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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

طقوس رمضانية
رغم الغالء

ص 5

ارتفاع

فضاء

تحدّث رئيس وكالة ناسا للعلوم 
والفضاء جيم بريدنشتاين عن المصير 

الذي سيُواجه كوكب األرض ويكتب 
ر، خالل كلمته في مؤتمر  نهايته. وحذَّ

الدفاع عن الكواكب، التابع لألكاديمية 
الدولية للمالحة الفضائية في ماريالند 
بالواليات المتحدة األميركية، من نيزك 

مدمر سيضرب األرض في المستقبل 
القريب، مؤكدًا أهمية حماية الكوكب 

من الدمار الذي قد تتسبب فيه النيازك، 
وأشار إلى خطورة األمر وأنه ليس خياليًا 

كما يدعّي البعض .

رجّح استطالع أجرته وكالة »رويترز« أن 
تظل أسعار النفط مرتفعة هذا العام، إذ 

من المتوقع أن يستمر شح اإلمدادات 
نتيجة لقرار الواليات المتحدة إنهاء 

االستثناءات الممنوحة لبعض مستوردي 
نفط إيران وأن تبقي أوبك على قيود 

اإلنتاج. وتوقع االستطالع الذي شمل 31 
اقتصاديًا ومحلاًل أن يبلغ متوسط سعر 

برنت هذا العام 68.57 دوالر للبرميل 
بزيادة أكثر من %2 عن التوقعات في 
استطالع مارس البالغة 67.12 دوالر.

طن 145,4
ذهب

إجمالي حجم مشتريات المصارف 
المركزية في الربع األول.

نفط

محليات

دمار

قريبا في ليبيا
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ياسمني صبري ضمن 
١٠ نجوم مصريني 

»MBC«على
في رمضان

هل تضع الحرب أوزارها من بوابة دول الجوار؟
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االعتمادات املستندية تفتح جبهة صراع في »املركزي«

رحيل األديب الدبلوماسي الليبي أحمد إبراهيم الفقيه

 الزاهد
ضرب إمبراطور اليابان أكيهيتو نموذجًا 
الفتًا في زهد المناصب، ولم 

يعاند عناء الجسد وحركة 
التاريخ حين أصبح أول 

حاكم ياباني يتنازل عن 
العرش منذ قرنين.

كان الرجل صريحًا مع 
نفسه وشعبه -وهو 

الحاكم المحبوب- حين 
أقر منذ ثالثة أعوام 

بعدم قدرته على 
مباشرة الحكم بعد 

جراحتين خطيرتين.
قرر اإلمبراطور أن 

يغادر سلطته الرمزية 
في بالد الشمس 
ليودعه  المشرقة، 

شعبه بمزيج من الحب 
واإلكبار، ولسان حال 

مواطنيه »نرجو أن يكون 
اإلمبراطور القادم قريبًا منا 

نفسها«. بالطريقة 
إنه درس ياباني جديد، 
يضاف إلى دروس طالما 

أبهرتنا بها بالد التكنولوجيا 
والمعرفة اإلنسانية، لكن هذه 

المرة في »زهد الكراسي«.

دبلوماسية الهاتف.. هل توقف إطالق النار؟
شهرها  طرابلس  العاصمة  حرب  دخول  قرب  مع 
األول، ووسط مراوحة الوضع الميداني الذي ال يزال 
للقيادة  التابعة  الجيش  يشهد كرًا وفرًا بين قوات 
وارتفاع  الوطني،  الوفاق  حكومة  وقــوات  العامة 
جريحًا  و1822  شخصًا   376 إلى  القتلى  حصيلة 
كان  العالمية-  الصحة  منظمة  تقديرات  -حسب 
التطور البارز الذي سجله المشهد الليبي هو »الحراك 
الذي  المكالمات  دبلوماسية  عبر  الدؤوب  الدولي 
والحيلولة  الليبية  األزمة  لمحاصرة  يوم  يتطور كل 
دون تحولها إلى حرب أهلية عمودية شاملة«، وهو 
حراك يقول مراقبون إنه يكاد ينجح في تحقيق هدنة 

غير معلنة، ربما تسبق شهر رمضان.
تعزز ذلك مع تضارب الروايات والمعلومات بشأن 
الوضع الميداني، والذي ال يزال يشهد كرًا وفرًا على 
مختلف محاور القتال، إذ تقول قوات القيادة العامة 
إن »العمليات في كافة المحاور تسير بشكل جيد، 
الفرناج  منطقتي  نحو  منظم  بشكل  تتقدم  وإنها 
عمليات  غرفة  تقول  المقابل  في  الدين«،  وصالح 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الغضب«  »بركان  عملية 
والوسطى  الغربية  العسكرية  بالمنطقة  قواتها  إن 
القيادة  لقوات  تابعة  عمليات  غرفة  على  سيطرت 

العامة في محور إسبيعة.
العاصمة طرابلس  الدائرة جنوب  الحرب  وألقت 
استنفار  عن  أنباء  بعد  سرت،  مدينة  على  بظلها 
أمني في مداخلها الجنوبية والشرقية وانتشار لقوات 
تابعة لسرية الشرطة العسكرية وقوة حماية سرت 
وأفراد األمن والمرور، بعد تداول أنباء حول نية قوة 
مدينة  دخول  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش  من 
بينما  تتواجد بها قوات حماية سرت«،  التي  سرت 
تفاقم الوضع اإلنساني جراء االشتباكات، إذ أعلنت 
ألفًا و900، وهو  المنظمة الدولية للهجرة عن 38 
باألمم  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  دفع  ما 
المتحدة، ميشيل باشيليت، إلى الدعوة إلقامة ممر 
آمن بشكل عاجل داخل طرابلس إلدخال المساعدات 
منطقة  بمغادرة  للمدنيين  والسماح  الليبيين  إلى 
لشؤون  العليا  المفوضية  أعلنت  حين  في  الصراع. 
الالجئين أن هناك أكثر من 3300 شخص في وضع 

خطر وعالقين في مراكز احتجاز قريبة من المعارك.
ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  مساعدة  وحــذرت 
»خطورة  إلى  نبهت  التي  ريبيرو،  فالي  دو  ماريا 
األوضاع اإلنسانية في العاصمة طرابلس مع اندالع 

الرابع من أبريل، مشيرة إلى احتمال  المعارك منذ 
»تدهورها«.

وأضافت مساعدة مبعوث األمم المتحدة المعنية 
نرى  »حين  اإلنسانية،  المساعدة  بملف  باألخص 
لمناطق  عشوائيًا  وقصفًا  جوية  وسائل  استخدام 
مأهولة بكثافة مثل ما حصل األسبوع الماضي، فمن 

الصعب أن نكون متفائلين«.
األهم  التطور  كان  الدبلوماسي،  الصعيد  على 
وزارة  في  مسؤول  تصريحات  هو  مراقبين-  -وفق 
بأن  هويته،  عن  يكشف  لم  األميركية،  الخارجية 
مسؤولين أميركيين يجرون مشاورات مع مجموعة 
واسعة من القادة الليبيين وشركاء دوليين للضغط 
المجلس  رئيس  وإعادة  االستقرار  تحقيق  أجل  من 
الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة 

المشير خلفية حفتر مجددًا إلى طاولة المفاوضات.
المسؤول األميركي ذكر، لقناة الحرة، أن الواليات 
الممثل  بها  يقوم  التي  الجهود  تدعم  المتحدة 
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  الخاص 

إلى  الليبية  األطراف  داعيًا  األممية،  الدعم  ومهمة 
»العودة سريعًا إلى الوساطة التي تقوم بها األمم 
المتحدة، والتي يتوقف نجاحها على وقف إطالق النار 

في طرابلس وحولها«.
الجدل  مسار  على  نوعي  تطور  في  ذلك  يأتي 
الواسع الذي أحدثته المكالمة الهاتفية بين الرئيس 
عشر  التاسع  في  وحفتر  ترامب  دونالد  األميركي 
الجارية  »الجهود  تناوال  والتي  الماضي،  أبريل  من 
لمكافحة اإلرهاب والحاجة إلحالل السالم واالستقرار 
هذا  وفي  األبيض،  للبيت  بيان  ليبيا«–بحسب  في 
السياق ترددت تسريبات عن تناقض بين موقفي 

البيت األبيض ووزارة الخارجية األميركية.
ويرى اإلعالمي، محمود شمام، أن »دبلوماسية 
إلى  منوهًا  الدولي«،  الحراك  هذا  تقود  المكالمات 
صدمة  امتصاص  في  نجحت  الوفاق  »حكومة  أن 
ترامب التي وصفتها حينذاك بأنها )حقنة( ال نعرف 
مفعواًل لها«، ومعتبرًا أن هذه الصدمة »جاءت نتيجة 
واإلمارات  ومصر  السعودية  لدبلوماسية  مباشرة 

تصدى لها الوفاق بدبلوماسية مقاربة قادتها تركيا 
وقطر بمباركة إيطاليا وتونس والجزائر«.

التوازن  لنقطة  الليبية  األزمة  »إعــادة  إن  وقال 
شجع إيطاليا ومالطا وتونس والجزائر على تنشيط 
نفسه  الوقت  في  يستبعد  وال  دبلوماسيتهم«، 
أو  الحلفاء  البحث عن  الدولي في  أن يبدأ »التحرك 
استمر  ما  إذا  الحرب  معسكري  كل  داخل  الخلفاء 

التعنت«.
وفي اتصال هاتفي األحد الماضي مع السراج، قال 
إنه »سيسخر  إردوغان  رجب طيب  التركي  الرئيس 
الشعب  على  المؤامرة  لمنع  بــالده  إمكانات  كل 
الليبي«، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه »الحكومة 
الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني«. وفي 
عضو  قال  السراج  مع  الماضي  الثالثاء  آخر  اتصال 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ األميركي، 
ليندسي غراهام، )جمهوري( إنه »من المهم أن تعزز 
ليبيا  في  سياسي  بحل  التزامها  المتحدة  الواليات 
لالستيالء  طرف  أي  يبذلها  التي  الجهود  وترفض 

العسكري«.
بعثتها  رئيس  المتحدة  األمــم  مبعوث  وجــدد 
للدعم في ليبيا، غسان سالمة، في تصريحات األحد 
داخل  الدولي  االنقسام  حالة  من  شكواه  الماضي 
مجلس األمن ما تسبب في فشل التوصل إلى قرار 
من  الرابع  منذ  طرابلس  في  الدائرة  الحرب  بشأن 

أبريل الجاري.
وفيما يبدو أنه دخول الكويت على خط األزمة، 
تعهّد الشيخ جابر الحمد الصباح، بدور لبالده في 
العربي  العضو  البلد  وباعتبارها  األمــن،  مجلس 
الذي  »الدور  الكويت  أمير  أكدّ  األمن،  مجلس  في 
على  الهجوم  إليقاف  األمــن  مجلس  في  ستلعبه 

طرابلس«.
على الصعيد الداخلي، ظل كل معسكر يتمسك 
بموقفه، إذ يقول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج إن أي حديث عن وقف 
القوة  بانسحاب  يرتبط  أن  »يجب  النار  إطــالق 
المعتدية والعودة من حيث أتت«، وهو األمر المؤكد 

أن ترفضه قوات الجيش التابعة للقيادة العامة.
للشأن  المتابعين  عديد  يرى  األجواء  هذه  وفي 
الليبي أنه ال خيار في النهاية إال العودة للمفاوضات 
كطريق وحيد إليقاف الحرب، كخطوة أولى، يعقبها 
الجديدة ألي  واألسس  القوات  تمركز  مسألة  بحث 

مفاوضات بين األطراف.

< قوات تابعة لحكومة الوفاق خالل اشتباكات في منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس في 12 أبريل 2019.                                 »فرانس برس«

 »صندوق النقد« يطالب ليبيا بضبط سعر الصرف

القرار  صناع  الدولي  النقد  صندوق  دعا 
الحكومية  اإلعانات  خفض  إلى  ليبيا  في 
ضبط  ــادة  وإع الضرورية  غير  والنفقات 
لكن  اقتصادها  ــالح  إلص الــصــرف  سعر 
بعد  المستمرة  األمنية  االضــطــرابــات 
طرابلس  في  األخير  العسكري  التصعيد 

أبرز ما يواجه مساعي اإلنعاش.
إجراًء  الوطني  الوفاق  حكومة  واتخذت 
عندما  الماضي  سبتمبر  في  إصالحيًا 
النقد  معامالت  على  ــا  رســومً فرضت 
تقييم  الخطوة  تلك  أعــادت  إذ  األجنبي، 
هذه  مثل  في  الــدوالر  أمام  الدينار  سعر 
مقارنة  دنانير   3.9 نحو  إلى  المعامالت 
 1.4 نحو  يبلغ  كان  الذي  الرسمي  بالسعر 
دينار للدوالر، ما تسبب في انخفاض سعر 
دينار   5.10 إلى  الموازية  بالسوق  الدوالر 

للدوالر.
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  ويقول 
السراج إن اإلصالحات االقتصادية أدت إلى 
تقليص العجز، والتراجع التدريجي للتدهور 
المواد  أسعار  وانخفاض  الدينار،  سعر  في 
األساسية، الفتًا إلى أّن تلك »مرحلة أولى 

تتبعها مراحل متفق بشأنها«.
لكن مدير إدارة الشرق األوسط وشمال 
النقد  بصندوق  الوسطى  وآسيا  إفريقيا 
في  الثالثاء،  طالب  أزعور  جهاد  الدولي، 

حوار مع مجلة »لو جون آفريك« الفرنسية 
على  اقتصادية  إصالحات  عــدة  بــإدراج 
المدى القريب قائاًل »يتعين عليها خفض 

اإلعانات والنفقات غير الضرورية«.
الدولي  النقد  المسؤول بصندوق  ودعا 
إلى تحقيق االستقرار في سعر الصرف من 
بأسعار  الرسمي  السعر  إعادة ضبط  خالل 
»اإلشكالية  قال  لكنه  السوداء«  السوق 

الحقيقية اآلن في االضطرابات األمنية في 
ليبيا التي لم تتوقف«.

وفي نهاية يناير الماضي، رأى المبعوث 
األممي إلى غسان سالمة خالل مقابلة مع 
أن  الفضائية  الوطن«  روحها  »ليبيا  قناة 
الدينار«،  صرف  سعر  في  تحسنًا  »هناك 
لكنه اعتبر أن »اإلجراءات التي تم اتخاذها 

غير كافية«.

