدهم،  أعالم  ورفعوا 
من  مخاوف  ظل  في  األخيرة  األيام  في 
االعتصام  لفض  للجيش  محتملة  محاولة 

بالقوة.
تسرق  أن  اآلن  »نخشى  خلف:  وقالت 
ثورتنا، وهذا ما يدفعنا للبقاء هنا. سنبقى 

لمطالبنا«. االستجابة  حين  إلى 
أفاد  األسبوع،  هذا  سابق  وقت  وفي 

عسكرية  مركبات  بأن  عيان  شهود 
بينما  المكان،  محيط  في  انتشرت 
وضعها  التي  المتاريس  الجنود  أزال 

أمني. كإجراء  المتظاهرون 
موقع  في  المتظاهرين  آالف  وبقي 
شجع  حيث  األربعاء،  أمس  االعتصام، 
بعضهم البعض رغم ظهور عالمات التعب 
الشاي  تقدم  كانت  امرأة  وقالت  عليهم. 
المتظاهرون:  وضعها  تفتيش  نقطة  عند 
»أشعر بأن هؤالء األشخاص في االعتصام 
هم كأبنائي وبناتي. عانيت كثيرًا في ظل 
هؤالء  »أدعم  وأضافت:  النظام«.  هذا 
وسآتي إلى هنا كلما ُأتيحت لي الفرصة«.

أسبوع،  قبل  السلطة  توليه  ومع 
انتقاليًا  عسكريًا  مجلسًا  أن  الجيش  أعلن 
ما  عامين،  لمدة  البالد  شؤون  سيدير 
الحركة  قادة  من  فورًا  انتقادات  أثار 
من  سلسلة  عرضوا  الذين  االحتجاجية 

المطالب.
الدفاع  وزير  استقال  فقط،  يوم  وبعد 
من  عوف  بن  عوض  ركن  أول  الفريق 
ذلك  وقوبل  المجلس،  رئيس  منصب 
وأشرف  الخرطوم.  شوارع  في  باحتفاالت 

الفريق  الجديد  العسكري  المجلس  رئيس 
محادثات  على  البرهان  الفتاح  عبد  الركن 
نهاية  السياسية  األحزاب  مع  جرت 

األسبوع دون أن تحرز أي تقدم.
القتال لثالثة أشهر وقف 

إطالق  وقف  العسكري  المجلس  وأعلن 
»جيش  لكن  البالد،  أنحاء  كافة  في  النار 
الفصائل  أبرز  أحد  السودان«،  تحرير 
المتمردة في دارفور، أعرب عن رفضه لما 

القصر«. »انقالب  وصفه 
السودان،  في  للمتمردين  قائد  وأعلن 
نهاية  حتى  القتال  تعليق  األربعاء،  أمس 
وجنوب  األزرق  النيل  واليتي  في  يوليو 
ضد  معارك  قواته  تخوض  حيث  كردفان، 

الحكومية. القوات 
»الحركة  قائد:  عن  صادر  بيان  وقال 
عبد  شمال«،  السودان-  لتحرير  الشعبية 
القرار جاء »كبادرة حسن  إن  الحلو  العزيز 
السلطة  لتسليم  الفرصة  إلعطاء   )...( نية 

للمدنيين«.
إلى  موفدًا  العسكري  المجلس  وأرسل 
إال  أبابا،  أديس  في  األفريقي  االتحاد  مقر 
عضوية  بتعليق  هدد  اإلقليمي  التكتل  أن 

إلى  السلطة  تسليم  يتم  لم  ما  السودان 
المدنيين.

بلدًا   55 من  المكون  االتحاد  وأمهل 
15 يومًا فقط لتسليم  المجلس العسكري 
األمم  عينت  بينما  للمدنيين،  السلطة 
االتحاد  مع  للعمل  مبعوثًا جديدًا  المتحدة 

األفريقي من أجل إيجاد حل لألزمة.
واإلمارات  السعودية  من  كل  وألقت 
الذي  السوداني،  الجيش  خلف  بثقلهما 
تقوده  الذي  التحالف  في  جنوده  يشارك 
فيه  محوريًا  دورًا  أبوظبي  وتلعب  الرياض 
إيران  من  المدعومين  المتمردين  ضد 

اليمن. في 
البشير  التي طالبت  الغربية،  الدول  أما 
في السابق باالمتثال لمطالب المحتجين، 
داعية  المتظاهرين،  تأييدها  فواصلت 
إلى  العسكريين  القادة  مع  محادثات  في 
ذلك  في  بما  مدنية،  حكومة  تشكيل 
باسم  ناطق  التي صرح  المتحدة  الواليات 
قد  واشنطن  بأن  فيها  الخارجية  وزارة 
قائمة  من  السودان  اسم  إزالة  في  تنظر 
اإلسراع  حال  في  لإلرهاب  الداعمة  الدول 

مدنية مستقرة. في تشكيل حكومة 
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لجأت  التي  المياه  وخراطيم  الغاز  قنابل  تنجح  لم 
ثني  في  الماضي  األسبوع  منذ  السلطات  إليها 
بإصرار  تواصل  والذي  حراكهم،  عن  الجزائريين 
رئيس  بلعيز  الطيب  إعالن  عن  الثالثاء  أثمر  مما 
المجلس الدستوري عن استقالته، ليتحقق بذلك أحد 
فريق  في  عضو  ازاحة  في  والمتمثل  الحراك  مطالب 
والذي  األربعة«  ب»الباءات  الجزائر  في  يعرفون  من 
بن  القادر  عبد  الحالي  المؤقت  الرئيس  كذلك  يضم 
صالح، والوزير األول، نور الدين بدوي، وكذلك رئيس 

المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
أنه  الثالثاء  الدستوري  للمجلس  بيان  في  وجاء 
»اجتمع المجلس الدستوري، اليوم 16 أبريل 2019، 
بلعيز  الطيب  الدستوري  المجلس  رئيس  أبلغ  حيث 
أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته 
من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر 
الدستورية  اليمين  أدائه  تاريخ  من  بدءا  مهامه  فيه 

بتاريخ 21 فبراير 2019«.
ولم تمض ساعات على إعالن بلعيز استقالته، حتى 
وجه من يراه المراقبون الحاكم الفعلي للجزائر اآلن، 
رئيس األركان الفريق أحمد قايد صالح، خطابا جديدا 
للجزائريين كان الفتا في تحذيره باالسم لمسؤولين 
السابق  اإلسطوري  الرئيس  رأسهم  على  سابقين، 
صالح  وهدد  توفيق.  الجنرال  المخابرات،  لجهاز 
الجنرال توفيق باتخاذ إجراءات قانونية ضده، متهما 

إياه بمحاولة تأجيج الوضع.
تطرقت  »لقد  كلمته  في  قايد صالح  الفريق  وقال 
االجتماعات  إلى   2019 مارس   30 يوم  مداخلتي  في 
المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على 
الجيش  مساعي  عرقلة  أجل  ومن  الشعب  مطالب 
الوطني الشعبي ومقترحاته لحل األزمة، إال أن بعض 
االستعالم  دائرة  رئيس  مقدمتها  وفي  األطراف  هذه 
عبثا  تحاول  توفيق(، خرجت  )الجنرال  السابق  واألمن 
الرأي  ومغالطة  االجتماعات  هذه  في  تواجدها  نفي 

الوقائع  هذه  تثبت  قطعية  أدلة  وجود  رغم  العام، 
المغرضة«.

عن  سنكشف  أننا  يومها  أكدنا  »وقد  وأضاف، 
الحقيقة، وهاهم ال يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب 
بجهات  واالتصال  الوضع،  تأجيج  على  ويعملون 
مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من 
األزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة 
إجراءات  التصرفات، ستتخذ ضده  استمراره في هذه 

قانونية صارمة«.
كما أكد الفريق صالح في كلمته التي ألقاها في 
الرابعة  العسكرية  الناحية  إلى  لزيارته  الثاني  اليوم 
المرحلة  اجراءات  بتنفيذ  الجيش  التزام  بورقلة 
من  المزيد  تقديم  احتمال  إلى  ملمحا  االنتقالية، 
الدفع  طريق  عن  ربما  الشعبي،  للحراك  التنازالت 
تبقى  من  ضمن  من  االستقاالت  من  المزيد  نحو 
من »الباءات األربعة«. وقال صالح إن »كافة اآلفاق 
لألزمة  حل  إيجاد  أجل  من  مفتوحة  تبقى  الممكنة 
أخرى  مرة  أؤكد  »إنني  وأضاف  اآلجال«.  أقرب  في 
ألن  والصبر  الحكمة  أسلوب  انتهاج  ضرورة  على 
االنتقالية  المرحلة  هذه  بداية  مع  السائد  الوضع 
جهود  تضافر  يتطلب  ومعقدا،  خاصا  وضعا  يعتبر 
بسالم،  منه  للخروج  المخلصين  الوطنيين  كافة 
الوطني  الجيش  التزام  نجدد  فإننا  جهتنا  ومن 
هذه  في  الدولة،  مؤسسات  بمرافقة  الشعبي 
اآلفاق  كافة  أن  إلى  اإلشارة  مع  االنتقالية،  المرحلة 
على  التغلب  سبيل  في  مفتوحة  تبقى  الممكنة 
أقرب  في  لألزمة  حل  وإيجاد  الصعوبات  مختلف 

األوقات«.
قضية  حسم  الذي  الجيش،  أركان  رئيس  وشدد 
السابق عبد  الجزائري  الرئيس  محاولة تمديد عهدة 
شدد  بتنحيه،  فيها  طالب  بخطاب  بوتفليقة  العزيز 
ألن  التأجيل،  من  المزيد  يحتمل  ال  »الوضع  أن  على 
الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، 
كافة  جانب  إلى  الدوام،  على  مجندا  نفسه  يعتبر 
للعهد  منه  وفاء  ووطنه،  شعبه  لخدمة  المخلصين، 
الشعب  مطالب  تحقيق  في  نفسه  على  قطعه  الذي 

آمنة  قوية،  دولة  بناء  في  المشروعة  وطموحاته 
ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي 

وآماله المستحقة«.
قيام  »ضرورة  ب  مطلبه  صالح  الجنرال  وجدد 
الفساد،  قضايا  في  المتورطين  بمحاسبة  العدالة 
المعنية أن تسرع  القضائية  الجهات  فإننا ننتظر من 
في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة 
بآالف  قروض  من  حق،  وجه  بغير  األشخاص،  بعض 
واختالس  الدولة  بخزينة  الضرر  وإلحاق  المليارات 

أموال الشعب«.
بالمؤسسة  ينأى  ان  األركان  رئيس  وحاول 
قوات  استخدمته  الذي  الالفت  العنف  عن  العسكرية 
الشرطة للمرة األولى منذ بدء حراك الشعب الجزائري 
خلق  ما  وهو  الماضية،  الجمعة  يوم  مظاهرات  في 
الطابع  إنهاء  الدفع نحو  الجزائريين من  مخاوف لدى 
قرار  »إن  صالح،  الجنرال  وقال  للتظاهرات.  السلمي 
حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار ال رجعة فيه ولن 
وانطالقا  واألحوال،  الظروف  كانت  مهما  عنه  نحيد 
أسدينا  بجيشه،  الشعب  تربط  التي  الثقة  متانة  من 
المواطنين  لحماية  فيها  لبس  ال  واضحة  تعليمات 
بالمقابل  »لكن  وأضاف،  المسيرات«.  أثناء  السيما 
وأن  العنف  إلى  اللجوء  يتفادى  أن  شعبنا  من  ننتظر 
يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب 

عرقلة مصالح المواطنين«.

مناورة جديدة؟
ولم تستبعد األمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، 
أن تكون استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب 
و  العام  الراي  بلعيز »مناورة جديدة من أجل تغليط 
تحويل انظاره عن النوايا الحقيقية لبقايا النظام التي 

تصارع من أجل البقاء«.
نشره  تم  فيديو  في  العمال،  حزب  زعيمة  وقالت 
عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي، 
»فيسبوك«، بأن »استقالة رئيس المجلس الدستوري 
بين  تتراوح  التي  األسئلة  عديد  على  الباب  تفتح 
إمكانية أن يكون القرار استجابة إلرادة غالبية الشعب 

الصالحية  المنتهي  النظام  رموز  برحيل  المطالب 
متعلقا  األمر  يكون  ان  أو  األربعة.  الباءات  من  بداية 
بمناورة تهدف إلى فرض االنتخابات الرئاسية يوم 4 

يوليو القادم«.
رئيس  حتى  أو  بلعيز  رحيل  فإن  حنون،  وحسب 
الحكومة نور الدين بدوي، »ال يعني تحرير مؤسسات 
وفيما  السابق«.  النظام  بقايا  أيادي  من  الدولة 
بن  القادر  عبد  الدولة  رئيس  رحيل  حنون  استبعدت 
التي  الواجهة  باعتباره  القادمة  األيام  خالل  صالح 
المرفوضة  االنتخابات  لتمرير  السلطة  بها  تتمسك 
شعبيا، أكدت بأن»رحيل بلعيز وحتى بدوي لن يغير 

شيئا«.
ولم تستبعد حنون أن يكون رموز النظام السابق 
مسؤولين عن االعتداء على المتظاهرين يوم الجمعة 
النظام  »رموز  مشيرة  والترهيب،  التخويف  بهدف 
السابق الذين استفادوا من ريعه، أصبحوا يتصرفون 
به«  يحيط  من  كل  على  يعتدي  مجروح  كوحش 
مضيفة، »هؤالء لن يذهبوا ولن يقبلوا التغيير الذي 

تريد األغلبية فرضه«.

انتخابات مستحيلة
بدورها، اعتبرت لويزة ادريس آيت حمادوش أستاذة 
شئ  »كل  لموع  تصريحات  في  السياسية،  العلوم 
منصبه،  من  بلعيز  الطيب  استقالة  أن  الجزائر«  عن 
إطار  في  االنتقالية  المرحلة  فرض  أن  على  دليل  هو 
مستحيلة  النظام  من  أشخاص  طرف  من  الدستور 
التنفيذ. واعتبرت حمادوش أن هذه االستقالة هي اول 
تنظيمها  المزمع  الرئاسية  االنتخابات  أن  على  دليل 
في غضون 90 يوما مستحيلة من الناحية السياسية.

وبخصوص بقية »الباءات« وعلى وجه الخصوص 
السياسية  العلوم  استاذة  قالت  صالح،  وبن  بدوي 
يطالب  الذين  األشخاص  حدد  الشعبي  الحراك  إن 
يتوقف  أن  مستبعدة  منهم،  واحد  وبلعيز  برحيلهم، 
العتبار  بلعيز،  استقالة  بعد  مظاهراته  عن  الشعب 
حكومة  مع  حقيقية  انتقالية  عملية  هو  يطلبه  ما  أن 

محايدة وذات مصداقية.

كما كان متوقعًا، استخدم الرئيس دونالد ترامب حقه في تعطيل قرار تبناه الكونغرس يطالبه 
بوقف الدعم األميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مستخدمًا بذلك صالحيته 

هذه للمرة الثانية ضد قرار يتخذه البرلمانيون.
وقال ترامب في بيان حول هذا النص الذي تبناه مجلسا الكونغرس مطلع الشهر الجاري، 
»إن هذا القرار يشكل محاولة غير مجدية وخطيرة إلضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة 

المواطنين األميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل«.
وكان قرار الكونغرس ُاعتبر ضربة موجهة إلى الرئيس األميركي نظرًا لألغلبية التي يتمتع 
بها في مجلس الشيوخ. واتخذ المجلس حينذاك قانونًا ُأقر في 1973 يحد من الصالحيات 

العسكرية للرئيس في نزاع في الخارج.
ودعا أعضاء الكونغرس إلى إنهاء العمليات العسكرية في اليمن، حيث تقدم وزارة الدفاع 
التاريخية  األميركية منذ 2015 »دعمًا غير قتالي« للتحالف الذي تقوده السعودية، الحليفة 

للواليات المتحدة.
جمال  السعودي  الصحفي  مقتل  بعد  فتورًا  وواشنطن  الرياض  بين  العالقات  وشهدت 
خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، بيد مجموعة قدمت من 
الرياض. وأثار ضعف موقف ترامب حيال ولي عهد السعودية األمير محمد بن سلمان، الذي 

اعتبره مجلس الشيوخ »مسؤواًل« عن مقتل خاشقجي، االستياء حتى في معسكره.
وأكد ترامب في بيانه، الذي نشره البيت األبيض، »نقدم هذا الدعم ألسباب عدة. أواًل من 
واجبنا حماية أمن أكثر من ثمانين ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت 

عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن«.
الرئيس  بقرار  األربعاء،  السعودية،  بقيادة  التحالف  في  تشارك  التي  اإلمارات  وأشادت 

األميركي، مؤكدة أنه »يأتي في الوقت المناسب واالستراتيجي«.
وكتب وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه على 
»تويتر« باللغة اإلنجليزية، أن »تأكيد الرئيس ترامب دعمه التحالف العربي في اليمن إشارة 
إيجابية«. وأضاف: »إن التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السالم« مؤكدًا »التزام 

التحالف باألبعاد اإلنسانية والسياسية تجاه أزمة اليمن ال يتزعزع«.

دعم يواجه اعتراضًا
ويشهد اليمن نزاعًا مدمرًا منذ تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 لدعم 
القوات الموالية للحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الخصم 

الشيعي للسعودية في الشرق األوسط.
وأدى هذا النزاع إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم حسب األمم المتحدة، وقتل فيه نحو 
10 آالف شخص. وتقول منظمات غير حكومية إن عدد الضحايا أكبر بكثير، بينما يواجه الدعم 

األميركي للتحالف العربي انتقادات باستمرار.
وقال الرئيس الجمهوري في بيانه: »إن الكونغرس يجب أال يسعى إلى منع بعض العمليات 

مثل تزويد الطائرات بالوقود جوًا«.
قرار  أمله من  للقرار، عن خيبة  الرئيسي  المعد  بيرني ساندرز،  المستقل  السيناتور  وعبر 
الرئاسي في  لالقتراع  الديمقراطي الختيار مرشحه  الحزب  المرشح النتخابات  ترامب. وكتب 
االلتزام  الحزبان إلنهاء  تبناه  قرار  ترامب  برفض  أفاجأ  لم  لكن  أمل  بخيبة  2020، »شعرت 

األميركي في هذه الحرب الرهيبة في اليمن«.
من جهته، رأى ديفيد ميليباند، رئيس المنظمة غير الحكومية »لجنة اإلنقاذ الدولية«، أن 
تعطيل القرار هو »ضوء أخضر الستمرار استراتيجية الحرب التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية 
في العالم«. وأضاف أن الفيتو الذي وضعه الرئيس على القرار »خاطئ على الصعيد األخالقي 
واالستراتيجي، ويحبط آمال الشعب اليمني بفترة هدوء، ويبقي الواليات المتحدة متمسكة 
وجود »عشرة  إلى  االنهيار«، مشيرًا  نقطة  بلغ  »اليمن  أن  إلى  ولفت  فاشلة«.  باستراتيجية 
ماليين شخص على حافة المجاعة، وما يصل إلى مئة من الضحايا المدنيين في األسبوع، بينما 

يمكن أن يقتل اليمنيون في منازلهم أكثر من أي مكان آخر«.

واشنطن ــ وكاالت

الجزائر – وكاالت

الرياض ــ وكاالت

الخرطوم – وكاالت

في أعقاب حملة اعتقاالت جديدة

تأجيل جلسة محاكمة ناشطات 
حقوقيات في السعودية

أجلت محكمة سعودية جلسة، كانت مقررة أمس األربعاء، لمحاكمة 11 ناشطة حقوقية 
سعودية أثارت انتقادات دولية واسعة، بحسب مسؤولين بعد أيام على حملة اعتقاالت جديدة 

طالت داعميهن.
وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة، لجين الهذلول، أمام المحكمة الجزائية 
في الرياض بعدما تم اعتقالهن في مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت 

ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.
وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من ثالثة قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته 
الناشطات في وقت سابق هذا الشهر. ومنع المراسلون األجانب والدبلوماسيون من حضور 

جلسات المحاكمة.
وقام رجال شرطة في المحكمة، أمس األربعاء، بإرجاع الصحفيين والدبلوماسيين قائلين إنه 
تم تأجيل الجلسة. ولم تعرف األسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد الستئناف المحاكمة.
وقالت منظمة »القسط« الحقوقية في تغريدة على موقع »تويتر«: »إن الجلسة لم تعقد لهذا 

اليوم ألسباب غير معروفة«.
وأكدت مصادر مطلعة على سير المحاكمة أن 
عائالت معظم الناشطات لم تعلم بهذا التطور، 
وكانت تنوي التوجه لحضور جلسات المحاكمة، 

التي كان من المقرر أن تجري بشكل منفصل.
المنسق  بـ»النشاط  متهمات  والناشطات 
االجتماعي  والسلم  واالستقرار  األمن  لتقويض 
بداية  العام  المدعي  قال  ما  وفق  للمملكة«، 
الشهر. ووصفهن اإلعالم الرسمي سابقًا بأنهن 

»خائنات« و»عميالت سفارات« أجنبية.
كنَّ  أنهن  إلى  الموقوفات  بعض  وتشير 
ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي. وتنفي 
النتقادات  تتعرض  التي  السعودية،  الحكومة 
حقوق  مجال  في  سجلها  بشأن  شديدة  دولية 
اإلنسان، أن تكون الموقوفات تعرضن لتعذيب أو 

لتحرشات جنسية.
وكانت السلطات السعودية أفرجت موقتًا عن 
ثالث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان 
اليوسف  عزيزة  المتقاعدة  الجامعية  واألستاذة 

واألكاديمية رقية المحارب.
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة االنتقادات التي 

تعرضت لها منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر.
وقد أوقفت السلطات السعودية في وقت سابق هذا الشهر تسعة سعوديين بينهم اثنان 
يحمالن الجنسية األميركية في إطار حملة جديدة. ومن بين المعتقلين صالح الحيدر وهو نجل 

الناشطة عزيزة اليوسف.
وكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أكد األسبوع الماضي أنه يمارس ضغوطًا على 

السعودية لإلفراج عن مواطنين أميركيين معتقلين في السعودية.
ومن جهته، أكد مصدر قانوني أن عائالت الناشطين الذين ُاعتقلوا مؤخراً »قلقة للغاية« لعدم 

تلقيهم أية معلومات عن مكان أو ظروف اعتقال أقاربهم.
ولم تعلق الحكومة السعودية حتى اآلن بشكل علني على حملة االعتقاالت األخيرة. وحملة 
االعتقاالت هذه هي األولى على هذا النطاق منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بالده في إسطنبول في أكتوبر على أيدي مجموعة انطلقت من الرياض.
وذكر مصدر مطلع على معلومات حول جلسات المحاكمة أن عدداً من المتهمات يبحثن في 
إمكانية الطلب من القضاة استدعاء الجهات األجنبية المذكورة في وثائق االتهام، بما في ذلك 

عدد من الدبلوماسيين والصحفيين، للشهادة أمام المحكمة.
وتضع هذه المحاكمة المملكة تحت المجهر بالنسبة إلى قضايا حقوق اإلنسان. وقال شقيق 
وشقيقة الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول، إنهما يتعرضان لضغوط من أشخاص قاال 

إنهم مقربون من السلطات السعودية للبقاء صامتين حول طريقة معاملة شقيقتهما.
ولكن مقربين من السلطات السعودية نبهوا الى أن االنتقادات العلنية التي يدلي بها أقارب 
المعتقالت قد تطيل من مدة احتجازهن. وطغى التأثر على الجلسة الثانية من المحاكمة التي 
حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثالثة قضاة 
في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن ومالمستهن 

أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة.
ورفض مدع عام سعودي بشكل قاطع االتهامات في المحكمة، وفق شهود، وأعاد تأكيد 

الموقف الحكومي من هذه المسألة.

<  الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق<   جزائريون محتشدون في ساحة البريد الكبير في وسط العاصمة الجزائر 

<  يمنيون يزورون مقبرة لضحايا الحرب في العاصمة صنعاء 
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المالية المصرية تحصيل رسوم وقاية مؤقتة علي واردات مصر من  بدأت وزارة 
المصرية من منافسة غير عادلة  الصناعة  والصلب، بهدف حماية  التسليح  حديد 

مع المنتجات األجنبية.
المؤقتة  الوقاية  رسوم  تحصيل  بدأت  أنها  االثنين،  بيان،  في  الوزارة  ذكرت 
علي واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، خام الحديد، 
مثل  التامة  نصف  منتجاته  بجانب  أشكاله،  بجميع  التسليح  حديد  علي  و%25 

البليت ولمدة 180 يوما.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يستهدف »حماية الصناعة الوطنية من المنافسة 
غير العادلة من قبل المنتجات االجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة«. يأتي ذلك 
فيما أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، األحد معارضتها 

لفرض هذه الرسوم، ونشرت استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف القرار .

مصر تفرض رسوم حماية على واردات الحديد

»ميزان العرض والطلب 
في سوق النفط العالمية 
هش بسبب الضغوط 
األميركية على إيران 
وفنزويال، والتوترات في 
ليبيا«.

بيجن زنغنه
وزير النفط اإليراني 

1278.5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3898دوالر أميركي
1.572يورو

1.8152الجنية االسترليني
0.3706الريال السعودي
0.3784درهم إماراتي
0.2076االيوان الصيني

2019 17 أبريل  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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يبدو أن اقتصادات السوق الناشئة حصلت فجأة على فترة راحة. 
إذ جفت التدفقات الرأسمالية داخل هذه االقتصادات في النصف 
الفيدرالية  الخزينة  رفعت  أن  بعد  الماضي،  العام  من  الثاني 
التوالي،  على  شهرا   15 لمدة  بالسعر  المتعلقة  سياساتها  من 

وخفضت ميزانيتها العامة.
أنها  يبدو  راحة  فترة  عن  الفيدرالية  أعلنت  يناير،  في  لكن 
السوق  لجنة  النقط ألعضاء  حاليا مخطط  يشير  ال  مددت:  قد 
الفدرالية المفتوحة إلى أي ارتفاع في المعدالت بالنسبة للفترة 
الفدرالية عن  العام. وفضال عن هذا، أعلنت  المتبقية من هذا 

نيتها مواصلة »التضييق الكمي« في شتنبر.
وتمكن هذه العملية األموال والسندات المالية بضمان رهن 
راحة  يعني  وهذا  العامة.  الفدرالية  ميزانية  تقليص  من  عقاري 
رحيمة لالقتصادات الناشئة، التي تعززت بفضل استئناف التدفقات 
النصف  سيناريو  يتكرر  أن  اآلن،  ويستبعد  الداخلية.  الرأسمالية 
الخفض  »نوبة  تتكرر  أن  بالك  فما  الماضي،  العام  من  الثاني 

التدريجي« لعام 2013.كما أن االقتصاد الصيني عرف تحسنا.
بالصين  تربطها  التي  األخــرى،  الناشئة  األســواق  وتستفيد 

سالسل التوريد وتصدير المواد األولية، من نمو الصين 
إلى حد كبير. لهذا، فقلقها مبرر عندما تتراجع الصناعات 
الصينية للشهر الثالث على التوالي. إذ تراجعت الصادرات 

الصينية، وتراجعت مبيعات السيارات.
األسبوعين  خــالل  ومقلقا  سيئا  شــيء  كل  كــان  لقد 
مبالغا  كان  التشاؤم  هذا  أن  اآلن  ندرك  إننا  األخيرين. 
فيه. إذ تعافت الصناعة في مارس بعد إجراءات اتخذتها 
السلطات الصينية. ويعتمد صناع القرار على الحافز المالي 
أكثر منه على خلق السيولة ليوازنوا ضعف الطلب. وخالفا 
لما يعتقد اآلخرون، أظن أن الصين تستطيع تقديم هذا 
الحكومة منخفضة وفقا  زالت ديون  ما  إذ  المالي.  الحافز 

لمعايير األسواق الناشئة.
واألهم من هذا هو أن الفرق بين معدل الفائدة ومعدل 
النمو، الذي يشكل ديناميكيات الديون، أدنى من نظيره 

الحكومة  تمكنت  أنه  والنتيجة  العالم.  في  آخر  مكان  أي  في 
المركزية من رفع المستوى الذي ال تؤدى أي ضريبة دخل أدناه، 
وتمكنت من إضافة اقتطاع الضرائب لفائدة الرعاية األبوية لكبار 
للشركات  بالنسبة  الضرائب  لتخفيف  لديها فرصة  السن. وكان 
الصغرى. ويمكنها تقليص القيمة الضريبية المضافة وإنفاق على 
األقل 1.5% من الناتج المحلي اإلجمالي على السكك الحديدية، 

والطرقات، والمشاريع األخرى كما أعلن عن ذلك في مارس.
أن يرتفع  إذ يتوقع  بالديون.  الصين مثقلة  الحال،  وبطبيعة 
مجموع التمويل االجتماعي بنسبة 10% هذا العام، بوتيرة أسرع 
هذه  من  كبير  جزء  وسيخصص  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من 
الفعالة نسبيا، والتي  السيولة الجديدة للشركات الحكومية غير 
وبناء  الديون.  كثرة  ترهقها 
الصين  ــت  زال ما  ــذا،  ه على 
بما  اقتصادها  فــي  تتحكم 
السلطات  يمكن  مما  يكفي، 
من تخفيف تباطئه، كما تشير 
عرفتها  التي  القفزة  ذلك  إلى 

الصناعة في الشهر الماضي.
التعاريف  تعيش  وقـــد 
استراحة  فــتــرة  الجمركية 
دونالد  زاد  قد  ربما  أيضا. 
خطابه  نبرة  حدة  من  ترمب 
المناهض للصين بتوصية من ممثله التجاري، روبيرت اليثايزر، 
من  تنازالت  على  للحصول  ضرورية  التهديدات  أن  يرى  الذي 
التكنولوجيا.  ونقل  الفكرية  الملكية  بشأن  الصينية  الحكومة 
على  إضافية  أميركية  جمركية  تعريفات  خطر  أيضا  وهناك 
في  تصنع  التي  السيارات  مثل  األخرى،  والمصادر  المنتوجات 

أوروبا والمكسيك.
لكن دائما ما تكون خطابات ترامب أقوى من تصرفاته. إذ 
عادة  مطالبه،  وقبول  االستسالم  األخرى  الدول  ترفض  عندما 
في  حدث  كما  النصر،  ويعلن  المحدودة  بالتنازالت  يقبل  ما 
تشير  عالمات  وهناك  الشمالية.  ألميركا  الحرة  التجارة  اتفاق 
الوقت  في  الصين  مع  مماثل  سطحي  اتقاف  عقد  احتمال  إلى 
القريب. وفي نفس الوقت، لم يتخل ترامب قط عن التهديدات 
األبحاث  عن  االنتباه  التجارية  الصراعات  تصرف  إذ  الضريبية. 
السياسية الجارية والمواقف المحرجة؛ وتظهر لألشخاص الذين 
يفتقرون للتجربة واالطالع، أن اإلدارة تفعل شيئا لنمو الواليات 

المتحدة األميركية.
تعكير  ستواصل  لترامب  الضريبية  التهديدات  أن  والنتيجة 
صفو األسواق العالمية والعالقات الدولية. لكنها لن تؤدي إلى 
المتعدد  للنظام  كامل  وانهيار  كاملة،  تجارية  ضريبية  حرب 
األسواق  يهدد  وكبير  مهم  خطر  هناك  بقي  لكن  األطــراف. 
الناشئة: ركود االقتصاد األميركي. إذ يظهر قلب منحنى العائد 
هذه  يأخذون  المستثمرين  أن  الماضي  الشهر  أخير  وقت  في 

اإلمكانية بمحمل الجد.
مورغان«،  بي  »جي  مثل  مؤسسات  حكماء  بعض  ويظن 
الذين يكسبون قوت يومهم عن طريق التنبؤ بهذه األحداث، 
العام  أو  العام  هذا  ركود  بحدوث  كبيرة  احتماالت  هناك  أن 
يكون  لن  ألنه  ما، فسيكون خطيرا،  ركود  وإذا حدث  المقبل. 

بوسع صناع القرار األميركيين فعل شيء إزاء ذلك.
لقلة  نظرا  منخفضة،  األميركية  الفائدة  معدالت  وتبقى 
الميزانية  عجز  وألن  ميزانيتها.  لتقليص  الفيدرالية  أما  الفرص 

تضرر بالفعل، ستتراجع الرغبة في الحافز المالي.
مخاطر  مع  األميركية  المتحدة  الواليات  ركود  يتفاعل  وقد 
أخرى. وسيبحث ترامب عن شخص ليلقي اللوم عليه، إذا فالحرب 
على  الصعب  من  سيكون  الحالة،  هذه  وفي  ستعود.  التجارية 
بدوره سيضعف  والذي  التجارية،  ديونها  تجاوز مشكل  الصين 
محرك التوسع االقتصادي الرئيسي للعالم. ولهذا السبب ستستمر 
ونظرا  قصيرة.  لمدة  الناشئة  األســواق  اقتصادات  راحة  فترة 
للشكوك التي تلف السياسة األميركية وآفاق النمو الصيني، من 

المبكر استنتاج أن تلك الدول خارج منطقة الخطر.

* أستاذ االقتصاد بجامعة كاليفورنيا
* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت

باري إيتشنغرين*

مخاطر على االقتصادات الناشئة

الفرق بين معدل 
الفائدة والنمو الصيني 
أدنى من نظيره في أي 

مكان آخر في العالم.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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ال تزال المخاوف على قطاع النفط تسيطر على الدوائر 
السياسية واالقتصادية الغربية منذ اندالع االشتباكات 
وقوات  العامة،  للقيادة  التابعة  الجيش  قــوات  بين 
الجيش التابعة لحكومة الوفاق منذ الرابع من أبريل، إذ 
توقع مركز التنبؤات االستراتيجية األميركي »ستراتفور« 
كلما  ضغط  كوسيلة  الليبية  النفط  صناعة  استغالل 
استمر القتال لفترة أطول بعد عملية التصعيد العسكري 

في محيط طرابلس.
المخابرات  بـ»وكالة  يوصف  الــذي  المركز  وقــال 
المركزية األميركية في الظل«، اإلثنين، في ورقة بحثية 
إن »القتال األخير لم يمكن أي طرف على وقف إنتاج أو 
تصدير النفط في ليبيا«. لكن »ستراتفور« قال: »كلما 
المحروقات  صناعة  استغالل  احتمال  زاد  القتال  استمر 
صادرات  يضع  مما  بأخرى،  أو  بطريقة  تأثير  كوسيلة 

البالد من الطاقة في وضع هش«.
لالستكشاف  أفريقيا  »شمال  شركة  مقر  وتعرض 

السكني  والمجمع  الجيوفيزيائي« 
بن  قصر  بمنطقة  بها  المحيط 
طــرابــلــس،  ــي  ــواح ض ــي  ف غشير 
األربعاء قبل الماضي، إلى قصف في 
المعارك الجارية بين قوات »الجيش 
لرئيس  الموالية  والقوات  الوطني« 

المجلس الرئاسي.
الوطنية  المؤسسة  رئيس  وقال 
»إن  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط، 
عمليات تصدير النفط والغاز تواجه 
 ،2011 العام  منذ  لها  تهديد  أكبر 
بالنظر إلى حجم المعارك وتداعيات 
الحرب التي كان آخرها في ضواحي 

العاصمة طرابلس«.
قطاع  على  الحرب  تداعيات  يناقش  اهلل  وكان صنع 
»الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  النفط، مع 
العاصمة  في  المجلس  بمقر  السراج،  فائز  الوطني«، 

طرابلس، وما قد تسفر عنه في قادم األيام.
في المقابل، دعت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة 
والمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، إلى التوقف عن 
»محاولة لعب دور سياسي والزج بالمؤسسة في أمور 

بعيدة عن دورها الفني والمهني«.
تخوم  على  العسكري  »الهجوم  أن  التقرير  ويعتقد 
طرابلس قضى على إمكانية إيجاد أي حل سياسي على 
المدى القريب، ومن شأن ذلك تقويض تعافي قطاع 

النفط الليبي«.
النفط  على  بالصراع  التذكير  البحثي  الموقع  وأعاد 
على  السيطرة  خالل  فمن   ،2016 العام  مطلع  منذ 
يسيطر  الشرق،  في  برقة  وعلى  الجنوب  في  فــزان 
وفعليا  اآلن  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد 

وفق  كامل،  شبه  بشكل  ليبيا  في  النفط  إنتاج  على 
التقرير األميركي.

