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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

األطفال يلونون
سماء جالو بالجمال

ص 16

تفاؤل

فضاء

تمكن مسبار تابع إلدارة الطيران 
والفضاء األميركية )ناسا( من قياس 

وتسجيل ما يرجح أنه زلزال حدث على 
كوكب المريخ، وذلك للمرة األولى 

في التاريخ على اإلطالق، حسب بيان 
لـ»ناسا«. ووصفت )ناسا( الزلزال الذي 

وقع يوم السادس من أبريل الجاري بأنه 
»عالمة فارقة« لفريق المسبار اآللي 

)إنسايت( الذي استخدم مقياس الزالزل 
لتسجيل الحدث. وقالت »ناسا« إنه 

للمرة األولى تم تسجيل هزة من داخل 
الكوكب األحمر وليس من سطحه.

تخيم حالة من التفاؤل والثقة على 
السوق النفطية بعد إعالن منظمة الدول 
المصدرة للنفط »أوبك« جدواًل تفصيليًا 

بحجم إنتاج الدول الـ 24 المشاِركة 
فى »إعالن التعاون«، وخطة خفض 

اإلنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا 
اعتبارًا من بداية العام الحالي، لمدة 

ستة أشهر. وكسبت أسعار النفط الخام 
أكثر من %2 في ختام األسبوع في أول 
رد فعل سريع على موقف »أوبك« الذي 
وصفه المراقبون في السوق بأنه يتسم 

بالشفافية ويدعم أجواء الثقة ويعزز فرص 
تنمية التعاون بين تحالف المنتجين.

مليار 2.43
دوالر

صافي ربح »فيسبوك« في الربع األول 
من العام الحالي.

نفط

كل شيء

زلزال

قريبا في ليبيا
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أنغام: ال ألتفت 
للشائعات وأشفق 

على القاسية 
قلوبهم

عريفة: غياب حكومة مركزية قوية وراء تفاقم أزمة ليبيا
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الغرياني:  إقامة مهرجان التسوق بني األلغام واملباني املنهارة ببنغازي

املسلحون الفرنسيون.. دبلوماسيون أم عناصر استخباراتية؟

 المؤقت
على نحو مفاجئ، دخل الفريق 
عبدالفتاح البرهان حسابات 

السلطة المعقدة في »سودان 
ما بعد البشير«، فبعد توليه 

رئاسة المجلس االنتقالي خلفا 
لسلفه الفريق عوض 

بن عوف، وجد الجنرال 
ذو الستين عاما 

نفسه أمام األسئلة 
الصعبة للحشود 

الثائرة، وأسئلة أصعب 
تطرحها تفاعالت اإلقليم. 

الثوار يرفضون حكم 
العسكر ويصرون على 
مجلس انتقالي مدني، 

والمصالح اإلقليمية 
تؤيد وتدعم استمرار 

بقائه على رأس السلطة 
االنتقالية، فيما يحاول 

البرهان استرضاء الشارع 
الغاضب بقرارات 

إصالحية، لكن يبقى 
السؤال هل سيبقي 
الرجل »مؤقتا« أم 

سيرحل مثل سابقه 
ويترك االختيار 

للشارع.

حرب العاصمة رهينة الالحسم واملزاج الدولي
الرابع،  أسبوعها  طرابلس  العاصمة  حرب  دخلت 
متزايدة  بشرية  وخسائر  ميدانية  مراوحة  وسط 
إلى  التوصل  دون  اآلن  حتى  حال  الدولي  وانقسام 
آخر  منذ  النار،  إطالق  وقف  قرار  حول  دولي  إجماع 
أما  الماضي،  الخميس  يوم  األمن  لمجلس  اجتماع 
الجديد فكان دخول قضية المهاجرين غير الشرعيين 
على خط االشتباكات، عقب تضارب المعلومات حول 
ما تعرض له مركز إليواء مهاجرين بمنطقة قصر 
المحاور سخونة في هذه  أكثر  التي تعد  بن غشير 

الحرب.
بالسكان  المكتظة  »المناطق  أن  يبدو  ميدانيًا، 
اللجنة  وفق  قتال«،  ساحات  إلى  تدريجيًا  تتحول 
الدولية للصليب األحمر التي رصدت تدهورًا شديدًا 
في »الوضع اإلنساني في أنحاء العاصمة طرابلس، 
وذلك مع دخول الحرب بين قوات الجيش الوطني 
التابعة للقيادة العامة وقوات تابعة لحكومة الوفاق 
أسبوعها الرابع، إذ قتل ما ال يقل عن 264 شخصًا 
وأصيب 1266 بجروح، بينهم مدنيون منذ 4 أبريل، 
حسب آخر حصيلة نشرتها منظمة الصحة العالمية، 
أعداد  الوفاق  لحكومة  إحصائية  آخر  قدرت  بينما 
 9229 بنحو  االشتباكات  مناطق  النازحة من  األسر 

أسرة.
المعلومات  بدقة  يجزم  أن  أحد  يستطيع  وال 
التي يسوقها كل من الطرفين حول حقيقة الوضع 
الميداني في محاور القتال. ففي حين أعلن الناطق 
لقوات  التابعة  الغضب«،  بركان  »عملية  باسم 
»القوات  أن  المجعي،  مصطفى  الوفاق،  حكومة 
بسطت سيطرتها على نقاط استراتيجية بمنطقة 
الهيرة«، قاطعة الطريق بين مدينة غريان وقوات 
من  لتقترب  طرابلس،  ضواحي  في  العامة  القيادة 
بـ»الحاسمة«، ستعلن  بدء مرحلة جديدة وصفتها 

عنها في حينها.
للقوات  العامة  القيادة  باسم  الناطق  لكن 
»غرفة  إن  قال  المسماري،  أحمد  اللواء  المسلحة، 
الثاني  النسق  بــدأت  الغربية  المنطقة  عمليات 
بعد  المشاة  قوات  خالل  من  طرابلس(  لـ)معركة 
تابعة  »قــوات  أن  مبينًا  ــى«،  األول المرحلة  إنجاز 
النسق  الغربية بدأت تزج بوحدات  المنطقة  لغرقة 
جيدًا  توزيعًا  ضمنت  بعدما  للمعركة،  الثاني 
المناسبة  األرض  على  العسكرية، وحصلت  للقوات 
لتنفيذ مبدأ المناورة، وحددت االتجاهات الرئيسية 

والثانوية للهجوم«.
ويزداد تعقيد الوضع مع تضارب المعلومات بشأن 
ما حدث في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين 

بقصر بن غشير، إذ قالت المنظمة الدولية للهجرة 
وردت  تقارير  إن  الثالثاء،  المتحدة،  لألمم  التابعة 
خطيرة  بجروح  المركز  في  المهاجرين  إصابة  عن 
المجلس  نار عشوائي، وفي حين حمّل  في إطالق 
مسؤولية  العامة  للقيادة  التابعة  القوات  الرئاسي، 
»استهداف مركز اإليواء«، لكن مدير الفروع وإدارة 
غير  الهجرة  مكافحة  بجهاز  اإليــواء  مراكز  شؤون 
إصابة  نفى  عليوان،  عبدالسالم  العقيد  الشرعية، 
مهاجرين في مركز احتجاز جنوب طرابلس بجروح 

خطيرة في إطالق نار عشوائي.
بشأن  الدولي  االنقسام  يستمر  األثناء  هذه  في 
هذا  محطات  آخر  وكان  طرابلس،  العاصمة  حرب 
اإلخفاق في 18 أبريل الجاري حين عارضت كل من 
مجلس  من  قرار  إصدار  وروسيا  المتحدة  الواليات 
األمن يدعو أطراف القتال في ليبيا إلى وقف إطالق 
النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، لتتعثر جهود 
دبلوماسية مكثفة قادتها بريطانيا خالل األسبوعين 
الماضيين إلقناع أعضاء المجلس بتوحيد موقفهم، 
لكن وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني، مارك 

المجتمع  صوت  »توحيد  أهمية  على  شدد  فيد، 
الدولي في الدعوة إلى وقف إطالق النار«.

يواصل  الذي  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
جهوده لـ»جمع الليبيين قبل شهر رمضان المقبل«، 
خالل  الدولي  االنقسام  هذا  من  إحباطه  يخف  لم 
مباحثاته في العاصمة اإليطالية، وقال خالل مؤتمر 
إينزو  اإليطالي  الخارجية  وزير  مع  مشترك  صحفي 
كان  موحد  دولي  موقف  لدينا  كان  »لو  ميالنيزي 
نجاح  بعدم  مثااًل  كثيرًا«، ضاربًا  الليبيين  سيساعد 
مجلس األمن في تبني قرار بشأن وقف الحرب في 
البالد، لكن سالمة -وعلى ما يبدو- ما زال يتمسك 

مقررًا  كان  الذي  الوطني  الملتقى  عن  بالحديث 
وليس  تعليقه  »جرى  قال  إذ  الشهر،  هذا  منتصف 
تشهدها  التي  الميدانية  المجريات  حسب  إلغاءه، 

ليبيا«.
أما الموقف األميركي، فقد اتخذ مسارًا نوعيًا عقب 
دونالد  األميركي  الرئيس  بين  الهاتفي  االتصال 
حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد  ترامب 
الذي أعلن عنه يوم اإلثنين، وتناوال خالله »الجهود 
السالم  إلحالل  والحاجة  اإلرهاب  لمكافحة  الجارية 
واالستقرار في ليبيا« -بحسب بيان للبيت األبيض 
»أقر  ترامب  أن  البيان  في  وجاء  الماضي.  الجمعة 
بدور المشير )الجوهري( في مكافحة اإلرهاب وتأمين 
المشتركة  الرؤية  وتناوال  النفطية،  ليبيا  مــوارد 
النتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر«.

الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  لكن 
فائز السراج، قّلل من أهمية فحوى المكالمة، وقال 
الفرنسية،  »ليبراسيون«  صحيفة  مع  مقابلة  في 
هو  األميركي  الخارجية  وزير  موقف  لنا،  »بالنسبة 
وقف  إلــى  باالسم  حفتر  خليفة  دعــا  وقــد  المهم 

المعارك«، كما أعاد السراج التأكيد على هذا الموقف 
جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  إلى  تصريحات  في 
األميركية بالقول »ليس لدي تأكيد من إدارة ترامب 
بأنها غيرت مسارها«، لكنه حذر من أن هذا الدعم 

»قد يدفع أسعار النفط إلى االرتفاع«.
د.  ليبيا،  إلى  السابق  األممي  المبعوث  ويصف 
طارق متري، الموقف األميركي بـ»الملتبس، ولعله 
وقف  تريدان  والدفاع  الخارجية  فوزارتا  ــزدوج،  م
الموقف  عن  تخرجا  لم  وهما  ليبيا،  في  التصعيد 
التقليدي لواشنطن، المؤيد السراج، والذي ال يثق 
بحفتر«، وفق تصريحات أدلى بها لصحيفة »القبس 

الكويتية«.
الفرنسي بعد أن اتهم  ويخيم االرتباك الموقف 
الماضي  األسبوع  علنًا  المفوض  الداخلية  وزيــر 
السراج  فيما عبّر  الفرنسية بدعم حفتر،  السلطات 
عن تشاؤمه واندهاشه من الموقف الفرنسي، وفق 
لكن  الفرنسية،  الصحافة  إلى  بها  أدلى  تصريحات 
حكومة  اتهامات  الماضي  الخميس  نفت  باريس 
الشرعية  الحكومة  »تدعم  أنها  مؤكدة  الوفاق، 
لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة األمم المتحدة 

من أجل حل سياسي شامل في ليبيا«.
التي  موسكو  موقف  تطور  جاء  الوقت،  هذا  في 
النار،  إطالق  لوقف  دوليًا  قــرارًا  عرقلت  وأن  سبق 
سيرجي  الروسي  الخارجية  وزير  نائب  لسان  على 
فيرشينين الذي قال لوكاالت األنباء الروسية األربعاء 
النار«  إطالق  وقف  حفتر  من  »تطلب  موسكو  إن 
التي تجري  و»استعادة الحوار والجهود السياسية« 
برعاية األمم المتحدة، وهو الموقف الذي أعلنه فيما 
أمام  الفروف  سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  بعد 

مؤتمر موسكو حول األمن الدولي.
ليبيا  ولجنة  الترويكا  قمة  طالبت  القاهرة  وفي 
باالتحاد األفريقي حول الوضع في ليبيا، والتي عقدت 
في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، بوقف فوري وغير مشروط إلطالق النار في 
ليبيا، كما طالبت المبعوث األممي بالتعاون بشكل 
كامل مع االتحاد األفريقي وبشفافية تامة وبتكثيف 
مشاوراته مع جميع األطراف في ليبيا على حد سواء 

ودون استثناء.
وانقسام  الميداني،  الالحسم  استمرار  ووسط 
المجتمع الدولي، تتصاعد فاتورة الخسائر البشرية 
والمادية جراء حرب العاصمة طرابلس، في انتظار 

حسم على األرض أو إجماع دولي على وقف الحرب.

)محمود تركية، أ ف ب( < قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني جنوب طرابلس، 22 سبتمبر 2018.     

 جنون األسعار يالحق الليبيني قبل رمضان

أجدابيا،  بمدينة  التجارية  المحال  أحد  في 
يتأمل  الورفلي  اهلل  جيب  المواطن  وقف 
أسعار السلع والمواد الغذائية، فيما ال تخفي 
مالمح وجهه آثار الصدمة من أسعار السلع 
الغذائية التي سجلت ارتفاعات قياسية مع 

اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
التموينية  الــمــواد  أســعــار  واتــخــذت 
والفاكهة  ــراوات  ــض ــخ وال ــة  ــضــروري ال
شهرين،  منذ  تصاعديًا  منحنى  واللحوم 
استغالل  إلى  مواطنون  أرجعه  ما  وهو 
التجار قرب شهر رمضان ونقص السيولة 
النقدية وغياب الدولة عن فرض تسعيرة 

محددة لألسواق.
بنغازي،  جامعة  في  االقتصاد  أستاذ 
هذا  أرجـــع  الــفــيــتــوري،  عطية  الــدكــتــور 
الموردين  بعض  استغالل  إلى  االرتفاع 
الحكومة  ضعف  عن  فضاًل  الموسم،  هذا 

وأجهزتها الرقابية.
مبرر  يــوجــد  ال  ــه  أن الفيتوري  وأكـــد 
السلع  معظم  أن  مضيفًا  االرتفاع،  لهذا 
الواردة إلى ليبيا تخضع لموردين محليين 
سيتقاسمون  أنهم  يعني  مما  محتكرين، 
وال  منهم،  لكل  حصة  ويحددون  السوق 

يوجد تنافس بينهم.

مراقبون  يلقي  نفسه،  الــوقــت  فــي 
النقدية  السيولة  نقص  على  بالالئمة 
أجدابيا  بلدية  في  العاملة  المصارف  في 
رواتبهم  على  المواطنين  حصول  وعدم 
االحتياجات  شراء  من  يتمكنوا  لكي  كاملة 
الفيتوري  رمضان.لكن  بشهر  الخاصة 
نقص  ألزمة  مقنع  سبب  يوجد  »ال  يقول: 
خاصة  المرتبات،  وتأخر  الخانقة  السيولة 
أن أسعار النفط الخام تقترب من 72 دوالرًا 
في  الدوالر  صرف  وأسعار  الواحد،  للبرميل 
السوق السوداء ال تتجاوز 4.4 دينار للدوالر 

الواحد«.
ارتفاع  االقتصاد  علم  أستاذ  ونفى 
ابتداًء  عليها  الطلب  بزيادة  السلع  أسعار 
نهاية شهر رمضان،  إلى  الوقت  من هذا 
منتجات  السلع  هذه  كانت  »لو  موضحًا: 
جميعها  ولكن  مبررًا،  لها  نجد  قد  ليبية، 
في  عليها  الطلب  وبــزيــادة  مستوردة، 
توريداتهم،  ــمــوردون  ال يزيد  السوق 
ويحصلون على خصم )خفض في السعر( 

وليس رفع السعر«.
تفاصيل ص9

طرابلس–الوسط

فاتورة  أسبوعها الرابع 264 قتيالً و 1266 جريحًا

انفجار القوة الكامنة 
للمحترفني تكشف 

عورات الكرة املحلية

طرابلس–عواصم–الوسط

الكرة الليبية تودع 
هدافها التاريخي

لم تُثِن األحداث األمنية المؤلمة التي 
تشهدها العاصمة طرابلس رياضيي 

ليبيا من التفاعل ببالغ الحزن مع 
خبر رحيل الهداف التاريخي للمنتخب 

الوطني لكرة القدم علي البسكي، عن 
عمر يناهز الـ78 سنة.

ورغم مرور 49 سنة على إحرازه 
هدفه الـ35 مع المنتخب الوطني، لم 

يستطع أي من نجوم الكرة الليبية 
انتزاع لقب »الهداف التاريخي« من 

علي البسكي، الذي سبق وحقق لقب 
هداف كأس العرب في نسخته العام 

1965 برصيد 10 أهداف، كما حصل 
في نفس النسخة العربية على لقب 

أفضل العب، وحصل المنتخب الليبي 
على المركز الثالث في ترتيب فرق 
البطولة التي حصلت عليها مصر 
بالقرعة بعد تعادلها مع السودان 

في المباراة النهائية. ولعب البسكي 
ألندية المشعل والمدينة واألهلي 

طرابلس واالتحاد. واالسم الحقيقي 
للفقيد، محمد علي الدبسكي قبل أن 
يلقبه المعلق الرياضي الشهير حسن 

الشغيوي باسم »علي البسكي«.

االشتباكات  مناطق  من  قليلة  مترات  كيلو  بعد  على 
الحياة  تسير  طرابلس،  جنوب  زارة  عين  منطقة  في 
مواصلة  إلى  العاصمة  سكان  ويسعى  طبيعتها،  على 
مند  التجارية  المحالت  تفتح  اليومية، حيث  نشاطاتهم 
الصباح حتى المساء، مع حركة سير للمواطنين، فضاًل 
وانتشار  والمقاهي  والمخابز  الصيدليات  عمل  عن 
جانب  على  والفواكه  للخضراوات  المتجولين  الباعة 

الطرقات.
عملهم  إلى  يتوجهون  طرابلس  سكان  يزال  وال 
وأوالدهم إلى المدارس، التي قد تغلق في حال تدهور 
للتمويه  الترفيه  ساعات  بعض  ويمضون  أكثر،  الوضع 

عندما تتاح لهم الفرصة.
يعمل  زارة،  بعين  التذكاري  النصب  منطقة  ففي 
لـ»الوسط«  مؤكدًا  تجاري،  محل  في  الترهوني  منير 
أن »الناس اعتادت على الحرب، وحياتهم تسير بشكل 
طبيعي دون أي مشاكل.. كما توجد عائالت في منطقة 

جامع الكحيلي وال ترغب بالخروج من تلك المناطق«.
أبريل   4 من  طرابلس  العاصمة  ضواحي  وتشهد 

العامة  للقيادة  التابعة  القوات  بين  اشتباكات  الجاري، 
الوفاق،  حكومة  وقوات  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
آخرين،   1266 وإصابة  قتياًل   264 مقتل  عن  أسفرت 
وفق آخر حصيلة أعلنتها منظمة الصحة العالمية، على 

لسان الناطق باسمها طارق ياساريفيتش.
مناطق  أكثر  الربيع  ووادي  زارة  عين  منطقتا  وتعد 
المعارك  أشرس  شهدتا  إذ  بالحرب،  تضررًا  العاصمة 
الحكومية فإن أكثر  التقديرات  الجانبين، وبحسب  بين 
وأعلنت  المنطقتين غادروهما،  ألفًا من سكان   12 من 
والغذاء،  للدواء  إغاثية  مخازن  إنشاء  زارة  عين  بلدية 
المنطقة  نازحي  أوضاع  لمتابعة  أزمة  لجنة  وتأسيس 
بالحرب  القماطي  وليد  طرابلس..واليأبه  أحياء  داخل 
القدم في منطقة طريق الشوك،  ويمارس رياضة كرة 
هنا  النيران  ونرى  الصواريخ  أصوات  »نسمع  موضحًا: 
وهناك، لكن الحياة تسير ونحن ال نبالي بهذه األمور.. 
جدًا  سلبية  الناس  جعلت  والصراعات  الحروب  وتكرار 

وال تفكر إال في حياتها اليومية«.
تفاصيل ص5

الحياة مستمرة في طرابلس رغم االشتباكات

ال يستطيع أحد أن يجزم بدقة 
المعلومات التي يسوقها كل من الطرفين 

حول حقيقة الوضع الميداني



الرائدة في مجال  الجنوبية  الكورية  أعلنت شركة »سامسونغ« 
نموذجها  إطــاق  تأجيل  اإلثنين،  الذكية،  الهواتف  صناعة 
صحفيين  من  شكاوى  وردت  بعدما  للطي  القابل  الجديد 

أميركيين من مشكات كبيرة في شاشاته.
ألفي دوالر، حيث كان متوقًعا  الذي يباع بنحو  الجهاز  طرح 

طرحه الجمعة، في السوق، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
مستخدمون  »أخبرنا  اإلثنين،  بيان،  في  المجموعة  وأشارت 
بأن الجهاز يحتاج إلى تحسينات، وبهدف دراسة هذه الهواتف 
تأجيل  قررنا  مكثفة،  اختبارات  وإجــراء  كامل  بشكل  المعادة، 
إلطاقه.  جديد  موعد  تحديد  دون  فولد«  غاالكسي  إطــاق 
األسابيع  خال  لإلطاق  جديد  موعد  تحديد  »نعتزم  وأضافت: 

المقبلة« ووعدت باتخاذ تدابير لتعزيز حماية الشاشة.
ُأقيم  ضخم  عــرض  في  الهاتف  هــذا  المجموعة  وقدمت 

أحــرزت  الجهاز  وبهذا  فبراير،  في  فرانسيسكو  ســان  في 
»أبل«  خصوًصا  منافسيها،  على  متقدمة  خطوة  »سامسونغ« 

من خال تقديمها أول هاتف ذكي شاشته قابلة للطي.
الصحفيين  بعض  أبــلــغ  الــمــاضــي،  ــوع  األســب فــي  لكن 
بهدف  الهواتف  هذه  من  نماذج  تلقوا  الذين  والمحللين 
بعد  الشاشات  تعطل  منها  عــدة  مشكات  عــن  اختبارها 

قليلة. استخدامات 
بعض  ستعاين  أنها  الخميس،  الشركة،  أعلنت  أن  وسبق 
تأجيل  عن  تتحدث  لم  لكنها  فــولــد«،  »غاالكسي  هواتف 
لشركة  جديدة  ضربة  وهذه  الجهاز.  لهذا  الرسمي  اإلطاق 
»سامسونغ« التي ُأصيبت بنكسة قوية أولى في العام 2016، 
أنحاء  في  هواتف  طالت  التي  البطاريات  انفجار  مشكلة  بعد 

العالم.

الذهبية  »السعفة  أنها ستمنح جائزة  الدولي  السينمائي  إدارة مهرجان »كاّن«  أعلنت 
التي  والسبعين  الثانية  الــدورة  افتتاح  في  ديلون  آالن  الفرنسي  للممثل  الشرفية« 

ستقام في مايو المقبل. 
وقال المندوب العام للمهرجان، 
فــريــمــو، إن مــنــح هــذه  تــيــيــري 
تكريم  »إطــار  في  يأتي  الجائزة 
الفّن  تاريخ  المهيب في  حضوره 
السابع، كما جاء في بيان صادر 
أشار  حيث  نفسها،  اإلدارة  عن 
»ينتمي  ديلون  أن  إلى  أيًضا 
وإلــى  السينما،  إلــى  بكّليته 

أجمل أعمالها وأساطيرها«. 
إدارة  بـــيـــان  ووصـــــف 
م  الُمكرَّ الممثَل  المهرجان 
س،  ــش ُمـــقـــدَّ ــ ــه »وح ــأن ب
وأيقونة  حّية،  وأســطــورة 

هو  مثًا،  اليابان  في  كونية. 
ُمبجَّل، وُيسّمونه أيًضا ساموراي الربيع«. 

كاسيكيات  من  الحًقا  أصبحت  عديدة،  ــاٍم  أف في  ديلون  وظهر 
الشعبي. هو  بالنجاح  الفني  الشرَط  المهنّية، مزج ديلون  السينما، وفي سيرته 

بطل شّباك التذاكر، ثم انتقل إلى وراء الكاميرا، ُمخرًجا فيلمين بوليسيين.

تواصـل 02

»حالة  أغنيتها  بوصول  إليسا،  اللبنانية  المطربة  احتفلت 
»يوتيوب«،  موقع  على  مشاهدة  مليون   100 إلى  حب« 
رأيكم  »ما  قائلة:  »تويتر«  بموقع  حسابها  عبر  وعلقت 
مليون   100 إلى  حب«  »حالة  أغنية  بوصول  االحتفال  في 

مشاهدة؟«.

ألبوم  ضمن   ،2014 عام  حب«  »حالة  أغنية  إليسا  وطرحت 
13 أغنية آخرى هم: »أول مرة،  يحمل نفس االسم، وقد ضم 
وأنا  جديد،  وعمر  الظروف،  وبرغم  نفسي،  وأنا  اتقابلنا،  ولو 
وبطلي  األيام،  وقد  بريئة،  وإنسانة  قلبي،  ووجعت  مجنونة، 

تحبيه، وحلوة يا بلدي، ويا مرايتي، وحب كل حياتي«.

 »حالة حب« تحصد 100 مليون مشاهدة

ياوطن غالي غالك
                         على كل نازل وساير

وياوطن هللا يرعاك
                         من كل ظالم وجاير

وياوطن ماوطن يسواك
                         وال وطن غيرك امداير

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

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

والتخلص من المليشيات وبناء مؤسسات الدولة. 

 # الحرب_مش_حل 

بعد سنتين من المعارك القضائية في أنحاء العالم، حّلت 
»آبل« خافها الثاثاء مع مزّود الرقاقات »كوالكوم« غداة 
انطاق محاكمة جديدة حول هذه المسألة التي تضع على 

المحّك مليارات الدوالرات.
ونقطة الخاف الرئيسية هي قيمة اإلتاوات التي تطالب 
الهواتف  رقاقات تسمح بوصل  التي تصّنع  بها »كوالكوم« 
الذكية بشبكات االتصاالت وتملك الجزء األكبر من البراءات 
المتعلقة بها. وكانت »آبل« تعتبر أن هذه األخيرة تستفيد 
من موقعها المهيمن على السوق للمطالبة بمبالغ طائلة، 

وفق »فرانس برس«.
في  »آبــل«  بها  تقّدمت  التي  األساسية  الشكوى  ومنذ 
السلطات  أمــام  الشركتان  تتواجه   ،2017 العام  مطلع 
النزاع  وبلغ  العالم.  أنحاء  في  الناظمة  والهيئات  القضائية 
ذروته اإلثنين مع انطاق محاكمة جديدة في سان دييغو 
)الواليات المتحدة( انتهت من حيث المبدأ إثر التوّصل إلى 

اتفاق بالتراضي.
وينهي هذا االتفاق كّل الماحقات التي أطلقها طرف ضّد 
اآلخر. وهو ينّص على أن تدفع »آبل« مبلًغا لم يكشف عن 

قيمته إلى »كوالكوم«، وفق ما أفادت المجموعتان.
وباإلضافة إلى هذه المدفوعات، أبرمت الشركتان اتفاًقا 
على ست سنوات بشأن البراءات سارية المفعول اعتباًرا من 
أبريل 2019 يكون قابًا للتجديد لسنتين، فضاً عن اتفاق 
»متعدد السنوات« لتزويد الرقاقات. ولم يفصح أيًضا عن أي 

مبالغ مالية في هذا الصدد.
المزّود  ستعود  »كوالكوم«  أن  التسوية  هذه  وتعني 
الرسمي لـ»آبل« وأن العدّوين اللدودين سابًقا تفاهما على 

قيمة اإلتاوات التي تطالب بها »كوالكوم«.
رفضت دفعها  التي  المبالغ  كانت هذه  »آبل«،  وبحسب 
السعر  إلى  استناًدا  كانت تحسب  فترة، مضّخمة ألنها  منذ 
اإلجمالي لهاتف »آي فون«، علًما بأن هذه الهواتف ال تعتمد 
بشكل  سوى  ببراءات  المشمولة  »كوالكوم«  تقنيات  على 

جزئي.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

الموضوع ليس في يد الليبيين.. 
تحدث عن الدول التي تؤجج الصراع 

..والبد من جيش ومؤسسات. 

أحمد الشبلي

هاشتاق الحرب مش حل ليس له أي 
عالقة بالتوجه اإلسالمي نهائًيا ولكن 
مايعيب هذا الحراك لم يقدم أي حلول 
لألزمة السياسية أو حتى كيفية التعامل 

مع الجماعات المسلحة واإلسالمية.

Marean Hagig

ال أحد يحب الحرب 
أخي أحمد ولكن 
ال أعتقد أن هناك 

حاًل آخر ... ؟ فرضت 
عليهم وهي كره. 

Ali Oun

واهلل كلنا ما نبوش 
الحرب والدماء بس 
نضحكوا ع بعضنا لو 
نقولوا أن الحوار حل ! 
هذوما مليشيات مش 

مؤسسة وال جيش تقدر 
اتناقش معاهم أحياًنا 

الحرب الزم تكون وسيلة 
لفرض السالم الحوار 
قعد 3 سنين دارحل 

..؟ و برضوا لو يرد من 
جديد حيفشل آالف 

المرات. 

Hanadi Alseleni

واهلل عارفه إنها مش حل 
بكل لكن لما تسير الحرب 
وتبدأ نحنا مش مخيرين 
هي أصال بدت وصارت 
عبارة عن إنه صبينا مع 
اللي معاه الحق .. ومع 
ذلك هذا كالم الصح 
#الحرب_مش_حل.

Miwa Alobide

»آبل« و»كوالكوم« تضعان 
ا لحربهما القضائية حّدً

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أعلنت شركة »تويتر« الثاثاء عن نتائج أعمالها 
بحيث   ،2019 الحالي  العام  من  األول  للربع 
دوالر،  مليون   191 إلى  الدخل  صافي  وصل 
بينما بلغت اإليرادات 787 مليون دوالر، بزيادة 
بنسبة 18 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة 
ربع  انخفاًضا  تشكل  لكنها  الماضي،  العام  من 
تحقيقها  بعد  تقريًبا  المئة  في   14 قدره  سنوًيا 
إيرادات قياسية بلغت 909 مايين دوالر للربع 
األخير، وقفز سهم الشركة على أثر هذه النتائج 

حوالي %17 إلى 40.38 دوالر.
في  المساهمين  حذرت  قد  »تويتر«  وكانت 
تتوقع  أنها  الماضي من  العام  األخير من  الربع 
العام  من  األول  الربع  إيــرادات  في  انخفاًضا 
و775  دوالر  مليون   715 بين  ما  إلى  الحالي 
مليون دوالر، بينما قدر محللو وول ستريت أن 
مما  دوالر،  مليون   774 إلى  ستصل  إيراداتها 

جعلها تتفوق على توقعات المحللين.
تتخذ  التي  االجتماعية  الشبكة  ــادت  وأفـ
عدد  أن  لها  مــقــرًا  فرانسيسكو  ــان  س مــن 
إلى  ارتفع  قد  شهرًيا  النشطين  المستخدمين 
330 مليون، بزيادة عن 321 مليون خال الربع 

السابق، لكن شكل هذا الرقم انخفاًضا قدره 6 
مايين مستخدم بالمقارنة مع نفس الفترة من 

العام الماضي.
فيه  تعلن  ربع  آخر  هو  الربع  هذا  أن  يذكر 
تويتر عن عدد المستخدمين النشطين شهرًيا، 
فبراير  شهر  خال  الشركة  عنه  أعلنت  ما  وهو 
ذلك  من  بداًل  ستركز  بحيث   ،2018 عام  من 
الذين  يومًيا  النشطين  المستخدمين  عدد  على 

يحققون دخًا لها.
المستخدمين  ــؤالء  هـ »تــويــتــر«  ــرف  ــع وُت
الدخول  يسجلون  الذين  المستخدمون  بأنهم 
من  أي  أو  الويب  نسخة  خال  من  تويتر  إلى 
على  القادرة  المختلفة  المحمولة  تطبيقاتها 

عرض اإلعانات.
عدد  نمو  عــن  ســابــًقــا  المنصة  وكشفت 
يحققون  الذين  يومًيا  النشطين  المستخدمين 
دخًا لها خال عام 2018 من 120 مليون إلى 
قد  الرقم  هذا  أن  اليوم  وأفــادت  مليون،   126
سنوي  أساس  على  المئة  في   11 بنسبة  ارتفع 
الثاثة  األشهر  في  مستخدم  مليون   134 إلى 

الماضية من هذا العام.

لتويتر  المتحدة أكبر سوق  الواليات  وال تزال 
الواليات  استحوذت  إذ  ــرادات،  اإليـ حيث  من 
في   55 أو  دوالر،  مليون   432 على  المتحدة 
اإليرادات  وبلغت  »تويتر«،  إيرادات  من  المئة، 

الدولية 355 مليون دوالر.
المتحدة  ــات  ــوالي ال ــى  إل »تــويــتــر«  وتشير 
ارتفعت  حيث  إيراداتها،  لنمو  رئيسي  كمحرك 
األرقام بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي، 
في   11 بنسبة  الدولي  الرقم  ارتفع  حين  في 
ثاني  تمثيل  اليابان  واصلت  كما  فقط،  المئة 
 136 بمبلغ  مساهمتها  مع  لتويتر،  سوق  أكبر 

مليون دوالر من إيرادات الربع األول.
لدخل  الرئيسي  المصدر  اإلعانات  وتشكل 
مليون   679 اإلعــانــات  قدمت  إذ  »تويتر«، 
من  المئة  في   86 عن  قليًا  يزيد  ما  أو  دوالر، 
مليون   787 البالغة  األول  الربع  في  عائداتها 
 18 بنسبة  اإلعانات  إيــرادات  وارتفعت  دوالر، 

في المئة.
األخرى  واإليرادات  البيانات  تراخيص  وبلغت 
غير المحددة 107 مايين دوالر، بزيادة 20 في 
هائًا  نموًا  تتوقع  ال  »تويتر«  أن  ويبدو  المئة، 

في هذا المجال.
في  انخفاًضا  تتوقع  أنها  الشركة  وأوضحت 
770 مليون دوالر و830  إلى ما بين  اإليرادات 

مليون دوالر للربع الثاني من العام الحالي.

أرباح »تويتر« تفوق جميع التوقعات والسهم يقفز

المضاد  المدرع  هاتفها   »Doogee« شركة  أطلقت 
ال  منخفض  بسعر  يطرح  والذي   ،»S40« للصدمات 

يتجاوز 100 دوالر أميركي.
بالمطاط،  متين مدعم  بهيكل  الهاتف  وجاء هذا 
 5.5 مقاس  بشاشة  وُزوِّد  والصدمات،  للماء  مقاوم 
محمية  بيكسل،   )720/1440( عرض  بدقة  بوصة، 
 ،»Cоrning Gоrilla Glаss 4« زجاج  من  بطبقة 

»روسيا  نقلت  ما  حسب 
اليوم«.

الشركة  أرفقته  كما 
أساسية  بكاميرا  المصنعة 
بدقة  العدسات،  ثنائية 
تدعم  ميغابيكسل،   )5+8(
وضبط  تقريب  خاصية 
أوتوماتيكًيا،  الصورة  دقة 
 8 بدقة  أمامية  وكاميرا 

ميغابيكسل.
الهاتف  هذا  ويعمل 
درجات  في  ممتاز  بشكل 

مئوية،  درجة  و)60+(   )-30( بين  ما  تتراوح  حرارة 
 MеdiaTek«بفضل هيكله الخاص، ومعالجه المتطور
 4 بحجم  العشوائي  الوصول  وذاكرة   ،»6739
غيغابايت، والبطارية الخاصة التي أتت بسعة 4650 

ميللي أمبير.

هاتف »مدرع« بأقل 
من 100 دوالر

تأجيل إطالق هاتف »سامسونغ« القابل للطي

كلمة1000

● عرض باليه بحفل النشاط المدرسي بمدينة درنة. 19 أبريل 2019. 

 »كاّن« يمنح آالن ديلون 
السعفة الذهبية الشرفية
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حرب العاصمة تنتظر حل 
»عقدة« االنقسام الدولي

مراوحة ميدانية وخسائر بشرية متزايدة وأسئلة تالحق موقف ترامب

 مراقبون: تغير في موقف موسكو التي سبق وأن عرقلت قرار وقف إطالق النار
الرابع،  أسبوعها  طرابلس  العاصمة  حرب  دخلت 
متزايدة  بشرية  وخسائر  ميدانية  مراوحة  وسط 
إلى  التوصل  دون  اآلن  حتى  حال  دولي  وانقسام 
آخر  منذ  النار،  إطالق  وقف  قرار  حول  دولي  إجماع 
الماضي،  الخميس  يوم  األمــن  لمجلس  اجتماع 
غير  المهاجرين  قضية  دخــول  فكان  الجديد  أما 
تضارب  عقب  االشتباكات،  خط  على  الشرعيين 
المعلومات حول ما تعرض له مركز إليواء مهاجرين 
المحاور  أكثر  تعد  التي  غشير  بن  قصر  بمنطقة 

سخونة في هذه الحرب.
بالسكان  المكتظة  »المناطق  أن  يبدو  ميدانيًا، 
اللجنة  وفق  قتال«،  ساحات  إلى  تدريجيًا  تتحول 
تدهورًا  رصــدت  التي  األحمر  للصليب  الدولية 
العاصمة  أنحاء  في  اإلنساني  »الوضع  في  شديدًا 
طرابلس، وذلك مع دخول الحرب بين قوات الجيش 
الوطني التابعة للقيادة العامة وقوات تابعة لحكومة 
 264 الوفاق أسبوعها الرابع، إذ قتل ما ال يقل عن 
شخصًا وأصيب 1266 بجروح، بينهم مدنيون منذ 
4 إبريل، حسب آخر حصيلة نشرتها منظمة الصحة 
العالمية، بينما قدرت آخر إحصائية لحكومة الوفاق 
بنحو  االشتباكات  مناطق  من  النازحة  األسر  أعداد 

9229 أسرة.
المعلومات  بدقة  يجزم  أن  أحد  يستطيع  وال 
التي يسوقها كل من الطرفين حول حقيقة الوضع 
الميداني في محاور القتال. ففي حين أعلن الناطق 
لقوات  التابعة  الغضب«،  بركان  »عملية  باسم 
»القوات  أن  المجعي،  مصطفى  الوفاق  حكومة 
بمنطقة  استراتيجية  نقاط  على  سيطرتها  بسطت 
وقوات  غريان  مدينة  بين  الطريق  قاطعة  الهيرة«، 
من  لتقترب  طرابلس،  ضواحي  في  العامة  القيادة 
ستعلن  بـ»الحاسمة«،  وصفتها  جديدة  مرحلة  بدء 

عنها في حينها.
للقوات  العامة  القيادة  باسم  الناطق  لكن 
»غرفة  إن  قال  المسماري،  أحمد  اللواء  المسلحة، 
الثاني  النسق  بــدأت  الغربية  المنطقة  عمليات 
بعد  المشاة  قوات  خالل  من  طرابلس(  لـ)معركة 
تابعة  »قــوات  أن  مبينًا  ــى«،  األول المرحلة  إنجاز 
النسق  بوحدات  تزج  بدأت  الغربية  المنطقة  لغرفة 
جيدًا  توزيعًا  ضمنت  بعدما  للمعركة،  الثاني 
المناسبة  األرض  على  وحصلت  العسكرية،  للقوات 
الرئيسية  االتجاهات  المناورة، وحددت  لتنفيذ مبدأ 

والثانوية للهجوم«.
بشأن  المعلومات  تضارب  مع  الغموض  ويزداد 
الشرعيين  غير  المهاجرين  إيواء  ما حدث في مركز 
بقصر بن غشير، إذ قالت المنظمة الدولية للهجرة 

وردت  تقارير  إن  المتحدة،الثالثاء،  لألمم  التابعة 
خطيرة  بجروح  المركز  في  المهاجرين  إصابة  عن 
المجلس  حمّل  حين  وفي  عشوائي،  نار  إطالق  في 
مسؤولية  العامة  للقيادة  التابعة  القوات  الرئاسي، 
»استهداف مركز اإليواء«، لكن مدير الفروع وإدارة 
غير  الهجرة  مكافحة  بجهاز  األيــواء  مراكز  شؤون 
إصابة  نفى  عليوان  عبدالسالم  العقيد  الشرعية 
بجروح  طرابلس  جنوب  احتجاز  مركز  في  مهاجرين 

خطيرة في إطالق نار عشوائي.
بشأن  الدولي  االنقسام  يستمر  األثناء  هذه  في 
هذه  محطات  آخر  وكانت  طرابلس،  العاصمة  حرب 
اإلخفاق في 18 أبريل الجاري حين عارضت كل من 
مجلس  من  قرار  إصدار  وروسيا  المتحدة  الواليات 
األمن يدعو أطراف القتال في ليبيا إلى وقف إطالق 
لتتعثر جهود  المفاوضات،  إلى طاولة  والعودة  النار 
دبلوماسية مكثفة قادتها بريطانيا خالل األسبوعين 
الماضيين إلقناع أعضاء المجلس بتوحيد موقفهم، 
مارك  البريطاني،  األوسط  الشرق  وزير شؤون  لكن 
المجتمع  صوت  »توحيد  أهمية  على  شدد  فيد، 

الدولي في الدعوة إلى وقف إطالق النار«.
يخوض  والذي  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
قبل  الليبيين  »جمع  أسماه  لما  مكثفة  جهودًا 
هذا  من  إحباطه  يخف  فلم  المقبل«،  رمضان  شهر 
العاصمة  في  مباحثاته  خالل  الدولي  االنقسام 
مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  وقال  اإليطالية، 
كان  »لو  ميالنيزي  إينزو  اإليطالي  الخارجية  وزير 
الليبيين  يساعد  كان  موحد  دولــي  موقف  لدينا 
األمن  مجلس  نجاح  بعدم  مثااًل  ضاربًا  كثيرًا«، 
لكن  البالد،  في  الحرب  وقف  بشأن  قرار  تبني  في 
بالحديث  يتمسك  زال  يبدو–ما  ما  سالمة–وعلى 
عن الملتقى الوطني الذي كان مقررًا منتصف هذا 
إلغاؤه، حسب  وليس  تعليقه  »جرى  قال  إذ  الشهر، 

المجريات الميدانية التي تشهدها ليبيا«.
نوعيًا  مسارًا  اتخذ  فقد  األميركي،  الموقف  أما 
األميركي  الرئيس  بين  الهاتفي  االتصال  عقب 
المسلحة  للقوات  العام  والقائد  ترامب  دونالد 
تناوال  إذ  اإلثــنــيــن،  ــوم  ي حفتر  خليفة  المشير 
»الجهود الجارية لمكافحة اإلرهاب والحاجة إلحالل 
للبيت  بيان  ليبيا«–بحسب  في  واالستقرار  السالم 
أن  البيان  في  وجــاء  الماضية.  الجمعة  األبيض 
مكافحة  في  )الجوهري(  المشير  بدور  »أقر  ترامب 
وتناوال  النفطية،  ليبيا  ــوارد  م وتأمين  ــاب  اإلره
سياسي  نظام  إلى  ليبيا  النتقال  المشتركة  الرؤية 

ديمقراطي مستقر«.
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  لكن 
عنه  عبّر  الذي  الدعم  أهمية  قّلل من  السراج،  فائز 
ترامب للمشير خليفة حفتر، وقال السراج في مقابلة 

مع صحيفة »ليبيراسيون« الفرنسية، »بالنسبة لنا، 
المهم وقد دعا  األميركي هو  الخارجية  وزير  موقف 
أعاد  كما  المعارك«،  وقف  إلى  باالسم  حفتر  خليفة 
تصريحات  في  الموقف  هذا  على  التأكيد  السراج 
بالقول  األميركية  جورنال«  ستريت  »وول  لجريدة 
غيرت  بأنها  ترامب  إدارة  من  تأكيد  لدي  »ليس 
يدفع  »قد  الدعم  هذا  أن  من  حذر  لكنه  مسارها«، 

أسعار النفط إلى االرتفاع«.
ليبيا  إلــى  السابق  األممي  المبعوث  ويقول 
ملتبس،  األميركي  »الموقف  إن   ، متري  د.طــارق 

تريدان  والدفاع  الخارجية  فوزارتا  مــزدوج،  ولعله 
وقف التصعيد في ليبيا، وهما لم تخرجا عن الموقف 
يثق  والذي ال  للسراج،  المؤيد  لواشنطن،  التقليدي 
بحفتر«، وفق تصريحات أدلى بها لصحيفة »القبس 
فقد  أيضًا،  الفعل  ردود  صعيد  وعلى  الكويتية«.. 
الوفاق  في حكومة  الداخلية  بوزارة  المفوض  نصح 
ترامب  دونالد  الرئيس  باشاغا  فتحي  الوطني، 
باالستماع إلى وزارة الخارجية، ونبه إلى أن الهجوم 
على العاصمة طرابلس من شأنه أن يضر بمصالح 
الشركات األميركية العاملة في ليبيا.فيما قال رئيس 

المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
القتال  »إن  الماضي  األسبوع  اهلل  صنع  مصطفى 
تمتلك  الطبيعي  للغاز  مشروع  بدء  تأخير  إلى  أدى 
فيه )هيس كورب( و)كونوكو فيليبس( األميركيتين 

حصصًا فيهما«.
الفرنسي  الموقف  يخيم على  الغموض  يزال  وما 
من حرب العاصمة طرابلس، إذ اتهم وزير الداخلية 
المفوض علنًا األسبوع الماضي السلطات الفرنسية 
التعاون  باتفاقات  العمل  وقف  وقرر  حفتر  بدعم 
الخميس  نفت  باريس  لكن  فرنسا،  مع  األمني 

أنها  مؤكدة  الوفاق،  حكومة  اتهامات  الماضي 
فايز  ــوزراء  ال لرئيس  الشرعية  الحكومة  »تدعم 
حل  أجــل  من  المتحدة  ــم  األم ووســاطــة  الــســراج 
عن  السراج  عبر  فيما  ليبيا«،  في  شامل  سياسي 
كاشًفا  الفرنسي،  الموقف  من  واندهاشه  تشاؤمه 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  مع  مكالمته  فحوى  عن 
الرأي  بأن  فيها  أبلغه  التي  أبريل،  من  الثامن  في 
أن  نريد  »ال  وقال  فرنسا،  ضد  طرابلس  في  العام 
دور  لديها  زال  ما  فرنسا  فرنسا.  الليبيون  يكره 

إيجابي ومهم لتلعبه في ليبيا«.
في الوقت نفسه، يلمح مراقبون تغيرًا في موقف 
موسكو التي سبق وأن عرقلت قرار وقف إطالق النار، 
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين 
موسكو  إن  األربعاء  يوم  الروسية  األنباء  لوكاالت 
و»استعادة  النار«  إطالق  وقف  حفتر  من  »تطلب 
الحوار والجهود السياسية« التي تجري برعاية األمم 
المتحدة، كذلك قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفروف أمام مؤتمر موسكو حول األمن الدولي إنه 
الحوار  السياسية من خالل  للتسوية  بديل  يوجد  ال 
والدينية  العرقية  القوى  الذي يشمل جميع  الوطني 
زيارة  مع  تزامنت  التي  الدعوات  وهي  والسياسية، 
حيث  روسيا،  إلى  حفتر  مكتب  مدير  التميمي  خيري 
شارك في هذا المؤتمر الذي ينظمه الجيش الروسي.
ليبيا باالتحاد  الترويكا ولجنة  اجتماعات قمة  أما 
في  عقدت  والتي  ليبيا  في  الوضع  حول  األفريقي 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  من  بدعوة  القاهرة 
مشروط  وغير  فوري  بوقف  طالبت  فقد  السيسي، 
إلطالق النار في ليبيا، وتطرق البيان الختامي للقمة 
السالح  »حصر  قضية  ناقشوا  المجتمعين  أن  إلى 
في يد قوات الجيش والشرطة النظامية لتمكينهما 
من أداء واجبها في حفظ األمن واالستقرار والقضاء 

على اإلرهاب«.
األممي  المبعوث  طالبت  األفريقية  االجتماعات 
األفريقي  االتحاد  مع  كامل  بشكل  التعاون  إلى 
جميع  مع  مشاوراته  وبتكثيف  تامة  وبشفافية 
استثناء  وبدون  سواء  حد  على  ليبيا  في  األطــراف 
في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون مع ترويكا 
األطراف  كافة  ودعت  األفريقي،  واالتحاد  الرئاسة 
المدنيين  سالمة  واحترام  النفس  لضبط  الليبية 
كافة  إلى  اإلنسانية  المساعدات  وصول  وتيسير 

مناطق ليبيا.
اتخاذ  حيال  الدولي  التردد  استمرار  ووسط 
الكر والفر  النار، وحروب  قرار حاسم بوقف إطالق 
العاصمة،  جنوب  القتال  محاور  تشهدها  التي 
في  والمادية  البشرية  الخسائر  فاتورة  تستمر 
أن  يبدو  حرب  في  حسم  لكلمة  انتظارًا  االرتفاع، 

سيطول. أمدها 

الســـــراج لـ»ماكرون«: الرأي العام في طرابلس ضد فرنسا
متــــــري: املوقــــــف األميــــــركي ملتبــــــــس ومـــــــزدوج

تضارب المعلومات بشأن ما حدث في مركز إيواء المهاجرين بقصر بن غشير

الدبلوماسي السابق الطاهر عريفة في حوار لـ»الوسط«: السلطة والثروة سبب الصراع في ليبيا

عدم وجود حكومة مركزية قوية تفرض سيطرتها على البالد سبب األزمة
قال األكاديمي والدبلوماسي السابق الطاهر 

عريفة، إن استمرار الصراع في ليبيا يرجع إلى 
عدم وجود حكومة مركزية قوية تمتلك زمام 

المبادرة، وتستطيع فرض سيطرتها على البالد، مضيًفا 
أن الصراع في الثماني سنوات األخيرة مقتصر على 

السلطة والثروة، وستستمر هذه الحروب إذا لم يكن هناك 
توزيع لهما. وأوضح عريفة، في حوار إلى جريدة »الوسط«، 

أن السلطة القائمة لم تهتم بتطوير المجتمع الليبي 
وحصرت مشاكلها في المسائل اآلنية، فلم تكن هناك 
خطة أوخريطة طريق للمجتمع، وإذا ظل غياب الرؤية 
أوالخطة سيستمر الصراع، متوقعًا توقف النزاع حين 

توجد حلول واضحة وصريحة للمشاكل التي يعاني منها 
المجتمع. وعريفة التحق بوزارة الخارجية الليبية في العام 
1970، في وظيفة ملحق، ثم تدرج في العمل الدبلوماسي 

حتى وصل لدرجة سفير العام 1998، وعمل في سفارات 
بالده في سويسرا والصومال وتونس والجزائر وكوريا 
الشمالية. وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن المواقف 

الدولية ال تخدم المجتمع الليبي، والعالم متخاصم حول 
الوضع في ليبيا، فكل دولة تبحث عن مصالحها، وتستفيد 

من االنقسام الليبي، فإذا اتفقت المصالح انتهى الصراع 
بينها. وشدد عريفة على أن األمم المتحدة لها دور مهم 

للخروج من األزمة الحالية، موضحًا أن الليبيين لهم 
تجربة جيدة معها سابًقا، ولكن لألسف أن المشكلة في 

الصراع هي مشكلة الليبيين أنفسهم. وإلى نص الحوار..