طرابلس–الوسط

حرب طرابلس تدخل أسبوعها الخامس والرهان على »هدنة غير معلنة«

الدوري »46« يترقب 
مصيره وسط

طبول الحرب

طرابلس–واشنطن–عواصم–الوسط

اجتماع بنغازي يحدد 
مصير الدوري املمتاز

طرابلس - الصديق قواس
يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 

الليبي برئاسة عبد الحكيم الشلماني 
اجتماعا مهما، اليوم الخميس، وفقا 

لتأكيدات عضو المجلس يونس 
الكزة، ويهدف االجتماع المزمع إقامته 

في بنغازي، لبحث الرد النهائي على 
األندية، فيما يخص استمرار أو توقف 

مسابقة الدوري الممتاز للموسم 
الجاري 2019/2018 والتي تحمل 

رقم »46«؛ بسبب األحداث السياسية 
القائمة في البالد، وتحديدا العاصمة 

طرابلس. ويتطرق االجتماع إلى 
صيغة التفاهم مع األندية حال إلغاء 

الموسم الجاري، وهو ما أكد عليه 
الكزة بأن الدوري الممتاز هذا الموسم 

سوف يلغى بنسبة من 70 إلى 80 
في المائة، وقرار اإللغاء سوف تتم 

مناقشته في اجتماع المكتب التنفيذي 
المزمع انعقاده اليوم الخميس، كما 
يدرس اتحاد الكرة اتخاذ قرار نهائي 
بشأن مصير دوري الدرجتين األولى 

والثانية والفئات السنية المختلفة 
للموسم الجاري.

 دبلوماسية المكالمات تقود هذا 
الحراك الدولي و مسؤولون أميركيون 
يجرون مشاورات مع مجموعة واسعة 

من القادة الليبيين وشركاء دوليين 
للعودة للمفاوضات

رسالة سبها إلى الليبيني عبر صندوق االنتخابات
اختارت صوت االقتراع على نيران البارود

االنتخابات  صوت  أن  تؤكد  رسالة  في 
خرج  الــحــرب،  نيران  صــوت  من  ــوى  أق
لالقتراع  سبها  مدينة  أهالي  من  اآلالف 
التي  البلدي،  المجلس  انتخابات  في 
الذي  ــر  األم الماضي،  السبت  أجريت 
غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  دعا 
االنتخابات  تلك  بإجراء  لإلشادة  سالمة، 
ليبيا.  تعيشها  التي  المؤلمة  األيام  رغم 
سبها  في  االنتخابية  المراكز  وفتحت 
الماضي،  السبت  الناخبين،  أمام  أبوابها 
الحالي  البلدي  بعد انتهاء مدة المجلس 
وجــرت   ،2014 الــعــام  ُانــتُــخــب  الــذي 
ومنظم  عادي  بشكل  االنتخابية  العملية 
جميع  على  موزعة  اقتراع  مركز   25 في 

مناطق المدينة.

ــن مــع  ــزامـ ــتـ ــالـ يـــأتـــي ذلـــــك بـ
ضواحي  تشهدها  التي  االشتباكات 

بين  طــرابــلــس  ــة  ــم ــاص ــع ال
القوات التابعة للقيادة العامة 

الــوفــاق،  حكومة  وقـــوات 
الماضي،  أبريل   4 منذ 

مقتل  عــن  أســفــرت 
شــخــصًــا   345
 1652 ــة  ــ ــاب ــ وإص
أكثر  ونزوح  آخرين، 
شخص  ألف   42 من 
واألطفال  النساء  من 
والــرجــال، وفــق آخر 
أعلنتها  حــصــيــلــة 
مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية الثالثاء الماضي.
لالنتخابات  المركزية  للجنة  ووفًقا 
البلدية، أدلى 7838 مواطنًا بأصواتهم 
ألف   27 نحو  بين  من  االنتخابات،  في 
مــركــزًا،   25 فــي  مسجلين  مــواطــن 
بالحرب  يتأثروا  أن  دون 
في  ــرة  ــدائـ الـ
ضـــــواحـــــي 
ــة.  ــم ــاص ــع ال
اللجنة،  وقالت 
صفحتها  عبر 
الـــرســـمـــيـــة 
بــــمــــوقــــع 
إن  »تويتر«، 
ــخــابــات  ــت االن

تنافس فيها 10 قوائم في الفئة العامة، 
قائمة  جــاءت  المبدئية  للنتائج  ووفًقا 
بحصولها  األول  المركز  فــي  القلعة 
لم  قائمة  تالها  صــوتًــا،   1947 على 
واالنطالقة  صــوتًــا،  بــــ1177  الشمل 
صوتًا،  بـ758  واألصالة  صوتًا،  بـ847 
بـ602  والسالم  صوتين،  بـ702  والماء 
ونعم  صوتًا،  بـ552  والشعلة  صوتين، 
نستطيع بـ452 صوتًا، والشروق بـ379 
صوتًا،  بــــ123  والمستقبل  صــوتًــا، 
ذوي  فئة  في  مرشحين   4 تنافس  كما 

االحتياجات الخاصة من الثوار.
إلى  األممي  المبعوث  جدد  ــدوره،  ب
بإجراء  إشــادتــه  سالمة،  غسان  ليبيا 

انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.



موقع  علي  البحث  محركات   ،»Avengers Endgame« الجديد  مارفن  فيلم  تصدر 
جوجل الشهير، وذلك بمجرد طرحه في دور العرض حول العالم، حيث حجزت جميع 

حفالت الفليم لمدة أسبوعين قادمين.
وبسبب هذا النجاح الكبير، قام موقع جوجل بعمل خدعة للباحثين عن شخصية 
ثانوس وهو الشرير في الفيلم، حيث يظهر القفاز الذي يرتديه مع عمليات البحث، 
البحث  ونتائج  الكلمات  تختفي  حيث  الرعب،  عملية  تبدأ  عليه،  الضغط  وبمجرد 

واحدا يلي األخر، كما اختفى أبطال الفيلم عندما قتلهم ثانوس.
العالم من  وحلفائهم حماية   »Avengers« مواصلة  أحداثه عن  تدور  الفيلم 

القادم  الجديد  الطاغية  ثانوس،  بظهور شخصية  تجسدت  التى  كبيرة  تهديدات 
الـ6  األحجار  جمع  هو  وهدفه  المجرات،  فى  الخوف  يبث  الكونية  الظالل  من 
يتوقف  فاصلة  معركة  أمام  الجميع  يضع  مما  محدودة،  ال  قوة  ليبلغ  الالنهائية 
المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم  عليها مصير األرض، والتى اختتمت بهزيمة 

فى ظروف غامضة

تواصـل 02

اللي تقرضك ماتربيك .. وال أتزيد في رفع شانك.
وعلي درب لجواد خليك .. وصونهن جوارح ألسانك.

وتبع وصايا أموصيك .. وحط الوصا في أذهانك.

حظي هشتاغ »# مهرجان_العصية « بمتابعة كبيرة من رواد الصفحات الليبية 
وحصد الكثير من اإلعجاب واالشادة. 

الهشتاغ كان بمثابة اإلعالن عن مهرجان أقيم في مدينة بنغازي األسبوع 
الماضي لهواة الرسم والتصوير ومقتني نباتات الزينة والزهور ومعرض للكتاب 

والذي شهد مشاركة واسعة خاصة من فئة الشباب.

# مهرجان_العصية 

التواصل  موقع  على  الوسط«  »بوابة  عادت صفحة 
انقطاع دام نحو  الثالثاء، بعد  االجتماعي فيسبوك، 
الجاري،  أبريل   18 الخميس  مساء  منذ  أسبوعين 

واستمر حتى ظهر الثالثاء الماضي.
من  حجبت  قد  الوسط«  »بوابة  صفحة  وكانت 
قبل إدارة شركة »فيسبوك« دون أن توضح أسباب 
الشركة  مع  الوسط  إدارة  تواصل  بعد  لكن  ذلك، 
وبينت  الصفحة  استعادة  أمكن  الفترة،  تلك  خالل 
الخطأ،  طريق  عن  كــان  الحجب  أن  »فيسبوك« 

وأرسلت اعتذارا بهذا الخصوص.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

بارك اهلل فيكم احلى 
شي فرحة االطفال ربي 

يشفيهم وايعافيهم 
وايخفف عليهم يارب.

الين الين 
شبابنا بالتوفيق 

الواعد ... قدرات 
اليستهان بها ... وبكم 

نفتخر.

 Been Alfitory

بالتوفيق ومن تقدم إلى 
تقدم صحيتو جو رااااائع. 

ام هيما 

ماشاء اهلل تبارك اهلل علي مجهوداتكم 
الطيبة.

 Captn Abdullah

منورين ربي يبارك فيكم مجهود كبير 
في ظروف صعبة ربي يوفقكم.

 Farag Alramahi

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 180 26 شعبان 1440 هــ

2 مايو 2019 م

»فيسبوك« يعيد صفحة 
»بوابة الوسط« ويعتذر 

عن خطأ الحجب

حيل لتحميل مقاطع الفيديو والصور من »واتساب«

كلمة1000

 فتيات من بنغازي برصيف القراءة خالل احتفال اليوم العالمي للكتاب. 2019

أكثر  المتحدة  الواليات  في  »تويتر«  مستخدمو  يعتبر 
السياسي  للخط  وميال  للشهادات  وتحصيال  شبابا 
لمركز  دراسة  أظهرت  ما  بحسب  العامة،  من  اليساري 

»بيو« البحثي.
وفي المقابل، ال يتميز رواد شبكة التواصل االجتماعي 
هذه عن عامة األميركيين بنوعهم االجتماعي أواإلثني، 
بحسب نتائج هذه الدراسة التي شملت بالغين، ويبلغ 
العمر الوسطي لمستخدمي »تويتر« 40 عاما، في مقابل 
47 للسكان عامة، وفق ما أفاد المركز الذي يتخذ من 

واشنطن مقرا له، بحسب وكالة فرانس برس.
وبينت الدراسة أيضا أن %42 من أصحاب الحسابات 
في تويتر حائزون شهادة جامعية )في مقابل %31 لدى 
المستخدمين هم من ذوي  من   41% إن  كما  العامة(، 
سنويا،  دوالر  ألف   75 تتخطى  التي  العالية  المداخيل 
أي أكثر بواقع 9 نقاط من باقي األميركيين، في حين 
أن %36 من الحسابات المشمولة بالدراسة تبدي ميوال 
عامة(  للسكان   30% مقابل  )في  الديمقراطي  للحزب 

و%21 للحزب الجمهوري )في مقابل 26%(.
وسجل تفاوت كبير في استخدام الشبكة، إذ إن 90% 
 10% أن  حين  في  يغردون،  ما  نادرا  المشتركين  من 
من   80% يصدرون  نشاطا  األكثر  المستخدمين  من 

التغريدات المنشورة من قبل أميركيين.
نوفمبر  في  البحثي  »بيو«  مركز  دراسة  وأجريت 

وديسمبر 2018 وشملت 2791 مستخدما أميركيا.

مستخدمو »تويتر« األكثر 
تحصيال للشهادات بأميركا

حالة  علي  بــك  الخاصة  االتــصــال  جهات  مــن  العديد  تنشر 
الممتعة  والفيديوهات  الصور  من  الكثير  »واتساب« 

وتحميلها  عليها  الحصول  في  ترغب  قد  التي 
تطبيق  يدعم  ال  الحظ،  لسوء  لكن  هاتفك،  علي 
خصوصية  علي  حفاظا  الميزة  هــذه  واتــســاب 
المزعج  من  أنه  نرى  أحيانا  ولكن  مستخدميه، 
من  مــا  فيديو  أو  صــورة  إرســـال  طلب  تــكــرار 
باستطاعتك  كان  لو  تتمنى  وعندها  أصدقائك، 

تحميلها دون إزعاج أحد.
من  تمكنك  بسيطة  حيا  يوجد  الحظ  ولحسن 

الذكي  هاتف  على  واتساب«  »حالة  فيديو  ومقاطع  صور  تحميل 

دون الحاجة لطلب إرسالها من شخص ما، ويعرض موقع »تيك 
يمكنك  بسيطتين  طريقتين  التقني  زيم« 

من خاللهم تحميل حالة واتساب.
بفتح  أوال  قــم  االولـــي،  الطريقة 
تحميلها  تريد  التي  الحالة  ومشاهدة 
التطبيق،  أغــلــق  ثــم  ــاب،  ــس وات مــن 
ــب إلـــي مــديــر الــمــلــفــات علي  ــ وأذه
المحمول،  هاتفك  على  الــمــوجــود 
المكتوب  نقاط  الثالث  علي  واضغط 
الملفات  إظهار  منها  واختر  المزيد،  عليه 
المخفية، وانتقل إلي مجلد واتساب الموجود في مدير الملفات، 

بمشاهدتها  قمت  التي  الحاالت  جميع  تجد  سوف  »ثم«  واختر 
لكل جهات االتصال الخاصة بك، انسخ الحالة التى تريدها وقم 

بنقلها لمجلد اخر لالحتفاظ بها.
المخفية  الملفات  ظهور  عدم  حالة  في  الثانية  الطريقة  أما 
 Status Downloader« تطبيق  إلي  تحتاج  فانت  جهازك،  علي 
for WhatsApp«، لتحميل حاالت الواتساب، وبعد فتح التطبيق، 
علي  تحملها  تريد  التي  الحالة  افتح   ،»Start« زر  علي  اضغط 
الحاالت  كل  تري  سوف  اخرى،  مرة  التطبيق  افتح  ثم  واتساب، 
زر  علي  اضغط  بــك،  الخاصة  االتــصــال  جهات  بكل  الخاصة 
إلي  مباشرة  الحالة  بحفظ  البرنامج  يقوم  وســوف  التحميل 

معرض الهاتف.

للمدونات  األميركية  »لوميناري«  منصة  تعول 
الصوتية التي أطلقت أخيرا مع استثمار بقيمة مئة 
مليون دوالر، على مستقبل واعد لنموذجها المدفوع 
المجانية  المنصات  هيمنت  بعدما  المجال  هذا  في 

طويال على القطاع.
ويتيح هذا المشروع وهواألكثر طموحا في هذه 
السوق الناشئة نسختين من منصته األولى مجانية 
مجموعة  من  األكبر  القسم  وتتضمن  إعالنات  مع 
أصال،  الموجودة  المجانية  الصوتية  المدونات 
اشتراك  مع  إعالنات  دون  من  مدفوعة  والثانية 
شهري بقيمة 7,99 دوالرات بما يشمل 25 مدونة 

صوتية حصرية، وفقا لوكالة فرانس برس.
خدمة  عبر  المعتمد  بذلك  شبيه  النموذج  هذا 
وبين  التدفقي،  بالبث  للموسيقى  »سبوتيفاي« 
األسماء  الحصرية هناك بعض  الصوتية  المدونات 
الممثلة  مثل  وأيضا مشاهير  المجال  المرجعية في 
والمنتجة لينا دانهام »غيرلز« والمقدم التلفزيوني 

تريفور نواه »ذي دايلي شو«.
أسواق  في  أيضا  المتوفرة  »لوميناري«  وتنطلق 
قطاع  أن  فرضية  من  وأستراليا،  وبريطانيا  كندا 
الخدمات  مجال  لخوض  جاهز  الصوتية  المدونات 
المدفوعة أكثر من السابق، على غرار ما حصل في 

مجاالت الفيديو والموسيقى فيما مضى.
وليست »لوميناري« أول خدمة تقدم اشتراكات 

مدفوعة في سوق تهيمن عليها بدرجة كبيرة آبل 
وغوغل، مع منصتين مجانيتين، وتتيح »ستيتشر« 
دوالرات   4,99 مقابل  في  خدمتها  في  االشتراك 
في الشهر، كما الحال مع »ووندري« )5 دوالرات(، 
في  أخصائيين  من  الممولة  »لوميناري«  وحشدت 
توصف  وهي  دوالر  مليون  مئة  الخاصة،  األسهم 
أحيانا بأنها »نتفليكس« قطاع المدونات الصوتية.