وأورد المركز في تقريره أنه »من بين أحد األسباب 
والمستمرة  األوسع  الجيوسياسية  للمعضلة  الرئيسية 
الشرق  في  برقة  مناطق  بين  االنقسام  هو  ليبيا  في 
الغرب  في  طرابلس  وإقليم  النواب،  مجلس  يقع  حيث 

حيث يوجد مقر حكومة الوفاق الوطني«.
وأكد أن »األطراف المتنافسة في شرق وغرب البالد 
المركزي  ليبيا  مصرف  على  السيطرة  أجل  من  تقاتل 

والمؤسسة الوطنية للنفط، الواقعين في طرابلس«.
االستخبارات  من  المقرب  األميركي  المركز  ووفق 
حاول  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  غــرار  »على  فإنه 
مسيس  غير  عمليا  يكون  أن  المركزي  ليبيا  مصرف 
موظفي  رواتــب  دفع  في  استمر  حيث  اإلمكان،  قدر 
المتخذة  اإلجراءات  الشرق، وحافظ على  الحكومة في 
الوطني«.  للجيش  المنتمين  األعضاء  لبعض  بالنسبة 
وفي حال انقطعت صادرات النفط، سيترتب على ذلك 

وقف هذه المدفوعات.
المتوقعة  األميركية  السيناريوهات  ضمن  ومن 
»وقف  إلى  الموقتة  الحكومة  لجوء 
المؤسسة  عبر  النفط  ــادرات  صـ
مقرها  يقع  التي  للنفط  الوطنية 
تصدير  مواصلة  مع  طرابلس،  في 
النفط من خالل المؤسسة الوطنية 
مجلس  يدعمها  ــتــي  ال للنفط 
بنغازي،  في  مقرها  ويقع  النواب 
النهوض  أجل  من  تناضل  والتي 
الواضح– من  وليس  بنفسها«. 
هذه  كانت  إذا  التقرير–ما  حسب 
األمــن  فمجلس  ستنجح،  الخطة 
قرارا  أصدر  المتحدة  لألمم  التابع 
يقضي بحظر مبيعات النفط التي ال 
تمر عن طريق مؤسسة النفط التي 

تتخذ من طرابلس مقرا لها.
ويعتبر استمرار تدفق النفط من ليبيا أمرا في غاية 
أنها  سيما  وال  المتحدة،  للواليات  بالنسبة  األهمية 
تسعى لتسليط عقوبات على صادرات النفط اإليرانية 

والفنزويلية.
ودفعت معركة طرابلس أسعار النفط إلى االرتفاع، 
منذ  مستوياتها  أعلى  إلى  الماضي،  األسبوع  منتصف 
محللون  يرى  الذي  الصعود  وهو  الماضي،  نوفمبر 
الليبية،  الصادرات  بشأن  بالمخاوف  يأتي مدفوعا  أنه 
مستوياتها  أقوى  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وبلغت 
 71.34 إلى  الماضي  قبل  الثالثاء  البرميل  ليصل سعر 

دوالر.
مليون   1.3 نحو  حاليا  الليبي  النفط  إنتاج  ويبلغ 
برميل يوميا، مقابل 1.6 مليون برميل يوميا قبل ثورة 
يخضع  النفط  وقطاع  التاريخ  ذلك  ومنذ  فبراير،   17

لمشكالت نتيجة التردي األمني واالنقسام السياسي.

تحذير دولي من املساومة بـ »ورقة النفط الليبي«
»ستراتفور«: استمرار اشتباكات طرابلس يرفع وتيرة المخاوف

القاهرة - الوسط

االشتباكات تقوض تعافي 
قطاع النفط الليبي

حفتر يسيطر على إنتاج 
النفط بشكل شبه كامل

أسعار  في  حادة  »زيادة  نفطي دولي  اتحاد  توقع 
أسواق  اضطراب  في  يتسبب  ما  الخام،  النفط 
يتغير  لم  إن  السوق«،  ومشغلي  الدولية  األسهم 

الوضع في ليبيا.
الدولي  لالتحاد  إيطاليا  فــرع  رئيس  ــال  وق
وكالة  بحسب  مارسيليا،  ميكيلي  النفط  لقطاع 
آكي اإليطالية، إنها »مسألة بضعة أسابيع إن لم 
ليبيا،  الوضع في  أيام، فإذا لم يتغير  يكن بضعة 

ستكون هناك زيادة حادة في أسعار النفط الخام، 
اضطراب  يسبب  مما  األجــل،  طويلة  تكون  ربما 

أسواق األسهم الدولية ومشغلي السوق«.
ــدول  ال »منظمة  أن  ــى  إل مارسيليا،  وأشـــار 
المرة  هذه  نفسها  ستجد  أوبك  للنفط  المصدرة 
حصص  إدارة  صعيد  على  بالفعل  صعوبة  في 
اإلنتاج، بسبب أحداث فنزويال«، مؤكدا أن »تراجع 
األسعار في األيام األخيرة ببضع نقاط لخام برنت 

وأسعار النفط اليومية، هي مجرد تكهنات صغيرة 
في السوق تنتظر موجة تصاعدية«.

بما  الجمعة،  أمــس  النفط  أسعار  وصعدت 
1%، بدعم من تخفيضات غير طوعية  يصل إلى 
بأن  وتوقعات  وإيران  فنزويال  من  اإلمدادات  في 
العاصمة طرابلس ستقلل  التي تشهدها  المعارك 

أيضا المعروض في األسواق.
مزيج  العالمي  القياس  خــام  عقود  وأنهت 

حوالي  أو  سنتا،   72 مرتفعة  التداول  جلسة  برنت 
للبرميل.  دوالر   71.55 التسوية  عند  لتبلغ   ،%1
غرب  األميركي  القياس  خــام  عقود  وصــعــدت 
لتسجل   ،%0.5 أو  سنتا،   31 الوسيط  تكساس 

عند التسوية 63.89 دوالر للبرميل.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئــيــس  وحـــذر 
أن  من  الجمعة  اهلل  صنع  مصطفى  المهندس 

تجدد القتال قد يوقف إنتاج الخام.

اتحاد نفطي دولي: زيادة حادة في األسعار إذا لم يتغير الوضع في ليبيا

محاصيل  من  آالف طن  ثمانية  الجزائر  صدرت 
لبنود  تجسيدا  ليبيا  إلى  الموسمية  الخضراوات 
اتفاقات تعاون وشراكة مع رجال أعمال ليبيين.

لمحافظة  الفالحية  الغرفة  مصالح  وأعلنت 
العاصمة  شــرق  جنوب  كلم   650( الـــوادي 
محاصيل  من  طن  آالف   8 تصدير  الجزائرية(، 
دولة  إلى  الموسمية  والخضراوات  البطاطس 
من  انطالقا  األخيرة،  يوما  ـــ15  ال خالل  ليبيا 
البري  المعبر  خالل  من  وذلك  الوالية،  مزارع 
الحدودية  تبسة  بمحافظة  بوشبكة  الحدودي 

مع تونس.
هي  التصدير  عملية  أن  الغرفة  واعتبرت 
الفالحي  الموسم  برسم  نوعها  من  »األكبر 
أبرموا  كانوا  مصدرين  ستة  بها  قام  الجاري 
اتفاقات تعاون وشراكة مع رجال أعمال ليبيين 
ــواق  أس تــزويــد  ــى  إل تهدف  بــنــودا  تضمنت 
وال  الزراعية،  المنتجات  بمختلف  الليبية  الخضر 
من  وغيرها  والثوم  والبصل  البطاطس  سيما 

الخضراوات«.
البرية  الــحــدود  غلق  اســتــمــرار  ظــل  ــي  وف
الجزائرية مع ليبيا يلجأ المصدرون من البلدين 
وتبرر  السلع،  إلدخال  عبور  كدولة  تونس  إلى 
السلطات قرار غلق حدودها بمنع تسلل السالح 
الفرنسية  الحرب  عقب  أراضيها  إلى  وإرهابيين 
في  القذافي  معمر  وســقــوط  مالي  بشمال 

.2012
على  تعول  الجزائرية  التجارة  وزارة  لكن 

قريبا  إلــيــزي،  بوالية  الــدبــداب  ــرة  دائ إنشاء 
لتسهيل  محطة  تكون  لوجيستيكية،  قاعدة 
نقل الصادرات نحو ليبيا ومن ثمة الدخول إلى 

باقي البلدان األفريقية.
رجال  يطالب  البرية  الــحــدود  عن  وفضال 
أعمال من البلدين بإعادة بعث الخطين البحري 
والجوي باتجاه بنغازي وطرابلس لتعويض آثار 

تعطل إنعاش المبادالت التجارية.

ومن شأن تدفق السلع إلى ليبيا أن يساهم 
استمرار  مع  المتصاعدة  األسعار  ضبط  في 
وإغالق  نقلها  عمليات  وتراجع  المعروض  شح 
استمرار  أبوابها على خلفية  المتاجر  الكثير من 

المعارك بمحيط العاصمة طرابلس.
يخشى  رمــضــان  شهر  حــلــول  قــرب  ومــع 
المعارك  أجل  طول  انعكاسات  من  المواطنون 

على القدرة الشرائية.

ليبيا تستورد 8 آالف طن من املحاصيل الجزائرية
الجزائر–عبدالرحمن أميني

دعا صندوق موازنة االسعار بالحكومة الموقتة، أمناء اللجان االدارية بالجمعيات 
االستهالكية بسرعة التوجه الي وحدات المبيعات لحجز المخصصات من السلع 
االساسية للمواطنين. ونوه في بيان إلى أن المخصصات لكل فرد تشمل » 2 
كيلو جرام أرز، و 2 كيلو جرام دقيق، و3 كيلو سكر للفرد، وعلبتا زيت طهي، 

وعلبتا طماطم معجون«. ولفت إلى أن آخر موعد الستالم الصكوك يوم 30 من 
إبريل الحالي، على أن يبدأ الصرف من المخازن يوم 23 إبريل.

كانت وزارة االقتصاد التابعة للحكومة الموقتة، أعلنت األحد الماضي وصول 
سلع تموينية مجانية إلى أهالي الجفرة. وأشارت إلى أن السلع التي وصلت مخازن 

السلع التموينية بالجفرة ودان تشمل دقيق، وسكر، وزيت، وطماطم، وأرز، 
وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«. ولفتت 

إلى توزيع هذه السلع عن طريق منظومة الجمعيات االستهالكية المنتشرة في 
مختلف مناطق الجفرة والتي ستباشر توزيعها للمواطنين خالل اليومين المقبلين.

أدرجت وكالة »موديز« األميركية للتصنيف االئتماني واالقتصادي، ليبيا والجزائر، 
كأكثر الدول عرضة لتقلبات أسعار النفط على خلفية االضطرابات الطارئة في 

البلدين. ودخلت االشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أعلنت 
القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على 

العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ»تحرير العاصمة من قبضة المليشيات 
المسلحة والجماعات اإلرهابية«. وتثير حالة الضبابية السياسية في الجزائر 

واالشتباكات في ليبيا مخاوف أوروبية من توقف إمدادات الطاقة على المدى 
المتوسط، على الرغم من استمرار اإلنتاج بحقول النفط والغاز.

وأوضحت »موديز«، في تقرير خص حالة الغموض السياسي في الجزائر، أنه 
»على غرار منتجي النفط األكثر عرضة للخطر في المنطقة مثل ليبيا والبحرين 

وعمان، فإن الجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط«. وأشارت إليسا باريسي 
كابوني، نائبة الرئيس والمحللة العليا في الوكالة، إلى أنه »كلما طال أمد 

االنتقال السياسي، زاد الخطر الذي يمثله الوضع االئتماني«.

»موازنة األسعار« يدعو الجمعيات لحجز 
مخصصاتها من السلع األساسية

ليبيا والجزائر األكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط

 < محاصيل زراعية في الجزائر.

 < عامل في حقل الشرارة النفطي



جراء  الليبي  للمواطن  االقتصادية  المعاناة  تفاقمت 
في  شرارتها  اندلعت  التي  طرابلس،  العاصمة  حرب 
السلع  أسعار  سجلت  إذ  الــجــاري،  أبريل  من  الرابع 
وشهدت   ,%  30 بلغت  بنسبة  ارتفاعات  األساسية 
زيادة  من  مخاوف  وسط  السيولة  في  شحا  المصارف 

الرسوم على النقد األجنبي.
ومع استمرار االشتباكات بين قوات الجيش الوطني 
الوفاق،  لحكومة  تابعة  وأخرى  العامة،  للقيادة  التابعة 
الغذائية  السلع  أسعار  في  تضخما  مراقبون  رصد  فقد 
واألدوية ونقصا حادا في معروض األدوية في مناطق 

االشتباكات.
أي  »إن  الــبــوري:  نعمان  المصرف  الخبير  ويقول 
عنها  ينتج  قد  سلبيات  إلــى  يــؤدي  اقتتال  أو  حــرب 
االشتباك  بمناطق  والمحالت  العامة  المصالح  إقفال 
الموظفين  ــدرة  ق عــدم  بسبب  ــك  وذل والــمــصــارف؛ 
مؤسساتهم  أو  المصرفية  أعمالهم  إلــى  الــوصــول 
واالجتماعية  البشرية  أبلغها  ومن  كثيرة،  والخسائر 

والنفسية والمادية واالقتصادية«.
وصــول  مــن  مخاوفهم  يخفون  ال  محللين  لكن 
التنبؤات  مركز  ويتوقع  النفط،  إنتاج  إلى  التعطيل 
صناعة  استغالل  »ستراتفور«  األميركي  االستراتيجية 
القتال  استمر  كلما  ضغط  كوسيلة  الليبية  النفط 
العسكري في محيط  التصعيد  لفترة أطول بعد عملية 

طرابلس.
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وكان 
في  القتال  تجدد  أن  من  أيــام  منذ  حــذر  اهلل،  صنع 
البالد »قد يقضي« على إنتاج البالد من النفط الخام، 
تايمز«  »فاينانشال  جريدة  مع  أجراها  لمقابلة  وفقا 
قد  الوضع  أن  »أخشى  اهلل:  صنع  وقــال  البريطانية. 
يكون أسوأ بكثير من العام 2011 بسبب حجم القوات 

المشاركة اآلن بالقتال«.
طرابلس  في  المصارف  زالت  ما  األثناء،  هذه  في 
عيان  شهود  ويقول  السيولة،  في  شديدا  شحا  تعاني 
مع  أبوابها  أغلقت  التجارية  المصارف  معظم  إن 
االقتصاد  أستاذ  ويتوقع  للمواطنين.  الشديد  االزدحام 
المصرف  »يضطر  أن  الجديد،  مختار  مصراتة،  بجامعة 
األجنبي  النقد  بيع  على  الرسوم  زيــادة  إلى  المركزي 
بدل تخفيضها في حال استمرار االقتتال الدائر اآلن في 

محيط العاصمة«.
الجديد، وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على 
قرار  »إن  قال:  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
المجلس الرئاسي بفرض رسوم على بيع النقد األجنبي 
سعر  ارتفاع  جماح  كبح  في  وساهم  موفقا  قرارا  كان 
صرف الدوالر، الذي وصل إلى 10 دينارات في السوق 
المركزي  المصرف  مقدرة  إلى  يرجع  وذلك  الموازية، 

على توفير الدينار لمن يطلبه عند سعر 3.90«.
المحافظة  على  المركزي  المصرف  قدرة  إلى  وأشار 
أنه  إال  الراهنة،  الظروف  ظل  في  الصرف  سعر  على 
في  الصمود  )المركزي(  يستطيع  متى  »إلى  تساءل: 
في   ،3.90 سعر  عند  الــدوالر  على  الطلب  مواجهة 
باإلضافة  النفط،  ــدادات  إم بتوقف  التهديدات  ظل 
الــظــروف  ــذه  ه فــي  الحكومي  ــفــاق  اإلن تــوســع  ــى  إل

االستثنائية؟!«.
سعر  »إن  االقتصادي،  الخبير  أبولسين،  أحمد  وقال 
ربما  معدالت  إلى  االرتفاع  سيواصل  ــدوالر  ال صرف 

المعارك  استمرار  حال  في  عليها،  السيطرة  يمكن  ال 
الدائرة في العاصمة«.

فتح  إعــادة  األحــد،  أعلن،  المركزي  المصرف  كان 
 11( الماضي  الخميس  اإللكترونية  المقاصة  وتشغيل 
خالل  أيــام  ثالثة  لمدة  إيقافها  بعد  الجاري(  أبريل 
الفترة من 8 إلى 10 أبريل. وأوضح المصرف أن إيقاف 
إليه  دعت  احترازي  كـ»إجراء  جاء  اإللكترونية  المقاصة 
الضرورة بهدف المحافظة على المصارف التجارية من 

أي عمليات تزوير أوتحايل«.
في هذه الغضون، ارتفعت أسعار اإليجارات السكنية 

النازحين،  إقباال من  التي شهدت  اآلمنة،  المناطق  في 
أحدث  وتشير  المستمرة،  المعارك  دائرة  عن  لبعدها 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمــم  مكتب  بيانات 
من  شخص  ألــف   13 من  أكثر  نــزوح  إلــى  اإلنسانية 

ضواحي جنوب العاصمة منذ بدء المعارك.
في  اإليــجــارات  أسعار  ارتفاع  في  النزوح  وتسبب 
من  بأكثر  طرابلس  وسط  سيما  وال  اآلمنة،  المناطق 
زيادة  إلى  أرجعه وسطاء عقاريون  الذي  األمر  النصف، 
الطلب على السكن في هذه المناطق في ظل الظروف 

الحالية.
االستديو،  إيجارات  أسعار  بلغ  فقد  وسطاء،  وحسب 
وهو عبارة عن غرفة وصالة ومطبخ وحمام، نحو 700 
قبل  دينارا   450 مقابل  دوالرات(   504( شهريا  دينار 
اندالع المعارك، بزيادة تصل إلى 55.5%. فيما تجاوز 
دينار  ألف  وصالة  غرفتين  من  المكونة  الشقة  إيجار 

بسبب الطلب المتزايد من جانب األسر.

اقتصاد 09

توقع البنك األفريقي للتنمية أن تتفوق أفريقيا على الدول الناشئة والنامية فيما 
يتعلق بمعدل النمو، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في قارة إفريقيا الى %4 

خالل عام 2019، و4.1% خالل عام 2020.
وأوضح تقرير »االقتصاد األفريقي 2019«، الصادر عن البنك، أن تخفيف حدة 

البطالة والفقر يتطلب زيادة النمو بنسبة أكبر خالل السنوات المقبلة .
بالبنك  والسياسات  الكلى  االقتصاد  قطاع  مدير  ابيي  شيبلي  دكتور  وقال 
األفريقي للتنمية، أن هناك 2.3 مليون وظيفة تفقدها قارة أفريقيا سنويا بسبب 
الصعوبات التي يتعرض لها القطاع الخاص، والتي أدت إلى خروج نحو %6.1 

من شركات القطاع الخاص من األسواق األفريقية.
يتعلق  فيما  أنه  وقال  التقرير،  لمناقشة  البنك  عقدها  التي  الندوة  وخالل 
البلدان األفريقية، فحتى اآلن ال يوجد مخاطر  الديون في بعض  بارتفاع حجم 

من حدوث أزمة ديون.

4% معدل النمو في أفريقيا العام 2019
في  النمو  تباطؤ  العربي،  النقد  صندوق  توقع 
المغرب إلى 3.1 % سنة 2019، في أفق ارتفاعه 
إلى ما يقرب 3.6 % في العام 2020، مرجحا أن 
الزراعي بواقع  المضافة للقطاع  القيمة  تتراجع 
0.8 % العام الجاري، مشيرا إلى كون األنشطة 
غير الزراعية من المرتقب أن تشهد تحسنا قدره 

3.5 % في الموسم الحالي.
وعزت التقديرات األولية لتقرير صندوق النقد 
المغربي،  االقتصاد  تطور  رصد  الذي  العربي، 
النمو  وتيرة  انخفاض  األخيرة،  السنوات  خالل 
المنصرم،  الموسم  خالل  للمملكة  االقتصادي 

لمكونات  اإليجابية  المساهمة  »انخفاض  إلى 
إلى  بالخصوص  يعزى  الذي  الداخلي،  الطلب 
لألسر  النهائي  االستهالك  مستويات  تباطؤ 
السلبية  المساهمة  يعكس  كما  واالستثمار؛ 
لصافي الصادرات«، وفق صحيفة »هسبريس« 

المغربية.
ورصد التقرير انخفاض سعر الدرهم المغربي 
% خالل   3.4 األميركي بمعدل  الدوالر  مقابل 
صرف  سعر  ارتفع  حين  في  الماضية؛  السنة 
الدرهم مقابل اليورو بمعدل 1.9 % عام 2018، 
موردا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر الصرف 

الحقيقي الفعال نتيجة االرتفاع المتوقع للدرهم 
المغربي بشكل أساسي، مقابل اليورو وعمالت 

بعض االقتصادات الناشئة في السنة المقبلة.
توقع  الكلي،  الطلب  مكونات  وبخصوص 
صندوق النقد العربي تراجعا طفيفا الستهالك 
األسر في 2019، قبل أن يتحسن سنة 2020، 
مؤكدا أن االستثمار سوف يشهد تحسنا تدريجيا 
الذي  التحسن  وهو  المتوسط؛  المدى  على 
يعكس النمو في أنشطة القطاع غير الزراعي، 
موضحا أن االستهالك الحكومي من المرجح أن 

يتسارع خالل السنة الجارية.

»النقد العربي« يتوقع تباطؤ نمو االقتصاد املغربي
السعر بالدوالرنوع الخام

72.11برنت

64.53غرب تكساس

69.83دبي

70.21سلة أوبك

69.18أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 17 أبريل 2019

ارتفعت أسعار النفط، أمس األربعاء، للجلسة الثانية بفعل مؤشرات 
على قوة طلب شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك 
في العالم للخام، وفي ظل شح اإلمدادات مع كبح منتجين لإلنتاج 

وانخفاض غير متوقع للمخزونات في الواليات المتحدة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتا 
إلى   %0.5 برنت  وزاد  للبرميل.  دوالر   71.99 إلى   %  0.4 أو 
72.08 دوالر للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن من نوفمبر 
وأعلى مستوى منذ بداية العام الجاري، حسب وكالة »رويترز«. 
األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وبلغت 
64.48 دوالر للبرميل، مرتفعة 43 سنتا أو 0.7 %، مقارنة مع 

سعر التسوية السابقة.
وقال بنجامين لو، محلل السلع األولية لدى »فيليب فيوتشرز« 
في سنغافورة، »العقود اآلجلة للنفط ارتفعت مع تلقي المعنويات 
في السوق الدعم من تقلص مخزونات الخام األميركية وزيادة حالة 
الشح على جانب العوامل األساسية في السوق في الوقت الحالي«.

وزاد استهالك شركات التكرير الصينية من الخام في مارس 
3.2% على أساس سنوي إلى 53.04 مليون طن أو 12.49 مليون 
الوطني  المكتب  من  بيانات  أظهرته  ما  بحسب  يوميا،  برميل 
لإلحصاءات أمس األربعاء. كما تظهر البيانات أن اقتصاد البالد 

نما في الربع األول 6.4 % مقارنة مع مستواه قبل عام.
يأتي النمو المطرد في طلب الصين في الوقت الذي يؤدي فيه 
اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها، بما 
في ذلك روسيا، إلى خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا في 

2019 إلى كبح اإلمدادات العالمية.
كما تنخفض إمدادات الخام هذا العام في الوقت الذي تفرض 
وإيران  فنزويال  على  اقتصادية  عقوبات  المتحدة  الواليات  فيه 

عضوي »أوبك«.

قال الرئيس التنفيذي لشركة »سوناطراك« الجزائرية إن شركة 
األميركية  »شيفرون«  مع  محادثات  ستجري  الحكومية  الطاقة 
األسبوع المقبل؛ لبحث شراكة في إنتاج النفط والغاز الصخريين.

وتمثل زيارة مسؤولين تنفيذيين من »شيفرون« الجزائر أول 
مؤشر علني على أن الشركات األجنبية ال تكترث لالضطرابات التي 
يشهدها البلد المنتج للنفط والعضو في منظمة »أوبك«، بعدما 
استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الشهر في أعقاب احتجاجات 
حاشدة، حسب وكالة »رويترز«. وقال عبد المؤمن ولد قدور في 
مكتبه بالعاصمة الجزائرية: »شيفرون شركة كبيرة، ويسرنا أن 

تكون معنا هنا في الجزائر كونها تجلب الخبرة والمعرفة«.
وفي األسبوع الماضي، قالت »شيفرون« إنها ستشتري شركة 
»أناداركو بتروليوم« المتخصصة في اإلنتاج الصخري مقابل 33 
مليار دوالر، وهي أكبر شركة أجنبية من حيث إنتاج النفط تعمل 

في الجزائر بإنتاج يقدر بواقع 260 ألف برميل يوميا.
وبحسب بيانات »سوناطراك«، يقدر إنتاج النفط في الجزائر 
بنحو مليون برميل يوميا، كما تنتج البالد 135 مليار متر مكعب 

من الغاز سنويا.
وذكر ولد قدور أيضا أن »سوناطراك« ال تزال تتفاوض على 
مشروع تجاري مشترك مع شركات أجنبية، نافية أن المحادثات 
 22 منذ  الجزائر  تهز  التي  الحاشدة  االحتجاجات  بسبب  توقفت 
فبراير وتطالب بالتغيير السياسي. وأضاف: »ما زلنا نتفاوض، وقد 
نتوصل التفاق قريبا«، دون أن يحدد موعدا نهائيا. وفي فبراير 
»سوناطراك«  إن  االضطرابات  اندالع  قبل  قدور  قال  الماضي، 
واحدة.  منها  لتختار  شركات  أربع  تضم  مختصرة  قائمة  أعدت 
وأكد ولد قدور أن »سوناطراك« لم تقدم عرضا لشراء »هيلينيك 

بتروليوم«، إحدى كبرى المصافي في اليونان.
وفي مارس، قالت مصادر بالقطاع إن المحادثات بين »إكسون 
موبيل« والجزائر بخصوص تطوير حقل غاز طبيعي في البالد قد 

توقفت بسبب االضطرابات.

تراجع االقتصاد الصيني في الربع األول من العام، بحسب ما أظهر 
استطالع  اجرته وكالة »فرانس برس« لدى عدد من المحللين، 
الطلب  لمواجهة ضعف  مجربة  إجراءات  إلى  الصين  لجأت  فيما 

العالمي والحرب التجارية مع الواليات المتحدة.
وسجلت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا ال 
يتعدى %6.3 في الفترة من يناير حتى مارس، بحسب االستطالع 
الذي شارك فيه 13 خبيرا اقتصاديا وجرى قبل اإلعالن رسميا عن 
أرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمية أمس األربعاء. ويعد ذلك 

أبطأ نمو فصلي منذ نحو ثالثة عقود.
الحكومة  حددته  الذي  الهدف  المعدل ضمن  ذلك  يزال  وال 
الصينية وهو ما بين 6 و%6.5 للعام بأكمله، مقارنة مع %6.6 في 
2018. ولمواجهة ذلك التباطؤ زادت بكين من دعمها لالقتصاد 
وخفض  هائل  ضريبي  خفض  عن  وأعلنت  األخيرة  األشهر  في 

الرسوم لمساعدة الشركات المتعثرة.
بوجود  تشيانغ  كه  لي  الــوزراء  رئيس  أقر  الماضي  والشهر 
لالقتصاد  السماح  بعدم  تعهد  أنه  إال  انخفاضية«،  »ضغوط 

بـ»االنخفاض دون المستوى المعقول«.
لدعم  مسعاها  في  التوازن  إيجاد  في  بكين صعوبة  وتواجه 
تزيد  أن  دون  القروض  إلى  المحتاجة  الخاص  القطاع  شركات 
إلى  المصرفية  القروض  نمو  وتسارع  المتضخمة.  ديونها  من 
أسرع وتيرة شهرية منذ 2016، بحسب شانغ ليو من »كابيتال 
ايكونوميكس« الذي أشار إلى أن تحول نمو التمويل إلى نشاط 

اقتصادي أكبر يستغرق في العادة ستة أشهر.

أسعار النفط ترتفع بفضل طلب 
الصني وانخفاض مخزونات أميركا

تراجع النمو االقتصادي 
في الصني إلى %6.3

»سوناطراك« الجزائرية تبحث 
شراكة أميركية في النفط الصخري

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 178 12 شعبان 1440 هــ

18 أبريل 2019 م

 < سوق الخضروات فى طرابلس

حرب العاصمة تفاقم املعاناة االقتصادية واملعيشية للمواطنني
طرابلس - الوسط

ارتفاع أسعار السلع األساسية واإليجارات.. ومخاوف من  صعود الدوالر

نشوب  تفادي  ــي  األوروبـ االتــحــاد  ــاول  ح
حدث  مثلما  واشنطن،  مع  تجارية  حرب 
إطــالق  على  موافقته  مــع  الصين،  مــع 
المفاوضات التجارية مع الواليات المتحدة، 
على الرغم من رفض باريس التفاوض مع 

شريك مناوئ لالتفاق المناخي العالمي. 
في  واضحة  الحذر  التفاؤل  لهجة  وبــدت 
االتحاد  في  التجارة  مفوضة  تصريحات 
مالمستروم  سيسيليا  السويدية  األوروبي 
الـ28  البلدان  باسم  التفاوض  المكلفة 
في االتحاد، »إذا ما وافق األميركيون على 
البدء بالمفاوضات، أظن أننا سنتمكن من 

التقدم بسرعة كبيرة«.
ــد إطـــالق هــذه  ــت فــرنــســا ض ــوت وص
الزراعة  لــوزراء  مؤتمر  خالل  المفاوضات 
لم  لكن  لوكسمبورغ،  في  األوروبــيــيــن 
في  القرارات  ألن  أثر  أي  العتراضها  يكن 
األوروبــي  االتــحــاد  في  التجاري  المجال 
أفادت  ما  الموصوفة، على  باألغلبية  تتخذ 
مصادر أوروبية عدة وكالة فرانس برس. 
الممنوح  التفويض  التصويت  وتــنــاول 
التفاوض  المكلفة  األوروبية  للمفوضية 

باسم االتحاد.
»غير  بأنه  باريس  موقف  وصف  وقد 
كل  على  وافقوا  شركاءها  ألن  مفهوم« 
التخلي عن  بما يشمل  للتفويض  طلباتها 
للشراكة  للجدل  المثيرة  االتفاقية  مشروع 
األطلسي،  العابرة  واالستثمارية  التجارية 
في  بشأنها  المفاوضات  جمدت  والتي 
الفوارق  لتبعات  تقييم  عن  فضال   ،2016
الــواليــات  بين  البيئية  التشريعات  فــي 
وإمــكــان  ــي  ــ األوروب ــاد  ــح واالت المتحدة 
أحد  الصيد، بحسب  منتجات  حماية بعض 

المصادر.
إطالق  ضد  التصويت  فرنسا  ــررت  وق
مبدئية،  واشنطن ألسباب  المفاوضات مع 
يريد  ال  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  ألن 
قرر  بلد  مع  تجاري  اتفاق  على  التفاوض 
اتفاق  من  االنسحاب   2017 يونيو  في 
الواليات  موافقة  رغم  المناخي  باريس 

ديسمبر  في  بلدا   194 مع  عليه  المتحدة 
هذا  وصف  فرنسي  مصدر  بحسب   ،2015

الموقف بأنه »سياسي جدا«.
البدء  ــة  ــي األوروب المفوضية  وتعتزم 
وقت  أقرب  »في  واشنطن  مع  بالتفاوض 
ممكن«، بحسب سيسيليا مالمستروم، مع 
نهاية  قبل  اتفاق  إلى  التوصل  في  األمل 
 31 في  الهيئة  لهذه  الممنوح  التفويض 
أكتوبر 2019. وقالت المفاوضة األوروبية: 
يمكننا  متى  لنرى  اليوم  بهم  »سنتصل 
موعد.  بأي  التكهن  يمكنني  ال  معا.  اللقاء 

القرار بين أيديهم. نحن جاهزون«.
صعبة  شروطا  األوروبي  االتحاد  ووضع 
االتفاق  وسيقتصر  األميركية.  اإلدارة  على 
الصناعية  المنتجات  على  المستقبلي 
والخدمات  الزراعة  يشمل  أن  دون  من 
واألسواق العامة. وتعهد رئيس المفوضية 
بالمضي  يونكر،  كلود  جــان  األوروبــيــة، 
أن  مالمستروم  وأكدت  االتجاه.  هذا  في 

»الزراعة لن تكون جزءا من المفاوضات«.
أن  على  األوروبية  المفاوضة  وشددت 
الواليات  أن  غير  أحمر«.  خط  األمر  »هذا 

تشمل  ال  مفاوضات  أي  تريد  ال  المتحدة 
تحذير  وفق  الزراعي،  القطاع  بنودها  بين 
األوروبــيــون  ويطالب  أوروبـــي.  مفاوض 
الضرائب  المتحدة  الواليات  ترفع  أن  أيضا 
وهو  األوروبية،  السيارات  على  المفروضة 
وأكد  أللمانيا.  الحساسية  شديد  قطاع 
الرئيسي  الحافز  »هذا  أن  أوروبي  مسؤول 
اتخاذ  ويفترض  المفاوضات«.  إلطــالق 
تاريخ  مايو   18 قبل  واشنطن  في  القرار 
انتهاء المهلة الممنوحة لفرض مثل هذه 

العقوبات.