* كيف تقيم الوضع الحالي في طرابلس؟
الوضع الحالي يجرنا إلى المشكلة الليبية بصفة عامة، 
وأقصد هنا االضطرابات التي شهدها المجتمع الليبي بعد 
تمتلك  قوية  مركزية  حكومة  وجود  وعدم   ،2011 العام 
فرض  وتستطيع  الليبي،  المجتمع  في  المبادرة  زمــام 
إلى  النهاية  في  يؤدي  الذي  األمر  البالد،  على  سيطرتها 

استمرار الصراع بين األطراف وهذا ما يحدث اآلن.
* ما هي أسباب الصراع في اعتقادك ..؟

على  مقتصر  األخيرة  سنوات  الثماني  في  الصراع 
السلطة والثروة، وهذه المشكلة يجب إعادة النظر فيها، 
تعمير  إلى  بحاجة  ليبيا  في  والمدن  المناطق  كل  أن  أي 
والتي  القائمة  السلطة  ولألسف  أساسية،  تحتية  وبنية 
قبلها لم تهتم بتطوير المجتمع الليبي وحصرت مشاكلها 
في المسائل اآلنية ولم تكن هناك نظرة عامة للمجتمع 
العام  بعد  الدولة  عليها  بنيت  التي  المشكلة  إلى  تنقلنا 
2011، فلم تكن هناك خطة أو خريطة طريق للمجتمع، 
تشبه ما حدث قبل سنة االستقالل في العام 1952، حيث 
تواجدت خطة واضحة من األحزاب التي أنشئت في العام 
ولها  متفقة  وكانت  والجنوب،  والغرب  الشرق  في   1946

رؤية واحدة.
* من الخاسر في الحروب الدائرة حاليًا ..؟

ليبيا  في  والسلطة  للثروة  توزيع  هناك  يكن  لم  إن 
أوالخطة  الرؤية  غياب  ظل  وإذا  الحروب،  هذه  ستستمر 
الوطن  سيكون  النهاية  في  والضحية  الصراع،  سيستمر 

والمواطن والمجتمع بصفة عامة.
* في رأيك.. متى تتوقف هذه النزاعات ..؟

ستتوقف حين توجد حلول واضحة وصريحة للمشاكل 
نقطتين  في  تتمحور  والتي  المجتمع،  منها  يعاني  التي 

أساسيتين هما السلطة والثروة.
* هل توجد نتائج للصراعات التي تحدث ..؟

ال توجد نتائج، فالجميع في قلق وعدم ثقة، ما يتسبب 
في زيادة الشرخ االجتماعي الليبي.

* هل تتوقع جلوس طرفي النزاع في ليبيا على مائدة 
التفاوض مرة أخرى ..؟

نظر  وجهة  على  االتفاق  يتم  أن  على  ذلــك..  يمكن 
واحدة ومحددة بينهما، وكذلك المشاكل الصريحة التي 

يعاني منها المجتمع.

ليبيا  واإلقليمية حول  الدولية  للمواقف  تقييمك  ما   *
..؟

الليبي،  المجتمع  ليبيا ال تخدم  تجاه  الدولية  المواقف 
والعالم متخاصم حول الوضع في ليبيا ولم يحدد مصالحه 

بعد.
* كيف ترى الموقف األمريكي وانقسام الدول األوروبية 

بشأن األزمة ..؟
كل دولة تبحث عن مصالحها، وتستفيد من االنقسام 
بينها،  الصراع  انتهى  المصالح  اتفقت  فــإذا  الليبي، 
والموقف األمريكي يوجد به ضبابية ومعالمه غير واضحة 
وأنا  األمور،  بين  توازن  أنها  طبيعتها  ومن  اآلن،  حتى 

دائمًا أركز على الداخل الليبي.
* ما موقفك من المجلس الرئاسي ..؟

بغض النظر عن موقفنا منه، إال أن مشكلته تكمن في 
أنه استند على الدعم الخارجي أكثر من المحلي، والدعم 
المصالح،  حسب  ويتغير  واضح  أو  ثابت  غير  الخارجي 
هو  الرئاسي  المجلس  فيه  وقع  الذي  الخطأ  أن  وأعتقد 

عدم إيجاد قاعدة محلية.
* هل األمم المتحدة لها دور للخروج من األزمة الحالية ..؟
في  نثق  ونحن  مهم  دور  لها  المتحدة  األمم  نعم.. 
والليبيون لهم تجربة جيدة معها في  الدولية،  المنظمة 
األمم  موقف  في  خيرًا  ونأمل  و1950،   1949 العامين 
هي  الصراع  في  المشكلة  أن  لألسف  ولكن  المتحدة، 

مشكلة الليبيين أنفسهم.

غياب الرؤية أوالخطة سيتسبب في 
استمرار االنقسام

العالم متخاصم حول الوضع في ليبيا.. 
وكل دولة تبحث عن مصالحها

< الطاهر عريفة

حوار- رمضان كرنفودة:

طرابلس–عواصم–وكاالت
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مدير املكتب اإلعالمي مبجلس محلي املنطقة ماهر الغرياني:

بني األلغام واملباني املنهارة.. إقامة 
مهرجان التسوق األول بـ »وسط بنغازي«

● كيف جاءت فكرة المهرجان؟
الحياة  عودة  بعد  المهرجان  هذا  إطالق  قررنا 
للمنطقة عقب إزالة مخلفات الحرب منها، وفتح جميع 
الشوارع وإزالة نسبة كبيرة من األلغام، وإعادة تشغيل 
وذلك  المنازل،  إلى  والمياه  والكهرباء  الشوارع  إنارة 
لتشجيع الناس على المجيء إلى المنطقة، والمساعدة 
على عودة الحياة إليها، ألن المنطقة معروفة خاصة في 
اإلفطار، وشراء  قبل  الوقت  وتمضية  بالحياة  رمضان 

المستلزمات الرمضانية.
●  كيف تمكنتم من إزالة مخلفات الحرب؟

أصبحت  الدواعش،  من  بنغازي  تحرير  حرب  بعد 
بسبب  الكثيرين،  لدى  مخيفة  البالد  وسط  منطقة 
الشوارع  عن  فضال  بها،  حال  اللذين  والخراب  الدمار 
المغلقة وانتشار األلغام، إال أنه بعزيمة وإصرار شباب 
الهندسة  مع  بالتعاون  الشوارع  فتح  تم  المنطقة 
بتفتيش  وقمنا  الموجودة،  األلغام  وأزلنا  العسكرية، 
المنازل للتأكد من أنها آمنة، وبعد ذلك تواصلنا مع 

األهالي للعودة إليها.
●  توجد مبان منهارة بالمنطقة.. أال تخافون من 

سقوطها على مرتادي المهرجان؟
وهي  معينة،  ساحة  في  المهرجان  حصرنا  نحن 
األكثر أمانًا، لعدم وجود مبان منهارة أو مهدمة بها، 
وسننشئ سياجًا يعزل المباني المنهارة والقديمة غير 

المضمونة عن الناس، بحيث يذهب األطفال إليها.
المحلي  المجلس  مع  بالتنسيق  بنغازي  وبلدية 
اإلزالة،  ولجنة  الطوارئ  وغرفة  البالد  وسط  لمنطقة 
بدأت في إزالة بعض المباني التي تشكل تهديدًا على 

المواطنين أو تشكل عائًقا لحركة سيرهم.
●  ما الهدف من إقامة المهرجان؟

نسعى إلى إبعاد معالم وشبح الحرب المظلم القاتم 
التجارية  الحياة  عودة  ودعم  المدينة،  معالم  على 
المبتهج  التجاري  المدني  الوجه  وإحياء  للمنطقة 
لها، وخلق سوق عمل لشباب المنطقة ودخل لألسر 
أعباء  على  للتغلب  وأبنائهم  النزوح  من  المتضررة 
الصيانة والعودة، وإيجاد فرص أمام انطالق صندوق 
إعمار بنغازي األممي، وفتح الطريق للمصالحة الوطنية 
وتسوية الخالفات وجبر األضرار، وطمس هذه الصفحة 
»دواعش  فيها  تسبب  التي  ليبيا  تاريخ  من  السوداء 

التطرف«.
●  هل تواصلتم مع الجهات المسؤولة لتأمينه؟

تقدمنا بطلب لوزارة الداخلية متمثلة في المستشار 

إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، ومديرية أمن بنغازي، 
وجهاز البحث الجنائي، ومركز شرطة بنغازي المدينة، 
وجهاز األمن الداخلي بنغازي، لرعاية المهرجان أمنيًا، 
بشرية  خسائر  وبدون  صورة  أفضل  في  يخرج  حتى 

نظرًا لظروف المنطقة التي تحدثنا عنها سابقا.
●  ما هي استعداداتكم لخروج المهرجان بالشكل 

الالئق؟

جذور  لها  »أصالة  شعار  تحت  يقام  المهرجان 
بنغازية«، وقمنا بتخطيط الميادين هندسيا وبحدود 
تنظيفها  مع  عرض،  جزئية  لكل  موضحة  ومعالم 
الهندسي  التخطيط  ورعاية  وتخطيطها،  وتجهيزها 
والسيارات  المشاة  لحركة  مخطًطا  ووضعنا  المنظم، 
طبًقا لمقترحات الفريق الفني لمجلس وسط البالد، 
شركات  لتوفير  وسنسعى  اإلنارة،  إصالح  عن  فضال 

وخدمات النظافة، ورعاية خدمات رواد المهرجان من 
دورات المياه.

●  هل توجد شروط محددة للمشاركة في المهرجان؟
على من يرغب في المشاركة أن يحجز بالتسجيل 
للمهرجان، ودفع رسوم  المشكلة  الفنية  اللجنة  لدى 
المشاركة الرمزية اليومية المقررة من اللجنة يوميًا 
عبر جهاز الحرس البلدي، والمساهمة في دعم إضاءة 

مع  نظافتها،  علي  والمحافظة  والساحات  الميادين 
المعامالت  وأصول  والنظافة  العامة  باألداب  االلتزام 
التجارية من حيث األسعار وكيفية العرض والمبايعة 
والترجيع وغيره، وتقديم  وما يخصها من االستبدال 

الخدمات وتسويقها في حدود األخالق العامة.
للبيع،  محالت  وجعلها  خيمة   40 تأجير  وسيتم 
بين  يتراوح  رمزيًا  سعرًا  يؤجرونها  ممن  وسنطلب 

5 و10 دينارات يوميًا، وكنا نود أال يكون هناك ثمن 
للخيام، ولكن لدينا التزامات أخرى في المنطقة تهم 
الناس ككل، لذلك نحن نحتاج المال لتغطية تكلفة 
هذه االلتزامات، ومن يريد الحصول على خيمة عليه 
إحضار صورة من جواز السفر أو البطاقة ملونة ورقة 

الرقم الوطني، ومبلغ 60 دينارًا فقط.
● من هم المستهدفون والمعنيون بالمشاركة في 

المهرجان؟
المجاالت بمنطقة  التجار في كل  نستهدف جميع 
المجاورة،  والمدن  بنغازي  ومدينة  البالد  وسط 
باإلضافة إلى كل من تهمهم عودة الحياة للمنطقة 
وإحياء معالمها، فضال عن الشباب العاطلين عن العمل.

●  هل توجد فعاليات على هامش المهرجان؟
وعدنا عدد من الفنانين بإقامة سهرات فنية، كما 
المهرجان،  في  لوحاتهم  تشكيليون  فنانون  يعرض 
باإلضافة إلى عروض شعبية وعروض لنادي الدراجات 
المنتجات  وتوزيع  تسويق  فرص  توفير  مع  النارية، 
وأسواق  األثرية  المعارض  وفتح  المنطقة،  لشباب 
التراث الذي تعرف به بنغازي، وإحياء المواريث القديمة 
بالمعارض المصورة، وإحياء الموروث الشعبي كاراكوز 

بازاما وغيره.
●  هل ستقتصر المعروضات على المواد الغذائية 

فقط؟
شيء،  كل  الستقبال  متسع  هناك  سيكون  ال.. 
المنزلية  والمواد  واألحذية  المالبس  عرض  وسيتم 
والصيد  الزينة  ومواد  والعطور  والمفروشات  واألثاث 
واإللكترونيات والكتب والقرطاسية بأنواعها واأللعاب 
مقاه  توجد  الليلية  الفترة  وفي  الرياضية،  والمواد 
ومطاعم متنقلة مرافقة لخدمة رواد السوق والعاملين 

به.
شيء  أي  وعرض  بيع  عدم  على  بشدة  ونحرص 
تحظره الدولة، وكذلك بيع األدوية الطبية بأنواعها في 
غير الصيدليات المرخصة، وأؤكد أن كل المعروضات 
الرقابية  والجهات  البلدي  الحرس  لرقابة  معرضة 
طبًقا  ستعرض  الغذائية  المواد  أن  كما  واألمنية، 

لمتطلبات مركز الرقابة على األغذية.
●  ما مواعيد عمل المهرجان؟

المهرجان يفتح أبوابه طيلة اليوم من الصباح إلى 
المساء، ويزدهر بمتطلبات األسرة البنغازية خالل شهر 

رمضان، وما يتبعها من متطلبات األعياد الالحقة.

المهرجان يهدف إلبعاد شبح الحرب ودعم عودة الحياة التجارية للمنطقة
طلبنا من وزارة الداخلية تأمين المهرجان للخروج في أفضل صورة

عرض المنتجات في 40 خيمة بإيجار 10 دينارات يومًيا

على الرغم من الدمار واأللغام التي تنتشر في منطقة وسط البالد، التي تعد قلب 
مدينة بنغازي النابض ووجهها التجاري وعبقها التاريخي، إال أنه توجد محاوالت كثيرة 
والمدن  المدينة  ألهالي  جذب  كمنطقة  وإعادتها  فيها،  الحياة  روح  لبث  السكان  من 

المجاورة.
إلى  للوالدة  الجمهورية  لمستشفى  التحاليل  مختبر  من  تمتد  البالد  وسط  منطقة 
شارع عبدالمنعم الرياض وجسر جليانة، ومن شارع الجزائر إلى البحر وشارع الشريف، 

بخالف منطقة سي اخريبيش.
وأبرز محاوالت إعادة المنطقة لطبيعته هو إقامة مهرجان التسوق األول بالمنطقة، 
التي اشتهرت عبر السنوات المتالحقة بجعل سوق الحوت مكانًا لبيع مستلزمات رمضان 

من مخلالت وخبز بأنواعه وحليب وتمر وعصائر وغيرها.
المهرجان  لزوار  وفتحها  القديمة  المدينة  لمعالم  الترويج  يستهدف  المهرجان 
صيانتها  دعم  بما يضمن  والسياحة،  اآلثار  رجال  خالل  من  وبأهميتها  بها  والتعريف 

والمستثمرين  المسؤولين  جلب  إلى  باإلضافة  عليها،  والمحافظة  بها  واالهتمام 
لالستثمار بالمنطقة.

وتجرى اآلن التجهيزات النهائية إلقامة المهرجان في موعده المقرر أول مايو المقبل، 
ويمتد إلى عيد األضحى المبارك.

بمدير  والتقت  الحوت،  سوق  إلى  »الوسط«  انتقلت  المهرجان  على  أكثر  وللتعرف 
المكتب اإلعالمي بالمجلس المحلي لمنطقة وسط البالد، ماهر الغرياني، الذي أكد أن 

المهرجان يهدف إلعادة الحياة للمنطقة عقب إزالة مخلفات الحرب منها.
وأشار إلى أن المهرجان سيساهم في إبعاد معالم وشبح الحرب المظلم على معالم 
المدينة، ودعم عودة الحياة التجارية للمنطقة وإحياء الوجه المدني التجاري المبتهج 
لها، مع فتح الطريق للمصالحة الوطنية وتسوية الخالفات وجبر األضرار، وطمس هذه 

الصفحة السوداء من تاريخ ليبيا التي تسبب فيها »دواعش التطرف«.
وإلى نص الحوار..

وضعنا شروطًا للمشاركين أهمها االلتزام باآلداب العامة وأصول المعامالت التجارية

قبل أيام من رمضان

 أسواق سبها تعاني من الركود

رمضان،  شهر  حلول  من  أيام  قبل 
واألسواق  التجارية  المحال  تعيش 
بسبب  الركود  من  حالة  سبها  بمدينة 
الشرائية،  العملية  على  اإلقبال  ضعف 
توافر  رغم  الماضية  السنوات  عكس 
واللحوم  والفواكه  الخضار  أنواع  جميع 
ارتفاع  نتيجة  وذلك  الغذائية،  والمواد 
السيولة  أزمة  إلى  باإلضافة  األسعار 

وتراجع الحالة االقتصادية.
»الوسط« أجرت جولة ميدانية على 
الشراء،  في  ركودًا  ورصدت  األسواق، 
من  المواطنين  من  عدد  اشتكى  فيما 
ارتفاع األسعار وقلة السيولة النقدية مع 

حلول الشهر الكريم.
وقال موظف يدعى علي الطاهر، إنه 
األكالت خالل  قرر االستغناء عن بعض 
األسعار،  ارتفاع  نتيجة  رمضان،  شهر 
وصل  اللحم  كيلو  سعر  أن  موضحًا 
إلى 45 دينارًا، فضال عن ارتفاع أسعار 
»التين  أنواعها  بكل  الغذائية  المواد 
والزيتون واألجبان والحليب والعصائر«.

يدعى صالح محمد  مواطن  واشتكى 
األسعار  وارتفاع  السيولة  نقص  من 
وعدم وجود حلول لدى الدولة للتخفيف 
إلى  األمر  وصل  حتى  الغالء،  أسعار  من 
أسعار  أن  كما  بدينار،  خبز  أرغفة   3 بيع 
ال  جدًا،  مرتفعة  الغذائية  االحتياجات 
سيما أن سعر الدجاجة الواحدة وصل 20 

دينارًا.
وتحدث موظف يدعى أحمد علي عن 
ارتفاع أسعار اللحوم، وقال إن سعر الكيلو 
وصل إلى 45 دينارًا، بينما يبلغ سعر لحم 
اإلبل 33 دينارًا، ويعتبر اللحم المستورد 
اإلسباني هو األقل في السوق حيث يبغ 
تدخل  عدم  مستنكرا  دينارًا،   30 سعره 

الدولة لضبط األسعار.

التجار أيضًا اشتكوا من الحالة التي 
وأشار  سبها،  في  األسواق  تشهدها 
صاحب محل مواد غذائية، يدعى خليفة 
المواد  من  العديد  ارتفاع  إلى  مرعي، 
الغذائية، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار 
النقل والتحميل وارتفاع سعر الدوالر في 
السوق السوداء وعدم وجود اعتمادات.

سبب  إن  قال  قصاب،  سعد  محمد 
ارتفاع  إلى  يعود  اللحوم  أسعار  ارتفاع 
أسعار المواشي عند المربين، حيث يبلغ 
أقل سعر للخروف 700 دينار، بينما يبلغ 
السعر  وهو  دينار،   3500 الجمل  سعر 
العلف  أسعار  ارتفاع  نتيجة  المرتفع 

واأليادي العاملة والنقل والمحل وغيرها 
من المصروفات.

خليفة  يدعى  مخبز  صاحب  وأرجع 
بدينار  أرغفة   3 بيع  سبب  عبدالسالم، 
إلى ارتفاع سعر مكونات الخبز من دقيق 
عاملة،  وأيادي  وزيت  وملح  وخميرة 
موضحًا أن »المخابز كانت تشتري قبل 
موازنة  صندوق  من  الدقيق  سنوات 
دينار  بسعر  دقيق  كيلو   50( األسعار 
و700 درهم(، ولكن نشتريه من السوق 
السوداء اآلن بـ80 دينارًا إلى جانب شراء 
يبلغ  حيث  السوداء،  السوق  من  الوقود 
سعر 200 لتر من الديزيل 400 دينار، وال 

توجد حلول جذرية من الدولة«.
حسن،  فرحات  قال  فيما  ذلك  يأتي 
بائع خضروات بسوق الجديد، إن أسعار 
وبعضها  معقولة،  الخضروات  بعض 
في  عليها  الطلب  بحسب  منخفض، 
الورقية  الخضروات  مثل  رمضان،  شهر 
بعض  هناك  ولكن  تستهلك،  التي 

الهبوط في األسعار.

مواطنون يشتكون من ارتفاع 
األسعار ويطالبون بتدخل 

الدولة لضبطها

تقرير- رمضان كرنفوده

بنغازي ــ ابتسام اغفير

بنغازي ـ مريم العجيلي

درنة.. من رصاص املسلحني إلى رقصات الباليه

أقل من عام على تحرير مدينة درنة  بعد مرور 
تستعيد  المدينة  بدأت  المسلحة،  الجماعات  من 
عروض  بينها  ومن  والثقافة،  الفن  مظاهر  بعض 

فن الباليه.
الوسط«  لـ»بوابة  صالح  هند  الفنانة  وقالت 
من  عدد  الماضي  األسبوع  خالل  »عرض  األربعاء 
موسيقي  واختيار  تصميمي  من  الباليه  عروض 
فندق  في  البتير  مصطفى  عزيز  الفنان  بمساعدة 
العرض  وكان  درنة،  الوطني  والمسرح  اللؤلؤة 

بحضور عدد كبير من الجمهور«.
أطراف  على  الرقص  من  نوع  هو  الباليه  وفن 
أصابع القدمين يقوم على تقنيات الرقص التعبيري 
المسرحية  والمشاهد  واإليماء  الموسيقى  ترافقه 

ويصنف بـ»الدراما الراقصة الصامتة«.
وقبل تحرير المدينة، منعت الجماعات المتطرفة 
وغيرت  والثقافة،  اإلبداع  مظاهر  من  مظهر  أي 
األنشطة  تقتصر  وكانت  الدراسية،  المناهج 

الرياضية على البنين فقط.
األنشطة  استعادت  المدينة  تحرير  بعد  لكن 

»عرض  صالح  وتقول  زخمها،  والثقافية  الفنية 
الباليه كان بإشراف مكتب الخدمات التعليمية درنة 
ليبيا  مصرف  وبرعاية  المدرسي،  النشاط  ومكتب 

المركزي«.
ولفتت الفنانة هند صالح إلى أن »بداية الفكرة 
كنت راقصة باليه في طفولتي واستمر حب الباليه، 
وبدأت الفكرة منذ العام المنصرم بعد أن عرضتها 
الجميع  استحسان  والقت  التعليم  قطاع  على 

والترحيب وبدأت االستعداد لذلك«.
»بعض  أن  إلى  صالح  هند  الفنانة  وأشارت 
ولدي  الفن  هذا  بممارسة  بدأ  درنة  في  المدارس 

العديد من العروض خارج مدينة درنة«.
األيام  خالل  انطلقت  فقد  فقط،  ذلك  ليس 
لألنشطة  األول  المهرجان  فعاليات  الماضية 
المدرسي  النشاط  مكتب  برعاية  المدرسية، 
التعليمية ببلدية درنة بمدرسة  الخدمات  بمراقبة 

أم المؤمنين للتعليم األساسي.
وفي الثامن والعشرين من يونيو الماضي، أعلن 
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة 
قبضة  من  درنة  مدينة  تحرير  حفتر  القاسم  أبو 
من  اإلرهاب  جماعات  وانتهاء  اإلرهابية  الجماعات 

مختلف مناطق شرق ليبيا.
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طول  هواجس  اإلفريقي  الساحل  دول  استعادت 
العاصمة  محيط  في  العسكري  التصعيد  أمد 
طرابلس بتوقع فرار آالف المهاجرين المحتجزين 
مسلحة  تنظيمات  بين  الصالت  وبإنعاش   ، إليها 

وتنقالتهم على الجانبين.
العنف  حوادث  في  طفرة  الماضي  العام  وشهد 
من  أكثر  تسجيل  مع  اإلفريقي  الساحل  بدول 
األشهر  خالل  المنطقة  في  وفاة  حالة   5000
 46% قدرها  بزيادة   ، وحدها  الماضية  الخمسة 
عن الفترة نفسها من العام السابق ، وفًقا لموقع 
مشروع النزاع المسلح الممول من وزارة الخارجية 
البلدان  في  المسؤولون  يترقب  بينما  األميركية 
المعنية نهاية الحرب في طرابلس في أقرب وقت 
اإلجرامية  الشبكات  نشاط  الصراع  لتغذية  تجنبًا 

واإلرهابية.

اختفاء ليبيا
ويقول وزير دفاع النيجر كاال موتاري في تصريحات 
اآلن  بالده  إن  الثالثاء،  محلية،  إعالم  لوسائل 
الحدود  مستثنيًا  التهديدات  بمختلف  محاصرة 
الساحلية لبنين التي ال تزال في الغالب دون إزعاج.
الليبية  الدولة  اختفاء  »مع  إنه  الوزير  ويوضح 
مع  مباشرة  حدود  لها  اآلن  النيجر  أصبحت   ،
يمنع  ما  يوجد  فال  النيجر،  سقط  وإذا  أوروبا 

التهديدات«.
و تخشى النيجر من تسبب تجدد القتال في ليبيا 
في دفع نحو مليون من المهاجرين الذين تقطعت 

بهم السبل في البالد لتغرق حدودها بهم.
الكبرى  الصحراء  عبر  تمتد  الساحل  ومنطقة 
وبوركينافاسو  وتشاد  وليبيا  والنيجر  مالي  بين 
من  مجموعة  بها  وتنشط  موريتانيا،  إلى 
وثيقة  عالقة  تقيم  التي  اإلرهابية  التنظيمات 
التوحيد  جماعة  مثل  ليبيا،  في  بنظيراتها 
وجبهة  وداعش  القاعدة  وتنظيم  والجهاد، 

ماسينا.
صالت  عن  غربية  استخبارات  أجهزة  وتتحدث 
التي  اإلرهابية  والجهاد  التوحيد  جماعة  تربط 

يتزعمها إياد أغ غالي، مع أخرى في ليبيا.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع الروسية 
عن معلومات تتعلق بتنقل »دواعش« من سوريا 
والعراق بعد طردهم من الدول التي دمروها إلى 
ليبيا، ومنها إلى إفريقيا الوسطى ووصلوا حتى إلى 
بعضهم  يستقر  حيث  وأفغانستان  إفريقيا،  جنوب 

بينما يغادر آخرون إلى جنوب شرق آسيا.

في  الرئيسي  األوروبي  فرنسا–الالعب  وقامت 
العسكرية  القواعد  من  سلسلة  المنطقة–ببناء 
والنيجر  مالي  وبين  ليبيا  مع  الحدود  طول  على 
من أجل احتواء التهديد اإلرهابي ووقعت اتفاقية 
تعاون أمني موسعة مع بوركينا فاسو في ديسمبر 

للتصدي لتصاعد العنف.

و»ميراج«  الفرنسية«  »ريبر  طائرات  وتقلع 
عددًا  تستهدف  مهمات  في  يوميًا  المقاتلة 
في  خاصة   ، المسلحة  الجماعات  من  متزايدًا 
مالي المجاورة ، كجزء من »عملية برخان« ، وهي 
جندي   4500 قوامها  فرنسية  عسكرية  عملية 
لقوات  التمويل  حشد  إلى  وسعت  المنطقة.  في 

الساحل الخمس لكن العمليات الميدانية تعطلت 
بسبب شح الموارد المالية.

شكوى موريتانيا وتشاد
وفي موريتانيا إحدى أعضاء القوة العسكرية تشكو 
عندما  ليبيا  في  وقع  الذي  االضطراب  تسبب  من 
مالي  في  فوضى  في  القذافي  معمر  نظام  سقط 

المجاورة.
أما الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يواجه 
المسلحين  المتمردين  من  رئيسيين  تهديدين 
إنه  يقول  إرهابية  وتنظيمات  ليبيا  تستقر جنوب 
في  البلدان  من  العديد  بأن  التنويه  من  بد  »ال 
منطقة الساحل والصحراء تواجه تهديدًا إرهابيًا 

متناميًا«.
األسبوع  هذا  التشادية  الحكومة  وأعلنت 
تيبستي،  مقاطعة  في  مختلطة  أمنية  قوة  إنشاء 
ليبيا،  مع  الحدود  لتأمين  البالد،  شمال  في 
المُهربون،  فيها  يعمل  صحراوية  منطقة  وهي 

واإلرهابيون. الذهب  والمنقبون عن 
رجال  من  المختلطة  القوة  هذه  وتتألف 
التشادي.  الجيش  وجنود  الشرطة  ورجال  الدرك 
وهي   ، بوغودي  كوري  في  قيادته  وستتمركز 

منطقة ذهبية في شمال غرب تشاد.
حالة  أن  الساحل  دول  حكومات  وتعتقد 
بشكل  أثرت  ليبيا،  تعيشها  التي  الفوضى 
مباشر على تدهور األوضاع األمنية في المنطقة 

بأكملها.
فّقي  موسى  اإلفريقي  االتحاد  رئيس  ويشير 
اليوم  إفريقيا  إن  بقوله  ذلك  إلى  تصريحات  في 
فيها  واالستقرار  السالم  يواجه  التي  القارة  هي 
منطقة  في  خصوصًا  متواصلة،  تهديدات 
الساحل والصحراء، مؤكدًا أّن »األزمة السياسية 
شمال  في  األمني  والوضع  الليبية  والعسكرية 
بوكو  وتهديد  فاسو  وبوركينا  والنيجر  مالي 
الواجب  التحديات  بحجم  تذكرنا  كّلها  حرام، 

مجابهتها«.
بمحيط  العسكرية  التطورات  من  وانطالًقا 
والصحراء  الساحل  دول  تجمع  يعمل  طرابلس 
إعادة  على  صاد«  بـ»سين  اختصارًا  المعروف 
العاصمة  من  الهيئة  مقر  بنقل  نشاطه  بعث 
نداًء  وجه  بعدما  التشادية  نجامينا  إلى  طرابلس 
الفوري  للوقف  الليبية  األطراف  جميع  إلى  عاجاًل 

الحوار. البالد والعودة إلى طاولة  للتصعيد في 
التي  والصحراء،  الساحل  دول  تجمع  ويراهن 
استقرارها  على  أعضائه،  أهم  من  ليبيا  تعد 
موجات  من  الحد  في  يساهم  أن  شأنه  من  ما 
مضاجع  زعزعة  التي  اإلرهابية  واألعمال  الهجرة 

المنطقة.

سؤال عابر من ليبيا إلى تونس.. واإلجابة ال تزال غامضة

املسلحون الفرنسيون.. دبلوماسيون
أم عناصر استخبارات؟

رغم »حرب العاصمة«
الحياة تستمر في طرابلس

القاهرة – الوسط:

 13 أزمة ضبط  على  يخيم  الغموض  يزال  ال 
ويحملون  ليبيا،  من  قادمين  فرنسيًا  مسلحًا 
جدير  رأس  معبر  في  دبلوماسية  سفر  جوازات 
الحدودي بين تونس وليبيا، فيما ال يزال سؤال 
إنهم  تقول  رسمية  رواية  بين  معلقًا  هويتهم 
عن  تتحدث  إعالمية  وتسريبات  دبلوماسيون، 

أنهم عناصر استخباراتية.
الماضية،  األيام  خالل  تطورًا  شهدت  األزمة 
القصر  في  المستوى  رفيع  مصدر  إعالن  بعد 
جرى  الذين  األشخاص  أن  بتونس  الرئاسي 
ادعت  كما  دبلوماسية  بعثة  ليسوا  إيقافهم 
شأن  شأنهم  مخابرات  عناصر  بل  فرنسا، 
المجموعة التي ضبطت بصدد التسلل بحرًا إلى 

جربة.
فرنسا  »راديو  وحسب  التونسي،  المصدر 
الدولي«، عبّر عن قلقه من األوضاع في ليبيا، 
أصبحت  حيث  تونس،  على  انعكست  والتي 
للمخابرات  خلفية«  »قاعدة  جربة  جزيرة 

األجنبية، حسب تعبيره.
التصريح  هذا  نفت  التونسية  الرئاسة  لكن 
الجمهورية  رئاسة  باسم  الناطقة  لسان  على 
أوردته  ما  إن  قائلة  قراش،  سعيدة  التونسية 
أن  وأوضحت  صحيح،  غير  الفرنسية  اإلذاعة 
تمس  »خطيرة  أذاعتها  التي  التصريحات 
بموضوع  تتعلق  التونسي،  القومي  األمن 
نسبتها  والتي  األوروبيين،  الدبلوماسيين 
اإلذاعة المذكورة لمصدر غير معلن من رئاسة 

الجمهورية«.
وأكدت قراش في تصريح إلى وكالة »تونس 
»بثت  الفرنسية  اإلذاعة  أن  لألنباء،  أفريقيا« 
الرسمية«،  القنوات  التثبت منه عبر  الخبر دون 
األوروبيين  الدبلوماسيين  موضوع  أن  مؤكدة 
القانونية،  األطر  في  وتسويته  معالجته  تمت 

وحسب العرف الدبلوماسي.
هؤالء  حقيقة  عن  مراقبون  ويتساءل 
األزمة،  هذه  تسوية  وآليات  الدبلوماسيين، 

خصوصًا مع تضارب األنباء في هذا الشأن.
ولم تتوقف االتهامات إلى فرنسا بدعم جناح 
الفرنسية  اإلذاعة  وقالت  ليبيا،  في  عسكري 

غريان  في  متنقلة  قاعدة  أنشأت  باريس  إن 
والتوجيهات  المشورة  وتقدم  طرابلس،  غرب 
العسكرية، الفتة إلى وصول 15 ضابطًا فرنسيًا 
من المخابرات إلى مدينة غريان منتصف شهر 

فبراير، وذلك استعدادًا لحرب طرابلس.
األسبوع  أوقفت  التونسية  السلطات  كانت 
فرنسيًا  مواطنًا   13 من  مكونة  قافلة  الماضي 
مسلحًا يحملون جوازات سفر دبلوماسية في معبر 
وهي  وليبيا،  تونس  بين  الحدودي  جدير  رأس 
 11 محاولة  من  أيام  بعد  مباشرة  تأتي  حادثة 
إلى جزيرة  التسلل  أوروبية  شخصًا من جنسيات 
ألوامر  االمتثال  ورفضوا  البحر  طريق  عن  جربة 

الوقوف وتسليم األسلحة لألمن التونسي.
التونسي،  الوطني  الدفاع  وزير  وقال 
األولى  المجموعة  »إن  الزبيدي،  عبدالكريم 
من  البحرية  الحدود  عبر  المرور  حاولت  التي 
أجنبيًّا   11 خالل مركبين مطاطين تتكون من 
دبلوماسية  جوازات  لهم  مختلفة  جنسيات  من 
ومذكرات تحت غطاء االتحاد األوروبي«، موضحًا 
»أنه تم رصد المركبين ومراقبة هذه المجموعة 
التصدي  وتم  جربة  جزيرة  إلى  وصلت  أن  إلى 
التي  المعنية  السلطة  إلى  أفرادها  لها وتسليم 
ببقية  والقيام  والذخيرة  السالح  بانتزاع  قامت 

اإلجراءات«.
الثانية  »المجموعة  أن  الزبيدي  وأضاف 

تتكون من 13 فردًا حاملين الجنسية الفرنسية، 
الدفع  رباعية  6 سيارات  عبر  تونس  إلى  قدمت 
وتحت غطاء دبلوماسي«، مبينًا أن »لها أسلحة 
الحصول  تم  لكن  تسليمها  رفضت  وذخيرة 
عليها وهي مؤمنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

ومن مشموالت األمن الحدودي«.
للرد  تونس  في  الفرنسية  السفارة  وخرجت 
فرنسيًا  الـ13  إن  وقالت  الزبيدي،  أثاره  ما  على 
الذين دخلوا الحدود التونسية على متن سيارات 
رباعية الدفع قادمين من ليبيا، هم »فريق أمني 
يقوم بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا بحكم 

األوضاع األمنية الحالية هناك«.
فيه  دخلت  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
الحكومة التونسية على خط األزمة الليبية بكل 
الدائرة  االشتباكات  إلنهاء  محاولة  في  قوة، 
وزير  والتقى  طرابلس،  العاصمة  ضواحي  في 
سفير  الجهيناوي،  خميس  التونسي  الخارجية 
وسفيرة  دارفور،  بوافر  أوليفيي  بتونس  فرنسا 
فرنسا بطرابلس بياتريس لوفرابير دو هيلين، 
واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق 
على المستويين الثنائي والمتعدد، لبحث سبل 
العسكري وإعادة األمن واالستقرار  النزاع  إنهاء 

إلى ليبيا.
متصلة  التونسية–الفرنسية  المشاورات 
بانزعاج انحياز باريس إلى أحد طرفي النزاع في 
ال  بأنه  الدبلوماسيين  الجهيناوي  وأبلغ  ليبيا، 
يمكن التوصل إلى حل لألزمة الّليبية باالعتماد 
على الوسائل العسكرية، داعيًا مختلف األطراف 
لتجنيب  متبادلة  تنازالت  تقديم  إلى  الليبية 

بالدهم مزيد االنزالق نحو الفوضى والدمار.
الفرنسي  الجانب  إلقاء  في  تونس  وترغب 
العسكري  التصعيد  منع  ملف  في  بثقله 
مع  تقاربًا  أكثر  األولى  بدت  بعدما  بطرابلس، 
حكومة الوفاق، فاستقبلت مبعوثين من رئيس 
السراج  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
إلزالة  مبادرة  مباشرتها  يعكس  مما  أيام،  قبل 

التوتر بين المجلس الرئاسي وباريس.
للعاصمة  الجنوبية  الضواحي  وتشهد 
طرابلس، منذ 4 أبريل الجاري، مواجهات عنيفة 
تابعة  وأخرى  الوفاق  لحكومة  تابعة  قوات  بين 
للقيادة العامة، بعدما أعلن المشير خليفة حفتر 

إطالق عملية عسكرية للسيطرة على المدينة.

راديو »فرنسا الدولي«: الفرنسيون 
المضبوطون في تونس عناصر 

مخابراتية وليسوا دبلوماسيين

تونس: تسوية أزمة الدبلوماسيين 
األوروبيين وفق األطر القانونية 

وحسب األعراف الدولية
طرابلس - أحمد الخميسي، وكاالت

االشتباكات  قليلة من مناطق  على بعد كيلو مترات 
الحياة  تسير  طرابلس،  جنوب  زارة  عين  منطقة  في 
مواصلة  إلى  العاصمة  سكان  ويسعى  طبيعتها،  على 
التجارية مند  المحالت  تفتح  اليومية، حيث  نشاطاتهم 
الصباح حتى المساء، مع حركة سير للمواطنين، فضاًل 
عن عمل الصيدليات والمخابز والمقاهي وانتشار الباعة 

المتجولين للخضراوات والفواكه على جانب الطرقات.
عملهم  إلى  يتوجهون  طرابلس  سكان  يزال  وال 
وأوالدهم إلى المدارس، التي قد تغلق في حال تدهور 
للتمويه  الترفيه  ساعات  بعض  ويمضون  أكثر،  الوضع 

عندما تتاح لهم الفرصة.
ففي منطقة النصب التذكاري بعين زارة، يعمل منير 
الترهوني في محل تجاري، مؤكداً لـ»الوسط« أن »الناس 
اعتادت على الحرب، وحياتهم تسير بشكل طبيعي دون 
أي مشاكل.. كما توجد عائالت في منطقة جامع الكحيلي 

وال ترغب بالخروج من تلك المناطق«.
أبريل   4 من  طرابلس  العاصمة  ضواحي  وتشهد 
العامة  للقيادة  التابعة  القوات  بين  اشتباكات  الجاري، 
الوفاق،  حكومة  وقوات  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
أسفرت عن مقتل 264 قتياًل وإصابة 1266 آخرين، وفق 
آخر حصيلة أعلنتها منظمة الصحة العالمية، على لسان 

الناطق باسمها طارق ياساريفيتش.
مناطق  أكثر  الربيع  ووادي  زارة  عين  منطقتا  وتعد 
العاصمة تضررًا بالحرب، إذ شهدتا أشرس المعارك بين 
الجانبين، وبحسب التقديرات الحكومية فإن أكثر من 12 
ألفًا من سكان المنطقتين غادروهما، وأعلنت بلدية عين 
زارة إنشاء مخازن إغاثية للدواء والغذاء، وتأسيس لجنة 
أزمة لمتابعة أوضاع نازحي المنطقة داخل أحياء طرابلس.

وفي منطقة خلة الفرجان، استيقظ حسن بن عبداهلل 
للحرب،  طبواًل  هناك  أن  يدري  أن  دون  فزعًا  نومه  من 
وقال  االشتباكات،  بسبب  المنطقة  لمغادرة  واضطر 
لـ»الوسط«: »غادرت إلى عمارات صالح الدين واستأجرت 
شقة بسعر مبالغ فيه يناهز األلف دينار شهريًا«، مضيفًا 
أنه اعتاد على الحرب منذ 8 سنوات، ويذهب لعمله في 

شركة النقل البحري.
كرة  رياضة  ويمارس  بالحرب  القماطي  وليد  واليأبه 
القدم في منطقة طريق الشوك، موضحًا: »نسمع أصوات 
تسير  الحياة  لكن  وهناك،  هنا  النيران  ونرى  الصواريخ 
ونحن ال نبالي بهذه األمور.. وتكرار الحروب والصراعات 
جعلت الناس سلبية جدًا وال تفكر إال في حياتها اليومية«.
وفي أنجيلة ضواحي العاصمة، يؤكد رشيد بن جابر، 
صاحب مقهى لألكالت السريعة، أن أعداد رواد المقهى 
في ازدياد هذه األيام تزامنًا مع االشتباكات، مؤكداً أنهم 
يجلسون وال حديث لهم سوى الحرب ونقص السيولة 
بالمصارف التجارية، وتابع: »هناك سماع دوي انفجارات 
يضرب،  من  نعرف  وال  المجاورة  المناطق  في  للطيران 
أم  الضربات  هدف  عن  الفضائية  القنوات  في  ونبحث 
أنها عشوائية«. ويتدخل أحد رواد المقهى، ويدعى أيمن 
الطير في الحوار، مطالبًا صاحل المقهى بأن يغير القناة 
من الحرب إلى مباراة لكرة القدم أو فيلم، مؤكدًا: »نحن 

نحتاج إلى نسيان الحرب«.
ويصف سعيد الورفلي، الحرب بأنها مدمرة على جميع 
األصعدة، وأن المتضرر األول منها هو المواطن، مشيرًا 
إلى أنه يجلس ساعات في المقهى يوميًا بعد قضاء يوم 
كامل إما في طوابير البنزين أو البحث عن أسطوانة غاز، 

وكذلك البحث عن السيولة النقدية بالمصارف التجارية.
ويقول محمد العزيبي، أحد النازحين من الحرب الدائرة 
في طرابلس: »مع االشتباكات الدائرة اآلن، ليس أمام 
وينتظر  البيت  في  يبقي  أن  إما  خياران،  إال  المواطن 
للبحث عن  البيت  أو يخرج من  بيته  صاروخًا يستهدف 
يتم تمشيط  آمن ألطفاله وأسرته، ومن بعدها  مكان 

وسرقة البيت تحت اسم الغنيمة«.
وفي منطقة تاجوراء يجلس عبداهلل الطرابلسي على 
إلى  أسرته  رفقة  يذهب  »إنه  قائاًل:  أسرته،  رفقة  البحر 
البحر هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، دون أن يعير الحرب 

الدائرة في طرابلس أي اهتمام«، مضيفًا أن االشتباكات 
بهدف البحث عن السلطة، وأنه ليس له عالقة باألمر.

في سياق متصل، تناول تقرير أجرته وكالة »فرانس 
برس« أوضاع الحياة اليومية لسكان العاصمة طرابلس، 
الذين  الليبيين واألجانب  المواطنين  والتقت عدداً من 
تجارية  نشاطات  ويمارسون  العاصمة  في  يقيمون 
مختلفة. وتختصر سميرة، تونسية مقيمة في ليبيا منذ 
سنوات، صاحبة صالون تجميل للنساء في حي بن عاشور، 
ستنتهي  الحياة..  تستمر  أن  من  »البد  قائلة:  الوضع 

عندما تنتهي«.
»يكتظ الصالون دائمًا بالنساء«؛ بينما تحضر عبوة 
من ظالل العيون وفرش المكياج للقيام بتجربة تبريج 
عروس قبل زفافها: »كل أسبوع لدينا ثالث أو أربع حفالت 
زفاف على األقل، ناهيك عن عشرات الزبونات المدعوات 
إلى أعراس أو حفالت واللواتي يأتين للعناية ببشرتهن أو 

التبرج أو تزيين الشعر«.
ليبيا  في  الحرب  هاجس  إن  برس«  »فرانس  وتقول 
سياسيًا  استقرار  عدم  سنوات  ثماني  منذ  تشهد  التي 
لكن  األذهان..  كل  في  عالقًا  يزال  ال  اقتصادية،  وأزمة 
ضجيج أبواق السيارات وسط زحمة السير على الواجهة 
البحرية وعلى جادة قرقارش الكبرى ال يزال يطغى على 

دوي الصواريخ.
وهي  عبداهلل  مريم  عن  الفرنسية  الوكالة  وتنقل 
معلمة، قولها: »ال تقتصر ليبيا على الصور التي يثبها 
يحملون  ميليشيات  وعناصر  دبابات  وتظهر  اإلعالم، 
السالح ومبانٍ مهدمة.. ما زلنا نحتفل بأعراس وننظم 

حفالت في المدارس ومباريات رياضية«.
وعلى الواجهة البحرية غرب العاصمة، تمتلئ المقاهي 
بالزبائن خصوصاً لياًل. ولقاء مبلغ زهيد يمكن الحصول على 

خدمة »واي فاي« لإلنترنت ما يجذب الشباب والطالب.
من  »إنها  مقهى،  في  نادل  وهو  عيسى،  ويقول 
سينما  دور  ال  المدينة.  في  النادرة  الترفيه  وسائل 
والمطاعم  المقاهي  موسيقية.  أو حفالت  وال مسارح 

الوقت«. وتمضية  للتجمع  مكان  أفضل 
وأوالدهما  وزوجها  ابنتي  »أتت  فائزة:  وتقول 
المرأة  هذه  تتفحص  بينما  معنا«.  لإلقامة 
األسعار  وتقارن  الزينة،  مختلفة  أطباقًا  الخمسينية 
فيما  زوجها،  يتبعها  المنزلية  اللوازم  لبيع  متجر  في 

أروقته. أحفادها في  يلهو 
في  جديدة  أدوات  واقتناء  التغيير  »نحب  وتضيف: 
علينا  ألن  االبتكار  على  يشجع  األمر  هذا  مطابخنا. 