الخدمات  ســوق  ــى  إل الجديد  الــوافــد  ولــهــذا 
اإللكترونية طموح واضح يقضي بأن يصبح منصة 
المدونات  لمستخدمي  طبيعية  ووجهة  مرجعية 
الصوتية، سواء كانوا مستعدين لالشتراك في مقابل 

بدل مالي أم ال.
الشركة  مؤسسي  أحد  وهو  ساكس  مات  وقال 
أنجزت  »لوميناري  إن  بيان  في  التنفيذي  ومديرها 
استثمارات تقنية كبرى لتطوير تطبيق يمكن للجميع 
استخدامه إليجاد المضمون المرغوب به واالستماع 
إليه، سواء كان عاما ومدعوما إعالنيا أوعلى قناتنا 

بريميوم«.
وتشمل المدونات الصوتية في كثير من األحيان 
اإلعالنات المدرجة مباشرة في البرامج أو حتى التي 
وال  البرامج،  مقدمي  من  األثير  عبر  مباشرة  تتلى 

يمكن فصلها عن البرنامج.

تويتر  عبر  »لوميناري«  كتبت  مــارس،  وفــي 
إلعالنات«،  حاجة  في  ليست  الصوتية  »المدونات 
مشيرة لعزمها االعتماد على نموذج مدفوع ما أثار 
انتقادات الذعة من منتجين ومستمعين متمسكين 
بالنظام القائم على الخدمات المجانية مع اإلعالنات، 
وتقدم مات ساكس باعتذار عبر موقع »ذي فيرغ« 
على  أيضا  »لوميناري« مصممة  أن  االثنين مؤكدا 
االستثمار في الخدمات المجانية، ورفضت مدونات 
صوتية عدة متوفرة مجانا عبر منصات أخرى، طرح 

مضامينها عبر »لوميناري«.
التابعة  دايلي«  »ذي  تشمل  المدونات  وهذه 
لصحيفة »نيويورك تايمز« أو تلك التابعة لمجموعة 
»غيملت ميديا« والتي بيعت في فبراير في مقابل 
230 مليون دوالر لحساب »سبوتيفاي« التي تعتزم 

بدورها تقديم مضامين حصرية.
وكتب تريفر سميثلين الرئيس التنفيذي لوكالة 
عبر  اإلعالنات  في  المتخصصة  كاست«  »أدفرتايز 
على  كبيرة  رغبة  أي  أرى  »ال  الصوتية  المدونات 
الحالية،  المعطيات  وفق  )المدفوع(  النموذج  هذا 
المستمعين معتادون على التمتع بالمضامين مجانا 
وال مانع لديهم في االستماع لبعض اإلعالنات التي 
هذا  »تغيير  وأضــاف  المفضلة«،  برامجهم  تدعم 
مثير  عرض  مع  طويلة  سنوات  سيتطلب  السلوك 

بشدة لالهتمام«.

»لوميناري« منصة إلكترونية تنافس فى قطاع املدونات الصوتية

جوجل يرعب الباحثني عن 

»Avengers Endgame« كليب ومالوما  مــادونــا  العالميان  النجمان  طــرح 
الديو  األغنية  إصدار  على  أيام  بعد   »MEDELLIN«

التي تصدرت المرتبة األولى عالميا.
 24 من  أقل  بعد  مشاهدة  مليوني  الكليب  وحقق 
الشهير  »يوتيوب«  عبر موقع  إتاحة عرضه  على  ساعة 

بلدان  من  كبير  بعدد  ــى  األول المرتبة  وتصدر  كما 
العالم.

مادونا  التقى  قد  كان  مالوما  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
 »AVMs« للمرة األولى في كواليس حفل توزيع جوائز

الذي أقيم بمدينة نيويورك األميركية.

أغنية الثنائي مادونا ومالوما في الصدارة
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طرابلس  العاصمة  حــرب  ــول  دخ ــرب  ق مــع 
الميداني  الوضع  تجمد  ووسط  األول،  شهرها 
الذي ما يزال يشهد كرًا وفرًا بين قوات الجيش 
الوفاق  حكومة  وقــوات  العامة  للقيادة  التابعة 
الوطني، وارتفاع حصيلة القتلى إلى 376 شخصًا 
الصحة  1822 جريحًا–حسب تقديرات منظمة  و 
العالمية–كان التطور الهام الذي سجله المشهد 
الدامي في العاصمة هو »الحراك الدولي الدؤوب 
يوم  يتطور كل  الذي  المكالمات  عبر دبلوماسية 
تحولها  دون  والحيلولة  الليبية  األزمة  لمحاصرة 
حراك  وهو  شاملة«،  عمودية  أهلية  حرب  إلى 
يقول مراقبون إنه »يكاد ينجح في تحقيق هدنة 

غير معلنة جوًا وبرًا«.
المعسكرين  ــات  رواي تناقض  مع  ذلك  تعزز 
المتقاتلين بشأن الوضع الميداني، والذي ال يزال 
إذ  القتال،  محاور  مختلف  على  وفرًا  كرًا  يشهد 
تقول قوات القيادة العامة إن »العمليات في كافة 
بشكل  تتقدم  وأنها  جيد،  بشكل  تسير  المحاور 
الدين«،  وصــاح  الفرناج  منطقتي  نحو  منظم 
»بركان  عملية  عمليات  غرفة  تقول  المقابل  في 
قواتها  إن  الوفاق  لحكومة  التابعة  الغضب« 
والوسطى سيطرت  الغربية  العسكرية  بالمنطقة 
على غرفة عمليات تابعة لقوات القيادة العامة في 

محور إسبيعة.
ووسط هذه الروايات المتضاربة، دخلت سرت 
على خط األحداث الملتهبة، بعد أنباء عن استنفار 
وانتشار  والشرقية  الجنوبية  مداخلها  في  أمني 
وقوة  العسكرية  الشرطة  لسرية  تابعة  لقوات 
تداول  بعد  والمرور،  األمن  وأفراد  سرت  حماية 
للقيادة  التابعة  الجيش  من  قوة  نية  حول  أنباء 
العامة دخول مدينة سرت التي تتواجد بها قوات 

حماية سرت«.
االشتباكات،  جراء  اإلنساني  الوضع  وتفاقم 
ألًفا   38 عن  للهجرة  الدولية  المنظمة  أعلنت  إذ 
لحقوق  السامية  المفوضة  دفع  ما  وهو  و900، 
باشيليت،  ميشيل  المتحدة،  باألمم  اإلنسان 
داخل  عاجل  آمن بشكل  ممر  إلقامة  الدعوة  إلى 
الليبيين  إلــى  المساعدات  إلدخــال  طرابلس 
والسماح للمدنيين بمغادرة منطقة الصراع. في 
الاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  أعلنت  حين 
3300 شخص في وضع خطر  أن هناك أكثر من 

وعالقين في مراكز احتجاز قريبة من المعارك.
التحذير األقوى هو الذي صدر عن  وربما كان 
دو  ماريا  ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  مساعدة 
األوضاع  »خطورة  إلى  نبهت  التي  ريبيرو،  فالي 

انــدالع  مع  طرابلس  العاصمة  في  اإلنسانية 
إلى  مشيرة  أبــريــل،  من  الــرابــع  منذ  المعارك 
مبعوث  مساعدة  وأضافت  »تدهورها«.  احتمال 
األمم المتحدة المعنية باألخص بملف المساعدة 
جوية  وسائل  استخدام  نرى  »حين  اإلنسانية، 
مثل  بكثافة  مأهولة  لمناطق  عشوائيًا  وقصًفا 
أن  الصعب  فمن  الماضي،  األسبوع  حصل  ما 
الدبلوماسي،  الصعيد  على  متفائلين«.  نكون 
تصريحات  مراقبين–هو  األهم–وفق  التطور  كان 
لم  األميركية،  الخارجية  وزارة  فــي  مــســؤول 
أميركيين  مسؤولين  بأن  هويته،  عن  يكشف 
القادة  يجرون مشاورات مع مجموعة واسعة من 
الليبيين وشركاء دوليين للضغط من أجل تحقيق 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وإعادة  االستقرار 
المشير  المسلحة  للقوات  العام  والقائد  السراج 

خلفية حفتر مجددًا إلى طاولة المفاوضات.
أن  الحرة،  لقناة  ذكــر،  األميركي  المسؤول 
بها  يقوم  التي  الجهود  تدعم  المتحدة  الواليات 
غسان  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  الخاص  الممثل 
األطراف  داعيًا  األممية،  الدعم  ومهمة  سامة 
التي  الوساطة  إلى  سريعًا  »العودة  إلى  الليبية 
نجاحها  يتوقف  والتي  المتحدة،  األمم  بها  تقوم 

على وقف إطاق النار في طرابلس وحولها«.
الجدل  مسار  على  نوعي  تطور  في  ذلك  يأتي 
بين  الهاتفية  المكالمة  أحدثته  الذي  الواسع 
في  وحفتر  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
تناوال  والتي  الماضي،  أبريل  من  عشر  التاسع 
والحاجة  ــاب  اإلره لمكافحة  الجارية  »الجهود 
ليبيا«–بحسب  في  واالستقرار  السام  إلحــال 
ترددت  السياق  هذا  وفي  األبيض،  للبيت  بيان 
تسريبات عن تناقض بين موقفي البيت األبيض 

ووزارة الخارجية األميركية.
ونقل رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن 
ترمب  »مكالمة  إن  قولهم  أميركيين  مسؤولين 
القومي  األمن  مستشار  عمل  نتاج  كانت  لحفتر 

قبل  بنفسه  حفتر  هاتف  الــذي  بولتون،  جــون 
الخارجية  في  مسؤواًل  لكن  قليلة«،  بأيام  ذلك 
األبيض  البيت  »إن  الحرة  لقناة  قال  األميركية 
الدائر  القتال  أن  على  متفقان  الخارجية  ووزارة 
المدنيين  يعرّض  العاصمة،  بضواحي  حاليًا 
ويقوّض  المدنية،  التحتية  البنى  ويدمر  للخطر، 
لمكافحة  المشتركة  األميركية  الليبية  الجهود 

اإلرهاب.
ويقول اإلعامي محمود شمام إن »دبلوماسية 
المكالمات تقود هذا الحراك الدولي«، منوهًا إلى 
الوفاق نجحت في امتصاص صدمة  أن »حكومة 
ال  )حقنة(  بأنها  حينذاك  وصفتها  التي  ترامب 
الصدمة  هذه  أن  ومعتبرًا  لها«،  مفعواًل  نعرف 
السعودية  لدبلوماسية  مباشرة  نتيجة  »جاءت 
ومصر واإلمارات تصدى لها الوفاق بدبلوماسية 
إيطاليا  بمباركة  وقطر  تركيا  قادتها  مقاربة 

وتونس والجزائر«.
وفي اتصال هاتفي األحد الماضي مع السراج، 
إنه  ــان  إردوغ طيب  رجب  التركي  الرئيس  قال 
»سيسخر كل إمكانات باده لمنع المؤامرة على 
الوقت نفسه دعمه  الليبي«، مؤكدًا في  الشعب 
الوفاق  في حكومة  المتمثلة  الشرعية  »الحكومة 

مع  الماضي  الثاثاء  آخر  اتصال  وفي  الوطني«. 
السراج قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الشيوخ األميركي ليندسي غراهام )جمهوري( إنه 
التزامها  المتحدة  الواليات  تعزز  أن  المهم  »من 
التي  الجهود  وترفض  ليبيا  في  سياسي  بحل 

يبذلها أي طرف لاستياء العسكري«.
وغراهام  السراج  بين  المكالمة  شمام  ويصف 
بأنها»التطور المهم في دبلوماسية المكالمات«، 
مشيرًا إلى أنها »أعادت الموقف األميركي لثوابته 
الذي يحصر خيار األزمة الليبية في الحل السياسي 
أن  إلى  ولفت  تماما«،  العسكري  الحل  ويرفض 
نقطتين:  في  تكمن  غراهام  مكالمة  »أهمية 
تشديده على أن مكالمة ترامب لحفتر كانت تتعلق 
دعم  الثاني  واألمــر  إال،  ليس  ــاب  اإلره بمحاربة 
السراج كرئيس شرعي لحكومة يعترف بها العالم«.
رئيس  المتحدة  األمــم  مبعوث  شكا  وطالما 
في  سامة،  غسان  ليبيا،  في  للدعم  بعثتها 
األحد  يــوم  آخرها  ــان  وك متعددة  تصريحات 
الماضي، من حالة االنقسام الدولي داخل مجلس 
األمن ما تسبب في فشل التوصل إلى قرار بشأن 
الحرب الدائرة في طرابلس منذ الرابع من أبريل 
الكويت  أمير  تعهّد  نفسه،  الوقت  في  الجاري. 
في  لباده  بــدور  الصباح،  الحمد  جابر  الشيخ 
العربي  العضو  البلد  وباعتبارها  األمن،  مجلس 
في مجلس األمن، أكدّ أمير الكويت على »الدور 
الهجوم  إليقاف  األمن  مجلس  في  ستلعبه  الذي 
إلى حرص باده على  على طرابلس«، باإلضافة 
أمن واستقرار ليبيا. لكن شمام يقول إن »إعادة 
األزمة الليبية لنقطة التوازن شجع إيطاليا ومالطا 
دبلوماسيتهم«،  تنشيط  على  والجزائر  وتونس 
»التحرك  يبدأ  أن  نفسه  الوقت  في  يستبعد  وال 
الدولي في البحث عن الحلفاء أو الخلفاء داخل كل 

معسكري الحرب إذا ما استمر التعنت«.
معسكر  كل  أن  يبدو  الداخلي،  الصعيد  على 
المجلس  رئيس  يقول  إذ  بموقفه،  يتمسك 
السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
أن  »يجب  النار  إطــاق  وقف  عن  حديث  أي  إن 
من  والعودة  المعتدية  القوة  بانسحاب  يرتبط 
حيث أتت«، وهو األمر الذي ترفضه قوات الجيش 

التابعة للقيادة العامة.
»الخيار  شمام  محمود  اإلعــامــي  ويــقــول 
تراجعت  لو  حتى  يستمر  أن  يمكن  العسكري 
بعض القوى الدولية واإلقليمية عن دعمه بفعل 
قوة الدفع المحلية المتأججة ولكن لفترة وجيزة«، 
السبيل  هي  المفاوضات  النهاية  »في  ويضيف 
الوحيد إليقاف الحرب من يقاتل بدون أن يكون 

مدرًكا إلمكانية التفاوض قد يخسر الحربين«.