في  أنــه  على  أيضا  التفويض  وينص 
العقوبات  المتحدة  الواليات  ترفع  لم  حال 
على   2018 يونيو  فــي  فرضتها  الــتــي 
الواردات األوروبية من الفوالذ واأللمنيوم 
االتفاق  التفاوض، فإن  فترة  بحلول نهاية 
رغبة  عند  نــزوال  النور،  يرى  لن  التجاري 

فرنسا.
ــال وصـــول الــمــفــاوضــات إلى  ــي ح وف
زيادة  األوروبي  االتحاد  يتوقع  خواتيمها، 
األطلسي  ضفتي  بين  ــادالت  ــب ــت ال فــي 
2033 في  بحلول   %10 تقرب من  بنسبة 
مليار   53 ــوازي  ي ما  المعنية،  القطاعات 
ــي في  ــ يـــورو. ويــفــرض االتــحــاد األوروب
 %4,3 بنسبة  جمركية  رسوما  المعدل 
من  المستوردة  الصناعية  المنتجات  على 
المتحدة  الواليات  أما  المتحدة.  الواليات 
معدلها  نسبة  ناحيتها  مــن  فتفرض 

.%3,8
هذه  تقليص  إلى  المفاوضون  ويهدف 
النسب كلها لتصبح بمستوى الصفر، رغم 
القطاعات  أكثرية  في  أصال  منخفضة  أنها 

المعنية.
ــط مــفــاوضــات شاقة  ــك وس يــأتــي ذل
منذ  والصين  المتحدة  ــات  ــوالي ال بين 
واسع  تجاري  اتفاق  حول  الماضي  يناير 
التجارية  الحرب  بإنهاء  يسمح  أن  يفترض 
عبر  ترامب  دونالد  الرئيس  أطلقها  التي 
صينية  سلع  على  جمركية  رســوم  فرض 
على  بكين  إلجبار  ــدوالرات،  الـ بمليارات 
نزيهة.  غير  يعتبرها  لممارسات  حد  وضع 
وتؤدي هذه الحرب إلى تباطؤ وتيرة النمو 
السنة  هذه  يبلغ  أن  يتوقع  الذي  العالمي 

3.3%، مقابل 3.6% العام الماضي.
أكبر  إلى فرضية توصل  باالستناد  لكن 
اتفاق  إلى  العالم  في  اقتصاديتين  قوتين 
أن  الدولي  النقد  صندوق  يتوقع  قريبا، 

يبلغ النمو 3.6% في 2020.
كريستين  الصندوق،  مديرة  وتقول 
مرحلة  يواجه  العالم  »اقتصاد  إن  الغارد، 
يتحسن  أن  يمكن  الوضع  لكن  حساسة، 
ولم  الصائبة  القرارات  الدول  اتخذت  إذا 
اتخاذ  عن  مثال  االمتناع  عبر  بالنمو،  تضر 

إجراءات حمائية«.

االتحاد األوروبي يحاول تفادي حرب تجارية مع واشنطن
بروكسل - وكاالت

اختار طريق المفاوضات.. والزراعة »خط أحمر«

المصارف في طرابلس تعاني 
شحا شديدا في السيولة

أسعار السلع األساسية سجلت 
ارتفاعات بنسبة بلغت %30

فرنسا صوتت ضد إطالق هذه المفاوضات خالل مؤتمر لوزراء الزراعة األوروبيين في لوكسمبورغ
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لعنة الجراد

آمنة القلفاط

جمعة بوكليب

تتنوع اهتمامات األفراد داخل المجتمع الواحد، أيًا كانت ثقافته، وتتمايز أفكارهم.
فمنهم المحايد الذي ال يهتم بالقضايا السياسية، والمتعاطف الذي يؤمن بقضية ويؤيدها، وكما في 
لتحقيق  الوسيلة  العنف، وإن بنسب متفاوتة، ويرون فيه  يبررون  الذين  المتطرفون...  كل مجتمع يوجد 
الغايات. المتطرفون في العادة ينصبون أنفسهم، حماة لقضية أو معتقد. عندما يصل المتطرفون هؤالء 
الدعاية  في  المنصب  هذا  واستغالل  خلفه،  التمترس  الوسائل  بشتى  يحاولون  فإنهم  سيادي،  لموقع 
وحشد األنصار لما يؤمنون به، من فكر سياسي أو قضية أو معتقد، وهذا يتطابق مع ما يقدمه الرئيس 
حساب  على  لطرف  الواضح  العلني  والتحيز  الفلسطينية  بالحقوق  األمر  يتعلق  عندما  ترامب  األمريكي 
الطرف اآلخر، كنموذج للتحيز. يتنوع التطرف وقد يكون دفاعًا عن قضايا مجتمعية في شكل الدفاع عن 

الثقافة أو العادات والتقاليد والتاريخ وغيرها.
الصراعات،  أغلب دول  منه  تعاني  ما  واقع عملي، كنتيجة. وهذا  إلى  التطرف  يتحول  المعضلة: عندما 

ليبيا. ومنها 
بكل  المدنية،  الدولة  قيام  عن  يدافع  من  بين  األمر،  بينهما  اختلط  قضيتين  حول  ليبيا  في  التطرف 
الغلبة  ثقافة  شيوع  إلى  السالح  انتشار  إلى  للميليشيات  وجود  من  ذلك:  دون  تحول  التي  الصعوبات 
داخل  الديمقراطية  لتطبيق  الوصول  استحالة  يرى  وآخر  وغيرها.  السياسة  يمارسون  من  عند  والغنيمة 
عودة  خيار  فتبنى  المدني،  والنشاط  السياسية  الخبرة  قليل  مجتمع 
منهما  لكل  أن  متناسيين  اآلخر.  يُخَون  كالهما  العسكري.  الحكم 
على  وأن من حقهما  المشتركة،  األرض  الحق في حياة كريمة على 
المتحدة مساعدتهما في ذلك، وأن ال خيار  الدولي واألمم  المجتمع 

سوى الخيار السلمي وحقن الدماء.
القاعدة أو الشريحة األكثر في أي مجتمع يحبذون الحياة الهادئة 
سياسية،  قضايا  أي  يؤيدون  وال  السياسية،  المشاحنات  عن  بعيدًا 
والمحيرة  المربكة  التجاذبات:  عن  وبعيدة  مسالمة  حياة  يحبذون 

والمرهقة، من وجهة نظرهم.
المشروعة  وغير  المشروعة  الوسائل،  بكل  يدافعون  الذين 
الراديكاليون،  هم  بأهدافها،  يؤمنون  جماعة،  أو  قضية  أجل  من 
األمر،  يصل  وعندما  حاصل.  كتحصيل  الرأي،  في  متطرفون  وهم 

بالراديكاليين لمرحلة ترويع األمنين واستهدافهم، فنحن هنا، نتحدث عن اإلرهاب.
الشريحة الحاضنة والداعمة في تبني الدفاع عن وجهات النظر هذه أو القضايا السياسية في العموم 
ومعتقدات،  أفكار  أو  السياسية،  لألنشطة  تبعًا  األفعال  وردود  األفعال  في  يشاركون  الذين  النشطاء،  هم 

يؤمنون بها...
االجتماعي،  التواصل  وسائل  ومع  والعقاب،  المحاسبة  ووسائل  قوانين  وجود  دون  المفرطة،  الحرية 
كلها عوامل ساعدت إلى حد كبير في إبراز وتغذية الراديكاليين ومتطرفي الرأي. أتاحت وسائط التواصل 
االجتماعي، ووفرت بكل يسر وسهولة، إمكانية الحشد الهائلة التي تحققت من خالله، إضافة إلى فقدان 
البوصلة نحو هدف قوي يجمع بين عموم الناس، مما ساعد من وصول األمر حد االنفالت؛ وهذا ما أدى 
إلى تغول وزيادة أعداد المنضوين تحت أمراء الحرب وسادة السالح والميليشيات. وجد المحايدون وخاصة 
السياسية  باألنشطة  خبرة  لهم  ليس  والذين  الغد،  في  األمل  والفاقد  العمل  عن  العاطل  الشباب  من 
السلمية وتقاسم السلطات، مدفوعون قسرًا، لتبني الخيار العسكري مع أحد الطرفين المتصارعين، دون 
فهم وإلمام كافٍ لما يترتب عليه ذلك لصالح البلد ومستقبله. تناقص عدد المحايدون الذين يحبذون 
الحياة الهادئة، بعيدًا عن الصراعات، ووجد البسطاء أنفسهم أمام ضرورة تبني أحد الخياران: دولة مدنية 
فيه  يرون  عسكري،  حكم  أو  مرات.  عدة  المسلحة  للمواجهة  وصل  وتحدٍ؛  صعوبة  من  يتخللها  ما  بكل 

الخالص، من وجهة نظرهم، لما تعانيه البالد من تشرذم.
تلفزيونية  محطات  سوى  أمامه  يجد  ال  الذي  البسيط،  الشارع  لرجل  ومحيرة  مربكة  الليبية  القضية 
تشجع على االصطفاف وتدفع له دفعًا. شباب يتناقشون مستقبل بالدهم، برغبة وحماسة صادقة، لكن 
ليست واضحة  األطراف في قضية  الشديد ألحد  التحيز  يعني  الهين؛ مما  باألمر  أي خيار هنا ليس  تبني 

المعالم.
سهولة توجيه الرأي العام من قبل البعض واستغاللهم لكي يوقدوا الحروب رجع بنا إلى الوراء ودفع 
بدرجة االحتقان في الشارع إلى أعاله ومكن بعض القوى التي خبا بريقها للرجوع بقوة متصدرة المشهد 

الذي يزداد تعقيدًا، وفق المعطيات، يومًا بعد آخر.
الواجب يحتم على الجميع وخاصة ممن )يوجهون الرأي العام ( زيادة درجة الوعي، وفهم حقيقة أسباب 
الخطاب  وتبني  األقل.  على  الحالية  المرحلة  في  الجدال،  محل  الخالفية  القضايا  كل  عن  والنأي  الصراع، 

المحايد البناء، الذي يجمع القلوب، قبل العقول.
نحتاج الكثير، لبناء وطن ودولة الجميع، ولعلها محاولة للتوضيح يتبعها إصالح.

في تواريخ الشعوب، ومسيرات تطورها ونهضاتها، ثقافيًا، وأدبيًا، 
ولمثقفين  لكتاب  بأسماء  رئيسة  محطات  الطريق،  على  تبرز،  وفنيًا، 
تلك  وتطوير  وتوطيد،  تصميم  في  متميز  دور  لهم  كان  ولفنانين، 
ليبيا،  وفي  والمؤرخون.  والنقاد،  الدارسون  عندها  يقف  المسيرات، 
أهم  أحد  الفقيه،  إبراهيم  أحمد  المبدع  واألديب  الكاتب  اسم  يظل 
منذ  الليبي  ــداع  واإلب الثقافة  تطور  تاريخ  في  الرئيسة  المحطات 

الستينيات من القرن الماضي وحتى اآلن.
مَعْلمًا  الفقيه،  إبراهيم  أحمد  الصديق  األستاذ  أعتبر  وشخصيًا، 
جيل  مرحلة  أبناء  من  ولغيري  لي  ومُعَلمًا  وعربيًا،  ليبيًا،  ثقافيًا 
غواية  درب  في  السير  منهم  اختار  من  بذلك  وأعني  االستقالل، 

الحروف، وعشق الكلمة، وامتلك عقله ووجدانه سحرُ اإلبداع.
فيه«  ماء  ال  »البحر  المعنونة،  األولى،  القصصية  مجموعته  كانت 
هيئة  مسابقة  في  األولى  بالجائزة  والفائزة   1965 عام  والصادرة 
قرأت من قصص  ما  أول  ليبيا، من ضمن  في  واآلداب  الفنون  رعاية 
قصيرة ليبية، وكان اسمه من ضمن أول من عرفت من كتاب ليبيين، 
على  وبتردد،  بخجل  قدميها،  تضع،  بدأت  قد  ليبيا  كانت  وقت  في 

أرض عالم اإلبداع العربي، الذي كانت، وقتذاك، قبلته القاهرة.
»البحر ال ماء فيه«، مجموعة قصصية متميزة، في أسلوبها، وفي 
من  بضفيرة  وجماليًا،  فنيا  اإلحاطة،  على  قدرتها  وفي  حكاياتها، 
التغير  في  آخذ  حياتي  واقع  سطح  على  تظهر  بدأت  التي  اإلشكاالت 
بعنوان  قصة  المجموعة  تلك  قصص  من  أذكر  زلت  وما  والتطور. 
بشكل  جراد،  أسراب  لغزو  تتعرض  ليبية،  قرية  تحكي عن  »الجراد«، 
كانت  مقاومة  طريقة  يبتدعون  القرية  سكان  لكن  لحياتها.  مهدد 
كفيلة بالقضاء على عدو جاءهم غازيًا، ومنذرًا بموتهم، والقضاء على 
قريتهم. وبدال من أن يأكلهم الجراد أكلوه. وحولت القصة إلى فيلم 

تلفزي، قام ببطولته الفنان المرحوم على القبالوي.
رواية  قــرأوا  ممن  كثيرين  لعل  العالمي،  األدب  مستوى  وعلى 
أمريكية اسمها »ايرل بيك« ربما يتذكرون  لكاتبة  الطيبة«  »األرض 
بظهور  سمعوا  حين  الصينية،  البلدة  تلك  بأهالي  ألم  الذي  الجزع 
سحب من الجراد، وكيف استعدوا لمواجهة عدوانها على محاصيلهم.

وألن الجراد يظهر ويغزو ويفتك على شكل مجاميع هائلة، تغطي 
الصناعات  مؤسسات  قامت  كبيرًا،  ضررًا  وتسبب  كبيرة،  مساحات 
اسم  عليه  أطلقوا  صاروخي،  سالح  باختراع  الغرب  في  العسكرية 
يحدثه  بما  ضــرره  في  شبيهًا  ليكون  وصنعوه  صمموه  ــراد«،  »ج
حيث  الثانية  العالمية  الحرب  خالل   ، مرة  ألول  وظهر،  الجراد.  غزو 
األلمان،  على  األخير  هجومهم  في  بكفاءة  الروسي  الجيش  استخدمه 

مما ألحاق خسائر فادحة بهم وبمعداتهم وقراهم وبلداتهم.
ويبدو أننا في ليبيا، رغم تقادم السنين، ما زلنا نعاني من مطاردة 
اسمها  يطاق،  ال  جحيم  إلى  حياتنا  وتحيل  تالحقنا،  ظلت  لعنة، 

»الجراد«.
باستخدام  العسكري  النظام  قام  االنتفاضة  خالل   2011 عام  في 
ورفعت  ضده،  تمردها  أعلنت  وبلدات  مدن  قصف  في  جراد  صواريخ 
راية محاربته بهدف إسقاطه. بعد ذلك دخلنا في نفق آخر، أشد عتمة 
بعضها  مسلحة،  جماعات  تقوده  جديد،  مسلسل  بداية  شهد  ورعبًا، 
والمال  السلطة  أجل  من  وخطير،  مرير،  صراع  في  دخلت  مؤدلج، 
ضررًا،  وأخطرها  أسلحته،  أحد  الجراد،  صواريخ  سالح  وكان  والنفوذ، 
وما  العالمي،  طرابلس  مطار  وتدمير  حرق  وكان  تدميرًا.  وأشدها 

يحيط به من أحياء سكنية، من أبرز نتائجه.
في  اجتمعت  قد  الجامع،  المؤتمر  وفود  تكون  أن  من  وبداًل  اآلن، 
البالد، وتخرجها  إلى تصميم خارطة طريق، تنقذ  غدامس، وتوصلت 
من النفق الذي دخلته منذ ثمانية أعوام، وجدنا أنفسنا، رغمًا عن كل 
الكريه،  المربع،  نفس  إلى  نعود  ودعائنا،  وصلواتنا  الطيبة،  نوايانا 
األول. وصرنا بداًل من التوافق الذي كنا نطمح إليه، نرى بالدنا تقاد، 
موسيقى  سماع  من  وبداًل  منها.  رجوع  ال  هاوية  نحو  وحقيق،  بحق 
غدامس  واحة  من  قادمة  القلوب  أجنحة  على  محمولة  الفرح  وأغاني 
نيران  لهب  على  محمولة  أخرى  حرب  طبول  دقات  وصلتنا  بالبشرى، 
صواريخ جراد، صارخة بالنذير. تدك بيوت ومنازل مدنيين، أمام سمع 

وأنظار ما يسمى باألسرة الدولية، وممثلها في ليبيا.
دعوة  وضواحيها،  طرابلس  في  حاليًا،  الدائرة  الحرب  ستكون  هل 

موجهة لفتح األبواب مشرعة أمام جيوش تدخل أجنبي؟

سالم الكبتي

عبدالرحمن بدوي .. الخروج من بنغازي

أبعدتهم أوطانهم فلجؤوا إليها وعاشوا في رحابها.
استهل د. بدوي نشاطه العلمي في كلية اآلداب إضافة 
إلى اشتغاله بالتدريس في قسم الفلسفة بمحاضرة قيمة 
 .1967 نوفمبر   15 األربعاء  مساء  العربية  الحضارة  عن 
على  حافظت  الذي  للكلية  الثقافي  الموسم  كانت ضمن 
إقامته كل يوم أربعاء منذ تأسيسها عام 1955. كان ذلك 
القارون  األساتذة  فيها  يشارك  رائعة  )بانوراما(  الموسم 
والزائرون وطلبتها أيضا ويتنوع ما بين محاضرات وندوات 
وأمسيات ثقافية وشعرية . كان ذلك اليوم من كل أسبوع 
بنغازي  ينتظره في  والثقافة  والعلم  للفكر  يوما مشهودا 
جميع المهتمين بالشأن العلمي والفكري. كان يقام في 
مدرج رفيق الذي يكتظ إلى حافته بالحاضرين والمشاركين 
والمتذوقين. كانت تلك األسابيع من السنوات فترة خصبة 
تلتهب بأنواع الفكر والعطاء والنقاش . لم يكن االمر أيضا 
يقتصر علي كلية اآلداب وحدها.. فثمة أنشطة مصاحبة 
الرياضية  واألندية  والحقوق  التجارة  كلية  في  مثلها 
وغيرها.  واألمريكي..  والمصري  الليبي  الثقافي  والمركز 
علميا  منارا  نشأتها  منذ  الجامعة  وكانت  بنغازي..  كانت 
واقع  في  أكدت  التي  الثوابت  احدي  وكانت  كلة  للوطن 
األمر أسس الهوية والوحدة الوطنية تلك األيام.. مثلها 
مثل الجيش الليبي والحركة الكشفية. ال جهوية وال قبلية 

وال تعصب مقيت وال أمراض أخرى.
محاضرة د. بدوي كانت أولي نشاطاته وإسهاماته في 
الموسم الثقافي الجامعي وأول لقاء عام يجمعه بالمهتمين 
بجهوده  تباعا  أسهم  وقد  الجامعة  وضيوف  والدارسين 
الجامعة والنهوض بمستواها  العلمية في تطوير مكتبة 
وأسندت إليه مهمة اصدار مجلة كلية اآلداب بعد توقف 
دام عشر سنوات )1958( والتي واصلت الصدور بإشرافه 
في عددها الثاني عام 1968فيما نشر خاللها الكثير من 
الدراسات والمقاالت عن بعض الفالسفة الليبيين القدامى 
العلمية  المقاالت  من  مجموعة  نشر  كما   . االغريق  أيام 
في مجلة الحصاد التي تصدرها شركة اسو في ليبيا وأدار 
تحريرها محمد عبدالكريم الوافي صديق د. بدوي وخريج 
 1961 عام  ببنغازي  الفلسفة  قسم  من  الثالثة  الدفعة 
والذي اتجه إلى التاريخ فصار مؤرخا ممتازا بروح الفيلسوف 

المتوهجة.
والواقع أن من كان وراء هذه الجهود والتشجيع وأخذ 
ليبيا  إلى  ودعوته  بدوي   . د  مع  والتعاقد  بل  المبادرة 
االستاذ عبدالمولى دغمان مدير الجامعة الليبية في تلك 
عميدها  كان  عندما  اآلداب  كلية  شهدت  الذي  الفترة 
علميين  ونموا  تطورا  مديرها  أضحي  التي  الجامعة  ثم 
وإداريين رائعين مفعمين بالحداثة والتحديث، حيث أتاح 
لفترة  موقوفة  وكانت  بالخارج  للدراسة  العلمية  الفرص 
من األعوام.. وابتعاث المزيد من المعيدين والتعاقد مع 
كليات  في  العالم  ربوع  األكفاء من  األساتذة  العديد من 
الجامعة في بنغازي وطرابلس وتشجيع المواهب الطالبية 
ثم الشروع في تنفيذ وإنجاز مخطط بناء المدينة الجامعية 
في ضواحي بنغازي التي اكتمل بناؤها عام 1973 وافتتحت 
رسميا في أبريل 1974.. وتشاء األقدار أن يكون مغيبا في 

سجون القذافي!!
قضي د. بدوي من حياته سبع سنوات في بنغازي وكان 
خالل وجوده أستاذا في الكلية يقوم بسكرتارية مجلسها 
وتدوين محاضرة ولوحظ تمتعه الهائل بحافظة قوية لكل 
قرارات المجلس السابقة وتنسيقة لتلك المحاضر . لم يكن 
كثير االختالط بأحد في الكلية إال فيما ندر بينما يالحظ 
عليه وحدته الدائمة في الجلوس بمفرده بحديقة الكلية 
أو في قاعة المكتبة العامة التي كثيرا ما يرتادها لالطالع 
أغلب األوقات والبحث في مراجعها، وكذا في القاعة التي 
تضمه مع غيره من أساتذة قسم الفلسفة الذي صار رئيسا 
له. لكنه أحيانا يقطع هذا الروتين بالتردد بين حين وآخر 

على مقر لجنة جمع التراث بكلية اآلداب.
نقاشاته  بعض  ــر  .أذك اللجنة  لتلك  سكرتيرا  كنت 
واهتمامه بتراثنا الشعبي الليبي. كان يتابع ويهتم بأغانينا 
الشعبية ويستمع إليها. وكان معجبا بأغنية شادي الجبل 
غالي..  للي  روح  يا  نرسلك  )انريد  الليبي  الغناء  رواد  أحد 
تشيلي سالمي وتشرحيله حالي(. وكثيرا ما وصف صورتها 
وجودية  تحوي  بأنها  مشيرا  فلسفية  بطريقة  الفنية 
وفلسفة وجماال وروعة في استعمال )الروح (. ذكر هذا غير 
مرة وسمعته يؤكد بحضوري شغفة وإعجابه باألغنية في 

ذلك الشتاء
بعد إعالن استقالل ليبيا بأسبوع نشر د. عبدالرحمن 
بدوي أستاذ الفلسفة في جامعة فؤاد األول التي أضحت 
جامعة القاهرة فيما بعد مقاال في صحيفة اللواء الجديد 
)ليبيا  عنوانه   1951 ديسمبر   31 اإلثنين  يوم  الصادرة 
وليدة المناورات االستعمارية( أكد فيه أن الدولة الليبية 
منذ  عليها  مقضيا  االستقالل  مشوهة  ولــدت  الناشئة 
البداية. وأنها ستكون تحت االحتالل البريطاني واألمريكي 
والفرنسي ثم ناشد في نهاية مقالة رجال الجامعة العربية 
القابعون قريبًا منه على ضفاف النيل عدم قبول ليبيا عضوًا 
ممثاًل  البريطاني  للنفوذ  تزيد  ال  حتى  الجامعة  تلك  في 

جديدًا في رحابها!!
إال  الواقع  في  السياسة  تستغرقه  لم  الفلسفة  أستاذ 
بعض المرات. لم تكن مقاالته السياسية أكثر من مقاالته 
وهمومه الفلسفية. اختير بعد يوليو 1952 عضوًا في لجنة 
ممثاًل  كان   .1954 دستور  بوضع  كلفت  التي  الخمسين 
 . غبريال  يواقيم  اآلخر  زميله  مع  الجديد  الوطني  للحزب 
وصاغت   1954 أغسطس  في  أعمالها  من  اللجنة  فرغت 
مشروع الدستور وكان مصيره صندوق القمامة في خاتمة 

المطاف!
وما كان يدري د. بدوي أنه سيصير بعد ستة عشر عامًا 
من ذلك المقال.. أستاذًا مرموقًا في الجامعة الليبية في 
بنغازي التي شهدت إعالن االستقالل الليبي ويظل بها إلى 
غاية أبريل 1973. كانت األقدار قد رمته خارج مصر وعاش 
فترة في باريس مدرسًا في السربون بفعل ظروف عديدة 
عقب  مصر  بالده  في  العالي  التعليم  بها  مر  له  ترق  لم 

يوليو 1952 كما ذكر بنفسه في سيرة حياته.
على  الواقعة  الدقهلية  بمديرية  شرباص  قرية  في 
بدوي  بدوي  )عبدالرحمن  ولد  النيل  عند   196 الكيلو 
محمود( فجر اليوم الرابع من فبراير 1917 في أسرة ثرية 
أخوته  ثامن  وكان  الزراعية..  والفدادين  األطيان  تمتلك 
ليصبح  الوالد  أبناء  بين  عشر  والخامس  ألمة.  وأخواته 
على  ولــدًا. حصل  وعشرين  واحــدًا  األســرة  تلك  مجموع 
المصرية  بالجامعة  الفلسفة  قسم  من  اآلداب  ليسانس 
الماجستير  على  حصل  ثم  بها  معيدًا  وعين   1938 عام 
من الكلية نفسها في نوفمبر 1941 عن رسالته )مشكلة 
الموت في الفلسفة المعاصرة( بتقدير ممتاز. كانت لجنة 
المناقشة مكونة من الشيخ مصطفى عبدالرازق والدكتور 
مناقشتها  وتمت  مذكور.  إبراهيم  والدكتور  حسين  طه 

باللغتين العربية والفرنسية.
في شهر مايو 1944 وكانت الحرب العالمية الثانية تدق 
الدكتوراة في  نال درجة  الدنيا  األبواب والجدران باتساع 
الجامعة ذاتها عن رسالته )الزمان الوجودي( وناقشه أيضًا 
في موضوعها إضافة إلى مصطفى عبدالرازق وطه حسين 
األستاذ باول كراوس. استهوته الوجودية كثيرًا وهام بها 
ينهجون  الذين  تالميذه  له  وصار  النظير  منقطع  هيامًا 
قسم  ورأس  بالكلية  التدريس  في  عمل  المذهب.  نفس 
مشاركته  انتهاء  وبعد  شمس.  عين  جامعة  في  الفلسفة 
في لجنة الدستور عام 1954عين ملحقا ثقافيا لمصر في 
الرسمية  المناصب  التواصل مع  انقطع عن  سويسرا. ثم 
وتفرغ للعمل العلمي في مصر وانتدب الحقًا للتدريس في 
له.  باريس مالذا ومستقرا  أضحت   .1967 عام  السربون 
المعالم والمقاهي والصحف والنقاشات والجدل . استغرقته 
باريس بالكامل. فيما تواصلت جهوده العلمية فوضع أكثر 
من ثمانين مؤلفا ما بين تحقيق وترجمة وكتابة معظمها 

في الفلسفة.
وصل د. بدوي إلى بنغازي في سبتمبر 1967. ومباشرة 
حرب  تداعيات  كانت  االستقالل.  شارع  في  الجامعة  إلى 
يونيو لم تزل ساخنة في بالده ومنطقة الشرق األوسط. 
الفلسفة  أمامها  تصغر  التي  واإلحباط  والحزن  الهزيمة 
بالمشاعر  تمور  كانت  التي  أيضا  ليبيا  وفي  والكلمات، 
القومية إعجابا بعبدالناصر رغم الهزيمة.. وصدمة البعض 
أو خيبة األمل المريرة التي حصلت إثر زلزال الحرب فيما 
وستة  مائة  وعددهم  )الثائر(  الشباب  من  مجموعة  أودع 
السجن ومثلوا أمام المحكمة بتهمة تكوين تنظيم سري 
ومحاولة قلب نظام الحكم وكان المتهم األول في القضية 
من خارج ليبيا الدكتور جورج حبش وآخرون من فلسطين 
ولبنان. كانت الجامعة الليبية ملتقي رائعا للحوار واألفكار 
والحرية األكاديمية واألساتذة الكبار من المنطقة الذين 

المكتب وفي لقاءات جمعتنا معا بشقة د. عمرو النامي حيث 
كان يسكن في العمارة نفسها وربما ذكر ذلك آلخرين في 
التراث  من  واقترابه  هذا  إلى  وإضافة  مختلفة.  مناسبات 
عالقات  فثمة  واألستاذ  الفيلسوف  برؤية  الليبي  والفن 
علي  األساتذة  مع  الكلية  إطار  وخارج  بنغازي  في  جمعته 
بوهدمة وعبدالمولى لنقي وأبوالقاسم بن دادو وسليمان 
تربل ود. باسيلي خزام ود. مراجع الغناي ود. عمرو النامي.

في مصر من  يدور  بما  واهتمامه  متابعته  أيضًا  أذكر 
خالل الصحف التي تصل من هناك إلى بنغازي التي يستهل 
اطالعه عليها بقراءة صفحة الوفيات بعناية ودقة وكأنه 
العالي  وأذكر إحساسه  أو حبيب هناك،  يتوقع موت عزيز 
بالوقت في محاضراته وكل نشاطاته العامة والخاصة. وقد 
عليه  لكنه استعصى  الشعر في مطلع شبابه  حاول نظم 
)مرأة  بعنوان  وحيدا  ديوانا  أصدر  أنه  رغم  يبدو  ما  علي 
نفسي(. كان شعرا جافا ال حياة فيه أو أحاسيس رقيقة أو 
تجاوب مع قضايا معينة. حدث ذلك في بداية األربعينيات 
اهتمامه  أيام  وساخرة  حادة  بمقالة  قطب  سيد  وتناوله 
بالنقد لعلها كانت سببا رئيسا في توقفه عن قول الشعر.. 

فأراح واستراح!!
ما حدث في  له  أن يحدث  د. بدوي وغيره  يتوقع  ولم 
ابريل 1973. كان الرجل غير معني بالشؤون الداخلية في 
ليبيا من قريب او بعيد وقد وصل إليها بتعاقد رسمي للعمل 
األيام  تلك  للقذافي  زوارة  خطاب  لكن  بجامعتها  استاذا 
طاله مباشرة. تحركت السلطات األمنية بناء علي ما ورد 
في أحد نقاطة من تصفية المرضي وأعداء الشعب وأنهم 
ال يستحقون الحرية وتعقبت كل أصحاب الرأي والمثقفين 
ومن لديهم قيودات أمنية قديمة كانت طي النسيان منذ 
كتابة  في  والتفنن  الجديدة  المالحقة  إلى  اضافة  فترة 
التقارير والوشايات ووضعتهم جميعا رهن االعتقال وكان 
من بينهم د. عبدالرحمن بدوي. وكان ذلك خطأ جسيما 
في حقة باعتباره يتمتع بحق الرعاية واالستضافة وقد وقع 
اعتقاله ظهر األربعاء 18 أبريل 1973 وأطلق سراحه يوم 
السادات  أنور  الرئيس  1973 بتدخل من  مايو   5 السبت 
مصر.  في  تالميذه  لدى  قاسية  فعل  ردود  ذلك  وأحدث 
فتشت شقته وربما صودرت منها بعض األوراق والكتب 
وقد تردد بأن تقريرا من تلميذ لبدوي في قسم الفلسفة 
كان يتعامل مع وحدة االتحاد االشتراكي بالكلية هو الذي 
المنحرف  الفكر  أصحاب  من  واعتبره  المعتقل  إلى  قادة 
ودعاة الوجودية واإلباحية في المنطقة.. أستاذ يشي به 
تلميذه. تلك سمات عصر القذافي. ظل د. بدوي في أحد 
مراكز الشرطة وحقق معه وسئل عن مستواه العلمي ثم 

نقل إلى سجن الكويفية شرقي بنغازي حتى خروجه.
والواقع أن الجامعة الليبية وقفت موقفا كريما وشجاعا 
بطريقة  وتوديعه  وتسفيره  كاملة  حقوقه  بتسديد  معه 
ذلك  بها  والعاملين  لمسؤوليها  يحسب  أمر  وهو  الئقة 
الهادي  ود.  رئيسها  الشيباني  التومي  عمر  د.  الوقت.. 
بولقمة وكيلها وغيرهما من الموجودين بالجهاز اإلداري 

الممتاز في الجامعة.
وإيران  الكويت  في  بدوي  د.  عمل  ليبيا  مغادرته  بعد 
وأقام من بعد في فرنسا وأنجز كتابين مهمين بالفرنسية 
ضد  القرآن  عن  و)دفاعا  محمد(  النبي  عن  )دفاعا  هما 
منتقديه( صدر األخير مترجما منذ فترة قريبة. ثم عاد إلى 
في  بالقاهرة  ودفن  توفي  حيث  بها  واستقر  مصر  بالده 
يوليو  لثورة  الخمسون  الذكرى  كانت   .2002 يوليو   23
التي تقاطع معها قد حلت وتم االحتفاء بها على مدار أيام 

متواصلة.
عام 2000 أنجز د. بدوي كتابا من جزءين عن سيرة 
حياته صدر في بيروت. كان خالله من الغالف إلى الغالف 
االعتزاز  حدود  أبعد  إلى  بنفسه  ومعتزا  وغاضبا  ساخطا 
بين  فيها من  بدرجة  وأقرانه  أساتذته  الكثير من  وشوه 
السطور حقدا كثيرا ال يتسق وشخصيته العلمية الكبيرة 
وقد  والتجريح،  بالنقد  وتناولوه  كتبة  فيما  العديد  والمة 
نالت ليبيا البلد الذي رحبت به في جامعتها الكثير من هذا 
التشوية، ولوحظ بأنه لم يعرف الكثير من جوانب المجتمع 
الليبي معرفة دقيقة رغم السنوات السبع التي عاشها في 

بنغازي.
.. وتلك أمة قد خلت.

كان يدري د. 
بدوي أنه سيصير 

بعد ستة عشر 
عامًا من ذلك 

املقال.. أستاذًا 
مرموقًا في 

الجامعة الليبية 
في بنغازي التي 

شهدت إعالن 
االستقالل الليبي 

ويظل بها إلى 
غاية أبريل 1973

كان د. بدوي  غير 
معني بالشؤون 

الداخلية في 
ليبيا من قريب او 
بعيد وقد وصل 

إليها بتعاقد 
رسمي للعمل 

استاذا بجامعتها 
لكن خطاب 

زوارة للقذافي 
تلك األيام طاله 

مباشرة.