تحضير أطباق متنوعة وجديدة طوال شهر«.
يتهافتون  الذين  بالزوار  العاصمة  متاجر  وتعج 
ويقول  رمضان.  شهر  اقتراب  مع  يلزم  ما  لشراء 
برس«  لـ»فرانس  ساخرًا  عشريني،  وهو  صالح، 
الحرب  ألن  قريبًا  بات  رمضان  شهر  أن  »نعرف 

اندلعت، كما كل عام!«.
حياة  وتهدد  األرواح  تحصد  الحرب  تزال  وال 
في  الجنوبية  المناطق  معظم  في  المدنيين 
التي  البعيدة  السكنية  األحياء  إلى  إضافة  طرابلس، 
يقضي  حيث  عشوائي،  لقصف  عدة  مرات  تعرضت 
فيها  يتجرع  الحياة،  في  جميل  كل شيء  على  الدمار 

باأللم. المثقلة  الحياة  مرارة  المواطنون 

اعتدنا على الحرب منذ
8 سنوات ونريد نسيانها

عدد الزبائن ارتفع بعد 
اندالع االشتباكات

كل أسبوع لدينا 4 حفالت 
زفاف

ليبيا ال تقتصر على ما يظهر 
في اإلعالم.. ما زلنا نحتفل

مواطنون:

صاحب مقهى:

صاحبة صالون تجميل:

معلمة: 



عربي و دولي 06

»داعش« يتبنى الهجمات

حداد وصلوات في سريالنكا على أرواح أضخم اعتداء إرهابي منذ 11 سبتمبر
كولومبو ــ وكاالت

الثالثاء، يوم حداد وطني بلزوم ثالث دقائق  بدأت سريالنكا، 
اإلرهابية  االعتداءات  في  سقطوا  قتياًل   359 أرواح  على  صمتًا 
التي تبناها تنظيم »داعش«، التي وقعت األحد في عيد الفصح 
وكانت األكثر دموية في جنوب آسيا وتالها إعالن حال الطوارئ 
العاصمة  لها  تعرضت  التي  الهجمات  وتعتبر  البلد.  هذا  في 
كولومبو، األكبر على اإلطالق منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 

من ناحية عدد الضحايا بين المدنيين األبرياء.
ولزمت الجزيرة، البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ثالث 
دقائق صمتًا في تمام الساعة 8.30 صباحًا بالتوقيت المحلي، 
الساعة التي وقع فيها أول تفجير انتحاري صباح األحد في كنيسة 

القديس أنطونيوس في كولومبو.
وأعلنت الحكومة يوم حداد وطني، ونكست األعالم وعمدت 
اإلذاعات والمحطات التلفزيونية إلى تعديل برامجها لمواكبة 
التي  البوذية  الغالبية  ذات  الصغيرة  الدولة  هز  الذي  الحدث 
تتجاوز 70 %، بجانب ديانات مختلفة منها اإلسالم والمسيحية.

وفي كنيسة القديس أنطونيوس صلى عشرات األشخاص 
بصمت، حاملين شموعًا وهم بالكاد يحبسون دموعهم، وبعد 
رافعين  صالة،  الجميع  أنشد  الثالث،  الصمت  دقائق  انقضاء 

أصواتهم.
بلدة  في  الشمال،  إلى  كيلومترًا  ثالثين  مسافة  وعلى 
سانت  كنيسة  في  الظهر  قبل  تأبين  صالة  ُأقيمت  نيغومبو، 
سيباستيان التي كانت أيضًا من الكنائس المستهدفة وُأدخلت 

أقرباء  أمام  طاوالت  على  ووُضعت  اآلخر  تلو  الواحد  نعوش 
الضحايا الذين سيطر عليهم تأثر شديد وحالة من الغضب بعد 
تزايد التقارير التي كشفت تقصيرًا أمنيًا فادحًا سمح لإلرهابيين 
بتنفيذ الهجوم بعد تجاهل تحذيرات عدة من الشرطة المحلية، 

وكذلك من الهند والواليات المتحدة.
كما تم توجيه اتهامات لرئيس البالد بتعمد عدم مشاركة 
الهجمات  وقوع  احتمال  بشأن  لديه  توافرت  التي  المعلومات 
مع رئيس الوزراء، خاصة أن قوات الشرطة في سريالنكا تتلقى 
أوامرها من رئيس البالد. وقال مساعد أسقف كولومبو، أنتوني 
جاياكودي، الذي أحيا القداس: »هناك أعداد من الجثث بحيث ال 

يمكننا عرضها كلها دفعة واحدة«.

االرتباط بهجمات نيوزلندا
وفي هذه األثناء، أشار مسؤولون حكوميون إلى احتمال وجود 
رابط بين التفجيرات اإلرهابية التي قتلت المئات من األبرياء، 
به  قام  الذي  اإلرهابي  واالعتداء  األقل،  على  طفاًل   45 بينهم 
خالله  وهاجم  مارس،   15 في  نيوزلندا  في  متطرف  يميني 

مسجدين وقتل 50 مسلمًا أثناء أدائهم صالة الجمعة.
وكان تنظيم »داعش« أعلن الثالثاء مسؤوليته عن الهجوم 
عبر وكالة »أعماق« التابعة له. وقالت وكالة »أعماق«، في بيان 
تناقلته حسابات لجماعات متطرفة على تطبيق »تلغرام«، إن 
التحالف والنصارى  الذي استهدف رعايا دول  الهجوم  »منفذي 

في سريالنكا، أول أمس، من مقاتلي الدولة اإلسالمية«.
مسلمين  شقيقين  بأن  التحقيق  من  قريب  مصدر  وأفاد 
فندقين، ضمن  استهدفا  اللذين  االنتحاريين  التفجيرين  نفذا 

االعتداءات التي وقعت في سريالنكا وأودت بحياة 321 شخصًا.
والشقيقان هما نجال تاجر توابل ثري من كولومبو، وفجرا 
و»سينامون  »شانغري-ال«  فندقي  نزالء  كان  فيما  نفسيهما 

غراند« ينتظرون دورهم لتناول الفطور، وفق المصدر.
وكشف المصدر مخططًا تم إحباطه الستهداف فندق رابع في 

سلسلة التفجيرات التي استهدف كنائس وفنادق فخمة.
وأعلن وزير الدفاع السريالنكي، روان ويجيورديني، الثالثاء، 
أن تحقيقًا أوليًا في االعتداءات أظهرت أنها جاءت »كرد انتقامي 

على هجوم كرايستشيرش« في نيوزيلندا.
»إن  البرلمان،  أمام  الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  وقال 
ردًا  كان  سريالنكا  في  حدث  ما  أن  كشفت  األولية  التحقيقات 

انتقاميًا على الهجوم ضد المسلمين في كرايستشيرش«.

جماعة »التوحيد الوطني«
االعتداءات  مسؤولي  عن  بحثًا  التحقيقات؛  سريالنكا  وتواصل 
التي نسبتها السلطات إلى مجموعة إسالمية متطرفة صغيرة 
غير معروفة كثيرًا هي جماعة »التوحيد الوطني«. وفي ضوء أن 
االتهامات التي سبق توجيهها للجماعة لم تتعدَ محاولة تدمير 
بوجود  اعتقادهم  عن  أمنيون  خبراء  عبر  فقد  بوذية،  تماثيل 
ممن  البالد  خارج  »داعش«  من  إرهابية  عناصر  مع  تنسيق 

لديهم خبرة في تدبير هجمات متزامنة شبيهة.
وقامت الشرطة المحلية بتوقيفات جديدة، ما يرفع إلى 40 
عدد الموقوفين حتى اآلن، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا من 
متأثرين  الجرحى  من  عدد  قضى  بعدما  قتياًل   321 إلى   290
أفاد مسؤول  ما  بحسب  أجنبيًا،   39 القتلى  وبين  بإصاباتهم. 

كبير في الشرطة.

أزمة في رأس الدولة
وأوضح الناطق باسم الحكومة، راجيثا سيناراتنيي، أن المحققين 
يسعون لمعرفة ما إذا كانت جماعة »التوحيد الوطنية« تلقت 
»دعمًا دوليًا«، بعدما كانت معروفة حتى اآلن بأعمال تخريب 

لتماثيل بوذية في ديسمبر.
الممكن لمثل هذه »المنظمة  أنه من غير  الناطق  وأضاف 
مضيفًا:  الحجم«  بهذا  انتحارية  عمليات  تنفذ  أن  الصغيرة« 
كيف  أخرى،  روابط  وفي  محتملة  أجنبية  مساعدة  في  »نحقق 

يدربون انتحاريين، كيف صنعوا هذه القنابل«.
ثمة  أن  سيريسينا،  مايثريباال  الرئيس،  مكتب  وأعلن 
معلومات استخباراتية تشير إلى أن »مجموعات إرهابية دولية« 
تقف »خلف إرهابيين محليين«، مشيرًا إلى أن الرئيس يعتزم 

طلب مساعدة أجنبية في التحقيق.

حالة الطوارئ
والقوات  الشرطة  تمنح  التي  الطوارئ  حالة  تطبيق  وبدأ 
ضد  ضربات  لتنفيذ  خاصة  صالحيات  الخاصة  العسكرية 
ناشطين، في منتصف ليل اإلثنين، ما يسمح بتوقيف مشتبه 
بهم دون أمر قضائي. وفرض حظر التجول لليلة الثانية على 

التوالي، لكنه رفع قبيل الفجر.
كما يحقق المسؤولون لمعرفة السبب الذي حال دون اتخاذ 
مزيد تدابير الحيطة بعدما حذرت شرطة سريالنكا في 11 أبريل 
»التوحيد  بأن جماعة  أبلغتها  أجنبية«  استخبارات  »وكالة  بأن 

الوطنية« تخطط لهجمات انتحارية على كنائس. وقالت الصحف 
المحلية إن االستخبارات الهندية التي تراقب عن كثب نشاط 
الجماعات المتطرفة، كـ»داعش« و»القاعدة«، هي التي أبلغت 

كولومبو بخطر وقوع الهجمات اإلرهابية على الكنائس.
الوزراء  رئيس  إلى  ينقل  لم  اإلنذار  هذا  إن  وقال سيناراتني 
رانيل ويكريميسينغي أو كبار الوزراء، ما يهدد بإثارة أزمة جديدة 

في رأس الدولة السريالنكية.
فالشرطة تابعة للرئيس الذي هو على خالف علني مع رئيس 
الحكومة، وقد أقاله في الخريف لكنه ُأرغم على إعادة تعيينه بعد 
سبعة أسابيع من الفوضى السياسية. ويبقى العداء على أشده 

بين رأسي السلطة التنفيذية.
إقبااًل  يلقى  الذي  البلد  األحد، هذا  تفجيرات،  ثمانية  وهزت 

كبيرًا من السياح الذين يقصدون شواطئه الرائعة.
وفي كولومبو استهدف االنتحاريون ثالثة فنادق فخمة على 
الشريط الساحلي وكنيسة، كما انفجرت قنابل أيضًا في كنيسة 

في نيغومبو وأخرى في باتيكالوا بشرق البالد.
في  فندق  في  جديدان  انفجاران  وقع  ساعات،  بضع  وبعد 
بشمال  أوروغوداواتا  وفي  كولومبو،  جنوب  بضاحية  ديهيواال 
رعاياها  سريالنكا  في  األجنبية  السفارات  وأوصت  العاصمة. 
بتفادي التنقل خارج حاالت الضرورة، وحذرت الواليات المتحدة 
في نصائحها إلى المسافرين من احتمال وقوع هجمات جديدة.

مطار  قرب  األحد،  مساء  الصنع،  يدوية  قنبلة  تفكيك  وتم 
شاحنة  في  اإلثنين  ظهر  بعد  قنبلة  انفجرت  فيما  كولومبو، 
صغيرة مركونة في أحد شوارع العاصمة أثناء تدخل فريق تفكيك 

األلغام، دون التسبب بوقوع إصابات.

<    تشييع جثامين ضحايا الهجوم وسط حالة من الحزن البالغ والذهول ألقاربهم<    كنيسة القديس أنطونيوس حيث سقط العدد األكبر من الضحايا في الهجمات

<  الرئيس األوكراني الجديد زيلنسكي يحتفل بانتصاره 
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دخلت أوكرانيا حقبة جديدة من تاريخها، ال يعرف ما إذا كانت ستتيح انطالقة أو ستمّثل 
قفزة خطيرة في المجهول، إثر فوز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي بالرئاسة في 

بلد يعاني من فساد مستشر ووضع اقتصادي صعب وحرب دامية.
ورغم الشكوك في قدرته على تولي الحكم واالنتقادات الموجهة إليه بسبب غموض 
برنامجه، فاز الممثل البالغ من العمر 41 عاما بـ%73,2 من األصوات بحسب النتائج شبه 

النهائية الصادرة اإلثنين، في مقابل %24,5 للرئيس المنتهية واليته بترو بوروشنكو.
ويعتبر العديد من الناخبين في الوقت الحاضر أن الرئيس السادس واألصغر سنا 
ألوكرانيا المستقلة يوفر فرصة النطالقة جديدة بشأن العديد من المسائل المثيرة 
للتوتر واالستياء، وهو يحظى بدعم ساحق وقد تلقى التهاني من قادة العالم بأسره، بما 
في ذلك اتصاالن هاتفيان من الرئيسين األميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل 
ماكرون. ولكن المكالمة األهم التي ينتظرها زيلينسكي من الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتين، لم تأت بعد، مع الوضع في االعتبار الدور المهم الذي تلعبه موسكو في شؤون 

أوكرانيا.
لكن من دون أن يقدم برنامجا محددا يذهب أبعد من عزمه على »كسر النظام« من 
غير أن يحيد عن الخط الموالي للغرب الذي اتخذته البالد عام 2014، ومن دون غالبية 
نيابية، فإن المستقبل يبدو صعبا للرئيس الذي سينصب رسميا بحلول مطلع يونيو 
بعدما لعب في مسلسل تلفزيوني هزلي دور أستاذ تاريخ ينتخب رئيسا، وهي شخصية 

تعكس صورة بساطة واستقامة صبت لصالح المرشح.
مناصري  من  آالف  عدة  تجمع  أسابيع،  قبل  متوقعة  غير  رمزية  نهاية  بدا  ما  وفي 
الرئيس المنتهية واليته، بوروشنكو، مساء اإلثنين أمام مقرّه في وسط كييف حيث 

أقاموا تكريمًا مؤثرًا له، وأنشدوا النشيد الوطني األوكراني وهتفوا »شكرًا«.
وأمام الحشد حّذر بوروشنكو »لن نسمح بمرور أخطاء«، ووعد بالفوز باالنتخابات 

التشريعية المرتقبة في 27 اكتوبر وباالنتخابات الرئاسية المقبلة، عام 2024.
وهذا المشهد غير مسبوق في اوكرانيا حيث كانت عمليات انتقال السلطة ديموقراطيًا 
صعبة مع ثورتين في أقل من ثالثة عقود من االستقالل. وأشاد مراقبو منظمة األمن 
انتقال  إلى  باقتراع »تعددي« يحترم »الحقوق األساسية«، ودعوا  أوروبا  والتعاون في 

سلس للسلطة.
وأشاد رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية األوروبية جان-
كلود يونكر في رسالة مشتركة إلى زيلينسكي ب»التمسك القوي بالديموقراطية ودولة 

القانون الذي أظهره الشعب األوكراني خالل العملية االنتخابية«.

»مبكر جدًا«
وسارع الداعمون الغربيون ألوكرانيا الى تهنئة زيلينسكي وتطمينه لناحية دعمهم، 
على غرار المستشارة األلمانية انغيال ميركل التي أملت أن تساهم هذه االنتخابات في 

استقرار البالد.
الثانية من االنتخابات عقوبات  أيام من الدورة  وبعدما فرضت موسكو قبل ثالثة 
جديدة تحظر صادرات النفط والفحم إلى أوكرانيا، رأى رئيس الوزراء الروسي ديمتري 
ميدفيديف في انتخاب الرئيس الجديد »فرصة لتحسن« العالقات الثنائية، لكنه أكد أن 
ال »أوهام« تساوره. كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف »من المبكر 

جدًا الحديث )...( عن احتمال حدوث عمل مشترك«.
وعقب قيام سلطة مؤيدة للغرب في أوكرانيا عام 2014، قامت موسكو بضم شبه 
البالد. وساهمت هذه األزمة إسهامًا كبيرًا في  القرم واندلعت حرب في شرق  جزيرة 

التوتر الشديد الحالي بين روسيا والغربيين، والذين تبادال استصدار العقوبات.
ومساء األحد، أكد زيلينسكي رغبته في »إعادة إطالق« عملية السالم بمشاركة روسيا 

حول الحرب في شرق البالد، مكررا وعده بمد اليد لسكان مناطق النزاع.
وعلى الساحة الداخلية، يتحتم عليه أن يثبت قدرته على جمع فريق من حوله واتخاذ 
مبادرات من دون غالبية برلمانية، وفي وقت أثار ترشحه ريبة ال بل عداء قسم كبير من 
الطبقة السياسية التي تعهد التصدي لها. ولن تجري االنتخابات التشريعية قبل 27 

أكتوبر، ما ينذر بمرحلة جديدة من الصراعات السياسية.

مرشحة للرئاسة: ترامب مكانه السجن

انقسام الديمقراطيني بشأن عزل الرئيس األميركي بعد صدور تقرير مولر
انقسم قادة الحزب الديمقراطي األميركي بشأن المطالب 
المتزايدة لعزل الرئيس دونالد ترامب، وما قد يترتب على 
ذلك من مخاطرة سياسية، بتهمة عرقلة عمل القضاء في 
أعقاب صدور تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، بشأن 
تعاون حملة ترامب مع روسيا لضمان فوزه في انتخابات 

العام 2016 أمام منافسته هيالري كلينتون.
ورغم أن تقرير مولر خلص إلى أنه لم يحدث تواطؤ 
يسمح بتوجيه تهم جنائية، فإنه أشار إلى أن األمر يعود 
للكونغرس لكي يقرر إذا ما كان يريد توجيه اتهام لترامب 
ب»إعاقة سير العدالة« عن طريق الضغط على عدد من 
معاونيه والمسؤولين في ادارته لعدم تقديم المعلومات 
الكاملة التي بحوزتهم بشأن تدخل روسيا في االنتخابات 

األميركية.
في  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع  ولكن 
2020، التي يأمل ترامب الفوز فيها بفترة ثانية، يخشى 
الديمقراطيون من أن الدفع في اتجاه عزل الرئيس عن 
طريق مجلس النواب قد يسمح للرئيس األميركي بحشد 
أنصاره على أساس أنه يواجه حملة مالحقة ظالمة من 
قبل الديمقراطيين. كما أن أي إجراء يتخذه مجلس النواب 
الديمقراطيون  يمتلك  بينما  رمزيًا،  سيبقى  األميركي 
الرئيس في مجلس  بعزل  التي قد تسمح لهم  األغلبية 
النواب، فإن الجمهوريين يحتفظون باألغلبية في مجلس 

الشيوخ، وسيرفضون عزل ترامب.
وقال رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب، آدم 
شيف، وهو ديمقراطي، إنه »قرار صعب جدًا«. من جهته، 
صرح رئيس اللجنة القضائية، جيري نادلر، التي قد تكلف 
إطالق اإلجراءات لشبكة »إن بي سي«، »قد نذهب إلى 
هذا الحد وقد ال نذهب«، وأضاف »يجب تقييم كل األدلة 
أواًل«. وكان هذا هو نفس موقف رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي، التي قالت إنه سيتم التحقيق في كل ما 
ورد في تقرير مولر من اتهامات، ولكن من دون التعجل 

في اتخاذ قرار بالبدء في إجراءات عزل الرئيس.
ووفق الدستور، تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب، 
الرئيس، ثم يعود  التصويت على اتهام  للنواب  فيمكن 

إلى مجلس الشيوخ محاكمته لتبرئته أوإقالته.
واعترف آدم شيف بأنه »من المؤكد أن إجراءات اإلقالة 

ستفشل إذا واصل الحزب الجمهوري تغليب الحزب على 
وعدم  األخالقي  تقصيره  كان  أيًا  الرئيس،  ودعم  البالد 
نزاهته«. ويتساءل العديد من الديمقراطيين عن جدوى 
من  أقل  قبل  مسبًقا،  خاسرة  معركة  في  البالد  إغراق 

سنتين على االنتخابات الرئاسية المقبلة.
أما ترامب نفسه فعبّــر عن ثقته الكاملة في براءته، 
إن  اإلثنين  للصحفيين  مقتضبة  تصريحات  في  وقال 
بمحاوالت  يكترث  ال  وأنه  مطلًقا  يقلقه  ال  ترامب  تقرير 
الديمقراطيين عزله. كما نفى ما ورد في تقرير مولر بأن 
عددًا من المقربين منه كانوا يتجاهلون أوامره إلدراكهم 
عدم قانونيتها، بما في ذلك من أحد كبار مساعديه عزل 
مولر نفسه وإنهاء تحقيقه. وأكد ترامب في تصريحه أن 

أيًا من مساعديه »ال يقوم بمخالفة أوامري«.

وارين: ال بد من عزل الرئيس
والمرشحة  الشيوخ  مجلس  عضو  تبدو  اليوم،  وحتى 
لالنتخابات التمهيدية لالقتراع الرئاسي، إليزابيث وارن، 
الشخصية الديمقراطية الرئيسية التي دعت إلى إطالق 

هذه اإلجراءات، في حين أن واحدًا فقط من المرشحين 
هو  أيضًا،  ذلك،  إلى  دعا  اآلخرين  الـ17  الديمقراطيين 

جوليان كاسترو.
االنتخابات  سباق  خوضها  أعلنت  التي  وارن،  وقالت 
الرئاسية األمريكية لعام 2020، عبر حسابها على تويتر، 
إن »تقرير مولر يوضح حقائق تظهر أن حكومة أجنبية 
معادية هاجمت انتخاباتهم لعام 2016 لمساعدة دونالد 
ترامب«. وأضافت وارن أن »ترامب رحب بتلك المساعدة. 
وبمجرد انتخابه، عرقل ترامب التحقيق في هذا الهجوم«، 
موضحة أنه لو قام أي مواطن أميركي آخر بارتكاب نفس 
المخالفات التي تورط بها ترامب »لكان مكانه السجن«.

في  التالية  الخطوة  وضع  »مولر  إن  بالقول  وتابعت 
يد الكونغرس: للكونغرس سلطة منع رئيس فاسد من 

استخدام سلطته من أجل حماية النزاهة والعدالة«.
تلك  لممارسة  الصحيحة  »العملية  أن  وارن  واعتبرت 
الرئيس  جهود  »تجاهل  إن  وقالت  عزله«.  هي  السلطة 
سيؤدي  الخائن  سلوكه  في  التحقيق  لعرقلة  المتكررة 
إلى إلحاق أضرار جسيمة ودائمة على هذا البلد، وسوف 

في  أحرار  والمستقبليين  الحالي  الرؤساء  بأن  يوحي 
إساءة استخدام سلطتهم بطرق مماثلة«.وأضافت وارن 
المسؤولين  من  يتطلب  هذا  السلوك  سوء  »شدة  أن 
السياسية  االعتبارات  بترك  الحزبين  كال  في  المنتخبين 
على  أن  يعني  وهذا  الدستوري،  بواجبهم  والقيام  جانبًا 
مجلس النواب الشروع في إجراءات المساءلة والعزل ضد 

رئيس الواليات المتحدة«.

اتهامات »خيالية«
أكثر  بعد  وضعت  استثنائية  وثيقة  مولر  تقرير  ويشّكل 
من 2800 طلب قضائي لوثائق، وأكثر من 500 مذكرة 
تفتيش وحوالي 500 شاهد أدلوا بإفاداتهم، بينهم عدد 
كتابيًا  بالرد  اكتفى  الذي  بترامب،  المحيطين  كبير من 

على أسئلة المحققين.
في  بالتفصيل  يتحدث  مولر  أن  األكبر هو  والتناقض 
تحقيقاته،  لعرقلة  محاوالت  الصفحات عن عشر  عشرات 
اإلعالم  وسائل  لتضليل  وتالعب  كثيرة  أكاذيب  بينها 
والجمهور، لكنه لم يوص بمالحقات ألنه ال يمكن اتهام 
مسؤولية  للكونغرس  وترك  منصبه،  في  وهو  رئيس 

استخالص النتائج.
جولياني،  رودي  الشخصي،  ترامب  محامي  واعتبر 
القضية، وتساءل  انتصر في هذه  األميركي  الرئيس  أن 
في تصريحات لشبكة »فوكس نيوز«، »هل أصبح مولر 
لتقرير  انتقائي  بتحليل  ترامب  يقوم  ومثله،  ..؟«.  إلهًا 
مولر، فهو يعتبر أن عناصر االتهام الواضحة التي ذكرها 
أن  آخر  جانب  من  يؤكد  لكنه  »خيالية«،  المحققون 

المدعي الخاص لم يخلص إلى أن جنحة ارتكبت.
لكن وحدة الجمهوريين، في المقابل، ليست كاملة، 
فقد صرّح المرشح السابق للرئاسة، ميت رومني، وأحد 
بعد  ترامب  هاجمت  التي  النادرة  الجمهورية  األصوات 
نشر التقرير، »أشعر بالحزن لمدى خيانة أفراد في أعلى 
ذلك  في  بما  نزاهتهم  وعدم  األمانة  البالد  في  منصب 

الرئيس«.
ولكن محامي ترامب ورئيس بلدية نيويورك السابق، 
األحد، »ال خطأ في  إن«  إن  قال لشبكة »سي  جولياني، 
الروس. ذلك يعتمد على مصدرها«،  أخذ معلومات من 
الصحافي  سأله  وعندما  جنحة«.  ليست  »هذه  وأضاف 
عما إذا كان ذلك أخالقيًا، قال إن »المدعين ال يكترثون 

بالجانب األخالقي«.

وجه رئيس وزراء تركيا األسبق، أحمد داود أوغلو، انتقادات حادة لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم وألقى باللوم في أداء الحزب الضعيف في االنتخابات المحلية 

األخيرة الشهر الماضي، على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.
وفي أول انتقاد علني شديد اللهجة يوجهه للرئيس التركي، رجب طيب 
أعوام، بسياسات  الذي ترك منصبه قبل ثالثة  أوغلو،  إردوغان، ندد داود 
حزب العدالة والتنمية، االقتصادية والقيود التي يفرضها على وسائل اإلعالم 

والضرر الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.
وداود أوغلو، الذي كان حليًفا مقربًا جدًا ألردوغان، عضو في حزب العدالة 
والتنمية ويتمتع بمكانة بارزة فيه، وتولى رئاسة الحكومة بين عامي 2014 

و2016 قبل أن تدب الخالفات بينه وبين أردوغان.
وخسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة واِسطنبول 

أكبر مدن البالد في االنتخابات البلدية التي جرت يوم 31 مارس.
وذكر داود أوغلو في بيان مكتوب من 15 صفحة ونشر الثالثاء، »تظهر 

مستوى  على  سواء  بحزبنا  أضرت  التحالف  سياسات  أن  االنتخابات  نتائج 
األصوات أوكيان الحزب«.

القومية )يميني متطرف(  الحركة  العدالة والتنمية وحزب  وشكل حزب 
العام  يونيو  في  أجريت  التي  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  قبل  تحالًفا 
فيها مستوى  تراجع  لكن  التنفيذية  بالرئاسة  أردوغان  فيها  وفاز  الماضي 
التأييد للحزب. وتكهنت وسائل اإلعالم مرارًا خالل السنوات القليلة الماضية 
والتنمية  العدالة  حزب  عن  أوغلو،  داود  مثل  بارزين،  سياسيين  بانشقاق 
لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن لم يحدث تطور كهذا ولم يشر داود أوغلو 
في البيان إلى أي احتمال لتشكيل حزب جديد. بل وشدد على الحاجة لإلصالح 
داخل الحزب. وقال »أدعو المسؤولين التنفيذيين في حزبنا والكيانات المعنية 

لتقييم كل هذه األمور ورؤيتنا المستقبلية بعقالنية وهدوء«.
إعادة انتخابات اِسطنبول

من ناحية أخرى، قرّرت اللجنة العليا لالنتخابات في تركيا، الثالثاء، إعادة 
النظر في أصوات 41 ألًفا و132 شخصًا، ورؤساء مراكز االقتراع من الذين 
بعد  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرار  ويأتي  موظفين حكوميين.  يكونوا  لم 
االعتراض االستثنائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، طلب من خالله 

إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
باعتراض  إردوغان  بزعامة  والتنمية«  العدالة  »حزب  تقدم  والثالثاء، 
استثنائي إلى اللجنة العليا لالنتخابات، طلب من خالله إعادة انتخابات رئاسة 

بلدية إسطنبول.
ويقول حزب العدالة والتنمية في اعتراضه إن هناك ألفين و308 أصوات 
ألشخاص ال يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصًا متوفين، 
مناطق  وأصواتهم في  السجون  آالف شخص موجودين في   10 وأصوات 

أخرى.
وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب 
االنتخابات،  في  عالقة  أنقرة: »ثمة شبهات  بالعاصمة  االعتراض  تقديمه 

ونحن لم نتخلص منها«.
وتسلم األربعاء 17 أبريل الجاري مرشح »حزب الشعب الجمهوري« أكرم 
إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة االنتخابات بالمدينة، بعد 
أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ماليين و169 ألًفا و765 صوتًا، مقابل 
4 ماليين  يلدريم، على  والتنمية« بن علي  العدالة  حصول مرشح »حزب 

و156 ألًفا و36 صوتًا.

»العدالة والتنمية« متمسك بإعادة انتخابات إسطنبول

داود أوغلو يوجه انتقادات غير مسبوقة لحزب إردوغان

واشنطن ــ وكاالت

كييف  ــ وكاالت

أنقرة ــ وكاالت

<  المرشحة الديمقراطية لخوض انتخابات الرئاسة إليزابيث وارن 
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اعتقال رجال أعمال كبار واستدعاء مسؤولين سابقين

طلبة الجزائر يطالبون برحيل النظام وقايد صالح ينتقد »أطراف تدفع للفراغ«

األمم المتحدة قلقة من إجراءات المحاكمة

السعودية تعدم 37 مواطنا
 تبنوا »الفكر اإلرهابي«

أوردت منظمة »هيومن رايتس ووتش« لحقوق اإلنسان األميركية أن 33 على األقل 
من 37 سعوديا أعدمتهم السلطات السعودية الثالثاء بعد إدانتهم ب»تبني الفكر 

اإلرهابي«، ينتمون إلى األقلية الشيعية في المملكة المحافظة.
وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش أمس 

األربعاء، »هناك 33 شخصًا نحن متأكدون من أنّهم شيعة«.
ونفذت السلطات السعودية الثالثاء حكم اإلعدام بحق السعوديين الـ37 في خمس 
مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة 

القصيم )وسط( والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من األقلية الشيعية.
وأكد بيان لوزارة الداخلية السعودية أنه تمت إدانتهم »لتبنيهم الفكر اإلرهابي 
المتطرف وتشكيل خاليا إرهابية لإلفساد واإلخالل باألمن وإشاعة الفوضى«. وتنفذ 
السعودية غالبية أحكام اإلعدام بقطع الرأس بالسيف، لكن الوزارة أوضحت أنه تمت 

»إقامة حد الحرابة« على اثنين من المدانين »مع صلب« أحدهما.
وبين التهم المذكورة أيضًا »إثارة الفتنة الطائفية«، وهي تهمة تستخدم عادة 

في قضايا الناشطين من األقلية الشيعية.
ويشير استخدام هذه التهمة ووقوع بعض 
اإلعدامات في المنطقة الشرقية إلى احتمال أن 
يكون تم تنفيذ حكم اإلعدام بحق متطرفين 
مثل  لتنظيمات  ينتمون  ممن  إسالميين 
القاعدة و»داعش«، وأيضا نشطاء من الشيعة.

التي  الدول  أكثر  من  السعودية  وتعتبر 
بأعمال  التورط  بتهم  اإلعدام  حكم  تطبّق 
أواالتجار  اغتصاب  أو  قتل  جرائم  أو  إرهابية 

بالمخدرات.
وأعدمت السعودية مئة شخص على األقل 
في مختلف القضايا منذ بداية السنة الحالية، 
بحسب تعداد أجرته منظمات حقوق اإلنسان 
وكالة  نشرتها  رسمية  بيانات  إلى  استنادًا 

األنباء السعودية الرسمية.
السعودية  في  جماعي  إعدام  آخر  ويعود 
إلى يناير 2016، عندما نفذت السلطات حكم 
ُأدينوا ب»اإلرهاب«  47 شخصًا  اإلعدام بحق 

بينهم متشددون مرتبطون بتنظيمات سنيّة متطرفة ورجل الدين الشيعي نمر باقر 
النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات في المملكة.

دعوة  إلى  وتطورت   ،2011 العام  اندلعت  احتجاج  حركة  وجوه  أحد  النمر  وكان 
للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.

باشليه تنتقد تنفيذ اإلعدام
من جهتها، أدانت رئيسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة االعدامات التي 
نفذتها السعودية، مرجحة عدم حصول المحكوم عليهم على محاكمات بضمانات 
منصفة. وقالت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه في بيان »أدين بشدة 
رغم  أمس  سعودية  مدن  ست  في  جرت  التي  الصادمة  الجماعية  االعدامات  هذه 

المخاوف الشديدة التي أثيرت بشأن هذه القضايا«.
وغياب  المناسبة  االجراءات  اتباع  »عدم  بشأن  قلقه  المفوضة  مكتب  وجدد 
الضمانات المنصفة في المحاكمات، والمزاعم بأنه تم الحصول على االعترافات عن 

طريق التعذيب«.
وأضافت باشليه »من المقيت جدًا أن ثالثة على األقل من الذين أعدموا كانوا 

قاصرين وقت صدور الحكم بحقهم«.
كما نددت »منظمة العفو الدولية« بعمليات اإلعدام، مؤكدة في بيان أن غالبية 
من تم إعدامهم من الشيعة. وتحدّثت لين معلوف مديرة األبحاث في المنظمة في 
الشرق األوسط عن إدانة 11 من الذين ُأعدموا بالتجسس لصالح إيران، وإدانة ما ال 
يقل عن 14 آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات في 

المنطقة الشرقية بين 2011 و 2012.

دبي ــ وكاالت

<   ميشيل باشليه <   طالبة جزائرية تتظاهر في العاصمة 
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وسط  في  احتجاجاتهم  الجزائريون  الطلبة  واصل 
منذ  ثالثاء  يوم  كل  ذلك  على  دأبوا  كما  العاصمة 
ومحاسبة  النظام«  ب»رحيل  للمطالبة  فبراير،   22
مهمين  أعمال  رجال  حبس  غداة  »العصابة«، 
ومسؤولين سابقين في الجيش، وتلميحات من رئيس 
األركان ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، أن دول 
بالده  شؤون  في  تتدخل  فرنسا،  وتحديدًا  خارجية، 

وتعمل على تأجيج التظاهرات.
مسيرة  في  تردادًا  األكثر  »إرحل«  شعار  وأصبح 
الطالب الذين بدأوا بالتجمع في ساحة البريد المركزي 
المحيطة بها وخصوصًا شارع  الشوارع  احتلوا كل  ثم 
المتوقع  ومن  الجزائر.  جامعة  تقع  مراد حيث  ديدوش 
منذ  العاشرة  وهي  الجمعة،  غدًا  تظاهرات  تشهد  أن 
تمسك  ضوء  في  إضافيًا  زخمًا  االحتجاجات،  بدء 
المتظاهرين بمطالبهم الرافضة الستمرار رموز النظام 

السابق.
التظاهرة  مكان  عن  الشرطة  شاحنات  وابتعدت 
مقر  إلى  المؤدية  الطريق  على  خصوصًا  وتمركزت 
البرلمان على بعد 500 متر، وكذلك في شارع باستور 
المحاذي لشارع ديدوش مراد، حيث منعت الطالب من 
إغالق الطريق في وجه السير، باستخدام الغاز المسيل 

للدموع.
ياحكومة«  ارحلي  يانتوما  إحنا  »يا  شعار  وتحت 
سار  ترحل«  أن  الحكومة  على  أنتم  وإما  نحن  »إما  أي 
الطالب في شكل منظم بحسب اختصاصاتهم. فطالب 
وضع  فيما  بيضاء  قبعات  وضعوا  المعمارية  الهندسة 
زمالؤهم في الهندسة المدنية قبعات صفراء، رافعين 
جزائر  »لنبن  بالفرنسية  عليها  كتبوا  كبيرة  الفتة 
جديدة«.أما طالب الطب والصيدلة فارتدوا معاطفهم 
هذا  ضد  »الصيادلة  الفتة  تتقدمهم  وساروا  البيضاء 

النظام المتعفن«.
من  الرابع  في  االنتخابات  إجراء  الطالب  ورفض 
االنتقالي  الدولة  رئيس  عليه  يصر  الذي  األمر  يوليو، 
يطالب  قائمة من  يتصدر  الذي  بن صالح،  القادر  عبد 

المحتجون برحيلهم.
الفتة  تحمل  وهي  )21 سنة(  الطالبة صفية  وقالت 
كتبت عليها »ال النتخابات جويلية )يوليو( نعم لحكومة 
االنتخابات في  أن تجري  أنه »ال يمكن  تكنوقراطية،« 
هذه الظروف. نحن نحو مليوني طالب ولن نشارك في 

االنتخابات«.
ولقي الطالب دعمًا قويًا عبر حضور أحد أبرز الرموز 
التي  سنة(   84( بوحيرد  جميلة  التحرير،  لحرب  الحية 
القوة.  للتفاوض مع الشرطة لعدم استخدام  توسطت 
وفي السياق نفسه، ردد المتظاهرون شعار »عصابة يا 

عصابة جاء وقت المحاسبة«.
وقال حمزة )22 سنة( الطالب في الهندسة المدنية، 
نظام  من  ورثناها  التي  العصابة  كل  برحيل  »نطالب 

بوتفليقة: كل المسؤولين الكبار بمن فيهم بن صالح 
و)رئيس الوزراء نور الدين( بدوي«، وذلك بعد استقالة 

رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قبل أسبوع.

األحزاب تقاطع جلسة مشاورات
جلسة  الجزائر  في  السياسية  األحزاب  غالبية  وقاطعت 
هيئة  لتأسيس  االنتقالي  الرئيس  إليها  دعا  مشاورات 
الرئاسية. ولم يحضر رئيس الدولة  تنظيم االنتخابات 
افتتاح الجلسة كما كان مقررًا واكتفى بإرسال األمين 

العام للرئاسة.
األعمال  رجال  من  عدد  توقيف  مع  ذلك  وتزامن 
البارزين بالبالد، ومسؤولين سابقين في إطار تحقيقات 
اإلثنين  جزائرية  محكمة  وقضت  فساد.  قضايا  في 
ذات  »كونيناف«  عائلة  من  أعمال  رجال  أربعة  بسجن 
رئيس  وكذلك  ببوتفليقة،  والمرتبطة  الواسع  النفوذ 
الذي  ربراب  يسعد  »سيفيتال«  مجموعة  عام  ومدير 

يعتبر أغنى رجل في الجزائر.
وأمرت النيابة بوضع ربراب )74 عامًا( قيد »الحبس 
ما  بحسب  االثنين،  توقيفه  تم  كان  أن  بعد  الموقت« 
مؤسس  هو  وربراب  الجزائرية.  األنباء  وكالة  أفادت 

 18000 بأنها توظف  التي تعلن  مجموعة »سيفيتال« 
شخص في ثالث قارات، في قطاعات تشمل الصناعات 
التجزئة  وتجارة  والصلب  والحديد  والبناء  الغذائية 
األنباء  وكالة  وبحسب  المنزلية.  األجهزة  وصناعة 
المتعلق  الكاذب  بـ»التصريح  متهم  فهو  الجزائرية 
بحركة رؤوس األموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير 
امتيازات  من  استفادته  رغم  مستعمل  عتاد  استيراد 
مصرفية وجمركية وضريبية« الستيراد عتاد جديد، في 
حين يشتبه بتورط اإلخوة كونيناف في »إبرام صفقات 

عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم«.
باي  سعيد  اللواء  العسكري  القضاء  سجن  وقبلها، 
مقرها  التي  الثانية  العسكرية  للناحية  السابق  القائد 
وهران وتضم كل الجهة الشمالية الغربية للجزائر حتى 
العسكري  العام  النائب  أمر  كما  المغرب.  مع  الحدود 
الناحية  قائد  شنتوف  حبيب  اللواء  على  بالقبض 
العاصمة وتضم  الجزائر  التي مقرها  األولى  العسكرية 

كل المنطقة الشمالية الوسطى.
لكل  استدعاء  أوامر  بالعاصمة  محكمة  وجهت  كما 
أويحيى،  أحمد  السابق  الجزائري  الحكومة  رئيس  من 
ووزير المالية الحالي ورئيس بنك الجزائر سابقًا محمد 

لوكال للمثول أمامها للتحقيق معهما في تبديد المال 
العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.

فرنسا تنفي وقايد صالح يحذر
الجزائر  في  فرنسا  سفارة  جددت  أخرى،  ناحية  من 
أمس األربعاء تأكيدها أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر 
وسيادة شعبها الصديق. وقالت السفارة في بيان إنها 
»ال تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وليست لديها 

أي نية في ذلك«.
الدفاع  وزير  نائب  صالح،  قايد  أحمد  الفريق  وكان 
في  اتهم  الجزائري،  الجيش  أركان  رئيس  الوطني، 
في  بالتدخل  مباشرة  غير  بطريقة  فرنسا  سابق  وقت 
الثالثاء  تصريحات  في  صالح  وأكد  الجزائري.  الشأن 
أن هناك »أطراًفا تدفع بالجزائر للفراغ الدستوري من 
الجيش  تلقي  عن  كاشفًا  الحلول«،  كل  رفض  خالل 
للوصول  الخبيث  التخطيط  »حول  مؤكدة  لمعلومات 
إلى  بوادره  تعود  الذي  االنسداد،  حالة  إلى  بالبالد 
المؤامرة  هذه  خيوط  كشف  تم  حيث   ،2015 سنة 
وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك 
في  المفسدون  الفاسدون  أولئك  زرعها  التي  األلغام 

مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة«.
في  فكشف  األربعاء  أمس  صالح  قايد  وعاد 
مندسين  على  القبض  عن  جديدة  تصريحات 
وقال،  المتظاهرين.  وسط  نارية  أسلحة  بحوزتهم 
»لقد نجحت الوحدات األمنية، المكلفة بحفظ النظام 
الرعب  بث  إلى  الرامية  المحاوالت  عديد  إحباط  في 
التي  واآلمنة  الهادئة  األجواء  وتعكير صفو  والفوضى 
بتوقيف  تأكد  ما  وهو  المواطنين،  مسيرات  تطبع 
بحوزتهم  الماضي  األسبوع  نهاية  خالل  أشخاص 
للدموع  مسيلة  وقنابل  بيضاء  وأسلحة  نارية  أسلحة 
وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال«. وتابع 
قايد صالح »يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي 
بين  والتفرقة  الفتنة  زرع  إلى  الرامية  للمخططات 

وجيشهم«. الجزائريين 
الشعبي  الوطني  الجيش  »قيادة  أن  صالح  وأكد 
تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع 
ضغوطات،  وال  قيود  ودون  حرية  وبكل  حزم،  بكل 
شأنها  من  التي  اإلجراءات  وهي  المفسدين  محاسبة 
تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة 

القانون وبالصرامة الالزمة«.
وأعاد قايد صالح الجيش إلى محور اللعبة السياسية 
نيسان/أبريل   2 في  بوتفليقة  عن  التخلي  قرر  منذ 

ودفعه لالستقالة بعدما كان أحد المقربين األوفياء.
وأصبحت خطاباته أمام قادة الجيش كل ثالثاء تتبع 
موعد  وتحديد  بوتفليقة  كاستقالة  مهمة،  بقرارات 
االنتخابات وكذلك استقالة رئيس المجلس الدستوري.

المرحلة  في  العسكرية  المؤسسة  دور  ويثير 
التساؤالت  من  العديد  بوتفليقة  بعد  لما  االنتقالية 
احترام  يلتزم  الجيش  أن  األركان  رئيس  تأكيدات  رغم 

الدستور.

الجزائر – وكاالت

واشنطن متمسكة بـ »تصفير« صادرات طهران

الشارع اإليراني يستعد أليام أقسى بعد تشديد العقوبات النفطية األميركية
األميركية  االقتصادية  العقوبات  ثمن  غاليًا  دفعوا  بعدما 
إعالن  بعد  أقسى  أليام  اإليرانيون  يستعد  بالدهم،  على 
تشديد هذه العقوبات في مجال النفط، وإعالن إدارة الرئيس 
قد  كانت  سماح  فترة  إنهاء  األسبوع  هذا  ترامب  دونالد 
اإليراني  البترول  على  تعتمد  التي  الدول  من  لعدد  منحتها 

بدًءا من 2 مايو.
ورغم التصريحات الحماسية للمرشد اإليراني األعلى، آية 
اهلل علي خامنئي، أمس األربعاء، والتي حذر فيها أن تشديد 
»من  يبقى  لن  اإليراني  النفط  على  األميركية  العقوبات 
نحو  يميل  اإليراني  الشارع  في  العام  الشعور  فإن  رد«،  دون 
في  تحسن  تحقيق  إمكانية  ناحية  من  األقل  على  التشاؤم، 

الظروف االقتصادية، وهو أمر طال انتظاره.
وقال خامنئي باالنجليزية في تغريدة عبر »تويتر«، »على 
)الواليات المتحدة( أن تعلم بأن إجراءها العدواني لن يبقى 
في  اليدين  مكتوفة  اإليرانية  األمة  تبقى  لن  رد.  دون  من 

مواجهة الحقد«، من دون أن يحدد طبيعة هذا »الرد«.
وأضاف أن »جهود الواليات المتحدة لمقاطعة بيع النفط 
بالقدر  نفطنا  سنصدر  نتيجة.  بأي  لها  تأتي  لن  اإليراني 

الضروري وبقدر ما نشاء«.
وتصاعد الضغط األميركي على طهران مع إعالن واشنطن 
أنها ستنهي اعتبارًا من الثاني من مايو اإلعفاءات التي كانت 

منحتها لثماني دول لتتمكن من استيراد النفط اإليراني.
وتابع خامنئي على حسابه على موقع التواصل االجتماعي، 
النفط  بيع  أوقفوا  أنهم  اعتقدوا  إذا  رغباتهم  تتحقق  »لن 

اليقظين  ومسؤولينا  القوية  »أمتنا  أن  معتبرًا  اإليراني«، 
سيخترقون الحظر إذا بذلوا جهدًا كبيرًا«. وذكر بأن »األعداء 
العظيمة  أمتنا  ضد  متكررة  إجراءات  طائل  دون  من  اتخذوا 
وثورتنا والجمهورية اإلسالمية التي تدعم العدالة في العالم 

أجمع«.
القضايا  إلى  »بالنسبة  أخرى،  تغريدة  في  خامنئي  وقال 
االقتصادية، يقولون إنهم سيقومون بتركيع األمة اإليرانية، 

ولكن عليهم أن يعلموا أن اإليرانيين لن يستسلموا«.

الشعب يدفع الثمن
يتردد  ال  خامنئي  عنه  عبّـر  الذي  بالثقة  الشعور  هذا  ولكن 
)28 عامًا(  الشارع اإليراني. ويقول مدرس  القوة في  بنفس 
هو  الشعب  النهاية،  »في  طهران،  شمال  تجريش  بازار  في 

الذي يعاني جراء الضغط الذي تمارسه« الواليات المتحدة.
إعادة  أنه منذ  الذي يرفض كشف هويته  الشاب  ويضيف 
تنهار  أناس  »ثمة   2018 العام  األميركية  العقوبات  فرض 
على  أكثر  يناضلوا  لن  صامدين  يزالون  ال  ومن  أعمالهم، 

األرجح حين تسوء األمور«.
عليه  كان  مع  تمامًا  يتناقض  بالتشاؤم  الشعور  وهذا 
حول  الدولي  االتفاق  توقيع  أحيا  عندما   ،2015 في  الوضع 
البرنامج النووي اإليراني األمل في إيران بنهاية قريبة للعزلة 
الثورة  الجمهورية اإلسالمية منذ  التي تواجهها  االقتصادية 

في العام 1979 ضد حكم الشاه.
لكن آمال اإليرانيين سرعان ما تبددت حين قرّر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في مايو 2018 أن ينسحب في شكل 
آحادي من االتفاق، معتبرًا أنه ال ينطوي على أي ضمان قوي 

يحول دون امتالك إيران القنبلة النووية.

وكانت النتيجة إعادة فرض العقوبات األميركية التي كانت 
على  بحملة »ضغط قصوى«  والبدء  االتفاق،  بموجب  رفعت 
طهران تدعمها حكومة الكيان الصهيوني، وكذلك المملكة 
إيران  يعتبران  اللذان  اإلمارات،  ودولة  السعودية  العربية 

الخطر الرئيسي ألمنهما.
إنهاء  واشنطن  إعالن  مع  االثنين  الضغط  هذا  وتصاعد 
اإلعفاءات التي كانت منحتها ألكبر ثماني دول تستورد النفط 
اإليراني. وأكدت الواليات المتحدة أنها تسعى من ذلك إلى 
»تصفير« صادرات النفط اإليراني لتجفيف المصدر الرئيسي 
لتمويل الدولة، ما يعني، في رأي المدرس، أن »عائدات البالد 

ستنخفض والريال سيتراجع أكثر«.