< حفتر

< سالمة

< السراج<  غراهام < ترامب

حرب طرابلس تدخل أسبوعها اخلامس.. والرهان على »هدنة غير معلنة«

»دبلوماسية املكاملات« تحاول احتواء األزمة

كر وفر ميداني.. واستنفار في سرت.. وتحذير أممي من »كارثة إنسانية«

شمام: مكالمة السراج 
وغراهام »التطور المهم في 

دبلوماسية المكالمات«

موسكو تطالب بالتوصل إلى تسوية سلمية بعد عرقلة بيان مجلس األمن لوقف إطالق النار

مؤتمرات وتحركات واتصاالت.. روسيا على خط األزمة الليبية
التابعة  منذ اندالع االشتباكات في ضواحي العاصمة طرابلس، بين القوات 
للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، في 4 أبريل الماضي، دخلت روسيا على 
في  التسوية  أجل  من  للوساطة  استعدادها  مؤكدة  بدئها،  فور  األزمة  خط 

ليبيا.
وفيما ظهر موقف موسكو جليًا حيال الوضع الليبي في مجلس األمن حينما 
منعت صدور بيان يدعو قوات القيادة العامة لوقف هجومها على طرابلس، 
نفى الكرملين دعم روسيا لتحركات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة 

حفتر، وأكد ضرورة التوصل إلى تسوية بالوسائل السياسية السلمية.
وإصابة  شخصًا   345 مقتل  عن  أسفرت  التي  االشتباكات،  استمرار  ومع 
الماضي، تؤكد موسكو  الثاثاء  العالمية  1652 آخرين وفق منظمة الصحة 
انفتاحها على جميع األطراف، وال يكاد يمر يوم إال ويخرج المسؤولون الروس 
واستئناف  النيران  إطاق  وقف  إلى  داعيين  الليبية،  األزمة  عن  بتصريحات 

العملية السياسية.
آخر تلك التصريحات، ما ذكره الكرملين في بيان رسمي الثاثاء الماضي، 
أردوغان،  طيب  رجب  التركي  ونظيره  بوتين  فاديمير  الروسي  الرئيس  أن 
ليبيا«،  في  األوضــاع  احتدام  إزاء  قلقهما  »عن  هاتفي  اتصال  خال  أعربا 
ودعوَا إلى »وقف إطاق النار بأسرع ما يمكن واستئناف مفاوضات التسوية 

السياسية برعاية األمم المتحدة«.
والطريق  الحزام  مبادرة  بشأن  قمة  هامش  وعلى  بأيام،  ذلك  قبل 
تستضيفها بكين، أجرى الرئيس الروسي محادثات واسعة مع نظيره الصيني 

الوزراء  رئيس  مع  اجتمع  كما  ليبيا،  بخصوص  اآلراء  وتبادال  بينغ،  جين  شي 
اإليطالي جوزيبي كونتي.

حاسمة  محادثة  كونتي  »أجرى  فقد  إيطالية،  مصادر  من  لتقارير  ووفًقا 
اإليطالي  الوزراء  رئيس  ونقل  ليبيا  على  االجتماع  وركز  بوتين،  مع  ومكثفة 
مخاوفه  بتقاسم  الروسي  الرئيس  مطالبًا  الحالي،  الليبي  للوضع  تقييمه 
ليبيا، موضحًا أن إيطاليا  إيجاد حل«، وتحدث كونتي عن  والعمل معًا على 

»ليست لجانب السراج أو لصالح حفتر، لكنها تعمل لصالح الشعب الليبي«.
لتوحيد  الــدول،  بعض  من  المدعومة  حفتر،  »نية  فإن  لكونتي،  ووفًقا 
منطق  أيضًا  لها  يكون  قد  األمن،  وقوات  الجيش  وتوحيد  الليبية  األراضي 
ملهم ومعقولية، لكن في الواقع موقفنا وفي ضوء التطور المسجل للسيناريو 
ليبيا من خال  الصحيح وأنه ال يمكن تثبيت االستقرار في  الليبي يظل هو 

الخيار العسكري«.
نظيره  بوقادوم  صبري  الجزائري  الخارجية  وزير  التقى  متصل،  سياق  في 
التعاون  لمنتدى  الخامسة  الــدورة  هامش  على  الفــروف،  سيرجي  الروسي 
روسيا- العالم العربي بموسكو، وناقشا الوضع في ليبيا، واتفقا على ضرورة 

حل جميع حاالت النزاع بالطرق الدبلوماسية.
األوسط  الشرق  إلى  الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  أكد  ذلك،  إلى 
ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، خال اتصال 
دعم  سيالة،  الطاهر  محمد  الوطني  الوفاق  حكومة  خارجية  وزير  مع  هاتفي 
األزمة  على  للتغلب  السياسية  األساليب  ودعم  ليبيا،  أراضي  وحدة  باده 

الليبية بمساعدة المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سامة«.
الرسمية،  الدبلوماسية  اللقاءات واالتصاالت  لم تقف عند  جهود موسكو 

استضافتها  خال  ليبيا،  في  المتسارعة  التطورات  مناقشة  إلى  تعدتها  بل 
مؤتمر موسكو الدولي الثامن لألمن، بحضور ممثلي 111 دولة، وحذر نائب 
اليوم، من  الدفاع الروسي ألكسندر فومين، في مقابلة مع قناة روسيا  وزير 
»تنقل اإلرهابيين من ساحات القتال في سورية والعراق إلى دول أخرى من 
إفريقيا  إلى  ومنها  ليبيا،  إلى  انتقلوا  »المسلحين  أن  مضيًفا  ليبيا«،  بينها 
الوسطى ووصلوا حتى إلى جنوب إفريقيا وأفغانستان، حيث يستقر بعضهم 

بينما يغادر آخرون إلى جنوب شرق آسيا«.
برس«،  لـ»فرانس  روسيان  باحثان  فيه  أكد  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
أن موسكو تتجنب االنحياز في العلن إلى أحد األطراف في ليبيا حفاًظا على 
مصالحها، لكنها في الكواليس تفضل معسكر المشير حفتر، وباتت تراهن 
»روسيا  أن  ماالتشنكو،  ألكسي  السياسية  العلوم  في  الباحث  وأوضح  عليه، 
مضيًفا:  حاليًا«،  كامل  بشكل  تدعمه  أن  تستطيع  ال  ولكنها  حفتر  تدعم 
السيطرة على طرابلس وبحجم  »سيرتبط ذلك قبل كل شيء بقدرته على 

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

في سورية وعودتها التدريجية في عدة دول أفريقية.
الباحث في مركز تحليل صراعات الشرق األوسط في موسكو  فيما اعتبر 
غطاء  »بمثابة  الوفاق  حكومة  مع  الروسي  التواصل  أن  شوميلين،  ألكسندر 
قريب  »حفتر  أن  ورأى  الحقيقة«،  في  لها  وجود  ال  متوازنة  مقاربة  وادعاء 
أيديولوجيًا من روسيا وهو ينشط بصورة فعالة للتعاون معها وحصل على 

أسلحة روسية.. إنه رجل موسكو«.

طرابلس–واشنطن–عواصم–الوسط
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الدائرة  االشتباكات  على  شهر  نحو  مرور  مع 
القوات  بين  طرابلس،  العاصمة  ضواحي  في 
الوفاق،  حكومة  وقوات  العامة  للقيادة  التابعة 
ال  الذين  المواطنين  من  العديد  معاناة  تستمر 
ناقة لهم وال جمل من تلك المعركة، إال النزوح 
أمنًا  أكثر  أماكن  إلى  منازلهم  من  والتهجير 

الحرب. نيران  بعيدًا عن 
تلك المعاناة أظهرت جنودًا مجهولين على أرض 
وال  الحرب،  من  المتضررين  يساعدون  المعركة، 
يبحثون عن اسم أو مال، ويعملون في صمت إلنهاء 
مأساة أولئك الناس والتخفيف من معاناتهم، خاصة 
مع قدوم شهر رمضان الكريم، الذين يحتاجون فيه 

إلى الدعم أكثر من أي وقت آخر.
والمهاجرين  الالجئين  من  اآلالف  زال  وما 
يواجهون  حيث  االحتجاز،  مراكز  في  قابعين 
الصحة  منظمة  وأعلنت  ومزرية،  قاسية  ظروًفا 
اشتباكات  أن  الماضي،  الثالثاء  العالمية، 
شخصًا   345 مقتل  عن  أسفرت  طرابلس 
المفوضية  قالت  فيما  آخرين،   1652 وإصابة 
ألف   42 من  أكثر  إن  الالجئين،  لشؤون  العليا 
اضطروا  والرجال  واألطفال  النساء  من  شخص 

للفرار من ديارهم جراء االشتباكات.
المعونات  نقل  على  المفوضية  ودأبت 
المدنيين  لدعم  للحياة  المنقذة  والمساعدات 
تسليم  تم  حيث  تضررًا،  األكثر  المناطق  في 

هذا  عاجل  نحو  على  طبية  ومعدات  أدوية 
األسبوع إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق، كما 
جرى توفير ثالث سيارات إسعاف مجهزة تجهيزًا 
المركزي،  طرابلس  مستشفى  لصالح  كاماًل 
الوطني  والمركز  الخضراء  الهضبة  ومستشفى 

تاجوراء. للقلب في 
الليبية  الهيئة  برفقة  المفوضية  سلمت  كما 
لإلغاثة وغيرها من المنظمات المحلية، البطانيات 
واألدوات  الشمسية  والمصابيح  النوم  وحصاير 
لنحو  األساسية  اإلغاثة  ومواد  والدالء  المطبخية 
المآوي  قصدوا  الذين  النازحين  من   6200
طرابلس  في  الحضرية  والمناطق  الجماعية 

والزاوية وصبراتة والقربولي ومصراتة.
األممية  المنظمات  من  المساعدات  وانهالت 
المتضررين  على  المدني  المجتمع  ومنظمات 
ومخاطر  تحديات  يواجهون  الذين  والنازحين، 
المجلس  خصص  كما  حياتهم،  تهدد  متزايدة 
الثالثاء  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
لمواجهة  ليبي،  دينار  مليون   100 الماضي، 
البلديات، كما  للنازحين في  الطارئة  االحتياجات 
شكل مجلس بني وليد لجنة للطوارئ الستقبال 
نتيجة  المدينة  إلى  التي نزحت  المتضررة  األسر 

لالشتباكات.
وشريكتها  لإلغاثة  الليبية  الهيئة  ووزعت 
مفوضية األمم المتحدة لالجئين ومنظمة العطاء 
بعض  الماضي،  االثنين  مساء  والتنمية،  للتعاون 
مناطق  من  نازحة  عائلة   150 على  المستلزمات 
بالخمس،  البلدي  المجلس  وزع  كما  االشتباكات، 

العائالت  أسرة من   400 على  إنسانية  مساعدات 
لجنة  بين  بالتعاون  وذلك  الوافدة من طرابلس، 
األحمر  الهالل  وبين  الخمس  ببلدية  الطوارئ 
الليبي وبين اللجنة الدولية للصليب األحمر وبين 

مكتب الشؤون االجتماعية الخمس.
وقدم مركز الطب الميداني والدعم مساعدات 
وخلة  زارة  عين  منطقتي  في  للعائالت  إنسانية 
مكتب  مسؤول  وقال  العاصمة،  جنوب  الفرجان 
مرسيط،  مالك  بالمركز،  الطوارئ  بغرفة  اإلعالم 
في تصريح إلى »الوسط«، إّن المساعدات تحتوي 
على مواد تموينية أساسية ومياه للشرب وحليب 

وحفاظات لألطفال.
تسلمت  طرابلس،  غرب  صبراتة  بلدية  وفي 
من  الغذائية  المساعدات  بعض  األزمة  لجنة 
من  والمساعدات  العالمي  الغذاء  برنامج 
لـ65 عائلة  الالجئين  السامية لشؤون  المفوضية 

نازحة من الحرب.
المعونات  تقديم  المساعدات على  تقتصر  وال 
لتشمل  تمتد  بل  للمتضررين،  فقط  الغذائية 
العليا  المفوضية  وأعلنت  الالجئين،  إجالء 
146 الجًئا، بينهم  لشؤون الالجئين، أنها أجلت 
بين  مشتركة  عملية  في  إيطاليا  إلى  طفاًل،   46
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
وحثت  والليبية،  اإليطالية  والسلطات  الالجئين 
المجتمع  الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية 
الباقين  الالجئين  جميع  إجالء  على  الدولي 
إلى  ونقلهم  طرابلس  في  االحتجاز  مراكز  داخل 

آمنة. مناطق 

»املجتمع املدني«.. الجندي املجهول في معركة طرابلس
يوم انتصر املجاهدون في معركة الوحدة الوطنية

»سرت« تحيي ذكرى »القرضابية«

وقعت  التي  القرضابية  معركة  بذكرى  احتفااًل 
أحيت   ،1915 أبريل  و29   28 يومي  أحداثها 
الرابعة  الذكرى  الماضي،  اإلثنين  بلدية سرت، 
في  فاصلة  كانت  التي  للمعركة  المائة  بعد 
كما  اإليطالي،  االحتالل  ضد  الليبي  الجهاد 
نظمت كلية اآلداب بجامعة سرت ندوة علمية 

تحت شعار »ملحمة النضال الوطني«.
»معركة  عليها  يُطلق  القرضابية  ومعركة 
الوحدة الوطنية«، خاصة أن جميع فئات الشعب 
شاركوا  السياسية  توجهاتهم  باختالف  الليبي 
فيها، وشكلت البداية الندحار اإليطاليين، وتعد 
في  الليبيون  كتبها  التي  الصفحات  أعظم  من 

سجل الجهاد المقدس ضد المحتل اإليطالي.
وفي احتفال بلدية سرت، ألقى عميد البلدية 
أرواح  على  فيها  ترحم  كلمة  المعداني،  مختار 
شكلت  المعركة  أن  مؤكدًا  الطاهرة،  الشهداء 
ليبيا  في  الجهاد  حركة  في  إيجابيًا  منعطًفا 
وجهاد الليبيين من مختلف المناطق للذود عن 
رخيصة  أرواحهم  قدموا  حيث  بلدهم،  كرامة 
ورووا بدمائهم تراب منطقة القرضابية بسرت.