السيبة ومخزن الغنيمة

في كتابه مبادئ االستراتيجية العسكرية يستند ج ج. 
تعمل  االستراتيجية  »إن  لكالوسفيتز  قول  على  فيييجر 
على توطيد نقطة في مكان ما وفي زمان ما، وأن عددًا 
الزمان«  المكان وفي هذا  القوات متوجهة في هذا  من 
مشكالت  تتناول  »االستراتيجية  بأن  فيييجر  ويضيف 
والمكان  القوة  من  تتألف  والتي  والــحــرب  الــصــراع 
والزمان. وهي في معناها العام عبارة عن فن التوظيف 
تأمين  أفضل  أجل  من  العسكرية،  للقوات  المباشر 

وحماية للحصول على أهداف الحرب«.
الجنرال بوفر اشتهر عندي بجملة وردت في كتابه: بناء 
المستقبل، ال تزال عالقة بذهني: »أن العملية العسكرية 
السياسة«.  أهــداف  لتحقيق  توصّل  اللي  القوة  هي 
هناك  يكون  التاريخ  نزاعات  أغلب  في  أنه  والمعنى 
 political« سياسية  عملية  على  يقوم  استراتيجي  مبدأ 
 ،Operations عمليات  تتخّللها  مركزية   »process
بالعملية  لترجمتها  أميل  أنا  حربية.  أعمال  ضمنها  من 
العسكرية »Military operation« ومضطر أن أستدعي 
بـ»الحركة«  لمقاربتها  قرووسطيًا  مغاربيًا  مصطلحًا 
السلطة  مركز  السلطاني  المخزن  لنفوذ  مؤقت  إلظهار 
على السيبة أو المناطق الخارجة عن نفوذه أو المتخففة 
منه. نقلب موضعيًا التعريف لتوصيف الهجمة االحترابية 
على إقليم طرابلس 4 أبريل 2019 لقائد مسمى الجيش 
يفتقد  جيشًا  الليبي  الشرق  في  يتوّهم  الذي  الوطني. 
النظامي، ووطنيته متماهية مع  الجيش  ألدني مقومات 
طموحات قائده، الذي وصفه بحصافة كاتب في صحيفة 
إسماعيل  لرواية  استدعاًء  له  مقال  في  الليبية  الوسط 
العاصمة  مستهدفًا  الميت.  الجيش  بجنرال  كادريه: 
بشرية  جغرافيا  تحدّدها  ال  سيبة  من  منطلقًا  المركز 
اإليطالي  البيان  قطعية  من  يجعل  مما  طبوغرافية.  أو 
إلى  يدعو  كونه  للسخرية،  مدعاة  هجوم  رفض  في 
»الفتح  شعارها  التي  العسكرية،  للعملية  الفوري  الوقف 
قيادة  باسم  المهاجمة  القوات  تعود  وأن  المُبين« 
التي  المعروفة  غير  السابقة  مواقعها  إلى  إيّاها  الجيش 

انطلقت منها.
الهجوم  استراتيجية  تتلخص  هارت.  ليدل  كتاب  في 
غير المباشر بأنها تهدف إلى مفاجأة الخصم من ناحية 
ال  العدو  يتوقعها  جهة  من  الهجوم  ألن  متوقعة،  غير 
حملة  ربما  المقاومة.  على  قدرته  فتستمر  عليه  يؤثر 
الهجوم  لحركة  األدنى  الشروط  توّخت  المبين  الفتح 
على  فالحملة  هــارت.  إليها  ألمح  التي  المباشر  غير 
بقوات  يجعلها تصطدم  الذي  المسار  تحاشت  طرابلس 

لتنظيم  الليبي، عبر عضويته  الجيش  قائد مسمى  حبك 
الجهات  مع  تواصالت   1969 سبتمبر  انقالب  ضباط 
سمح  عندما   ،1973 عام  إلى  يمتد  تاريخها  الخارجية 
ضباط  من  غيره  دون  شخصية،  ألسباب  المصريون  له 
مبدئهم  أمام  ُأحرجوا  الذين   ،1969 سبتمبر  انقالب 
 ،1973 أكتوبر  حرب  في  الرمزية  بمشاركته  الوحدوي 
االتحاد  في  العسكري  التأهيل  ببرامج  التحاقه  ثم 
السوفياتي، باجتيازه دورة قيادة الفرق؛ وبعدها سقوطه 
أسيرًا في حرب تشاد الذي ألجأه لالنضمام لجبهة إنقاذ 
فرجينيا  والية  في  واإلقامة  أميركا  إلى  واللجوء  ليبيا 
األميركية.  االستخبارات  وكالة  نظر  تحت  عامًا  عشرين 
آخر المتواصلين معه الفرنسيون الذين راهنوا عليه في 
أن يتبنى مصالحهم إزاء منافسيهم األوروبيين في ليبيا 
البريطانيون لصالح مصراتة  التي تخلى عنها  عبر برقة 
الدكتاتوري  النظام  سقوط  بعد  ما  حقبة  في  النافذة 

بالثورة الشعبية 2011.
في البيئة التي نشأ فيها جيلنا المولود مع االستقالل 
الكتب  باقتناء  الثقافة  إلى  التوّجه  1951، يكون  الليبي 
محكومًا بالصّدف، التي وجّهتني إحداها ذلك اليوم من 
عام 1971 وأنا في طريق مشيي من بيتي إلى المدينة، 
رماها  كتب  ُكدس  محاديه  قبع  حيث  عمارة  مدخل  إلى 
أحد السكنة، وأعتقد أنه عسكري من بلدٍ عربي مشرقي 
تمت االستعانة به في الجيش الليبي الذي صار مفتوحًا 
بسبب التوجه الوحدوي أمام الخبرات العسكرية العربية. 
وتاريخها  االستراتيجية  كتاب  عناوينها:  فيها  لفتني  ما 
في العالم لـ ب هـ. ليدل هارت، وكتابان للجنرال آندريه 
الكتب  هذه  المستقبل.  وبناء  الثورية،  الحرب  بوفر: 
الهتمامي  أسست  بها  فرحًا  التقطها  التي  المرمية 
أبرز  من  صار  الذي  العسكري  المجال  هذا  في  بالقراءة 
اهتمامات جيلنا الصاعد في المجتمع الليبي الذي هيمن 
 .1969 عام  الملكية  على  انقالبهم  بعد  العسكر  عليه 
وفي عام 1979 انتدبت ليوم واحد من عملي بالمنشأة 
العامة لنشر الكتب، إلى الكلية العسكرية للمساعدة في 
تصنيف كتب وُرّدت للمكتبة، وبمحض الصدفة التقيت 
بضابط كان يسبقني بعام زمياًل أجبره الدكتاتور الليبي 
الشهادة  على  حصوله  بعيد   2011 عــام  المُسقط 
الثانوية، على التوجه للعسكرية بعد لقاء بطالب مدرسة 
معلمّ  أنه  الضابط  أخبرني   .1973 صيف  النجار  علي 
بالكلية، وأنه إللمامه بالفرنسية غالبًا ما يكون مترجمًا 
في  للمحاضرة  الكلية  تستدعيه  الذي  بوفر  آندريه  عن 

طالبها من الضباط .

التسليحية  القوة  في  تضاهيها  التي  مصراتة  مدينة 
شهدناه  كما  المعركة  حسم  في  تفوقها  بل  والحجم، 
سرت  داعــش  على  الــمــرصــوص  البنيان  حملة  فــي 
والعزيزية،  وصبراتة،  غريان،  في  لتكون  عليها  والتفت 
بصمات  بجنزور.  طرابلس  غرب  مشارف  على  تصل  بل 
ستارها  كشفت  والتي  واضحة  هنا  الروسية  االستشارة 
بأن  البريطانيتان،  تلغراف«  وذي  صن،  »ذي  جريدتا 
االستخبارات  وكالة  ضباط  من  عشرات  أرسلت  موسكو 
»سبيتسناز«،  قوات  من  وعناصر  الروسية  العسكرية 
وهي وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش الروسي، إلى 
الشرق الليبي الذي تهيمن عليه قوات الكرامة بمسمى 
تدريب  بمهام  يقومون  الــروس  وأن  الليبي،  الجيش 
خاصة  عسكرية  روسية  شركة  غطاء  تحت  ومراقبة، 
تسمى )مجموعة فاغنر(، لها مقرات في بنغازي وطبرق. 
التفاهمات  بعض  وإبرام  الروسية،  االستشارة  بصمات 
مع الجماعات المسلحة من بقايا جيش النظام المُسقط 
دفعا  طرابلس،  بمحيط  المحلية  والقبائل   ،2011 في 
قائد مسمى الجيش الليبي إلى أن يعتقد خطأ أن دخوله 
في هذا التوقيت سيجعل كافة األطراف ترتبك لصالحه، 
سيطر  التي  المواقع  خسارته  بدليل  يحدث  لم  ما  وهو 

عليها سريعًا، باإلضافة آللياته العسكرية.
في  األوســط  الشرق  معهد  موقع  نشره  مقال  في 
أبريل   26 الخميس  الوسط  بوابة  ترجمته  واشنطن، 
المبعوث  واينز،  جوناثان  يذكر  الليبية  الوسط   2017
مُسمى  قائد  التقى  أنه  ليبيا،  إلى  السابق  األميركي 
الجيش الليبي في األردن واإلمارات، وعقد معه جلسات 
طويلة في النصف الثاني من 2016، وأنه أبلغه بصراحة 
لهم،  قيمة  ال  الليبيين  السياسيين  جميع  بأن  »برؤيته 
وأن  ليبيا،  في  االستقرار  إلرســاء  الوحيد  السبيل  وأن 
بما  منها،  كافية  مساحة  أكبر  على  بالقوة  السيطرة 
يجبر البقية على قبول سلطته. وأنه سيقوم بعدها بحل 
الحكومة واألجسام التشريعية، وتعيين حكام عسكريين 
في المدن، ومدنيين لتولي مسؤولية التعليم والخدمات 
للديمقراطية،  مستعدة  الدولة  تصبح  وعندما  الصحية، 
وذكر  الثكنات«.  إلى  بعودتهم  سعيدًا  سيكون  بعدها 
اإلخوان  أن  من  سيتأكد  إنه  الدولة،  »لتأمين  أيضًا: 
واإلرهابيين  اإلسالميين  والمتشددين  المسلمين 
وأتباعهم في المنفى أو السجون أو المقابر«. هنا يبدو 

مكمن النقص وفداحته.

الجنرال بوفر 
اشتهر عندي 
بجملة وردت 

في كتابه: بناء 
املستقبل، ال تزال 

عالقة بذهني: 
»أن العملية 

العسكرية هي 
القوة اللي توّصل 

لتحقيق أهداف 
السياسة«.

في كتاب ليدل 
هارت. تتلخص 

استراتيجية 
الهجوم غير 

املباشر بأنها 
تهدف إلى مفاجأة 
الخصم من ناحية 
غير متوقعة، ألن 
الهجوم من جهة 

يتوقعها العدو 
ال يؤثر عليه 

فتستمر قدرته 
على املقاومة.

االصطفاف القسري في ليبيا

نورالدين خليفة النمر

تتنوع اهتمامات األفراد 
داخل املجتمع الواحد، 

أيًا كانت ثقافته، 
وتتمايز أفكارهم.

ألن الجراد يظهر 
ويغزو ويفتك على 

شكل مجاميع هائلة، 
قامت مؤسسات 

الصناعات العسكرية 
في الغرب باختراع 

سالح صاروخي



رأي 11

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة الرابعة
العدد 178

اخلميس
12 من شعبان  1440 هــ

رأي18  أبريل 2019 م 11

فعال.. أين يذهب العقل؟!

المقالة المذكورة.
الليبيون  اختاره  الذي  السياسي  المسار  ووفق  لي،  بالنسبة 
بعد سقوط النظام، وبناًء على القرار رقم )20 سنة 2015(، الذي 
النواب  مجلس  رئيس  الليبي،  للجيش  األعلى  القائد  بموجبه  قرر 
المنتخب من الليبيين، ترقية رقم/ 519 / لواء خليفة بالقاسم حفتر 
إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائدًا عامًا للجيش الليبي، 
التشريعات  في  عليها  المنصوص  االختصاصات  كافة  ويتولى 
واحد  بجيش  تقول  معها  سأكون  التي  الشرعية  فإن  النافذة. 
موجود على األرض الليبية وفق المسار الذي اخترناه، تحت تسمية 
العربي  »الجيش  المقالة  في  ورد  كما  وليس  الليبي«  »الجيش 
الليبي« ألن القرار الصادر عن رئيس أعلى سلطة تشريعية باعتباره 
في  فقط،  الليبي«  »الجيش  تسمية  يذكر  للجيش  األعلى  القائد 
مخولة  غير  أخرى  جهة  ألي  يحق  ال  المسار  هذا  على  وبناء  نصه. 
الجيش  هذا  ينتقد  قد  شرعيًا،  ويكون  جيشًا  تشكل  أن  دستوريًا 
حيال سلوك بعض منتسبيه أو حيال تحالفاته، أو حيال استخدامه 
لقوات مساندة، ولكن ال يمكن نزع تسمية الجيش عنه، وال يمكن 
أو من  التشريعية نفسها  السلطة  بقرار من  إال  الشرعية عنه  نزع 
سلطة أخرى ينتخبها الليبيون. لذلك بمجرد أن قرأت اإلدراج بعيني 
االثنتين ذهبت إلى الجيش الوحيد في ليبيا المتخذ بشأنه وشأن 
يقول  قد  انتخابها.  في  شاركتُ  التي  السلطة  من  قرار  قياداته 
قائل إن الواقع على األرض غير ذلك، وهذه ليست مشكلتي طالما 
اخترت المسار الدستوري الذي ُأقر بعد سقوط النظام مهما كنت 
معترضًا على الكثير من مخرجاته التي ال أوافق عليها، لكني مرارًا 
ذكرت أن علينا أن ندافع عن مجلس النواب )السيئ بالنسبة لي( 
ألنه الجسم الوحيد الذي يشكل امتدادًا للدولة المدنية ولالحتكام 
لصندوق االنتخابات الذي يحدد الشرعية، وفي هذه الحالة سيكون 
الحديث عن جيش آخر في المنطقة الغربية هو الناتج عن انتماءات 
ليس  ألنه  عمر،  أخي  ذكره  ما  آخر  إلى  قبلية،  أو  جهوية  أو  إثنية 

سيرة  لهكذا  الكتابة  هذه  لتعليل  االستهالل  لكن  مجنون، 
يبدو حشو زائد يبينه السرد المتتالي بأنه من لزوم ما يلزم 
فال طائل منه وان حذف وولجنا الرواية السيروية دون ذلكم 
التعليل فال جناح على الرواية وال الراوي العليم ومن هذا هي 

زوائد وحشو الكاتب المهجوس بالسببية.
كما هو تزيد الباحث في جنسية الرواية التي كاتبها يمني 
فينسب للرواية جنسية فتابت وتصبح )هُمْ( رواية يمنية وان 
مفردات  نجد  فإننا  زمانا  وال  للمحكي  محددا  مكانا  نجد  لم 
كـ)القات( ومصطلحات كـ)المقايل( فإن لم نكتفِ فإن أسماء 

أمكنة كفيلة بذلك متى ما استعنا بالخرائط والتضاريس.
إنسان  وجنسيته  مجنون  نفس  الحق  الرواية  تضاريس 
مسكنه نفسه غائب عن المسكونة والساكنين فيها، والراوي 
في صيغة ضمير المتكلم يتدفق في سرد كما مونولوج، أما 
حياة  ال  وما  الحية  الكائنات  كل  وبين  بينه  فتتم  المحاورة 
له دون حواجز. التعليل الدرامي لهذه الحال يسربه السارد 
محكومة  تبدو  الني  األولى  نشأته  منذ  البطل  عبر صيرورة 
في صرامة قاتمة بمحيط ميت كائناته ال معقولة، بذا بطل 
والزمان  المكان  المجنونة علته في  الشخصية  رواية  )هُمْ( 

اللذين وُلد فيهما.
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رواية )هُمْ( مرصودة بعالم فانتازي واقعي ال فاصل فيه 
بين المعقول والال معقول في تفاصيله ومجمله معًا، فالبطل 
جنونه،  يدرك  ال  مجنون  عالم  في  جنونه  يعيش  المجنون 
من  بالجنون  المدغم  العالم  هذا  يدغم  بسالسة  والسارد 
الرواية بوقائعها  إلى حالة تأخذنا  إلى آخر ومن حالة  حدث 
المجنون  العالم  لتكشف  جنونه،  وحالة  وبطلها  وواقعيتها 
فاصل  ثمة  ليس  حيث  البطل،  فيه  ويعيش  يعيشه  الذي 
البطل مع  المنولوج الذي هو حوار  الرواية والسرد بين  في 
ذاته ومع اآلخرين وبين النزر اليسير من الحوار الواقعي مع 

اآلخرين، فكل متسق وليس على خالف.
فيها  عالم  هوية  أنها  كما  الرواية  هوية  الجنون  هوية 
المكان والزمان ال معنى له بل الهوية ال معنى لها، ومن هذا 
لحالة،  السرد من حدث آلخر ومن حالة  يتسربل  الال معنى 
وطوعية  فالسالسة  الكاتب  إنشاء  أربك  التسربل  هذا  وعّل 
فيعيد  النص  مع  يشتبك  أحيان  في  جعلته  الشخصية  حالة 
تفلسف  لحظة  في  تأتي  التي  الجمل  خاصة  ويكرر،  النسج 
وعقلنت الال معقول. الرواية السيروية مقاربة للسيرة الذاتية 
ما هنا سيرة مجنون ما تمنح نفسها للكتابة دون عوائق البد 
منها عند الكتابة الروائية، التي ال قانون جازمًا لها لكن هذا 
ما يعني هنا واآلن أحكام النص وجمالياته التي تشدنا عن 

االسترسال المخل لجماليات الداللة.
في  والقارئ  الكاتب  على  يطبق  فخ  الداللة  جماليات  إن 
القارئ هذا  الكتابة ويغوي  كثير من األحيان، وعليه يسهل 

»بوابة  بموقع  المنشورة  العقل؟!«  يذهب  »أيــن  مقالته  في 
الوسط«، 14 أبريل 2019، يستطرد الزميل عمر الككلي لتوضيح 
على  التالي  إدراجه  على  المعلقين  بعض  فيه  وقع  الذي  االلتباس 
)القوات  عن  يتحدث  جيش  »أي  الـ»فيسبوك«:  على  صفحته 
إلى  نظرت  التعليقات  بعض  أن  معتبرًا  جيشًا«.  ليس  المساندة( 
المتقاتلين،  الطرفين  »يقصد  كان  حيث  واحدة،  بعين  المنشور 
المشير  )يتزعمه  الليبي  العربي  الجيش  نفسه  يسمي  فأحدهما 
)يتبع  الليبي  الوطني  الجيش  نفسه  يسمي  واآلخر  حفتر(  خليفة 
المساندة(.  )القوات  تعبير  يستخدم  منهما  وكل  الوفاق(  حكومة 
ومن خالل تحليله لطبيعة القراءة المتعجلة أو المنحازة يصل إلى 
أن »ثمة أشخاصا نابهين ومثقفين يتحلون بالموضوعية في تناول 
أو  إثنياتهم  أو  قبائلهم  أو  مدنهم  لكن  ومتنوعة،  متعددة  أمور 
أقاليمهم تتحول إلى »ثقوب سوداء« تلتهم موضوعيتهم وتغيبها 
أو  »القواعد«  بهذه  عالقة  ذات  مسائل  بطرح  األمر  يتعلق  عندما 
صوت  على  يعلو  صوت  »ال  الضمني:  الشعار  ويصبح  االنتماءات، 
قبيلتي أو إثنيتي أو مدينتي أو إقليمي«. وبغض النظر عن قابلية 
أن كاتبه كان  إال  االلتباس عنه  رفع  للجدل حتى بعد  اإلدراج  هذا 
المختزل بشكل  المفترض أن يتوقف أيضًا عند خطل اإلدراج  من 
قد يسيء الفهم، وال يحمل القارئ فقط مسؤولية القراءة الخاطئة، 
ألن ما أوضحه الككلي في المقالة كان قابعًا داخله ولم يظهر في 
في  القارئ  لتأويالت  بياض  مساحة  تترك  وقد  بأي شكل،  اإلدراج 
إخباريًا وتقريريًا  السياق  أو األدب عمومًا، لكن حين يكون  الشعر 
من  البد  عليها  نهائي  حكم  وإلقاء  راهنة  واقعة  بتوصيف  متعلقًا 
التوضيح حتى ال يقع االلتباس، وألني أحد المعنيين بهذه اإلشارة 
الذين اعتبرهم الزميل عمر غالبيتهم من »شطرنا الشرقي« أحببت 
العين  قراءة  عن  بعيدًا  شخصيًا  اعتبره  الذي  موقفي  أوضح  أن 
وجهة  عن  دفاعًا  الحوار؛  هذا  عبر  سأذكرها  وألسباب  الواحدة، 
نظري، وموضحًا تفاصيل أخرى قد ال تكون لها صلة بما ورد في 
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لما انتهيت من قراءة رواية )هُـم( للكاتب وليد أحمد الدباغ، 
أخذت استراحة بمشاهدة محطة تلفزيونية، تبث لقطات من 
عرض للموضة زاهٍ بجميالت رشيقات، لم أنتبه إال في الختام 
حيث  من  وجههن  تبين  كما  مختلفات  العارضات  أن  إلى 
اللون وبعض من مالمحه، لكن هذا لم يمكنني من إدراك 
جمهور  أيضًا  الحظت  -وكما  أني  انتبهت  بل  جنسيتهن، 
العرض- لم أهتم بذلك، فقد شدنا العرض والعارضات عن 
أية تفاصيل وتصنيفات خارج العرض. لكن بمراجعة بسيطة 
تبينت أن هذا مستحدث، أن ال يلفت االنتباه هكذا تنوع من 

جهة ومن أخرى أن ال يشدني التصنيف.
البياني  والرسم  والتفصيل  بالفصل  ولع  ثمة  سبق  فيما 
هذه  على  المبنى  التحليل  ثم  وملئها،  الخانات  ووضــع 
المرتكزات التي تبرز التباينات الجزئية وتفصل منها النتائج 

الكلية.
التصنيف،  الرواية متفكرًا في مسألة  إلى  أعادني  ما  هذا 
حيث كان النقد يلهج وينهج: نظرية الرواية المصنفة تحت 
والكالسيكية  الكالسيكية  المذهبية،  البنود  من  ما  بند 
الجديدة، الواقعية وما بعدها وما فوقها فاالشتراكية، رواية 

البطل والال بطل ثم السيكولوجية... حتى ما بعد الحداثة.
أشرنا  ما  فإن  التصنيف  في حكم  ما  ذلكم وحسب  ليس 
إليه يقسم الرواية وما في حكمها من فن إلى خصصتين، ما 
يختص بالشكل وما يختص بالمضمون أي المبنى والمعنى 
كما يصطلح آخرون، وكثيرا ما يأخذ هؤالء جماليات الداللة 
عن أولئك أصحاب جماليات المبنى، هكذا يعج صرح نظرية 
حول  وتصطرع  تشتبك  التي  والعبرات  بالنظرات  الرواية 

الرواية.
وكل هذا العجيج كثيرًا ما يدور حول المسألة محاذيًا النص 
دون أن يلجه، لكن من هذا كله ما يخرج عن السياق، فيساق 
في طريق ليست له طريقة حين يؤدلج النص بدواٍع قومية 

فالبحث في جنسيته على قاعدة أساسها جنسية كاتبه.
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ال  يمني  هو  الذي  الدباغ  أحمد  وليد  للكاتب  )هُمْ(  إن 
أعرف جنوبي أم شمالي وال أنه صنعائي أم تعزي، البتة سيرة 
الكاتب ال تعوزني إلقراء ولكل قارئ قراءة، قراءة النص التي 
إن  الذي  القراءة  فعل  كان  وقد  الحال  وفي  قراءة،  كل  تهم 
حدث فإن النص قد حقق ذاته، وكأنما لسان حاله أنا مقروء 
إذًا أنا موجود. هذا الوجود المتحقق كرواية أطروحته األساس 
أنها  والتصنيفات  التعريفات  كل  رغم  تبدو  التي  رواية  أنه 
رواية  أنها  نتحقق من  )هُم(  الطويل، وفي  الحكائي  السرد 
ألنها سرد حكائي طويل ما يتم في صيغة سيرويه، فالبطل 
المجنون يكتب سيرته كما يفترضها لصحفي طلب منه ذلك، 
والراوي العليم يتخذ من طلب الصحفي تعله لكتابة سيرة 

ناتجًا عن شرعية جسم يحق له دستوريًا تشكيل جيش بقياداته، 
خصوصًا وأن االتفاق السياسي الذي تمخض عنه المجلس الرئاسي 
ن في اإلعالن الدستوري، ووفق هذه الحالة فعمله خارج  لم يُضمَّ
ن فإن قراراته تتخذ بموافقة جميع أعضائه  الشرعية، وحتى لو ضمِّ
الذين يتمتع كل واحد منهم بفيتو خاص، وهذا ما لم يحدث في 

أي قرار اتخذه المجلس الرئاسي.
»قوات  أو  حفتر«  »قــوات  الجيش  هذا  على  يطلق  حين  أما 
»قوات  الجزيرة  قناة  تقول  كما  أو  الشرق«  »جيش  أو  الكرامة« 
ولسيادة  الليبيين،  إلرادة  إهانة  فهذا  حفتر«  المتقاعد  اللواء 
سلطاتهم الشرعية، وخياراتهم التي تمخضت عن انتخاب مجلس 
نواب يمثلهم، أصدر رئيسه، القائد األعلى للجيش قرارًا بتسميته 
)بالعقل  وعلينا  أعتقد  وكما  قياداته،  وبتسمية  الليبي«  »الجيش 
على  ونطلقها  اإلعــالم  وسائل  تسميات  نستخدم  ال  أن  وحــده( 

مؤسساتنا الشرعية التي سميت دستوريًا وقانونيًا.
أعادت أعلى سلطة تشريعية اللواء الذي أحاله المؤتمر الوطني 
ـ كسلطة تشريعية سابقة ـ على التقاعد، إلى الخدمة، ورقته إلى 
»اللواء  واإلصرار على قول  للجيش،  عامًا  قائدًا  وعينته  فريق  رتبة 
قوانين  وال  قرارات  ال  أن  يؤكد  الجزيرة  قناة  قبل  من  المتقاعد« 
نافذة في ليبيا إال ما توافق عليه السلطات في قطر التي مازالت 
والمقر  معظمها،  اتخذ  التي  الوطني  المؤتمر  بقرارات  متمسكة 
أمامه 200 تابوت، ورغم ذلك كانت تلك القرارات المجحفة نافذة 
الشرعية عنها،  رفع  انتقادها وليس  اعتراضنا عليها من باب  رغم 
سمح  الذي   »7 رقم  ــرار  و»وق السياسي«  العزل  »قانون  ومنها 
لميليشيات مدينة أن تهاجم مدينة أخرى لتصفية حسابات عمرها 
ورغم  القرار،  وهذا  القانون  هذا  سوء  رغم  لكننا  قرن.  من  أكثر 
غير  بأنها  لها  نؤرخ  أن  يمكننا  ال  التوابيت،  طريق  عن  الضغط 
سلطة  أعلى  اتخذتها  شرعية،  لكنها  سيئة،  قرارات  فهي  شرعية، 
يتحملوا مسؤولية  أن  الليبيين  وعلى  الليبيون،  انتخبها  تشريعية 

خياراتهم.
عما  أتحدث  أن  تجاوزًا  أردت  ما  وإذا  الشرعية،  يخص  ما  هذا 
الليبي  الجيش  بين  وبالعقل،  )تجاوزًا(  وأفرق  األرض  فوق  يحدث 
وبين الجماعات المسلحة في طرابلس التي معظمها ال يعترف بأية 
سلطة في الغرب أو الشرق، فإن هذا الجيش الذي تشكل في الشرق 
فورًا  بأن ينسحب  األمر  ولو جاءه  واحدة،  قيادة  أوامره من  يتلقى 
سينسحب، ولو جاءه األمر بأن يسلم جميع أسلحته إلى المعسكرات 
الثقيل  السالح  يحتكر  أن  الجيش  استطاع  بمعنى  فورًا،  سيفعل 
والمتوسط تحت إمرة قياداته في المنطقة المسيطر عليها، وخالل 
المناطق  في  يجمعه  أو  السالح  ينزع  أن  باستطاعته  واحد  أسبوع 
المسيطر عليها عبر أمر مكتوب يصدر من القيادة، وإذا ما تحدثنا 
بالعقل سنتساءل: أية قوة أو قيادة موحدة أو مرسوم من الممكن 
عليها  المسيطر  الغربية  المنطقة  في  ينزعه  أو  السالح  يجمع  أن 
يتزعمها  التي  المسلحة  والجماعات  الميليشيات  مئات  قبل  من 
مدنيون، ولكل جماعة والءاتها األيديولوجية أو القبلية أو اإلثنية 

أو المصلحية أو الجهوية أو الخارجية.
وإذا ما تحدثنا عن الواقع السياسي أو )الوطني العاطفي(، فإن 
للجيش معارضين في الشرق هم الفيدراليون سابقًا، االنفصاليون 
بنوايا  يتعلق  ما  أما  ليبيا.  لتقسيم  مشروعهم  يقوض  ألنه  حاليًا، 
الجيش أو قيادته فليس من العقل أو المنطق أن نحاكم شخصًا أو 
مؤسسة وفق الحدس أو النوايا أو توقعاتنا بما سيفعل مستقبال، 
حرصهما  عن  مرارًا  عبرا  العام  والقائد  األعلى  القائد  أن  خصوصًا 
على الدولة المدنية وحماية مؤسساتها واستحقاقاتها، وكما يقول 
المفترض  من  وهنا  بيه«  كتفه  حبل  يعطيك  »اللي  الليبي  المثل 
أن تكون معركة النخب: وحدة ليبيا التي ال تضمنها إال مؤسسات 
سيادية موحدة، ضمنها الجيش الشرعي وفق ما ذكرت، والحفاظ 
على مسار الدولة المدنية بكل ما يتعلق بها من استحقاقات وقيم 
حقوقية، دون أن تتوقف عن نقد المؤسسات الشرعية وأخطائها. 
بالعقل، ونؤسس  أن نخوضها  علينا  التي  أن هذه معركتنا  أعتقد 
وإن  حتى  وطريقه  ومخرجاته  االنتخابي  بالمسار  تمسكنا  عبر  لها 
كانت طريقا ترابية وعرة مليئة بالحفر والتعرجات، ألننا نعرف إلى 
التي  السريعة  المريحة  األوتوسترادات  عبر  وليس  تفضي،  أين 
تحاول أن تقترحها لنا مبادرات القوى ذات المصالح، لكننا ال نعرف 

إلى أين تفضي.
فنحن، حين بدأنا ثورة فبراير، كنا ال نعرف إلى أين تؤدي، لكننا 

كنا نعرف إلى أين ال تؤدي.

محل غواية التبسيط ومن ثمة الترويج، جنون )هُمْ( في أن 
هم ضمير الغائب عكاز الراوي ووتد السرد. هم ما ال يحاط وال 
يدرك،هم الغواية أال مدركة في النص، المطوح بها في ثنياه 
وتجاورها ككائن  )كن(  إلى  تحيل  التي  المفردة  والمبعثرة، 
مطلق ومقدرة مطلقة، داللة ال حد لها أي جمال الغائب ما 
ال كنه له، هذه الداللة الال داللة مطوح بها في النص في 
أضيق حيز، مفردة من حرفين )هُمْ( الضمير ما هو عنوان 
من  تتسردب  يلتقي  ما  وأخر  القارئ  يلتقي  ما  أول  الرواية 
أنها غائبة  والعكس، جماليات دالالتها من  إلى حالة  حدث 
غائمة، ومهمة القارئ التأويل ما هو هنا يكون تأويل مفرط 

أي متطرف في اختزال مخل: )الجحيم هو اآلخر(.
من لزوم ما يلزم االتساق بين الدال والمدلول لكن هنا 
يبدو )هُمْ( دال معلق في سماء السرد مفصول عن الداللة 
تسرح  كـ)مفردة(  إال  يتجلي  وال  الخفي  الحضور  من  ومكثر 

وتسوح رغم مركزيتها.
يتوكد  بالبطل  يحوط  ما  الجنون  على  الباعث  الجنون 
كداللة قوية كافية للرواية وللراوي دون هذا النتوء واإلفراط 
فيه، دون هذا التشوه فالمريض مريض وبه عوز جلي دون 

داٍع لهذا المتخفي في )هُمْ(.
كقارئ كنت رضيت بـ)هُمْ( كاسم للرواية.

وإن انفرطت في هذه فإنها لم تفرط فيما يمنحه الجنون 
من االرتكان إلى الفانتازيات والال معقول، وما منحه المحيط 
المعاش في جنونه والال معقوليته وبهذا اختزل السرد وحبك 
ونسج بما يلزم من خيوط وخطوط في تلوين لغة تهكمية 
ومقتضبة وجمل سلسة نثرية لم يختطفها الشعر ما للجنون 

أسلس وأسهل.
الراوي  المجنون  كان  وبذا  العليم  الراوي  يسترسل  ولم 
والسرد يتنقل ويتقافز مع الحالة وبها، وفي بعض الحاالت 
تقوم  فمثاًل  الحدث،  تلبس  الذي  بالغموض  القارئ  يربك 
قيامة القرية على البطل الذي جاءها مدرسا معطاء بعد لقاء 
تبلغه  لما  المدرس  البطل/  ويهرب  القرية  من  بفتاة  عابرا 
الفتاة بالخطر القادم وال يفصح السرد بالسبب لكن بمكنة 
وال  إفراط  دون  القارئ  يؤلها  حالة  وهكذا  التعليل،  القارئ 

تفريط.
رواية سيرويه تسرد حياة شخص منذ نعومة  إن )هُمْ( 
أظافره على حد حاد من هاوية االنفصال عن محيطه الذي 
يعيش حالة انفصال ما يشبه )الشيزوفرينيا(، وينمو وتنمو 
محاذيا  يعيش  من  )المجنون(،  يكون  حتى  االنفصال  حالة 
للجمع ولكنه مفرد كإفراد الجمل األجرب، الجرب مصاب كل 
القطيع دون أن يدرك أحد باستثناء )المجنون( من يتخيل أنه 

المطارد من )هُمْ( الذين ال يدرك كنههم أحد.
)هُمْ( تؤشر وال تفصح أو أن فصيحها فصاحة لم تدرك 

بعد وبيانها فادح...

 يصبح الشعار 
الضمني: »ال 

صوت يعلو على 
صوت قبيلتي أو 

إثنيتي أو مدينتي 
أو إقليمي«

 )
ْ

رواية )ُهم
مرصودة بعالم 
فانتازي واقعي 

ال فاصل فيه 
بني املعقول 
والال معقول 
في تفاصيله 
ومجمله معًا

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

أين يذهب العقل؟!