توقعات متشائمة
النقد  صندوق  وأفاد   .2018 منذ  انكماشًا  إيران  وتواجه 
 3,9 بنسبة  تراجع  للبالد  المحلي  الناتج  إجمالي  أن  الدولي 
في المئة العام الفائت، متوقعًا تراجعه بنسبة ستة في المئة 
هذا العام. وترافق تراجع الريال اإليراني في سوق العمالت مع 
ارتفاع كبير في األسعار. وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51,4 

في المئة على مدى عام.
في  والتجارة  اإلنتاج  قطاعي  أن  الخبراء  من  العديد  ويرى 
إيران يواجهان صعوبات مزمنة تعود إلى ما قبل إعادة فرض 
حدّ  إلى  تساهم  ترامب  سياسة  لكن  األميركية،  العقوبات 

بعيد في تفاقم األزمة االقتصادية.
وفي بازار تجريش، يتدافع الناس لشراء الخضر والفواكه. 
غير  سلعًا  تبيع  التي  المتاجر  أمام  خفيفة  الحركة  ولكن 

أساسية مثل العطور والثياب واألثاث وسواها.
وتقول ربة منزل خمسينية، »راتبنا محدود. اضطررنا )مع 

الطعام  على  النفقات  تقليص  إلى  بالعقوبات(  العمل  إعادة 
واللحوم لمواجهة ارتفاع سعر إيجار المنزل«.

معهم  التحدث  تم  من  غالبية  رفض  البازار،  أزقة  وفي 
التضخم  من  الشكوى  على  وأجمعوا  أسمائهم،  عن  الكشف 
وإيجارات  الغذائية  المواد  أسعار  في  خصوصًا  يتجلى  الذي 

المساكن.
وتضيف ربة المنزل أنه بسبب العقوبات »فإن الهوة بين 
اآلن  هناك  يعد  لم  إذ  اتساعًا،  تزداد  االجتماعية  الطبقات 

سوى أغنياء وفقراء«.
المخصصة  األسر  موازنات  أيضًا  بالعقوبات  وتأثرت 
لمناسبة  مارس   21 في  النوروز  عيد  في  وخصوصًا  للسفر، 

رأس السنة اإليرانية.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية عن رئيس الجمعية 
اإليرانية لوكاالت السفر أمير بويان راشاد أن الوضع »فظيع«، 
ألن »الرغبة في السفر، سواء إلى الخارج أو إلى إيران، تراجعت 

بشكل كبير«.
بأنها  األميركية  العقوبات  اإليرانية  السلطات  وتصف 
»إرهاب اقتصادي غير قانوني«. ونقلت وكالة األنباء الطالبية 
عن وزير النفط اإليراني بيجان نمدر زنقنه قوله أمام النواب 
لن  اإليرانية  النفط  صادرات  بتصفير  األميركي  »الحلم  إن 

يتحقق«.
 1,9 إيران  صدرت  المتوافرة،  التقديرات  آخر  وبحسب 
زنقانه  واعتبر  مارس.  في  يوميًا  النفط  من  برميل  مليون 
وضع  إلى  بالنظر  عليها  »سيرتد  المتحدة  الواليات  قرار  أن 

السوق«.
لكن هذا الكالم ال يقنع ربة المنزل في سوق تجريش، إذ 

تقول »الوضع سيسوء واألسعار ستواصل ارتفاعها«.

»قطار عطبرة« يعزز االعتصام في الخرطوم

قادة االحتجاجات يتمسكون بالحكم املدني في السودان رغم تحذيرات املجلس العسكري
بعد أن اتسعت شقة الخالف مع المجلس العسكري 
في  التأخر  بسبب  السودان  في  الحاكم  االنتقالي 
تشكيل حكومة مدنية تتسلم السلطة بعد إطاحة 
الرئيس السابق عمر البشير، كثف قادة االحتجاجات 
من ضغوطهم بالدعوة إلى مسيرة مليونية اليوم 

للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.
تجمع  في  البارز  القائد  الربيع،  أحمد  وصرح 
االحتجاجات  أطلق  الذي  السودانيين  المهنيين 
ضد الرئيس المخلوع البشير في ديسمبر الماضي، 
»نحن ندعو إلى مسيرة مليونية )اليوم( الخميس«. 
السودانية  األنباء  وكالة  قالت  منفصل  بيان  وفي 
في  المدني«  »الحكم  إلى  ستدعو  المسيرة  إن 
منذ  للمحتجين  الرئيسي  المطلب  وهو  السودان، 

أطاح الجيش البشير في 11 أبريل.
بالسودان،  والتغيير«  الحرية  »قوى  وكانت 
العسكري  المجلس  مع  التفاوض  تعليق  أعلنت 
االنتقالي، مشيرة إلى أنها لن تسمح لمن كان جزءًا 
الحل.  عن  مسؤواًل  يكون  أن  السابق  النظام  من 
السياسية  اللجنة  إن  والتغيير،  الحرية  قوى  وقالت 
بالمجلس العسكري »تحاول االلتفاف على الثورة«، 

مضيفة أنها مع المحاسبة ولكن دون إقصاء.
مؤتمر  خالل  والتغيير،  الحرية  قوى  وشددت 
مع  التفاوض  نتائج  إلعالن  األربعاء  أمس  صحفي 
إلى  بحاجة  السودان  أن  غلى  العسكري،  المجلس 
دولة مدنية تحمي األجيال القادمة من االنتهاكات 
وطالبت  للسودان.  أفضل  مستقباًل  وتضمن 
التنفيذية  السلطة  يتولى  مدني  وزراء  بمجلس 

في  الموجود  التنوع  يمثل  تشريعي  ومجلس 
المجلس  مع  التفاوض  أن  إلى  مشيرة  السودان، 
إيمانها  إلى  الفتة  جدي،  غير  أصبح  العسكري 

بأهمية تكاتف القوى العسكرية والمدنية.
تتوقف  لن  أنها  والتغيير  الحرية  قوى  وأكدت 
تقود  مدنية  سلطة  تشكيل  حتى  الحراك  عن 
السودان. ويقول  الديمقراطي في  التحويل  عملية 
انتقالية  المجلس إنه يريد إدارة البالد خالل فترة 
مع  للعمل  استعداد  على  لكنه  عامين،  إلى  تصل 

حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.

قطار عطبرة يعزز الحراك الشعبي
المجلس  رئيس  بها  أدلى  تصريحات  وبعد 
في  البرهان،  الفتاح  عبد  الفريق  العسكري، 
تنوع  إلى  فيها  ألمح  اإلثنين،  تلفزيونية  مقابلة 
»تسلم  المجلس  وأن  المعارضة  أحزاب  مواقف 
في  الحكم  مستقبل  بشأن  مختلفة  رؤية«   100
الطرفين.  بين  الخالف  شقة  اتسعت  السودان، 
انتقادات  توجيه  المجلس  في  مسؤولون  بدأ  كما 
إغالق  بـ»تعمد  وصفوه  ما  بسبب  للمتظاهرين 
محيط  في  خاصة  المتظاهرين«،  وتفتيش  الطرق 
القوات  مقر  أمام  الرئيسية  االعتصام  ساحة 

المسلحة في الخرطوم.
بعد  أمس  كبيرًا  زخمًا  االعتصام  ذلك  واكتسب 
قطار  الخرطوم  السودانية  العاصمة  إلى  وصل  أن 
يقل على متنه مئات المحتجين قادمين من مدينة 
آالف  عشرات  إلى  لالنضمام  البالد  شمال  عطبرة 
أي  بإنهاء  ومطالبات  هتافات  وسط  المعتصمين، 

وجود لنظام البشير.
أجواء  العامة  القيادة  مقر  في  االعتصام  وشهد 

بالقادمين  المرحبة  األصوات  وتعالت  احتفالية 
الجدد من عطبرة، التي شهدت بداية االحتجاجات 
بعد  على  عطبرة  وتقع  الماضي.  ديسمبر   19 في 
وهي  العاصمة،  شرق  شمال  كيلومترًا   290 نحو 
مركز للسكك الحديدية، ويوجد بها عدد كبير من 

بأنها  تاريخيًا  ومعروفة  المرفق  ذلك  في  العاملين 
معقل النقابات المعارضة واالضطرابات.

العدالة  بتحقيق  مطالبين  المعتصمون  وهتف 
الحديدية،  السكك  وبعودة  التظاهرات  لقتلى 
مؤكدين ضروة تسليم السلطة لهيئة حكم مدنية 

مدار  على  المحتجون  ويتجمع  وقت.  أسرع  في 
أسبوعين،  من  أكثر  منذ  الموقع  هذا  في  الساعة 
بحكومة  للمطالبة  تحركهم  بتصعيد  وتوعدوا 
الوضع  بعودة  المجلس  يطالب  حين  في  مدنية، 

إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام.

البرهان: الحوار مستمر
أكد  البرهان،  الفريق  المجلس،  رئيس  وكان 
المرحلة  إدارة  بشأن  مستمرًا  يزال  ال  الحوار  أن 
تسليم  المجلس  استعداد  مؤكدًا  االنتقالية، 
السلطة في أقرب وقت ممكن. وفي لقاء خاص مع 
المجلس  »إن  البرهان:  قال  عربية«،  نيوز  »سكاي 
تلبية  كان  التغيير  على  أقدم  حينما  العسكري 
لرغبة الشعب، والحالة الوطنية كانت تستدعي أن 

يستجيب الجيش وأفراده لصوت الشعب«.
مدني  سيادي  مجلس  بتشكيل  يتعلق  وفيما 
البرهان:  قال  االنتقالية،  المرحلة  على  لإلشراف 
يتعلق(  )فيما  الشأن  هذا  في  مستمر  الحوار  »إن 
مجلس  سيادي..  مجلس  المجلس..  بتكوينات 
بصالحيات  عسكري  مجلس  مختلط..  عسكري 
محدودة.. الحوار مستمر في ذلك«. واعتبر البرهان 
هي  وطنية  كفاءات  ذات  حكومة  »تشكيل  أن 
لديها  السياسية  القوى  من  كبير  وجزء  المخرَج، 

نفس المقترح«.
وتابع: »نفضل أن يتم كل أمر بالتشاور إذا كان 
مع القوى السياسية األخرى أو المجلس العسكري. 
أي انفراد بالقرار لديه مخاطر غير معروفة العواقب. 
قد تحصل انشقاقات في أطراف أخرى وجهات أخرى 
تعلن نفس اإلعالن. فهناك مخاطر. يجب أن يتم 

كل أمر بالتوافق والتراضي«.

واشنطن تدعم الحكم المدني
إلى  بدعوتها  المحتجين  مطالب  واشنطن  وأيدت 
الخارجية  وزارة  مسؤولة  وقالت  المدني.  الحكم 
المشروع  المطلب  الثالثاء، »نؤيد  ماكيال جيمس، 
للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون. نحن 
هذا  لدفع  معًا  العمل  على  الطرفين  لتشجيع  هنا 
وتابعت جيمس،  أسرع وقت«.  قدمًا في  المشروع 
الخارجية،  وزارة  في  أفريقيا  شرق  شؤون  المكلفة 
وتزور الخرطوم حاليًا: »لقد عبر الشعب السوداني 

بشكل واضح عما يريد«.
الذي صدر في ختام  البيان  والثالثاء أيضًا، أكد 
للسودان  اإلقليميين  للشركاء  التشاورية  القمة 
السلم  أوصوا مجلس  المشاركين  أن  القاهرة،  في 
واألمن التابع لالتحاد االفريقي بـ»أن يمدد الجدول 
ثالثة  مدة  السودانية  للسلطة  الممنوح  الزمني 
أشهر«. وكان االتحاد األفريقي هدد في 15 الشهر 
يسلم  لم  إذا  السودان  عضوية  بتعليق  الجاري 
للمدنيين  السلطة  االنتقالي  العسكري  المجلس 

ضمن مهلة 15 يومًا.
السيسي إن  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  وقال 
القادة األفارقة اتفقوا خالل اجتماعهم على ضرورة 
الحاكم في  العسكري  الوقت للمجلس  إتاحة مزيد 
وقال  ديمقراطية.  إصالحات  لتطبيق  السودان 
التي  القمة  ختام  في  تصريحات  في  السيسي 
القادة  إن  األفارقة  الرؤساء  من  عدد  فيها  شارك 
الوضع  لمعالجة  العاجلة  الحاجة  على  »توافقوا 
شامل«.  ديمقراطي  نظام  وإرساء  السودان،  في 
وأضاف: »تم التوافق على منح مزيد الوقت لتنفيذ 

تلك اإلجراءات« بمساعدة االتحاد األفريقي.

الخرطوم ــ وكاالت

طهران ــ وكاالت

<   وصول »قطار عطبرة« إلى الخرطوم يعزز اعتصام الحراك الشعبي أمام مقر القوات المسلحة 

<   المرشد األعلى علي خامنئي
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أعلن الديوان الملكي في المغرب عن مشاريع لبناء ثالثة سدود كبرى في شمال البالد، 
إدارة  مسألة  من  الرباط  جعلت  وقت  في  المياه،  من  المتزايدة  لالحتياجات  استجابة 

المياه أولوية.
اتُخذ خالل  القرار  إّن  وقال الديوان الملكي في بيان–أوردته وكالة »فرانس برس« 
الحكومة  رئيس  وحضرها  الخميس،  مساء  السادس  محمد  الملك  ترأسها  عمل  جلسة 

سعد الدين العثماني ووزراء ومستشارون للملك.
األمطار،  تساقط  منسوب  انخفاض  بسبب  المياه  في  شحّ  من  المغرب  ويعاني 

باإلضافة إلى اإلفراط في استعمال المياه الجوفية للزراعة، بحسب الخبراء.
وفي 2017 شّكلت مدينة زاكورة شبه الصحراوية مسرحًا لتظاهرات ضدّ انقطاعات 
هذه  أّن  علمًا  النطاق،  واسعة  البطيخ  زراعة  إلى  تعزى  كانت  التي  المتكررة،  المياه 

الزراعة تشجعّها وزارة الزراعة.

 املغرب: بناء 3 سدود مائية كبرى

تغيير طفيف للغاية في إنتاج 
المملكة النفطي في مايو مقارنة 
مع الشهرين األخيرين.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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صندوق النقد 
املتفائل لألبد

ينمو  أن  الدولي  النقد  صندوق  توقع   ،2018 العام  من  أبريل  في 
االقتصاد العالمي بقوة وبنسبة تتجاوز 3.9 % في ذلك العام وفي 
قد  العالمي  التعافي  إن  الصندوق  قال  حينها   .2019 العام  أوائل 
أضحى »أوسع وأقوى«. لكن سرعان ما ثبت أن تلك النظرة كانت 
العام  في  العالمي  االقتصاد  نمو  يتجاوز  لم  إذ  التفاؤل،  شديدة 
2018 نسبة 3.6 %، مما دعا صندوق النقد الدولي إلى االعتراف في 
العالمي  النمو  الحالي سيدفع  التباطؤ  بأن  المنشور حديثًا  تحديثه 

لالنخفاض إلى 3.3 % فقط في العام 2019.
من  األقل  النمو  ذلك  في  اللوم  الصندوق  ألقى  دائمًا،  كعادته 
بين  التجارية  التوترات  آخرها  كان  موقتة،  عوامل  على  المتوقع 
من  البريطاني  بالخروج  يحيط  وما  والصين،  المتحدة  الواليات 
أن  الرسالة  كانت  ثم  األوروبي من غموض وشكوك، ومن  االتحاد 
النمو سيعاود الصعود إلى 3.6 % العام المقبل، وهي توقعات تعني، 
ستواجه  التي  الدول  أن  األلماني،  »دويتشه«  بنك  ذكره  لما  وفقًا 
2020 ستكون أقل من أي وقت مضى في العقود  ركودًا في العام 
األخيرة. لكن ال تزال القوى المسببة لهذا التباطؤ قائمة. وسيكون 

التوترات  3 %، مع تنامي  النمو العالمي هذا العام أقرب إلى 
المالية في أوروبا.

يرجع سبب استمرار التوقعات الخاطئة لصندوق النقد إلى 
افتقاده النظر إلى الصورة الكبرى ككل، إذ تمر الدول المتقدمة 
اقتصاديًا، التي ال تزال تنتج نحو ثالثة أخماس الناتج العالمي، 
ذلك،  وسبب  تقريبًا.   1970 العام  منذ  األجل  طويل  بتباطؤ 
كما يقول روبرت جوردن األستاذ في جامعة نورث ويسترن، 
التباطؤ  بفعل  الغنية  االقتصادات  لتلك  النمو  إمكانات  تدني 
الحديثة  التقنيات  رغم  اإلنتاجية  نمو  في  باستمرار  المتزايد 
في  مهيمنًا  دورًا  لتؤدي  الصين  برزت  لذلك  نتيجة  الواعدة. 

تحديد وتيرة النمو العالمي.
ففضاًل عن الحجم الضخم الذي يتميز به االقتصاد الصيني، 
تنقل  ومكثفة  واسعة  تجارية  بروابط  االقتصاد  هذا  يتمتع 
تمتص  نموًا،  الصين  تشهد  فعندما  العالم.  بقية  إلى  نموه 
العالمي  االقتصاد  يعطي  مما  األخــرى،  الــدول  من  واردات 

انتعاشة كبرى.
وهذا ما حدث بين العامين 2004 و2006، وبين العامين 2009 
و2010، وفي العام 2017، عندما أسهم النمو الصيني المتسارع في 

تنشيط االقتصاد العالمي.
كانت  التي  الصيني  النمو  معدالت  تهبط  أن  لزامًا  كان  لكن 
الصين  أصبحت  أن  بعد  الفترات،  من  فترة  في  بقوة  مندفعة 
اقتصادًا  فإن  التاريخية،  للمعايير  ووفقًا  قبل.  ذي  من  أغنى 
الصين  اقتصاد  بها  يتمتع  التي  الغنى  من  الدرجة  بهذه 
يتراوح  أن  ينبغي  اليوم 
 % و5   3 بين  نموه  معدل 
نسبة  عن  بداًل  العام،  في 
تحاول  التي  أكثر  أو   %  6
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
ــن خـــالل  ــ ــهــا م ــق ــي ــحــق ت

وائتمانية. مالية  محفزات 
ــاع  ــدف ــى ان ــض ــقــد أف ل
لتحقيق  الشديد  الصين 
ــادة  زي ــى  إل إضــافــي  نمو 
إلى  المالي  ضعفها  نقاط 
ووفقًا  مقلقة.  مستويات 
الــمــعــيــاريــة  للمقاييس 
وتضخم  االئتماني  للنمو 
ــان  ــول، ك ــ ــ أســـعـــار األص
لعبت  لذا  اآلن.  مالية  أزمة  الصينية  الدولة  تواجه  أن  يفترض 
لمنع  النمو  بتحفيز  )االزدواجية(  واليانغ  الين  لعبة  الصين 
الحتواء  ذاته  الوقت  في  المحفزات  تقييد  مع  السريع،  التباطؤ 

المالية. المخاطر 
ففي  سابقاتها.  عن  األخيرة  االقتصادية  الدورة  تختلف  لم 
اشتملت  التي  المحفزات  العالم  أنحاء  انتشرت في   ،2017 العام 
متزامنة«،  بـ»طفرة  االحتفاء  إلى  أدى  مما  الصينية،  السياسات 
المستفيد  التجارة،  على  كبيرة  بدرجة  تعتمد  التي  أوروبا،  كانت 
ماريو  األوروبي  المركزي  البنك  رئيس  أن  حتى  منها.  األكبر 
بالسياسات  متعلقة  »تدابير  التخاذ  نفسه  على  أثنى  دراغي 
دفعة  حدوث  دعمت  إنها  قائاًل  وفعالة،  بارعة  كانت  النقدية« 

النطاق«. »واسعة 
وعندما سحبت الصين محفزاتها في أوائل العام 2018، واصل 
أخرى  وجهات  األوروبي  المركزي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
معدالت  بارتفاع  علم،  أو  دراية  إلى  تستند  ال  التي  توقعاتهم، 
العالمي.  االقتصاد  شهده  الذي  السريع  التباطؤ  مع  حتى  النمو 
لتدخل  أصابها،  اقتصادي  ضعف  بفعل  أوروبا  اهتزت  ما  وسرعان 

أعتابه. ألمانيا نفسها على  إيطاليا في ركود رسمي، وتجد 
في األشهر القليلة الماضية، شرع قادة الصين في جولة جديدة 
من التحفيز، مدفوعين بمخاوف من تباطؤ اقتصاد بالدهم. ورغم 
التجارة  نمو  أن  يبدو  التحفيز،  هذا  بشأن  بعد  بيانات  توفر  عدم 
معدالت  ارتفعت  كما  الحين،  ذلك  منذ  قلياًل  ارتفع  قد  العالمية 
مخاطر  حدة  لتخفيف  فقط  يكفي  بقدر  كان  وإن  األوروبي،  النمو 
المشكلة  فتتمثل  العالمي،  لالقتصاد  بالنسبة  أما  اآلنية.  الركود 
المحفزات  بها  تتسم  التي  األجل  قصيرة  الطبيعة  في  المزمنة 
الصينية. فقد حذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالفعل 
المقلق  الضخم  الحجم  رفع  إلى  سيفضي  األخير  التحفيز  أن  من 
بالديون  المثقلة  المحلية  الحكومات  وأن  الشركات،  لديون 
لألموال.  مهدرة  تحتية  بنية  مشاريع  لتمويل  مزيدًا  ستقترض 
وعندما تجد السلطات الصينية، وبقية العالم، نفسها بين خياري 
األبطأ.  النمو  مجددًا  فستفضل  األبطأ،  النمو  أو  المالية  األزمة 
ليخمد  المقبلة،  األشهر  في  الصيني  التباطؤ  عاد  ربما  وعليه 
يؤهلها  وضع  في  دولة  حاليًا  توجد  وال  مجددًا.  العالمي  النمو 
المستقبل  توقعات  قتامة  من  يزيد  الصين.ومما  مكان  لتبوؤ 
التي كان يمر  الموقتة«  النشاط  انتهاء »النشوة ودفعة  العالمي، 
أموال  واستعادة  المالي  التحفيز  بفضل  األميركي  االقتصاد  بها 
الشركات من الخارج. إضافة إلى ذلك، قد ال يعكس التباطؤ الذي 
شهدته ألمانيا العام 2018 وأوائل العام 2019 حساسيتها لبطء 

به. وتأثرها  العالمية  التجارة 
بشأن  اإلنذار  أجراس  قرع  دائمًا عن  العازف  النقد  إن صندوق 
مشاعر  لمقاومة  استعداد  أي  لديه  ليس  العالمي  االقتصاد  حالة 
ثمن  التغاضي  لهذا  يكون  قد  لكن  مؤخرًا.  سادت  التي  التفاؤل 

المتوقع للظروف االقتصادية. التردي  غاٍل في ظل 

*  أستاذ االقتصاد الدولي–جامعة برينستون
* نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

أشوكا مودي*

صندوق النقد العازف دائماً 
عن قرع أجراس اإلنذار 

بشأن حالة االقتصاد 
العالمي ليس لديه أي 

استعداد لمقاومة مشاعر 
التفاؤل التي سادت مؤخراً

350 ألف برميل نفط في مرمى التهديدات
م

مع استمرار حرب العاصمة طرابلس، ودخولها 
المنصات  حديث  ينقطع  ال  الرابع،  أسبوعها 
النفط  إمـــدادات  عن  العالمية  االقتصادية 
بورز«  آند  »ستاندرد  موقع  أثــار  إذ  الليبي، 
النفط  إمدادات  المخاوف بشأن تضرر  العالمي 
تدور  اشتباكات  إلى  باإلشارة  البالد،  غرب  في 
نحو  تنتج  التي  للحقول  المؤدية  الطريق  على 

400 ألف برميل يوميًا.
المستشارين  كبير  شيلدون،  بول  ويقول 
آند  »ستاندرد  مؤسسة  في  الجيوسياسيين 
إطالق  بوقف  »تأمل  المتحدة  األمم  إن  بورز«، 
النار، لكن من غير المرجح أن يتراجع حفتر في 
كبيرة  »مخاطر  ينتج  ما  وهو  المرحلة«،  هذه 
برميل  مليون   1.2 البالغ  الليبي  اإلنتاج  على 

في اليوم«.
ورغم عدم تأثر إنتاج النفط الخام وصادراته 
ما  أن  إلى  أشار  »شيلدون«  لكن  اآلن،  حتى 
يقرب من 350 ألف برميل من إمدادات النفط 
بالنظر  فوري«،  لتهديد  »تتعرض  الغرب  في 

إلى أن »مخاطر القتال المطول مرتفعة«.
وتضم مدينة الزاوية، القريبة من األحداث، 
محطة لتصدير النفط بطاقة إنتاجية 300 ألف 
برميل يوميًا، ومصفاة بطاقة 120 ألف برميل، 
مليتة  محطة  توجد  حيث  صبراتة،  جانب  إلى 
إلى  المتجه  »غرينستريم«  أنابيب  وخط  للغاز، 

إيطاليا.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  لكن 

مفتوح.  الزاوية  ميناء  إن  قالت 
حقول  ليبي  مهندس  وأبلغ 

حقل  أن  »رويترز«  وكالة 
الذي  النفطي،  الشرارة 
ميناء  إلى  الخام  يضخ 
بشكل  يعمل  الزاوية، 

طبيعي أيضًا.
 1.04 ليبيا  وأنتجت 
يوميًا  برميل  مليون 

في مارس، وفقًا ألحدث 
عن  الصادرة  التوقعات 

الطاقة  معلومات  إدارة 
عن  بانخفاض  األمــيــركــيــة، 

 1.15 ذروة اإلنتاج األخيرة البالغة 
مليون برميل يوميًا في نوفمبر.

المؤسسة  رئيس  رفض  األثناء،  هذه  في 
الحديث  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية 
العالمية  النفط  قمة  فــي  مشاركته  خــالل 
بسبب  األسبوع،  هذا  باريس  في  المنعقدة 
الحكومة  من  ــافٍ  ك غير  »دعــمــًا  اعتبره  ما 
الفرنسية«، وفقًا لمصدر على صلة بالموضوع.

يأتي موقف صنع اهلل، وفق موقع »ستاندرد 
آند بورز« العالمي، بينما تشير تقارير إلى دعم 

القائد  الفرنسي  الجانب 
العام للجيش المشير خليفة 
الشهر  مطلع  بدأ  الــذي  حفتر، 
العاصمة  على  هجوم  شــن  ــجــاري  ال
تنفي  فيما  الغربية،  والمنطقة  طرابلس 
دعمها  وتجدد  األنباء  تلك  الفرنسية  الحكومة 

حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وسلط الموقع األميركي الضوء على مشاركة 
صنع اهلل في قمة النفط العالمية المنعقدة في 
المؤسسة  رئيس  رفض  شهدت  التي  باريس، 
على  اعتراضًا  الفعاليات  خالل  الحديث  الليبية 

موقف فرنسا إزاء التطورات الحالية في ليبيا.

التي  الهاتفية  المكالمة  إلى  التقرير  ونوه 
مع  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أجراها 
التقرير  اعتبره  ما  وهو  حفتر،  خليفة  المشير 
لحكومة  األميركي  الدعم  تضاؤل  إلى  إشــارة 
لمنع  »محاولة  الخطوة  تلك  رأى  فيما  الوفاق، 
نفط  برميل  مليون   1.2 من  يقرب  ما  خسارة 

من اإلنتاج الليبي«.
ورغم أن البيت األبيض لم يكشف المكالمة 
إنه  قالت  ما  نقلت  »رويترز«  وكالة  فإن  علنًا، 
ترامب  بأن  يفيد  األميركية  الرئاسة  عن  بيان 
»أقر بالدور الجوهري للمشير حفتر في مكافحة 

اإلرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية«.

االستراتيجية  التنبؤات  مــركــز  ويتوقع 
النفط  صناعة  استغالل  »ستراتفور«  األميركي 
الليبية كوسيلة ضغط كلما استمر القتال لفترة 
أطول بعد عملية التصعيد العسكري في محيط 

طرابلس.
فائز  الــرئــاســي  المجلس  رئيس  واعتبر 
له  تكون  قد  الهاتفي  االتصال  هذا  أن  السراج 
في  السراج  وذكر  النفط.  أسعار  على  تداعيات 
رسالة إلكترونية نشرتها صحيفة »وول ستريت 
تأثير  له  النزاع سيكون  أن »استمرار  جورنال«، 
وأوضح  العالم«.  في  النفط  أسعار  على  سلبي 
أن »أسعار النفط ترتفع دائمًا حين تشهد دول 

في  حاليًا  يجري  كما  اضطرابات،  له  مصدرة 
ليبيا«.

الدولي  لالتحاد  إيطاليا  فرع  رئيس  ويقول 
»مسألة  إنها  مارسيليا،  ميكيلي  النفط،  لقطاع 
أيام، فإذا لم  بضعة أسابيع إن لم يكن بضعة 
زيادة  هناك  ستكون  ليبيا،  في  الوضع  يتغير 
حادة في أسعار النفط الخام، ربما تكون طويلة 
األسهم  أســواق  اضطراب  يسبب  مما  األجــل، 

الدولية ومشغلي السوق«.
وأدرجت وكالة »موديز« األميركية للتصنيف 
كأكثر  والجزائر،  ليبيا  واالقتصادي،  االئتماني 
النفط على خلفية  أسعار  لتقلبات  الدول عرضة 

االضطرابات الطارئة في البلدين.
يشار إلى أن إنتاج النفط قبل ثورة 17 فبراير 
بلغ 1.6 مليون برميل يوميًا، ومنذ ذلك التاريخ 
التردي  نتيجة  لمشكالت  يخضع  النفط  وقطاع 

األمني واالنقسام السياسي.

»ستاندرد آند بورز« حتذر من مخاطر اقتصادية متزايدة حلرب العاصمة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3933دوالر أميركي
1.5672يورو

1.8088الجنية االسترليني
0.3715الريال السعودي
0.3793درهم إماراتي

0.2075االيوان الصيني

2019 24 أبريل  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

 صنع الله رفض الحديث في قمة النفط العاملية املنعقدة في باريس

 حقل الشرارة يعمل بشكل طبيعي لكن املخاوف متزايدة على اإلنتاج

476 مليون دينار سيولة 
للمنطقتني الشرقية والجنوبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء تخصيص 476 مليون 
دينار لفروع المصارف بالمنطقتين الشرقية والجنوبية لمناسبة 

قرب حلول شهر رمضان.
البيضاء  في  المركزي  بالمصرف  األزمة  لجنة  رئيس  وقال 
416 مليون دينار لفروع  المصرف خصص نحو  رمزي األغا، إن 

المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.
وأضاف األغا أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء »قرر ترك 
وذلك  إلداراتها«؛  المصارف  فروع  على  السيولة  توزيع  مسألة 

»نظرًا لتوفر السيولة لبعض فروع المصارف دون األخرى«.
وبدأ أنس توزيع السيولة على المصارف، فيما من المقرر أن 
تباشر فروع المصارف بفتح أبوابها للمواطنين اعتبارًا من يوم 

األحد 28 أبريل.
وأوضح األغا أن السيولة المخصصة موزعة كالتالي: »الوحدة 
99 مليون دينار، الجمهورية 97 مليون دينار، التجاري الوطني 
 30 50 مليون دينار، شمال أفريقيا  80 مليون دينار، الصحارى 
 3 المتوسط  دينار،  مليون   50 والتنمية  التجارة  دينار،  مليون 
مليونا  الزراعي  دينار،  5 ماليين  العربي  اإلجماع  دينار،  ماليين 

دينار«.
 60 تخصيص  األزمة  لجنة  رئيس  أعلن  متصل  صعيد  على 
مليون دينار سيولة لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية 

لمناسبة قرب شهر رمضان.
التجاري  للمصرف  دينار  مليون   18 تخصيص  إلى  وأشــار 
الوطني، و16 مليون دينار لـ»شمال أفريقيا« و15 مليون دينار 

لـ»الجمهورية«.
كما جرى تخصيص ثمانية ماليين دينار وثالثة ماليين دينار 
لجنة  رئيس  حسب  الترتيب،  على  والوحدة  الصحاري  لمصرفي 

األزمة.

< رمزي األغا

< مصفاة نفط إيرانية في جنوب طهران    )أرشيفية- رويترز(

< حقل الشرارة النفطي

بعد انتهاء مهلة العقوبات األميركية

مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دوالر
ارتفعت وتيرة المخاوف من ارتفاعات قياسية في أسعار 
وتعززت  للبرميل،  دوالر   100 إلــى  تصل  قد  النفط 
اإلعفاءات  كل  إنهاء  واشنطن  إعالن  مع  المخاوف  هذه 
النفط  شراء  لمواصلة  دول  لثماني  منحتها  كانت  التي 

االيراني.
السبع  الدول  على  بات  مايو،  الثاني من  وابتداء من 
وتايوان  الجنوبية  وكوريا  واليابان  وتركيا  الهند  وهي 
ايراني،  تماما عن شراء نفط  التوقف  واليونان  وايطاليا 
التأكد من  الرئيس دونالد ترامب  في خطوة تؤكد نية 
وبالتالي  صفرا  ستصبح  االيراني  النفط  »صــادرات  أن 
بيان  وفق  األساسي«،  دخله  مصدر  من  النظام  حرمان 

للبيت األبيض.
التي  الصين  على  سهلة  العملية  هذه  تكون  ولن 
تجري حاليا مفاوضات تجارية حساسة مع واشنطن، وال 
النفطية  حاجاتها  من   %  10 تستورد  التي  الهند  على 
للواليات  استراتيجي  حليف  بأنها  العلم  مع  ايران،  من 
لهجة  وفي  العالم.  في  للنفط  مستورد  وثالث  المتحدة 
تحذيرية، قال وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو »في 
حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات«، مضيفا »نحن 

عازمون على تطبيق هذه العقوبات«.
أعلى مستوى له منذ ستة أشهر  النفط  وسجل سعر 
تكساس  »وست  مؤشر  وأقفل  االميركي،  القرار  بعد 
أنترميديت« لبرميل النفط الذي سيتم تسليمه في مايو 
عند 65,70 دوالر بزيادة قدرها 2,7 %، بينما ارتفع خام 

برنت في لندن بمعدل 2,9 % ليصل الى 74,04 دوالر.
خطر  من  لينش«  ميريل  أميركا  أوف  »بنك  ويحذر 
وأشار  للبرميل،  دوالر   100 إلى  النفط  أسعار  ارتفاع 
البنك إلى أن »االرتفاع الكبير في الطلب على المنتجات 
الوسطى« في وقت الحق من هذا العام قد »يحتمل أن 
يدفع سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دوالر للبرميل«.

وفي تقرير نشر مقتطفات منه الخبير النفطي الليبي 
توقع  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته  على  أحمد،  د.محمد 
البنك أن تكون »فرصة ارتفاع أسعار النفط أعلى بكثير 
ارتفاع  خطر  أن  نظرنا  وجهة  »من  قائاًل:  العام«،  هذا 
أسواق  إليه  تشير  مما  بكثير  أعلى  برنت  خام  أسعار 

الخيارات«.
العوامل  من  »الكثير  وجود  إلى  البنك  نبه  ذلك  ومع 

التي يمكن أن تجنب ارتفاع األسعار، بما في ذلك ارتفاع 
والتباطؤ  المتحدة،  الواليات  في  الصخري  النفط  إنتاج 
التخفيضات،  عن  بالتخلي  )أوبــك(  وقــرار  االقتصادي، 
االستراتيجي  النفطي  االحتياطي  من  النفط  إطالق  أو 

األميريكي«.
ولفت إلى أنه يمكن أن يؤدي االرتفاع الدوري الذي 
تقوده التجارة في فصل الشتاء البارد إلى زيادة أكبر في 
الطلب على نواتج التقطير، إذا أضفنا نزول قيمة الدوالر 
إلى هذا المزيج، فلدينا جميع المكونات الالزمة الرتفاع 

أسعار النفط الخام.
الصخري  النفط  أن  في  يشك  االستثمار  بنك  وكان 
المدى  الفجوة، على األقل في  األميركي يمكن أن يمأل 
القصير. لقد أدى االنضباط الرأسمالي بالفعل إلى تباطؤ، 
وقد تحتاج الصناعة إلى أسعار أعلى للعقود المستقبلية 
أي  على  الجديدة.  الحفر  عمليات  تحفيز  أجل  اآلجلة من 
حال، سيستغرق األمر وقتًا حتى تستجيب الصناعة، مما 
التأثير  في  إال  يبدأ  لن  النفط  أسعار  »ارتفاع  أن  يعني 

على إنتاج النفط في الربع الرابع من العام 2020«، كما 
أشار البنك. على هذا النحو، في حين أن النفط الصخري 
جديدًا  عرضًا  يضيف  أن  يمكن  المتحدة  الواليات  في 
قلياًل  متأخرًا  يصل  فقد  العالمية،  النفط  أسعار  ويراقب 

لتجنب ارتفاع األسعار.
ال  برنت  خيارات  »سوق  إن  أميركا  أوف  بنك  وقال 
برنت  يرتفع  أن   %  2 بنسبة  فرصة  على  إال  ينطوي 
الجميع  أن  إلى  ويشير  للبرميل«،  دوالر   100 إلى 
أن  إلى  يخلص  ثم  الصعوبات،  بهذه  يستخفون  ربما 
الوسطى«  المنتجات  على  الطلب  في  الكبير  »االرتفاع 
يدفع  أن  »يحتمل  قد  العام  هذا  من  الحق  وقت  في 

100 دوالر للبرميل«. أسعار النفط إلى أكثر من 
على  استحوذ  أميركا«  أوف  »بنك  أن  إلــى  يشار 
واتخذ  المالية،  األزمــة  ذروة  في  لينش«،  »ميريل 
 ،2013 العام  في  القانوني  ميريل  كيان  لحل  خطوات 
شركات  عبر  التجارية  العالمة  اسم  على  أبقى  ولكنه 

التجارية. والمؤسسات  التجزئة 

القاهرة – الوسط

القاهرة – الوسط

استثمارات »سامسونج« في رقائق 
غير الذاكرة حتى 2030.

مليار 116
دوالر
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أعلن المصرف المركزي في طرابلس، تخصيص 40 مليون دينار سيولة نقدية 
على المصارف التجارية في بني وليد.

الرسمية  صفحته  نشرتها  رسمية  بيانات  وفق  »المركزي«،  وأوضح 
دينار  مليون   22 توزيع  جرى  أنه  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
المدينة،  وليد  بني  لفرع  دينار  مليون   12 بواقع  الجمهورية،  لمصرف 
تينياي. لفرع  دينار  ماليين  وثالثة  الجين،  سوق  لفرع  دينار  ماليين  وسبعة 
مصرف  في  دينار  ماليين  سبعة  ضخ  إلى  »المركزي«  بيانات  ونوهت 

الوطني. التجاري  المصرف  في  دينار  مليون  و11  أفريقيا،  شمال 
 476 تخصيص  األسبوع  هذا  البيضاء  في  المركزي  ليبيا  مصرف  وأعلن 
لمناسبة  والجنوبية  الشرقية  بالمنطقتين  المصارف  لفروع  دينار  مليون 

رمضان. شهر  حلول  قرب 

 40 مليون دينار سيولة ملصارف بني وليد

قال نائب رئيس البنك الدولي،د.محمود محيي الدين 
إن معدالت الفقر في المنطقة العربية قفزت إلى 5% 
خالل  وأوضح  و2015.   2013 عامي  بين   2.6% من 
االقتصاد  وضع  أن  العربية،  البورصات  اتحاد  مؤتمر 
اإلقليمي هو األسوأ عالميا في عدالة توزيع الدخل إذ 
يصل نصيب الـ%10 األغنى في المجتمع إلى %60 من 
الدخل القومي، بينما تنخفض هذه المستويات إلى 
%40 في الصين، و%37 في أوروبا، وفق موقع »سي إن 
إن« اإلخباري. ويبلغ متوسط البطالة في منطقة الشرق 
البطالة  متوسط  ضعف  وهي   ،10.6% نحو  األوسط 
العالمي، رغم أن هذه المجتمعات أثر شبابا من غيرها، 

إذ يمثل من هم دول 30 عاما نحو %60 من المجتمع. 
وبين محي الدين أن الوطن العربي يحتاج لنحو 230 
مليار دوالر سنويا لتمويل التنمية المستدامة، بينما 
تجمع المنطقة 130 مليار دوالر فقط، ليصل العجز 
المؤشرات في ظل  إلى 100 مليار دوالر. تأتي هذه 
عجز بالتدفقات المالية للدول العربية، إذ ال تتخطى 
بينما  دوالر،  مليار   217 للمنطقة  الداخلة  التدفقات 
تبلغ الخارجة 260 مليار دوالر. ويرى محي الدين أن 
العجز من خالل  العربية هو سد هذا  البورصات  دور 
زيادة تمثيل بعض القطاعات كالقطاع الزراعي، وهو 

ما سيجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

 البنك الدولي: معدالت الفقر العربية تقفز إلى %5
السعر بالدوالرنوع الخام

73.91برنت

66.32غرب تكساس

71.02دبي

72.44سلة أوبك

71.86أورال
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اتهمت وثيقة نشرتها وزارة العدل األميركية مهندسًا سابًقا 
ورجل أعمال صينيًا بالتجسس ألغراض اقتصادية والتآمر لسرقة 

أسرار تجارية من شركة جنرال إلكتريك لصالح الصين.
وكانت وزارة العدل قد وجهت في أغسطس اتهامات 

لشياوكينغ زينغ المهندس السابق بشركة جنرال إلكتريك فيما 
يتعلق بالسرقة المزعومة. ويمثل كشف النقاب أول من أمس 

الثالثاء عن االتهامات الموجهة للمهندس السابق ورجل األعمال 
الصيني زاهوكسي زانغ المرة األولى التي تزعم فيها الحكومة 

األمريكية رسميًا أن المخطط نفذ لصالح الصين وأن الحكومة 
الصينية وفرت له »الدعم المالي وغيره«، حسب وكالة »رويترز«.
وتتضمن الوثيقة 14 فقرة اتهامية تتهم زينغ بسرقة ملفات 

إلكترونية عديدة تحتوي على تفاصيل بشأن نماذج تصميم 
ورسومات هندسية ومواصفات أخرى تتعلق بتوربينات الغاز 

والبخار الخاصة بالشركة. ويقول ممثلو االدعاء إنه أرسل الملفات 
بالبريد إلى زانغ الذي كان موجودًا في الصين.

وقالت »جنرال إلكتريك« في بيان إنها »تتعاون بشكل وثيق 
مع مكتب التحقيقات االتحادي ومكتب وزير العدل األميركي منذ 

بعض الوقت بشأن هذه المسألة. ونحن في جنرال إلكتريك 
نحمي وندافع بقوة عن ممتلكاتنا الفكرية ونتبع إجراءات صارمة 

لتحديد هذه المسائل والشراكة مع هيئات إنفاذ القانون«. 
ويعتقد أن الرجلين استخدما المعلومات المسروقة لدعم 
مصالحهما التجارية الخاصة في شركتين ألبحاث وتطوير 

التوربينات. وتقول وثيقة االتهام أيضًا أن زينغ وزانغ اطلعا على 
أسرار تجارية من شأنها أن تفيد جمهورية الصين الشعبية. 

وجاء في الوثيقة أن الرجلين حصال على دعم مالي وغيره من 
الحكومة الصينية عبر تلك الشركتين وإنهما نسقا مع مسؤولين 

بالحكومة الصينية.

انخفضت أسعار الذهب لتحوم حول أدنى مستوى في أربعة 
أشهر الذي المسته في الجلسة السابقة، حيث صعد الدوالر بعد 

بيانات إسكان أميركية قوية خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي 
في الواليات المتحدة، وسط شهية قوية للمخاطرة.

ونزلت أسعار الذهب الفورية 0.2 % إلى 1269.93 دوالر 
لألوقية )األونصة( بعدما سجلت أدنى مستوى منذ نهاية العام 

الماضي عند 1265.90 دوالر لألوقية في الجلسة السابقة، 
وفق وكالة »رويترز«.ونزلت العقود األمريكية اآلجلة 0.1 % إلى 

1271.80 دوالر لألوقية. وقال مدير التداول لدى وينج فونج 
للمعادن النفيسة في هونج كونج بيتر فونج »العامل الرئيسي الذي 
يضغط على أسعار الذهب هو قوة الدوالر، وهو يضغط أيضًا على 

الطلب الحاضر«. وحوم مؤشر الدوالر بالقرب من أعلى مستوى 
في 22 شهرًا بعد بيانات أظهرت أن مبيعات المنازل الجديدة 

في الواليات المتحدة ارتفعت لتقترب من أعلى مستوى في عام 
ونصف العام في مارس. وهدأت هذه البيانات مخاوف التباطؤ في 

أكبر اقتصاد بالعالم قبيل إعالن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي 
للواليات المتحدة يوم الجمعة. وواجهت أسعار الذهب ضغوًطا من 
ارتفاع األسهم العالمية في اآلونة األخيرة بفعل بيانات أفضل من 
المتوقع وبيئة سياسة نقدية داعمة مما أعطى دفعة لإلقبال على 
المخاطرة. وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، نزلت الفضة 0.1 

% في المعامالت الفورية إلى 14.81 دوالر لألوقية بعدما تراجعت 
ألدنى مستوى منذ 26 ديسمبر عند 14.71 دوالر لألوقية في 

الجلسة السابقة. وارتفع البالتين 0.3 % إلى 886.81 دوالر لألوقية 
في حين تراجع البالديوم 0.2 % إلى 1387.30 دوالر للأوقية.

أن  على  إشــارات  ظل  في  األربعاء  أمس  النفط  أسعار  تراجعت 
الرغم من  إمدادات كافية، على  تتلقى  زالت  العالمية ما  األسواق 
بفعل  األسبوع  هذا   2019 في  مستوى  ألعلى  قفزت  األسعار  أن 

سعي واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.
 74.24 برنت  العالمي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  وبلغت 
مع  مقارنة   %  0.4 يعادل  بما  سنتًا   27 منخفضة  للبرميل،  دوالر 

سعر اإلغالق السابق، حسب وكالة »رويترز«.
 66.05 األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  عقود  وبلغت 
التسوية  مع  مقارنة   %  0.4 أو  سنتًا   25 منخفضة  للبرميل  دوالر 
ألعلى  الفوري  للتسليم  الخام  النفط  أسعار  وارتفعت  السابقة. 
قالت  أن  بعد  األسبوع  من  سابق  وقت  في   2019 في  مستوى 
االستثناءات  جميع  ستُنهي  إنها  اإلثنين  يوم  المتحدة  الواليات 
بوقف  ــدول  ال مطالبة  إيــران،  على  المفروضة  العقوبات  من 
عقوبات  مواجهة  أو  مايو  من  اعتبارًا  طهران  من  النفط  واردات 
المُصدرة  إيران  على  األميركية  العقوبات  وُطبقت  واشنطن.  من 
مشتري  ألكبر  سمحت  واشنطن  لكن   ،2018 نوفمبر  في  النفط 

الخام اإليراني بواردات محدودة منه لمدة ستة أشهر.
في  اإليرانية  النفط  لصادرات  مرجح  حاد  انخفاض  ظل  وفي 
»جولدمان  قال  األميركي،  للضغط  الــدول  معظم  انصياع  ظل 
تشهد  أن  المتوقع  من  إن  األسبوع  هذا  و»باركليز«  ساكس« 

أسواق الخام العالمية شحًا في األمد القصير.
إن  المحللون  يقول  الفورية،  السوق  شح  من  الرغم  وعلى 
أسواق النفط العالمية ما زالت تتلقى إمدادات كافية بفضل وفرة 
البترول  المصدرة  البلدان  منظمة  الفائضة من  اإلنتاجية  الطاقة 
عن  فضاًل  األوسط،  الشرق  من  دول  عليها  تهيمن  التي  )أوبك( 

إنتاج روسيا والواليات المتحدة نفسها.