اآلداب  كلية  ندوة  أبرزت  بينما  ذلك  يأتي 
اإليطاليين،  ضد  الليبية  المقاومة  حركة 
وتوضيح مدى أثر الوحدة الوطنية الليبية التي 
المقاومة  حركة  على  المعركة  في  تجسدت 

الليبية.
البلدي  بالمجلس  الرسمي  الناطق  وقال 
إلى  تصريح  في  األميل،  محمد  بسرت، 
عرض  تخللها  العلمية  »الندوة  إن  »الوسط«، 
المجاهدين  بين  المعركة  أحداث  عن  مرئي 
الليبيين وقوات االستعمار االيطالي بالقرب من 

بئر القرضابية بسرت«.
علمية  أبحاث  عرض  الندوة  وشهدت 
معركة  سير  وأحداث  »تجهيزات  عن  تتحدث 
الجغرافي  الموقع  و»القرضابية  القرضابية«، 
وانعكاساتها  قاهرة  و»معركة  والدالالت«، 
الزعامات  و»دور  القرضابية«،  أحداث  على 
الدين  صفي  القرضابية..  معركة  في  المحلية 
السنوسي نموذجًا«، و»النتائج المحلية لمعركة 
عن  مرئي  عرض  إلى  باإلضافة  القرضابية«، 

»القرضابية في الموروث الشعبي«.
وأوصى المشاركون في الندوة بالتأكيد على 
بالتاريخ  المرتبطة  التاريخية  المحافل  إحياء كل 
تخصيص  إلى  والدعوة  سرت،  لمدينة  المحلي 
بجمع  يهتم  سرت  جامعة  داخل  من  عمل  فرق 
لهذه  الشفوية  والروايات  التاريخية  المادة 
المتعلقة  البحوث  ونشر  التاريخية،  المعركة 
موسوعة  إنشاء  على  والعمل  سرت،  بتاريخ 
وسكانها،  مدينة سرت  بتاريخ  تختص  تاريخية 
والدعوة إلى عقد مؤتمر شامل يتضمن برنامج 

المصالحة الوطنية الشاملة.
كونها  القرضابية شهرتها  معركة  وتكتسب 
تعد  كما  الوطنية،  التحرر  لحركة  انتصار  أكبر 

سقوط  أعقبها  حيث  اإليطاليين،  اندحار  بداية 
الحاميات اإليطالية الواحدة تلو األخرى، وبحلول 
منتصف أغسطس 1915 لم يبق بيد اإليطاليين 

إال مدينتي طرابلس والخمس.
نفوذها  اإليطالية  الحكومة  أن بسطت  فبعد 
ليبيا،  الغربي من  والجزء  نواحي طرابلس  على 
تحركت القوة اإليطالية من ناحية الغرب لربط 
طرابلس الغرب ببرقة، ولكي يتسنى لها ذلك، 
كان لزاما عليها أن تزيح معسكرات المجاهدين 
المغاربة  دور  النوفلية  نواحي  في  المرابطة 
الجنرال  وقرر  أوالد سليمان،  دور  وجنوب سرت 
مع  بالتشاور  اإليطالية،  القوات  قائد  إمياني 
بأي  فزان  استرداد  روما،  في  وقيادته  حكومته 

ثمن وربط برقة بطرابلس.
ألف   14 من  يتألف  جيشًا  إمياني  وسيَّر 
جندي، وتحرك إلى مدينة سرت يوم 29 أبريل 
القوات  بدأت  حتى  لحظات  إال  هي  وما   ،1915

في الهجوم على جيش المجاهدين بالرصاص، 
وتدفقت سيوله عليهم من كل جهة، فاستشهد 
أنهم  إال  شهيد،   400 نحو  المجاهدين  من 
المرابطين  المجاهدين  بمهاجمة  فوجئوا 
انتزعوا  حيث  السنوسي،  الدين  صفي  بقيادة 
النصر  سيف  أحمد  وأصدر  الجيش،  علم  سارية 
المحتلة  القوات  على  النار  إطالق  ببدء  قرارا 
بداية  فكانت  الخلف  من  عليهم  فأطلقوها 

النهاية، ولم ينج منهم إال 500 جندي فقط.
ونجا الجنرال إميانى مجروحا مع من بقى من 
وصوله  وفور  سرت،  مدينة  إلى  ولجأ  الجيش، 
مجلسا  وعقد  األسلحة  من  الليبيين  جميع  جرد 
عسكريا وحكم باإلعدام على كثير من السكان 
سرت  إلى  التجأوا  الذين  الليبيين  أبناء  ومن 
محمد  والرؤساء  األعيان  من  مقدمتهم  وفي 
من  مسعود  بن  ومحمد  مسالتة،  من  القاضي 
قماطة، وحسونة بن سلطان، وأبوبكر النعاس، 
وأحمد بن عبد الرحمن من ترهونة، وقتل من 
غيرهم نحو سبعمائة، وأصدر أمرا بالقتل العام، 
رأسهم  وعلى  القبائل  رجال  وقتل  وبمالحقة 
قبيلة أوالد سليمان، فصار الجند يقتلون الناس 
ويربطون  البيوت،  أبواب  وعلى  الشوارع  في 
العشرة والعشرين في حبل واحد ثم يقتلونهم، 
ورمى كثير من الناس بأنفسهم في البحر فرارا 
وبعثوا  مريعا،  منظرا  فكان  بهم،  التمثيل  من 
السكان  من  أكثرهم  أسير  ألف  نحو  روما  إلى 

والحمالين الذين استأجروا جمالهم.
معركة  أن  الليبيين  المؤرخين  معظم  ويرى 
الليبي، من  الجهاد  أهم معارك  القرضابية من 
الشرق  من  فيها  الوطنية  القوى  توحد  حيث 
الضخمة  النتائج  حيث  ومن  والجنوب،  والغرب 
التي ترتبت عليها وانتهت إلى تلك الكارثة التي 
لحقت باالستعمار اإليطالي وأدت إلى انسحابه 

واقتصاره على بعض النقاط.

عميد بلدية سرت: المعركة شكلت <   عاملون في يونيسيف خالل توزيع مساعدات إنسانية علي النازحين من طرابلس
منعطفًا إيجابًيا في حركة الجهاد 

بليبيا

»آداب سرت« توضح مدى أثر 
الوحدة الوطنية على حركة 

المقاومة الليبية

أسعار  شهدت  رمضان،  شهر  حلول  من  قليلة  أيام  قبل 
قفزات  المختلفة  والمدن  طرابلس  العاصمة  في  السلع 
الركود بسبب  التجارية حالة من  المحال  كبيرة، فيما تعيش 
يمنع  لم  ذلك  أن  إال  الشرائية،  العملية  على  اإلقبال  ضعف 
استقبال  خالل  السنوية  عاداتهم  على  الحفاظ  من  الليبيين 

الكريم. الشهر 
ضواحي  تشهدها  التي  االشتباكات  استمرار  مع  ذلك  يأتي 
حكومة  وقوات  العامة  للقيادة  التابعة  القوات  بين  العاصمة 
وإصابة  شخصًا   345 مقتل  عن  وأسفرت  الوطني،  الوفاق 
1652 آخرين، فضال عن نزوح أكثر من 42 ألف شخص، وفق 

آخر حصيلة أعلنتها منظمة الصحة العالمية الثالثاء الماضي.
رغم  األسواق  في  السلع  أسعار  ارتفعت  طرابلس،  ففي 
العيساوي،  علي  الوفاق  بحكومة  االقتصاد  وزير  تطمينات 
وجود  وعدم  رمضان،  يكفي شهر  السلع  من  مخزون  بوجود 
ارتفاعا  األساسية  السلع  أسعار  سجلت  حيث  فيها،  نقص 
وسط  السيولة،  في  شحًا  المصارف  وشهدت   ,30% بنسبة 

مخاوف من زيادة الرسوم على النقد األجنبي.
من أمام سوق الظهرة، أبدى المواطن محفوظ الرقيعي، 
لها،  مخزون  وجود  مع  السلع  أسعار  ارتفاع  من  اندهاشه 
سيولة  توجد  وال  الجيوب..  وتكوي  مرتفعة  »األسعار  مضيًفا 
فإنها ال تمنح  الصرافة  بالمصارف، وإذا وجدت عبر ماكينات 
250 دينارًا فقط، وهذا غير كافٍ«، وأوضح أن أسرته  سوى 
دينار  األلف  يناهز  مبلغ  إلى  وتحتاج  شخصًا   15 من  تتكون 
عن  استغنى  أنه  وأكد  الكريم،  للعيش  أدنى  كحد  شهريا 

اللحوم الحمراء ويبحث عن لحوم دجاج مجمدة.
خضروات  بائع  أوضح  طرابلس،  وسط  الحوت  سوق  وفي 
فسعر  باألصل،  مرتفعة  األسعار  أن  الهادي،  عمران  يدعى 
والخيار  دنانير،   6 والبصل  دنانير،   7 يبلغ  األخضر  الفلفل 
المواطن  أن  إلى  مشيرا  دينار،   4.5 والطماطم  دنانير،   6
المصرفية. بالبطاقة  تعامل  وأحيانا يسأل عن وجود  يشتري 

 43 إلى  الوطنية  الخراف  لحم  سعر  ارتفع  فيما  ذلك  يأتي 
دينارا للكيلوغرام، بدال من 33 دينارا قبل أسبوع، كما ارتفع 
 25 35 دينارا مقابل  سعر كيلو لحوم األبقار المستوردة إلى 
دينارا، كما   30 دينارا بدال من   40 إلى  األبل  دينارا، ولحوم 
10 دنانير. 6.5 للكيلو إلى  ارتفع سعر كيلو لحم الدجاج من 

استهالك  في  عربيا  السادسة  المرتبة  ليبيا  وتحتل 
كيلوغراما   33.5 نحو  الواحد  الشخص  يستهلك  إذ  اللحوم، 
البريطانية عن  سنويا، وفق دراسة نشرتها صحيفة تليغراف 

اللحوم. العالم وفقًا الستهالكها  قائمة دول 
حماية  جمعيات  رئيس  أرجع  لـ»الوسط«،  تصريح  وفي 
ومضاربة  جشع  إلى  األسعار  ارتفاع  الكرد،  أحمد  المستهلك 
أرباح  وتحقيق  المواطن  قوت  الستغالل  الحروب  سماسرة 
البلدي  الحرس  دور  غياب  إلى  الفتًا  حسابه،  على  مضاعفة 

بالبلديات. االقتصاد  ومراقبة 
األسعار  إن  الهادي،  أبوبكر  االقتصادي  الباحث  وقال 
بسبب  الفضيل،  الشهر  مطلع  مع   25% بنسبة  ارتفعت 
في  يتسبب  ما  السلع،  على  المواطنين  من  المتزايد  الطلب 
خالل  األسعار  تنخفض  بينما  العرض،  وقلة  الطلب  ارتفاع 
الطلب، مؤكدا  قلة  الثاني من شهر رمضان بسبب  األسبوع 

المستندية. االعتمادات  عبر  السلع متوفرة  أن 
أنه  الفضيل،  عبدالحميد  االقتصادي  المحلل  ورأى 
بعض  وأن  السلع  على  المستهلكين  قبل  من  إقبال  يوجد 

واحدة  دفعة  رمضان  شهر  احتياجات  يشترون  المواطنين 
والتخزين. السلع  السائدة بشراء  االستهالك  ثقافة  نتيجة 

يستقبل  البالد،  شرق  األخضر  الجبل  منطقة  وفي 
المواطنون شهر رمضان، وسط أجواء متذبذبة، بعد معاناة 
المصارف  في  السيولة  نقص  من  الماضية  السنوات  خالل 
بدأت  حيث  األساسية،  السلع  أسعار  في  شديد  وارتفاع 
بداية  مع  للمواطنين  السيولة  صرف  التجارية  المصارف 
إال  السحب من مصرف آلخر،  وتباين سقف  الجاري،  األسبوع 
الماضية. الممنوحة تعد مقبولة مقارنة باألعوام  المبالغ  أن 
السيولة  نقص  مشكلة  إن  عيسى،  أحمد  المواطن  وقال 
بشكل  توفرها  عدم  رغم  الزوال،  في  بدأت  العام  هذا  خالل 
مستمر إال أنها تبقى أفضل حااًل من السنوات الماضية، فيما 
المصارف  حال  أن  إلى  عبدالحميد  عالية  المواطنة  أشارت 

السيولة  لتوافر  السابق،  من  أفضل  العام  هذا  التجارية 
النقدية قلياًل، ولكن نعاني من استغالل التجار ورفع األسعار 

مع قدوم رمضان رغم استقرار الدوالر.
ارتفاعًا  المنطقة  أسواق  تشهد  رمضان،  حلول شهر  ومع 
انخفضت  بينما  والفواكه،  الخضروات  أسعار  غير مسبوق في 
أسعار المواد الغذائية، وأوضح صاحب محل تجاري بالبيضاء 
البضائع  لشرائه  األسعار  خفض  أنه  عبدالغفار،  علي  يدعى 
مؤكدًا  الدوالر،  سعر  انخفاض  نتيجة  قبل  من  أقل  بأسعار 
انخفاض  رغم  أسعارها  على  ثابتة  الزالت  األسواق  بعض  أن 

الجملة. أسعار محالت 
البلدي  الحرس  جهاز  دور  تفعيل  ضرورة  عبدالغفار  وأكد 
االقتصاد،  مراقبة  قبل  من  األسعار  وتوحيد  بالمنطقة، 
العمل أدى  الرسمية وتقاعسها في  الجهات  مضيًفا أن غياب 

إلى تفاوت األسعار وتناقضها من موقع آلخر.
تجار  إن  مصطفى  محمد  يدعى  مواطن  قال  جانبه،  من 
حلول  قبل  للمواطنين  الشديد  اإلقبال  استغلوا  الخضروات 
االقتصاد  مراقبة  مطالبًا  األسعار،  ورفعوا  بأسبوع،  رمضان 

االرتفاع. بكبح جماح 
ويطالب  بالمدينة،  اللحوم  أسعار  ارتفعت  فيما  ذلك  يأتي 
مراقبة  عبر  المجازر  على  األسعار  بتوحيد  المواطنون 
االقتصاد وتنفيذ القرار من قبل جهاز الحرس البلدي، وذلك 
بعد إلغاء وزارة االقتصاد في الحكومة الموقتة قرار المراقبة 
بشأن تسعيرة اللحوم في كل المجازر بالمدينة، بعد إضراب 
أصحابها عن العمل، األمر الذي وصفه المواطنون بأنه حافز 

للتجار لرفع األسعار خالل شهر رمضان.
األسعار  توحيد  رمضان  شهر  بدء  مع  المواطنون  ويأمل 
من قبل مراقبة االقتصاد، ووضع القرار قيد التنفيذ دون أي 

التنفيذ. يعيق وضعه موضع  تدخل 

طرابلس،  واشتباكات  األسعار  ارتفاع  يمنع  لم  ذلك،  إلى 
الستقبال  السنوية  عاداتهم  ممارسة  من  المواطنين 
الكريم  الشهر  األهالي الستقبال  رمضان، ففي سبها يستعد 
بالتجهيز ألكالته قبل حلوله بشهر، إذ تُجمع حبوب الشعير 
أجل  من  البقوليات  وبعض  الجاف  والتمر  والقصب  والقمح 