الحلم التركي
محمد عقيلة العمامي

»أي  إن  فيه  قلت   2019  /4  /12_ الجمعة  صبيحة  نشرته  إدراج  في 
من  مجموعة  نال  جيشا«،  ليس  المساندة‘‘  ‘‘القوات  عن  يتحدث  جيش 
أنه  إدراجي  في  رأت  التي  المدافعة  الردود  من  ومجموعة  االستحسانات 
غربها  )في  ليبيا  في  اآلن  القائم  الصراع  أطراف  من  واحدًا  جانبًا  يقصد 
تحديدًا( وهو قوات الكرامة. هؤالء المعلقون كانوا ينظرون بعين واحدة 
لمضمون إدراجي وليس بعينين اثنتين. ولنكن واضحين: غالبيتهم كانوا 
المتقاتلين،  الطرفين  أقصد  كنت  أنني  حين  على  الشرقي.  شطرنا  من 
فأحدهما يسمي نفسه الجيش العربي الليبي )يتزعمه المشير خليفة حفتر( 
وكل  الوفاق(  حكومة  )يتبع  الليبي  الوطني  الجيش  نفسه  يسمي  واآلخر 

منهما يستخدم تعبير »القوات المساندة«.
البعض، تمشيًا مع رغبتهم في الدفاع عن قوات الكرامة ]الجيش العربي 
الليبي[ وقيادتها، عللوا ذلك بأن المقصود فرق الكشافة وما في حكمها. 
وهو تعليل واضح الخطل، ألن فرق الكشافة والدفاع المدني واإلسعاف وما 
في حكمها، ال تسمى قوة مساندة، ألن لفظ قوة ينصرف إلى الداللة على 
القوة المقاتلة. أصوات أخرى، منها من هو أكاديمي متخصص في العلوم 
السياسية من شطرنا الغربي، قال إن المقصود قوة االحتياط. وهذا ليس 
صحيحًا. ألن مصطلح االحتياط، كما أكد ذلك عسكري صديق ذو رتبة رفيعة 
من شطرنا الشرقي، يعني »الذين أدوا مدة الخدمة العسكرية« اإللزامية، 
خدمتهم  عقود  أنهوا  الذين  العسكريين  علمي،  حسب  كذلك،  وتعني 
المؤسسة  تتبع  االحتياط  قوة  أن  يعني  الذي  األمر  الدولة.  مع  الموقعة 
العسكرية التابعة للقيادة السياسية للدولة وتأتمر بأوامرها، مثلما نتحدث 
في كرة القدم عن الالعب االحتياط، فهو منتم لنفس الفريق وتلقى نفس 
التدريبات ويُدخل من قبل المدرب )القائد العام للفريق( إلى حلبة الصراع 
عند الحاجة. وليس مشجعًا أو نصيرًا تطوع لمساندة الالعبين. كذلك هو 
الشأن في المدرس االحتياط. لكن مصطلح »القوات المساندة« هو إبداع 
ليبي ولدته حالة الفوضى القائمة وحركة التحالفات، ويدل على جماعات 
مسلحة مستقلة ال تتبع قيادة المؤسسة العسكرية المفترض أنها، بدورها، 

تابعة للقيادة السياسية التي تقود الدولة.
العقل،  غياب  إلىّ، على  بالنسبة  يدل  أعاله،  أوردته  الذي  النقاش  هذا 

حتى لدى بعض المتحلين بالتفكير العقالني، في منعطفات حادة.
قلت  السوداء‘‘«*  ‘‘الثقوب  و  »الموضوعية  عنوانه  سابق  مقال  في 

بالخصوص:
غير  لمجرياتها  تقييمي  يكون  أن  ينبغي  مثاًل،  الليبية،  الحالة  »في 
مدينة  أو  بعينها  قبيلة  إلى  انتمائي  أو  األيديولوجي  بتوجهي  محكوم 
محددة أو إثنية أو إقليم من أقاليم الجسد الليبي. فال ينبغي أن أستخدم 
جزءًا من  تكون  التي  بالجوانب  األمر  يتعلق  عندما  مختلفة  تقييم  معايير 

عواطفي«.
وأشرت في ذلك المقال إلى أن »ثمة أشخاصًا نابهين ومثقفين يتحلون 
قبائلهم  أو  مدنهم  لكن  ومتنوعة،  متعددة  أمور  تناول  في  بالموضوعية 
أو إثنياتهم أو أقاليمهم تتحول إلى ‘‘ثقوب سوداء‘‘ تلتهم موضوعيتهم 
أو  ‘‘القواعد‘‘  وتغيبها عندما يتعلق األمر بطرح مسائل ذات عالقة بهذه 
االنتماءات، ويصبح الشعار الضمني: ‘‘ال صوت يعلو على صوت قبيلتي أو 

إثنيتي أو مدينتي أو إقليمي‘‘«.
وختمت المقال بالتأكيد على أن هذا »يخل بمسؤولية المثقف الكاتب 
العلمية  باألمانة  الحقيقة، ويخل، ليس  االقتراب من  التنوير ومحاولة  إزاء 

فقط، وإنما أيضًا بالمسؤولية الوطنية واإلنسانية«.

التاريخ  من  حقائق  تناولت  »الكراكوز«  عنوانها  رواية  لي  صدرت   2002 سنة 
من  إليه  وصلنا  ما  أن  مقتنعًا  زلت  ما  ألنني  ساخر،  بأسلوب  قدمتها  العثماني 
تخلف سببه أننا ظللنا نحو 600 سنة مجرد كائنات ال عالقة لها باإلنسانية في 
مزرعة سالطين ال همَّ لهم سوى جمع الضرائب وإرسالها إلى »الباب العالي«. 
لم يكن هذا، بأي تفسير، تحاماًل على اإلسالم، ولكن لحكم األغوات وسالطين 
ال همَّ لهم سوى ملذاتهم الشخصية، بالتأكيد كان بينهم قلة عملت من أجل 
دولة إسالمية قامت بحسب مقاييسهم وقناعاتهم، ومع ذلك لم تعمل شيئًا من 

أجل المسلمين، في أقطار اإلسالم كافة، وبصورة واضحة في ليبيا.
لقد لملم »الرجل العثماني« المريض، أوراقه وغادر ليبيا وترك ناسها عراة، 
ليبيا  تركوا  النهار.  الكافر في  والجوع  الليل،  والقمل في  البق  أميين يصارعون 
قرون  ستة  قرابة  حكموها  التي  بالدنا  ترك  اإليطالي.  لالستعمار  سائغة  لقمة 
أو شارعًا مرصوفًا، تركوا فقط  أو مستوصفًا،  يتركوا بها مدرسة،  أن  من دون 
من  مات  لمن  مدافن  عن  عبارة  المساجد  الحمراء؛  والسرايا  اثنين  أو  مسجد 
معسكرًا  تركوا  فقد  بنغازي  في  أما  حكامهم.  قصر  طرابلس  وسرايا  والتهم، 
المواطنين  إلعدامات  ساحة  الطليان  جعله  ثم  لجنودهم،  حماية  كان  واسعًا 

العزل. الليبيين 
الكريم  عبد  المرحوم  واللغوي  والناقد  المسرحي  الكاتب  هذه  لروايتي  قدم 
المتوسط  البحر  العثمانيين وسيطرتهم على حوض  الدناع. تحدث عن مثالب 
استعبدوها  التي  للدول  ترك  واحدًا  شيئًا  يذكر  لم  ولكنه  أخرى،  أشياء  وبضعة 
طوال ستة قرون. قال المرحوم عبد الكريم الدناع في تقديمه المتميز لروايتي: 
مجرد  كانت  العثماني  الحكم  من  قــرون  ستة  إن  القول  المؤلف  أراد  »هل 
والجور  العسف  لتفرض  والمنطق  العقل  حدود  تتعدى  مهزلة  مجرد  )كراكوز؟( 

وسمل أعين خلفاء المسلمين بأمر مندوبي السلطان العثماني..«.
والتقيت  بنغازي،  في  مسكني  عن  بعيدة  غير  التركية  القنصلية  كانت 
الحديث،  بيننا  وتطور  منطقتنا،  من  قريب  بمحل  بالقنصلية،  العاملين  أحد 
كوميديا  اعتبروها  أنهم  وكيف  عنها  حدثهم  مترجمهم  أن  منه  وعرفت 
والدولة  الليبيين  بين  مشترك  تاريخ  على  تجنيت  أنني  يرون  وأنهم  سوداء، 
دولة  تاريخ  وإنما  مشتركًا  تاريخًا  ليس  أنه  له  وضحت  أنني  غير  العثمانية، 

تمامًا. جهلة  تركتنا  ذلك  وفوق  ضيق،  وقت  في  عنا  وتخلت  استعمرتنا 
قرون  الستة  تركيا خالل  رأينا من  فماذا  ومازال كذلك.  الواقع  كان هذا في 
الظلم  مزيد  لنا ال شيء سوى  يقدمونه  ما  اآلن  ونرى  استعمرونا خاللها،  التي 
سقطت  أن  بعد  التي  اإلســالم،  دولة  شعار  تحت  وجميعها  والجور  والعسف 
افتتاح  يوم  ففي  واحدة،  دولة  حكومة  دون  من  اإلسالمي  العالم  ظل  دولتهم 
دول  من  عددًا  إسماعيل  الخديوي  دعا   1869  /11  /17 يوم  السويس  قناة 
العالم ولم يكن من بينهم دولة عربية واحدة، ألنه لم تكن هناك دولة عربية 

سوى المغرب، التي لم يستطع العثمانيون األتراك احتاللها!
جامعة  مع  محادثات  التركية  الخارجية  وزارة  أجرت  سنوات  عشر  نحو  قبل 
)التركية( من  العثمانية  الدولة  عبارات عدائية ضد  العربية بشأن حذف  الدول 
كتب التاريخ المقررة على المدارس العربية. ولقد تولى العديد من مثقفي مصر 
يقول:  عرب  صابر  محمد  الدكتور  فكتب  الطلب،  لهذا  والنقد  التعقيب  األحرار 
كان صحيحًا  إن  الخبر  كلمة مهذبة، ألن  )عبارات( هي  كلمة  أن  والحقيقة   ..«
فالمقصود به هو تغيير التاريخ العربي بما يحمل من الصور السلبية عن األتراك 
للسيطرة  خاضعين  فيها  العرب  كان  التي  التاريخية  القرون  خالل  العثمانيين، 
العثمانية..« والحقيقة، وحتى تسمى األشياء بمسمياتها لم تكن )سيطرة( بل 
نصبت  التي  والخوازيق  المهولة  المذابح  يعرف  ال  فمن  مقيتًا،  استعمارًا  كانت 
العمالة  وترحيل  والتحف  الفنية  المقتنيات  نهب  يغفل  ومن  الشام،  بميادين 
الفنية عنوة من مصر إلى تركيا، ومن بمقدوره أن ينسى ضريبة الغلمان، التي 
الواليات  على  تفرض  كانت  التي  السلطان  وجواري  االنكشارية  منها  تأسست 
األوروبية. أما مذابح األرمن فكانت وال تزال مصدر قلق دائم لتركيا حتى اآلن.

الرغم  وعلى  اإليطالي،  الغزو  أمام  عزاًل  أهلها  تركوا  التي  ليبيا،  في 
إلى  أبرياء  من  رحلوا  وما  اإليطالية،  المعتقالت  في  حدث  ما  كل  من 
وفوق  ومستشفيات،  ومنازل  مدارس  لنا  تركوا  أنهم  إال  اإليطالية،  الجزر 
رجااًل  وكانوا  عالية،  شهادات  نال  من  منهم  المتعلمين  من  نسبة  ذلك 
سوى  لنا  يتركوا  لم  العثمانيون  ليبيا.  استقالل  قضايا  عاتقهم  على  أخذوا 
معلقة  وفلقة  متربة  رطبة  وخلوة  الترك!  بر  وحلوة  والمخاريق  الزالبيا 
خالل  تعلموا  ومدرسين  فقهاء  ولوال  األرض...  بملح  مبلل  حائط  فوق 
كل  فعلوا  جهلة..  عراة  حفاة  اآلن  حتى  لظللنا  اإليطالي  االستعمار  فترة 
وفق  معنا  يتعاملون  أنهم  العجيب  اإلسالمية.  والخالفة  الدين  باسم  ذلك 
من  الكبرى  السرايا  في  وجدوه  ما  نقلوا  إنهم  حتى  القديمة،  قناعاتهم 
البسطاء  يخدعون  ومازالوا  مصارفنا.  ذهب  وسبائك  تاريخنا..  مقتنيات 

الثانية. العثمانية  اإلسالمية  الدولة  قيام  أجل  من  ذلك  أن 

عمر أبو القاسم الككلي

قبل نحو عشر 
سنوات أجرت 

وزارة الخارجية 
التركية 

محادثات مع 
جامعة الدول 
العربية بشأن 
حذف عبارات 
عدائية ضد 

الدولة العثمانية 
)التركية( من 

كتب التاريخ 
املقررة على 

املدارس 
العربية.

»في الحالة 
الليبية، مثاًل، 

ينبغي أن 
يكون تقييمي 
ملجرياتها غير 

محكوم بتوجهي 
األيديولوجي 

أو انتمائي إلى 
قبيلة بعينها أو 
مدينة محددة 

أو إثنية أو إقليم 
من أقاليم الجسد 

الليبي.

ُهم: فانتازية واقعية!



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 المشكلة كيف يقنعنا 
المخرج بأنه بالفعل 
ليس القاتل وأن ما 

حدث مجرد مصادفة

عندما ترتاح - أيها المخرج - إلى الناس وثقافتهم والمكان 
الدرامية،  المادة  عن  تبحث  أن  عليك  اهتمامك،  يثير  الذي 
القصة أو الرواية أو الحكاية واجعلها تتوافق مع المكان. انتقي 
القصة التي ترى أنها مرتبطة بالناس اللذين أثاروا اهتمامك 
واجعلها متاحة للجمهور بحيث يرتبط بها . إن فهم السيناريو 
وأسس الدراما هو أمر غاية في األهمية للمخرج والكاتب على 
)مونترين(  من  والفنيين  الممثلين  فهم  وأيضا  سواء،  حد 
انسياب  ستعزف  التي  الجوقة  إنهم  ومصممين،  ومصورين 

الفيلم وخلق بصورة جيدة.
روعة  للغاية،  مهم  عنصر  مزدوجة  شخصية  اختيار  أهمية 
بطل الفيلم في توضيح هذه االزدواجية يشد المشاهد كثيرا، 
بين  فيلم  في  شاهين  يحي  به  قام  الذي  السيد(،  )سي  فدور 
 ) حارتنا  أوالد   ( نجيب محفوظ  ثالثية  المأخوذ من  القصرين 
كان متميزا، ولعلنا نتذكر كيف شدتنا هذه الشخصية المصرية 
الورعة الطيبة، عندما يكون في بيته، ثم الماجنة عندما يكون 
وجهه  قسمات  مالمح.  والمجون،  الطرب  ليالي  جلسات  في 
كانت تتباين جدا ما بين الصرامة، وبين المجون. روح الفكاهة 
الندماء، والصرامة تفرض خنوع األبناء. هذه هي  الباب  تأخذ 

ازدواجية الشخصية.
أشكال  إلى  النقاد  ويقسمه  الدراما،  جوهر  هو  الصراع 
خارجيا،  يكون  قد  أو  داخليا  صراعا  يكون  قد  ألنه  متعددة، 
قد  وتوصيف  توضيح  إلى  يحتاج  ذلك  ولعل  بحسب مسبباته، 

يوجز في اآلتي:
أو قد يكون بين  الخارجي يكون بين شخصين،  - الصراع 

شخص وكيان اجتماعي.
- الصراع الداخلي يكون ما بين قناعات شخصية ومهمة أو 

فرض خارجي، فيكون صراعا داخليا وخارجيا.
القناعة  بين  الصراع   -
 ، المعتقد  وبين  الشخصية 

وهو صراع داخلي.
الصراع  أنواع  بحصر  ولعلنا 
ما  صراع  أنه  نستخلص  هذه 
أو  الباطل،  مقابل  الحق  بين 
الشر. وبهذا  الخير مقابل  بين 
بين  إنسانية  أبعادا  يتضمن 

النسبية والتعقيد.
يحل  أن  المخرج  على 
هذه  وإبراز  كافة،  مشاكله 
يقتنع  بحيث  المشاكل 
للممثل  يجعل  وأن  حقيقية،  فيلمه  شخصيات  أن  المشاهد 
حبكة تمكنه من إقناع المشاهد بها. فالممثل غالبا ما يتحرك 
وهو  الحياة  وهدف  خارجي،  وهو  الحبكة  هدف  ؛  هدفين  بين 

داخلي وأن يتفنن في ربط هذين الهدفين.
شخصية  تقديم  يريد  المخرج  أن  نفترض  ذلك،  ولتفسير 
به  مأخوذ  أنه  لدرجة  جدا،  رئيسه  ويحترم  مخلص  موظف 
ومحبته  إخالصه  عن  يعبر  أن  يستطيع  ال  وهو  كثيرا.  ويحبه 
المنافق  بمظهر  زمالئه  أمام  يظهر  أن  يخشى  ألنه  بالكالم، 
أو المداهن، ولكنه في الحقيقة يحبه بالفعل. وتتواصل أحداث 
الفيلم ويقتل هذا المدير وتحوم الشبهات حول هذا الموظف 
القاتل،  ليس  الحقيقة  في  وهو  رئيسيا.  متهما  ويصبح  بل 
بل هو حزين بالفعل لما حدث للمدير. المشكلة كيف يقنعنا 
المخرج بأنه بالفعل ليس القاتل وأن ما حدث مجرد مصادفة 
ولكنها تبينه بصورة ال تقبل الشك أنه هو القاتل. هكذا يكون 
الممثل  على  التي  الحبكة  هو  الداخلي  المتهم  شخصية  خط 
والمخرج أن يبرزا تناقضها، وعلى الممثل والمخرج أن يتصرفا 
براءته  أن  نحس  أن  دون  من  قصتهما  بطل  ببراءة  إلقناعنا 

جاءتنا بحبكة لم تقنعنا بالفعل.
بداخل  يعتمل  ما  إبراز  المخرج  تمكن  أن  يتأتى  وهذا 
الموظف بأفعال تقنعنا بصدقه وأن حزنه حقيقي وليس ادعاء 
ترهق  التي  هي  الشخصية  هذه  مثل   . القتل  شبهة  ليبعد 
من  اإلقناع  ويصعب  منها،  مخفي  هو  ما  إبراز  في  المخرج 
إقناع  الفاشلة في  خالل سلوكه؛ غير أنه يستمر في محاوالته 
المشاهد بأنه ليس القاتل، ولكننا ال نستطيع قبول صدق ما 
ليس  أنه  لتؤكد  بغتة  تأتي  حادثة  هناك  تكون  أن  إلى  يقول 
القاتل. هذا التشابك والتناقض جزء مهم من مسألة الصراع 

المتباين داخل الشخصية الواحدة صاحبة الهدفين.

 الشخصيات املزدوجة في الفيلم »٨«

والصحراء  األمازيغ  تراث  السردية »بعثت  الكوني  مدونة 
أن  خاللها  من  وتمكن  التاريخ»،  ركام  تحت  من  الكبرى 
التي  العشرين،  القرن  في  السائدة  األسطورة  »يهدم 
أي  أنها،  ليبرهن  المدينة»  ابنة  »الرواية  مقولة  تبنت 
الرواية، »عمل إنساني قبل أن يكون حكرًا على المدينة«. 
في الجزء الثاني من حوار »الوسط« الشامل مع الكوني، 
األمازيغ  وتراجيديا  واألقليات  الهوية  قضايا  عن  يخبرنا 

وهوية الشمال األفريقي.
تراث األمازيغ بلسان عربي مبين

• تخيرت اللغة العربية دون غيرها لسانا لتأريخ »تراث 
اللغات  غيرها من  دون  العربية  فلماذا  األمازيغ»،  وهوية 
التسع التي تتقنها؟ ولماذا اتخذت من اللغة الكالسيكية 
أسلوبًا لك، رغم أنه مما يؤسف أنها لم تعد مفهومة لدى 
ثمة  وهل  المتخصصين؟  بعض  وأحيانًا  القراء  من  كثير 

تعارض بينها وبين مفهوم الهوية لديك؟
أن  أم  تُـرى؟،  يا  العربية  استخدام  اختار  من  أنا  هل 

األصح أن نقول إن العربية هي التي اختارتني؟
عندما خرجت  اختارتني، ألنني  التي  العربية هي  بلى! 
اللغة  كانت  الدنيا،  ونزلت ساحة  المفقود،  فردوسي  من 
المستخدمة في مدارس الواحة، هي تلك اللغة التي خبأها 
لي هناك والة الفتح، هي العربية، وحثوني على استعمالها 
من  حتى  دابرها  قطعوا  التي  األصلية،  للغتي  كبديل 
المعامالت اليومية، كما قطعوا دابرها قبلها من األلسن، 

بوصفها لغة وثنية!.
الذخيرة  هي  اللغات  ألن  عليه؛  أندم  لم  عمل  وهو 
كل  منها  يتزوّد  أن  لرسالة  نفسه  سخّر  فتى  على  التي 
في  لي هاجسا  كان  ما  وهو  إلى ذلك سبياًل،  استطاع  ما 
قرن  نصف  منذ  ليبيا  من  أخرج  ولم  جدًا،  مبكرة  مرحلة 
مع  الحال  هو  كما  بثمن،  تقدّر  ال  غنيمة  الصطياد  إال 
تالية،  مرحلة  في  أدركتُ  أن  بعد  سيما  اللغات،  اقتناء 
اللغة  مع بداية العهد الذي أبرمته مع جناب الكتاب، أن 
الواحدة، أو حتى اللغتين، هي حُكم مجاني على النفس 
بالمنفى، ال على مستوى التجربة الدنيوية وحسب، ولكن 
ولوال  الوجودية.  التجربة  وهو  شأنا؛  أعظم  مستوى  على 
عن  العربية  لي  كشفت  لما  باللغة  الوجداني  الهوس 
أبعادها الغيبية؛ ربما مكافأًة لي على إخالصي لها؟، ألن 
تجارى  ال  سحرية  تميمة  من  ينطلق  لغة  أي  مع  رهاني 

وهي: الحب!
فليس رهانا يسيرًا أن نتقن لغة أجنبية في سنّ األحد 
عشر عامًا، سيما إذا كانت لغة ثرية، بقدر ما هي مركبة 
مثل العربية، لنختط بها متونًا أدبية خالل ثماني سنوات 
فقط من تعلمها، سيما إذا علمنا أنها لغة مسكونة بلغة 
الكالسيكية،  أنت  تسميه  ما  هي  الواقع،  في  ميتة  أخرى 
األحدث  بسليلتها  الكالسيكية  العربية  اللغة  صلة  ألن 
مثال  الالتينية  صلة  من  مناال  أبعد  صلة  هي  عهدًا، 
الشعر  المدارس  في  نقرأ  وعندما  اإليطالية،  بسليلتها 
جّل  بتراجم  الهوامش  في  مشفوعًا  الكالسيكي  العربي 
مع  نتعامل  أننا  اللغات  عُرف  في  يعني  فهذا  مفرداته، 

لغتين في الواقع ال لغة واحدة.
أخرى  لغة  العربية ال تحوي ذخيرة  أن  المفاجأة  ولكن 
أخرى  لغة  تُخفي  ولكنها  المستخدمة،  للغتها  سلف  هي 
في  برهنت  كما  األم،  لغتى  مع  مشتركة  قواسم  ذات 
لم  التي  الالهوت«  لغة  في  »بيان  السباعية:  موسوعتي 
»اللغة  البيان  ذلك  في  أسميته  ما  وهي  أسف  بكل  تقرأ 
العالم  لغات  لكل  نواة  كانت  التي  المنسية،  أو  البدئية» 
العربية. ليس هذا وحسب ولكن  بما في ذلك  القديمة، 
األعظم شأنا  عّلها  رابعة  لغة  على ذخيرة  تتستر  العربية 
على اإلطالق وهي ما يمكن أن نسميه »لغة الروح» وذلك 
سمحنا  إذا  فيما  نخطئ  لن  التي  االستسرارية  لهويتها 

ألنفسنا أن نصفها بـ»الهوية الميثولوجية«.
اللغة عمقا روحيا  التي تهب  وهي الهوية االستثنائية 
في  األوليسيّ  بحثنا  رحلة  في  دليال  نعتمده  بأن  جديرا 
البعد  فهذا  لغة.  رهين  األساس  في  هو  الوجود  مجاهل 
الرابع في حساب العدد يبدو غائبا مستعيرا خصال الحجر 
الذي  الياباني  الفلسفي  البستان  لعبة  السادس عشر في 
يحوي حجرا مستترا واحدا يتوارى عن األنظار حيثما ولى 
في  آخر  له  بدليل  غياب،  رهين  ولكن ظهوره  المشاهد. 
الموقع. فالواجب يقضي أن  البستان عند استبدال  أرض 
نستجلي مواهب اللغات إذا شئنا أن تهبنا اللغات نفسها.

وإذا كنت مدينا للعربية التي اختارتني فراهنتُ عليها 
العربية  إن  أقول بدون فخر  أن  فإني أستطيع  في رحلتي 
في  عاليا  رايتها  رفعت  أن  بعد  أيضا  لشخصي  حديثة 
اآلن  حتى  استغرقت  بتجربة  الدولية  الثقافية  المحافل 
العالم في حين  اعترف لي بها  نصف قرن، وهي شهادة 
ينالوا  أن  النفوس  ضعاف  من  وحفنة  السفهاء  حاول 
أساءت في  التي  الزائفة  أيديولوجياتهم  منها بوحي من 
مجملها للثقافة العربية محاولة بكل ما أوتيت من زور أن 

تبقيها أسيرة مفاهيم ال يتخيل هؤالء كم هي عنصرية!
األقليات وتراجيديا األمازيغ

• ماذا عن وجه الشبه بين »تراجيديا األمازيغ»، كأقلية، 
وما جرت به وقائع األيام لنظيرتها من شعوب الشتات أو 

األقليات حول العالم؟
وباء  هيمنة  ظل  في  ألقليات  وال  ألمازيغ  مستقبل  ال 
كتنين  األيديولوجيا  أيديولوجيا:  المسمى:  الحداثة 
برؤوس ثالثة، وربما حتى بأربعة؛ إذا أضفنا األيديولوجيا 
والقومي  الديني  القديم:  الثالوث  إلى  أيضا  الليبرالية 
أمر  باستثناء  شيء،  كل  في  خالف  على  فالكل  واألممي، 
التي  الشقية  الهويات  هذه  األقليات،  هوية  هو:  واحد 
تبيح  منزلة  ليتحول  تمادى  ما  كثيرًا  عداء،  بروح  تُعامل 
يتم  ال  ما  وهو  وحسب،  ثقافيًا  ال  حرفيًا،  العرقية  اإلبادة 
شرائع.  في  تستقيم  أن  تلبث  ال  حجج  بدون  بالطبع 
فالنزعة السائدة في الدولة الدينية مثاال تحتكم إلى سدة 
الدين في اضطهاد األقلية الثقافية، وال تستحي أن تبرر 
سياستها في حق الهويات المغلوبة على أمرها بخطورة 
هو  األمة  بوحدة  مساس  أي  ألن  حقوق،  بأية  المطالبة 
الدولة  في  السائدة  العقلية  أما  األمة.  بدين  مساس 
القومية فتجاهر علنًا بخطورة المطالبة بحقوق، ألن ذاك 
سيادة  على  دوما  يتآمر  الذي  االستعمار  عمل  من  رجس 

الدولة القومية.
تسعى  التي  األممية  الدولة  ظل  في  األمر  يختلف  وال 
حقوق  هضم  وتبرر  األرض،  على  المفقود  النعيم  إلقامة 
لمثل  حاجة  وجود  بعدم  الثقافية  الهويات  أو  األقليات، 
القوميات،  ذوبان  هي  الغاية  مادامت  النزاعات،  هذه 
وغيرها من الهويات، في الدولة األممية المنشودة. وقد 
طوال  المعزوفة  بهذه  الشيوعية  األيديولوجيات  تغنت 
عشرات السنين من حكمها، وفي وقت كانت فيه القومية 
المهيمنة هي خليفة اهلل على األرض، وكل ما سواها في 
الواقع باطل. وهو ما حدث ويحدث مع شريكتيها الدولة 

القومية والدينية.
1967 قامت الدولة الدينية في ليبيا آنذاك  ففي عام 
قبل  ما  منذ  ليبيا  في  المقيمة  اليهودية  الجالية  بإجالء 
بسعار  المصابين  الغوغاء  لهوس  مستجيبة  التاريخ، 
القومية بتأثير من أجهزة مصر الناصرية اإلعالمية، كردة 
مقيمون  ليبيون  مواطنون  ليدفع   ،67 عام  لهزيمة  فعل 
فيها  لهم  ذنب  ال  فاتورة،  ثمن  األزل  منذ  بلدهم  في 
ليدانوا بدون توجيه تهمة، ودون أن  على نحو جماعي؛ 
يتمكنوا من الترافع عن أنفسهم في بلية كهذه؛ ألن أي 
بلية يمكن أن تقارن بطرد مواطنين من وطن أسالفهم 
ال لشيء إال ألنهم أقلية، ال حول لهم وال قوة أمام البالء، 
ليؤخذوا بجريرة أغراب في بلد يعتنق الدين الذي تُحذر 
إحدى وصاياه من االقتصاص من إنسان بذنب إنسان آخر 

في اآلية العظيمة: »وال تزر وازرة وزر أخرى«.
هذه الجريمة تكررت مرة أخرى في ظل الدولة القومية 
الناشئة في ليبيا؛ أي في عام 1970، عندما أصدر مجلس 
الثورة، الذي تولى الحكم بانقالب أسقط الحكم الملكي، 
وجودها  ارتباط  بدعوى  اإليطالية  األقلية  بطرد  قرارا 
بوجود االستعمار اإليطالي، في وقت نعلم فيه جميعا أن 
ليبيا قبل العهد  الجالية كانوا قد استوطنوا  أسالف هذه 

ليبيا  في  يقيمون  كانوا  أسالفهم  وأسالف  االستعماري، 
منذ العهد الروماني؛ أي آالف أعوام مضت، فإذا باألخالف 
المساكين يقعون ضحية إجالء بجرة قلم، لتوجّه الطعنة 
وجوب  من  تحذر  التي  الثاوية  الديانة  لوصية  المميتة 
ر الناس من  عمل كل ما بالوسع للحيلولة دون أن يُهجَّ

أوطانهم لما في ذلك من عواقب وخيمة.
أناس  حق  في  الجور  بهذا  القومية  الدولة  تكتف  ولم 
هم مواطنوها، لمجرد أنهم أقلية بال حول أو قوة، ولكنها 
اإلنسان  أنثروبولوجيا  في  أساسي  مكون  لنفي  خططت 
نحو جماعي  النيجر على  دولة  إلى  الطوارق،  الليبي وهم 
المؤامرة  هذه  في  لهم  لتشفع  تكن  ولم  أيضا،  قسري 
حماية  في  دورهم  وال  أصليين،  كمواطنين  هويتهم 
الكثيرة،  االستعمارية  الغزوات  من  التاريخ  عبر  ليبيا 
لوال  التنفيذ،  يوضع موضع  أن  الطائش  الكيد  هذا  وكاد 
الحرجة  المرحلة  تلك  في  الدولية  فعله  ردود  الخوف من 
تحديات  يعاني  النظام  فيها  كان  التي  الثمانينيات  من 
عالمية ما لبثت أن استقامت تاليا في حرف حصار سياسي 
موجعًا،  ثمنًا  له  الليبيون  المواطنون  دفع  واقتصادي، 
استغرق سبع سنوات عجاف. أما عن اضطهاد األمازيغ في 
هذه المرحلة من الدولة القومية فقد بلغ الذروة، ال على 
الثقافي وحسب، ولكن على مستوى تقلد  القمع  مستوى 
المناصب القيادية أيضا، بل وحتى المناصب األقل أهمية.
ولكن السؤال الجدير بأن يطرح هو: هل فعلت هاتان 
الدينية  الدولتين  قبل  من  المعتنقتان  األيديولوجيتان، 
الواقع  الحملتين؟  بهاتين  بشعبهما  خيرًا  القومية،  ثم 
أنهما أحدثتا بالقوم شر، ألن ما لم يخطر ببال القائمين 
من  الثقافيتين  الهويتين  هاتين  غياب  أن  أمرهما،  على 
بل  الواقع،  هذا  إلى  البؤس  جلب  الليبي  المجتمع  واقع 
بال،  على  للقوم  لتخطر  تكن  لم  سعادة  الليبيين  سلب 
نفسه،  على  المنغلق  المجتمع  أن  برهنت  التجربة  ألن 
مريض،  مجتمع  هو  رحابه،  في  اآلخر  لوجود  المعادي 
أصاب  ما  والدليل  قدر،  له  سيكون  الروحي  والبؤس 
أعراض  من  األليمتين  التجربتين  هاتين  بعد  الليبيين 
نفسية، لم يكن عسيرًا أن تُقرأ تاليا في مسلكهم، وفي 
عالقات بعضهم ببعض. عالقات مذمومة تنم عن توتر، 
لتنتقل  األفراد،  حياة  يسمم  بأن  كفيل  عصاب  وعن  بل 
الليبيون  ليفقد  األعم،  االجتماعي  المحيط  إلى  العدوى 
لهم  بها  شهد  ثانية،  طبيعة  دوما  لهم  كانت  سكينة 
األغراب طوال تاريخهم الحافل بحضور اآلخر في رحابهم، 
يكمن  إنما  الجديدة  عّلتهم  تشخيص  أن  يدروا  أن  دون 
كان  ألنه  بينهم،  حضوره  ونفي  اآلخر،  لهذ  التنكر  في 
بمثابة التميمة السحرية التي كانت البلسم في عالقاتهم 
فيما بينهم؛ ليدركوا بعد فوات األوان ما معنى أن يغيب 
استضافت  الذي  األبدي  الطيف  ذلك  اإلنسان  في حضرة 
مجرد  ليس  وغيابه  تعلم،  أن  دون  مالكا  أخرى  أمم  فيه 
غياب لذخيرة تسكن ما نسميه في أدبياتنا تنوعا، ولكنه 
تغريب بروح المالك الذي أقبل على ديارنا يوما حامال في 
بشارة  القلب  في  مخبّئا  المالك،  رب  من  تزكية  أعطافه 

للمستضيف، هبة من رب المالك!
هوية الشمال األفريقي

• هل ترى التوسع العربي القديم في الشمال األفريقي 

غزوا أم فتحا وما أثر هذا في منجزك؟
غياب  من  باألمس  يشكو  العربي  الضمير  كان  إذا 
النقدي.  الحس  يعاني غياب  اليوم  النقدي، فهو  الموقف 
وهو بالطبع ورم الزم، ويالزم الصفوة حتى كاد يغدو في 
جسيمة  وصية  بأن  المسبقة  فالقناعة  هوّية؛  أدبياتها 
أن  يمكن  ربوبي  امتياز  للناس»  أخرجت  أمة  »خير  مثل 
بأنه  اإلرث،  سبيل  على  ولكنها  السيرة،  بحسن  ال  يُنال 
هبة تسكن الجينات، وليس عمال مكتسبا بالعرق والدم 
عبر مسيرة أجيال، وهو ما لعب دور البطولة في تسميم 
العقلية العربية وأفقدها الحس النقدي، وحرمها بالتالي 
من نعمة الفوز بالموقف النقدي من التاريخ؛ ألن ال سبيل 
وقبول  الداء،  بوجود  االعتراف  بدون  الداء  من  للشفاء 
اآلخر رهين في النهاية بقبولنا المثول في حرم الضمير 
نبني  أن  شئنا  إذا  اآلخر،  حق  في  خطايانا  من  لالغتسال 
قنطرة لمستقبل يكفل لنا حضورًا في محراب اآلخر؛ ألن ال 
غفران بالمجان. ال غفران بدون تكفير عن آثام. وال تكفير 
تنصل  بدون  اعتراف  وال  باآلثام.  اعتراف  بدون  آثام  عن 
الِسلم  في  منزلة  يقينًا  هو  بتسليم  وقبول  استكبار،  من 
إلى الخالص. أي أن اليقظة الحقيقية يقظة الضمير هي 
عليها  أطلق  بأن  لنفسي  سمحتُ  روحية  شفافية  رهينة 
تعبيرا دنيويا ال أعرف عما إذا كان موّفقا حقا، وهو: الحس 

النقدي.
وهو إذا كان تشخيصا دنيويا بيد أنه ال يُعدم الروح 
الفلسفية التي عوّلتُ عليها دائما ال في أعمالي النظرية 
وحدها عبر تجربة نصف قرن، ولكنها كانت في تجربتي 
إليه  أدعو  فما  دوما.  السردية  أعمالي  به  نطقت  هاجسا 
الموقف من هوية أهل  بالشجاعة في  التحلي  العرب هو 
يُغتفر  لن  الفجيع  الماضي  نزيف  ألن  أفريقيا،  شمال 
الدينية  بالهوية  التغني  في  المتمثلة  الحسنة،  بالنوايا 
لتبرير غزوات كانت في الواقع حروب إبادة؛ ألن الحروب 
أيضا حروبًا  كانت  أدبياتنا  في  نستنكرها  التي  الصليبية 
رهين  األمس  نزيف  غسل  ولكن  دينية،  أي  مقدسة، 
تكون  لن  واللغة  للضحية،  الثقافية  بالهوية  باالعتراف 
على  نبخل  أن  ألن  السر،  كلمة  سوى  الصفقة  هذه  في 
يعني مجرد اضطهاد، ولكنه  إنسان باستخدام لسانه ال 
نفي لهذا اإلنسان من خارطة المجتمع، وقطع لدابر هذا 
اإلنسان من بُعد الوجود. فالعراك في شأن اللغة لم يعد 
ولكنه  اإلنسان،  حقوق  بحرف  مفروض  حق  مجرد  اليوم 
حقوق  من  شأنا  أعظم  هو  ما  بحرف  مفروضا  واجبا  غدا 

اإلنسان، وهو: االعتراف لآلخر بحق الوجود.
وعّل السؤال المثير للفضول في مأساة األمة األمازيغية 
هو: لماذا تسامح العرب في شأن جليل األهمية كالهوية 
ولكنهم  دينهم،  العتناق  أخضعوها  التي  األمم  كافة  مع 
من  بالذات  األمة  هذه  على  بالهوية  يبخلوا  أن  إال  أبوا 
وحدها  األرض  هويات  بين  من  كأنها  األمم  كل  دون 

تتعارض مع اإلسالم كدين؟
فاالعتراف باللغة، كمفتتح بالهوية، ال يعود هنا مجرد 
يغدو  تعايش  للتعايش.  شرطا  يتحول  ولكنه  تسامح، 
أرومة  من  وجودية، مستعارة  غنيمة  الهويات  تعدد  فيه 
ما  الثقافات، وهو  تعدد  يفرزها  أن  بذخيرة البد  مدججة 
علينا أن نتباهى به، ال أن نخافه ونكون منه دوما في شك 

كما هو حالنا مع األقليات اليوم.
لسان الجن

لفتت  تعبيرك،  بحسب  مبكرة«،  سن  في  »ثرثراتك   •
سخيا  لسانا  أطعمك  »الجن  بأن  لتجاهر  العائلة  انتباه 
في رحلة اغترابك«، حسبما ورد في مذكراتك، فلماذا لم 
تنشغل بالترجمة عن ثقافاتها، بعبارة أخرى، لماذا توقف 

قلم الكونى عن الترجمة؟
ممارسة  ذاته  حد  في  االبداع  أن  تعلم  أن  عليك 

الترجمة األنبل على اإلطالق من  لترجمة. وهي 
كل ترجمة: الترجمة بالمدلول الحرفي الذي 

تريديني أن أنشغل به، )علما بأن الترجمة 
اهتماماتي  صميم  من  يوما  تكن  لم 
همي  ألن  للترجمة(،  الشائع  بالمفهوم 
هو محاولة ترجمة ما سكن البعد الضائع 

في  لنفسي  ألستجليه  الوجود،  في 
المقام األول قبل أن ينقلب بالسرد 

تعبيرًا مطروحًا على العلن.
ممارسة  السرد  أن  أي 

الروائي  غيبية،  لتجربة 
فيها رسول والميثولوجيا 
البطولة،  دور  تلعب 

في  بالشعر  مستعينًة 
التوق المحموم إلى الحقيقة. 