األسعار تحرق جيوب الليبيني قبل رمضان
ارتفاعات قياسية للسلع الغذائية وسط نقص السيولة وتأخر املرتبات

 < د. محمود محيى الدين

أميركا تتهم شخصني بالتجسس
على »جنرال إلكتريك« لصالح الصني

الذهب يهبط إلى أدنى 
مستوى في 4 أشهر

<  مواطن في أحد محالت المواد الغذائية في أجدابيا. )الوسط( 

القاهرة – الوسط

في أحد المحال التجارية بمدينة أجدابيا، ومع اقتراب حلول 
الورفلي  اهلل  جيب  المواطن  وقف  المبارك،  رمضان  شهر 
يتأمل أسعار السلع والمواد الغذائية، فيما ال تخفي مالمح 
وجهه آثار الصدمة من أسعار السلع الغذائية التي سجلت 

ارتفاعات قياسية.
واتخذت أسعار المواد التموينية الضرورية والخضراوات 
وهو  شهرين،  منذ  تصاعديًا  منحنى  واللحوم  والفاكهة 
ما أرجعه مواطنون إلى استغالل التجار قرب شهر رمضان 
ونقص السيولة النقدية وغياب الدولة عن فرض تسعيرة 

محددة لألسواق.
على سبيل المثال، تتراوح أسعار اللحوم بين 30 و40 
دينارًا للكيلو الواحد حسب نوعية اللحم المطلوب سواًء كان 

اللحم محليًا أو مستوردًا.
اللحوم  ارتفاعًا في أسعار  اللحوم يتوقع  أحد تجار  لكن 
بمختلف أنواعها مع قرب شهر رمضان، وذلك بسبب النقص 
الشديد الذي يشهده عدد من المستودعات الخاصة بتربية 

المواشي في مدينة أجدابيا.
بدأ  األسعار،  ارتفاعات  محاولة المتصاص صدمة  وفي 
صندوق موازنة األسعار بوزارة االقتصاد التابعة للحكومة 
الجمعيات  حصص  صرف  في  الماضي،  الثالثاء  الموقتة، 
شهر  حلول  لمناسبة  التموينية  السلع  من  االستهالكية 

رمضان المبارك.
كما أكد المدير التنفيذي التحاد الصناعات الليبية خالل 
لقاء مع وزير االقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق الوطني 
السلع  من  عدد  لتوفير  لهم  التابعة  المصانع  جاهزية 

األساسية طيلة شهر رمضان.
عطية  الدكتور  بنغازي،  جامعة  في  االقتصاد  أستاذ 
الفيتوري، أرجع ارتفاع أسعار الكثير من السلع خاصة الغذائية، 
مع اقتراب شهر رمضان، إلى استغالل بعض الموردين هذا 

الموسم، فضاًل عن ضعف الحكومة وأجهزتها الرقابية.
وأكد الفيتوري أنه ال يوجد مبرر لهذا االرتفاع، مضيفًا 
أن معظم السلع الواردة إلى ليبيا تخضع لموردين محليين 
محتكرين، مما يعني أنهم سيتقاسمون السوق ويحددون 

حصة لكل منهم، وال يوجد تنافس بينهم.
بالالئمة على نقص  يلقي مراقبون  الوقت نفسه،  في 
أجدابيا  العاملة في بلدية  المصارف  النقدية في  السيولة 
وعدم حصول المواطنين على رواتبهم كاملة لكي يتمكنوا 

من شراء االحتياجات الخاصة بشهر رمضان.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء هذا األسبوع 
تخصيص 476 مليون دينار لفروع المصارف بالمنطقتين 
الشرقية والجنوبية لمناسبة قرب حلول شهر رمضان، كما 
أعلن المصرف المركزي في طرابلس توزيع 40 مليون دينار 
على مصارف بني وليد. كما أعلنت وزارة المالية في حكومة 
الوفاق الوطني صرف مرتبات شهري مارس وأبريل لكافة 

شأنها  من  خطوة  في  رمضان،  شهر  حلول  قبل  الجهات 
طرابلس،  في  سيما  وال  المعيشية،  الصعوبات  من  الحد 
التي تضرر سكانها من نقص السلع وارتفاع األسعار، بسبب 

االشتباكات.
لكن الورفلي الذي لم يتقاض راتبه منذ خمسة أشهر 
يقول »بعض الناس يلجؤون إلى حجز صكوك مالية من 
مرتباتهم وبيعها في األسواق لكي يحصلوا على مبالغ مالية 
نقدية في ظل عدم توافر السيولة النقدية في المصارف 

بالمدينة«.

أما الدكتور عطية الفيتوري فيقول: »ال يوجد سبب مقنع 
ألزمة نقص السيولة الخانقة وتأخر المرتبات، خاصة أن أسعار 
النفط الخام تقترب من 72 دوالرًا للبرميل الواحد، وأسعار 
صرف الدوالر في السوق السوداء ال تتجاوز 4.4 دينار للدوالر 

الواحد«.
بزيادة  السلع  أسعار  ارتفاع  االقتصاد  علم  أستاذ  ونفى 
الطلب عليها ابتداًء من هذا الوقت إلى نهاية شهر رمضان، 
ليبية، قد نجد لها  السلع منتجات  موضحًا: »لو كانت هذه 
عليها في  الطلب  وبزيادة  ولكن جميعها مستوردة،  مبررًا، 

خصم  على  ويحصلون  توريداتهم،  الموردون  يزيد  السوق 
)خفض في السعر( وليس رفع السعر«. وأشار الفيتوري إلى 
السلع  هذه  أسعار  في  تؤثر  وال  صغيرة  الليبية  السوق  أن 
على المستوى الدولي، وتساءل: »لماذا يرفع القطاع الخاص 
التجاري األسعار وزيادة محاصرة المواطنين محدودي الدخل؟، 

وأين مجلس الوزراء من هذا الوضع؟«.
وأكد أن ذلك يعود إلى ضعف الحكومة وأجهزتها الرقابية، 
األسعار  االقتصاد مسؤولة عن ضبط  وزارة  أن  على  وشدد 

ومنع االحتكار.

هبوط أسعار النفط في ظل 
إمدادات كافية

تأثًرا بتراجع أسعار العمالت األجنبية في السوق الموازية

»املركزي«: معدل التضخم بالسالب في يناير وفبراير 2019
أ

القياسي  الرقم  تراجع  إحصائية  نشرة  ظهرت 
يناير  شهري  في  والتضخم  المستهلك  ألسعار 
 1.6 ـ  و   %  4.8 ـ  بنسبة  الماضيين  وفبراير 
نفسيهما  بالشهرين  مقارنة  التوالي  على   %
الصادرة  النشرة  2018.وأوضحت  العام  في 
الرقم  أن  المركزي  ليبيا  مصرف  عن  حديًثا 
االتجاه  يواصل  المستهلك  ألسعار  القياسي 
اتجاه  بعد   ،2018 سبتمبر  شهر  منذ  التنازلي 
وأشارت  قبل.  من  شهده  قد  كان  تصاعدي 
المجموعات  في  التضخم  معدل  استمرار  إلى 
القياسي  للرقم  التنازلي  االتجاه  في  الرئيسية 
الرقم  احتساب  في  الداخلة  المجموعات  في 
المستهلك.ويالحظ  ألسعار  العام  القياسي 
الــمــواد  مجموعة  فــي  واضـــح  بشكل  ــك  ذل
القياسي  الرقم  انخفض  إذ  والتبغ،  الغذائية 
العام  من  فبراير  شهر  في  نقطة   415.1 من 
الماضي إلى 399.6 نقطة في شهر فبراير من 
متأثرًا   ،%  3.7 ـ  بمعدل تضخم  الجاري،  العام 
األجنبية مقابل  العمالت  بانخفاض سعر صرف 
الدينار الليبي في السوق الموازية، التي تعتمد 
استيراد  في  كبير  بشكل  الليبية  السوق  عليها 
وتعتبر  الخارج.  من  االستهالكية  االحتياجات 
هذه المجموعة الرئيسية في سلة المستهلك، 
36.6 % من وزن الرقم  حيث تشكل ما نسبته 
كذلك  المستهلك.  ألسعار  العام  القياسي 
المسكن،  )أثــاث  مجموعات  أسعار  تراجعت 
والتعليم  واالتصاالت،  والمواصالت  والنقل 
و2.2   ،%  0.8 بمعدالت  والتسلية(  والثقافة، 
سجلت  حين  في  التوالي.  على   % و2.6   ،%
المسكن  واألقمشة،  )المالبس  مجموعات 
معدل  ارتفاع  الصحية(  والعناية  ومستلزماته، 
 % و3.4   ،% و0.5   ،%  4 بنسب  فيها  األسعار 

التوالي. على 
تأثير اإلصالح االقتصادي

التضخم  مــعــدل  فــي  الــتــراجــع  ــذا  ه ويــعــود 
إلى  األخيرة،  األشهر  في  خصوصًا  السنوي، 
سبتمبر  في  اتخاذها  جــرى  التي  اإلجـــراءات 
اإلصالح  برنامج  إطــار  في   2018 العام  من 
القيود،  تخفيف  أهمها  التي  االقــتــصــادي، 
النقد  شراء  عمليات  على  اإلجراءات  وتسهيل 
عن  والشخصية  التجارية  لألغراض  األجنبي 
التي  مباشرة،  التجارية  المصارف  طريق 
بدورها أدت إلى تراجع كبير في متوسط سعر 

الليبي  الدينار  مقابل  األجنبية  العمالت  صرف 
6.05 دينار لكل  الموازية من نحو  السوق  في 
إلى   2018 العام  من  سبتمبر  شهر  في  دوالر 
فبراير  شهر  في  دوالر  لكل  دينار   4.25 نحو 

الماضي.
والمشروبات الغذائية  المواد 

المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  انخفض 
والتبغ  والمشروبات  الغذائية  المواد  لمجموعة 
%7.3، مقارنة  في شهر فبراير الماضي بنسبة 
العام  من  نفسه  الشهر  في  عليه  كان  بما 
بعض  النخفاض  نتيجة  ذلك  2018.ويــأتــي 
من  التي  للمجموعة  الفرعية  المكونات  أسعار 
 41.6 بنسبة  انخفضت  التي  الفواكه،  ضمنها 
 23.8 بنسبة  تراجعت  التي  والبقوليات   ،%
والمشروبات   ،7.3% بنسبة  والسكريات   ،%

.% 9.2 والعصائر بنسبة 
والتبغ  السجائر  انخفاض  إلى  باإلضافة 
سجلت  حين  في  األخــرى،  الغذائية  والمواد 
األلبان  والحبوب،  الحيوانية،  )البروتينات  سلع 
والدهون،  والزيوت  والخضراوات،  والبيض، 
معدالت  في  ارتفاعًا  والكاكاو(  والبن  والشاي 
 ،%  0.8  ،%  0.7  ،6.5%  4.7% بنسب  أسعارها 
مجموعة  وتشكل  التوالي.  على   1.9%  ،2.4%
من   36.6% نسبته  ما  والتبع  الغذائية  المواد 

المستهلك،  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  وزن 
وهي تمثل أعلى مجموعة في سلة المستهلك.

مجموعة العناية الصحية
البحوث  إدارة  عن  الصادرة  البيانات  وتشير 
ارتفاع  إلى  المركزي،  بالمصرف  واإلحصاء 
لمجموعة  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم 
بنسبة  الماضي  فبراير  في  الصحية  العناية 
نفسه  الشهر  في  عليه  كان  بما  مقارنة   3.4%
نتيجة  الزيادة  هذه  وتأتي   ،2018 العام  من 
الطبية  والمستلزمات  األدويــة  أسعار  ارتفاع 
الطبية  الخدمات  وارتــفــاع   ،%  2.3 بنسبة 
هذه  وتشكل   ،%  4.4 بنسبة  والعالجية 
الرقم  وزن  من   %  4 نسبته  ما  المجموعة 

المستهلك. ألسعار  العام  القياسي 
المالبس واألقمشة واألحذية

المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفع 
في  واألحذية  واألقمشة  المالبس  لمجموعة 
كان  بما  مقارنة   ،4.0% بنسبة   2019 فبراير 
عليه في الشهر نفسه من العام 2018، وذلك 
بنسبة  الرجالية  المالبس  أسعار  ارتفاع  نتيجة 
النسائية  المالبس  أسعار  وارتفاع   ،%  5.4
بنسبة  األقمشة  أسعار  وارتفاع   ،2.5% بنسبة 
 %  5.1 بنسبة  األحذية  أسعار  وارتفاع   ،%  1.7
من   7.3% نسبته  ما  المجموعة  هذه  وتشكل 

المستهلك. العام ألسعار  القياسي  الرقم  وزن 
المسكن ومستلزماته

المسكن  مجموعة  مكونات  أسعار  شهدت 
شهر  حتى  ا  مستمرًّ ارتفاعًا  ومستلزماته 
2018، إال أنها بدأت في التراجع بعد  سبتمبر 
معدل   2019 فبراير  شهر  في  لتسجل  ذلك 
عليه  كانت  بما  مقارنة   %  0.5 بنسبة  تضخم 
في شهر فبراير من العام 2018، وتشكل هذه 
الرقم  وزن  من   %  23.3 نسبته  ما  المجموعة 

المستهلك. ألسعار  العام  القياسي 
أثاث المسكن

المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  انخفض 

 2019 فبراير  في  المسكن  أثاث  لمجموعة 
خالل  عليه  كان  بما  مقارنة   %  0.8 بنسبة 
ذلك  ويأتى   ،2018 العام  من  نفسها  الفترة 
المكونات  أسعار  مستوى  انخفاض  نتيجة 
األثاث  أسعار  للمجموعة، حيث سجلت  الفرعية 
 ، المنزلية  واألجــهــزة  والمعدني،  الخشبي 
انخفاضا  التنظيف  ــواد  وم الطهي  وأدوات 
على   % و0.8   %  0.6  ،  %  3.5  ،%  2.4 بنسب 
المفروشات  أسعار  ارتفعت  حين  في  التوالى، 
في  عليه  كانت  بما  مقارنة   %  1.1 بنسبة 
أثاث  مجموعة  وتشكل   ،  2018 فبراير  شهر 
الرقم  وزن  من   5.9% نسبته  بما  المسكن 

المستهلك. ألسعار  العام  القياسي 
النقل والمواصالت واالتصاالت

القياسي  الرقم  انخفاض  إلى  البيانات  تشير 
النقل  مجموعة  فــي  المستهلك  ألســعــار 
 2019 فبراير  في  واالتصاالت  والمواصالت 
%2.2، مقارنة بما كان عليه في الشهر  بنسبة 
نتيجة  ذلك  ويأتي   ،2018 العام  من  نفسه 
 ،%  2.5 بنسبة  الخاص  النقل  أسعار  انخفاض 
في  والمواصالت  العام  النقل  أسعار  وثبات 
مستويات العام الماضي نفسها، وتشكل هذه 
الرقم  وزن  من   11.2% نسبته  ما  المجموعة 

المستهلك. ألسعار  العام  القياسي 
التعليم والثقافة والتسلية

كــمــا انــخــفــض االــرقــم الــقــيــاســي ألســعــار 
والثقافة  التعليم  لمجموعة  المستهلك 
 ،%  2.6 بنسبة   2019 فبراير  في  والتسلية 
نفسه  الشهر  خــالل  عليه  كــان  بما  مقارنة 
خدمات  أسعار  انخفضت  إذ   ،2018 العام  من 
وأسعار   ،%  7.6 بنسبة  والترفيه  التسلية 
 ،%  0.6 بنسبة  والثقافية  التعليمية  الخدمات 
من   %  6.4 نسبته  ما  المجموعة  هذه  وتشكل 

المستهلك. العام ألسعار  القياسي  الرقم  وزن 
السلع والخدمات األخرى

ــم الــقــيــاســي ألســعــار  ــرق ــي حــيــن شــهــد ال ف
والخدمات  السلع  لمجموعة  المستهلك 
 2019 فبراير  شهر  في  طفيفا  ارتفاعا  األخرى 
في  عليه  كــان  بما  مقارنة   ،%  0.1 بنسبة 
هذه  وتأتي   ،2018 العام  من  نفسه  الشهر 
الشخصية  النظافة  أسعار  نتيجةصعود  الزيادة 
السلع  أسعار  انخفاض  مقابل   ،%  2.4 بنسبة 
1.7 %، وتشكل هذه  والخدمات األخرى بنسبة 
الرقم  وزن  من   %  5.3 نسبته  ما  المجموعة 

المستهلك. ألسعار  العام  القياسي 

صعود الرقم القياسي ألسعار 
الخدمات الصحية نتيجة ارتفاع 

أسعار األدوية والمستلزمات الطبية 
بنسبة 2.3 %

أجدابيا - صالح ناصف
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 هموم تحملنا إلى السماء

ميالد عمر المزوغي

د. مها المطردي

أن رفض  )العثمانية( بعد  أمجادها  تعيد  وتاريخها علها  الشرق حيث محيطها  إلى  العودة  تركيا  تحاول 
العثمانية  الدولة  عَت  وَسَّ لقد  ذلك,  الغرب  يفعل  لماذا  ترى  إليه.  باالنضمام  قبولها  األوروبي  االتحاد 
رُقعة العاَلم اإلسالمي ألوَّل مرة في تاريخ اإلسالم، حيث فتحتْ أقطارًا أوروبيَّة، وأسقطت اإلمبراطوريَّة 
العصر  بدايَة  للقسطنطينية  اإلسالمي  الفتحَ  هذا  واعتبروا  للغرب،  كبرى  َلطمًة  كانت  التي  البيزنطية 
الزمن، ومَيْزَة  الكبرى بعدَ تشرذم دام ردحا من  الفتوحات اإلسالمية  العثمانيون عصرَ  وأحيا  الحديث، 
المسيحية تقيم  الدول  أتراكٌ مسلِمون، وليسوا عربًا. ما جعل  الذين قاموا بها  أنَّ  العثمانيَّة  الفتوحات 
د الفاتح العثماني، كما احتفلتِ احتفااًل بليغًا بُظهُور  الدنيا وال تقعدها فرحا وطربا عند وفاة السلطان محمَّ
االبتعاد عن  في  الحديثة  تركيا  وإمعانا من  الكتب.  العديد من  في حقه  وألَّفتْ  أتاتورك،  مصطفى كمال 
العرب الذين حكمتهم لما يزيد عن أربعة قرون واستنزفت خيراتهم وبنت أمجادها على حسابهم. تخلت عن 
الكتابة باألحرف العربية العام 1928. وهي أول بلد إسالمي يعترف بالكيان الصهيوني وكانت في مقدمة 
دول العالم التي اعترفت بقيام ذلك األخطبوط على أرض فلسطين كما أنها كانت الحليف األقرب للكيان 

الصهيوني ومن خلفه حلف الناتو وإحدى مرتكزاته في الشرق األوسط.
تقدم أوراق اعتمادها لدى الغرب الذي رفضها في عضويته وتحاول لعب دور مهم لها في وطننا العربي 
وكأنها تقول للغرب نحن هنا، وهذه منطقة نفوذي وتأثيري والمأساة أن الكثير من شعبنا العربي ال يزال 
يحلم بدولة الخالفة المزعومة التي كل همها أن تكون عضوا تابعا 
موقفا  وتواجه  قبرص،  ورقة  تركيا  لقد خسرت  األوروبي.  االتحاد  في 
بخصوص  األلماني،  والتحفظ  الفرنسية  المعارضة  خالل  من  ضعيفا 
أبرز  أضحى  الجوار  لدول  التوجه  فإن  األوروبــي،  لالتحاد  انضمامها 

موازاة مع التقارب على محور أنقرة-واشنطن.
للعالقات  الفرنسي  المعهد  في  والباحث  الدولي  الخبير  اعتبر 
الدولية، الدكتور جون إيف كامو، أن تركيا ليست قوة إقليمية ولكنها 
قوة صاعدة دوليا، وحاليا أضحت أقرب إلى المحور األمريكي وسياسات 
حلف الناتو، مشيرا إلى أن تصعيد اللهجة التركية مع إسرائيل ال يعتبر 
قطيعة بقدر ما يعتبر محاولة إلسماع صوتها وإبراز دورها الهام في 

الترتيبات المقبلة للمنطقة.
الدولي  المستوى  على  قوة صاعدة  تركيا  أن  على  التأكيد   '' يجب 
تتموقع  تجعلها  قوة  ونقاط  مزايا  عدة  وتمتلك  فحسب،  اإلقليمي  ال 
واستقرارها  صاعدا،  يظل  الــذي  اقتصادها  قــوة  منها  مستقبال، 
السياسي، وبعد أن اقتنعت بأن أوروبا أغلقت األبواب أمامها، نسجت 
بضرورة  أنقرة  اقتنعت  حيث   ،'' ودعمتها  جديدة  وتحالفات  محاور 

التحول إلى األجنبي القريب.
أكثـر موقع  الذي ينجر عنه سيدعم  العربي وعدم االستقرار  العالم  السياسية في  ''التغيرات  أن  وأوضح 
تركيا في المنطقة، والشرط األساسي كان هو تشديد اللهجة وإظهار نوع من التجاذب مع إسرائيل، وهذا ال 
يعني إحداث قطيعة ما''. ويشير الخبير الدولي في نفس السياق '' تشديد اللهجة ضد إسرائيل يجعل تركيا 
طرفا فاعال يسمع له ويؤخذ له حساب، خاصة في أوساط الرأي العام العربي. أما بالنسبة لعالقات تركيا مع 
إيران فإنها دائما تتسم بالتعقيد، ولكن يجب التأكيد على أن تركيا لن تغضب الغرب لالصطفاف والتحيز 
إليران في أي أزمة قادمة. ترى هل ستصبح كال من قطر وتركيا يوما ما ملعبا لألحداث؟. أما إيران، على 
الحدود الشرقية، فهي مستاءة جدًا للسماح لتركيا بإقامة رادار أمريكي على أراضيها، كجزء من نظام الدفاع 
الصاروخي لحلف شمال األطلسي. وبدون شك أنه ليس موجها إلى روسيا بل إلى إيران وكل من يحاول أن 

يتمرد على الغرب وتعطيل مصالحهم.
الناصر خير سند لهم فالرجل حاول جهده في توحيد األمة لكن  العرب بوفاة عبد  القوميون  لقد فقد 
الغرب لم يتركه وشأنه فكانت أزمة السويس ومحاولة قتله من قبل اإلخوان المسلمين, وظهور الشعوبيين 
في سوريا ما أدى إلى ضرب أول محاولة لتوحيد األمة في العصر الحديث وحرب العام 1967 وأخيرا المجازر 
ضد المقاومين الفلسطينيين في أيلول األسود والتي أصابت عبد الناصر في مقتله. ومن ذلك الحين لم 
تقم للعرب قائمة, إلى متى نستجدي الفرس والترك لتحرير مقدساتنا التي ترزح تحت االحتالل, أو لم نكن 

يوما ما أفضل منهم علما وقوة وثروة وشجاعة وحكمة ودهاء.
إلى متى سنبقى ساحة مفتوحة لصراع اآلخرين ومصالحهم على وطننا وأين مصالحنا نحن؟.

المحرك  فهي  استقرارها،  بعد  العربية  للثورات  الشاغل  الشغل  هي  الفلسطينية  القضية  ستكون  هل 
ايجابي يحفظ مصالحه ومواقعه  احتواء  الغرب تحقيق  أراد  ما  وإذا  القومية،  والمشاعر  للحميّة اإلسالمية 
أراضي  في  الصهيوني  لحليفه  االستيطانية  األطماع  جماح  كبح  واجب  عليه  فإن  بالمنطقة  اإلستراتيجية 
الضفة الغربية، والتسليم بما أجمع عليه المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في دولة لهم، حدها األدنى 
الذي وافق عليه الكل وهو األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والقدس عاصمة لها، وإيجاد حلٍّ عادٍل 

لقضية الالجئين الفلسطينيين والخاص بحق العودة.

يعتقد »نيتشا« أن معنى الحياة قاس ورهيب.. لدرجة تُعجزنا 
عن تصوره وال حتى التعايش معه.. لذلك نكون دائمًا في حاجة 

ألوهام تواسينا وتخفف عنا هذا العبء..
أستطيع أن أرى هذا بوضوح في وطني.. الذي أصبح كل شيء 
فيه مؤلمًا.. أن تكون هلكت فهذا شيء مؤلم.. وأن تكون ناجيًا 
بالفناء في وطنك.. أن  ألمًا.. أن تكون مُهددًا  أكثر  فهذا شيء 
الواقف  الجحيم..  قعر  في  ..المقذوف  أرض  لكل  الراكض  تكون 
خلف كل باب وطارق لكل نافذة.. طالبًا قوتك وكرامة لك أمام 

أطفالك..
فليس  مفقودة..  الــروح  من  قطعة  بيت  كل  في  يكون  أن 
باإلرهاب فقط نفقد األرواح.. الهموم أيضًا تحملنا للسماء.. غابة 
بالخوف.. مليئة بأشجار مرتعدة.. تبحث لك عن موطئ  محاطة 
بشخصيتك  تتمسك  أجــددك..  وتاريخ  تاريخك  أرض  في  قدم 

العتيقة.. كعمر الفخار.. وسخاء القمح.
لنُجمل المشهد..  إلى درجة قصوى من األوهام  نحن نحتاج 
إلى  نحتاج  بعدنا..  من  وألجيال  لنا  أفضل  مستقباًل  نتخيل  وأن 
جهد مُضٍن لكي نطمس ذكرياتنا المحزنة.. ولتتحول إلى سطر 
يومًا  نعيش  أن  نستطيع  حتى  هذا  كل  حياتنا..  في  مشطوب 

إضافيًا.. وأن يمر الزمن علينا بشكل ما.
لم يتبق لنا إال الذكريات.. وزخم مشاعر.. وفوضى أفكار.
جسد جميل ذابل لشبابنا.. أرواح جسورة أنهكها الزمن.

جمال لم يكتشف نفسه.. أغنيات فقدت ذروتها..
قطعها  واالبتسامة  منتصفها..  في  توترت  جميلة  ضحكات 

الخوف.. وأيام الطمأنينة رحلت دون أن يالحظها أحد.
غير  في  ووضعت  قسوة..  لون  أفسدها  بهية..  لوحة  وطني 

موضعها..
قبل  إليه  الحزن  وأتى  بالتوافه..  فينا  المتقد  الذكاء  فانشغل 

موعده..
وسُخط  حروفهم..  فقدوا  شعريتهم  عن  الغافلون  الشعراء 

التائهون منا في شكل حكماء..
الكآبة الحقت الناس في أزمنة يفترض أن تكون هي الجميلة.. 
أرواحهم..  الشجعان  وخسر  قدومه..  يرجى  ما  يتبق  لم  واألمل 

وقامروا بحيوات عظيمة.. من أجل أفكار شديدة السخافة..
حبيبة  أم لطمت.. وكل  لكل  الجهل..  أخذه  فاتن  لكل  رثائي 

ُكسرت.. وكل طفل يُتم.
آلخر..  بيت  من  المتنقل  بالحزن  أيامنا  امتألت  وطني..  في 

واتخذناه بدياًل للحب والفرح..
البعض..  لبعضنا  وافتراسًا  شراسة  أكثر  لنصبح  تغيرنا  لقد 
أن  نستطيع  تغيرنا كي  األرض..  مرمى  على  لآلخر  رضوخًا  أكثر 
الحالمة  تغيرت صورتنا  للعالم..  الجديد  إدراكنا  في ظل  نعيش 
نعترف  أن  وال  نراها  أن  نود  ال  ربما  أخرى..  لصورة  أنفسنا  عن 

بإمكانية وجودها فينا..
من  والمزيد  المزيد  نستخدم  أن  يعني  واقعنا  لقسوة  رفضنا 
الخيال واألوهام التي تبعدنا عن واقع الحياة ومعناها الحقيقي.. 
فنعيش كالبلهاء في دروب العالم.. ننصدم كل يوم بكل شيء.. 
ونستجدي المساعدة ونبكي على ما كان يجب أن يحدث ولكنه 

لن يحدث أبدًا..
انتصاراتنا الصغيرة.. ونتذوق طعم  لنا إال أن نحقق  لم يتبق 
الجميل..  الدفين  الحزن  ذاك  ونعيد  القهوة.  مرار  بلذة  الهزائم 
من  وحده  فهو  بالحب..  باألمل..  محكومة  قلوبنا  نجعل  أن  أو 
العناء.. ولتبقى عالقاتنا باإلنسانية منتصبة.. حين يقع  يستحق 

كل شيء.

صالح السنوسي

ـ»فيسبوك« الليبية العظمى حرب ال

من اإلرهاب، بينما يرى المحور الثاني في كل هذه 
الحجج اسمًا على غير مسمى ودعوة حق يراد بها 
الحرب  توقف  بعد  هناك  ليس  الواقع  ففي  باطل، 
ــوارًا،  ث تسميتهم  يمكن  ما  القذافي  نظام  مع 
المدنية  الدولة  أجل  من  سالحهم  حملوا  فالذين 
الديمقراطية، سلموا أسلحتهم أما من تبقوا فإنهم 
والنهب  السلب  استمرأت  مسلحة  عصابات  إما 
تحمل  مؤدلجة  جماعات  أنهم  أو  الثروة،  ومراكمة 
مشروعًا ال يؤمن بأي من أطروحات الدولة المدنية 
ليفرضوا  بأسلحتهم  فاحتفظوا  الديمقراطية، 
أطروحاتهم التي يرفضها الليبيون، وقد ثبت هذا 
اإلرهابية  التنظيمات  كل  مع  تحالفهم  خالل  من 
العابرة للحدود، وإفشالهم تجربة المؤتمر الوطني 
القادمة  أفكارهم  أن  كما  البرلمان،  بعده  ومن 
الهمجية  أفعالهم  ودموية  التاريخ  كهوف  من 
فتحت  الليبيين،  بين  والرعب  الخوف  نشرت  التي 
إلنقاذ  يتطوع  أن  يريد  من  كل  أمام  األبواب  كل 
أحاطت  التي  الدم  مستنقع  مأساة  من  الليبيين 
الذين  والعسكريين  حفتر  خليفة  فإن  ولهذا  بهم، 
الشرق  إقليم  في  تمثلت  حاضنة  ــدوا  وج معه 
الهمجية  بنار  غيره  من  أكثر  اكتوى  الذي  الليبي 
واإلرهاب الدموي، فتطوع عشرات اآلالف من أبناء 
أنحاء  من  اآلالف  عشرات  بهم  والتحق  المنطقة 
ليبيا المختلفة ليس إليصال خليفة حفتر للسلطة، 
بل دفاعًا عن أنفسهم وأهلهم ضد أشد الظواهر 
ولم  والعشرين،  الواحد  القرن  في  وهمجية  تخلًفا 
من  الغربي  الجزء  على  يسيطرون  الذين  يقدم 
فيها  تختفي  مدنية  لدولة  مصغرًا  نموذجًا  ليبيا 
يحرجوا  حتى  المسلحة  والعصابات  الميليشيات 
والمناطق،  األقاليم  بقية  به  ويقنعوا  العسكريين 
والمناطقية  المؤدلجة  الميليشيات  ظلت  بل 
الجريمة  وعصابات  للقبائل  العسكرية  والمجالس 
الحياة  على  يسيطرون  والمهربون،  المنظمة 
ويتقاسمون  يتقاتلون  والسياسية،  االقتصادية 
غير  حكومة  على  اإلتــاوات  ويفرضون  الغنائم، 
الميليشيات  تبتزها  عاجزة،  وطنيًا،  مشرعنة 
األخرى،  الميليشيات  ضد  الحماية  لها  تقدم  التي 
قبل كل هذه  اختطاف طرابلس من  فإن  وبالتالي 
العصابات جعل الوطن الليبي بكامله رهينة لهذه 
العصابات، فإبان ثورة السابع عشر من فبراير كان 
وإسقاط  القتحامها  طرابلس  على  يزحفون  الثوار 
من  وال  المعقول  من  يكن  ولم  القذافي،  نظام 
ونظامه  القذافي  اتركوا  القول  آنــذاك  المنطق 
نتجنب  لكي  يبقى  أن  له  ما شاء  إلى  العاصمة  في 
دخول  يكون  فقد  العاصمة،  في  القوة  استخدام 
العاصمة واستخدام القوة ضد العصابات واألشرار 

ضرورة ال خيار فيها من أجل إنقاذ وطن وأمة.
تجرى  هذه،  الـ»فيسبوك«  حرب  محوري  على 
محاولة إعادة صياغة تدريجية لمفهوم الحرب التي 
تجرى على األرض لتصبح حربًا جهوية فقط، وبدا 
هذا واضحًا من خالل مفردات ومصطلحات وحجج 
فبدا  االفتراضي،  الفضاء  رقعة  على  المتحاربين 
وكأن اإلركانات التي تقود هذا النوع من الحرب قد 
رأت أن تدفع المتحاربين نحو هذه الهوة السحيقة، 

التي  الحرب  جانب  إلى  رحاها  تــدور  حرب  هناك 
على  وخطرًا  ضراوة  أشد  وهي  األرض،  على  تدور 
حرب  إنها  بالسالح،  تجرى  التي  الحرب  من  ليبيا 
على  تجري  التي  العظمى  الليبية  الـ»فيسبوك« 
وحيثما  العالم  قارات  وعبر  الليبية  األرض  كامل 

يوجد ليبيون.
أنها  أولهما  بميزتين،  تتميز  الحرب  هــذه 
نظرًا  األرض  على  الدائرة  الحرب  لتغذية  مصدر 
ومصطلحات  مــفــردات  تحمل  التي  للخطابات 
لترغمهم  المجتمع  فئات  كل  تخاطب  وإيحاءات 
على االصطفاف حول هذا الطرف أو ذاك، وثانيهما 
مالك  لديها  ليس  إركــانــات  تقودها  حــرب  أنها 
من  تحشدهم  لمن  مرتبات  تدفع  وال  لمقاتليها 
المعركة  ميدان  إلى  ينضمون  الذين  المقاتلين 
الفضاء  بدوره  يغذي  الذي  االفتراضي  الفضاء  في 
يتم  لكي  والتحريض،  والفتنة  بالكراهية  الواقعي 
الليبي،  والجغرافي  السياسي  الواقع  تشكيل  إعادة 
ارتدت  مهما  هذه  الـ»فيسبوك«  حرب  فإن  وثالًثا 
تبدو متمحورة  من مسوح فإن مغذيات خطاباتها 
وثانيهما  والدين،  الجهوية  أولهما  محورين،  على 

الوطنية والجهوية.
في  ــدائــرة  ال الــحــرب  فــي  يــرى  األول  المحور 
طرابلس حربًا تجري بين ميليشيات حفتر القادمة 
أو أنها قوات مسلحة يتقمصها  البعيد  من الشرق 
يقضي  أن  بعد  ليبيا  حكم  أجل  من  حفتر  خليفة 
له  ليتسنى  والنار  بالحديد  معه  المختلفين  على 
بعده  من  أبناؤه  يتوارثه  عسكري  نظام  تأسيس 
على غرار ما كان القذافي بصدد إنجازه بعد أربعين 
به  يقبل  ال  أمر  وهو  واالستعباد،  التأله  من  عامًا 
الفرد  حكم  من  الويالت  ذاقــوا  الذين  الليبيون 
والدمار،  األرواح  من  باهًظا  ثمنًا  ودفعوا  المطلق 
أجنبية  القبول بأن تمد لهم قوى  إلى حد  وذهبوا 
في  الدولي،  المجتمع  مظلة  تحت  المساعدة  يد 
سبيل التخلص منه وإقامة دولة مدنية ديمقراطية 
التعبير  وحــريــة  اإلنــســان  حقوق  فيها  تحترَم 
أعلى  الدولة  رأس  فيها  يكون  دولة  واالعتقاد، 
موظف يطاله قانون المساءلة والمحاسبة والعزل، 
ثم إن العاصمة ال ينبغي أن تكون ميدانًا للحرب، 
ويكفي  عواصمها،  تهاجم  ال  الحقيقية  والجيوش 
ما أصاب بنغازي وأهلها من دمار من أجل القضاء 
في  المستميتين  الثوار  من  معظمهم  شباب  على 
مواجهة  في  الحرية  لرايات  الرافعين  عنها  الدفاع 
العسكر والطواغيت، كذلك لم يكن هناك ما يبرر 
ما  كيف  الوطن  فيها  سيخسر  التي  الحرب  هذه 
الملتقى  فيه  كان  الذي  الوقت  في  نتائجها،  كانت 
تسير  المتحدة  األمم  وخطة  األبواب  على  الجامع 
وانتخابات  ومصالحات  اتفاقات  نحو  تعثرت،  وإن 
إلى جانب التقصيف التدريجي ألجنحة الميليشيات 
المسلحة في العاصمة، وبالتالي فإن المبرر الوحيد 
لهذه الحرب هو خوف خليفة حفتر من أن هذا الحل 

السياسي لن يحقق له ما يريد.
المحور  هـــذا  حـــرب  عــنــاويــن  ملخص  إذن 
ال  المدنية،  الدولة  لوأد  ال  هي  الـ»فيسبوكي«، 
لطغيان العسكر، ال لتدمير العاصمة بحجة تحريرها 

منهما  كل  جهويين  عامين  رأيين  تشكيل  ألجل 
يتخندق خلف جبهة من جبهات القتال الدائر على 
اإلركانات  هذه  أحد  فإن  يبدو  ما  وعلى  األرض، 
تسيطر عليه قوتان، أوالهما قوة اإلسالم السياسي 
ثمن  بأي  الحرب  هذه  كسب  إال  أمامه  ليس  الذي 
يرفضها  وأطروحاته  أيديولوجيته  أن  يدرك  ولكنه 
الليبيون عامة، وبالتالي فال تصلح كأداة للتحشيد 
الحس  يغازلوا  أن  لهم  والبد  واالستنفار  والتعبئة 
الجهوي في المناطق والمدن والنواحي التي يجرى 
الهوية في  القتال عن طريق خطاب مجهول  فيها 
يشيع  ولكنه  علنًا،  يتبنونه  ال  االفتراضي  الفضاء 
العصبة  نخوة  ويستصرخ  التحريض  من  مناخًا 
خفاًفا  أهلها  ليهب  دارها  عقر  في  عليها  المعتدى 
ثقااًل لردع غزاة صائلين قادمين من بعيد يحملون 

معهم خراب العمران والمدن اآلمنة.
أما القوة الثانية في هذا اإلركان الـ»فيسبوكي« 
ومناطق  مدنًا  تختطف  فعالة  أقلية  في  فتتمثل 
ارتداء  سوى  خلفها  الكثيرين  لجر  أمامها  وليس 
إنقاذ  بدعوى  والمناطقي  الجهوي  والسيف  الدرع 
هذه المدن والمناطق من فضيحة االستسالم وعار 

السقوط.
وفي المقابل فإن الطرف الثاني في حرب الفضاء 
أقلية  صفوفه  بين  توجد  أيضًا  هو  االفتراضي، 
في  معروفة  سوابق  ولها  جهويًا  خطابًا  تتبنى 
محاولة خلق وقائع بإنشاء حكومات ومجالس ورفع 
ألنها  بالفشل  باءت  ولكنها  وترسيم حدود،  أعالم 
لم تجد استجابة، أما اآلن وهناك حرب تجرى على 
األرض وهناك طرف في حرب الـ»فيسبوك« يشيع 
هو  األرض  على  يجري  ما  بأن  فيه  يوحي  مناخًا 
اعتداء جهوي سافر، فإن هذه األقلية تجد ضالتها 
وفرصتها في هذا المناخ لتنطلق بدورها هي أيضًا 
في التحريض والمعايرة في محاولة منها لحشد ما 

لم تحلم بحشده خلفها في السابق.
أطلقت  التي  األول  الطرف  إركانات  أن  الشك 
على  الدائرة  للحرب  الجهوي  التوصيف  إيحاءات 
األرض، تريد وتتوقع ردات فعل جهوية من قبل تلك 
األقلية في الطرف المقابل، وبالتالي تجد إيحاءاتها 
تتوجه  من  لدى  مصداقية  الجهوية  وتوصيفاتها 

إليهم بهذا الخطاب لتأليبهم وحشدهم خلفها.
حرب  لــتــطــورات  التتبع  ــالل  خ مــن  ــدا  ب لقد 
المحورين  على  العظمى  الليبية  الـ»فيسبوك« 
المثقفين  من  النخبة  بعض  إليها  ــرَّت  ج أنها 
معروفة  وشخصيات  والفنانين  والشعراء  والكتاب 
المحورين  على  تنخرط  أخذت  التي  المجتمع،  في 
وتحرير  الجيش  عن  المدافع  جبة  يرتدي  بعضهم 
يتخفى  اآلخر  والبعض  الوطن،  وإنقاذ  العاصمة 
دماء  لسفك  و»ال  للعسكرتارية«  »ال  شعارات  خلف 
ولكن  اآلمنة«،  العاصمة  لتدمير  و»ال  الليبيين« 
هوة  نحو  تدريجي  انخراط  لنا،  تبدو  كما  النتيجة، 
يفضي  إليها خطابان جهويان ال  يدفعهم  سحيقة 
أي منهما إلى دولة مدنية وال إلى نظام ديمقراطي 
أكثر  إلى  ليبيا  تقسيم  إلى  بل  آمنة،  مدن  إلى  وال 
دولة مدنية وال  منها  أي  ليس في  من ثالث دول 

سلطة ديمقراطية.

الحرب الدائرة 
في طرابلس 

حرًبا تجري بني 
ميليشيات حفتر 

القادمة من 
الشرق البعيد أو 

أنها قوات مسلحة 
يتقمصها خليفة 

حفتر من أجل 
حكم ليبيا

على محوري حرب 
ـ»فيسبوك«  ال

هذه، تجرى 
محاولة إعادة 

صياغة تدريجية 
ملفهوم الحرب 

التي تجرى على 
األرض لتصبح 

حرًبا جهوية فقط

حرب العيون لها

األلوية العسكرية الخاصة لجيش النظام الدكتاتوري 
الذي ُأسقط في 2011 وبين القوات الميليشياوية 
مصراتة  ميليشيات  قــوة  تدعمها  اإلسالموية 
الضاربة. االحتراب الثاني نفّذه في أغسطس 2018 
مايسمّى بـ » اللواء السابع« وهو من بقايا جيش 
الشعب المسّلح المنحل تسانده ماعرف بـ »ميليشيا 
جنود  على  األساسية  قوتهما  وتستند  )الكانيات( 

وضباط مُسرّحين جُلهم من قبائل ترهونة.
من  العاصمة  »تطهير  شعار  تحت  تمّ  الهجوم 
النهّابة  الميليشيات  بها  ويعنون  المليشيات« 
بحمايتها  تبتز حكومة طرابلس  التي  واإلسالموية 

من القوى الميليشاوية األخرى المعتدية عليها.
دون  اليوم،  حتى  الدائر  االحتراب  يخص  فيما 
وكالة  تحليل  الليبيين.  ـ  الليبيين  االحترابين 
كـ  عليه  اآلخر  من  الضوء  يلقي  برس«  »فرانس 
:تراجيديا قابيلـ  هابيل الليبية. والتحليل المنشورة 
على  يستند  الليبية،  الوسط  صحيفة  في  ترجمته 
بمنعطف  الحرب  لسُعار  الدولية  التصعيدات  آخر 
مع  األميركي  الرئيس  اتصال  في  المتمثل  جديد، 
قائد مُسمى الجيش الليبي، مشيرة إلى أن الحديث 
للعبة  العريضة  الخطوط  »كشف  بينهما  الهاتفي 
في  وموسكو  واشنطن  فيها  تبدو  التي  الدولية 
صف واحد، مجازفتين بتهميش: ـ رغم وجود نائبة 
أمريكية فعالة لرئيس البعثة األممية في ليبيا لدور 
سياسي  اتفاق  لصياغة  الضاغط  المتحدة  األمم 
منحاز ألحد الطرفين المتنازعين في ليبيا ـ بريطانيا 
ومحاولتها الدائبة للحفاظ على توازن األزمة الليبية 
بترجيح كفة القوى اإلسالموية النافذة في طرابلس 
وداعمها الجهوي الضارب في مصراتة ـ تأجج خالف 
في  الموقف  بشأن  اإليطالي  ـ  الفرنسي  المصالح 
ليبيا، ووضعه في ثالجة تبريد المفاوضات الثنائية 

الطويلة التي تُجرى في الردهات المغلقة.
مجتمعية االحترابات الليبية ـ الليبية تجلت غالبًا 
في ثنائية سيبة / مخزن وتبلورت في شكل التنازع 
انتصار  مابعد  ودموية  فوضوية  صبغة  أخذ  الذي 
إلى  والذي سيتفاقم   2011 الليبية  الشعبية  الثورة 
األمد الذي تقرّره مصالح القوي الدولية المتحكمة 
الالعبين  لكل  المدمرة  الليبية  اللعبة  خيوط  في 
الليبيين المتصارعين إلى األبد على مخزن الغنيمة.

يكون أسلوب التعامل مع الحرب،حتى ولو كانت 
حربًا تنازعية، غنائميةـ  سلطوية كالدائرة اليوم على 
عملية  مجرّد  أنها  على  طرابلس،  العاصمة  تخوم 
بإفراز  كفياًل   «  Military operation عسكرية« 
نتائج عكسية في معظم األحوال، وأن االستعدادات 
أن  من  البد  المسلحة  القوة  باستخدام  العملياتية 
الذي  األوسع  السياسـي  السياق  اعتبارها  في  تضع 
تُتخَذ فيه تلك االستعدادات وهو ما يمكن تسميته 
مركزية   «  political process« سياسية  بعملية 
تتخّللها عمليات Operations ، من ضمنها أعمال 
»الحرب  اقتراح  يمكن  الحرب  وصوف  حربية.من 
المتداخلة«، وصفًا للحملة االحترابية، باسم ميليشا 
تسميهم  ومن  الليبي  الشرق  في  الوطني  الجيش 
العاصمة  تخوم  تطال  التي  لها  المساندة  بالقوة 
احترافية  الحرب  االحتراب لفق من  طرابلس. فهذا 
»خفة  و  باإلجهاد«  »المناورة  سمات:  وأهلية 
الحركة« و«التسلل وااللتفاف« و«الهجوم الخاطف« 
و »اإلغارات العميقة« والهجوم في الدفاع، والدفاع 
و«تحديد  المباشر«  غير  و«االقتراب  الهجوم«  في 

طبيعة االشتباك«.
ولكن محاولة إضفاء الصبغة السياسية على حرب 
أواحتراب لفق هذه السمات وتداخل فيها بفوضوية 
بالتأكيد،  كبيرة  خطورة  على  وينطوي  صعب،  أمر 
ولكن أيضًا استخدام القوة في غياب أدنى تسييس، 
وإلى حدٍّ ما عقلنة لهذا الضرب الغريب من التنازع، 
وكل  قوة،  تفرز  فالقوة  األحيان:  أغلب  في  يثمر  ال 
أسلوب له أسلوب مقابل، وهكذا ترتفع وتيرة العنف 
بشكل تصبح فيه التكاليف النهائية للحرب أكبر من 
الخالفات السياسية التي أفضت إليها أساسًا.توثيقًا 

لالحترابات الليبية ـ الليبية.
يكون االحتراب المشتعل اليوم على تخوم مدينة 
هو  شرقًا  الممتدُ  جنوبها  في  والمرّكز  طرابلس، 
عام  ليبيا  فجر  باسم  االحتراب  سبقه  فقد  الثالث 
قبيلة  ميليشيا  باقتالع  ابتدأ  الــذي   2015 ـ   14
العاصمة  مرافق  على  تهيمن  كانت  التي  الزنتان 
الحرائق  الذي أتت عليه  الدولي  الحساسة كالمطار 
فأتلفته، ليترافق إبعاد هذه الميلشيات إلى بلدتها 
الجبلية مع التوّغل في مناطق نفوذ قبيلة ورشفانة 
أحد  معزز   32 لواء  بقايا  ميليشيا  بين  واالصطدام 

تكون  أن  معًا  والنحس  الحظ  أقدار  شاءت  لقد 
ليبيا بطفرة النفط بلدًا غنيًا، تواءم غناه مع موارد 
بيئية وجغرافية وإنسانية ثقافية وحضارية، أضمرها 
شُح المال، فأظهرها غنى النفط لتعبر عن نفسها 
سنوات قليلة، فتمحقها لعبة األمم التي تجّلت في 
في  السلطة  إلى  القادمين  العسكر  صغار  انقالب 
من   1969 1سبتمبر  في  بكراهياتهم  العاصمة 
دكتاتور  بقيادة  البادية،  وهوامش  الريف  أطراف 
أمرضت  التي  العليلة  بأتوقراطيته  أقرانه  تميز عن 
لتأتي  عقود  ألربعة  الليبية  المجتمعية  بعضالها 
وبالها.  لتفاقم   2011 مابعد  المعممة  الفوضى 
البحث في هذا المرض هو ما أنصح أن تتكون إزاءه 
اإلنسانيات  في  الباحثين  من  مستقلة  عمل  فرق 
والُكتاب الليبيين المُطعمين من جوع، والمؤمّنين 
من خوف والمتحررّين من ضغوطات الرغائب التي 
في  طمعًا  الوطني  ضميرهم  يخونوا  أن  تحتازهم، 
عروض الدنيا الزائلة. عمليًا يجب أن يضعوا نُصب 
جزءًا  يخص  حقوقي  مطالبة  إطار  تأسيس  أعينهم 
من أموال ليبيا المُجمدة في حسابات دولية محظور 
صرفها حسب البند السابع لمجلس األمن المتعّلق 
الشروط  حسب  تسييرها  يتم  الليبية  بــاألزمــة 
الليبية  األزمة  أوروبي محايد في  بلد  القانونية في 
للصرف على هذا النشاط الثقافي الليبي المستقل. 
وأنا أخاطب هنا الواعين منهم المتناثرين في بلدان 
الغرب الليبرالي المندمجين بشكل ما فيه، والذين 
زيادة على وعيهم الذي أسسوه في ليبيا معرفة بها.
معرفتهم  إليصال  ومنهجيًا  معرفيًا  مؤهلون  هم 
الليبية، إلى المجتمع الدولي في الغرب الديمقراطي 
المدنية والديمقراطية والجماعات  المؤسسات  عبر 

الضاغطة المستقلة.
إال  واليفهمه  غــامــض،  الليبي  المشهد  إن 
المثقفون العضويون من النخب التي عنيتها والتي 
اإلعالمي  المشهد  عن  ومغيبة  مهملة،  اليوم  هي 
الكائن، وهشاشة  وخفة  باألطماع،  المأسور  الليبي 
والتالعبات  لالختراقات  محٌل  هي  التي  أنانيته 
اإلقليمية التي منذ عام 2012 إلى اليوم تؤجج حربًا 

العيون لها.