تجهيزها.
أبرزها  المفضلة،  األكالت  من  بالعديد  المدينة  وتتميز 
المواطنون  يحرص  اإلفطار  وعند  الهريسة،  وشعير  الروينة 
ويُشكل  يُعجن  ثم  جيدًا  وتنظيفه  الجاف  التمر  دق  على 
على هيئة قوالب، ويضاف إليه الزميتة المصنوعة من دقيق 
الشعير وتؤكل مع الحليب أو اللبن، أما حبوب القمح فتنظف 

الثريد. وتُطحن حتى تصبح دقيًقا يصنع منه خبز 
التمر  تجهيز  يتم  الطوارق،  يقطن  حيث  غات  مدينة  وفى 
تكمرين  وتسمى  الصحراوية  بالجبنة  وخلطه  تنظيفه  مع 
التمر  مع  تعجن  حيث  الكشك،  جبنة  العرب  وعند  أولس،  أو 
مع  القصب  يتناولون حساء  كما  الحرارات،  له بعض  ويضاف 
وبعد  الصحراوي،  الودان  حيوان  من  القديد  لحم  من  قطع 
خبز  وهو  العشاء  وجبة  هو  الفتات  يكون  التراويح  صالة 

الكسكسي. أو  الثريد 
وتجفيفه  تنظيفه  بعد  التمر  يجهز  التبو،  قبيلة  وعند 
ويعجن ويخلط بالتابركة، وهي حبوب ثمار الحنظل مع قليل 
شرب  مع  المغرب  عند  يؤكل  و  كقوالب  يعد  و  الشطة،  من 
اللبن وحساء القصب، أما وجبة العشاء عند التبو فهي عبارة 
القديد  ولحم  الجافة،  الباميا  وهي  بالدرابة،  عصيدة  عن 

العصيدة. الجاف، وتطهى مع بعضها وتسكب على عجين 
الفرن«  »خبز  تناول  على  األهالي  يحرص  وليد،  بني  وفي 
خبز التنور، مع الشربة التي تعد الوجبة الرئيسية طيلة أيام 

يتناولون وجبة »العصيدة« في السحور. شهر رمضان، كما 

»حماية المستهلك«: جشع ومضاربة سماسرة الحروب السبب

الليبيون في رمضان: عادات وطقوس سنوية رغم الغالء
رغم حرب العاصمة .. األهالي يحرصون

على ممارسة عاداتهم في رمضان

باحث اقتصادي: األسعار ارتفعت بنسبة %25  
بسبب الطلب المتزايد على السلع

<     ليبيات في الجنوب يجهزن إحدى وجبات رمضان<    متجر مواد غذائية
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سالم الكبتى

ْاجل . اليوم رأيتها ترفل في حلة من الشمس والربيع والدفء والضياء . لكنها في جانب آخر تمضغ القلق 
وينتابها التثاؤب طوال النهار . تحتها اللؤلؤ والمرجان .. ولكن . الطريق يمتد واألشجار والتالل . اترك ربوة 
األطالل وانحدر من قورينا إلى رصيفها ومينائها القديم ابوللو . على يساري المنصورة ومن بعيد البحر في 
زرقته يالمس السماء .. يكونان لوحة بهية . تبارك اهلل . ثم بعد مشوار قصير عن يميني صمبر . والكروم 
والهندي والزيتون البري والقطعان والرعاة . والمطبات .. وبعض الرابش الخاص بالسيارات التي اتخذت 
من سهول الجبل مكانا يعانق التاريخ المعاصر ويزاحم القديم إضافة إلى ملوثات البيئة وأكياس القمامة . 
غلط بالطبع .. ولكن !! امتداد أخضر وزاهٍ على مد النظر وبيوت وانتشار للمنتجعات وشقق لإليجار وأراض 
للبيع . قرى جديدة ستنهض والبد في كل األحوال من التخطيط المتناسق الالزم والمنظم . الجبل جميل 
ويحتاج إلى لمسات جميلة . ثم وادي البعور . اتساع وطيور تحلق . هنا معركة شهيرة بقيادة المختار ورفاقه 
انتصروا فيها على العدو القادم من بعيد . كانوا يدا واحدة وعزيمة واحدة وإرادة واحدة . ومن فوق السفح 
تلوح سوسة والضحى يلفها وليس األصيل كما أشار علي محمد حمد المعلم بالثانوية في بنغازي عام 1953 
الذي اصطحب طلبته إلى سوسة في زيارة في الربيع ونظم قصيدته الشهيرة تغزال في سوسة . بعض إخوتنا 

التوانسة يحدث لهم الخلط كالعادة فينسبون القصيدة إلى سوستهم في تونس !
كان يعلمهم شجاعة الرأي . يقول لهم : دافع عن رأيك إلى درجة التعصب !! جيل وأساتذة . والطريق 
أبناء   . . أقرب نقطة ليبية إلى أوروبا  الغرام والود  البحر  التي يطارحها  تتعرج وتنفسح وتضيق ثم سوسة 
عمومتنا في كريت . وهنا رأس السم األقرب نقطة . وهناك في البحر 
يصب جرجار أمه .. الوادي الكبير بعد مسيرة طويلة من اإلبعاد خلف 
والمجارير  السوداء  المياه  تملؤه  اآلن  البحر  أن  غير   . والحواف  الجبال 

وكل تفاصيل األوساخ والقذارة .
وسوسة .. أرأيتها ؟ !

يشعرون  والصيادون   . أطنابه  الضارب  والكساد  والفراغ   . أجل 
رائحة   . واألسماك  والبحر  بالشباك  األزلية  صداقتهم  سوى  بالوحدة 
حناياه  في  تعشش  اآلثار  مكتب   . مغلق  المتحف   . بعيد  من  الشواء 
العناكب والحزن . واألزقة القديمة والمقاهي تغيرت . كلها كافيهات 
العربية  القهوة  بعد  جديد  تراث   . الورق  وفناجين  للمكياطة  سريعة 
والوجاق والجلسات الدافئة والراديو في زاوية المقهى . تراث العجلة 

واالستعجال .
الذي  المبنى  هذا   . الخلف  في  يتكىء  الجبل  ذلك   . ميدانها  هذا 
قضى فيه المختار ليلته بعد أن أسر في وادي بو طاقة قرب اسلنطة 
. أحضر إلى هنا متعبا على حصان بدون سرج . والجروح والقيود . لم 
يذق شيئا من طعام الطليان في سوسة . ارتاح إلى قصعة شهية من 
 . اكريم بودوا  السيد عيسى  رواه لي منذ زمن  . ذلك  األهالي  بعض 
شاهده أسدا رغم الجراح .. يصلي ويذكر اهلل وال يطاطئ جبينه للطغاة 
)ارسى(  الطراد  حمله  الصباح  في   . للوطن  آخر  وشيئ  رمز  المختار   .
من ميناء سوسة إلى بنغازي . المحاكمة ثم اإلعدام في سلوق وسط 
الريح . يظل مغلقا. وال  المعتقل الرهيب . مكان مثل هذا تعوي فيه 
يلتفت إليه . لو كان فى بلد آخر .. لو . أذكر منذ فترة من السنوات تمثالين ألسدين في المدخل . أزيال . 

وبقت في الخاطر والتاريخ ذكرى األسد المهيب .
رحلت كل األسود .

والطليان جعلوها عاصمة للجبل . اهتموا بها . وبآثارها . وحملوا بعضا منها إلى روما . مبان إيطالية 
وأبواب بوخوخة عتيقة كانت وراءها قصص وحكايات . خلف ستائر النوافذ ذكريات . أقام الطليان في المدينة 
مصنعا للمكرونة وآخر للنبيذ وإدارة عربية كان طاقمها في منتهى اإلخالص لمواطنيه يتكون من .. عمر 
جعودة وحسين مازق وعلى الهنشير وحسين غرور ومحمد السعداوية ووالده الشيخ مصطفى .. وغيرهم 
. كانوا يتابعون شؤون أبناء وطنهم وينحازون إليهم ويقضون حوائجهم وفق المتاح عقب استقرار األمور 
الفصيح  العديد من شعره  نظم  وهناك  الرواد  المعلمين  جيل  السعداوية من  محمد   . البالد  في  اإلدارية 
والعامي . هل ثمة من يهتم بذلك ويمسح عنه الغبار . وفي أيام الحرب العالمية الثانية كانت سوسة مالذا 
لرومل وبعض قواته . عندما حدث الهجوم على مقره في البيضاء .. كان هنا في سوسة . كان يجيد الختل 

والمراوغة . وكثيرا ما ارتدى الجرد الليبي للتمويه !!
وسوسة تقابل أوروبا وبحرها بإمكانه أن يربطنا بها . رحالت تجارية وسياحية ونقل وثقافة وتواصل .هذا 

البحر أمامكم . فمن يحرك الساكن ويستقل السواقي ؟
وبعد استقالل الوطن شهدت سوسة تكوين أول معسكر للجيش الليبي . معسكر األساس وتدريب الجنود 
عام 1953 . كان آمره نورى الصديق اسماعيل . أضحى الحقا قائدا للجيش . التحق بالمعسكر أبناء ليبيا من 
كل األماكن وتدربوا . بنوا الجيش لحماية الوطن . الجيش الذي البد منه . وثمة مدرسة سوسة الداخلية 
الثانوية . طلبة من كل األرجاء والمشرف بوفروة والناظر األستاذ محمد الهنيد .. وحكايات التعليم والتضحية 
وإعداد الجيل . الجيش والمدرسة والوطن . سوسة .. ماتخفى عن والي .. قرية تسوى كل مدينة . قالها 
بوصبرة فى اأهزوجة له عام 1965 . سوسة تحتها يظل اللؤلؤ والمرجان والكنوز والتاريخ ويطوف حولها 

الشعر .وتضوع رائحة الغابات . تحتها يظل كل شئ دون استكشاف !!

احتراب أنف بينوكيو

فردوسًا  بتمامها  الكابية  األربعة  الفوضوية 
. اليوم  مفقودًا  ليبيًا 

المعتاد  الطحين  كرّرت  األربع،  المقاالت 
العليا  السياسية  الرغبة  مع  التمشي  في 
الليبي  الوطني  الجيش  وهم  اصطناع  في 
له  المضادة  الدفاعيات  وهيكلة  وشرعنته، 
لألمن  رؤيتها  حسب  الليبية،  العاصمة  في 
المعادية؛  الدينية  والجماعات  الوطني 
شابتها  التي  الحربية،  حمالته  تبرير  بل 
هذا  وأن  اإلنساني  الحق  قانون  في  خروقات 
الجيش بما هو عليه من مناقص هو الجيش 
حكومة  على  ويقضي  ليبيا  يوحّد  ــذي  ال
مصر  أمن  على  الخطر  تؤوي  التي  طرابلس 
المصريين  المسلمين  اإلخوان  في  المتمثل 
اإلقليميين، دون حساب  ورعاتهم  وأعوانهم 
الذي يفصل مصر عن قيادة  الجغرافي  البعد 
أزيد  الرجمة  في  الوطني  الجيش  مسمى 
العاصمة  عن  والرجمة  كيلومتر،   1000 من 

أخرى. كيلومتر   1000 طرابلس 
وحلقة  وليبيا..  مصر  بعنوان:  مقااًل  أن  إال 
الدولة  باسم  متكلمًا  كاتبه  تمادى  النار! 
وعلى  الرسمي.  ناطقها  وكأنه  المصرية 
ذكر  الحرافيش  عن  المقاهي  حكوية  عادة 
أنه كان ضمن مجموعة من الصحفيين للقاء 
الشعبية  بالثورة  المُسقط  ليبيا  دكتاتور 
ذكر  كما   2002 العام  نصب  الــذي   2011
وأنه  االتحادية،  قصر  في  الشهيرة  خيمته 
ال  أنه  ورغم  معه،  لوجه  وجهًا  نفسه  وجد 
وانفالته،  لسانه  طول  وخشى  لهجته  يفهم 
أنه سأله: »ليبيا دولة غنية جدًا وتشتري  إال 
جيش  يوجد  ال  لماذا  بالمليارات  أسلحة 
بدا  وقد  فأجابه  ــوي..؟«.  وق موحد  نظامي 
قبلي  مجتمع  الليبيين  بأن  عاقاًل  رأيه  في 
خطأ  أليــادٍ  السالح  يذهب  أن  يخشى  وأنه 
مثل  بعضها  تحارب  ميليشيات  وتتشكل 

لبنان.
العام  المُسقط  الليبي  الدكتاتور  جواب 
ليكذب  بينوكيو  بأنف  يستطيل   2011
 1969 ـ   1951 االستقالل  دولة  جيش  على 
وليس  والكفاءة،  الوطنية  على  المؤسس 

الذي  الليبي  التنازعي  المشهد  يغْمُض 
والمآالت،  الجذور  غامض  أساسه  في  هو 
ليبيين  له  المتابعين  ويتفاقم ال تفهمّه من 
وإعالميين  ومحللين  كتّابًا  وأجانب:  وعربا 
والتفسير،  بالرأي،  تنويرهم  يفترض  وساسة 
المثقفون  إال  يفهمه  ال  النزاع  واقع  بينما 
التي  القّليلة  النخب  من  وهم  العضويون 
اليوم مهملة، ومغيبة عن  والتي هي  عنيتها 
باألطماع،  المأسور  الليبي  اإلعالمي  المشهد 
هي  التي  أنانيته  وهشاشة  الكائن،  وخفة 
التي  اإلقليمية  والتالعبات  لالختراقات  محٌل 
كتبت  كما  تؤجج  اليوم  إلى   2012 عام  منذ 
عيون  ال  »حربًا  السالف:  مقالي  في  وبيّنت 

لها«..
بالكتابة  الليبية  القضية  متابعة  تلزمني 
الدُنيا وعرضها، أن  كالتزام منزه عن غرض 
صحافة  في  الرأي  مقاالت  على  يوميًا  أطلع 
الليبية.  األزمة  في  ما  الضالعة بشكل  الدول 
التي  الحياة  اللندنية  العربية  الصحافة  من 
الصدور  عن  توّقفها  بعد  مستواها  تراجع 
في  تستكتب  التي  األوسط  والشرق  ورقيًا، 
ال  مصريون  جّلهم  كتّابًا  الليبي  الشأن 
ليبي  ليبيا شيئًا، ضمنهم كاتب  يفقهون في 
مغمور يكتب أسبوعيًا مقااًل يتبنى فيه موقفًا 
نظر  وجهة  لنقل  ويخصّصه  ومنحازًا  أحاديًا 
العاطل عن  وبرلمانه  الليبي  الجيش  مُسمى 
المتاخم  الشرق  أقصى  في  طبرق  في  العمل 