كونه  على  وزر جسيم، عالوة  وهو 
مسؤولية أخالقية، تنقشع في محرابه كل 

رغبة في نقل نصّ من هذا اللسان إلى ذاك 
وإال  والقال،  للقيل  احتراف  كأنه  اللسان، 
لما استصدر سدنة الحكمة في حقه حكما 

مهينًا هو الخيانة!

الروائي إبراهيم الكوني في حوار مطول مع »الوسط«:

الصحراء وطن الرؤى السماوية  وإال ملا كانت مبدع الديانات
)2 ــ 4(

محنة الواقع العربي تكمن فى غياب الحس النقدي في املوقف من الوجود
حوار - الوسط

بنغازي - مريم العجيلي

يحظى الروائي الليبي ذو األصول األمازيغية إبراهيم الكوني 
بسيرة ومكانة عالمية في عالم الرواية الرحب بعدما أدرك أزمة 

الهوية مبكرًا، واتخذ من الصحراء َكنزا رُوحيا استخرج منه »وصايا 
الزمان»، و»منازل الحقيقة»، وسجل كلمته عن »عالم ظّل مهمشًا 

ومنفيًا» عبر عشرات الروايات بـ»استنطاق كائنات هذا الوطن 

المنسي الذي لم ير العالم فيه سوى خياالت عابرة ألمة ابتليت 
بالضياع«، ليجسد ملحمة الصحراء الكبرى، ويعيد تصور العالم عن 
الصحراء التي تعود جذورها إلى فجر التاريخ، ويدخلها حرم الرواية 

العالمية بترجمة رواياته إلى 40 ثقافًة ولسانًا.

الدولي  »الكويت  لمهرجان  السادسة  الدوره  فعاليات  انطلقت 
أبريل وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، تحت  للمونودراما« 17 
رعاية وزير اإلعالم الكويتي محمد ناصر الجبري، رئيس المجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
الفنانة  اسم  المهرجان  من  الدوره  هذه  وتحمل 
لمسيرتها  تكريمًا  الصالح  مريم  الكبيرة  الكويتية 
أهمها  واإلبداعات  باإلنجازات  الغنية  المسرحية 
أنها أول امرأة تشارك بعمل فني في الكويت، 
وتقف على خشبة المسرح وتمثل في العام 

1962 من خالل مسرحية »صقر قريش«.
السعودي  الكاتب  تكريم  سيتم  كما 
كتاب  أهم  من  وهو  الحارثي  رده  فهد 

ومخرجين المسرح في الخليج العربي.
اللهو  جمال  الكويتي  الفنان  وتحدث 
رئيس المهرجان عن فعاليات االفتتاح، قائال: 
لشخصيات  صور  بمعرض  الفعاليات  »بدأت 
المهرجان الفنانة الرائدة مريم الصالح والكاتب 

السعودي فهد رده الحارثي«.
في  الصالح  مريم  ذلك  بعد  »وتحدثت  وأضاف 
من  االفتتاح  كلمات  وبعد  الحضور  أمام  لها  كلمة 
الضيوف ورئيس المهرجان عرض فيلم قصير عن حياه 

المكرمين«.
في  قدم  الذي  المسرحي  العرض  أن  اللهو  وتابع 
االفتتاح »لوحة تمثيلية« هو نتاج 6 أشهر من تدريب 
حسين  الكويتي  المخرج  يد  على  وشباب  شابات 
)إعداد  المسرحية  الورشة  مشروع  ضمن  المفيدي 
ممثل( التي يكرم القائمين عليها في حفل الختام مع 
مجموعه من الفنانين المبدعين الذين قدمو عطاءات 

للحركة المسرحية والفنية في الكويت.
مبدعين  من  الدوره  لهذه  المهرجان  ضيوف  ومن 
التمثيل والمسرح في العالم الفنانة العالمية بيروتي مار 
من ليتوانيا، الفنان العالمي التشكيلي الجزائري محمد 
غالمي، الفنان اللبناني عبيدو باشا، ومن البحرين المخرج 
خالد الرويعي ويوسف الحمدان، ومن مصر الدكتور جمال 
ياقوت وسيد علي، ومن السعودية المخرج أحمد األحمري، 
ومن األردن أسماء مصطفى، ومن اإلمارات الفنان عمر 

الغباش، ومن سلطنة عمان الفنان طالب البلوشي.
ومن جانبها تحدثت اإلعالمية رلى الهباهبة ضيفة 
شرف المهرجان، عن العروض المشاركة من الكويت 
والدول العربية واألجنبية والتي تعرض على امتداد أيام 
المهرجان، قائلة: »تعرض مسرحيات دولية وخليجية 
وعربية على مستوى عال من اإلبداع تم اختيارها من 
السنوي  الحدث  بهذا  لتشارك  المهرجان  إدارة  قبل 

الهام«.
»أحضان  هما  عرضان  الكويت  من  ويشارك 
الموج« من المسرح الشعبي، و»حطام إنسان« من 
المسرح الكويتي، من اإلمارات »ظل اإلمبراطور«، 
و»وجود«،  إنجليزي«،  »ملف  السعودية  من 
األردن  من  طباخ«،  »اسمي  عمان  من سلطنة 
شئت«،  ما  »سمها  تونس  من  »أدرينالين«، 
وأخيرًا من ليتوانيا العرض المسرحي »كلمات 

في الرمال«.

ثالوث الدولة الدينية واألممية والقومية 
يناصب األقليات العداء.. ويبيح اإلبادة 

العرقية والثقافية

اللغة العربية ذات هوية أسطورية 
مسكونة بلغة أخرى بدائية تحوي بُعداً 

روحياً

انطالق مهرجان »الكويت 
للمونودراما« دورة »مريم الصالح«

 إيهاب الفارسي ينشر »النسمات الزرقاء« 
في سماء الفن التشكيلي الليبي

ُافتُتح بالقصر التركي »القشلة« بحي البركة 
الزرقاء«  »النسمات  معرض  بنغازي،  بمدينة 
للفنان التشكيلي إيهاب الفارسي، الذي يستمر 

حتى السبت المقبل.
الفارسي  إيهاب  التشكيلي  الفنان  وقال 

شخصي  بمجهود  مقام  »المعرض  لـ»الوسط«: 
معقواًل،  عليه  اإلقبال  وأعتبر  الفنية،  لوحاتي  لعرض 

وأتمنى االهتمام بالمواهب بشكل عام والفن التشكيلي 
بشكل خاص«.

ولفت الفنان التشكيلي إيهاب الفارسي إلى أنه »بعد 
بعض  ببيع  سأقوم  الزرقاء  النسمات  معرض  انتهاء 

اللوحات التي نالت إعجاب رواد المعرض«.
عديد  له  الفارسي،  إيهاب  التشكيلي  الفنان  أن  يذكر 
المشاركات الداخلية، البداية كانت من المرسم الجامعي 
 ،2007 سنة  إلى   2004 سنة  من  الجامعة  ومعارض 
قاعة   2009 سنة  بنغازي  مدينة  في  مشاركة  ولديه 
السلفيوم، ومعرض جماعي في قصر المنارة ومعرض 
2014، وخارجيًّا  ثنائي لجمعية كبسيس للفنون سنة 
شارك في مهرجان إيالف المتوسط في تونس بمدينة 
للفنون  مصر  في  طابا  ومهرجان   2015 سنة  سوسة 

.2017

 تأجيل مهرجان »شيشنق«

 »الفلسفة واملجتمع« في صالون برنيق الثقافي

الدولي  »شيشنق«  لمهرجان  العليا  واللجنة  كاباو،  الثقافة  مكتب  أعلن 
لإلبداع الفني، الثالثاء، تأجيل الدورة الثالثة للمهرجان التي كان من المزمع 

انطالقها الخميس.
وجاء في إعالن المكتب بأن »المهرجان سيؤجل إلى أجل غير مسمى نظرًا 
للثقافة  العامة  للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  ليبيا«،  في  الراهنة  للظروف 

بحكومة الوفاق الوطني.
وكان من المقرر مشاركة كل من الفنانة التونسية سحر الدالي، وأسمهان 
بهذه  والليبيين  العرب  الفنانين  من  كبيرة  ومجموعة  الجزائر،  من  سيمون 

الدورة.

نظم صالون برنيق الثقافي بسيدي حسين بمدينة بنغازي محاضرة بعنوان 
»حوار حول الفلسفة والمجتمع«، ألقاها الدكتور محمد حسين محجوب.

وقال المسؤول عن الصالون أحمد التهامي لـ»الوسط« الثالثاء إن »الصالون 
عبارة عن جلسات ثقافية تقام كل ثالثاء بمقر صحيفة )برنيق( ويستضيف في 

كل مرة قامة أدبية للتحدث في أحد الموضوعات«.
ولفت التهامي إلى أن المحاضر محجوب تطرق إلى »العديد من المواضيع 
منها أول وظائف الفلسفة وفوائدها المجتمعية التي ترسم وتحدد آفاق التربية 
وإعادة  للعصر،  نقدي  لفهم  تسعى  الفلسفة  أي  وأنها  المجتمع  في  والتعليم 
متابعة ومالحقة التطورات العلمية العالمية وصواًل لطرح سؤال الهوية وأزمتها 
الحادة«. وأشار محجوب إلى أن »ليبيا في أشد الحاجة للسؤال عن كيف تنهض 

وكيف تتطور وكيف تشارك العالم في إنتاج العام«.
أنهم سيستضيفون  إلى  التهامي  المسؤول عن صالون برنيق أحمد  ونوه 
أستاذ فلسلفة القانون بجامعة بنغازي الدكتور خالد الزغيبي في المرة القادمة.

<   الكوني مع وسيني األعرج

<   مع معرض »النسمات الزرقاء«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الفنان عالء بوفضيل والذي غاب عن الفن 
العليا  اللجنة  أخيرًا  ترأس   ،2015 العام  منذ 
الذي أقيم  المدرسي األول  لمهرجان المسرح 
واألزمات  وفكرته  المهرجان  عن  طبرق،  في 
التي واجهته تحدث معنا في »الوسط«، كما 
غيابه  وسر  المقبلة  الفترة  جديده  عن  كشف 

خالل السنوات الماضية.

في  واجهتكم  التي  التحديات  أبرز  ما   ●
الدورة األولى للمهرجان المدرسي؟

حلم  هو  األول  المدرسي  المسرح  المهرجان 
إقامة  في  المساهمة  وهي  فترة،  منذ  يراودني 
المؤسسات  من  نواته  تكون  مسرحي  مهرجان 
وقبل  خاصة،  لمدرسة  مدير  فأنا  التعليمية، 
الفن  لفرقة  قدمتها  التي  األعمال  كل  ذلك 
وفرقة  الحياة«  »نسم  وفرقة  بطبرق  المسرحي 
فيها  شاركنا  التي  األعمال  وكل  »المبدعون« 
خالل  من  فيها  دور  المدرسي  للنشاط  كان 
وجود فنانين موهوبين ولكنهم في حاجة لمن 
يبرز مواهبهم ويضعهم على الطريق الصحيح، 
ولعلمي بأهمية المشاركة في المهرجانات ولما 
لالستفادة  وكذلك  صقل،  من  للموهبة  تقدمه 
العمل  في  أسرعت  الكبار  الفنانين  نصائح  من 

على هذا المهرجات.
● وكيف جاء التنفيذ؟

إلى  وقدمتها  الماضي  العام  مذكرة  أعددت 
مكتب التعليم الحر ومكتب النشاط العام ولكن 
وذلك  منهم  صريحة  استجابة  أجد  لم  لألسف 
أول من  لست  والفكرة  لديهم،  اإلمكانات  لقلة 
بعض  عند  سنين  منذ  واردة  وهي  فيها  فكر 
العام  منذ  المسرح  استقبلت  التي  طبرق  فناني 
تعلم  وكما  عبدالهادي،  محمد  يد  على   1926
ولم  سليمة  مسرح  خشبة  إلى  تفتقر  طبرق  أن 
أن  فأصررت  مسرحي،  بمهرجان  يومًا  تحظ 
صورة  وأخذت  للمسرح  مهرجان  هناك  يكون 
من المذكرة واتجهت بها إلى من يختص بذلك 
وهو مكتب الثقافة واإلعالم والمجتمع المدني، 
هاشم  عبدالعزيز  السيد  وكلف  بالفكرة  ورحبوا 
باللجنة  معي  بالثقافة  النشاط  مكتب  مدير 
موعد  يكون  أن  قررنا  وقد  بالمهرجان،  العليا 
العالمي  اليوم  إحياء  يوم  هو  المهرجان  افتتاح 

والحمدهلل  عام،  كل  في  مارس   27 للمسرح 
نجحت الفكرة رغم الصعوبات التي واجهتنا.

● وما أبرز هذه الصعوبات؟
نجد  فلم  لألسف،  جدًا  كثيرة  الصعوبات   -
الجهات  وخصوصًا  البعض،  من  إال  العون  يد 
الخاصة، وكان أصعب شيء هو اإلقامة للمدارس 
المشاركة من خارج طبرق ولجنة التحكيم ولكن 

الحمد هلل قبل المهرجان بيومين حلت المشكلة 
بتوفير  قام  حيث  المحاسبة  ديوان  طريق  عن 
اإلقامة، وأيضًا شركة الخليج العربي للنفط التي 

وفرت لنا جزءًا من اإلقامة في استراحة الخليج.
والتي  استبرق  ابنتك  موهبة  ترى  كيف   ●

فازت بجائزة أحسن ممثلة؟
استبرق هوايتها التمثيل، ورغم أنه أول عمل 

لكنها  الجمهور،  أمام  المسرح  خشبة  على  لها 
ومع الفريق تحصلوا على جائزة لجنة التحكيم، 
حسب  على  الفني  مشوارها  تكمل  أن  وأتمنى 
لكنها  السن  في  صغيرة  زالت  ما  فهي  رغبتها، 

موهوبة وأنا لن أقف حائاًل أمام رغبتها.
● ما السبب في الركود الفني الذي تعيشه 

طبرق؟
اإلمكانات  وجود  عدم  هو  ذلك  في  السبب 
اإلمكانات  قلة  ولألسف  والمسارح،  والمقرات 
للوافدين  دائمًا  الصعوبات  وتذليل  وتسهيل 
الفنان  يجد  ما  ودائمًا  الخارج،  من  الفنانين 
ولكننا  أمامه،  والعراقيل  المطبات  طبرق  في 

سنحاول مجددًا أن نتعاون لنصل إلى الحلول.
● ما جديدك الفترة المقبلة؟

يا  »ألو  بعنوان  مسرحي  عرض  على  أعمل 
إخراجي  من  ياسين  عبداهلل  للكاتب  مخرج« 

ومساعد مخرج حسن سالم.
الفترة  خالل  التمثيل  عن  ابتعدت  لماذا   ●

الماضية؟
آخر  اإلخراج ألن  أو  التمثيل  أبتعد عن  لم  أنا 
أعمالي اإلخراجية كان في منتصف العام 2011 
حافظ  للكاتب  النهاية«  »بداية  عنوان  يحمل 
في  المشاركة  كان   2015 العام  وفي  عطية، 
كان  االبتعاد  وربما  بتونس،  المتوسطي  األورو 
والنصوص  اإلمكانات  قلة  بسبب   2015 بعد 

وعدم وجود مقر.

مهرجان  من  الـ21  الدورة  الثالثاء  مساء  ُاختتمت 
لألفالم  الدولي  السينمائي  »اإلسماعيلية 
يقيمه  الذي  القصيرة«،  والروائية  التسجيلية 
المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد 
ويرأسه  للسينما،  الثقافة  وزيرة  مستشار  الجليل 

الناقد عصام زكريا.
فيلم  ألفضل  الطلبة  مسابقة  جائزة  وحصد 

روائي قصير »غراب البين« للمخرج أحمد دحروج.
ونظرًا لتميز األفالم التسجيلية قررت اللجنة منح 
النسيان«  »ذاكرة  هما  تسجيليين  لفيلمين  جائزة 
للمخرجة دنيا سالم، وفيلم »سابع سما« للمخرجة 

كريستين حنا.
وذهبت جائزة جمعية الرسوم المتحركة للفيلم 
البولندي »تانجو الحنين« إخراج مارتا سزيمايسكا، 
»أطفال«  السويسري  للفيلم  الفني  التميز  وجائزة 

إخراج مايكل فري.
السينما  نقاد  تحكيم  لجنة  جائزة  وذهبت 
أمل  للمخرجة  بعيد«  »تأتون من  لفيلم  األفريقية 

رمسيس.
أما جائزة )فيبريسي( فكانت أيضًا لفيلم »تأتون 

من بعيد«.
وفي المسابقات الرسمية، أواًل مسابقة األفالم 
التحكيم  لجنة  جائزة  ذهبت  والتحريك،  الروائية 
مارتا  إخراج  الحنين«  »تانجو  البولندي  للفيلم 
للسويسري  فيلم  أفضل  وجائزة  سزيمايسكا، 

»أطفال« إخراج مايكل فري.
وفي مسابقة األفالم الروائية القصيرة:

متحركة«  صور  في  »بلد  لفيلم  خاص  تنويه 
ذهبت  فيلم  أفضل  وجائزة  ريبيتا«  »أرنما  إخراج 
إخراج  السمك«  »مونولوج  المكسيكي  للفيلم 

أنجليس كروز.
أما في مسابقة األفالم التسجيلية القصيرة:

هادي«  »شارع  الروسي  للفيلم  خاص  تنويه 
التحكيم  لجنة  وجائزة  أماركافا،  أليكساندرا  إخراج 
عاصم  أحمد  إخراج  األبيض«  »الجحيم  لفيلم 

ومحمود خالد وعمر شاش.
فذهبت  قصير  تسجيلي  فيلم  أفضل  جائزة  أما 

لفيلم »بعيدًا« إخراج بيجم زولدوباي.
ومسابقة األفالم التسجيلية الطويلة:

للمخرج  ودانيال«  »مايكل  لفيلم  خاص  تنويه 
آندريه زاجدانسكي.

»النسمة  لفيلم  التحكيم  لجنة  جائزة  وذهبت 

الزرقاء« إخراج رودريغو أرياس، وفاز بجائزة أفضل 
فيلم »رمسيس راح فين« إخراج عمرو بيومي.

وبدأ حفل الختام بالسالم الجمهوري، ثم فقرة 
أحمد  كلمات  من  لزرق،  أسما  للمطربة  غنائية 
أيمن  وتوزيع  عرفة  كريم  وتلحين  راؤول  حسن 

محافظ  من  كل  الجوائز  بتوزيع  وقام  التونسي. 
ورئيس  عثمان،  حمدي  أ.ح  اللواء  اإلسماعيلية 
المركز القومي للسينما الدكتور خالد عبد الجليل، 

ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا.
البداية تحدث عصام زكريا موجهًا الشكر  وفي 
عثمان،  حمدي  حرب  أركان  اللواء  للمحافظ 
القومي  المركز  رئيس  عبدالجليل  خالد  والدكتور 

للسينما على جهودهما الكبيرة.
المنظمين  من  كل  إلى  الشكر  وجه  كما 
والمتطوعين وكل من ساهم في نجاح المهرجان، 
نقابة  ومنهم  والشركاء  الرعاة  ذكر  على  مؤكدًا 
مسعد  النقيب  شخص  في  السينمائية  المهن 

فودة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة قناة السويس 
الثقافي  اإلنتاج  وقطاع  للكتاب  العامة  والهيئة 
الرعاية  قدمت  التي  المؤسسات  من  وغيرها 

للمهرجان.
الشكر  خالص  الجليل  عبد  خالد  الدكتور  ووجه 
للفنانة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم 

لدعمها الشديد للمهرجان.
مهرجان  على  بإشرافه  سعادته  عن  عبر  كما 
التسجيلية  لألفالم  »اإلسماعيلية  مثل  كبير 
العرب  بمشاركة  فخور  أنه  إلى  ولفت  والقصيرة«، 
بكل  اإلعجاب  وإبدائهم  المهرجان،  في  واألجانب 

العروض والفعاليات به.
تحكيم  لجنة  أعضاء  المسرح  إلى  صعد  ثم 
األفالم التسجيلية برئاسة المخرج المصري يسري 
وسالف  كندا  من  ماكدونالد  وكريس  اهلل  نصر 
فواخرجي من سورية وبيدرو بيمينال من موزمبيق 

وشيريل تشانج من الصين.
األفالم  تحكيم  لجنة  أعضاء  إلى  باإلضافة 
المخرجة  برئاسة  والتحريك  القصيرة  الروائية 
الفرنسية مارلين كانتو، وعضوية كاثرين ميبورج 
مصر،  من  حماد  ومحمد  أفريقيا،  جنوب  من 
وأنستاسيا ديمتريا من اليونان ونواف الجناحي من 

اإلمارات.
يرأسها  التي  المتحركة،  الرسوم  جمعية  ولجنة 
سامي رافع وعضوية كل من آمنة الحضري وتامر 
الدولي  الشرقاوي، فضاًل عن لجنة تحكيم االتحاد 
للصحافة السينمائية )فيبريسي(، التي تتكون من 

فايزة هنداوي وآدم كروك وكارولين فايدنر.

»تأتون من بعيد« الفائز األكبر بجوائز »اإلسماعيلية السينمائي«
اختتمت فعالياته مساء الثالثاء

ten
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»شازام« يحافظ على صدارة 

شباك التذاكر

التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب ما  حافظ »شازام« على صدارة شباك 
أظهرت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز«.

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

»فرانس برس«.
في  عرضه  من  الثاني  األسبوع  في  دوالر  مليون   25,1 »شازام«  وحصد 
الصاالت )94,9 مليون في المجموع(. ولقى استحسانًا كبيرًا من النقاد، مما دفع 

المنتجين إلى التحضير لجزء ثان منه.
وتاله بعيدًا في المرتبة الثانية فيلم »ليتل« حول سيّدة أعمال تجد نفسها 

في جسم مراهقة، محققًا 15,5 مليون دوالر من العائدات.
من  الثالث  الجزء  وهو  »هيلبوي«،  الجديد  الفيلم  الثالثة  المرتبة  في  وحّل 
العالم  لنجدة  ويهبّ  حجر  من  بساعد  يتمتّع  الذي  الخارق  البطل  مغامرات 
في صاالت  األول من عرضه  األسبوع  في  عائداته  وبلغت  العمالقة.  ومواجهة 

أميركا الشمالية 12 مليون دوالر.
وأتى في المرتبة الرابعة فيلم الرعب »بيت سيماتري« وهو نسخة جديدة 
عن فيلم صادر في العام 1989 مقتبس عن رواية لستيفن كينغ. وحقق العمل 

عائدات بقيمة 10 ماليين دوالر )41,1 مليون في المجموع(.
وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم »دامبو« من إنتاج »ديزني« وإخراج تيم 
بورتون، وهو متمحور على قصة رسوم متحركة لفيل صغير مع لقطات فعلية. 
وكان أداؤه في شباك التذاكر األميركي الشمالي مخيبًا لآلمال، بحسب النقاد. 

وحصد 9,2 مليون دوالر من العائدات )89,9 مليون في المجموع(.
وفي ما يأتي باقي المراتب في هذا التصنيف:

-6 »كابتن مارفل« مع 8,6 مليون دوالر )386,5 مليون في المجموع(.
-7 »آس« مع 6,9 مليون دوالر )163,5 مليون في المجموع(.

-8 »آفتر« مع 6,2 مليون دوالر.
-9 »ميسينغ لينك« مع 5,8 مليون دوالر.

-10 »ذي بيست أوف إنيميز« مع مليوني دوالر )8,1 مليون في المجموع(.

حوار: عبدالرحمن سالمة

اإلسماعيلية ـ محمد علوش

قلة اإلمكانات تقف حائالً أمام 
تطور الفن في طبرق

أكد أن المهرجان المسرحي المدرسي حلم تحقق أخيراً

عالء بوفضيل: لن أقف أمام مسيرة ابنتي الفنية
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الفنان عالء محمد عبدالرحيم بوفضيل، 
هو ينتمي إلى طبرق، يعمل حاليًا موظفًا 

في مكتب الثقافة واإلعالم، وهو مدير 
فرقة الفن المسرحي بطبرق العام 

2019.. مخرج وممثل مسرحي منذ العام 
1996 حيث كان أول أعماله »المبدعون« 

من تأليف وإخراج عبداهلل ياسين، وفي 
العام 1998 شارك في عمل »الخاسر 

يربح« في مهرجان »المسرح الوطني«، 
كما قدم العديد من األعمال منها: 

»العطش« و»سمحونا جابتكم الطريق«، 
كما خاض تجربة اإلخراج وقدم أول 

عمل من إخراجه بعنوان »الصداع« في 
مهرجان »نالوت« العام 2003 من تأليف 

خالد محمود، وأخرج للمهرجان الوطني 
الحادي عشر ببنغازي »الحافة«، كما أنه 

شارك بفرقة الفن المسرحي ألول مرة 
خارج ليبيا والتي كانت تونس من خالل 

مهرجان األورو المتوسطي العام 2015، 
حيث دمج عماًل من إعداده وإخراجه 

للكاتب خلدون كريم من العراق والكاتب 
عوض الشاعري من طبرق.

عالء بوفضيل في سطور:

 »العامة للخيالة« تشارك
 بـ »مطبخ خانم« في رمضان

العامة للخيالة والمسرح والفنون، صور كواليس تصوير  كشفت الهيئة 
مسلسل »مطبخ خانم« في دمشق بسورية.

لإلنتاج  »بروسيتسم«  شركة  مع  المسلسل  إنتاج  على  الهيئة  وتتعاون 
من  كبيرة  مجموعة  كوميدي  درامي  المصنف  بالعمل  ويشارك  والتوزيع، 

نجوم الدراما، وفقًا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
الجالي،  مسلسل »مطبخ خانم« سيناريو وحوار فهد مرعي، وإخراج علي 

واإلشراف الفني مازن العبسة.

من يسيطر على ويستيروس؟

»غيم أوف ثرونز« مسلسل تعرض نهايته في ذروة مجده
أوف  »غيم  مسلسل  من  واألخير  الثامن  الموسم  عرض  األحد  بدأ 
ثرونز« عبر محطة »إتش بي أو« األميركية مع توقع مفاجآت كثيرة قد 

تثير فرحة الماليين من عشاق هذا العمل أو خيبة أملهم.
فالسؤال األهم المطروح هو من سيسطر على منطقة ويستيروس 

في هذا العمل المتخيل الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى؟
وتسري تكهنات كثيرة في هذا الشأن، على حدّ قول روبرت آدامز 
بأغلبيتها  تفيد  »وليام هيل«. وهي  البريطانية  المراهنات  من شركة 
بتربّع الشاب الكتوم بران ستارك على العرش، متقدّمًا على جون سنوو 

ودينيريس تارغيريين، وفق »فرانس برس«.
ويناقش عشاق هذا المسلسل منذ أشهر طويلة النهاية المحتملة 
موسم  مع  التلفزيون  تاريخ  في  األهم  من  يعتبر  الذي  العمل  لهذا 
15 مليون دوالر، بحسب ما ذكر موقع مجلة  أخير تكلفت فيه الحلقة 

»فراييتي« المتخصصة.
ويضم الموسم الجديد ست حلقات ويبدأ عرضها األحد في الواليات 

المتحدة عبر محطة »إتش بي أو« بالكابل.
وعرضت منذ العام 2011، 67 حلقة من هذا المسلسل الذي يستند 
إلى كتب جورج آر.آر. مارتن. وأجواء المسلسل قاتمة ومعقدة جدًا وفيها 
الكثير من العنف. ولم يكن يتوقع له هذا النجاح الجماهيري الباهر، إال 
أنه تمكن بفضل طابعه الملحمي وبعده اإلنساني العميق من جذب 

جمهور واسع.
ويلقى هذا العمل »أصداء واسعة ألن قيم النفوذ والحبّ والعائلة 
هي قناعات راسخة لدى كّل شخصية من شخصياته«، بحسب ما تقول 

لورن كريستنسون الشغوفة بهذا المسلسل.
ويضمّ موقع »أركايف أوف آور أون« )إيه أو 3( المرجعي أكثر من 22 
ألف رواية متمحورة على شخصيات هذا المسلسل من تأليف متتبعيه. 
حوالي   2018 العام  في  استضاف  ثرونز«  أوف  »كون  مؤتمر  أن  كما 
التنفيذية  المديرة  أنيلي  ميليسا  ناشفيل، بحسب  آالف شخص في   5
تتوّقع  التي  الحدث  القيّمة على هذا  ماناجمنت«  لشركة »ميستشيف 

عددًا موازيًا من المشاركين هذه السنة.
وتقول األخيرة إن »التزام هواة المسلسل بكّل األنشطة المرتبطة 
به كبير بالفعل«. وتلفت لورن كريستنسون إلى أن »مسلسالت كثيرة 

جعلت متابعيها يدمنونها لكن ليس لهذه الدرجة«.
وتصرّح ليزا وولفورك األستاذة المحاضرة في األدب بجامعة فرجينيا 
الذي يشار  التلفزيوني  العمل  التي تعطي حصصًا متمحورة على هذا 
أنه  لدرجة  واسع  جدّ  القصة  »نطاق  المختصرة  »غوت«  بكلمة  إليه 

عناصر  كّل  أن  إلى  المشاهدين«، مشيرة  أنواع من  عدّة  يجذب  قد 
المأساة  إلى  السياسية  الحبكة  »من  العمل  في  مجموعة  التشويق 

العائلية، مرورًا بالخيال المستوحى من التاريخ والسحر«.
كما أن هذا المسلسل »يشّكل مرآة تعكس واقع عالمنا المعاصر« 
غارفر  فاليري  بحسب  الخيال«،  نسج  »من  أحداثه  كانت  لو  حتّى 

إيلينوي  جامعة  في  الوسطى  القرون  تاريخ  في  المحاضرة  األستاذة 
أوف  »غيم  حول  يتمحور  صّفًا  أيضًا  بدورها  أعطت  التي  الشمالية 

ثرونز«.
وتلفت إلى جملة »الشتاء آت« الشائعة االستخدام التي تنذر بشتاء 
قارس وأيضًا بنهاية محتملة للعالم والتي ربطها مؤلف القصّة جورج 

آر.آر. مارتن بالتغير المناخي.
الذي  العمل  األخير من  الموسم  في  أساسي  المسألة عنصر  وهذه 
يخيّم عليه تهديد ملك الليل وجيشه من األموات األحياء المجمّدين.