- محاولة 
إضفاء الصبغة 
السياسية على 
حرب أواحتراب 

لفق هذه السمات 
وتداخل فيها 
بفوضوية أمر 

صعب، وينطوي 
على خطورة 

كبيرة

 شاءت أقدار 
الحظ والنحس 

معًا أن تكون 
ليبيا بطفرة النفط 

بلدًا غنًيا، توائم 
غناه مع موارد 

بيئية وجغرافية 
وإنسانية ثقافية 

وحضارية، 
أضمرها ُشح 

املال

تركيا والحنني إلى املاضي االستعماري

نورالدين خليفة النمر

تصعيد اللهجة التركية 
مع إسرائيل ال يعتبر 

قطيعة بقدر ما يعتبر 
محاولة إلسماع صوتها 

وإبراز دورها الهام 
في الترتيبات املقبلة 

للمنطقة

الشعراء الغافلون 
عن شعريتهم فقدوا 

حروفهم.. وُسخط 
التائهون منا في شكل 

حكماء..
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رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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»الحروب الفيسبوكية« تشخيص ألمراض كامنة

والمعلومة والرقابة على المطبوعات عن تحكمه، وتحول القذافي 
الذي كان يقدم كإله عبر وسائل إعالمه وشعرائه ومنشديه، ظهر 
رسمًا كاريكاتوريًا مضحكًا عبر هذا الفضاء، لذلك حين بدأ الحراك 
الـ»فيسبوك«،  بضراوة  وهاجم  الشاشة  على  ظهر  تونس  في 

و»ويكيليكس« الذي كان ينطق اسمه »كلينيكس«.
أعود لمقالة صالح السنوسي التي وصف فيها انقسامات ليبيا 
بالمحاور الـ»فيسبوكية«، وفي الواقع الـ»فيسبوك« لم يخلق هذه 
تاريخ  عبر  حاضرة  دائمًا  كانت  التي  االصطفافات  وهذه  المحاور 
وجغرافيا هذا المكان المسمى ليبيا، وما فعله الـ»فيسبوك« كموقع 
اجتماعي وفضاء للتعبير أن أخرج هذا المكبوت إلى الضوء، وأنطق 
المسكوت عنه الذي كان يتحدث به الليبيون أو بعضهم غير القليل 
في المرابيع والمقاهي، في مدرجات كرة القدم، وفي المهرجانات 
أغاني  التاريخ، في  العربدة، وفي حصص  المسرحية، في سهرات 
االستقطاب  هذا  كان  الشعبي.  التراث  من  كثير  وفي  األعــراس، 
جوائز  حفل  في  حتى  بقوة  تحضر  التي  والجهوية  مــوجــودًا، 
توظف  كانت  القدم،  كرة  مباريات  وفي  المسرحية  المهرجانات 
حين  األهلية،  والحروب  السياسية  الصراعات  لتأجيج  قرون  ومنذ 
تالعب بها العثمانيون أو القرهمانليون، والطليان، وما ترتب عنها 
من وصول حمالت عسكرية عديدة جاءت من طرابلس إلى الشرق 
ماليين   4 من  أكثر  حيث  ديموغرافية،  تغيرات  من  عنها  نتج  وما 
نسمة من قبائل الشرق الليبي ُطردت من المنطقة وتعيش اآلن 
داخل الحدود المصرية، وبعد االستقالل وجد النظام الملكي نفسه 
وشرق  السعداوي  غرب  بين  القوي  االستقطاب  هذا  مواجهة  في 
األمير إدريس، ليلجأ إلى شكل دولة فيدرالي قابل لالنقسام في أية 
لحظة، ولم يتوحد الكيان سياسيًا إال عبر ضغط دول شركات النفط 
العاملة في ليبيا لتسمى المملكة الليبية المتحدة، كجغرافيا تدور 
الليبيين كلهم.  الذي يقبع فيه قوت  المركزي  البنك  وتحوم حول 

)في  باب  إطار  في  والتكسب  لالستهالك  الفضاضة 
األب/  ثالوث  آلية  ناتج  المحفوظ(!...وذلكم  مديح 

النجم: الحائز/ 
كما  العربية  الرواية  أبو  محفوظ  نجيب  إن  أواًل: 
ونيشان  مِنْحَة  اللقب  الشعراء،  وأمير  األدب  عميد 
التبجيل  أقلها  ممن  تستوجب  ورتبة  الصدر  على 
ألنها  هنا  مفارقة  حال  أي  على  واألبوة  واالحترام، 
وبنقده  بها  عــرف  ــذي  ال الــروائــي  بأيقونة  تذكر 
بـ)سي  وشعبوي  نخبوي  عرف  ما  أي  لها،  ونقضه 
العربية  السردية  في  النموذجية  الشخصية  السيد( 
)نجيب  الروائي  أبدعها  التي  النمطية  الحداثوية 
فيها  حبس  ذكورية  أبوة  هكذا  وأن  محفوظ(!... 
عن  إبداعه  انزاح  مصمتًا  نموذجًا  بات  ما  الروائي، 
الفاعلية اإلبداعية بأن وضع على أرفف التاريخ، األب 

يتطور إلى الخلف فيمسي الجد وهكذا دواليك...
موصوم  العربي  الروائي  محفوظ  نجيب  ثانيًا: 
في  كمن  وضعيته  أي  نوبل،  جائزة  على  بالحائز 
من  إن  يقول  المكسيكي  والمثل  األلومب،  جبل 
 - الجائزة  مانحو  منها؟،  تجعله  منه  اإللهة  تغضب 
2018م  العام  المانحة  لجنتها  قبل  من  حجبت  التي 
السويد  الحاضنة  والبالد  مصداقيتها-  في  لالشتباه 
أن  تقاليدها  من  للجائزة  المكرسة  األوربية  والقارة 
أوسع  لرحاب  عليها  الحاصل  الكاتب  الجائزة  تطلق 
الجائزة  لكن  والدراسة،  والبحث  والنقد  القراءة  من 
نجيب  الروائي  من  العربية-  الثقافة  -في  جعلت 
عنى  ما  نوبل،  بامتياز  المعتمد  الكاتب  محفوظ 
القراءة  من  فاستبعاده  عليه،  واالستحواذ  تحصينه 
وعن النقد، وحطه في وضع البحث األكاديمي المقرر 

المكرر.
وكأي  العربية،  الرواية  نجم  محفوظ  نجيب  ثالثًا: 
للمستهلك،  فبضاعة  شخصية  كأيقونة  نصب  نجم 
ويكون  جلساته،  وتستبضع  أحالمه  ــروج  ت كــأن 
اسمه  فيكون  الكوميديان،  المشخصاتي  شخصه 
للربحية،  جاهزة  سلعة  ونتاجه  ترويجية  عالمة 
الرائجة  األميركية  الطرز  من  مستورد  إجــراء  وذا 

المنشورة  العظمى«  الليبية  الـ)فيسبوك(  »حــرب  مقالته  في 
بموقع »بوابة الوسط« بتاريخ 19 أبريل 2019، يتطرق د. صالح 
تؤجج  التي  الـ»فيسبوك«  على  »الباردة«  الحرب  إلى  السنوسي 
على  وخطرًا  »أشد ضراوة  ويعتبرها  األرض،  على  الساخنة  الحرب 
)فيسبوك(  الـ  حرب  إنها  بالسالح،  تجرى  التي  الحرب  من  ليبيا 
الليبية وعبر قارات  الليبية العظمى التي تجري على كامل األرض 
العالم وحيثما يوجد ليبيون«. وتتميز، كما يشير، بحالة قصوى من 
االستقطاب أو »االصطفاف حول هذا الطرف أو ذاك« متمحورة على 
محورين »أولهما الجهوية والدين وثانيهما الوطنية والجهوية«. 
تحيط  التي  االجتماعية  أو  الشعبية  للحالة  حقيقي  توصيف  وهو 
بهذا الصراع، هذا الصراع المتمحور أساسًا رغم كل أنواع شعاراته 
أو اصطفافاته حول البنك المركزي؛ بيت مال الرعية الليبية حتى 

اآلن.
غدًا  االفتراضي  الفضاء  أو  العالم  ما يسمى  أن  أن كتبت  سبق 
المحتكرة  المزيف  الواقع  بينما  الواقعي،  العالم  عن  تعبيرًا  أكثر 
الحاكمة  السلطة  قبل  من  فيه  النشر  ووسائل  وأخباره  معلوماته 
في  نعيش  كنا  الصورة  ولتقريب  االفتراضي،  الواقع  هو  كان 
هذا  تظهر  أن  إعالمه  وسائل  تحاول  التي  القذافي  جماهيرية 
الواقع أنه الجنة على األرض وأن أطروحته تمثل الخالص النهائي، 
وإنجازاته الضخمة تظهر يوميًا على الشاشات، وسعادة المواطن 
الليبي المحظوظ، يتم إخراجها يوميًا بشكل سينمائي في مقابل 
جنة  خارج  يعيشون  الذين  اآلخر  العالم  في  المواطنين  معاناة 
»الجماهيرية«، وفي الحقيقة كنا نعيش في واقع افتراضي، ترسمه 
يتم فوق األرض،  الذي  بالقهر  له  إعالم تعبوية، ال عالقة  وسائل 
وحين انفجر عالم شبكة اإلنترنت، ومواقع التواصل، ووجد الناس 
فضاء للتعبير الحر والمجاني، ظهر العالم الحقيقي عبر هذا الفضاء، 
الخبر  سلطة  خرجت  الذي  النظام  منظومة  تقويض  في  وأسهم 
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لحزب  بقاعة  أدبــيــة  ــدوة  ن ــر  أدي بالقاهرة  كنت 
طلب  النقاش  وأثناء  الحي!،  الميت  »التجمع«، 
لعقل  العميقة  البئر  في  بدلوه  اإلدالء  أحدهم 
مغيب، ووطيس نقد النقد الذي تحوم حوله وتمسه 
الندوة دون أن تغور فيه، فقال: »لقد جئتكم محتجًا 
بالخروج عن ندوة كنت حاضرها، بدأها مديرها بأن 
معتمد،  بكاتب  تحفل  الندوة  أن  تقديمه  في  أشار 
عن  وأخرج  ُأستفز  جعالني  واالعتماد  التكريس  هذا 

طوري، وأفر من هكذا تغييب للعقل الناقد«.
بدوري المالحظة هذه حذفتني عن الجمع، فبدأت 
أشعر أني مثله أغوص في غمار أن النقد غير المنقود 
تكريس واعتماد لقول على عواهنه، ولفت نظري أن 
جفل  المعتمد  الكاتب  لتكريس  ذكره  عند  الرجل 
الكاتب،  ذا  السم  ذكره  عند  فتلعثم  وجٌل،  وأصابه 
بل وأدغمه في جملة القول، أراد إخفاء االسم ما هو 
بغرابة  وتهمة  يطارده  شبح  مخافة  علم،  على  نار 
عقوبات  قانون  جهوزية  له  وعقاب  تطاله،  األطوار 

ازدراء دين ما.
الموصوم  هــذا  أن  حينئذٍ  أحسسته  مــا  لكن 
السياسي  الوجه  يخفي  ديني  قناع  ذو  بـــاالزدراء 
مُكرِس  شُغُل  ما  والتكريس،  االعتماد  في  المتجلي 
األدبية  للمسألة  أن  أي  نقد،  لبوس  يلبس  مُبِجل 
من  رمزية  سلطة  منحُ  فاالعتماد  سياسيًا  وجهًا 
فإن  مقدس  كما  بــدأت  إن  وحتى  مادية.  سلطة 
القادرة  للقوة  المالكة  الدنيوية  السلطة  المُكرسَ 
)جوركي(  النبي  الكاتب/  أن  كمثال  التكريس،  على 
ُأعتمد عندما تم تحويل الماركسية إلى دين الدولة 
في  يدور  وما  السوفياتي  االتحاد  امبراطورية  في 
ما  التاريخ(  )نهاية  النقيض  بالدين  يذكر  ما  فلكها، 

بعد السقوط االمبراطوري!.
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أسمي  وال  وأدور  ألفُ  أني  فطن  نبيهًا  قارًئا  عل 
مغلق  كراس  )محفوظ(  فمسألة  بأسمائها،  األشياء 
متاح حتى  النقد، كما  إطار  في  التداول  وممنوع من 

قبل ذلك نشأت دولة أوالد امحمد بفزان، وجمهورية طرابلس في 
الغرب، وإمارة أجدابيا في الشرق، ولو عدنا في التاريخ سنجد الكثير 
قديم،  إرث  عن  تعبير  هو  الـ»فيسبوك«  في  يكتب  ما  يجعل  مما 
وعن مسكوت عنه قد يخفت، لكنه يشتعل بمجرد أن تواتيه ظروف 
االشتعال ، لدرجة أن الوحدة الليبية تحولت إلى شعار نضالي تبناه 
القذافي بقوة حين اختار مجلس قيادة الثورة محاصصة بين أقاليم 
ليبيا، وحين تزوج من قبيلة في الشرق لها نفوذ، وحين وزع بياناته 
أو إعالن نقاطه أو أطروحاته الجديدة من خالل مدن يختارها في 
التجاذب  هذا  مالبسه  عكست  وكم  والجنوب،  والشرق  الغرب 

الجهوي.
التوتر  هذا  استغالل  الفزع من  كان  فبراير  ثورة  انطالق  ومنذ 
األولى  القرارات  كل  في  يتحكم  النظام  إعالم  قبل  من  الجهوي 
يخرج  عندما  وحتى  واألدعية،  الهتافات  وفي  االنتقالي،  للمجلس 
مصطفى عبد الجليل حائرًا بين أن يرتدي شنة حمراء أم سوداء، 
المدن  السياسي تمترس خلف بعض  أن اإلسالم  أخيرًا  وما حدث 
أو القبائل في الغرب، وأصبحت العاصمة مالذ كل المنتمين لهذا 
وهو  الليبي،  الجيش  سيطرة  فيها  تتوسع  التي  المدن  من  التيار 
الذي يستغل اآلن هذه الحساسية ويوظفها دفاعًا عن آخر معاقله، 
وعناصر  ليبيا،  أنحاء  كل  من  معه  والمتعاطفين  الجيش  أن  رغم 

الميليشيات من جميع أنحاء ليبيا.
والنتيجة أن االنصهار الوطني لم يتحقق أبدًا في هذه الجغرافيا، 
ظل  في  تقوم  دائمًا  كانت  مضض،  على  السياسية،  الوحدة  وأن 
ويفرقها  النفط  وحّدها  فليبيا  الداخل،  أو  الخارج  من  قاهرة  قوى 
تؤكد  التاريخ  تجارب  وكل  المركزي،  مصرفها  على  الصراع  اآلن 
الفرد  يجعل  أصيل  حق  عبر  إال  يتحقق  لن  االنصهار  هذا  مثل  أن 
مستقاًل بذاته وحقوقه دون حاجة لجهة أو قبيلة أو عرق أو طائفة 
بحقوقها  المتمتعة  المستقلة  المواطنة  هو  الحق  وهذا  تحميه، 
موحدة  دولة  في ظل  تم  وقانونية، سواء  عبر ضمانات دستورية 
أو عبر إدارة فيدرالية تتمتع بدستور يضمن حقوق الجميع وحرية 
التعبير وحرية االعتقاد، وقدرًا كافيًا من العدالة االجتماعية وتكافؤ 
من  الزراعيين  المهندسين  نقابة  عضو  سيكون  وحينها  الفرص، 
وحينها  جاري،  أو  عمي  ابن  من  مصلحيًا  لي  أقرب  نالوت  أو  غات 
سينتقل مجتمع الـ»فيسبوك« إلى الحديث عن شؤون أخرى، مثل 
ملكات  مسابقات  أو  البورصة،  أو  البيئة،  مشاكل  أو  القدم  كرة 

الجمال أو تبادل التهاني بأعياد الميالد والحب.
المأزق  هذا  البكوش،  عبدالحميد  مثقف،  وزراء  رئيس  وعى 
ومفهوم  الليبية  الشخصية  عن  نظريًا  وكتب  فتحدث  االجتماعي، 
الكيان واالنصهار الوطني، ورسم عمليًا استراتيجية مستقبلية من 
أجل توطين هذه القيم في هذه الجغرافيا، عبر إشرافه على آليات 
الخمسية  الخطة  ضمن  من  فكان  االنصهار،  هذا  تدعم  تنموية 
)1969 ــ 1974( التي وضعت منطلقاتها وزارة التنمية والتخطيط 
الملكي،  العهد  في  حكومة  آخر  مع  واكتملت  البكوش  فترة  في 
تقسيم ليبيا إلى 14 منطقة اقتصادية موزعة على 10 محافظات 
يتمتع فيها كل محافظ بسلطة وزير، وكل منطقة لها اختصاص 
توزيع  إعادة  فكرة  سيدعم  ما  الليبي،  االقتصاد  يدعم  قطاع  في 
)المجتمعات الليبية( فوق خارطة اقتصادية جديدة، بدل الجهوية، 
كان  ما  االقتصادي،  نشاطهم  وطبيعة  األفراد  اختصاص  يحكمها 
من المرجح أن يخلق ما نسميه اآلن عاطفيًا )نسيجًا واحدًا( يتحقق 
وليس  اختصاصه  حسب  يضمه  فضاء  إلى  الفرد  انتقال  عبر  فعاًل 
خطوة  كانت  إثنيته.  أو  جهته  أو  المتوارث  قبيلته  نفوذ  حسب 
مدروسة لتجاوز كل هذه االصطفافات التي نراها اليوم، وال تحتاج 
إال إلى إصالحات سياسية توسع المشاركة المجتمعية وتجعل من 
االنصهار الوطني ضرورة للعيش والتعايش وتكافل المصالح تحت 
أجندة سياسية  أو  عاطفي  مجرد شعار  وليس  دستورية،  ضمانات 

يروج الساسة ألنفسهم عبرها.
وحيد  على مصدر  واالعتماد  المركزية  أن  يدرك  البكوش  كان 
للدخل، وما ينتج عنهما من تهميش واستبداد، تشكالن عقبة أمام 
االنصهار الوطني، وأدوات متاحة لكل سلطة مستقبلية تستخدمها 

لتثبيت أركانها.
الكامنة،  أمراضنا  لنا  يظهر  ألنه  الـ»فيسبوك«  نشكر  لذلك 

وعلينا أن ندرس أسبابها وطرق عالجها والوقاية منها مستقباًل.

قبل  من  الرمزي  المال  رأس  الستغالل  واالعتيادية 
األشهر تشي  ذلك  نموذج  وعل  المادي،  المال  رأس 

جيفارا!...
الصرف  من  ممنوع  الــروائــي  أن  االستخالص، 
صُك  السلف  عند  المنقود  الروائي  ألن  النقدي، 
المعيار  فبات  الشوائب  من  خالصة  نقدية  كعملة 
)يوسف  صرخة  أن  حتى  التعيير،  باب  من  المجنب 
كما  الجائزة  يستحق  ال  نجيب  بأن  الغيرية،  إدريس( 
)جنون  باب  في  ووُضعت  صُنفتْ  هو،  يستحقها 

العظمة(.
مأتاه  يوسف  جنون  أن  الصرخة  في  ينبه  ما 
استبصار بأن المحيط الثقافي النقدي جامد، وفيه أن 
)جائزة محفوظ( في الكتاب العربي المحفوظ تكرس 
األدب  النجم في سماء  إدريس  لذا يوسف  فتستبعد، 
الحائز  النجوم  نجم  سطوع  من  مس  مسه  حينئذٍ 
لنوبل من سيطمس غيره. و أن هذا المعتمد كشاف: 
تنتج  فال  أنتجت  وأن  قز  دودة  المنقود  غير  النقد  أن 
وأفضل  آخر  األوحد، تستجلب  الصنف  منوال  على  إال 
به  ترصع  الغربية كموضة  النقدية  الثقافة  في  منتج 
نفسها في زهو السائح بمعارفه، مطالعة ما قبل وما 
وال  النقدي  لحالها  وتفكيك  قراءة  دون  الحداثة  بعد 

إعمال للعقل النقدي فيما تنتج وما تكرس.
ومن هذا لم يعمل العقل النقدي في نقد الروائي 
نجيب محفوظ، ما نقد كله الروائي في غالب األحيان 
النقد  جزاء  أن  و  ومراحله،  لتفاصيله  تفصيص  دون 
توضع  فال  ما  رواية  عن  بالكتابة  عمله  التطبيقي 

الرواية في سياق ما من روايته.
في  وتنمط  وتتنمط  وتختلف  تتنوع  التي  رواياته 
البنية السردية وبنية الشخصيات، والسياق الجمالي 
وتركيب  اللغة  وبناء  وجمالياتها،  الداللة  حيث  من 
من  ذلك  وغير  ونسجها  الجملة  صياغة  في  اللغة 

نقدي. تفصيص 
وضع  فالتكريس  االعتماد،  بهذا  لنؤكد  ونعود 
إله  شبه  ككاتب  فكرس  األسر،  في  محفوظ  نجيب 

مستبعد من أعمال العقل النقدي.

كنا نعيش 
في جماهيرية 

القذافي التي 
تحاول وسائل 

إعالمه أن تظهر 
هذا الواقع أنه 

الجنة على األرض

نجيب محفوظ 
الروائي العربي 

موصوم بالحائز 
على جائزة نوبل، 

أي وضعيته 
كمن في جبل 

األلومب، واملثل 
املكسيكي يقول 

إن من تغضب 
اإللهة منه تجعله 

منها؟

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

حول الحالقة

وإال الذبح
محمد عقيلة العمامي

الصين ثالثة تماثيل متجاورة، واحد لماركس  إنه توجد بحديقة في  قيل 
بلحيته المتسعة الكثة، وثانٍ للينين بلحيته النصفية، وثالث لماوتسي تونغ 
دون لحية، بسبب ندرة شعر الوجه لدى الصينيين. ظريف صيني علق في 

المكان لوحة مكتوبًا عليها: »تطور الحالقة في العالم«!.
مهنة  ظهرت  وكيف  تاريخيًا،  اإلنسان  لدى  الحالقة  فكرة  بدأت  فمتى 

الحالق؟.
تشير المكتشفات األثرية إلى أن الحالقة، لدى الرجال، ظهرت مع إنسان 
الكهف. فقد وجدت رسوم داخل الكهوف يعود تاريخها إلى 30 ألف سنة 
قبل الميالد ألدوات حالقة مصنوعة من أصداف البحر وأحجار الصوان. وهي 

بالطبع أدوات حادة ال توفر حالقة سلسة وتسبب جروحًا.
أدوات  تطورت  الميالد  قبل  آالف  و6  ألف   30 بين  الواقعة  الفترة  لكن 
الحالقة من األصداف والصوان والزجاج البركاني األسود إلى شفرات دائرية 
من البرونز اكتشفت في مقابر المصريين القدماء الذين وجدت لديهم عادة 
حلق شعر الرأس واللحية. ومن ثم ظهرت مهنة الحالق وبدأ بعض األثرياء 
الوضع  على  داللة  بلحية  الظهور  واكتسب  لديهم  يقيم  حالقًا  يستأجرون 
الحقبة  تلك  في  الملوك  حالقة  كانت شفرات  لملتحيها.  المتدني  الطبقي 
حالقه  معه  يدفن  الملك  يموت  حين  أنه  معتادًا  وكان  بالجواهر،  مطرزة 
وشفرات الحالقة ليتمكن من العناية بنظافة جسده من الشعر في عالم ما 
بعد الموت. ومع ذلك حافظت اللحى على داللتها على رفعة المكانة والقوة، 

ولذا نجد صور الملوك على جدران المعابد بلحاهم في االحتفاالت الهامة.
في اليونان القديمة كان ينظر إلى اللحية على أنها رمز الحكمة والرجولة، 
وكان اليافعون ال يحلقون شعر رؤوسهم إال عندما تأخذ لحاهم في الظهور. 
وال يقص الرجال لحاهم إال في مناسبات الحزن حيث ينتفونها أو يحرقونها 
بالنار. وحين يتوفى الرجل يقوم أقرباؤه بتعليق خصالت من لحيته على باب 
المنزل. ظلت اللحية اليونانية تحمل أهمية خاصة إلى أن تقلد اإلسكندر 
األكبر العرش فأمر جنوده بالتخلص من لحاهم كي ال يمسكهم أعداؤهم 

منها في المعارك.
عن  ليتميزوا  تمامًا  اللحية  حالقة  آثروا  فقد  القدماء  الرومانيون  أما 
دينية  شعيرة  بمثابة  تعتبر  رجل  ألي  األولى  الحالقة  وكانت  اليونانيين، 
حالقة  أول  من  بخصالت  ويُحتفظ  واألقــارب،  األصدقاء  أمام  بها  يحتفل 
الروماني احتفظ بخصالت من أول حالقة  للحية، من ذلك أن اإلمبراطور 

للحيته في صندوق ذهبي خاص مرصع باللؤلؤ.
في بعض األديان ارتبطت الحالقة بطقوس دينية، مثل الطهارة.

وازدهرت محالت  المتجولون،  الحالقون  أوال  المهنية ظهر  الناحية  من 
مهنة  كانت  الميالد.  قبل  الخامس  القرن  مع  اليونان  في  الثابتة  الحالقة 
يقوم  الحالق  كان  حيث  الجراح،  مهنة  مع  مختلطة  البداية  في  الحالق 
المهنة  هذه  اقتصرت  ثم  إلخ،  األسنان،  وخلع  والحجامة  الختان  بعمليات 

الحقًا على قص شعر الرأس وحالقة الوجه.
بالعراق  سوبار  منطقة  في  يوجد  اآلن  حتى  اكتشف  حالقة  محل  أقدم 
ويعود تاريخه إلى األلف الثاني قبل الميالد، وهو محل حالقة نسائي، وكان 
عبارة عن قبو دائري فيه مرآة، وفي الجانب اآلخر أحواض متعددة لغسل 
كما  إزالته  أو  الشعر  لصبغ  تستخدم  مساحيق  المرآة  أسفل  ووجد  الرأس 
وجدت أوانٍ في داخلها أدوات لقص الشعر، وكذلك عثر على بعض الشعر 
المتفحم. وتدل الموجودات التي عُثر عليها على أن هذا المكان كان محل 
حالقة نسائي عاما وليس خاصا. ألن هذه الموجودات لم تكن في القصر 
بيوت  بين  بل وجدت  األميرات،  أو  للملكة  تابعة  تكن  لم  أنها  أي  الكبير، 

عامة الناس.

هل كل الذين حكموا أميركا، مثاًل، قادة جيدون وكانوا ألميركا سببًا فيما 
وصلت إليه؟ وهل بقية الذين حكموا أوروبا منذ عصورها المظلمة حتى 

اآلن هم في الحقيقة وراء نهضتها وأنهم جيدون؟
الرئيس  حتى  بسوء،  أحد  عن  تحدثوا  وكتابهم  كتبهم  أن  أذكر  ال 
نيكسون الذي أسقطت رئاسته بسبب ثبوت تجسسه على خصمه فكانت 
أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا وصلت ذروتها باستقالة الرئيس 
فورد  جيرالد  الرئيس  أصدر  ذلك  ومع   ،1974 أغسطس  في  نيكسون 
أيضًا بضعة فضائح جنسية لحقت بوزراء فما كان  أوروبا  عفوًا عنه. في 
منهم إال أن استقالوا، لعل أشهرها فضيحة »جون بروفومو« وزير الحرب 
الوزراء  رئيس  تداعياتها  أسقطت  التي   1960 سنة  كلير  وكريستيان 
مجلس  رئاسة  من  وأيضًا  منصبه،  من  استقال  الذي  ماكميالن،  هارولد 

العموم.
رئيسًا عربيًا،  يتوفى اهلل  أن  فما  األمر كثيرًا،  يختلف  ولكن في بالدنا 
سواء أكان موتًا طبيعيًا، أم إطاحة، أم اغتيال، حتى تبتدئ طاحونة اإلعالم 

الحقيقي أو المزيف في النيل من كل ما له صلة بهذا الرئيس.
ولم يكن هناك »أمة عربية واحدة «، وال مصطلح »قومية عربية« إال 
أوجد  الذي  رئاسة مصر، فهو  الناصر  الرئيس جمال عبد  تولي  من بعد 
فكرتها، ثم إبرازها ثم كانت سبب رحيله. كان عبد الناصر بطلنا القومي، 
الناصر  عبد  عن  ال  جيلي،  معظم  يتخَل  لم   67 هزيمة  من  الرغم  وعلى 
العروبة والسالم،  الدفاع عن  أو  الحكم  أنا لست بصدد  وال عن أحالمه. 
وإسالمنا.  عروبتنا  في  ثقة  لجيلنا من  منحه  عما  التأكيد  ولكنني بصدد 
التاريخ الحديث لم يسجل التفافًا حول زعيم بالدرجة التي التف بها حوله، 
لم  ذلك  ومع  به،  ودعناه  الذي  كالوداع  راحل  لرئيس  وداعــًا  يذكر  وال 
تمِض أسابيع على توسيده الثرى حنى شاهدت من شرفة غرفتي بفندق 
الهيلتون عمااًل ينقلون تماثيله إلى سطح مبنى االتحاد الشتراكي، الذي 

أصبح فيما بعد مقرًا للحزب الوطني.
والرئيس  الحسين،  الملك  عن  عجبًا  سمعنا  حتى  أشهر  تمِض  ولم 
صدام حسين، ومعمر القذافي بل وطالت الحبيب بورقيبة الذي شهد له 

أعداؤه قبل أصدقائه بكفاحه من أجل استقالل تونس.
الكثير مما قاله بورقيبة في ستينيات القرن الماضي، استهجنه معظم 
واآلن  كثيرة،  وإسالمية  عربية  أنظمة  من  هوجم  بل  الحقبة،  تلك  جيل 

الكثير منهم يرونه ويسمعونه، بل وكثيرون منهم يؤيدونه.
البحاث والكتاب يقولون إن بورقيبة سيطرت عليه عاطفتان متناقضتان: 
الصلة،  وثيقة  يجعلها  وأن  كثيرًا،  أحبها  التي  تونس  استقالل  أولهما 
بفرنسا التي كانت تستعمر البالد. كان يؤمن بفرنسا وشعبها وبتقدمها 
وهذا  الستقالل.  لها  ويريد  أفريقيا  بشمال  أيضًا  ويؤمن  وديمقراطيتها 
من الناحية العلمية ال يعد أبدًا تناقضًا، ألن ما نراه تناقضًا هو في الواقع 
الحلم الذي نلهث وراءه. إنه في الواقع كان يريد لتونس أن تكون دولة 
ديمقراطية، حرة ومتقدمة، ولكنه واجه واقع مرير وهو صعوبة التوفيق 
ذلك  في  االستعمارية  فرنسا  وسياسة  أفريقيا  شمال  شعوب  حرية  بين 
الوقت، التي كانت ترى أن الجزائر قطعة من فرنسا. ولقد وصل إلى قناعة 
أنه يستطيع أن يعيش في فرنسا مثله مثل أي فرنسي، أما في وطنه فهو 
أقل مرتبة من مستعمريه، ولعل ما ساعده كثيرًا هو باإلضافة إلى كفاحه 
كان ال يؤمن بالنظام االشتراكي خصوصًا في الصناعة، وكان صريحًا في 
معاداته إلى الشيوعية ونظامها االشتراكي واستمر في قناعاته وكفاحه 

إلى أن استقلت تونس.
الكتلة  إلى  لجأت  الغربي  االستعمار  من  تأذت  التي  الــدول  معظم 
على  أبدًا  تنجح  لم  لكنها  االشتراكي  النهج  تطبق  أن  وحاولت  الشرقية 
التي  المرجوة  الغاية  إلى  تصل  لم  ولكنها  استقاللها،  نيلها  من  الرغم 
مارست  أن  بعد  إال  الرخاء  إلى  تمامًا  تنطلق  ولم  مواطنوها،  بها  يحلم 
الحرية االقتصادية، واضعة نصب أعينها، مثلما أكد القرآن الكريم، أنه ال 
يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل تحقيقه، وأن لكل دولة ظروفها 
ومشاكلها وقناعاتها، وفوق ذلك كله توافق كل أبنائها والتفافهم حول 
المشكلة.  وهذا هو سبب  وطنهم،  واستقرار  وأمن  رخاء  هو  واحد،  نهج 
آراؤها وبرامجها  يحب أن نتفق على تبادل السلطة، من خالل كتل لها 
نزيهة  انتخابات  خالل  من  وذلك  شيء،  كل  قبل  وطنهم  أبناء  لخدمة 

نتقبل نتائجها بروح حضارية عالية.
سبب مشكلة ليبيا، باختصار شديد، أنه هناك من ال يريد سوى رأيه 

وقناعته.. وإال الذبح!

عمر أبو القاسم الككلي

معظم الدول 
التي تأذت من 

االستعمار 
الغربي لجأت إلى 
الكتلة الشرقية 

وحاولت أن 
تطبق النهج 

االشتراكي 
لكنها لم تنجح 

أبدًا على الرغم 
من نيلها 
استقاللها

توجد بحديقة 
في الصني ثالثة 

تماثيل متجاورة، 
واحد ملاركس 

بلحيته املتسعة 
الكثة، وثاٍن 

للينني بلحيته 
النصفية، وثالث 

ملاوتسي تونغ 
دون لحية

نجيب محفوظ في األسر!



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

العقدة إما أن تأخذنا لنتابع، 
أو نغلق الكتاب وقد ال 

يفتح بعد ذلك أبداً، واألمر 
ينسحب على العمل املرئي

مرورها،  يصعب  ثم  المياه،  عبره  تنساب  خرطوم  يشبه  األمر 
المياه  هذه  مجرى  سد  إن  أما  المياه،  انسياب  يتوقف  قد  بل 
فقد ينفجر هذا الخرطوم، من هذه الحالة استعار النقاد فكرة 
والمسرحي  المرئي  أو  المسموع،  السردي  العمل  في  العقدة 
انتباهنا، وأيضًا تفكيرنا في حالة  العقدة تستحوذ على  أيضًا. 
أو  القصة  أحداث  انسياب  وأيضًا  مياه،  »انسياب«  انسداد 

الرواية أو المسرحية، وبالتأكيد في الفيلم.
عقدة الفيلم هي التي تهزنا بغتة من ملل التسلسل العادي 
الكتاب وقد ال يفتح  أو نغلق  لنتابع،  لألحداث، وإما أن تأخذنا 

بعد ذلك أبدًا، واألمر ينسحب على العمل المرئي.
من  الرغم  على  تمامًا  الحلمية، شدنا  ليالي  أجزاء مسلسل 
طولها، وهو في واقع األمر مجرد سرد تاريخي لمراحل متعاقبة 
في تاريخ مصر، أغلبنا كان يعرف هذه األحداث ولكن ما شدنا 
ليس األحداث التاريخية في ذاتها ولكن »عقد« تكررت يتواصل 
في  حدثت  و)عقد(  ومواقف  أحداث  خالل  من  أمة  تاريخ  سرد 
حياة أسرتين. من دون هذه العقد التي شدّت انتباهنا ما كنا 

نتابع مسلسل ليالي الحلمية.
أو  حقيقية،  تكون  قد  الفيلم  أو  الرواية  في  الفنية  العقدة 
اهتمامه، فهي  يوليها  أن  المخرج  على  ما  أهم  مفتعلة، وهي 
عصا ميزان الفيلم، حبكتها هي التي تسيطر القارئ، وهي التي 
تشد المشاهد طوال الفيلم. كثيرون من كتاب ليبيين عاشوا 
ثورة فبراير في ليبيا وأنا منهم، وعدد منهم كتب عنها روايات 
غياب  ولكن  ذكريات،  أو 
العقدة وقف حائاًل دون نجاح 

ما كتبوا.
يتعين  ما  هي  والعقدة 
يوجدها  أن  المخرج  على 
نجاح  في  المهمة  أداته  فهي 
الشهير  )روكي(  فيلم  فيلمه. 
مرة  وكل  مرتين  قدم  الذي 
بعقدة جديدة هي التي دفعت 
ينتصر  أن  )ستالوني(  الممثل 
السبب  وكانت  خصمه  على 

الرئيسي في نجاح الفيلمين.
أدبية  رواية  عن  المأخوذ  الثمل(  القديس  )أسطورة  فيلم 
للكاتب النمساوي )جوزيف روث( الذي أكمل حياته في باريس 
قبل الحرب العالمية الثانية. قال مخرج الفيلم )إيرمانو أولمي، 
القرن  سبعينيات  نهاية  منذ  العالم  مخرجي  كبار  أحد  وهو 
الماضي عن أسطورة هذا القديس، التي تحصل الفيلم، الذي 
فينسيا  مهرجان  الذهبي(  )األسد  الكبرى  بالجائزة  عنها  أخذ 
سنة 1988: »لم يسبق لي أن صنعت فيلمًا يستند إلى كتاب، 
ألنني أشعر أنني مقيد على نحو ما بعمل تم وجوده بالفعل، 
 - الكاتب  يقصد   - روث  يعد  لم  الرواية  قرأت  عندما  ولكن 
أن يحدث  ما يمكن  أجمل  أن هذا هو  اعتقادي  موجودًا. وفي 
الشعرية  القيمة  محله  وتحل  المؤلف  يختفي  أعني  لمؤلف، 
روح  من  جزءًا  أصبح  الشعر  هذا  كل  أن  هذا  ومعنى  لعمله، 

القارئ«.
عندما  المخرج  يتملك  أن  ينبغي  الذي  اإلحساس  هو  هذا 
يصنع فيلمه، يعني أن عمله أصبح جزءًا من روح القارئ. ولكن 
المخرج يعبر ببالغة عن العالقة بين السينما واألدب قائاًل: »... 
وعلى هذا أجد نفسي اآلن في هذا الوضع الغريب، إنني أصنع 
فيلمًا من أفالمي ولكنه ولد في قلب مؤلف آخر، وهذا الشعور 
على أية حال ال يزعجني، وإنما هو: لعبة ممتعة، ففي كل مرة 
أصور فيها مشهدًا، أو لقطة من الفيلم أشعر أنني أعطي روث 
بعضًا مما أعطاني..«. هذا في الواقع ما يحدث ما بين المخرج 
من  أيهما  على  التركيز  دون  من  السيناريست،  أو  والمؤلف 
منه.  أخذه  الذي  بالقدر  اآلخر  يعطي  فأحدهما  العقدة،  ابتدع 
أو قصة من دون عقدة،  رواية  ذلك ببساطة قد يجعل مخرج 
فيبتدع لها عقدة من دون أن يضيع أساس الحكاية.. وهذا ما 
حدث في ليالي الحلمية، وأيضًا في فيلم )روكي( وفي القيمة 
التاريخية لما حدث في مصر طوال السنوات التي تحدثت عنها 

كتب كثيرة.

 العقدة في الرواية والفيلم  «٩»

إنما يكمن  التغيير  بأنفسنا، ألن سر األحجية في ملحمة 
في مدى قدرتنا على تغيير ما بأنفسنا، ولو كان هذا فعال 
عبارة  في  الوجود  حكمة  دلفى  معبد  إله  وضع  لما  هينا 
ال  ألن  نفسك!«  »اعرف  هما  اثنتين  كلمتين  من  ملفقة 

تغيير بالنفس دون معرفة ما بالنفس، وال معرفة لما 
بالنفس، دون استكشاف الحقيقة: حقيقة وجود نحن 

فيه مركز، نحن فيه غاية، وكل ما حولنا هو وسيلة، 
مسخرة بالطبيعة إلعالء شأن هذه الغاية، والتغني 

بفحوى هذه الغاية.
الذي  العالم  ليس  ننصره  أن  يجب  فما 

نسكنه، ولكن العالم الذي يسكننا، مادمنا قد 
آمنا، مع من آمن، أن الحقيقة تهيمن فينا، 

بأنفسنا  نفعله  أن  ينبغي  وما  خارجنا،  ال 
ليس أن نهرع في طلبها في عالم معاد 

نفتش  أن  ولكن  بالسليقة،  ولنا  لها 
كي  غزوة  أنبل  بنصل  ونحفر  فينا، 

التي  القدسية  الذخيرة  نستخرج 
وبعيدا،  عميقا،  مجاهلنا  تسكن 

الوريد،  حبل  لنا من  أقرب  أنها  برغم 
ألنه بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من 

يجده، تيمنا بوصية حكيم الجامعة.
بهذه البطولة نستعيد اهلل، وباستعادة اهلل يبطل 

اسمه  سراب  لمالحقة  يدفعنا  الذي  السحر  مفعول 
العالم،  في  لها  وجود  ال  لحقيقة  طلبا  العالم، 

ألن  العالم،  يستنكره  تغيير  تحقيق  في  وطمعا 
من  هي  صالحيات  يستعير  أن  للظل  ليس 

صميم اختصاصنا نحن بوصفنا، في الصفقة، 
أصل، والهوية التي يتباهى بها العالم هي 

مجرد ظل.

دوستويفسكي.. المعلم األول
قرأت  أنك  مذكراتك  في  ورد   •

ورموز  أئمة  اعترافات  بالروسية 
تأثير  عن  الغربية  الرواية 

دوستويفسكي عليهم أمثال النرويجي 
مان  توماس  واأللماني  هامسون  كنوت 

واألميركي فوكنر والفرنسي مارسيل بروست.. فماذا 
عن أثره في الكونى؟ وماذا عن أطروحتك للدكتوراه التي 
معهد  في  دوستويفسكي  أدب  عن  استكمالها  رفضت 

جوركي؟
أقبلت  وقد  األول.  المعلم  هو  دوستويفسكي  بالطبع 
في  نشأتي  منذ  الحكيم  هذا  بروح  مسلحا  موسكو  على 
الصحراء الكبرى، تحديدا من أم الواحات »سبها« الهاجعة 
بعيدا في العمق، جنوب ليبيا. أقبلت على موسكو متأبطا 
البضاعة التي كان من الواجب أن أتلقاها هبة من روسيا، 

ال أن أقبل بها على روسيا، ألن هذا الكاهن الخالد هو رمز 
روسيا األول، أحب من أحب وكره من كره، ولم يكن من 
قبيل المصادفات أن يأمر هتلر جنوده، عند غزوه لروسيا، 
مرآة  هو  ألنه  شرقا  زحفهم  في  تميمة  لهم  يكون  بأن 
اللغز  هذا  نفسية  الستجالء  سبيل  وال  الروسي،  الوجدان 
اإلنسان  مع  الحال  هو  كما  األزل،  منذ  المستغلق 
دوستويفسكي،  إلى  باالحتكام  إال  الروسي، 
هو  القديس  هذا  أن  هتلر  وفات 
أن  والدليل  قاع،  بال  عمق 
أجناد  ضلل  دوستويفسكي 
األلمان  خسارة  لتبرهن  هتلر، 
رسالة  في  آخر  عمق  وجود  على 

دوستويسفكي لم يقرأوا له حسابا.
روسيا  على  أقبلت  بلى! 
البلهاء  يقبل  كما  الدوستويفسكية 
»الساماور«  حاملين  على مدينة »توال« 
الروسي،  المثل  يسخر  كما  بهم،  الخاص 
مصدر  هي  »توال«  أن  هؤالء  وينسى 
الروس  فيه  يخمر  الذي  )الوعاء  »الساماور« 
أني  مرة  كل  في  كما  فوجئت  ولكني  الشاي(. 
لم أخطئ في هذا التصرف برغم سخرية المثل 
أجد  لم  ببساطة  ألني  أمثالي،  شأن  في  الروسي 
روسيا  في  أجد  لم  روسيا.  روح  روسيا  في 
الزمان  لنبي  وجودا  السوفياتية 
والسبب؟  دوستويفسكي. 
سوى  هنا  يكون  لن  السبب 
األيديولوجيا. هذه األيديولوجيا 
التي كانت في حياتي منذ البداية 
لعنة، وإليها يرجع الفضل في دفعي 
إلى المنفى الذي لم يكتب لي أن أعود 
تحجبت  أنها  هنالك  ما  كل  يوما،  منه 
في البدايات بقناع قومي معاد بطبيعته 
حال  في  أما  إليها،  أنتمى  التي  لألقليات 
شيوعي،  أو  أممي،  بقناع  فتحصنت  روسيا 
برغم أن بذرة الشر في كال المذهبين واحدة، 
احتكار  هو  األعظم  المشترك  قاسمهما  ألن 
ما  أسوأ  وهو  مسبقا،  ولكن  جدال،  ال  الحقيقة 
في األيديولوجيات قاطبة؛ وكم كنت مدينا لهذا 
خطورة  إلى  نبهني  من  أول  ألنه  العظيم  الناسك 
البشري،  الجنس  مسيرة  في  المميتة  التقاليع  هذه  مثل 
تتلمذت  عندما  الروحي،  وجودنا  وعلى  الحقيقة،  على 
رواية  على  العشرين  القرن  أدب  عظماء  كل  تتلمذ  كما 
وهي:  األيديولوجيات،  إدنة  في  »مانيفستو«  هنا  تصلح 
الشيوعيين  باستيالء  فيها  تنبـأ  التي  »الممسوسون«، 
على السلطة، فلم يملك إال أن يحذرنا بذلك البيان البليغ 

المرأة نشاز في »معزوفة الزهد«
• ترى أنه »لم ينصف أديب عربى المرأة مثلما أنصفتها«، 
أنها  على  السردية  السياقات  في  وردت  أنها  صحيح 
أخرى  سياقات  لها  وردت  لكنها  و»العرافة«،  »الكاهنة« 
توحي بأنها نذير شؤم ينتهي بصاحبه على نحو مأساوي، 
»إذا  فيها:  جاء  التي  التأملية  كتاباتك  عنه  عبرت  ما  وهو 
قلبا  المرأة  وإذا دخلت  المرأة.  منه  قلبا خرجت  اهلل  دخل 
ليس  المرأة  عن  الرجل  استغناء  و»عدم  اهلل«،  منه  خرج 

للمرأة شهادة براء«.. كيف تفسر لنا هذه الجدلية؟
حين  ففي  مزدوجة.  هوية  ذو  المرأة  من  الموقف 
بوصفها  المرأة  من  إيجابيا  موقفا  السرد  ناموس  يملي 
إزاء  سلبية  نزعة  الزهدي  الموقف  يحمل  للعالم،  أمـا 
المرأة كنموذج فتنة، ألنها بهذا السلطان هي شر. فهي 
لهويتها  ترجمة  البطولة  دور  يلعب  نموذج  الرواية  في 
الزهدية،  النزعة  ذات  التأملية  المتون  في  أما  كطبيعة، 
فهي هوية مغتربة معادية للروح. من هنا يشتعل الجدل 
المفروض بمشيئة الطبيعة التي نصبتها في حياتنا أحجية 
ثرية الفحوى، وعصية الفهم في آن معا؛ ولهذا السبب هي 

ذخيرة يضيق بها المستودع، والعمق فيها بال قاع.
وأحسب أنها لم تتحول عصبا للعمل الروائي إال لهذا 
دون  كابرنا،  أم  شئنا  مركزا،  دوما  يجعلها  الذي  السبب 
أن نغفل أيضا حجة الناسك في هذا الشأن. واالزدواج في 
هذا الجدل إنما يسكن ازدواج الطبيعة اإلنسانية كصفقة 
مبرمة بين الروح والجسد. فهي في رسول الروح خطيئة 
واليقين  الدنيوي.  للنموذج  بالنسبة  معبود  هي  ما  بقدر 
أن هذا اللغز، المدعو امرأة، يتفتح في بعده األخير، ولهذا 
هي كنز اإللهام الروائي بامتياز، أما حضورها في المعزوفة 

الزهدية، أو فلنقل الشذرة الصوفية، فهي نشاز.