الليبية. ـ  المصرية  للحدود 
تكون  أالَّ  المصرية  الصحف  من  توخيت 
والجمهورية.  كــاألهــرام  الحكومة  صحف 
»الشروق«  الصحفيين:  الموقعين  فانتقيت 
و»المصري اليوم« اللذين نشرا أربع مقاالت، 
كلها جافت الحقيقة، وعبرّت عن عدم دراية 
التاريخ  في  جذور  لها  أزمة  الليبية،  بالقضية 
دولة  ونشأة  االستعمار  بعد  لما  الحديث 
االستقالل، بل تمادت في الالمباالة بجرحها 
لآلالم  مُراعاة  ودون  أحدهم  إن  بل  النازف 
المُسقط  ليبيا  دكتاتور  على  ترّحم  الليبية 
وآخر   .2011 العام  الليبي  الشعب  بثورة 
الدكتاتورية  عقود  في  الليبيين  حياة  وصف 

المتطابق  الصدق  ويقول  والجهوية،  القبلية 
الجيش  مؤسسة  بقتله  يتعّلق  فيما  نيّته  مع 
تشاد  حــرب  في  بهزيمته  واقعيًا  الليبي 
الفوضوية  نظريته  قيام  بإعالن  ومعنويًا 
بيّناه  ما  وهو  المسّلح  بالشعب  سمي  فيما 
العسكر  الوسط »جيش  مقالينا بصحيفة  في 

الجيش«. إهمال  وسوسيولوجيا  سوسة، 
غير  اصطناع  إلــى  التبرير  ذهنية  تلجأ 
الواقع، بدياًل عن الواقع الذي ترفضه؛ األسوأ 
أن تلجأ ذهنية التبرير هذه إلى اصطناع غير 
ضالعة  دول  تفرضه  أن  واألنكى  الموجود، 
من  تعاني  كليبيا  بلد  أو  شعب  أزمــة  في 
بل  موجودة  غير  لمؤسسات  اصطناعات 
وطني،  جيش  وجــود  أبرزها  أوهــام  محض 
مخيال  اصطناعات  من  تلفيق  محض  هو 
الليبي  الشرق  في  الليبي،  الموجود  غير 
والمتوّحد  قائده،  المُسمّى  المتوّهم، ومن 
وإن  ليبيا،  إعادة  في  العسكرتيرية  رغبته  مع 
قبل  ما  إلى  ما،  حــدٍّ  إلى  مختلفة  بطبعة 
في  والجيش   ،2011 العام  الشعبية  الثورة 
تداعب  أسطورة  يظهر  الوهمي  السياق  هذا 
من  قفة  على  يحظى  أن  في  األعمى،  أمنية 

عماه. تعوضه عن  العيون 
للمجتمعية  ــًا  واعــي أعــيــش  ككاتب  ــا  أن
ألمانيا  في  عقود  الثالثة  يقارب  لما  والثقافة 
األمن  مجلس  جلسات  بعثتها  تترأس  التي 
كذب  أنف  يكون  أن  يؤسفني  الشهر  هذا 
مغلوطة  معرفة  يقدّم  مستشارًا  بينوكيو 
الدولة  لساسة  الشائك  ظرفها  في  ليبيا  عن 
المصالح  للوبي  تخضع  التي  األلمانية 
األربعة  طوال  عليه  درجت  بما  االقتصادية 
تصدّق  أن  الليبية  الدكتاتورية  من  عقود 

األكاذيب.
وهمية  حــالــة  الــمــوجــود  غير  اصطناع 
علمية  دراسات  مؤخرًا  أثبتتها  قد  مدّعاة، 
الدم؛  ضغط  زيادة  على  يعمل  الكذب  بأن 
يُعرف  ما  وهو  األنف،  إلى تضخم  يؤدي  مما 
استطالة  كانت  الــذي  بينوكيو«  بـ»تأثير 
تكشفه،  للصبيان  إيطالية  رواية  في  أنفه 

فيكذب. يدّعي  عندما 

تلزمني متابعة 
القضية الليبية 

بالكتابة كالتزام 
منزه عن غرض 
الُدنيا وعرضها، 
أن أطلع يوميًا 

على مقاالت الرأي 
في صحافة الدول 

الضالعة بشكل 
ما في األزمة 

الليبية.

أرأيَت سوسة؟ !

نورالدين خليفة النمر

إسماعيل صدقي 
أصوله من بيت الطيور 

الذي يعود إلى قبيلة 
الفواخر الليبية. اختير 

الحقًا رئيسًا للوزراء 
في مصر، وهو الذي 
وقع اتفاقية الحدود 

الشهيرة مع الطليان 
العام 1925

في  المدنية  الدولة  عن  المنافحون  يقع 
المدنية  الدولة  يضعون  حين  واضح  خلط 
لسوء  نتيجة  العسكرية  الدولة  مقابل  في 
لهذه  الشعبية  بالدالالت  للتأثر  أو  الترجمة 
في  مدني  عكسه  )عسكري  االصطالحات 
الثقافة الشعبية( لكن هذا المصطلح أوروبي، 
كنتيجة  الكنسية«،  »الدولة  مقابل  في  وجاء 
لتطورات بنيوية حدثت في القرون الوسطى 
في مجاالت االجتماع واالقتصاد والسياسة...
أنها  المدنية  الدولة  مبادئ  أهم  ومن  إلخ. 
كما  بالسياسة.  الدين  بخلط  تتأسس  ال 
لكنها ضد  ترفضه،  أو  الدين  تعادي  ال  أنها 
سياسية.  أهــداف  لتحقيق  الدين  استخدام 
أحيانًا  المقصود  التالعب  أو  الخلط،  وهذا 
يجعل  ما  السياسية  والمتاجرة  بالمفاهيم 
الجيش  ضد  ينصبونها  التي  البعض  فزاعة 
المدنية،  للدولة  تهديدًا  يشكل  كونه 
بينما ما يعتقدون أنها دولة مدنية مهددة 
تنظيمات  تحالف  على  قائمة  طرابلس  في 
علنًا  الدين  »تخلط  إسالموية  ومجموعات 
بالسياسة« وتضرب الدولة المدنية أو الحلم 
بها في مقتل، وما يمثله هذا التيار هناك من 
مفتٍ للديار يلقي فتاواه بالجهاد ضد الجيش 
الذي يمثل ركنًا أساسيًا من الدولة المدنية، 
العلمانيين  انتخاب  بتحريم  أفتى  الذي  وهو 
أيضًا  ويمثله  فبراير،  بعد  انتخابات  أول  في 
تنظيم جماعة اإلخوان المتحالف مع الجماعة 
الليبية المقاتلة، النموذج األكبر لخلط الدين 
بالسياسة الذي يهدد جوهر الدولة المدنية، 
المتطرفة  األخــرى  التنظيمات  إلى  إضافة 
التي تقلد بعض شيوخها وأمرائها مناصب 
وحكوماته،  الوطني  المؤتمر  في  حساسة 
أفغانستان  حرب  من  عائدون  ومعظمهم 
المدنية  الدولة  مصطلحات  عقيدتهم  تكفر 
دولة  أو  المواطنة  أو  الديمقراطية  مثل 
يخلطون  وال  المدني،  المجتمع  أو  القانون 
الدين بالسياسة فحسب بل يجعلون الدين 
بتطبيق  جميعًا  مطالبهم  عبر  السياسة  هو 
ضد  هو  الــذي  الخالفة  نظام  أو  اهلل  شــرع 
مفهوم الدولة المدنية جذريًا، ووقع لألسف 
والكتّاب  المثقفين  بعض  الخلط  هذا  في 
الليبيين المهمين، الذين استقوا ذعرهم من 
عامًا  األربعين  تجربة  من  العسكرية  الدولة 
للنظام السابق، وكرههم لمصطلح العسكري 
نابع من كرههم الشخصي لشخصية القذافي 
ذات المنشأ العسكري، مثلما ما زال يتوجس 
البعض من اللون األخضر ألنه شعار القذافي، 
أو من مفردة ثورة وثوري ألنها الصفة التي 

يجعل  التوجس  وهذا  حكمه،  طيلة  تبناها 
بعد  عَُقدٍ  من  ترسب  ما  أو  االنفعال  من 
التفكير  يشوش  الذي  هو  السابقة  التجربة 
الخلط  من  نــوع  إلــى  ــؤدي  وي الموضوعي 
الحقيقة  والمصطلحات، وفي  المفاهيم  بين 
حتى هذا التوجس ناتج عن خلط آخر يتعلق 
القذافي  نظام  تعتبر  التي  الدارجة  بالفكرة 
فيه  تتمكن  التي  بالصيغة  عسكريًا  نظامًا 
المؤسسة العسكرية من كل مفاصل الدولة 
الالتينية  أمريكا  دول  بعض  في  حدث  كما 
مثاًل، لكن القذافي الذي توقفت ترقياته عند 
أو  كمثقف  نفسه  يطرح  كان  )العقيد(  رتبة 
مفكر أو ثائر أبدي، له تصوره للدولة المدنية 
المؤسسة  قوض  البداية  ومنذ  الجماهيرية، 
مستجد  جندي  ليصبح  وهمشها  العسكرية 
من  أقوى  المعسكر  في  الثورية  المثابة  في 
آمر المعسكر ذي الرتبة العالية. والذي حصل 
أن بنية هذا النظام تحولت إلى ما يشبه بنية 

الدولة الدينية )بكل ما فيها من يقين وورع 
القذافي  وشعائر( حيث مثلت فيها شخصية 
فيها  ومثلت  الفقيه،  والية  نظام  يشبه  ما 
خطاباته ما يشبه الفتاوى التي يلقيها وعلى 

المريدين تنفيذها فورًا.
 كما استخدم النظام في أدبياته مفردات 
على  يطلق  فكان  نفسها،  الدينية  التيارات 
»المرتدين«  وصف  السياسيين  خصومه 
»المثابات«  الثورية  لجانه  مقر  ويسمي 
»دورات  فيها  تعطى  الــتــي  والــــدروس 
عقائدية«، ووصف صراعه مع الغرب بالجهاد 
ومقاومة الصليبية، إضافة إلى دعمه للثورة 
الدينية في إيران ضد حزب البعث العراقي، 
حاولت  التقليدية  العسكرية  النظم  بينما 
عبر  المدنية  الدولة  مظاهر  نحو  تذهب  أن 
الذي  الحاكم  يرأسه  سياسي  حزب  تأسيس 
عسكري  انقالب  عبر  السلطة  إلــى  وصــل 
وأن  الظاهر،  في  تعدديًا  دستورًا  ويصوغ 

للتمتع  مــزورة(  أو  )شكلية  انتخابات  يجري 
المدنية  الدولة  تشترطها  التي  بالشرعية 
وسورية  الجزائر  في  يحدث  أو  حدث  )كما 
أن  بمعنى  وموريتانيا(.  واليمن  والسودان 
الحكم العسكري قابل ألن يقع تحت ضغط 
الدولة  بينما  ومطالبها،  المدنية  الدولة 
الدينية ال أفق مدنيا لها لطبيعتها البنيوية 
وربما  السحيق،  الماضي  من  المستمدة 
حياد  على  يجعلني  ال  الــذي  هو  األمــر  هذا 
ميليشيات  وبين  الجيش  بين  الصراع  تجاه 
إني  أقــول  حين  ألنــي  السياسي،  ــالم  اإلس
عاجي  برج  إلى  الفرار  يعني  فهذا  ضدهما 
بالركون  الحالمين  المثقفين  يغري  ما  عادة 
في  الجمالي  اهتمامهم  ضغط  تحت  إليه 
انتظار أن تقوم الدولة المدنية ثم يهبطون 
إلى جنتها، أعرف أن الطريق إلى هذا الحلم 
طويل وليس سهاًل، لكن ال أملك خيارًا سوى 
إلى هذا  المفضي  الطريق  أن أسير في هذا 

الحلم مهما تعرج وامتأل بالعراقيل، وال أسير 
في طريق ينأى بنا أو يفضي عكس هذا الحلم 
األسهل  الرومانتيكي  والخيار  جدًا،  الممكن 
دائمًا أن أقول إنني ضد االثنين وأهرب إلى 
شرفة الترف الفكري الذي يريد كل شيء أو 
في  الخيارات  أسهل  هذا  وعمومًا  شيء،  ال 
أوقات األزمة التي تحتاج منا مواقف واضحة 
حتى وإن كانت ال تخلو من المغامرة، فمثاًل 
في  وأرفض  القذافي  أرفض  أن  يمكنني  ال 
الوقت نفسه تدخل الناتو للتخلص من نظام 
ومثالي  جميل  عدمي،  خيار  ألنه  القذافي، 
يجري  لما  يمت  لكنه ال  الفن،  برسالة  يليق 
للسرد  مناسب  موقف  بصلة،  األرض  فوق 
التاريخ  لسرد  مناسب  غير  لكنه  الــروائــي 
تخبرني  التاريخ  فحركة  المتتابعة،  وفصوله 
طائرات  حلقت  لما  القذافي  لوال طغيان  أنه 
صدام  طغيان  ولوال  ليبيا،  سماء  في  الناتو 
الخليج  حروب  العراق  دخلت  لما  وحماقاته 
المتتابعة حتى سقطت تحت االحتالل، ألنها 
عالقات سببية تؤكدها علوم مثل الرياضيات 
والفيزياء وبعيدًا عنها يحلق الفن بتهويماته 

وخياالته الجميلة.
بأن  وعيي  من  انطالقًا  آخر  جانب  ومن   
لم  التاريخ  مر  على  الدكتاتوريات  أعتى 
تتزحزح إال بمتغيرات دولية جذرية أو تدخالت 
خارجية أو حروب أهلية. مع مالحظة أن أعتى 
الدكتاتوريات في المنطقة لم تكن عسكرية 
كانت  لكنها  الالتيني،  األمريكي  بالمعنى 
وسرديات  عقائدية  أحــزاب  ظل  في  تعمل 
)حزبي  مثل  يقينها  في  مفرطة  أيديولوجية 
األحزاب  بقية  أو  وسورية(  العراق  في  البعث 
القومية )بشار األسد طبيب عيون وحاشيته 
المنتمية  المدنية  السياسية  النخبة  من 
للبعث( وكان جهاز هذه الدكتاتوريات يتشكل 
المعتنقين  والتكنوقراط  المدنيين  من 
في  أيضًا  وهي  األحــزاب،  تلك  أليديولوجيا 
التي  الدينية  الدولة  منظومة  تشبه  بنيتها 
لم يكن بإمكانها أن تفضي إلى دولة مدنية، 
في  فعاًل  العسكرية  النظم  مع  حدث  كما 
أمريكا الالتينية، ولعل ما حدث في الجزائر، 
أحبط  الذي  الجيش  قبل  من   ،1992 العالم 
مشروع قيام دولة دينية في الجزائر حين نجح 
االنتخابات  في  المتشدد  اإلسالموي  التيار 
لنسبة  واستغالله  الناس،  لوجدان  بدغدغته 
الجيش  أن  على  دليل  خير  الكبيرة،  الفقر 
المدنية  الدولة  وأفق  مستقبل  حمى  وقتها 
التي يسعى اآلن مجبرًا لتأسيسها في الجزائر 
للشارع  خرج  الذي  الشعب  لضغط  استجابة 