وصحيح أن كثيرين اعتبروا أنه كان باإلمكان أن يستمرّ المسلسل 
لموسم أو موسمين إضافيين بعد، إال أن أغلبية متتبعيه قبلوا بواقع 

الحال.
العمل في  الحلقة األخيرة من  غير أن شغفهم لن يزول مع عرض 

التاسع عشر من مايو.
المرتقب جدًّا من  مارتن  آر.آر.  السادس من قصص جورج  فالجزء 
شأنه أن يحافظ على الزخم، فضاًل عن مسلسل آخر تقع أحداثه قبل 

تلك التي يرويها »غيم أوف ثرونز«.

»رمسيس راح فين« أفضل فيلم تسجيلي طويل



أثار تصريح الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني 
»ليبيا  قناة  على  المذاع  »ميادين«  برنامج  عبر 
قال:  حيث  واسعة،  أفعال  ردود  الوطن«  روحها 
»قد يتم اللجوء لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
تسفر  لم  إذا  األولمبية،  اللجنة  مع  باالشتراك 
عن  المقبلة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  انتخابات 
الرياضي،  الوسط  ترضي  جديدة  كفاءات  اختيار 
الختيار  لألندية  كاملة  المساحة  نترك  أن  بعد 
مجلس إدارة يدير شؤون اللعبة الشعبية األولى«.
تشمل  أن  »نأمل  قائال:  القنطري  وأضاف 
يحدث  لم  وإذا  قوية،  كفاءات  الجديدة  الخيارات 
ذلك سنتجه مباشرة إلى الفيفا للمطالبة بالتعيين 
السنوات  في  تفرز  لم  فاالنتخابات  بشكل خاص، 
داخل  الرياضي  الوسط  ترضي  كفاءات  الماضية 
أمام  متاحة  والفرصة  الليبي،  الكروي  الشارع 
لقيادة  األنسب  التنفيذي  المكتب  الختيار  األندية 
سنكون  ذلك  بخالف  البالد،  في  الكرة  اتحاد 
لتعيين أشخاص  الفيفا  إلى  االتجاه  مجبرين على 

وفقا للكفاءات كحل أخير«.
جانب  من  كبيرا  جدال  أثار  القنطري  تصريح 
الجهات  وبعض  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
الـ»فيفا«  عالقة  عن  تساءلت  التي  الرياضية 
الكفاءات،  هذه  سيقدم  ومن  كفاءات،  بتعين 
لكرة  الليبي  العام  باالتحاد  الحكومة  عالقة  وما 
القدم، فاالتحاد العام جمعية عمومية أهلية فقط، 
)فيفا(  الدولي  االتحاد  فإن  الحكومة  تدخلت  وإذا 
بينما  متبع،  هو  كما  ليبيا،  في  الرياضة  سيجمد 
دور الهيئة العامة للشباب والرياضة هو اإلشراف 
على الرياضة في ليبيا، وليس التدخل في شؤونها 
المنظمة  واللوئح  الدولي  القانون  حددها  التي 
االتحاد  بينها  ومن  المحلية،  االتحادات  لعمل 

الليبي لكرة القدم.
في  والقوانين  اللوائح  خبير  قال  جانبه،  من 
االتحاد األفريقي، واألمين المساعد لالتحاد الليبي 
تصريحات  خالل  كرميدة،  محمد  القدم  لكرة 
تلفزيونية في برنامج »ميادين« المذاع على قناة 
»ليبيا روحها الوطن«، ردا على تصريحات القنطري: 
»الجمعية العمومية هي المسؤولية على انتخابات 
خالل  من  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  الرئيس، 
اجتماع الجمعية العمومية، فهي صاحبة الحق في 

التجديد أو اإلبقاء على الرئيس والمكتب التنفيذي، 
أو  الرئيس  منصب  في  شواغر  وجود  حال  وفي 
أحد أعضاء المكتب التنفيذي، فالجمعية العمومية 
أو  رئيس  انتخاب  لها  األندية يحق  المتكونة من 
عضو في المكتب التنفيذي، كما يحق ألي شخص 
الجمعية  خارج  من  حتى  المنصب  لهذا  التقدم 
العمومية، وال يحق للهيئة العامة للشباب والرياضة 
أو اللجنة األولمبية فرض أي أسماء أو التدخل في 
والمراقبة  اإلشراف  مجرد  هو  فعملها  االختيارات، 

فقط على األداء والدعم المادي من الدولة«.
وعن الالئحة المنظمة في تساوي األصوات بين 
الممتازة واألولى والثانية والثالثة،  الدرجات  فرق 
جاء في  كرميدة: »هذا  قال  ناد صوتا،  لكل  وأن 
مرة  تعديلها  وتم   ،2014 للعام  المعدلة  الالئحة 
الالئحة  وهذه  الموسم،  هذا  واعتمادها  أخرى 

معيبة في تساوي أصوات األندية«.
الـ»فيفا«  من  رسالة  القنطري،  تصريح  سبق 
منذ  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  إلى  وجهها 
إجراء  ضرورة  على  خاللها  شدد  شهرين،  نحو 

من  المتبقي  ليصبح  يوما،   90 خالل  االنتخابات 
مع  يتناسب  ال  بما  جدا،  قليال  الزمنية  المساحة 
األحداث الجارية على الصعيد السياسي في البالد 
داخل  واالستقرار  التنسيق  وغياب  ناحية،  من 
نحو  التأهل  اإلخفاق في  الكرة نفسه عقب  اتحاد 
ناحية  المقبلة بمصر من  األفريقية  األمم  بطولة 
كادت  أن  بعد  األجواء،  التوتر  ليسود  أخرى، 

أرسل  حيث  األخيرة،  اآلونة  في  انفراجة  تشهد 
جدية  خطوة  نحو  الماضي  العام  وفدا  الـ»فيفا« 
رئيس  وتسلم  الليبية،  المالعب  عن  الحظر  لرفع 
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
السراج رسالة طمأنة من رئيس الـ»فيفا«، جياني 
األخير خاللها شكره وامتنانه على  إنفانتينو، عبر 
به  قوبل  الذي  االستقبال  وحسن  الضيافة  كرم 
الكرة  تنمية  برئاسة مدير مشروع  الـ»فيفا«  وفد 
األفريقية موسينغو أوبا، خالل زيارته األخيرة إلى 
فرصة  »أتيحت  الـ»فيفا«:  رئيس  وقال  طرابلس، 
مراجعة التقرير الذي رفعته اللجنة لالتحاد الدولي 
لكرة القدم، ولن يمضي وقت طويل حتى تعود 

المباريات الدولية إلى ليبيا«.

إلى  المستوى  رفيع  وفدا  الـ»فيفا«  وأرسل 
من  يتألف  الماضي  أبريل  في  طرابلس  العاصمة 
موسينغو، وعضو إدارة التحادات الوطنيب بـ»فيفا« 
محمد طه، وفور وصوله قال موسينغو: »إن هذه 
الزيارة تأتي تنفيذا للوعود السابقة لرئيس االتحاد 
الليبي لكرة القدم السابق جمال الجعفري والسكرتير 
العام عبد الناصر الصويعي«، كما عبر موسينغو عن 
دعما  تأتي  أنها  أكد  التي  الزيارة  بهذه  سعادته 
لالتحاد  إنفانتينو  جياني  الـ»فيفا«،  رئيس  من 
االتحادين،  المتميزة بين  للعالقات  الليبي وتعزيزا 
ونقل موسينغو تحيات رئيس االتحاد الدولي لكرة 
األندية  وكل  العام  االتحاد  وأعضاء  لرئيس  القدم 
والمنتخبات والجماهير الرياضية في ليبيا، كما أكد 

الدعم  الزيارة كل سبل  بحث خالل  أنه  موسينغو 
وكل  الليبي  االتحاد  إلى  الـ»فيفا«  من  الممكنة 
االحتياجات التي من شأنها أن تدفع بنشاط كرة 
القدم في ليبيا إلى جانب النظر في موضوع رفع 
الحظر الدولي المفروض على المالعب الليبية منذ 
رئيس  مع  مناقشته  سيتم  ما  وهو  أعوام،  عدة 
االتحاد العام والجهات المسؤولة في ليبيا، وأضاف 
توجد  ال  أنه  الـ»فيفا«  رأى  حال  أنه في  موسينغو 
أية معوقات على األرض فإن الـ»فيفا« سيقوم برفع 
الحظر عن المالعب الليبية، وهو ما يتمنى حدوثه، 
)كاف(  األفريقي  االتحاد  عدوان  إلزالة  خطوة  في 
المصدق عليه من قبل الرئيس السابق، الكاميروني 

عيسي حياتو ووافق عليه واعتمده الـ»فيفا«.

في
املرمى

تمهيدي كأس ليبيا 
يبدأ من بنغازي

طالب رئيس نادي النصر السابق، إيهاب العريبي، بإعادة 
تنظيم األندية وفرزها بشكل صحيح لوجود أندية غير فاعلة، 
ودعا العريبي رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة 

الوفاق الوطني بشير القنطري، لتشكيل مجالس إدارات لألندية، 
حيث يسمح له القانون بذلك من عام إلى ثالثة أعوام؛ وذلك 

لخدمة الحركة الرياضية التي تعاني مشاكل إدارية.

نصح عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية، عادل أبوالشواشى، ◆
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، بشير 

القنطري، باختيار الكفاءات وعدم المجاملة واالبتعاد عن تكليف أي 
شخصية جدلية في إدارة لجنة من اللجان العاملة بالهيئة، كما أكد 
أن بعض الشخصيات الرياضية التي تتولى منصب رئيس الهيئة أو 

الوزارة تكرر نفس األخطاء باالعتماد على نفس الوجوه.

◆

ببنغازي  القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  حدد 
التمهيدي  الدور  منافسات  انطالق  مواعيد 
األول من مسابقة كأس ليبيا لفرق المنطقة 

للموسم الرياضي 2019-2018.
فريقا، وستنطلق   23 بمشاركة  يأتي هذا 
المسابقة بإقامة 11 مباراة على أرضية ملعب 
شهداء بنينا ببنغازي، حيث تنطلق المنافسات 
النجمة  ويلتقي  الجاري،  أبريل   19 الجمعة، 
الجديدة،  بنغازي  يلتقي  وأطلس  السد،  مع 

وقاريونس يلتقي المروج.
فسيلتقي  أبريل،   21 األحد،  مباريات  أما 
أبريل،   22 واإلثنين،  بوعطني،  مع  السواحل 
ونجوم  بودريسة،  فريق  السواعد  يواجه 
 23 الثالثاء،  ويواجه  الحرية،  يلتقي  بنغازي 
والعروبة  الهدف،  نظيره  الرجمة  أبريل، 

يلتقي السالوي.
لقاءات بين  أبريل،   25 الخميس،  ويشهد 

الطيران مع النجم الساحلي، والوحدة بنغازي 
بنغازي،  شمال  مع  والسهول  الشعلة،  يلتقي 
من  المجاهد  فريق  القرعة  جنبت  فيما 

المشاركة في الدور التمهيدي األول.
وكانت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
القدم أصدرت قرارا بتعديل في تنظيم مسابقة 
كأس ليبيا للموسم الرياضي 2019/2018، وجاء 
الدور  في  المشاركة  الفرق  عدد  في  التعديل 
التمهيدي األول على مستوى كل اتحاد فرعي 
وعدد الفرق المتأهلة للدور التمهيدي الثاني، 
التمهيدي  الــدور  تنظيم  تعديل  إلى  إضافة 
الثاني، كما تم تعديل تنظيم الدور التمهيدي 
الثاني، حيث ينظم الدور على مستوى المناطق 
المتقاربة بمشاركة 64 فريقا وهي 42 فريقا 
متأهلة عن الدور التمهيدي األول، والفرق التي 
يحق لها المشاركة من الدوري الممتاز وعددها 

22 فريقا.
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ساهم النجم الليبي حمدو الهوني 
المحترف بصفوف الترجي 

التونسي في وصول فريقه 
إلى نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، بعدما 

حقق الترجي فوزا 
مهما على ضيفه شباب 

قسنطينة الجزائري، 
بنتيجة )3-1(، في الملعب 

األولمبي برادس، ضمن 
جولة اإلياب لربع نهائي دوري 

أبطال أفريقيا، وشارك الهوني في 
اللقاء كبديل مع الشوط الثاني عند 

الدقيقة 58، وبهذا الفوز ضمن 
الترجي تأهله إلى المربع الذهبي، 

بعد فوزه على ضيفه الجزائري، 
مدعما بانتصاره في الذهاب 

بقسنطينة )3-2(، ليضرب موعدا مع 
مازيمبي الكونغولي في الدور نصف 
النهائي، واكتمل عقد المربع الذهبي 

لدوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل كل من 
الترجي التونسي والوداد المغربي وصن 

داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي، 
ومن المقرر إقامة مواجهتي الذهاب للدور 

نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل الجاري، 
على أن تلعب مباراتا العودة يومي 

3و4 من شهر مايو المقبل، لمعرفة 
طرفي النهائي.

● مباراة للهالل في الدوري الليبي

● السويحلي في منافسات دوري الشباب

● العريبي
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القنطري يعلن التحصن بـ »فيفا« والشارع الكروي يعلن غضبه

طرابلس–الصديق قواس

مهلة 90 يوما من االتحاد الدولي لرسم مالمح المجلس الجديد إلدارة اتحاد الكرة أوشكت على االنتهاء 

خبير اللوائح محمد كرميدة: 
الجمعية العمومية هي 

المسؤولة عن االنتخابات في 
اتحاد الكرة وصاحبة الحق في 
اإلبقاء على المكتب التنفيذي

● بشير القنطري

طرابلس تستقبل أكاديمية جديدة تحت إشراف »فيفا«

الشلماني يعزي الجعفري ويترقب سيناريو الفصل من األندية 

القدم  لكرة  ليبيا  أكاديمية  بطرابلس  افتتحت 
مخلوف  الــدولــي  والخبير  الدكتور  برئاسة 
المبروك سعد، رئيس مجلس اإلدارة، ومحمد 
وخالد  المجلس،  رئيس  نائب  الجازوي  سهل 
أحمد محمد عضوا بمجلس اإلدارة، وفي تصريح 
خاص إلى جريدة »الوسط« أكد الدكتور مخلوف 
أن الهدف من إنشاء هذه األكاديمية هو خلق 
تراعى  العبين وجيل جديد على أسس علمية 
التغذية،  البدنية والفنية ونظام  النواحي  فيها 
وسيشرف عليها عديد الخبراء في هذه المجاالت 

من مدربين وإخصائيين في المجال الرياضي.
لألكاديمية  يكون  »ســوف  قائال:  وأضــاف 
عديد الفروع، وتم خالل المدة القادمة فتح فرع 
لها في الجنوب، حيث اجتمع المجلس التأسيسي 
ألكاديمية فزان الليبية لأللعاب الرياضية وقرر 
الليبية  فزان  أكاديمية  إدارة  مجلس  اعتماد 
لأللعاب الرياضية، وسوف يتم إعالن التشكيل 
وأسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ألكاديمية 
فزان الليبية لأللعاب الرياضية الحقا«، كما أكد 
المخلوف أن االتحادين الدولي والليبي اعتمداه 

وكيال لألندية والالعبين في ليبيا.
وفي خطوة سابقة لالهتمام بالناشئين، قامت 
نجم  يديرها  التى  األولى«،  »الخطوة  مدرسة 
المنتخب الليبي لكرة القدم السابق نادر كارة 
بالتعاون مع مركز »بصريات طرابلس« بحملة 
كشف مجاني لعدد 400 ناشئ في المدرسة من 
أعمار 6 سنوات وحتى 13 عاما؛ لمعرفة ضعاف 
النظر وتأثير ذلك على ممارستهم كرة القدم، 
ومساعدة من يستحقون نظارات طبية ألهمية 
ضمانا  األطفال  لعيون  الصحية  الحالة  معرفة 

لممارسة أفضل للعبة.
ووجدت »الخطوة« تقديرا من أولياء األمور 
ترسيخ  نحو  الناشئين  مدارس  توجه  ظل  في 
الجوانب العلمية في كرة القدم، وكانت مدرسة 
المدارس  إحــدى  وهــي  للناشئين  طرابلس 
المهمة قامت منذ أشهر بخطوة غير مسبوقة 
إصابات  من  ناشئا   40 على  بالتأمين  بالقيام 
المالعب، كما أعلن كارة تفرغه الكامل لمدرسة 
األخيرة  السنوات  خالل  أنشأها  التي  الناشئين 

وأصبحت من أبرز المدارس في طرابلس.

أن  إال  الجبهتين،  بين  القائمة  الكبيرة  الخالفات  من  الرغم  على 
مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي الحالي برئاسة عبدالحكيم الشلماني 
جمال  السابق  نظيره  والدة  في  العزاء  واجب  تقديم  على  حرص 
الجعفري، وفي رسالة نصية بعنوان »البقاء والدوام هلل وحده« جاء 
في الرسالة: »يتقدم رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم 
الشلماني وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين باالتحاد الليبي 
بأحر التعازي والمواساة القلبية إلى الدكتور جمال الجعفري رئيس 
االتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وذلك في وفاة المغفور لها بإذنه 
تعالى والدته، ربنا يتقبلها بواسع رحمته، وإنا هلل وإنا إليه راجعون«، 

وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية التحاد الكرة الليبية.
ووصلت االتهامات مداها بين أطراف عدة، خصوصا بعد تحرك 
النائب األول لرئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني، الذي 
كان شاهدا على تأزم الموقف داخل منظومة كرة القدم الليبية، منذ 
فترة ليست بالقصيرة، إال أن الحلول جاءت سريعة وغير متوقعة، بعد 
تدخل طرف ثالث الحتواء الموقف. لم يكن يتوقع أشد المتفائلين، 
تدخل المكتب التنفيذي لمنظومة اتحاد الكرة بهذا الحسم والقوة، 
ومن ثم اتخاذ قرار مصيري بإيقاف الجعفري عن نشاطه، أثناء غيابه 
ووجوده خارج البالد وتحديدا في المغرب، لحضور فعاليات المكتب 
التنفيذي التحاد شمال أفريقيا الذي ترأس مجلسه مؤخرا، حيث وصل 

الصدام بين األندية المعارضة لوجود الجعفري واألخير منتهاه.
وطلب 14 ناديا بشكل صريح ضرورة رحيل الجعفري عن رأس 
مسابقة  من  الجديد  الموسم  منافسات  لبدء  كشرط  المنظومة، 
الدوري العام الممتاز رقم )46( لموسم 2019/2018، ودخلت أزمة 

األندية المقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي منعرجا جديدا بإعالنها 
العام في مخالفات مالية  للنائب  تصعيد الموقف وتقديم شكاوى 
كرة  اتحاد  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  بها  قام  خطيرة  وإدارية 
القدم، كما أن ملف شركة الرائد للمالبس الرياضية أحد الملفات 

التي بها مخالفات وتجاوزات مالية مع ملفات أخرى مهمة.
كما أثارت تصريحات تلفزيونية للشلماني تفاعال كبيرا في الوسط 
الرياضي، حيث قال إنه يتعرض لمساومات وابتزاز وطلبات غير مقبولة 

من رؤساء أندية وإعالميين ومدربين وإداريين بعضهم يريد 
أشياء خاصة لناديه وبعضهم يريد السفر والسياحة، وهناك من 
طالب برئاسة لجان داخل اتحاد الكرة، حيث انتقدت شخصيات 
رياضية عديدة تصريحات الشلماني واعتبرتها منقوصة دون 

عبدالحكيم  الكرة  اتحاد  رئيس  طالبت  لذا  األسماء،  ذكر 
الشلماني بالتحلي بالشجاعة والمطالبة بتسمية 

هيبة  على  حفاظا  وساومه  ابتزه  من  كل 
صعبة  ظروفا  تعيش  التي  الليبية  الكرة 
جديدة  أســرارا  تكشف  أن  وينتظر  جدا، 
عن شخصيات تهدد رئيس اتحاد الكرة 
الذي أكد أن لديه تسجيالت ورسائل قد 

يكشفها في أي لحظة.
اختيار  أن  الشلماني  وأكد  وسبق 
المنتخب  لمباراة  صفاقس  ملعب 
الليبي مع جنوب أفريقيا في التصفيات 
المؤهلة نحو األمم األفريقية المقبلة 

بمصر كان بناء على اختيار الطاقم الفني وليس اتحاد الكرة، وقال 
الشلماني في تصريحات تلفزيونية لـقناة »ليبيا الوطنية«: »إن اختيار 
مجموعة كبيرة من رؤساء األندية لحضور المباراة ليس شراء للذمم 
لالنتخابات المقبلة، ومن حقنا تكريمهم ألنهم يقدمون للرياضة 
بحضور هذه المباراة«، كما أكد أن بعض من يحاربون اتحاد الكرة 
حاليا يفعلون ذلك ألسباب شخصية ولعدم وضعهم في لجان أو 
سفر في رحالت رياضية خارجية، وأضاف الشلماني أنه »لم يكن 
على وفاق مع الرئيس السابق جمال الجعفري طيلة فترة 
بالتعاون  الحالي  االتحاد  يسعى  كما  االتحاد،  رئاسته 
باتحاد  الئق  جديد  مقر  لشراء  الفيفا  من  والدعم 
الكرة«. في حين تساءل العب فريق الوحدة السابق 
عبدالعظيم الشرع، في منشور على صفحته الشخصية 
على »فيسبوك«، عن دعوة رئيس االتحاد الليبي لكرة 
القدم عبد الحكيم الشلماني عددا من رؤساء 
ليبيا  مباراة  لحضور  واإلعالميين  األندية 
خطوة  الشرع  واعتبرها  أفريقيا،  وجنوب 
غير مقبولة، وقال الشرع، الذي سبق وأن 
تولى منصب نائب رئيس نادي الوحدة، 
ومن  بالديون،  مكبل  الكرة  اتحاد  »إن 
غير المقبول زيادة المصاريف على حساب 
سيتم  الخطوة  أن  كما  اللعبة،  اتحاد 
في  أصــوات  وكسب  مغازلة  تفسيرها 

االنتخابات المقبلة«.

غير  االجتماع  بعقد  بطلبها  األندية  تمسكت 
في  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  لعمومية  العادي 
و»األهلي  طرابلس«  »األهلي  وهي:  سابق  وقت 
و»األهلي  و»الشموع«  و»االتحاد«  بنغازي« 
و»الفالوجا«  و»الظهرة«  و»الفداء«  المصراتي« 
و»الوحدة«  المصراتي«  و»االتحاد  و»السويحلي« 
و»المجاهد«  و»القلعة«  و»رفيق«  و»التصدي« 
و»زناتة« و»الخمس« و»الريف« و»اتحاد الشرطة« 
و»المحلة« و»األمل« و»المجد«، حيث يتزايد يوميا 
عادي  غير  اجتماع  بعقد  المطالبة  األندية  عدد 
للجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم في 
رسائل رسمية موجهة لرئيس االتحاد الليبي لكرة 
األندية  وأجمعت  الشلماني،  الحكيم  عبد  القدم، 
على نفس النقاط بعقد اجتماع الجمعية العمومية 
غير العادية لالتحاد، على خلفية تدني مستوى عمل 

لجان االتحاد، فضال عن إخفاقات المنتخبات 
»المدينة«  أندية  وأعلنت  الوطنية، 

الشرطة«  و»اتحاد  و»المجد« 
دعوتها  و»الوحدة«  و»الجمارك« 
في  العمومية  الجمعية  الجتماع 

أقرب وقت ممكن.
مرة  كشفت  نفسه  الوقت  في 

أخرى أزمة اتحاد الكرة األخيرة، التي 
استمرت طيلة أكثر من ثالثة أشهر، 
عمق األزمة التي يشهدها الوسط 
الشراكة  مفهوم  وغياب  الرياضي 

بين كل أطيافه، فرئيس اتحاد الكرة السابق جمال 
الجعفري وقع في ذات األخطاء عندما انفرد بالقرار 
مرة،  أكثر من  باختراقه  األساسي  النظام  وخالف 
فوقع في مواجهة مع أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
ومع األندية التي تنادت إلسقاطه، في الوقت الذي 
اختيار  بضرورة  )فيفا(  الدولي  االتحاد  فيه  طالب 
الكرة خالل 90 يوما،  اتحاد  مجلس جديد إلدارة 
من  ليتبقى  جديد،  أي  دون  يوما   60 منها  ليمر 

الزمن 30 يوما فقط قبل حساب الـ»فيفا«.
ويبدو أنه وبعد مغادرة رئيس االتحاد المشهد 
الرياضي بعد إزاحته في اجتماع المرج بسحب الثقة 
عنه من قبل 82 ناديا، تكرر المشهد مع رئيس 

وأعضائه  الشلماني  الحكيم  عبد  الحالي  االتحاد 
قاموا  لهم  اختبار  أول  ففى  السيناريو،  بنفس 
بإخفاء رسالة »فيفا«، التي وصلت وزكت اجتماع 
المرج وفيها تفاصيل أخرى تتعارض، فيما يبدو، 
للرأي  تنشر  لم  حيث  ومصالحهم،  أحالمهم  مع 
العام الرياضي تفاصيل الرسالة، وربما ألول مرة 
في تاريخ الكرة الليبية يحدث هذا المشهد الكروي 
المعقد عبر تاريخها الطويل، حيث ال حديث في 
أزمة  عن  إال  أشهر  أربعة  منذ  الرياضي  الوسط 
اتحاد الكرة مع األندية المقاطعة له، حتى وصل 
جمال  االتحاد  رئيس  من  الثقة  لسحب  األمر 
الجعفري، الذي أزاحه موقتا عن المشهد الرياضي 
مجلس إدارته حتى انعقاد موعد الجمعية العمومية 
في مدينة المرج 20 ديسمبر التي إما أن تسحب 
الثقة نهائيا أو يتدخل االتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« بعد أن طلب ذلك رئيس اتحاد الكرة 

في رسالة موجهة منه لـ»فيفا«.
إصرار  ظل  في  معقد  مشهد 
مغادرة  على  المقاطعة  األندية 
الكروي،  المشهد  نهائيا  الرئيس 
النظام  باختراق  له  واتهامات 
األساسي واالنفراد بالقرار ومخالفات 
على  االتحاد  رئيس  وإصرار  مالية 
»فيفا«  من  الحسم  وانتظار  البقاء 
أو الجمعية العمومية لالتحاد الليبي 
األزمة  مدة  طول  ومع  القدم،  لكرة 
وتطورها وانشغال الوسط الرياضي بها تشعبت 
ودخلت منعرجات عديدة وانقسم الوسط الرياضي 
بين مؤيد لألندية المقاطعة وقرار مجلس اإلدارة 
له  ومعارض  االتحاد،  رئيس  من  الثقة  بسحب 
ومؤيد لرئيس االتحاد، لتبقى الجمعية العمومية 
صاحبة الفصل وليس مجلس اإلدارة الذي واجه 
الخلف  بالخيانة، والطعن من  اتهامات  ألول مرة 
تألفها  لم  جديدة  مصطلحات  وهي  لرئيسهم، 
الكرة الليبية حتى أن الرئيس الموقت عبدالحكيم 
الشلماني قال في تصريحات تلفزيونية إنه يرفض 
وأكد  السابق،  رئيسه  ضد  بالخيانة  اتهامات 

احترامه قرار الجمعية العمومية.

باق من الزمن 30 يوما

● الهوني

● الشلماني



لكرة  الليبي  الــدوري  من  األولى  الطبعة  انطلقت 
من  فقط  واحد  عام  بعد   64–63 موسم  القدم 
الذى وصلت  الدوري  هذا  الليبي،  االتحاد  تأسيس 
يعرف  لم  الموسم  هذا   »46« الرقم  إلى  محطته 
االستقرار ولم يهدأ له بال وال حال طوال تاريخه 
وعثرات  تقلبات  فعرف  الشاقة،  الطويلة  ورحلته 
وأخرى  زاهية،  مثيرة  مواسم  شهد  كما  عديدة، 
عجاف، ليدخل موسم الكرة والدوري الليبي أسبوعه 
الثاني من التوقف الذى صاحب منافساته الكروية 
على صعيد فرق المجموعتين األولى والثانية؛ بسبب 
السياسية،  العاصمة  وأحــداث  الراهنة،  الظروف 

ليتوقف النشاط وموسم الكرة حتى إشعار آخر.

تعثر مبكر لموسم 2019
الموسم الجاري انطلق متأخرا ومتعثرا أواخر شهر 
ديسمبر الماضي، وجرت آخر مبارياته قبل التوقف 
يكتب  ولم  الجاري،  أبريل  شهر  من  الخامس  في 
ونحن  بعد،  تكتمل  أن  الذهاب  مرحلة  لمباريات 
على أعتاب ومشارف شهر رمضان المبارك، وأغلب 
في  تسمح  التي  الكاشفة  لإلضاءة  تفتقر  المالعب 
المباريات  بإقامة  النشاط  واستئناف  انطالق  حال 
خالل الفترة الليلية، وفترة ما بعد اإلفطار، وال يلوح 
في األفق القريب موعد لعودة النشاط الكروي الذى 

الزال مصيره مجهوال.
وفى حال استمرار التوقف فقد يضطر اتحاد الكرة 
المتصدر  أو إعالن  الى تجميده وإيقافه اضطراريا 
معاناتها  ازدادت  التي  األندية  خاصة  له،  بطال 
هذا  من  المتضررين  أكبر  كونها  التوقف  هذا  مع 
التزامات يومية تجاه العبيها  التوقف، فهي لديها 
إليقاف  اضطر  وبعضها  ومحترفيها،  ومدربيها 
نشاطاته وتدريباته لوجوده في مناطق اشتباكات، 
كما سرح العبيه الى حين إشعار آخر، فكيف سيتعامل 
اتحاد الكرة مع الموقف المتأزم؟ وهل سيطول هذا 
إلى  الحالي  الكرة  موسم  سينضم  وهل  التوقف؟ 
مواسم سابقة سبق أن توقفت وطوت صفحتها قبل 
أن تكتمل وألغيت ألسباب وظروف مختلفة؟ حيث 
أعلن وحددت هوية أبطال بعضها وألغيت مواسم 

أخرى دون أن يحدد بطل الموسم.

قرار سياسي يضرب موسم 79
في  مرة  ألول  الليبي  الكرة  دوري  توقف  أن  سبق 
الموسم الرياضي 78–79، حين تم إلغاء الموسم، 
ذهابا،  عشر  الخامس  لألسبوع  وقتها  وصل  وقد 
وكان وقتها فريق األوراس دارنس بدرنة متصدرا، 
وشارك في ذلك الموسم 16 فريقا، ولم يعلن بطل 
بأحقيته  درنة  مدينة  فريق  مطالبة  رغم  الموسم 
باللقب، وهو الفريق الذى كان متصدرا للمسابقة 
المسابقات  توقفت  حيث  وتوقفها،  إلغائها  قبل 
المحلية والكروية بعدها بقرار سياسي ولم تستأنف، 
النشاط  فيها  توقف  عجاف  مواسم  ثالثة  بعد  إال 
ليعود مجددا في موسم 82–83 الذى توج فريق 

المدينة بطال له.

امتناع خماسي ينهي موسم 89
في الموسم الرياضي 88–89 أصدر االتحاد الليبي 

لكرة القدم قرارا يقضى بإيقاف المسابقة، واعتماد 
فريق  اعتبر  كما  المشاركة،  للفرق  العام  الترتيب 
الموسم  هذا  حيث شهد  للمسابقة،  بطال  االتحاد 
جملة من القرارات التي تعرض لها الموسم، حيث 
صدر قرار بتنظيم الدوري من مرحلة واحدة ذهاب 
فقط، ومن مجموعة واحدة ضمت 17 فريقا، وشهد 
إقامة أسبوع واحد فقط ليصدر القرار الثاني بإلغاء 
عن  أندية  خمسة  امتناع  بسبب  األسبوع،  نتائج 
وهى  المسابقة،  نظام  على  العتراضها  المشاركة 
أندية األهلي طرابلس والمدينة والوحدة والظهرة 
والمحلة، ثم صدر القرار الثالث باستئناف المسابقة 
مع إعادة قرعة المباريات ووضع جدول جديد لها، 
هذا  أن  إال  ودية،  األول  األسبوع  مباريات  واعتبار 
الموسم شهد سلسلة من أحداث الشغب والتوقفات 
المتتالية ليقرر بعدها اتحاد الكرة إيقاف المسابقة 
واعتماد الترتيب العام للفرق المشاركة، حيث توقف 
35 نقطة  االتحاد متصدر برصيد  الموسم وفريق 

من 14 مباراة ليتوج بطال للموسم.

رقم قياسي لم يكتمل موسم 95
في الموسم الرياضي 94–95 الذى شهد مشاركة 
البطولة  إليه  تصل  قياسي  رقم  وهو  فريقا،   25
المحلية ألول مرة، توقفت مباريات المسابقة عقب 
من  الرغم  وعلى  عشر،  الثالث  األسبوع  مباريات 
إعالن االتحاد العام استئناف مباريات الدوري الممتاز 
عقب عطلة شهر رمضان المبارك بمباريات األسبوع 
المسابقة توقفت نهائيا  أن  إال  الرابع عشر ذهابا، 
بين  تفاقمت  التي  والمشاكل  الظروف  وأجبرتها 
األندية واتحاد الكرة على التوقف، األمر الذى جعل 

فريق األهلي طرابلس، الذى كان متصدرا للمسابقة 
عند توقفها، يطالب بمنحه لقب المسابقة للموسم 
في  صدر  الذى  العام  االتحاد  بقرار  أسوة   95–94
وتقرر  مبارياته،  تكتمل  لم  والذى   89–88 موسم 
األهلي  نال  حيث  االتحاد،  لفريق  اللقب  منح  فيه 
طرابلس متصدر الترتيب وقتها اللقب برصيد 37 

نقطة بعد أدائه 13 مباراة.

توقف ثوري لموسم 2011
في الموسم الرياضي 2010–2011 توقف الدوري 

الليبي لكرة القدم، بسبب أحداث ثورة السابع عشر 
من فبراير، وتوقف الدوري يوم 14 فبراير، وأقيم 
فريقا،   24 بمشاركة  المجموعتين  بنظام  وقتها 
ضمت كل مجموعة 12 فريقا، وتصدر فريق األهلي 
بنغازي المجموعة األولى، واالتحاد تصدر المجموعة 
الثانية، وخاض األهلي بنغازي 11 مباراة، واالتحاد 
محطة  عند  الــدوري  وتوقف  مباريات،  عشر  لعب 
األسبوع الخامس عشر ذهابا، ولم تحدد هوية بطل 

الموسم ليتم إلغاؤه.