الحرية أيقونة الخالص
• »الحرية« شمس دارت أعمالك فى فلكها متدثرة برداء 
التي  الخالص  أيقونة  هى  أحيانا..  والصحراء  حينا  البحر 

تتوق لها شعوب عالمنا العربى.. ماذا تقول عنها؟
ماذا أستطيع أن أقول بشأنها يا ترى، أكثر مما قلت في 87 
كتابا حتى اآلن، فالواقع أن العبارة بشأنها قد تضيق على 
مستوى التجربة السياسية، ولكنها تبقى بحرا بال ضفاف 
إذا تعلق األمر بالحرية في بعدها الروحي. وقد نبهت على 
العربية  الثورات  أن  إلى  المثال منذ األشهر األولى  سبيل 
األخيرة سوف تنتهي إلى اإلخفاق ما لم تتشبث بتالبيب 
مصابون  أننا  ذلك  الخالص.  عن  البحث  حمى  في  الروح 
بوباء مميت اسمه الهوس بالنظام السياسي ظنا منا أن 
السكينة  على جلب  قادر  وحده  وهو  الحقيقة،  تكمن  فيه 
عبث  عن  التجارب  برهنت  حين  في  المريضة،  ألرواحنا 
السياسة  ألن  سياسي،  نظام  أي  في  الحقيقة  عن  البحث 
سلطة، وال وجود لحقيقة في السلطة، ألن السلطة كلها 

شر، ولم تكن في تاريخها خيرا وال مرة.
نريد  سياسي  نظام  بين  النتيجة  هذه  في  فرق  وال 
تغييره، وبين نظام سياسي نأمل توطيد أقدامه، إال في 
النسبة، إذا تعلق األمر بغاية كل تغيير وهي: العدالة. فكم 
في  محتملة  كانت  شمولية  بأنظمة  التاريخ  أتحفنا  مرة 
حياتنا أكثر من أنظمة أخرى تتشدق بالديمقراطية، لمجرد 
تخذلنا،  بها  فإذا  االنتخابات،  بنكتة  عيوننا  في  الرماد  ذر 

فتسلبنا حتى الهامش المحتمل في ظل النظام الزائل!
ما  األنظمة،  وليس  أنفسنا،  هو  نغيره  بأن  فالجدير 
دمنا نؤمن بأن األنظمة السياسية ما هي إال ظل العالم 
الذي يناصبنا العداء وجوديا، لتكون بمثابة االنعكاس لنا، 
ولسنا نحن بانعكاس لها، مما يحتم االحتكام إلى األصل 
المتنكر  العالم  هو  الذي  الظل  إلى  ال  التغيير،  عملية  في 
المتمثلة  األعجوبة،  هذه  حققنا  فإذا  األنظمة.  جرم  في 
إلى مجتمع،  ينتمون  كأفراد،  فإننا  بالنفس،  ما  تغيير  في 
ويكونون البنية التي يتركب منها جوهر العالم، كأصل في 
وجود، النظام السياسي فيه مجرد خادم استقدمناه ليقوم 
فإننا  الدنيوية،  شؤوننا  ينظم  الذي  الساعي  بدور  فيه 
الغرض،  لهذا  استقدمناه  الذي  المستخدم،  هذا  سنحجم 
أنه خليفة  يتوهم  أن  أجلنا نحن، بدل  ليحسن عمله من 
إلى  ليقودنا  علينا  يتسلط  أن  ومن حقه  األرض،  في  اهلل 
أقداس  بقدس  مستهينا  بالسالسل،  الموعود  الفردوس 
من  الواقع،  في  نحن،  أننا  يعني  ما  وهو  العدالة،  اسمه 
طغاة،  النفس  على  لينصبها  أصناما،  يلفق  أن  يروقه 
عندما يعجزنا أن نتولى أمرنا بأنفسنا، من خالل تغيير ما 

الشيوعي«  »البيان  نبوية،  بروح  ليفند،  ينتظرنا،  ما  إلى 
سبيل  في  الدم  سفك  إلى  الظامئين  تعويذة  صار  الذي 

التغيير، وهو ما حدث حرفيا تاليا.
روسيا  على  إقبالي  يتزامن  أن  حظي  سوء  من  وعل 
في المرحلة التي هيمن فيها هؤالء على الواقع الروسي، 
حقه  في  استصدروا  الذي  بالمعلم  هوسي  لينكروا 
نتائج  ألجني  الحكم،  إلى  وصولهم  منذ  اإلعدام  حكم 
عنونتها  التي  الدكتوراه  أطروحة  برفض  التحريم  هذا 
بـ»دوستويفسكي بين حجة إبليس وحقيقة المسيح«، ألن 
الفحوى فيها هي محور كل إبداع هذا الرأي الذي ال يتكرر. 
قلبي  في  يميتوا  أن  في  األيديولوجيا  زبانية  أفلح  فهل 
وهج هذا الشاعر الملحمي الذي ال يقارن إال بهوميروس 
أو شكسبير؟ كال، بالطبع. الواقع أن موقفهم إذا كان قد 
حررني من أطروحة لم أعول عليها يوما، بيد أن الفضل 
أن  بدل  دوستويفسكي،  درس  أستوعب  لكي  إليه  يرجع 
أستنطق عمل دوستويفسكي. إنه التحدي الذي يحيي في 

النزال مع القمع الذي يتوهم أنه يـميت.

صراع الشرق والغرب
أوروبا عالقة  • كيف ترى وأنت من قضى نصف قرن في 
رقبة  تطوق  التي  اإلرهاب  جرائم  في ظل  بالغرب  الشرق 

العالم؟
ليس مصادفة أن يكون سبب كتابة أول عمل مرجعي 
يعترف  والغرب، كما  الشرق  بين  الصراع  التاريخ هو  في 
المهم  من  وعل  الرائد.  متنه  في  هيردوت،  التاريخ،  أبو 
الصراع  هذا  من  الحكيم  هذا  موقف  أيضا  نالحظ  أن 
عندما يتهم الغرب بإشعال فتيل هذا النزال يوم تحالفت 
هي  عظيمة  حضارة  لتدمر  وزحفت  اليونان  أمم  كل 
تكررت  أن  لبثت  ما  سابقة  العمل  هذا  ليكون  طروادة، 
التي  روما  وهي  اليونان  لحضارة  وريث  أكبر  بسواعد 
من  وتمسحها  قرطاجة  حصون  تدك  أن  في  تتردد  لم 
أرضها  تحرث  أن  إال  أبت  ولكنها  تكتف،  ولم  الوجود، 
حرثا، ثم تبذر في أحشائها الملح كي ينقطع دابر نسلها 
إلى األبد، مما ينم عن غل عدمي لم يترجمه هذا الفعل 
الرومان  مؤرخي  ولكن  وحسب،  األرض  حق  في  الشنيع 
قرطاجة  بحق  اإلعدام  حكم  أن  يخبرونا  أن  يستحوا  لم 
ولكنه  أسطوري مثل »سكيبو«،  قائد  نزوة من  يكن  لم 
كان وليد نية مبيتة، طبقا لخطة مسبقة، كان »كاتون« 
األسطوري أول من دأب على التحريض عليها. ليس هذا 
اليوناني،  إلى العصر  الوراء،  إلى  وحسب، ولكن لو عدنا 
وليدة  تكن  لم  بالشرق  لإليقاع  الشهوة  أن  الكتشفنا 
في  »ميناليوس«  أخيه  رغبة  أو  »أغاممنون«،  مزاج 
االنتقام من »بريام« بسبب اختطاف امرأة، وإال الغتفرنا 
قيام  ولكن  كهذا،  فعال  كاليونانيين  غيورين  ألناس 
ملك ليديا »كريوز« في مرحلة تلت، بغزو الفرس تلبية 
لقراءة خاطئة لنبوءة عرافة معبد دلفى، أمر يبرهن على 
يبدو  كما  الغربية  العقلية  باطن  في  عميقا  ينام  عداء 
نستحي  ال  لعداوة  التاريخية  الجذور  عن  نتحدث  مادمنا 
لخوض  المنطقية  األسباب  ألن  بالمجانية؛  نصفها  أن 
غامضة،  النحو ظلت  هذا  على  اإلبادة  جنس  من  حروب 
حجر  تضع  لم  لو  فيما  معها  التسامح  يمكن  وكان 
المريرة  األساس لعداوة مازالت اإلنسانية تجني ثمارها 
أيديولوجيات  لها  تروج  كيف  شهودا  لنكون  اليوم،  إلى 
حمالت  في  تفلسفها  ولكنها  تكتفي،  فال  الحداثة، 

المحمومة. التحريض 
وهو ما يعني أن خطايا الشرق في اآلونة األخيرة في حق 
الغرب ما هي إال ردة فعل لتجربة تاريخية يرى فيها الشرق 
لن  فإننا  مليا  العقلية  تأملنا  لو  ولكننا  ضحية.  كان  كم 
للشرق  لعدائه  مبررا  الغرب  التي يسوقها  الحجة  نتجاهل 
الذي نصب في نظره االستبداد معبودا في زمن رأى فيه 
الغرب منارة حرية، وهو لهذا السبب النموذج الذي يجب 
أن يكابر  إال  يأبى  الشرق  للخليقة قدوة. ولكن  أن يكون 
بالطبع فيتهم الغرب في أدبياته باالستعالء، والنزوع إلى 
اإلمالء بحرف القوة ال بمشيئة الجدل أو الحوار. ولو حللنا 
رؤية الغرب لعالم الشرق في زمن الحداثة هذا الكتشفنا 
أن حجة الغرب في حق الشرق مازالت قائمة كما طرحت 
األخيرة  العقود  في  الغرب  وحمالت  عام،  آالف  ثالثة  منذ 
كلها يمكن أن تندرج تحت لواء هذا البند التليد وهو رغبة 
وسوقه  استبداده،  من  الشرق  إنسان  تحرير  في  الغرب 
إلى جنبات الحرية »الديمقراطية« مغلوال في السالسل!. 
أقنعة  الدموية فهي مجرد  اللعبة  الديانات في  أما صراع 
طبيعة  الفريق  لدى  تتحول  تكاد  التي  الموروثة  للعقلية 

ثانية!.

(٣ ــ ٤)الروائي إبراهيم الكوني في حوار مطول مع «الوسط»:

بحثت عن دوستويفسكي في روسيا فلم أجده.. وموسكو تنكرت إلى رمزها

األيديولوجيا لعنة طاردتني ودفعت بي إلى املنفى.. 
ووقفت وراء رفض أطروحتي للدكتوراه

حوار - الوسط

املرأة كنز روائي ولكنها في املعزوفة الزهدية نشاز
في الحلقة الثالثة من الحوار الشامل مع األديب الليبي 
ذي األصول األمازيغية إبراهيم الكوني، الذي فتح فيه 

قلبه لـ»الوسط« ليبوح باألسرار، طرحنا عليه عددًا 
من القضايا السردية التي يتمحور منجزه الروائي 

حولها، بينها منظوره ذو الطبيعة الجدلية عن المرأة، 
تطرقنا أيضًا إلى قضية الحرية في مؤلفاته. وروى 

لنا رحلته مع أدب دوستويفسكي في معهد جوركي 
بموسكو، وكيف انتهى به المآل إلى تخليه عن 

أطروحته الدكتوراه التي كان يُعدّها عنه، وأخيرًا 
يرصد الكوني عالقة الشرق بالغرب، وهو الذي انتقل 
بين عواصم وبلدان أوروبا في رحلة دامت ألكثر من 

نصف قرن.

أبناء شهرزاد يروون قصة احتفاالت 
«الشارقة عاصمة للكتاب ٢٠١٩»

دشنت الشارقة في دولة اإلمارات برنامج احتفاالتها 
باختيارها عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019 بالعرض 
الفني »ألف ليلة وليلة: الفصل األخير«، الذي يشارك فيه 

مئات الفنانين من أنحاء العالم.
القصص  أشهر  إحدى  يتناول  الذي  العرض  ويقدم 
هي  لغات  بثالث  المجاز  مسرح  على  العالمية  التراثية 
حتى  مستمر  وهو  والفرنسية،  واإلنجليزية  العربية 

السبت.
مدة العرض 90 دقيقة، ويشارك فيه فنانون وتقنيون 
23 دولة منها كندا وفرنسا وبريطانيا والمكسيك  من 
والبرازيل وروسيا البيضاء وسلوفينيا واليابان والواليات 

المتحدة.
العاصمة  الشارقة،  افتتاح  حفل  لجنة  رئيس  وقال 
العالمية للكتاب، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن 
العرض »يقدم رسالة الشارقة إلى العالم في عمل فني 
التي  الحكاية  ويعرض  اإلنساني،  األدب  ذاكرة  يستعيد 
قامت عليها كل حكايات األميرة شهر زاد، التي لم تُرو 

بعد«.
يخوضها  مغامرات  ثالث  »يروي  العرض  أن  وأضاف 
الحضور  يأخذ  حيث  وأمين،  وقادر  فيروز  شهرزاد،  أبناء 
العرض  ويرسم  جديدًا«،  فصاًل  تسرد  خيالية  لعوالم 
الضوء  عروض  فيها  تشترك  احترافية  بصرية  لوحات 
زيًّا   75 الفنانون  سيرتدي  إذ  الممثلين،  وأزياء  والليزر 

مختلًفا تعكس حضارات عالمية مختلفة.
أوركسترا  األخير«  الفصل  وليلة:  ليلة  »ألف  يصاحب 
والعراق  وسورية  أرمينيا  من  أعضاؤه  جاء  سيمفونيًّا 

ولبنان؛ لتقديم مقطوعات كتبت خصيصًا للعرض.

للكتاب  عالمية  عاصمة  ُاختيرت  الشارقة  وكانت 
الذي  العالمية  الكتاب  عواصم  برنامج  ضمن   2019
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  عليه  تشرف 
القراءة  على  التشجيع  بهدف  »اليونسكو«؛  والثقافة 
وتعزيز الحوار بين الثقافات وتنظم الحدث بشعار»افتح 
كتابًا تفتح أذهانًا«، وتلتزم المدينة المختارة بالترويج 
للكتب والقراءة، إضافة إلى تنفيذ برنامج أنشطة لمدة 

عام ابتداًء من اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.
عاصمة  تختار  عربية  مدينة  ثالث  هي  والشارقة 
 2002 العام  اإلسكندرية في مصر  بعد  للكتاب  عالمية 

وبيروت في لبنان العام

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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معارض متخصصة بمهرجان 
املختار للثقافة والعلوم

أيام  أول  السبت،  البيضاء،  بمدينة  المختار  عمر  جامعة  أطلقت 
فعاليات مهرجان المختار للثقافة والعلوم التي تستمر لمدة أسبوع.

وافتتح المهرجان رئيس الجامعة الدكتور عبد المطلوب بوفروة، 
وسط حضور وكيل عام وزارة التعليم، ورئيس الهيئة العامة للثقافة 
واإلعالم، ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة، ورئيس نقابة 

أعضاء هيئة التدريس واتحاد طلبة الجامعة.
الكليات  بمختلف  المعارض  عديد  المهرجان  فعاليات  وتضمنت 
العيون،  قسم  معرض  بينها  ومن  العلمية،  أو  منها  األدبية  سواء 
والرؤية  األلوان  عمى  وفحص  البصر  حدة  فحص  به  أجرى  الذي 
ثالثية األبعاد وعرض توعوي بتقنية اآليباد لتجنب إصابات العيون.

باإلسعافات  خاصة  عروضًا  التمريض  كلية  معرض  كما تضمن 
األولية، وحملة للتبرع بالدم بتعاون مع مستشفى الثورة التعليمي 
المركزي، ومشاركة من مستشفى قورينا التعليمي المركزي بإجراء 

فحص نسبة الدم والفصائل للحاضرين.
كل  فيه  شارك  علميًّا  معرضًا  البيطري  الطب  كلية  وأقامت 
)التشريح،  لها  التابعة  معاملها  خالل  من  للكلية  العلمية  األقسام 
التشخيصات، الطفيليات، األدوية والسموم، األنسجة واألجنة، صحة 
الوسائل  األعضاء،  وظائف  الدقيقة،  األحياء  األلبان،  صحة  اللحوم، 
التربية  لكلية  أخرى  معارض  المهرجان  تضمن  كما  التعليمية(. 

والعلوم واللغات بالجامعة.
وفي إطار إثراء المهرجان بالمشاركات الثقافية الفاعلة تواصلت 
الفعاليات بحضور كوكبة من المبدعين منهم القاص أحمد يوسف 
عقيلة والشاعر مفتاح العلواني والشاعر علي شحات والشاعر الشويب 
والشاعرة  سويسي  محمد  والقاص  المطرطش  وعبداهلل  الصيفاط 

نورهان الطشاني والشاعرة سعاد يونس.

البيضاء - يزيد الحبل

علنت  أ
مصلحة 

اآلثار الليبية، األحد، 
تحمل  حجارة  على  العثور 

نقوشًا محفورة باللغة اإلغريقية 
الفنوسية  مزرعة  في  الشكل،  مستطيل 

بمنطقة البقارة بمدينة شحات.
األثرية  البعثة  زيارة  أثناء  في  الحجارة  على  وعثر 

اإليطالية من جامعة »اوربينو« معبد ديمترا، بحضور كل من 
اآلثار،  عبدالعاطي بوشيبة من مصلحة  الشريف، وفرج  عبدالرحيم 

والدكتور الشريف امراجع من جامعة عمر المختار، وفًقا للمكتب 
اإلعالمي للمصلحة.

ونقل الحجارة مختصون لمخازن القطع األثرية بقرار 
بالتنسيق  الليبية،  اآلثار  مصلحة  رئيس  من 

آثار  بمراقبة  الترميم  قسم  رئيس  مع 
رئيس  الحجارة  وتسلم  شحات، 

قسم المتاحف بالمنطقة 
الشرقية.

اكتشاف حجارة
 بنقوش

 إغريقية في
 شحات

 تأجيل حفل جائزة القصة 
القصيرة للشباب

تأجيل  الوطني  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  أعلنت 
القصيرة  القصة  لمسابقة  األولى  بالدورة  الفائزين  إعالن  حفل 

للشباب.
 21 األحد  بالمسابقة  الفائزين  عن  اإلعالن  المقرر  من  وكان 
إبريل، الذي يصادف اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار، في مدينة 

طرابلس، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
الفعاليات إلى أجل غير مسمى  وجاء في بيان الهيئة »تأجلت 

لما تتعرض له عاصمتنا الحبيبة«.
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فيلم رعب جديد يتصدر 

شباك التذاكر األميركية

تصدر فيلم الرعب »ذي كورس أوف ال لورونا« الذي أنتجته »وورنر 
براذرز« شباك التذاكر في أميركا الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع.

وحصل هذا الفيلم، وهو جزء من سلسلة أفالم »كونجورينغ« القائمة 
نهاية  عطلة  في  دوالر  مليون  بـ26,5  يقدر  ما  بحسب  الرعب،  على 

األسبوع التي استمرت ثالثة أيام، كما كشفت شركة »إكزبيتر ريليشنز« 
المتخصصة األحد، وفق »فرانس برس«.

وأورد موقع »كومسكور« أن العائدات التي حققها شباك التذاكر، 
تحقق خالل  التي  األدنى  كانت  دوالر،  مليون   112 بلغت  والتي 

عطلة عيد الفصح منذ العام 2005.
وفيلم »ذي كورس أوف ال لورونا« من بطولة ليندا كارديليني 
لوس  في  أم  قصة  ويروي  فيالسكيز  وباتريشيا  كروز  ورايموند 

أنجليس خالل السبعينات تحاول حماية أطفالها من األشباح، وهي 
مبنية على قصة من الفولكلور المكسيكي.

وحل في المرتبة الثانية فيلم »شازام!« بإيرادات بلغت 17,3 مليون 
الشمالية ألسبوعين على  أميركا  التذاكر في  دوالر بعدما تصدر شباك 

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

زاكاري ليفي.
وجاء في المرتبة الثالثة فيلم »بريكثرو« من إنتاج »ديزني« بعائدات 

بلغت 11,1 مليون دوالر، وهو من بطولة كريسي ميتز ومرسال رويز.
وحل في المرتبة الرابعة فيلم »كابتن مارفيل« بإيرادات 9,1 مليون 

دوالر.
واحتل المركز الخامس فيلم »ليتل« بإيرادات بلغت 8,5 مليون دوالر، 

وتدور قصته حول سيّدة أعمال تجد نفسها في جسم مراهقة.
وفي ما يلي باقي المراتب في هذا التصنيف:

-6 »دامبو« مع 6,8 مليون دوالر.
-7 »بيت سيماتري« مع 4,9 مليون دوالر.
-8 »ميسينغ لينك« مع 4,4 مليون دوالر.

-9 »آس«مع 4,3 مليون دوالر.
-10 »هل بوي« مع 3,9 مليون دوالر.

حوار: عبدالرحمن سالمة

الفنان عبداهلل ياسين عضو فرقة الفن المسرحي 
في  وشارك  المسرحيات  من  العديد  قدم  »طبرق«، 
عدد من المهرجانات في ليبيا وخارجها، كما كانت 
التلفزيونية..  األعمال  من  عدد  في  مشاركة  له 
الفن  عن  للحديث  »الوسط«  في  التقيناه 

والمهرجانات الفنية وغيرها.

بُعد  رغم  الفن  في  بداياتك  كانت  كيف   ●
منطقتك التميمي عن مركز الفعاليات؟

للفن،  حبي  سبب  هي  إليها  أنتمي  التي  المنطقة 
كتاباتي  وستجد  اإلبداع،  يولد  المعاناة  رحم  من  ألن 
واالجتهاد  والجد  العمل  على  الناس  فيها  أحث  دائمًا 
وسيتضح  الكبيرة،  المشروعات  وتبني  والتطوير 
جابتكم  »سامحونا  مثل  أعمالي  لمتتبع  جليًا  ذلك 
الطريق« و»المبدوعون« و»المعهد العاللي للضحك« 
و»األساتذة« والتي تناولت فيها عددًا من الشخصيات 

المبدعة من مدينة طبرق.
● لماذا يشغلك دومًا الهم القومي العربي والذي 

يظهر في أعمالك؟
ثم  ومن  أعدائنا  تفكير  كيفية  عن  أتساءل  دائمًا 
أبدأ في تقديم أعمال تكشف مخططاتهم، ألنهم لن 
يتركونا أبدًا، حتى إنني اآلن حاولت تقديم أعمال من 
المبارك  رمضان  شهر  في  وستعرض  النبوية  السيرة 

عليه  للرسول  اليهود  مضايقات  على  فيها  وركزت 
الصالة والسالم، ألني أعتبر أن مؤامرات اليهود على 
وقريش  الرسول  بين  وفتنتهم  بدايته  في  اإلسالم 
وتحزيب األحزاب له عالقة بما يحدث لنا اليوم والذي 
فأعداء  المؤامرات  وتلك  الصراع  لذلك  امتدادًا  يعد 

األمس هم أعداء اليوم.
● ما أسباب الركود الفني الذي تعيشه ليبيا رغم 

انطالقتنا التي سبقت بعض الدول؟
ال يخفى على أحد أن العمل الفني يحتاج إلى تضحية 
إلى  إضافة  الدولة،  إلى جهود كبيرة جدًا من  ويحتاج 
يكون  يكاد  ليبيا  في  المادي  والدعم  وبسخاء،  الدعم 
غير موجود وإن وجد فإنه ال يصل إلى الفنان الحقيقي 
صاحب العطاء الحقيقي والذي أصبح في الظل وبعيدًا 
من  المال  تملك  التي  اإلدارة  وأيضًا  األضواء،  عن 
ال  المادية  واإلمكانات  الفن  أهل  غير  يديرها هم من 
تصل بشكل صحيح للفنان وأيضًا المواهب الفنية لم 
لسنوات  يستمر  الركود  جعل  ما  وهذا  فرصتها،  تأخذ 
صناعة  أصبح  الفن  ألن  الفني،  الركود  هذا  زال  وما 
أن سوء  أخرى  مرة  وأكرر  الحقيقة،  نع هذه  لم  ونحن 
اإلدارة هو السبب الرئيسي في استمرار الركود الفني 

في ليبيا.
● كيف ترى تجربة المسرح التجريبي في ليبيا؟

إنك  حيث  التجديد،  أنواع  من  نوع  هو  التجريب 
من  بأس  فال  النظر،  تلفت  بطريقة  للمتلقي  تتحدث 
األحيان،  الرغم من خطورته في بعض  على  التجريب 
الخطوط  يتجاوز  ومرات  حدود  له  ليس  التجريب  ألن 

الحمراء المتعلقة بالدين واألخالق، فالبأس بالتجريب 
أن يكون  العنان ويجب  له  المسرح لكن ال نطلق  في 
بمشاركة  تفاجأوا  مصر  في  انطلق  عندما  ألنه  مقننًا، 
فرق إيطالية قدمت عروضًا ال يجوز تقديمها للمشاهد 
ووضعوا  المصريين  إخواننا  تفطن  ولكن  العربي 

خطوطًا حمراء.
● ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في محاربة 

اإلرهاب والتطرف؟
تصيب  التي  األمراض  يعالج  عام  بشكل  الفن 
فيمكن  مرض  مجرد  هو  اإلرهاب  كان  وإذا  المجتمع 
من  وذلك  بالمسرح،  وكذلك  وبالغناء  بالشعر  عالجه 
شخصًا  التقيت  وبالمناسبة  المفاهيم،  تصحيح  خالل 
بسيطًا قال لي جملة أراها عبقرية، حيث قال: نحن ال 
يوجد عندنا إرهاب ولكن علينا أن نحسن تربية أبنائنا 

فقط، أي »كل واحد ينهى ولده«.
توصيلها من خالل مسرحية  أردت  التي  الفكرة  ما 

»وادي الشعراء«؟
فكرة  تدور  البطنان، حيث  في  اإلبداع  إظهار  أردت 
العمل حول شاعر كبير تحدى الشعراء الليبيين إلى أن 
كل شعراء  تحدي  أريد  أنا  وقال  البطنان  لمنطقة  أتى 
التباري بينهم وكل واحد منهم  البطنان، وعندما بدأ 
وأتوا  أن يضاهوه،  الشعر كادوا  ألقى برأس بيت من 
بالكأس ووضعوه على خشبة المسرح الذي كان عبارة 
عن جوهرة فيها ألوان شتى ومن ثم يحدث إظالم في 
المسرح ويبقى فقط الكأس بألوانه المختلفة، والفكرة 
شعراء  أو  الضخم  الشاعر  يناله  أن  إما  الكأس  أن  هنا 

وحده  اإلحساس  أن  ينادي  مناديًا  وسمعوا  البطنان 
الفائز، ولكن عندما تعود اإلضاءة  يرجح كفة  هو من 
إن من  لهم  ويقال  الكأس  يجدون  المسرح ال  لخشبة 
يرد الكأس عليه أن يذهب للنجوم فالكأس موجود في 

الفضاء حيث التقنية واإلبداع وعالم االختراع.
● هل نستطيع تطبيق تجربة تونس بوضع مادة 

المسرح ضمن مناهج الثانوية؟
مخصص  مكان  بها  مدارسنا  كل  ليبيا  في  نحن 
هذه  خصصت  المدارس  أغلب  لألسف  ولكن  للمسرح 
الفئران  جنباته  في  وتقفز  للكتب  مخازن  المسارح 
يلتقط  أن  يستطيع  مدرس  يوجد  وال  الغبار  ويملؤه 
ومادة  اإللقاء،  وفنون  المسرح  حب  وينمي  المواهب 
المسرح تحتاج إلى تخصص وإلى أصحاب خبرة بحيث 
يراعي  والذي  والمحتشم  الهادف  المسرح  يتم ترسيخ 

األخالق والتقاليد واألعراف.
●  ماذا تقول للمسؤولين عن الثقافة والفن في 

ليبيا؟
الفن عمل جماعي، إذا لم يكن عندنا فريق متجانس 
ويحب بعضه فلن نستطيع أن نطور الحركة الفنية في 
ليبيا، فإذا كل واحد أصر على أن يكون فنانًا بمفرده 
حولنا  من  بينما  المكان  ذات  في  نراوح  سنظل  فإننا 
يطورون أنفسهم ألنهم يعملون بروح الفريق، وعلى 
على  والتركيز  اإلمكانات  توفير  ليبيا  في  المسؤولين 
شأنها  من  التي  األجواء  وخلق  الفنية  التحتية  البنية 
العمل الجماعي كي تستفيد كل األجيال من  بث روح 

الخبرات والتراكم اإلبداعي.

طالب المسؤولين بالعمل بروح الفريق

عبدالله ياسني: اإلرهاب مرض يمكن عالجه بالفن

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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في  الحقّ  بشأن  مخاوف  تثير  »قد  التصريحات 
المنافسة«.

في  االحتكار  بمكافحة  المعني  القسم  وأعرب 
الرسالة التي وجّهها إلى األكاديمية عن »قلقه« 
تؤدّي  »قد  التي  المحتملة  الجديدة  القيود  من 

إلى لجم المنافسة«.
»مجلس  أن  إلى  باإلشارة  األكاديمية  واكتفت 
خالل  أبريل   23 في  سيناقش  المحافظين 
اجتماعه السنوي القواعد المرتبطة بالترشيحات« 

وسيبحث في إمكان تعديلها.
الموضوع  على  التعليق  »نتفليكس«  ورفضت 

في اتصال من وكالة »فرانس برس«.
الشهر  نشر  قد  كان  التدفقي  البّث  عمالق 
كما  السينما  »نحبّ  مفادها  تغريدة  الماضي 
)إلى  النفاذ  توفير  بينها  من  أخرى،  أمورًا  نحبّ 
دفع  عليهم  يتعّذر  الذين  لألشخاص  األفالم( 
على  باالطالع  للجميع  والسماح  السينما(  )تذاكر 
سبل  وإتاحة  عينه  الوقت  في  األولية  العروض 
مسائل  وهي  أعمالهم.  لتشارك  للمخرجين  أوسع 

ليست حقوقًا حصرية«.
وزارة  في  االحتكار  مكافحة  قسم  يسهر 
الليبرالية  قواعد  احترام  على  األميركية  العدل 

وحرية  الحرة  التجارة  رأسها  وعلى  االقتصادية 
المستهلكين في االختيار.

شراء  عملية  على  وجيزة  فترة  قبل  واعترض 
قبل  من  وورنر«  »تايم  اإلعالمية  اإلمبراطورية 
أن  بحجّة  تي«  أند  تي  »إيه  االتصاالت  مشغّل 

ستقوّض  االستحواذ  عملية  عن  الناشئة  الشركة 
لكن  المستهلكين،  على  األسعار  وترفع  المنافسة 

من دون جدوى.
أما في حالة »نتفليكس«، فهي تخشى من أن 
الشهير  شيرمان  قانون  الجديدة  القيود  تنتهك 

ال تزال »نتفليكس« تجدّ لتفرض نفسها بين 
النظر  إعادة  بهم  يجدر  الذين  السينما  عمالقة 
لألوسكار  المرشّحة  أفالمها  قبول  شروط  في 
الحسبان  في  يكن  لم  دعم  من  أيام  بضعة  بعد 
العدل  وزارة  من  التدفقي  البّث  مجموعة  تلّقته 

األميركية.
السينما  لفنون  األميركية  األكاديمية  وأكدت 
»أوسكار«،  جوائز  توزيع  عن  المسؤولة  وعلومها 
المتخصصة  »فاراييتي«  مجّلة  أوردتها  معلومات 
النافذة  الهيئة  تلّقي  ومفادها  المجال  هذا  في 
الحقّ  انتهاك  مغبّة  من  تحّذرها  رسمية  رسالة 

في المنافسة، وفق »فرانس برس«.
التي تضمّ  الهوليوودية  األكاديمية  وصرّحت 
تحت رايتها متخصصين في الفنّ السابع »تلّقينا 

رسالة من وزارة العدل األميركية وقمنا بالردّ«.
تعديل  إمكان  الرسمي  المكتوب  هذا  ومردّ 
لجوائز  األعمال  لترشيح  المؤهّلة  الشروط 
»أوسكار« التي أثارتها األكاديمية في مسعى إلى 

سحب البساط من تحت قدمي »نتفليكس«.
الحائز  سبيلبرغ  ستيفن  المخرج  واقترح 
قبل  من  المنتجة  األفالم  تعود  أال  عدّة  جوائز 
مؤهّلة  منصتها  على  المعروضة  أو  »نتفليكس« 
»إيمي«  لمكافآت  بل  »أوسكار«  لجوائز  للترشّح 

األميركية. التلفزيونية 
وقال السينمائي الكبير الذي يتعاون مع منصة 
إن  في«  تي  »آبل  التدفقي  للبّث  الجديدة  »آبل« 
التلفزيوني ينتج  النسق  »إعداد عمل يتماشى مع 

بكّل بساطة فيلمًا تلفزيونيًّا«.
هذه  أن  رأت  األميركية  العدل  وزارة  لكن 

االحتكار. لمكافحة 
خالل  من  التدخّل  »عدم  الوزارة  وتفضّل 
إقامة دعوى«، بحسب ما قال كيري فيلدز األستاذ 
المحاضر في اقتصاد الشركات في جامعة ساذرن 

كاليفورنيا »يو إس سي«.
ردّها  طبيعة  عن  األكاديمية  تكشف  ولم 
إلى  يدفعها  قد  اإليعاز  هذا  لكن  السلطات،  على 

»توخّي المزيد من الحذر«.
»تواجه  المؤسسة  هذه  أن  إلى  فيلدز  ولفت 
الكثير  أن  أعتقد  ال  وأنا  جمّة  مشكالت  أصاًل 
مع  قضائي  نزاع  في خوض  يرغبون  األعضاء  من 

الوزارة« قد يكون مكلفًا جدًا.
بهوليوود  المحدق  التهديد  وطأة  واشتدّت 
في  أوسكار  جوائز  أربع  »نتفليكس«  حصد  إثر 
من  العريقة،  الجوائز  هذه  لتوزيع  األخيرة  الحفلة 
إخراج  من  لـ»روما«  رئيسية  جوائز  ثالث  بينها 

المكسيكي ألفونسو كوارون.
بكثير  أوسع  هو  هذا  الحبال  شدّ  نطاق  لكن 
وال يقتصر على »نتفليكس« وقوامه النزاع القائم 
قطاع  وبين  الصاعد  وذاك  القديم  الجيل  بين 

السينما التقليدي ومنصات البّث التدفقي.
اختارت  األميركية  السلطات  أن  ويبدو 
الشاب  الجيل  يستصوبه  خيار  و»هو  معسكرها، 
القطاع  ستدعم  بأنها  الظنّ  ساد  لو  حتّى 

األصلي«، بحسب فيلدز.
مع  النار  على  الزيت  لتصبّ  »ديزني«  وأتت 
إعالنها األسبوع الماضي عن منصة »ديزني +« 
في  إطالقها  المرتقب  من  التي  التدفقي  للبّث 

الواليات المتحدة في نوفمبر.

»نتفليكس« في قلب معركة حول الفن السابع
بعد دعم وزارة العدل األميركية

ستيفن سبيلبرغ يقترح عدم 
منافسة »نتفليكس« على األوسكار

ال ألتفت لإلشاعات.. وأشفق 
على القاسية قلوبهم

كشفت الفنانة المصرية أنغام خريطة حفالتها في الفترة المقبلة، والتي تبدأ بحفل 
عيد الربيع يوم 28 أبريل الجاري على مسرح دار األوبرا المصرية، مشيرة إلى أنها ستحيي 
حفاًل آخر يوم 1 مايو على مسرح »البروج« على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي )شرق 

القاهرة(.
وأكدت أنغام في تصريحاتها لـ»الوسط« أن الفترة التي استغرقتها قبل طرح ألبومها 
الجديد »حالة خاصة جدًا« لم تكن طويلة، بل ترى أن 3 سنوات مناسبة تمامًا إلصدار 

ألبوم يليق بجمهورها الكبير.
وأعربت النجمة المصرية عن سعادتها بتوفيقها في اختيار أغاني هذا األلبوم، والتي 
ألبوماتها، فهو مميز بشكل كبير على كل  بالفعل »حالة خاصة جدًا« وسط  تعتبره 
المستويات سواء الكلمات أو األلحان والتوزيع، كما أن تنفيذه كان غنيًا جدًا وصرف عليه 

الكثير، فهو حقًا ألبوم للتاريخ.
وعن تجربتها األخيرة في برنامج »الزمن الجميل«، أشارت إلى أنها الثانية لها 
كعضوة لجنة تحكيم في برامج المسابقات، بعد التجربة األولى في برنامج »نجم 
الخليج«، الذى كان من إنتاج تلفزيون دبي، مؤكدة أنه مختلف في فكرته، حيث 
يتبارى المتسابقون على الغناء لعمالقة الطرب فقط، وفى كل حلقة يتم تكريم 

أحد العمالقة.
وشددت أنغام على البرنامج كان مهمًا لألصوات الجديدة، بسبب فرصة 
لنفسها  األصوات  لتقديم  جيدة  مناسبة  ويعد  عليها،  التي حصلوا  الظهور 
مشاهدة  بنسب  يحظى  الجميل«  »الزمن  برنامج  أن  كما  محترم،  بشكل 
مرتفعة، ويحصل على دعم كبير من قناة أبو ظبي ماليًا وفنيًا، باإلضافة 
إلى الفرقة الموسيقية المصاحبة للمواهب هي فرقة محترمة، فضاًل عن 
المدربين الذين أضافوا بال شك لكل المواهب المشتركة، وساعدوهم 

على التفكير والغناء الصحيح وبشكل صحي دون تعب.
وأشارت النجمة المصرية إلى العناصر األهم لنجاح أي مطرب، هي 
شخصية صوته، وهذه مهمة جدًا ورقم واحد بالنسبة لها، وبعد ذلك 
تأتي اختياراته وكيف يختار الشكل المناسب له، وكيف يجد شخصية 
يميز بها نفسه على الساحة وسط األصوات الموجودة، باإلضافة إلى 
عر الغنائي  الكلمة؛ ألننا كشعوب عربية الكلمة مهمة لنا، أي الشِّ
يأتي في المرتبة األولى وبعد ذلك يأتي اللحن وأداء المطرب، 
كل ذلك مع الشكل أو المظهر الذي يظهر به المطرب فهو 
مهم جدًا أيضًا، ألنه يقرب المغني أو المغنية لعين المشاهد، 
ومن المؤكد أن المظهر أصبح له أهمية كبيرة، خصوصًا أننا 

نعيش في زمن الصورة.
وأكدت أن اإلشاعات ال تعنيها وال تلتفت إليها، ولكنها أضافت: 
»أحزن على الناس القاسية، والحزن ليس بسبب ما يقولونه عني، بل أحزن عليهم 
بسبب القسوة التي في قلوبهم، وأشفق عليهم منها، ألنني في النهاية أعيش حياتي 
راضية بما قسمه اهلل لي، وسعيدة ال أنظر خلفي أو حولي أو مَن قائل هذا الكالم، حقيقة 

الناس بتصعب عليّ ألن قسوة قلوبهم تمنعهم من رؤية المعاناة التي هم فيها«.

أنغام: 

يتمنى الغناء يومًا في بلده الجزائر

محمد الموري من املترو
إلى مهرجان الربيع في بورج

محمد الموري مغن جزائري يؤدي الراي الرومانسي، حقق شهرة في 
مترو باريس وانتقل من األنفاق وصواًل إلى الضوء في مهرجان بورج 
الفرنسي. ركاب الخط الثاني في قطارات أنفاق باريس الذي يعبر من 
شمال العاصمة إلى شرقها في االتجاهين، يعرفون وجهه خصوصا وأنه 
شبه كفيف. واستقطب صوته األجش وأنغامه التي فيها الكثير من 

الشجن من المسافرين، مشكلة خلفية موسيقية لرحالتهم اليومية.
فرقة   2013 العام  شكل  الذي  كاشيرا  بنجامان  هؤالء  بين  ومن 
أوساط  في  كثيرة  جهات  فشلت  حيث  نجحت  التي  سوتيرين«  »ال 
الموسيقى. فقد استطاع أن يستقطب محمد الموري إلى شركته، وفق 

»فرانس برس«.
ويروي الفنان الجزائري البالغ 36 عامًا الذي غنى السبت في مهرجان 
»بورج«، »لقد استوقفني الكثير من الناس وقدم لي منتجون عروضًا. 

لكني لم أتجاوب معهم بسبب قلة الثقة«.
وتعلم الموري عزف الدربكة في سن الخامسة بنفسه والسنثزايزر 
في الحادية عشر. وصقل موهبته بفضل مدرس عزف العود في مدرسة 
المكفوفين التي كان يرتادها. ويقول »لكن في تلك الفترة كان من 
الصعب العمل في مجال الموسيقى«. وهو ال يزال متأثرًا باغتيال فنانه 

المفضل شاب حسني نجم »الراي«. وقد استعاد أغانيه.
 1995 العام  أحمد  بابا  رشيد  المنتج  أيضًا  »اغتيل  قائاًل  ويضيف 
والمغني الوناس معطوب العام 1998. كانت هذه العشرية السوداء. 
كان في التوجه إلى أستوديوهات التسجيل مجازفة. كنت مراهقًا وأشعر 

بأني في خطر ألني أعشق الموسيقى«.
سنواته األولى في باريس كانت صعبة. فلم يكن يعرف أحدًا فتوقف 
عن الموسيقى لثالث سنوات، وعن ذلك يقول »لكني كنت أرى الكثير 
من العازفين في المترو كانوا يبيعون أسطوانتهم الخاصة أيضًا فقررت 

أن استأنف العزف أيضًا«.
وسيصدر محمد في 26 أبريل يوم عيد ميالده السابع والثالثين 
»موستال«.  فرقة  مع  المسجل  لوف«  راي  »أندرغراوند  األول  ألبومه 
ويتمنى أن يتمكن من عزف موسيقى هذا األلبوم في دياره الجزائر 
أتمنى  الجزائر.  في  يقمن  وشقيقاتي  »أمي  متنهدًا  ويقول  يومًا. 
رؤيتهن مجددًا وأن أحيي حفالت لكن األمر رهن بأمور كثيرة. وثمة 
أشياء مهمة تحصل اآلن . وأتمنى أن تفضي إلى تغييرات. فالشعب 
ذلك  إن  قلت  »لطالما  بذلك؟  يؤمن  وهل  فعال«.  ذلك  إلى  بحاجة 

سيحصل يومًا مًا«.

<    مشهد من فيلم »روما« <    ستيفن سبيلبرغ



اللهجة  شديد  ــذارًا  إن االتحاد،  نادي  إدارة  وجهت 
الدوري  مسابقة  في  المنخرطة  األندية  كافة  إلى 
الكرة  اتحاد  إدارة  ومجلس  القدم،  لكرة  الممتاز 
يقضي  قــرار  إلــى  الذهاب  من  مسابقاته،  ولجنة 
األحــداث  خلفية  على  الـــدوري،  مسابقة  بإلغاء 

األمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس.
صفحة  على  نشره  الذي  االتحاد،  بيان  في  وجاء 

النادي الرسمية، أمس:
طرابلس،  تشهدها  التي  الصعبة  الظروف  »رغم 
عام  بشكل  الرياضي  النشاط  توقف  إلى  أدت  التي 
الفريق  بصدارة  منفردًا  االتحاد  يتسيده  ــذي  وال
براعم  السنية  الفئات  وكــل  الــقــدم  لكرة  األول 
لكرة  األول  الفريق  تصدر  وأيضًا  وأواســط  وأشبال 
ظفر  جانب  إلى  السلة  لكرة  األول  والفريق  اليد 
إلى  ونظرًا  ليبيا،  لبطولة  الخماسية  الكرة  فريق 
في  البطولة  لقب  لمعانقة  االتحاد  جماهير  تعطش 
معهم  تعاقد  الذين  النجوم  من  كوكبة  وجود  ظل 
جماهيره،  وطموح  حلم  تحقيق  أجــل  من  النادي 
العام،  االتحاد  ضحية  أخــرى  مــرة  نكون  ال  وحتى 
الهزلية  ــام  واألف الوطنية  واللحمة  ليبيا  ووحــدة 
العام  االتحاد  إدارات  كل  تعودت  التي  الرخيصة 
االتحاد  نــادي  وحرمان  وسحب  فبركتها،  السابقة 
واألقــرب  يتصدرها  كان  التي  البطوالت  هذه  من 

لها«.
من  لكل  المسؤولية  االتــحــاد  إدارة  وحملت 
»عليه  بيانها:  في  وقالت  القرار،  اتخاذ  في  يشارك 
االجتماع  يحضر  لمن  التامة  المسؤولية  نحمل 
إقــامــتــه بخصوص  ــام  ــع ال ــاد  ــح االت يــزمــع  ــذي  الـ
تجميد  على  الموافقة  وأن  ــدوري  ال مصير  تحديد 
تحمل  المسابقات  لجنة  وعلى  إلغائه  أو  ــدوري  ال
تمثيل  وقصة  الـــدوري  واستكمال  مسؤولياتها 
يمكن  وال  حاصل  تحصيل  هــذا  والنصر  االتــحــاد 
االتحاد  وعــشــاق  جماهير  كــل  عليه.  مساومتنا 
واللهث  الــدوري  إيقاف  وموضوعًا  شكًا  يرفضون 
عن  بعيدة  أصبحت  أو  فشلت  التي  النوادي  وراء 
المؤامرات  مــن  ويكفي  اللقب،  على  المنافسة 
مرة  واأللقاب  البطوالت  من  وحرماننا  والدسائس 
االتحاد  عن  ممثًا  االجتماع  سيحضر  من  أخــرى 
المسلوبة  حقوقنا  عن  بشراسة  يدافع  أن  يجب 
أو  ــاد  ــح االت ومــكــانــة  حجم  مستوى  فــي  ويــكــون 

يستريح في بيته«.

في
املرمى

مباريات األندية 
على أرض ليبيا

أمين صندوق اللجنة األولمبية السابق، جالل حريز، 
يهاجم رئيس اللجنة، جمال الزروق، بسبب ما اعتبره 

»حرمان العبين ليبيين بارزين من المشاركة في 
بطولة أفريقيا التي أقيمت في دولة غانا«.

عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي الكرة، ◆
السابق، ناجي الككلي، يعلن رغبته في الترشح 

لرئاسة االتحاد، في االنتخابات المقبلة التي 
طالب بإقامتها االتحاد الدولي »فيفا«.

◆

القدم  لكرة  العربي  االتحاد  رئيس  أعلن 
الليبية  لألندية  السماح   ، الشيخ  آل  تركي 
لألندية،  العربية  البطولة  في  المشاركة 
أراضيهم  على  منافسيهم  باستقبال 
للبطولة  القادمة  النسخة  من  اعتبارًا 
العربي،  ــحــاد  االت رئيس  وقـــال   .2020
ستُلعب  الليبية  األندية  »مباريات  اليوم: 
الدول،  باقي  من  كـغيرها  ليبيا  أرض  على 
نحن  ــة،  عــالق ــه  ل ليس  الفيفا،  وحــظــر 

االتحاد العربي«.
لالتحاد  العمومية  الجمعية  وكانت 
األندية  استقبال  على  وافقت  العربي، 
بطولة  في  المشاركة  والسورية  الليبية 
على  مبارياتهم  بخوض  العربية،  األندية 
النسخة  من  اعتبارًا  ببلديهما،  مالعبهم 

المقبلة للبطولة 2020.

العربي،  ــاد  ــح االت عمومية  وعــقــدت 
بأبوظبي،  الماضي  السبت  اجتمعها 
الليبية  ــة  ــألنــدي ل الــســمــاح  ــاقــشــت  ون
النسخة  من  أرضها  على  اللعب  والسورية 
النجم  فــريــق  أن  إلــى  يــشــار  ــادمــة.  ــق ال
بطولة  بلقب  تــوج  التونسي،  الساحلي 
اليوم  بفوزه  العربية،  لألندية  زايد  كأس 
هدفين  بنتيجة  السعودي  الهالل  على 
التي  النهائية  المباراة  في  هدف  مقابل 

أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.
توج  التونسي  الساحلي  النجم  أن  يذكر 
العربية  لألندية  زايد  كأس  بطولة  بلقب 
السعودي  الهالل  فريق  على  تفوقه  بعد 
المباراة  في  هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة 
على  الفريقين  بين  أقيمت  التي  النهائية 

ملعب هزاع بن زايد باإلمارات.
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كشفت كبرى الصحف 
البريطانية، أن مانشستر سيتي 

يسعى للتوقيع لالعب يوصف 
بــ»ميسي الجديد«، مشيرة إلى 

أن قيمته المالية مغرية.
ووفقا لصحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية، يبدو أن إدارة 
فريق مانشستر مستعدة لدفع 
20 مليون جنيه إسترليني )نحو 

25 مليون دوالر( مقابل االستفادة 
من خدمات الالعب الشاب، تايغو 

ألمادا، الذي سيحتفل بعيد ميالده 
الـ18، األسبوع المقبل، وهو رقم 

يبدو مغريا بالنظر إلى موهبة 
الالعب الواعدة، والمعدل الذي 

بلغته أسعار الالعبين حاليا.

● األهلي طرابلس في كأس زايد لألندية العربية

● جالل حريز

● جالل حريز
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االتحاد يرفض املساومة ويحذر من إلغاء الدوري

مليون إسترليني 
 لـ »ميسي الجديد«

في بيان رسمي:

القاهرة–أسماء بن سعيد
الكرة  نجم  األربعاء،  أمس  الرياضية،  األســرة  ودعت 
القرن  ستينات  فى  الوطني  المنتخب  وهداف  الليبية 

الماضي، علي البسكي، عن عمر يناهز الـ 78 سنة.
ويعد علي البسكي، الهداف التاريخي للدوري الممتاز 
الليبي برصيد 35 هدًفا، وهداف كأس العرب في نسخته 
نفس  في  حصل  كما  أهــداف،   10 برصيد   1965 عام 
النسخة العربية على لقب أفضل العب، وحصل المنتخب 
الليبي على المركز الثالث في ترتيب فرق البطولة التي 
حصلت عليها مصر بالقرعة بعد تعادلها مع السودان 

في المباراة النهائية.
واألهلي  والمدينة  المشعل  ألندية:  البسكي  ولعب 

طرابلس واالتحاد.
واالسم الحقيقي للفقيد، محمد علي الدبسكي قبل 
أن يلقبه المعلق الرياضي الشهير حسن الشغيوي باسم 
»علي البسكي«، الذي أصبح ملتصقا به طيلة مسيرته 

الكروية، قبل أن يعتزل كرة القدم بداية السبعينات.
إنجازاته الشخصية

نادي  مع  األولــى  مرتين،  الليبي  ــدوري  ال هداف   -
المدينة سنة 1965، والثانية مع نادي األهلي طرابلس 

سنة 1968.
العربية  بالدورة  هداف  أفضل  لقب  على  حصل   -

1965 التي أقيمت بالقاهرة.
العربية  بالدورة  العب  أفضل  لقب  على  تحصل   -

1965 التي أقيمت بالقاهرة.
- تحصل على لقب هداف كأس العرب الثالثة 1966 

التي أقيمت في العراق برصيد 10أهداف.
الدوري  أهداف  أسرع  من  واحد  صاحب  البسكي   -
الليبي موسم 1968 في مرمى نادي المدينة، في اللقاء 

الذي انتهى بفوز األهلي طرابلس 2-4.
الليبي  للمنتخب  التاريخي  الهداف  هو  البسكي،   -

برصيد 35 هدًفا.