خالفات تنهي موسم 2016
وعقب أحداث فبراير أقيم وانتظم الدوري الليبي 
–2015 الموسم  إلغاء  وتم  مواسم،  ثالثة  في 
بين  بخالفات  تتعلق  ومشاكل  ألسباب   2016
الذى  الكرة  اتحاد  تخص  انتخابات  حول  األندية 
التي  المواسم  خالل  رئاسته  على  وتعاقب  تولى 
شخصيات،  ثالث   2011 فبراير  بعد  فيما  أقيمت 
الجعفري  جمال  الدكتور  ثم  الطشاني  أنور  وهم: 
الحكيم  عبد  السابق  ــي  ــدول ال الحكم  واآلن 
الكروي  الموسم  منافسات  وتوقفت  الشلمانى، 
الحالي، وتعطلت للمرة الخامسة في تاريخ الدوري 
بمشاركة  المجموعتين،  بنظام  يقام  الذى  الليبي 
24 فريقا قبل نهاية مرحلة الذهاب بجولة واحدة، 
حيث يتصدر فريق األهلي بنغازي فرق المجموعة 
25 نقطة، بعد أن أنهى مبارياته  األولى برصيد 
خالل مرحلة الذهاب، حيث خاض 11 مباراة، فيما 
تصدر المجموعة الثانية فريق االتحاد برصيد 22 
نقطة، بعد خوضه عشر مباريات، وتنقصه مباراة 

أخيرة قبل ختام مرحلة الذهاب.

سيطرت التأجيالت على الرياضة الليبية بمختلف 
الدائرة  السياسية  األحداث  فروعها، على خلفية 
في البالد، وتحديدا في العاصمة طرابلس، حيث 
أفاد رئيس لجنة المسابقات باالتحاد الليبي للكرة 
خاص  تصريح  في  زوبي،  عبدالوهاب  الطائرة، 
كأس  نهائيات  بتأجيل  »الوسط«،  جريدة  إلى 
ليبيا للكرة الطائرة، وكان محدد انطالق البطولة 
النصر  فرق  وتجمعت  الجاري،  أبريل   22 يوم 
يصدر  أن  قبل  طرابلس،  واألهلي  والسويحلي 
بشكل  العودة  موعد  تحديد  دون  التأجيل  قرار 

رسمي، ليبقى التأجيل إلى أجل غير مسمى.
كما أعلن رئيس اتحاد الرماية الليبي، عادل 
قريش، في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« 
للرماية  الثانية  »فكيني«  بطولة  تأجيل  أيضا 
بالخرطوش، وكان مقررا إقامة البطولة بمدينة 
لكن  الجاري،  أبريل   23 في  ليبيا  شرق  شحات 
التأجيل جاء بسبب الظروف األمنية الصعبة التي 
تعيشها مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وعلى الرغم من سحب قرعة بطولة بنغازي 
لكرة القدم للفتيات بمدينة بنغازي التي ستقام 
بمشاركة إحدى عشرة مدرسة وبرعاية االتحاد 
الفرعي لكرة القدم ببنغازي بالتعاون مع مكتب 
طرابلس  قرعة  تأجيل  تم  المدرسي،  النشاط 
إقامة  تأتى  كما  السياسية،  األسباب  لنفس 
البطولة في بنغازي من أجل تفعيل ونشر اللعبة 
واختيار أفضل العناصر وإعداد كوادر نسائية في 
عن  فضال  واإلدارة،  والتحكيم  التدريب  مجالي 
حرص لجنة كرة القدم النسائية باالتحاد الليبي 
لكرة القدم على رسم خطة واستراتيجية ألجل 
تطوير اللعبة في كافة ربوع ليبيا بإقامة عديد 
مراسم  تأجيل  يتم  أن  قبل  األنشطة مستقبال، 
نظرا  للفتيات  طرابلس  بطولة  قرعة  سحب 

للظروف الراهنة.
باالتحادات  المسابقات  لجان  أعلنت  أيضا 
تأجيل  والسلة  واليد  الطائرة  للكرة  الرياضية 
المسابقات في المنطقة الغربية إلى حين إشعار 

آخر، حيث تم نقل الدور السداسي لكرة السلة 
أن كان محددا  بعد  بنغازي،  إلى  من طرابلس 
لها الحادي عشر من شهر أبريل الجاري موعدا 
جديدا النطالق هذا الدوري بمدينة بنغازي دون 
حضور الجمهور، وسبق وأعلنت لجنة المسابقات 
باالتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل موعد انطالق 
الدوري الممتاز للمجموعة الثانية، مع العلم أن 
المجموعة األولى أنهت مرحلة الذهاب، بإقامة 
الفئات  مسابقات  إيقاف  تم  كما  مباراة،  آخر 

السنية لكرة القدم.
من جانبه أكد حارس نادي االتحاد والمنتخب 
علي  السابق،  الــقــدم  لكرة  الليبي  الوطني 
لمشروع  بحاجة  الليبية  الرياضة  أن  سويدان، 
مقبلة  أعــوام  لعدة  واضحة  رؤية  فيه  حقيقي 
والظروف  اإلمكانات  على  يتوقف  وتطبيقه 
تصريح  في  ســويــدان  ــال  وق للدولة،  العامة 
هذا  غياب  »في  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاص 
المشروع تصبح كل المحاوالت وقتية وال تفيد 
في المستقبل«. وطالب سويدان األندية الليبية 
الرياضي  االستثمار  مرحلة  في  بقوة  بالدخول 
المؤسسات  مع  فعلية  مشاركة  عن  والبحث 
االقتصادية، حسبما تسمح به القوانين الليبية، 
االعتماد  في  االستمرار  المعقول  غير  من  ألنه 

على دعم الدولة التي قد ال يأتي أو يتأخر.
أكبر  دور  بلعب  الرياضي  اإلعالم  كما طالب 
هذه  مثل  في  والخوض  العام  ــرأي  ال وتنوير 
المواضيع، خاصة االستثمار، مؤكدا وجود قدرات 
إعالميا  الملفات  هذه  فتح  على  قادرة  إعالمية 

وترسيخ الثقافة الرياضية.
كما قال رئيس رابطة أندية طرابلس الكبرى 
السابق، محمد الواعر، إن الوضع الرياضي صعب 
وال يشجع أي مسؤول للتقدم ألي منصب بسبب 
األجواء المشحونة في الرياضة الليبية، وأضاف 
الواعر في تصريح خاص، إلى جريدة »الوسط« 
بخصوص  القنطري،  إليه  دعا  ما  يحترم  أنه 
إمكانية الطلب من الـ»فيفا« تكليف اتحاد كرة 
جديد وليس باالنتخابات التي لم تفرز ما يتمناه 

الوسط الرياضي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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● األخضر في منافسات الدوري الليبي

● األهلي بنغازي في آخر ظهور قبل التوقف

من  القدم  لكرة  الليبي  للمنتخب  المذل  الخروج  بعد 
داخل  واأللم  الحسرة  اشتدت  األفريقية،  النهائيات 
األحــداث  وبسبب  اإلقصاء،  جــراء  الرياضي  الشارع 
الدامية التي تشهدها مدينة طرابلس هذه األيام على 
الصعيد السياسي، وتوقف جميع المسابقات الرياضية 
والجودو  والتنس  واليد  والسلة  قدم  كرة  ومنها 
عن  فضال  التحكيمية،  التدريبية،  والدورات  والرماية 
النشاط  وكذلك  المختلفة،  السنية  الفئات  مسابقات 
الرياضي بصورة أعم في مدينة طرابلس، والمنطقة 
لكرة  الليبي  االتحاد  غياب  ليسيطر  بالكامل،  الغربية 
االتصاالت  جميع  رغم  والظهور،  المشهد  عن  القدم 
بأعضاء االتحاد من وسائل اإلعالم، ومن بينها جريدة 
بينها  ومن  المسابقات،  مسار  لتوضيح  »الوسط« 
مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم التي توقفت في 
تكتمل  ولم  العاشر،  أسبوعها  في  الثانية  المجموعة 
مبارياته، بينما المجموعة األولى أنهت مرحلة الذهاب 

بتصدر األهلي بنغازي برصيد 25 نقطة.
ونظرا لضيق الوقت، ولتحديد موعد انتهاء جميع 
يونيو  شهر  خالل  القدم  لكرة  الدولية  المسابقات 
العالم،  في  المتبعة  الدولية  لألجندة  وفقا  المقبل، 
فمرحلة الذهاب لم تنته في المجموعة الثانية، لكنها 

انتهت في المجموعة األولى، فإن عامل الزمن يحتم 
اإلسراع في إنهاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري 
موسم 2019/2018 في أقرب وقت، لكن كل العوامل 
تقف حائال أمام كل المحاوالت بما فيها دمج األسابيع 
في المجموعتين في مرحلة اإلياب، ألن عامل الوقت 
لن يكون كافيا إلنهاء هذا الدوري في الوقت المحدد، 
خصوصا مع قدوم شهر رمضان، وعدم وجود أضواء 
أزمة  وهي  الليبية،  المالعب  أغلب  في  كافية  ليلية 
لنفس  عام  كل  الليبية  الكرة  تؤرق  ما  كثيرا  قديمة 
إلنهاء  المعالم  واضحة  خطة  غياب  وسط  السبب، 
القرارات،  اتخاذ  في  الحسم  وانعدام  الشاق،  الموسم 
الحرجة  الفترة  تلك  خالل  المسؤولين  تبخر  وكذلك 
لتوضيح الصورة ووضع النقاط على الحروف للجمهور 
الرياضي في هذه الفترة بالذات واإلعالم الرياضي على 

وجه الخصوص.
الغياب غير المبرر من اتحاد الكرة في هذه الفترة 
بالذات هو في الحقيقة فشل في إنقاذ هذا الموسم 
تشير  كثيرة  معطيات  وجــود  ظل  في  التوقف،  من 
واتحاد  األندية  اسهمت  حيث  اإللغاء،  احتمالية  إلى 
الكرة في تفاقم األزمات لعدم تنفيذ وتطبيق اللوائح 
للمسابقة،  المنظمة  القرارات  اتخاذ  في  والتأخير 
إصدار  في  التأخر  خصوصا  المخالفات،  في  والفصل 
العقوبات واعتماد النتائج في حينها، وكان آخر الوقائع 
حيث  والسويحلي،  المدينة  مباراة  بأحداث  خاصة 

استغرق اتخاذ قرار الفصل فيها أكثر من شهر، ترتب 
عليه تأجيل ثالث مباريات من المجموعة الثانية، وعدم 
الفصل في مشكلة نادي الطيران بدوري الدرجة األولى 
التي أجبرت جماهيره على االعتصام أمام بوابات ملعب 
المباريات  األندية من خوض  ليمنعوا  ببنغازي؛  بنينا 
وعدم  ومتراكمة  كثيرة  المشاكل  بنينا،  ملعب  على 
وجود الجدية في اتخاذ القرار السليم وضعف االتحاد 
التي تحاول  الكبيرة  أمام األندية  القدم  الليبي لكرة 
األزمة  تعاظم  في  سبب  الشخصية،  مصالحها  فرض 

التي أوشكت على الوصول إلى طريق مسدود.
اعتادت كرة القدم الليبية على المشادات والخالفات 
بين األندية من جانب، والمناوشات المستمرة مع اتحاد 
الكرة من جانب آخر من أجل المصالحة الشخصية فقط 
دون النظر إلى المصلحة العامة، فكانت النتيجة بوداع 
متكرر وإخفاق في الوصول إلى بطولة األمم األفريقية، 

وسط محاوالت من أجل اإلطاحة باالتحاد الحالي الذي 
يقوده عبد الحكيم الشلماني، كما حدث من قبل من 
األندية  رفضت  عندما  الجعفري،  جمال  الدكتور  سلفه 
الليبية في بداية الموسم الجاري انطالق النسخة قبل 
النشرات شبه  الجعفري، وهو ما حدث من خالل  إبعاد 
اليومية من بعض األندية، ليتكرر المشهد مع المجلس 
لم  الذي  السويحلي  نادي  تصريحات  وآخرها  الحالي 
يوافق على قرار لجنة الطعون األخير ضده، حيث وصفه 
بالقرار السياسي في هذا الوقت بالذات، وكذلك حرمان 
األهلي طرابلس والهالل من منافسات مسابقة الكأس 
هذا الموسم، نتيجة قرار قديم من االتحاد السابق، رغم 
مطالبات األهلي طرابلس والهالل بضرورة مراجعة القرار 

واالحتكام للمادة 110 من القرار، لكن دون جدوى.
الغريب في األمر أن اتحاد الكرة رغم كل ما تقدم لم 
يخرج لوسائل اإلعالم لتوضيح الصورة أمام الجماهير 
واإلعالم الرياضي حول المختنقات، وقد حاولت جريدة 
»الوسط« االتصال لتوضيح الموقف الرسمي، وتوضيح 
األمور وأهمها استمرار الدوري الليبي من عدمه في 
رد  أي  على  الحصول  في  جدوى  دون  المرحلة،  هذه 
في هذا التوقيت، ألن الجميع غائب والنشاط الرياضي 
متوقف في منطقة واحدة فقط، وسط أخبار عن رحيل 
المحترفين في األندية، وبعض المدربين األجانب في 
مباريات  األخير  اتحاد  أجل  حيث  والسلة،  القدم  كرة 

السداسي للمرة الثانية.

املصير املجهول يحاصر الدوري »46«

الوسط–زين العابدين بركان

تاريخ طويل من األعطال ألعرق المسابقات المحلية بين السياسة والصدامات الكروية

»املختنقات« تهدد بإبعاد املحترفني واملدربني في كرة القدم والسلة 
طرابلس–الصديق قواس

مواسم عجاف وأخرى زاهية 
وتوقف أربع مرات وإلغاء في 
ثالث مناسبات وسط إعالن 

هوية البطل مرتين قبل النهاية

الموسم الجاري بدأ متأخرا 
وتوقف قبل انتهاء مرحلة 

الذهاب وسط ترقب لتجميد 
رسمي حال استمرار التوقف

وبشكل  تطالب  الليبية  الرياضة  في  عديدة  أصوات  تعالت 
وأكثر  جديدة  مرحلة  لدخول  الرياضية  األندية  مباشر 
بشكل  تعتمد  زالت  ال  حيث  االستثمار،  مجال  في  فاعلية 
شبه مستمر على دعم الدولة المتقطع، 
وتؤكد  تعلو  األصوات  هذه  وأصبحت 
والتشريعات  القوانين  تنقيح  أهمية 
المرحلة  لهذه  الدخول  يتطلب  بما 
وشركات  المصارف  مع  بالمشاركة 
ــن والــســفــر  ــي ــأم ــت الــطــيــران وال
وبناء  األســهــم  ــراء  وشـ والسياحة 

األسواق التجارية الكبيرة.
مرحلة  تجاوز  بهدف  هــذا  يأتي 
بــدأت  الــتــي  الصغيرة  الــمــحــالت 
قبل  عليها  االعــتــمــاد  ــة  ــدي األن
أغلبها  إن  حيث  عــامــا،  ثالثين 
ــل هــذه  ــي ــداخ ــى م ــل تــعــتــمــد ع
أســوارهــا  تطوق  التي  المحالت 
يعد  لم  شهريا  دخــال  لها  وتحقق 

يتناسب مع طموح المرحلة المقبلة.
كبيرا  اهتماما  بنغازي  األهلي  النادي  خطوة  ووجــدت 
مالية  عوائد  تحقق  ضخمة  تجارية  سوق  إنشاء  بإعالن 
محتاجة  ليبيا  في  الكبيرة  األندية  إن  حيث  للنادي،  مهمة 
أقوى  مرحلة  في  للدخول  الخطوة  هــذه  تخطو  أن  إلــى 
كما  عديدة  مالية  مشاكل  تعاني  التي  الليبية  للرياضة 

تحتاج إلى الماليين دائما.
بحاجة  بالرياضة  المهتمين  من  كثير  نظر  في  الدولة 
من  وتنقلها  أكثر  مزايا  األندية  لتعطي  قوانينها  لتعديل 
على  االعتماد  إلــى  الدولة  خزينة  على  االعتماد  مرحلة 
األندية  بتحويل  تطالب  أخــرى  أصــواتــا  إن  بل  نفسها، 
من  وهناك  الرياضة،  لتطوير  مساهمة  تجارية  لشركات 
على  التشجيع  عدم  في  األندية  رؤساء  بعض  سلبية  ينتقد 

خلق بيئة استثمارية.
إقامة  على  التشجيع  عدم  إلى  تمتد  االنتقادات  أيضا 
المجال  هذا  في  آفاقا  تفتح  التي  والمؤتمرات  الندوات 
واعتمادها فقط على انتظار الدعم الحكومي والتسول على 
وقد  يتأخر  وقد  يأتي  قد  دعم  بانتظار  المسؤولين  أبواب 
المرحلة  تشهد  فهل  الدولة..  في  المسؤول  لمزاج  يخضع 
المقبلة إحداث هذه الخطوة في ظل اهتمام إعالمي أصبح 

ملفتا للنظر بمثل هذا الملف؟

األهلي بنغازي يبدأ أولى خطوات االستثمار
تسببت األحداث السياسية الجارية في العاصمة طرابلس في تأجيل األنشطة 
الرياضية، ومن ثم عرقلة خطوات الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة 
الوفاق الوطني التي كانت تستعد تحت قيادة الدكتور بشير القنطري لصرف 
الليبي  الدوري  لفرق  الرئاسي  المجلس  قرره  الذي  الحكومي  المالي  الدعم 
الممتاز لكرة القدم الـ24 ناديا، بعد تجهيز الصكوك المالية الخاصة بكل 
ناد، وسيكون الدعم متفاوتا بين األندية وحسب المعايير، بين 800 ألف 
الدعم  تقديم  موعد  إعالن  دون  دينار،  ألف  و200  ألف  و300  ألف  و400 

الدعم  كذلك  شملها  التي  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  ألندية 
الحكومي األخير.

برئاسة  الليبية،  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  وجدد 
المالي  الدعم  استعجال  طلب  الزروق،  جمال  الدكتور 
المخصص من المجلس الرئاسي، بعد جلسة التقى خاللها 

الزروق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، 
وحضر اللقاء بجانب الزروق من اللجنة األولمبية نائبه األول 

محسن السباعي، ومدير عام شركة إدارة واستثمار المنشآت 
والمرافق الشبابية والرياضية محمد الشريف، كما استعرض 

الزروق خطة اللجنة األولمبية الليبية العام الجاري 2019، 
والصعوبات التي تعيق اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة 
اللجنة  العمل على توفير دعم  لها، كما طالب بضرورة 
أنشطتها  إقامة  من  تتمكن  حتى  الرياضية  واالتحادات 
المحلية  الرياضية  المسابقات  في  وتشارك  المختلفة، 

والخارجية لحصد التراتيب التي تشرف الرياضة الليبية، قبل 
أن تأتي األحداث السياسية وتعرقل المسيرة.

عرقلة الدعم المالي لـ 24 ناديا
الوسط–صالح بلعيد 

أكد مدرب منتخب ليبيا للدراجات الهادي فرج، في تصريح خاص إلى جريدة 
»الوسط« أن المنتخب يواصل استعداداته لدورة األلعاب األفريقية بالمغرب 
نهاية شهر أغسطس المقبل، يأتي هذا من خالل التدريبات اليومية بطريق 
الشط بطرابلس، وخالل شهر رمضان ستتواصل التدريبات بنفس الطريق، 

باإلضافة إلى التأهيل البدني بإحدى صاالت القوة البدنية.
وأضاف فرج أن المشاركة في طواف موريتانيا الذي شهد مشاركة عدد 
من المنتخبات األفريقية ومنتخبي األواسط بتونس والجزائر، كانت منافساته 
ممتازة لمنتخب ليبيا. وأختتم قائاًل: »أراها مرحلة جيدة لبداية االستحقاقات 
المقبلة بجانب مكاسب الخامات الجديدة من الالعبين بعد ظهورهم بمستوى 

جيد في الطواف، خصوصاً الدراج الواعد أنس اليتيم«.

منتخب الدراجات يستعد ألفريقيا 

حزمة تأجيالت رياضية 
بسبب األحداث السياسية

الجهاني ينصح بالترهوني أو العربي

الشلماني يتعرض لسيناريو الجعفري 
وسط مطالب بإسقاط اتحاد الكرة 

بعد التنصل من مسؤولياته

الشباب  بنادي  السابق  الدولي  الالعب  أكد 
الرياضيين،  قدامى  جمعية  وعضو  العربي 
العديدة  الدعوات  مع  أنه  الجهاني،  محفوظ 
التي تطالب بتكليف اتحاد كرة جديد بنظام 
تفرز  لم  التي  باالنتخابات  وليس  التعيين 
عناصر كما يتمناها الوسط الرياضي، وأوضح 
جريدة  ــى  إل خــاص  تصريح  فــي  الجهاني 
»الوسط«، أنه يتمنى تكليف نوري الترهوني 
الجديد،  المجلس  لرئاسة  العربي  صالح  أو 
على أن يترك ألي منها في حالة اختياره حرية 

اختيار أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
على  كبير  إجماع  »هناك  الجهاني:  وقال 
اسمي الترهوني والعربي في الوسط الرياضي 
وسبق لكل منهما ترؤس اتحاد الكرة، فهما 
الهيئة  رئيس  وكان  طويلة«،  خبرات  صاحبا 
الوفاق  بحكومة  والرياضة  للشباب  العامة 
أيام سعي  القنطري، أكد منذ  الوطني، بشير 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لمخاطبة  الهيئة 
الليبية  األولمبية  اللجنة  مع  بالتنسيق  )فيفا( 
باستثناء الكرة الليبية من االنتخابات والقيام 

بتكليف اتحاد كرة جديد.
التنفيذي  المدير  أكد  نفسه،  الوقت  في 
أن  بلغيت،  علي  ــحــاد،  االت لــنــادي  السابق 
االنتخابات المقبلة لالتحاد الليبي لكرة القدم 
لن تختلف عن سابقاتها بسبب وجود عقلية 
ألن  الــكــفــاءات،  تقدير  ــدم  وع المحاصصة 
قيادات األندية في الغالب ليست في مستوى 
الطموحات. وأضاف بلغيت في تصريح خاص 
إلى جريدة »الوسط«، أن غياب معايير ثابتة 
لدخول عضوية اتحاد الكرة أفرز من هم ليسوا 
بإعادة  القنطري،  طالب  كما  المستوى،  في 
ترتيب البيت الداخلي للرياضة، وأن يبدأ من 
الرياضي  الوسط  أن  مؤكدا  الهيئة،  داخل 

ينتظر منه خيرا في تطوير الرياضة الليبية.

طرابلس–محمد ترفاس
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ماذا سيفعل بشأن ليبيا في ظل االنقسام بين 
أعضائه؟

متى ينتهي هذا االنقسام؟

من هم المختلفون داخل المجلس؟

يتجه النقاش بين أعضائه؟

تعرقل روسيا مشروع قراره بوقف إطالق النار
في ليبيا؟

يمكن الوصول إلى توافق بين األعضاء؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

في ذكرى حرب
 »القلوب املليانة«

بشير زعبيه

 كل شيء  

لبنان في مثل هذه األيام  الحرب األهلية في  بدأت 
من شهر أبريل 1975 بحادثة إطالق النار الشهيرة 
عين  بمنطقة  فلسطينيين  تنقل  كانت  حافلة  على 
استهدفت  فاشلة  اغتيال  عملية  عقب  الرمانة 
الجميل،  بيار  الشيخ  آنــذاك،  الكتائب  حزب  زعيم 
الجوار  إلى  ويمتد  لبنان  ليعم  الحريق  اشتعل  ثم 
قصة  رمانة،  قصة  »مو  مقولة:  حينها  وانتشرت 

مليانة«. قلوب 
لبنان  أصبح  الحادثة  تلك  على  سنوات  بعد 
بالخارجي،  المحلي  فيها  تــداخــل  حــرب  ساحة 
حروب  وأدوات  وشعارات  بألوان  عجت  أنها  حتى 
من  كبير  فريق  وصفها  ما  واحــدة،  حربًا  وليست 
وهي  أرضنا«،  على  اآلخرين  »حروب  بـ  اللبنانيين 
لبنان  عدا  الحمر،  خطوطه  لكل  فيه  أصبح  حروب 
وهي  سيادته  يرى  صار  الذي  الخطوط،  المنزوع 
ومع  تتمزق،  ووحــدتــه  تستباح،  ــه  وأرض تنتهك 
يطلقون  كانوا  أرضه  على  المتحاربين  فكل  ذلك 
شعارات  ومعها  والصواريخ  والقذائف  الرصاص 
»الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه«، وسلم 
يعد  ولم  الخارج،  إلى  مجبرين،  شأنهم،  اللبنانيون 
بين  التطاحن  استمر  فيما  داخلي،  شأن  لبلدهم 
اختلط  دموي  صراع  أتون  في  المتحاربة  القوى 
بالعسكري،  )الطائفي(  باالجتماعي  السياسي  فيه 
واستحضرت  الحروب،  ومافيا  اللصوص  منه  واغتنم 
الطائفية،  الحساسية  تراكم  المليانة«  »القلوب  فيه 
متبادل،  »حقد«  إلى  والــدم  البارود  حولها  التي 
على  بـ»القتل  الحرب  تفاصيل  في  عرف  ما  أنتج 
تغادر  لم  حرب  وجرائم  فظائع  وصنع  الهوية«، 

اآلن. اللبنانيين حتى  ذاكرة 
مساحة  على  وتتدحرج  تكبر  النار  كرة  استمرت 
سنة   15 امتداد  على  لتحصد  الـ»10.452كم²«  بلد 
ونحو  ألفًا،   150 إلى  ألفًا   130 بين   )1990-1975(
200 ألف جريح ومعاق، وأكثر من مليون مهجر و17 
ألف مفقود، إلى جانب خسائر مادية، قدرت بعشرات 
الجميع،  الحرب  أنهكت  أن  إلى  الــدوالر،  مليارات 
نقطة  عند  والخارج(  )الداخل  الجميع  مصالح  والتقت 
جلسات  عشرات  لتعقد  الحرب،  وقف  على  االتفاق 
الحوار بين أطراف الحرب، وتنهي عند حوار »الطائف« 
ظلت  تداعياتها  لكن  الحرب،  إنهاء  اتفاق  أنتج  الذي 
السياسي  المشهد  الثقيل على  قائمة، وتلقي بظلها 

واالجتماعي في لبنان حتى اآلن .
حاول  مهما  اآلن  المندلعة  الليبيين  بين  الحرب 
لشرعنتها،  المبررات  من  شاء  ما  استحضار  البعض 
أسوأ  هو  ما  إلى  المليانة«  »القلوب  تجرها  قد 
الضحايا  أعداد  تزايد  نرى  بدأنا  فقد  كارثية،  وأكثر 
بالممتلكات،  جراءها  يلحق  الذي  الخراب  وحجم 
بلغت  الحرب  خسائر  إن  رسمية  إحصاءات  وتقول 
 174 عن  يقل  ال  ما  الثاني،  أسبوعها  نهاية  قبل 
نحو  ونزوح  مدنيون،  بينهم  جريحًا،   758 شخصًا 
محلية  مبادرات  أية  تظهر  ولم  شخص،  ألف   20
اآلن،  حتى  الليبي   - الليبي  االقتتال  طاحونة  لوقف 
أو  قرار  الدولي في إصدار  األمن  فيما فشل مجلس 
توجهات  في  االنقسامات  جراء  بالخصوص،  بيان 
وكل  ليبيا،  في  الوضع  بشأن  الدائمين،  أعضائه 
ذلك نستذكره هذه األيام، في ذكرى اندالع الحرب 

44 عامًا. األهلية في لبنان، قبل 

مجلس األمن

أحمد  المرحومين:  أبريل، رحل كل من   18 اليوم،  في مثل هذا 
الليبية،  المملكة  زمن  في  لإلعالم  وزير  آخر  الهوني،  الصالحين 
األندلسية  والموسيقى  المألوف  فرقة  مؤسس  يُعد  الذي  وهو 
الملحن والموسيقي والمطرب  الفنان  التي توالها  في طرابلس، 
ويتصادف  وانتشارها.  نجاحها  في  سببًا  وكان  عريبي،  حسن 
والثاني   ،2006 سنة  األول  اليوم،  هذا  مثل  في  توفيا  أنهما 
ثرى  وسدا  ثم  تونس،  في  باريها  إلى  روحهما  صعدت   .2009

رحمته. بواسع  اهلل  يتوالهما  التالي.  اليوم  في  طرابلس 

يوم رحيل مؤسسي 
»فرقة املألوف«

ليبيا األمس

 الحرب بني 
الليبيني 

املندلعة 
اآلن مهما 

حاول البعض 
استحضار ما 

شاء من املبررات 
لشرعنتها، قد 
تجرها »القلوب 

املليانة« إلى ما 
هو أسوأ

الحرب األهلية في 
لبنان بدأت في 

مثل هذه األيام 
من شهر أبريل 
1975 بحادثة 

إطالق نار على 
حافلة تنقل 

فلسطينيني 
بمنطقة عني 

الرمانة

< حسن عريبي < أحمد الصالحين الهوني

صورة »بشرية« 
ملسجد النور 

النيوزيلندي
شكل آالف الباكستانيين صورة 

عمالقة لمسجد النور، المتواجد في 
كرايستشرتش في نيوزيلندا، حيث قتل 

رجل عشرات األشخاص في مارس.
وتجمع اآلالف الذين ارتدوا األبيض 

في جانغ )وسط باكستان( لتشكيل صورة 
المسجد.

وتظهر مشاهد صورت بطائرة مسيَّرة 
رجااًل يلبسون الرداء التقليدي، ويقفون 

في حقل أخضر، فيما كتبت مجموعة 
أخرى بأجسادها عبارة »اإلسالم سالم«.

ووضع علمان ضخمان لباكستان 
ونيوزيلندا على العشب على مسافة أمتار 
قليلة من المشاركين. وعلى الفتة طويلة 

كتب: »تضامن من باكستان مع شهداء 
كرايستشرتش«.

وقال شهيب زاده سلطان أحمد علي، 
رئيس المعهد اإلسالمي، وهو المنظمة 

غير الحكومية وراء المبادرة: »يحمل 
المشاركون في التجمع اليوم رسالة 

إلى العالم بأسره بأن اإلسالم هو دين 
سالم«.

وأوضحت هذه المنظمة أن 20 ألف 
شخص شاركوا في النشاط.

أكبر طائرة
في العالم

أجرت »ستراتولونش« فوق الصحراء في 
كاليفورنيا أول تجربة ألكبر طائرة في 
العالم يزيد باع جناحيها بالنصف على 

طائرة إيرباص »إيه380«، حسب بيان 
للشركة.

والطائرة الغريبة الشكل بنتها شركة 
»سكايلد كمبوزيتس« الشهيرة في 

صناعات الطيران في صحراء موهافي. 
وهي تتمتع بهيكلين ومجهزة بستة 

محركات بوينغ »747«.
ويفترض أن تستخدم الطائرة في 
حمل صاروخ صغير وإلقائه في الجو. 

وسيدير الصاروخ حينها محركه ليتوجه 
إلى الفضاء لوضع أقمار صناعية في 

المدار. وهذه وسيلة مرنة أكثر للوصول 
إلى الفضاء مقارنة بعمليات إطالق 

الصواريخ عموديًا، إذ تحتاج الطائرة إلى 
مدرج إقالع فقط.

حامال علم بالده وطموحا بال حدود، بدأ الشاب الليبي 
عبدالفتاح حمد رحلته من بنغازي إلى نيبال، من أجل رفع علم 

ليبيا الذي كتب عليه عبارة »One land one nation« )وطن 
واحد وشعب واحد(. وحمد العب »الرغبي« السابق بنادي 

التحدي، أصبح حكما للعبة في العام 2009، وهو مولود في 
العام 1989.

وفي رحلته إلى نيبال، مر المغامر الليبي بكل من القاهرة 
 »islandpeak« وأبوظبي والهند، ليرفع علم بالده على قمة

بجبال الهيمااليا على ارتفاع 6189 مترًا، وفق حساب »@
MohSMG« على »تويتر«.

وعلى حسابه بموقع »تويتر« نشر حمد بعضا من المقاطع 
المصورة لتوثيق رحلته في المدن التي زارها حتى وصوله إلى 

نيبال، ومن بينها مقطع لرجل نيبالي يرفع علم ليبيا في أحد 
المحال، إلى جوار أعالم بلدان المغامرين الذين زاروا المكان 

للغرض ذاته، باعتالء قمم جبال الهيمااليا.

»ليبيا.. وطن وشعب 
واحد« على قمة الهيمااليا

أقوالهم

»طاولة الحوار هي الطريق الوحيد 
لليبيين الستعادة وحدتهم وبناء 

المستقبل«.

الممثلة العليا للسياسة الخارجية 
األوروبية

فيديركا موغيريني

»على الحكومتين اإليطالية 
والفرنسية إنهاء موسم لي الذراع 

فيما بينهما، والتوصل إلى حل 
لتحقيق االستقرار في ليبيا«.

وجه رئيس البرلمان األوروبي
أنطونيو تاياني

»لودريان أبلغني بأن باريس 
تعمل في سبيل عقد مؤتمر مزمع 

للمصالحة الوطنية في ليبيا«.

وزير الخارجية القطري
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

»من أجل ثالثة ماليين مدني 
يعيشون في طرابلس الكبرى، يجب 

أن تتوقف هذه الهجمات اآلن«.

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

 Game« كشفت النجمة، صوفي تيرنر، أو سانسا ستارك في مسلسل
of thrones«، الستار عن حصول النجم كيت هارينجتون على راتب 
أعلى منها بثالث مرات فى المسلسل، واصفة الموقف بالعدل كون 
هارينجتون يجسد شخصية أعمق بكثير من شخصيتها. وتتقاضى 

النجمة البالغة من العمر 23 عامًا 158 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا 
عن مجمل أعمالها الدرامية، بينما يتقاضى هارينجتون صاحب شخصية 

جون سنو في GOT ما يقارب الـ537 ألف جنية إسترليني، حسب صحيفة 
»Harper's Bazaar«. وتحدثت »حامية الشمال« عن عدم رضاها 

بشكل كامل بالنسبة لدورها في المسلسل، قائلة: »يمكن للجميع رؤية 
ما يعجبني حقًا في )GOT( لدي أنف كبير 
وعينان صغيرتان للغاية وذقن مزدوجة، 

وهذا جيد، أنا أتعلم أن أحب أنفي«. 
وتطرقت النجمة اإلنجليزية عن 

العالقات غير الالئقة داخل صناعة 
الدراما والتي عاشتها الفترة األخيرة 

بسبب تعمقها في مسلسل شهير 
بدور كبير، والتي كانت تفكر 

بسببها في ترك صناعة الدراما 
بشكل نهائي.

وكشفت عن عالقتها بصديقها 
جو جوناس، وخطتهما في إقامة حفل 

زفاف صغير الفترة المقبلة، وتحدثت 
عن الطريقة التي التقيا 

بها قائلة »كان لدينا 
الكثير من األصدقاء 
المشتركين وكانوا 

يحاولون تقديمنا لفترة 
طويلة، وكنا نتابع 

بعضنا عبر إنستغرام 
حتى فاجأني ذات 

يوم بإرسال رسالة 
نصية«.

 »حامية الشمال« غاضبة
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