الكرة،  اتحاد  مسؤولي  أصوات  فيه  تتصاعد  الذي  الوقت  في 
تتعالى  المقابل،  وفي  القدم،  لكرة  الممتاز  الدوري  مسابقة  بإلغاء 
الفرق  من  عدد  هناك  اإللغاء،  لفكرة  المناهضين  أصوات  فيه 

التي ستستفيد حتمًا من إلغاء المسابقة.
قرار  من  المستفيدة  الفرق  التقرير  هذا  في  ترصد  »الوسط« 
الذي  العمومية  الجمعية  اجتماع  يحدده  قد  الذي  المسابقة،  إلغاء 

دعا له المكتب التنفيذي لالتحاد، على أن يعقد األسبوع المقبل.
من  األندية  تضرب  التي  الكبيرة  المالية  الخسارة  من  وبالرغم 
محترفيها  عقود  نحو  التزاماتها  بسبب  الدوري،  إلغاء  قرار  جراء 
تستفيد  قد  األندية  بعض  هناك  أن  إال  فنية،  وأجهزة  العبين  من 
اللذان  بنغازي،  واألهلي  النصر  فريقا  مقدمتهم،  وفي  القرار،  من 

مسابقة  في  الليبية  للكرة  كممثلين  بموقعيهما  سيحتفظان 
الدوري  بطل  النصر  باعتبار  المقبل،  الموسم  أفريقيا  أبطال  دوري 

للموسم الماضي، واألهلي بنغازي وصيفه.
الدوري،  إلغاء  قرار  من  حتمًا  ستستفيد  التي  األندية  ومن 
األولى  بالمجموعتين  الفرق  ترتيب  مؤخرة  في  تقبع  التي  تلك 
في  األندية  هذه  ستبقى  حيث  »الشرقية«،  والثانية  »الغربية« 
ويحتل  الثانية،  للدرجة  المقبل  الموسم  تهبط  أن  دون  المسابقة 
األولى،  المجموعة  ترتيب  جدول  مؤخرة  واألنوار،  سرت  خليج 

فيما يقبع فريقا المحلة ورفيق، في قاع المجموعة الثانية.
فريقًا،   24 ضمت  الممتاز  الدوري  مسابقة  أن  إلى  يشار 
فريقًا   12 منهما  كل  تضم  المجموعتين،  نظام  على  وُأقيمت 

الفريقان  يتأهل  الدوري  نهاية  وفي  وإيابًا،  ذهابًا  يكون  والتباري 
إلى  مجموعة،  كل  من  والثاني،  األول  المركزين  على  المتحصالن 
الـ  المركزين  على  المتحصالن  الفريقان  ويهبط  الرباعي،  الدوري 

11 والـ12 ، في كل مجموعة إلى الدرجة األدنى.
الجبل  مناطق  من  فرًقا  »الشرقية«  األولى  المجموعة  وتضم 
والهالل  بنغازي  واألهلي  النصر  وهي:  وسرت،  وبنغازي  األخضر 
والتعاون  واألنوار  والصداقة  واألخضر  الجبل  وشباب  والتحدي 

وخليج سرت ونجوم إجدابيا واألنوار ودارنس.
طرابلس  األهلي  فرق:  »الثانية«  الغربية  المجموعة  وتضم 
والمدينة  المصراتي  واالتحاد  واألولمبي  والسويحلي  واالتحاد 

والشط والخمس والوحدة ورفيق والمحلة وأبو سليم.

مبادرة نجوم الكرة لألسر النازحة تلطف »آالم« طرابلس
13 العبًا يقيمون مهرجانًا مع األطفال في مدرسة الفرقان بالهضبة

تبقى  لكنها  االقــتــتــال،  وقــف  الــقــدم  كــرة  بمقدور  ليس 
قاعدة  على  اإليجابي  النفوذ  بعض  ممارسة  على  ــادرة  ق
األمل  وتصدير  النفسي  الدعم  أقلها  المجتمع،  من  عريضة 

للضعفاء.
الشعبية  ذات  اللعبة  نجوم  يسعى  المنطلق،  هذا  من 
التي  النبيلة،  بالمواقف  المثل  لتقديم  ليبيا،  في  األولــى 
داخل  ومدربين  العبين  مجرد  ليست  القدم  كرة  أن  تؤكد 
المدرجات،  في  لهم  تصفق  وجماهير  األخضر،  المستطيل 
قاعدة  يرسخ  للرياضيين،  مجتمعي  ودور  رسالة  هناك  بل 
تلبيته  يجب  للنجم،  الحقيقي  المالك  هو  المجتمع  أن 
أن  كما  الفور،  على  المناسبين  والمكان  الوقت  في  للنداء 

عالم النجومية ليس بمعزل عن المجتمع المحيط.
الوقت  في  طرابلس،  تعيشها  التي  األمنية  األزمــة 
والعائات،  األسر  على  خطيرة  تداعيات  فرضت  الحالي، 
إلى  منازلها،  من  النزوح  إلى  منها  بالعديد  انتهى  حتى 
سكن  من  فمنهم  أمــنــًا،  األكثر  المكان  أنــه  يظنون  ما 

المدارس، وآخرون يبيتون في العراء.
هبوا  الــقــدم،  لكرة  الليبي  ــدوري  الـ نجوم  مــن  عــدد 
النازحة،  العائات  لدعم  المجتمعي  بــدورهــم  للقيام 
بالهضبة  الفرقان  بمدرسة  كــرويــًا  مهرجانًا  فأقاموا 
ويــات  مــن  النازحة  العائات  تستقبل  التي  ــدري،  ــب ال

الحروب الدائرة حولهم.
البراعم  نطاق  على  مــبــاراة  بإقامة  المهرجان  ــدأ  وب
التي  مباراتهم  النجوم  يخوض  أن  قبل  الفاروق،  بمدرسة 
فريقين  بين  وسام«  محبة  »الرياضة  شعار  تحت  ُأقيمت 
لعب  حيث  الممتاز،  الــدوري  نجوم  من  ــددًا  ع يضمون 
نجم  إلى  إشارة  زعبية«  »أصدقاء  اسم  تحت  األول  الفريق 
الفريق  أما  زعبية،  محمد  الوطني  والمنتخب  االتحاد  فريق 

الثاني، فلعب تحت اسم »أصدقاء كراوع«.
الليبي،  الدوري  نجوم  من  نخبة  المهرجان  في  وشارك 
ومعتصم  سلتو  وأنيس  كراوع  وأحمد  زعبية  محمد  وهم: 
هشام  إلى  إضافة  حمدي،  وأيوب  مخلوف  وأنور  أبوشناف 
شعبة  ومعاذ  التيجاني  ومحمد  البوعيشي  ومحمود  شعبان 
تم  وقد  الجلمود،  وعثمان  البولو  ونبيل  الرطب  والزبير 
وحبية  رائعة  أجواء  في  تباريا  فريقين  إلى  الاعبين  تقسيم 

وروح رياضية عالية.
الخصوص،  وجه  على  القدم  وكرة  عامة،  الرياضة  وألن 
باعتبارها  المجتمعي،  السام  لتحسين  فعالة  وسيلة  تعد 
في  األســاســي  الرياضة  دور  تُــبــرز  فــريــدة  أداة  تشكل 
الناس  بين  تفرق  التي  الحواجز  اختراق  عبر  التعايش، 
نجوم  باقي  على  توجب  النـزاعات،  منع  على  وتساعد 
وسلتو  زعبية  أصدقاء  مبادرة  محاكاة  الليبية،  الرياضة 
النازحة،  األسر  مساعدة  في  الفعالة،  بالمساهمة  وكراوع، 

سواء على الجانب المادي أو المعنوي.
النزاع  جراء  الباد  تعيشها  التي  واإلرباك  االرتباك  حالة 
اختصاصه،  حسب  كل  الجميع،  مساهمة  تفرض  السياسي، 
حتى  التعصب،  ونبذ  والسلم،  الوحدة  مفهوم  دعم  في 
وتبدأ  األمــان،  شط  على  الليبية«،  »الدولة  سفينة  ترسو 

مرحلة إعادة إعمار ما هدمته السياسة.

القاهرة – عدنان النمكي

6 فرق.. المستفيد 
األول من إلغاء 
الدوري الممتاز

● ألمادا

رحيل أسطورة الكرة الليبية 
وهداف كأس العرب »البسكي«

● علي البسكي



معظم  في  النهاية  خط  من  الكروي  الموسم  اقتراب  مع 
ليبيا  طيور  فيها  تعيش  التي  ــراف  ــت االح عالم  ــات  دوريـ
تجربة  بتقييم  الخاصة  الــرصــد  أعين  ــدأت  ب المهاجرة، 
إليه  أضــافــت  ــا  وم ــارج،  ــخ ال فــي  الليبي  الــاعــب  ــراف  ــت اح

وانعكست على المنتخبات الوطنية.
بأن  تقر  الــتــي  االحــتــراف  لعبة  ــواعــد  ق عكس  وعــلــى 
يصلح  العــب  إلنتاج  األول  الــرافــد  هي  المحلية  الــدوريــات 
الليبيين  الاعبين  جــل  أن  ــرى  ن ــخــارجــي،  ال لــاحــتــراف 
مستقر،  وغير  ضعيف  محلي  دوري  نتاج  بالخارج،  المحترفين 
انــدالع  منذ  الباد  بها  تمر  التي  العامة  الحالة  يعكس 
ألسوأ  وتطور  فبراير،   17 ــورة  ث عقب  السياسي  الــصــراع 

مستوياته إلى صراع أمني هدفه االستقطاب.
عدد  في  المحترفون  الاعبون  يعيشها  التي  التألق  حالة 
القوة  أن  تؤكد  تنافسية،  ــوى  األق الكروية  الــدوريــات  من 
المناسبة  المنظومة  تجد  لم  الليبية،  المواهب  لدى  الكامنة 
في  وتألقها  »المنتخب«،  الفرق  إطــار  في  قدراتها  لتسخر 
تفهم  صحية،  ــة  إداري بيئة  في  تعيش  أنها  يؤكد  الخارج 
الطاقات  وتوجيه  الجماعي،  واللعب  للعمل  الحقيقي  المعنى 

الفريق. لمصلحة 
محترفينا  مشوار  التقرير،  هذا  في  تستعرض  »الوسط« 
منهم  كل  قدمها  التي  واإلضافة  الكروية،  المهجر  باد  في 

لفريقه.

والعمالقة التاجوري 
إسماعيل  الاعب  تمكن  بعطائه،  ناديه  إدارة  من  اعترافًا 
سيتي  نــيــويــورك  بــنــادي  األول  الفريق  نجم  ــتــاجــوري،  ال
 U.S.« الدائمة  اإلقامة  بطاقة  على  الحصول  من  األميركي، 
وتصبح  األميركي،  الاعب  معاملة  ليعامل   ،»green card
دون  والــعــودة  والــخــروج  أميركا،  في  اإلقــامــة  حرية  لديه 

الحصول على تأشيرة.
بــالــدوري  المثالية  التشكيلة  ضمن  ُاختير  الــتــاجــوري 
الــدوري،  أساطير  عمالقة  رفقة  أسابيع،  لثاثة  األميركي، 
باستيان  واأللماني  فيتش  إبراهيمو  زالتان  السويدي  مثل 
جهوده  توج  حتى  ــي،  رون وايــن  واإلنجليزي  شفاينشتايغر 

بموسم استثنائي، حصل فيه على لقب األفضل في الفرق.
العبي  كل  على  ــشــرادي،  ال تــاجــوري  اسماعيل  ويتفوق 

الدوري االميركي الممتاز وياتي في المرتبة األولى 
آلي  نسبة  أعلى  وهــي   7.91 المتوقعة  أهدافه  بنسبة 
إسماعيل  يمتلك   ، ذلك  إلى  باإلضافة  ــدوري،  ال في  العب 
االميركي  ــدوري  الـ فــي  ــب  الع ألي  تسديد  معدل  أفضل 
عام  بداية  منذ  تسديدة   42 سدد  أن  بعد   ،)  MLS( الممتاز 

2018 ، مع 31 ٪ من 42 تسديدة كانت اهداف.

المنير
العبي  أعلى  من  المنير،  محمد  الليبي  الدولي  المحترف  بات 
فريقه  مع  قدم  أن  بعد  أجــرًا،  القدم  لكرة  األميركي  الــدوري 

فريقه  نتائج  تراجع  رغم  مميزًا،  موسما  سيتي،  أورالنــدو 
مباراة   23 منها  مباراة   26 المنير  لعب  حيث  البطولة،  في 

أساسيًا و3 مباريات كبديل، بواقع 2089 دقيقة.
أنجليس  لــوس  فــريــق  صــفــوف  إلــى  المنير،  وانــتــقــل 
مع  تبادلية  صفقة  في  سيتي،  أورالنــدو  من  قادمًا  األميركي 

البرتغالي جواو موتينيو.

الهوني سوبر
مــنــذ أن قـــرر حــمــدو الــهــونــي مــغــادرة فــريــق »غــروبــو 
الترجي  إلى  لينتقل  البرتغالي،  شافس«  دو  ديسبورتيفو 
ونصف،  لموسمين  يمتد  بعقد  الماضي  يناير  في  التونسي 
عند  األول  الرهان  فرس  أنه  سنة«  ـــ»24  ال صاحب  ويثبت 
في  العمل  يجيد  كاعب  سويقة«،  »بــاب  فريق  مسؤولي 

مركزي الوسط المهاجم والجناح األيسر.
األعلى  الاعبين  قائمة  تونسية  صحفية  تقارير  كشفت 

أجرًا في بطولة الدوري التونسي للمحترفين لكرة القدم.
ــرًا  أج األعــلــى  الاعبين  قائمة  الهوني  حــمــدو  ودخـــل 
االنتقاالت  موسم  في  سويقة  بــاب  لفريق  انضمامه  بعد 
أفيس  ديسبورتيفو  ــادي  ن من  قــادمــًا  الماضي  الشتوية 

البرتغالي.
فريق  العبي  أعلى  هو  الهوني  أن  إلــى  القائمة  وتشير 
دينار،  ألــف   100 يتقاضى  حيث  أجـــرًا،  التونسي  الترجي 
الفريق،  العبي  ــب  روات ضمن  األعلى  الرقم  وهــو  كراتب، 
النجم  العــب  كوناطي  عمر  عــن  ديــنــار  ألــف   20 وتفصله 

الاعبين  قائمة  مقدمة  في  يأتي  ــذي  ال الساحلي 
األعلى أجرًا في البطولة التونسية.

للفريق،  الــهــونــي  انــضــمــام  ومــنــذ 
هجومية  تكتيكية  بــمــهــام  وقــيــامــه 

إلى  جديدًا  لقبًا  الترجي  أضــاف  متميزة، 
بمئويته،  االحتفال  أسبوع  أثناء  خزائنه، 

التونسية،  السوبر  بــكــأس  ــوج  ت بعدما 
تغلبه  بعد  النادي،  تاريخ  في  الرابعة  للمرة 

دورًا  الهوني  ولعب   ،1-2 البنزرتي  على 
رئيسيًا في المباراة.

األسبوع  تونس،  بطل  مع  الهوني  ودخــل 
األندية  لبطولة  الذهبي  المربع  الماضي، 

األفريقية، ليقترب من الدفاع عن لقبه القاري.
مع  أهــداف  سبعة  تسجيل  في  الهوني  ونجح 

فريقه  على  اإلبقاء  في  ساهمت  الترجي،  فريق 
في منطقة الدفاع عن لقب الدوري.

ديباال الحاسم
الــعــرب«،  بـــ»ديــبــاال  الشهير  الــافــي،  مؤيد  ــدأ  ب

اتحاد  فريق  الجزائرية،  األندية  زعيم  مع  مسيرته 
صفقة  فــي  صفوفه  ــى  إل انــضــم  حينما  العاصمة، 

نادي  من  قــادمــًا  ونصف،  سنتين  لمدة  حر  انتقال 
الشباب السعودي، في 14 ديسمبر 2018.

لقب  لحسم  الفريق  مع  للمساهمة  الافي،  ويسعى 
من  العاصمة،  اتحاد  تاريخ  في  الثامنة  للمرة  ــدوري،  ال

مع  الثاث  النقاط  فارق  على  والحفاظ  الفوز  تحقيق  خال 
شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني.

فغادر  حضورها،  التهديفية،  الافي  مهارات  وسجلت 
وأحرز  بالفريق،  أساسي  كاعب  نفسه  وفرض  البدالء  دكة 
في  صدارته  على  للفريق  حافظت  حاسمة  ــداف  أه أربعة 

ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، في جولته الـ27.

بن علي المنقذ
المنافس  كروتوني،  ألعاب  صانع  علي،  بن  أحمد  الدولي 

بعد  مكانته  يسترد  اإليطالي،  الثانية  الدرجة  دوري  في 
متميزًا،  مستوى  يقدم  ــات  وب أشهر،   3 دامــت  إصابة 
فساهم  الهزيمة،  من  كروتوني  فريقه  أنقذ  أنه  حتى 
نحو  والــزحــف  الخطر  منطقة  من  الفريق  انتشال  في 

.»B المنطقة الدافئة في منافسات »السيريا

صولة والمحرق
األول  الفريق  العــب  صولة  محمد  الــدولــي  الليبي  ساهم 
مكنت  أهــداف،  سبعة  إحراز  في  المحرق  بنادي  القدم  لكرة 
الذهبي،  المربع  إلى  الدخول  من  البحريني  ــدوري  ال بطل 
الـ33  صاحب  الرفاع  المتصدر،  عن  فقط  نقاط  ثاث  بفارق 

نقطة.
انتقال  بعقد   2018 أبريل  في  المحرق  إلى  صولة  وانضم 

حر، لمدة سنة ونصف، ينتهي بنهاية الموسم.

صخرة الورفلي
إنجاز  تحقيق  أعــتــاب  على  الــورفــلــي،  سند  بــات 
فاز  ما  إذا  التائب،  ــارق  ط ســوى  له  يسبقه  لم 
بكأس  المغربي،  البيضاوي  الــرجــاء  فريقه  مع 

كلوب  فيتا  فريق  يلتقي  عندما  األفريقية،  الكونفدرالية 
الكونغولي، نهاية مايو المقبل.

سواء  الرجاء،  دفــاع  كقلب  قويًا  ــردودًا  م الورفلي  وقــدم 
التي  لألبطال،  زايد  كأس  خال  من  العربي  الصعيد  على 
من  األفريقي  الصعيد  أو  الذهبي،  المربع  إلى  فيها  ذهب 

خال كأس الكونفدرالية األفريقية .
الــرجــاء  ــى  إل الــورفــلــي  سند  الليبي  الــمــدافــع  وانــضــم 
سنة  لمدة  بعقد  طرابلس،  األهلي  نــادي  من  البيضاوي، 

على اإلعارة، مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

موهبة الهرش
في  العــب  أفضل  الهريش،  زكريا  الليبي  الشاب  ُاختير 
فريق  مــع  الــافــت  تألقه  بعد  المونتينغري،  ــدوري  ــ ال
ــدوري  الـ تــرتــيــب  قــائــمــة  يــتــصــدر  ــذي  الـ سوتييسكا 

المونتينيغري في جولته الـ29.
إلى  وانتقل   ،1998 مواليد  من  الهريش  أن  يذكر 
سبيل  على  الماضي  الصيف  المونينغري  سوتييسكا 
فريقه  مع  ــرز  وأح طرابلس،  األهلي  فريق  من  اإلعـــارة 
فرق  ترتيب  تصدر  في  ساهمت  ــداف،  أه أربعة  الجديد 

الدوري.

المعتصم و»أ«
فريق  وسط  خط  نجم  المصراتي،  المعتصم 
قضى  البرتغالي،  »ب«  غيماريش  فيتوريا 
والتي  األولى،  االحترافية  تجربته  على  عاما 
منافسات  ضمن  كبيرا  نجاحا  شهدت 
إال  البرتغالي،  بالدوري  الثانية  الدرجة 
بقبول  ناديه  إدارة  أبلغ  الاعب  ان 
المقدمة  االحترافية  ــعــروض  ال ــد  أح
الموسم  تصعيده  ــدم  ع حــالــة  إلــيــه، 
الــذي  »أ«  ــدرجــة  ال فــريــق  ــى  إل المقبل 
الممتاز  الـــدوري  منافسات  فــي  ينخرط 

البرتغالي.
ــة تــونــســيــة، أن  ــي ــر اعــام ــاري ــق وكــشــفــت ت
صفقات  أول  يكون  ربما  المصراتي  المعتصم 
االنتقاالت  موسم  في  التونسي  الترجي  فريق 
الفريق،  دفــاع  خــط  لدعم  المقبل،  الصيفية 
أفريقيا،  شمال  العبي  اعتبار  لبند  يخضع  باعب 

محليين.

السنوسي الهادي
تمضي  احترافية  تجربة  الهادي  السنوسي  ويخوض 
إلى  االتــحــاد  فريق  من  انتقاله  منذ  ناجحة  بخطى 
وقاد  لسنة.  اإلعــارة  سبيل  على  السعودي،  الجبلين 
من  أكثر  في  للفوز   »1984 »مواليد  الجبلين  السنوسي 
سلمان  بن  محمد  األمير  دوري  منافسات  ضمن  مباراة 
المجزل،  على  ضيفًا  السعودي  الجبلين  ويحل  القدم.  لكرة 
الـ34  باألسبوع  الرياضية  المجمعة  مدينة  ملعب  على 

لدوري الدرجة األولى السعودي.
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إنفجار القوة الكامنة للمحترفني تكشف عورات الكرة املحلية
القاهرة – عدنان النمكي

األندية األجنبية تنجح في تطويع موهبة الالعبين الليبيين لخدمة فريقها

التاجوري تفوق على نجوم عالميين 
في مقدمتهم إبراهيموفيتش

يوفنتوس فقد لقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996

في  يوفنتوس  نادي  أهــداف  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
بطولة  في  الفريق  عقدة  إلنهاء  المقبل،  الصيفي  الميركاتو 
سبورت«  ديللو  »كوريري  صحيفة  وذكرت  أوروبــا.  أبطال  دوري 
دوري  نهائي  ربع  من  الخروج  عقب  يوفنتوس  أن  اإليطالية، 
المقبل  للموسم  االستعداد  بدأ  أياكس،  أمــام  ــا  أوروب أبطال 

باستهداف صفقات جديدة، وفقا لـ»سكاي نيوز«.
الدفاع  في  يستهدف  اليوفي  أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 
مانوالس  وكوستاس  مدريد(  )ريال  فاران  رافائيل  مع  التعاقد 
وبول  مدريد(  )ريال  إيسكو  هناك  الوسط  في  بينما  )رومــا(، 

بوجبا )مانشستر يونايتد( وتانجي ندومبيلي )ليون(.
للحصول  يسعى  اليوفي  ــإن  ف الــهــجــوم،  خــط  ــي  وف
كييزا  وفيدريكو  )بنفيكا(  فيليكس  جــواو  خدمات  على 

)فيورنتينا(.
أبطال  دوري  لقب  على  يحصل  لم  يوفنتوس  أن  يذكر 

منذ  مــرات   5 النهائي  خسر  أنه  كما   ،1996 عام  منذ  ــا  أوروب
التتويج األخير.

العاقة  تدهور  من  إعامية  تقارير  حــذرت  آخــر،  جانب  على 
لمرحلة  ووصولها  وبوغبا،  يونايتد  مانشستر  مشجعي  بين 
اعتبره  بتصرف  الاعب  قيام  عقب  لــإصــاح«،  قابلة  »غير 

كثيرون مسيئا.
األخيرة  بالنسخة  "الديوك"  منتخب  مع  فاز  الذي  الاعب  وأثار 
عقب  الحمر"  "الشياطين  مشجعي  غضب  العالم،  كــأس  من 
ينضم  لم  كونه   ،0-4 بنتيجة  إيفرتون  أمــام  النادي  خسارة 
نهاية  في  العادة  تجري  كما  الحضور  لتحية  زمائه  باقي  إلى 

مباريات كرة القدم.
للمطالبة  مانشستر  داعمي  من  كثيرين  بوغبا  سلوك  ودفع 
الصيفية،  االنتقاالت  سوق  في  اإلسباني  مدريد  لريال  ببيعه 

وذلك مع تزايد التكهنات بانتقاله إلى الدوري اإلسباني.

إدارة  مــن  ــدو  ــال رون كريستيانو  طلب 
ــي، الــتــعــاقــد مع  ــال ــط يــوفــنــتــوس اإلي
ــدة  ــواع الــمــوهــبــة الــبــرتــغــالــيــة ال
ــوســـط الــمــهــاجــم  ــب الـ ــ الع
فترة  خــال  فيلكس،  ــواو  ج

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
"إيبوال"  صحيفة  وقالت 

بسرعة  الــصــاعــد  النجم  إن  البرتغالية، 
مطلوبا  بــات  بنفيكا،  فريق  في  الــصــاروخ 
قبل  من  ترشيحه  بعد  يوفنتوس،  في  بقوة 
العجوز"  "السيدة  إلى  انتقل  الــذي  مواطنه 
مدريد  ريــال  مــن  قــادمــا  الماضي  الصيف 
اللقب  بالفعل  يوفنتوس  وحسم  اإلسباني. 
اإليطالي،  الــدوري  من  التوالي  على  الثامن 

أجل  مــن  الــدعــم  مــن  مــزيــدا  يحتاج  لكنه 
لم  التي  أوروبــا،  أبطال  دوري  على  المنافسة 

يفز بها منذ عام 1996.
عمالقة  أنظار  عاما(   19( فيلكس  ولفت 
سيتي  ومانشستر  مــدريــد  ريـــال  أوروبــــا، 
الفرنسي،  جرمان  سان  وباريس  اإلنجليزي 
بما  سعره  صحفية  تقارير  قــدرت  حين  في 

يتراوح بين 100 و120 مليون يورو.
البرتغالي،  الــدوري  في  ظهورا   22 وخال 
كما   ،7 وصــنــع  هــدفــا   13 فيلكس  سجل 
»هاتريك«  ثاثية  يسجل  العب  أصغر  أصبح 
األرجنتيني  نجح  منذ  ــي،  األوروب ــدوري  ال في 
مع   ،2007 عــام  ذلــك  في  أغويرو  سيرخيو 

أتلتيكو مدريد اإلسباني.

رونالدو يطلب خليفته لـ »السيدة« العجوز

يوفنتوس،  مهاجم  ديــبــاال،  بــاولــو  األرجنتيني  استعرض 
في  األعلى  مثله  عن  وتحدث  وهــوايــاتــه،  حياته،  مشوار 
الفريق  فــي  بزميله  أيــضــا  مشيد  ــقــدم،  ال ــرة  ك مــاعــب 

كريستيانو رونالدو.
الصغار  المشجعين  من  العديد  رسائل  على  ديباال  ورد 
سبورت«  »توتو  صحيفة  عبر  العجوز،  السيدة  لفريق 

اإليطالية.
أعجبت  لقد  األعلى؟  »مثلي  األرجنتيني:  النجم  وقــال 
الهواء  على  يلعب  أشاهده  لم  ولكني  كثيرًا،  بريكيلمي 

مباشرة قبل ذلك، كما أنني أحببت رونالدينيو«.
التنس  مــارســت  أخـــرى؟  ريــاضــات  »ممارسة  ــاف:  وأضـ
أتحول  أن  قبل  قصيرة  لفترة  كان  ذلك  ولكن  السلة  وكرة 
كرة  ممارسة  بــدأت  عندما  صغيرًا  كنت  القدم،  كرة  إلى 
في  القدم  كرة  مدرسة  إلى  أذهب  كنت  أنني  حيث  القدم، 
ووضع  القدم  كــرة  ممارسة  وأردت  سنوات،   5 أو   4 عمر 
التضحيات  من  العديد  وقدمت  لــي،  وهــدف  كحلم  األمــر 

من أجل ذلك«.
العديد  ويملك  كبير  فريق  إنه  »يوفنتوس؟  وأكمل: 
أصبح  أن  لي  مــرٍض  أمر  وإنــه  صفوفه،  بين  األبطال  من 

جزًءا من هذه المجموعة".
الممتع  ومــن  كبير  بطل  إنــه  ــدو؟  ــالـ »رونـ وأردف: 
أن  حيث  الاعبين،  من  النوعية  هذه  بجوار  اللعب  دائمًا 

تبدو  الصعبة  األشياء  يجعل  كريستيانو 
الثابتة؟  "الكرات  وأتــم:  للغاية«.  سهلة 
التدريبات  مــن  الكثير  يحتاج  األمـــر 
ــة إلــى  ــاإلضــاف ــة، ب ــب ــرغ واإلصـــــرار وال
وهذا  عديدة  بمحاوالت  القيام  ضــرورة 

هو السر".

ديباال: كرستيانو بطل 
يروض الصعاب

السيدة العجوز تحاول »فك العقدة« ببوغبا وإسكو

الفنية  اللجنة  عليها  تشرف  التي  التنشيطية  التايكوندو  بطولة  اليوم  تنطلق 
بالمدينة  الوطنية  المنتخبات  بقاعة  التايكوندو،  لرياضة  الليبي  العام  باالتحاد 

الرياضية بطرابلس في تمام الساعة الثالثة مساء.
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  خال  من  للعبة،  الليبي  االتحاد  وحدد 
االجتماعي »فيسبوك«، الفئات العمرية التي سيتم التنافس فيما بينها بالبطولة، 

هي: تحت 8، و10، و12، و14، و18، و30، وفوق 30 عامًا.

اليوم.. التايكوندو ينظم 
بطولة في طرابلس

أثقال ليبيا في القاهرة وعينها على طوكيو
أكد رئيس االتحاد الليبي لرفع األثقال، منار الدين الشلي، 

أن المنتخب الوطني استفاد كثيرًا من معسكره الذي أقامه 
في مصر، واستمر لعشرة أيام، قبل خوض غمار منافسات 

بطولة أفريقيا، التي انطلقت أمس في القاهر.
ويشرف على تدريب المنتخب الليبي لرفع األثقال، 

المدرب النمساوي ماجد سامة، ومساعده الوطني 
محمد الشتيوي، واإلداري أبوبكر الدوكالي، وبمشاركة 

الرباعين معراج الطبال وأحمد أبوزريبة وإحسان شابي 
وعبداهلل العقوري وعمر العجيمي.

ويسعى المنتخب الليبي خال البطولة إلى تحقيق 
األرقام المؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020.

األفريقية،  األلعاب  دورة  في  الليبية  للمشاركة  المعايير  وضع  لجنة  عقدت 
بديوان  الثالث  الدوري  اجتماعها  الجاري،  العام  صيف  بالمغرب  ستقام  التي 

اللجنة األولمبية الليبية، وحضر االجتماع كل األعضاء.
وفق  تعمل  اللجنة  إن  الزنكولي،  خالد  المهندس  اللجنة،  رئيس  وقال 
من  كافٍ  بوقت  جاهزًا  شيء  كل  وسيكون  المحدد،  الزمني  البرنامج 

مشاركتنا في األلعاب األفريقية«.
أخرى  فرصة  منحنا  ناجحة،  مشاركة  »لضمان  الزنكولي:  وأضاف 
وفق  المشاركة  بشأن  اللجنة،  مخاطبات  على  ترد  لم  التي  لاتحادات 
المعايير، في بطولة األلعاب األفريقية التي تستضيفها المغرب، التي تؤهل 

لأللعاب األولمبية في عدد من الرياضات، في مقدمتها كرة القدم«.
الخميس،  اليوم  سيكون،  المقبل  االجتماع  أن  إلى  الزنكولي،  وأشار 
والتي ستشارك،  المستهدفة  االتحادات  الليبية، مع  األولمبية  اللجنة  بديوان 
األلعاب  المشاركة في  أبدت موافقتها على شروط  التي  االتحادات  بأن  علمًا 

األفريقية، هي سبعة اتحادات.
الرياضية  المعدات  من  التأكد  على  العمل  »سيتم  بالقول:  واختتم 
بشأن  والتنسيق  األفريقية،  األلعاب  لدورة  المنظمة  الدولة  ستوفرها  التي 
عبر  والتبليغ  الوطنية  والمنتخبات  الليبيين  الرياضيين  تسجيل  ترتيبات 

منظومة التسجيل للدورة«.

»األولمبية« تحسم مع االتحادات المشاركة في األلعاب األفريقية

● بوجبا

● رونالدو

● الهوني● التاجوري
● بن علي
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فعلت بالعملية السياسية؟

يوقفها وهي تدخل أسبوعها الرابع؟؟

يتفق المجتمع الدولي على إيقافها؟

سيتمركز طرفاها في حالة توقفها؟

اتسم الموقف الدولي بالبرود تجاهها؟

سيكون الضع في البالد ما بعدها؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

»أنت تسبح على 
مسؤوليتك«
جمعة بوكليب

 كل شيء  

القيام بجولة في القنوات والمواقع  قبل أن أسلم قيادي للنعاس، كل ليلة، أحرص على 
بحراسة  آلهة  قبل  من  مكلف  خفير،  وكأنني  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  اإلخبارية 
الدنيا، وباالطمئنان على استتباب أمن العالم، وراحة من يعيش به من عباد. أحيانًا، يعنُّ 
تتبع ما ينشره، في  إلى  أنعطف  ، أن  انتهاء جولتي اإلخبارية  الفضول، بعد  لي، بدواعي 

صفحاتهم من تعليقات وإدراجات، أصدقائي الواقعيين، واالفتراضيين.
هناء  الشاعرة  صفحة  في  منشورة  فوتوغرافية،  صورة  الليلة،  تلك  اهتمامي،  لفت 
بحر،  شاطئ  على  التقطت  صدأ،  يعلوها  معدنية،  لوحة  على  تحذيري  إلعالن  المريض، 

مجهول الهوية. التنبيه، أو التحذير باألصح، كتب باللغتين 
العربية واإلنجليزية، الفتًا اهتمام من يود السباحة في البحر، 
وذلك  عمله،  مسؤولية  تحمل  إلى  يقع،  أين  نعرف  ال  الذي 
التحذير: »ال يوجد منقذ أنت  لعدم توافر منقذ. وهذا نص 

تسبح على مسؤوليتك«.
كبير،  ببنط  كتبت  منقذ«  يوجد  »ال  منه:  األول  الجزء 
من  الثاني  الجزء  اإلنجليزية.  باللغة  ترجمة  وتحته  وواضح، 
التحذير: »أنت تسبح على مسؤوليتك« كتبت تحت الترجمة 
وتحته  أقل،  أصغر، ومساحة  وببنط  األول،  للجزء  اإلنجليزية 

الترجمة اإلنجليزية.
ناشرته  أن  هو  التحذير،  صــورة  في  اهتمامي،  شد  ما 
حالة  في  فيه  البالد  تعيش  وقــت  في  نشره  إلــى  عمدت 
وفي  القتال،  جبهات  في  بالناس  الموت  ويتربص  احتراب، 
الشوارع، والبيوت، والمزارع.. إلخ. أضف إلى ذلك، أن اإلعالن 
يحمل في طياته معانيَ أخرى كثيرة. فأنت كقارئ ال تعرف 
الدائرة،  الحرب  بحر  السباحة في  يحذرك من مغبة  إن كان 
تدري  وال  مقيتة.  أو خسارة  محقق،  موت  من  منقذ  ال  حيث 
التواصل  إن كان يحذرك من مغبة السباحة في بحر مواقع 
محتمل.  غرق  من  نفسك  على  تجنيه  قد  وما  االجتماعي، 
هناك أيضا احتمال بلفت نظر القارئ إلى مغبة السباحة في 
أو بحار أخرى عديدة، بدون أخذ  الحياة،  أو بحر  الغرام،  بحر 
الحيطة، والحرص على توفير طريق للعودة سالمًا. لكن كل 
تلك األشياء في »كوم«، وتحملك المسؤولية، التي يحرص 

على تذكيرك بها التحذير، في »كوم« آخر.
مسؤواًل،  المرء  يكون  أن  تعني  الشخصية  المسؤولية 
عن كل ما يتخذ من قرارات، وعما يقوم به من أعمال، وما 
المسؤولية  هذه  وسلوك.  وتصرفات  أقوال،  من  عنه  يصدر 
الشخصية، إدراك ووعي. وفي رأيي، هي ما يميز األفراد عن 
بعضهم بعض، وهي، تحديدًا، ما يجعل من البني آدم كائنا، 
عاقاًل، مسؤواًل، محترمًا لنفسه ولغيره من البشر، أو كائنًا ال 

يختلف عن ذوات األربع إال بميزة قدرته على النطق.
خالل أحداث الحرب الدائرة، أخيرًا، تحولت مواقع التواصل 
تلتزم  ال  أخــرى،  حرب  ميادين  إلى  ليبيا،  في  االجتماعي، 
أصحابها  يبالي  وال  أخــالق،  أو  بقيم  تعترف  وال  بمواثيق، 
الحزام،  تحت  الضرب  تحرم  التي  بالقوانين  أو  باألعراف 
جميع  في  تتناثر  نيرانها  وشظايا  ضارية،  حرب  وببساطة، 
من  األسوأ  عاٍص.  أو  وكافر  مؤمن  بين  تفرق  وال  الجهات، 
ضحاياها،  أول  كان  الحروب،  ككل  الحرب،  هذه  أن  ذلك، 
الشخصية،  المسؤولية  غياب  رأيي،  في  وثانيها،  الحقيقة. 
شخصية  وآراء  أحكام،  إصدار  في  واالستسهال  واالستعجال 
على أناس آخرين، تضع أصحابها أنفسهم تحت طائلة عقاب 

القانون.
المسؤولية الشخصية، قبل أن تكون دعوة للمرء بضرورة الحرص على نفسه، بتجنيبها 
مواقع الضرر، هي، أيضًا، دعوة له بتفادي إحداث ضرر، يمكن تجنّبه، ألشخاص آخرين، 
من معارفه أو من غيرهم. وبالتالي، فإن الكتابة على صفحات مواقع التواصل االجتماعي، 
بقصد إحداث ضرر بآخرين، دون جناية اقترفوها سوى مخالفتهم في الرأي، أمر أصحابه 

في حاجة إلى وقفة، في غاية الجدّية، مع أنفسهم.
أبواق  مجرد  هؤالء  من  عديدين  أن  هي  مواجهتها،  من  لنا  مفر  ال  التي  والحقيقة 
مأجورة، تعتاش على ما تقوم به من أعمال، من وراء حجاب، خشية القانون، وبالتالي، فإن 
مهمتهم هي اإليذاء والتشويه والتضليل، لصالح من يدفعون لهم. لكن تأثير هؤالء على 
ما يحدث في مواقع التواصل االجتماعي شديد السلبية، ألنهم يحولون صفحات النقاش 

والحوار إلى مواقع تفتقر للصدق، والتحلي بروح المسؤولية، واجبة االلتزام، في أي حوار.
هناك أغلبية صامتة، غائبة أصواتها، عما يدور من نقاش وحوار فيما يحدث في ليبيا 
من أحداث طيلة السنوات الماضية. هذه األغلبية، في رأيي، لها وجهة نظر مخالفة، وهي 
أنها ترفض االعتراف بالعملة المتداولة بوجهيها. إنها ال تقبل بوجود ميليشيات مسلحة، 
تثقل كاهل البالد والعباد بأعبائها وتصرفاتها غير الخاضعة للقانون، وفي نفس الوقت 
ترفض أن ترى البالد، بعد كل ما عانته من ويالت، تعود من جديد مرغمة إلى القبول 
بعودة »معسكر باب عزيزية«، آخر، وما يمثله في الذاكرة الليبية من آالم تحتاج لعقود 
صناديق  عبر  الفرصة،  لها  أتيحت  حين  األغلبية،  هذه  جراحها.  تندمل  كي  الزمن  من 
االنتخابات، مرتين، عبرت عن نفسها بقوة، واختارت، بديمقراطية، وبكامل المسؤولية، 

الطريق الذي تريد لبالدها السير فيه، في قادم السنين.

حرب العاصمة

1951/12/24 الدستور  من بعد اجتماعات ومناقشات ُأعلن يوم 
بين  يجمع  فيدرالي،  نظام  على  الثالثة  ليبيا  أقاليم  وتوافقت 
تسمى  ــزان«  وف برقة  »طرابلس،  الثالث:  الليبية  الواليات 
أمير  السنوسي  إدريس  ومبايعة  المتحدة،  الليبية  بالمملكة 
سنة.   11 قرابة  النظام  بهذا  العمل  واستمر  عليها،  ملكًا  برقة 
 –  1963( فكيني  الدين  محيي  حكومة  وأعلنت  الدستور  وعدل 
1963 الذي تصادف أنه  26 أبريل  1964(، في مثل هذا اليوم، 
وقيام  البالد  وحدة  المبارك،  رمضان  شهر  من  الثامن  اليوم 
الليبيون  واستقبل  االتحادي.  النظام  وإلغاء  المركزي  النظام 
قيل  ولقد  البالد.  أنحاء  كل  في  عارم  بفرح  التاريخي  العمل  هذا 
القرار، ولكنه من  اتخاذ هذا  التي كانت وراء  الدوافع  الكثير عن 
إيرادات  تدفق  ومع  مهمة،  وطنية  خطوة  حينها  كان  شك  دون 
العالم  لها  شهد  ونهضة  استقرار  بسنوات  ليبيا  نعمت  النفط 

تجمعنا. عقالنية  ورؤية  نظر  بُعد  إلى  بالدنا  أحوج  أجمع.ما 

الجامعة تبارك وحدة البالد

ليبيا األمس

 ناشرته عمدت 
إلى نشره في وقت 
تعيش البالد فيه 
في حالة احتراب، 
ويتربص املوت 

بالناس في جبهات 
القتال، وفي 

الشوارع، والبيوت، 
واملزارع

كأنني خفير، 
مكلف من 

قبل آلهة 
بحراسة الدنيا، 

وباالطمئنان على 
استتباب أمن 

العالم، وراحة من 
يعيش به من 

عباد

على مدار عشرة أيام، تنافس األطفال وطالب المدارس بجالو في إبراز 
مواهبهم وقدراتهم، أمام أهاليهم وحضور مهرجان النّور الثقافي لألطفال، 
الذي أقامته جمعية اللبة النسائية احتفااًل بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وخالل فعاليات المهرجان خطف األطفال األنظار بمالبسهم التقليدية 
الملونة، وبابتسامات شفاههم وعيونهم الساحرة، وهم يؤدون مختلف 
الفقرات الفنية والموسيقية، بينما أبدعت أيديهم رسومات معبرة تخلد 

الجمال في أبهى صوره. والعروض التي أقيمت في دار العرض بجالو كانت 
بمشاركة نحو 20 مدرسة بمراقبة التعليم، وسط حضور كثيف من األهل 
واألصدقاء ومختلف الجهات المنظمة والداعمة للنشاط المدرسي. »فكرة 
المهرجان جاءت ترفيهية للطالب والطّفل بصفة خاصة والتي تساعدهم 

في اإلبداع والفن أماًل منا في إنتاج جيل مثقف يبدع ويشارك في مسابقات 
محلية ودولية عن طريق تدريب وتشجيع الطفل بمدينة جالو«، هكذا عبرت 

مديرة الجميعة مبروكة شحات.

األطفال يلونون
سماء جالو بالجمال

عبّـرت الفنانة المصرية، منة فضالي، عن انزعاجها 
من تعليقات متابعيها المسيئة، عبر صفحتها بتطبيق 

»إنستغرام«. ونشرت منة على حسابها رسالة جاء فيها: 
»أي تعليق غير الئق وإهانة مش هسكت دي صفحتي 

وأنا حرة أنزل فيها اللي أنا عايزاه مادام مش بغلط 
في حد.. للصبر حدود يا حلوين«.

ويأتي ذلك بعدما نشرت بعض المواقع إشاعة 
تقول إن األزهر طالب بمحاكمة منة فضالي 

بسبب نشر صورها عارية وبيعها على 
اإلنترنت، وأنه تم بالفعل بيع 18 
مليون نسخة منها. وفي تصريح 

إعالمي أبدت منة غضبها 
وحزنها الشديد لمثل هذه 
الشائعة، وقالت إن الصور 

التي تتداولها هذه المواقع 
هي نفسها التي ظهرت 

بها في عيد ميالدها منذ 
أكثر من عامين وأثارت 

ضجّة، وسبق أن أوضحت 
أنه جرى تدبير مكيدة 
لها ولم تكن بوعيها 

عند التقاط تلك الصور، 
كما أنها كانت ترتدي 

فساتين عادية ومناسبة 
أليّ فتاة في مثل عمرها 
ولم تكن عارية. وأنهت 
بالقول : »ارحموني من 

اإلشاعات«.
ويعرض حاليًا لمنة 

مسلسل »قيد عائلي«، الذي 
تقوم ببطولته مع الفنان الكبير 

عزت العاليلي وبوسي وميرفت أمين 
ومحمد رياض وصالح عبد اهلل 

وميرنا وليد.

 منة فضالي
تهدد متابعيها

أقوالهم

»لو كان لدينا موقف دولي موحد كان 
يسساعد الليبيين كثيرًا

المبعوث األممي إلى ليبيا«.

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

»إن األزمة الليبية التي ما فتئت 
تتصاعد وتتفاقم، كان لها أثرها على 

القضية الفلسطينية«.

وزير الشؤون الخارجية الجزائري
صبري بوقادوم

»ال تزال الحكومة البريطانية 
تشعر بقلق عميق إزاء االشتباكات 

المستمرة في طرابلس وارتفاع عدد 
الضحايا المدنيين«.

وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني
مارك فيد

»يجب وقف إطالق النار في ليبيا 
والعودة إلى عملية الحوار واستئناف 
المفاوضات السياسية برعاية األمم 

المتحدة«.

نائب وزير الخارجية الروسي
سيرجي فيرشينين

حادث غامض يعترض 
»سبايس إكس«

رصدت شركة »سبايس إكس« ووكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( حادًثا غامضًا، 

السبت، خالل تجربة على األرض في كاب 
كانافيرال للمركبة »كرو دراغون«، التي 
يفترض أن تحمل رواد فضاء أميركيين 

إلى محطة الفضاء الدولية بحلول نهاية 
السنة. وقال ناطق باسم »سبايس 

إكس«، »أجرت سبايس إكس سلسلة 
من التجارب على المركبة التجريبية كرو 

دراغون في موقع كاب كانافيرال. وقد 
جرت التجارب األولى بشكل طبيعي، إال 

أن التجربة النهائية انتهت على خلل في 
موقع التجارب«.

هل يتعلق األمر بانفجار؟ رفض الناطق 
ووكالة الناسا التعليق على األمر. إال 

أن مصورًا من موقع »فلوريدا توداي« 
اإللكتروني صور دخانًا أسود فوق كاب 

كانافيرال. واكتفى رئيس الناسا جيم 
برايدنستاين بالقول إن الوكالة لم تتبلغ 

بـ»الخلل«. وأضاف: »نجري التجارب بهدف 
استخالص العبر والقيام بالتعديالت 

الضرورية حتى يتقدم برنامج الرحالت 
التجارية بآمان«.

مهرجان تايالندي لفهم 
ا فوائد القنب الهندي طبًيّ
للقنب  بوريرام«  »بان  مهرجان  اختتم 
هذا  ويأتي  األحد،  تايالند،  في  الهندي 
استخدام  البالد  تشريع  ظل  في  العام 

طبية. ألغراض  الماريغوانا 
األول  البلد  تايالند  وأصبحت 

يشرع  الذي  آسيا،  شرق  جنوب  في 
طبية  ألسباب  الماريغوانا  استهالك 
إلى  بذلك  وانضمت  الماضي،  العام 

كندا  منها  البلدان  من  مجموعة 
األميركية. الواليات  ونصف  وأستراليا 

السوق  تصل  أن  المتوقع  ومن 
في  المليارات  عشرات  إلى  العالمية 
التنفيذ  لكن  سنوات،  عشر  من  أقل 

جعل  التايالندي  للقانون  البطيء 
تتراجع. السكان  لدى  الحماس  موجة 

الحماس،  ذلك  إعادة  وبهدف  لذلك، 
فيما  النبتة،  فوائد  سياسي  حزب  أيد 

التي  واللجان  المؤتمرات  انتشرت 
أنحاء  في  الماريغوانا  موضوع  تتناول 

تايالند.
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