ضد حكم العسكر أو كما يحدث اآلن بالضبط 
في السودان، وهي مخاضات مهمة، وليست 
ال  لكن  بسرعة،  ثمارها  تؤتي  ولن  سهلة، 
يمكن لها أن تتم في قلب دولة دينية مثل 
أو أفغانستان فترة حكم طالبان. من  إيران، 
هذا المنطلق حددت موقفي منذ أن نشرت 
مقالة في شهر مايو 2011 بجريدة ميادين 
فيها  أحذر  الثالثة(  الفاشية  )احذروا  بعنوان 
من اإلسالم السياسي وجماعة اإلخوان التي 
بدأت تسيطر وقتها على المجلس االنتقالي، 
من  وهم  التمكين،  في  سياستها  ــدأت  وب
أن  االنتقالي  المجلس  رئيس  على  اشترطوا 
يعلن ضمن خطاب التحرير النية في تطبيق 
من  السالح.  عن  تخليهم  مقابل  اهلل  شرع 
الدكتاتورية  النظم  لتاريخ  قراءتي  واقــع 
واقع  ومن  رأيي،  قلت  مدنية(  أو  )عسكرية 
الليبي  الجيش  لمعركة  أنحاز  القراءة  هذه 
ضد مجموعات التيار الديني المسلحة )دون 
أن أتخلى عن نقد المؤسسة العسكرية ونقد 
بعض تحالفاتها المرحلية أو أخطائها(، ألني 
ال أخلط بين الجيش كضرورة للدولة المدنية 
مدفوعًا  الدولة،  عسكرة  من  الخوف  وبين 
ما  وبأن  العربي،  الربيع  بعد  أنه  باعتقادي 
يحدث في الجزائر والسودان، يؤكد أن زمن 
النظم العسكرية أو حكم الحزب الواحد وُلى 
وأصبح طي التاريخ، ويقول إن الشعوب حين 
تعي حقوقها وتحتشد في الشارع هي األقوى 
في المعادلة، وأن الدولة المدنية ال تتحقق 
وعود  أو  التغيير  بيانات  أو  الشعارات  عبر 
االقتراع فقط،  أو صناديق  الكاذبة،  الساسة 
لكنها عبر وعي الناس بها وبقوة الشارع حين 
يكتظ بهم، وكل من يحاول أن يعيد عقارب 
أو  كان  ليبيا، شخصًا  الخلف في  إلى  الساعة 
تنظيمًا، عليه أن يدرك أنه لن يكون أقوى من 
والمليارات  بالسالح  المدجج  القذافي  نظام 
خالل  بناه  الذي  والمطبلين  الدولي  والدعم 
ما  لكن  أيام،   4 في  فعليًا  وسقط  عامًا   40
هي  الدينية  التيارات  أن  ذلك  بعد  حصل 
التي عسكرت الثورة وانحرفت بها باعتبارها 
منظومة من جنس النظام نفسه، وكلتاهما 
تقدس العنف كوسيلة للتغيير أو الدفاع عن 
السلطة. وإذا حدثت المخاوف التي أستبعدها 
ـألسباب ذكرتهاــ حيال عسكرة الدولة ولم 
بالدولة  مطالبين  الشارع  إلى  الناس  يخرج 
وليسوا  بعد  يستحقونها  ال  فإنهم  المدنية 
جديرين بها، لكن ما أنا واثق منه أن الدولة 
المدنية لن تقوم في ظل الميليشيات أو مع 

خلط الدين بالسياسة.

 أنحاز ملعركة 
الجيش الليبي 

ضد مجموعات 
التيار الديني 

املسلحة )دون 
أن أتخلى عن 

نقد املؤسسة 
العسكرية ونقد 
بعض تحالفاتها 

املرحلية أو 
أخطائها(

سالم العوكلي

الدولة املدنية! 
 هي في مكان آخر
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هكذا تعرفت إلى الفقيه.. 
وهكذا ودعته

جريء  بأسلوب  المرأة  لقضية  تصدت  كاتبة  سليمان« 
رشيق الفت استفز بعض المحافظين من الكتاب فانبرى 
إلى حد  للرد عليها وتهجم أحدهم على »ليلى سليمان« 
التجريح والطعن فيما سماه بسلوكياتها زاعمًا أنه يعرفها 
تضطر  ولم  عليها..  يتردد  كان  من  يعرف  بل  شخصيًا 
قذف  دعوى  رفع  إلى  بعد  نعرفها  نكن  لم  التي  الكاتبة 
وتشهير ضد ذلك الكاتب، ألن »ليلى سليمان« كما عرفنا 
الحقًا لم تكن إال الكاتب أحمد إبراهيم الفقيه نفسه الذي 

استعار ذلك اإلسم أو الصوت النسائي.
المرافعات في سجالت  أهم  ليكتب من خالله بعض  ـ 
فيما  جمعت  وقد  وحقوقها..  المرأة  قضية  عن  الدفاع 
ليلى  من  »كلمات  عنوان  حمل  كتاب  في  وصدرت  بعد 

سليمان«.
ـ الروح نفسها التي جعل بها أحمد إبراهيم الفقيه من 
صحيفة األسبوع الثقافي صرحًا ثقافيًا تجاوز الحيز الليبي 
ليمتد إلى العربي باتساعه كانت أيضًا وراء ميالد صرح آخر 
التي  العربية  الثقافة  مجلة  هو  نفسه  التميز  مستوى  في 
بدأت الصدور في بيروت، وكان الفقيه أول رئيس تحرير 
على  جامعة  بنغازي  ثم  طرابلس  إلى  تنتقل  أن  قبل  لها 

صفحاتها أسماء أهم الكتّاب والمبدعين العرب.
الفقيه«  إبراهيم  »أحمد  الكبير  أديبنا  أيضًا  عرفت 
ناشطًا نقابيًا في الفترة نفسها من خالل سعيه ودوره في 
للجنة  الليبيين، وكان مقررًا  والكتاب  اتحاد لألدباء  إنشاء 

التأسيسية ثم أمينًا عامًا له.
لم ينحصر عطاء أحمد إبراهيم الفقيه الذي عرفته فيما 
ومقاالت  كتابًا  أو  ورواية  قصة  إبداعية  أعمال  من  نشره 
بل كان أول من أسس للمسرح الغنائي في ليبيا بكتابته 
أوبريت »هند ومنصور« الذي ألف موسيقاه ولحن أغانيه 
الوطني  المعهد  وأداه طلبة  ماهر  الليبي علي  الموسيقار 
العام  له  مديرًا  الفقيه  عمل  الذي  والموسيقى  للتمثيل 

.1971
قدم الفقيه أيضًا مساهمات مهمة في اإلذاعة الليبية 

منذ سنوات تأسيسها األولى أواخر الخمسينات
قدم الفقيه أيضًا مساهمات مهمة في اإلذاعة الليبية 
ثم  الخمسينات..  أواخــر  األولــى  تأسيسها  سنوات  منذ 
في  تاريخية  تمثيلية  برامج  الحقًا  المرئية  لإلذاعة  أنتج 

الثمانينات قدم فيها نفسه ممثاًل أيضًا.
في  للعمل  خاللها  تفرغ  فترة  الفقيه  الدكتور  غاب 
المجلس القومي األعلى للثقافة في المغرب رئيسًا لشعبة 
اإلبداع ثم التقيته على صفحات مجلة »الموقف العربي« 
روايته  فصول  نشر  حيث  قبرص  في  تصدر  كانت  التي 
»حقول الرماد« وكنت من كتّاب تلك المجلة.. ولقد لفتت 
»حقول الرماد« حينها االنتباه مرة أخرى إلى أحمد إبراهيم 

الفقيه روائيًا.
شقة  اخترت  قليلة  سنوات  قبل  القاهرة  وصلت  عندما 
للسكن المؤقت الشك أنها كانت من بين ماليين الشقق 
الممتدة امتداد هذه المدينة التي تحتضن وحدها ثالثة 
إن  التالي  اليوم  في  الخفير  لي  قال  أضعاف سكان بالدي 
الشقة التي تجاورك تمامًا يقطنها ليبي.. قلت ما اسمه.. 
قال لي الدكتور أحمد الفقيه.. تلك هي المصادفة العجيبة 
غياب  بعد  القاهرة  في  الفقيه  بالصديق  جمعتني  التي 

سنوات.
ومطورًا  متطورًا  مبدعًا  الفقيه  عرفت  القاهرة  وفي  ـ 
ومسرحًا  ورواية  قصيرة  قصة  اإلبداعية  بأعماله  يتحفنا 
العربي  األدب  فضاء  إلى  الصغير  المحلي  فضاءه  متجاوزًا 
الواسع ثم العالمي األوسع، وكما استطاعت قصصه األولى 
أن تتسع لتفاصيل القرية وتحمل همّ الوطن كانت الرواية 
عنده هي المتسع للهم العربي واإلنساني والفضاء الرحب 
الذي مكنه من أن يضيف إلى الرواية العربية ويساهم في 

بناء مجدها.
عرفت في القاهرة أيضًا أحمد إبراهيم الفقي كاتبًا صحفيًا 

تجاوز شؤون الوطن الصغير إلى شؤون األمة والعالم

المرأة  بها  صــوّرت  اّلتي  لألنماط  ومخالف  صــادق  بشكل 
طوياًل، واّلتي تُنافي إلى حدّ بعيد الحقيقة والواقع(.

حيث  من  خصوصيته  توكيد  في  صارخ  ــادي(  )رم النص 
فيُعنى  النسوي  الخطاب  حيث  ومــن  الــداللــة،  جماليات 
بالخصائص النّسويّة دون شعارات صارخة ولكن ينسج هذه 
الجسد  تداعي  رصدِ  عند  النص، خاصة  ثنايا  في  الخصوصية 
وفي  النص  في  الرئيسُ  الملمحُ  هو  ما  بالمرض  األنثوي 

الموت. بنيتهِ حتى 
فالشخصية  التحقق،  وبفشل  باإلحباط  مُحاط  الجسد 
ترصدُ  حينما  الزوج  مع  العالقة  تُعايش عطبَ  التي  الرئيسة 
تُكثفُ  فحسب،  كبانوراما  النص  في  تجيُء  يناير  ثــورة 
ما  فالموتُ  اإلحباط،  خيمتُها  التي  العزلة  وتوكدُ  العجزَ 
السرد،  ينسجُ  الذي  المركز  كالحدث  ــادي(  )رم على  يخيم 
لسريِر  المُجانب  الميتِ  رصد  عند  بالذات  تفاصيلهُ  وتُحاك 
تسرق  تفاصيله  أن  حتى  االبنة  على  يستحوذ  وجثمانه  األم 
رمزًا  الجثمان  يجعل  ما  ومرضها،  األم  عن  وتُلهيها  انتباهها 

أو أيقونة الحياة للجسد األنثوي المتداعي.
بطبيعةِ  كبيرًا  اهتمامًا  تهتمّ  الكاتبة  فإن  هذا  ومن 

التّجربة األنثوية داخل النّصّ.
- 2

إلظهارها  نسويّة  واعتبارها  روايــة  كّل  قبول  يمكن  ال 
ذلك  رغم  لكن  يونغ،  إريكا  تقول  كما  عاجزة،  ضحيّة  المرأة 
النص  )هناء عطية( في هذا  الكاتبة  توليها  التي  العناية  فإن 
الشائكة  العالقة  يُفكك  والمسرودُ  مركزي،  الضحية  للمرأة 
التي تعيشُها نساء )رمادي( مع الجنس األخر، بل ومع المكان 
خاص  مكان  عن  الباحثة  الرئيسة  الشخصية  يُحاصر  الذي 
يشكل  الذي  والموت  يحاصرها،  الذي  القطيع  عن  فيه  تنفرد 
كخطاب  يندس  الكاتبة  شغل  الحال  وهذا  حياتها.  فسيفساء 
سياق  سياقه  ويجعل  ينفلت،  السرد  يجعل  النص  ثنايا  في 
قصة طويلة ترصدُ حال الشخصية الرئيسة وسيكولوجيا هذه 

انعكاس لهذه السيكولوجية. أما عالئقها فهي  الشخصية 
فالشخصية  النص  فــي  مبثوث  النسوي  الخطاب  إن 
لكن  اأُلخر،  النسائية  الشخصيات  كما  ضحية  امرأة  الرئيسة 
الشخصية  قوية  فالمرأة  تقليدي،  كمفهوم  ليست  الضحية 
بين  العالقة  فإن  ذلك  ولنبين  بعطب،  مصابة  لكنها  وفاعلة 
الجسدية  العالقة  بخلل  مرصودة  وزوجها  الرئيسة  الشخصية 
بينهما، فالزوج الهٍ عنها بعائلته وعلى الخصوص بجسد أمه 
مرصودة  الذكورية  وكأنما  وتحميمه،  نظافته  على  القائم 
يضفي  هذا  بأن  النسوي  النقد  يوضح  كما  أو  األم،  بالمرأة 
في الخطاب الذكوري طابعًا أسطوريًّا على النّساء باستخدام 
بينما  األمّ«،  و»الّلغة  األمّ«  »األرض  مثل  مثاليّة  استعارات 

النّساء مهمّشات من حياة األمّة الفعليّة.

أوهامه  عن  الدائم  دفاعه  في  صديق  شاعر  يستشهد 
مدينة  نساء  إحدى  ذكريات  من  منتقاة  بقصة  الجميلة 
ليننغراد إبان الحصار النازي للمدينة، تقول فيها السيدة 
»لقد كان الحصار قاسيًا ومميتًا.. لكن الشعر ساعدنا كثيرًا 
صمود  في  أشك  أنني  ومع  الحياة«..  قيد  على  نبقى  كي 
أن  إال  جــوع..  امتحان  أول  أمام  طوياًل  الشاعر  صديقي 
الحياة  بين  الروحي  االرتباط  أو  الربط  هذا  هو  الجميل 
والشعر.. بين الحياة واإلبداع.. هذا الربط الجميل اخترته 
األديب  الصديق  عن  الحديث  في  هذه  لشهادتي  مدخاًل 
هذا  إنتاج  كل  إن  إذ  الفقيه..  إبراهيم  أحمد  د.  المبدع 
الكاتب األديب، وإن تعددت مساربه قصة كان أم رواية أو 
مسرحًا أو مقالة هو في مضمونه وبعده راية مرفوعة دومًا 
للدفاع عن الحياة أو ما عبر عنه في كتابه الصحراء وأشجار 
والكالم  يجب،  فال  حياة«  حياتنا  في  تكون  »لكي  النفط 
للكاتب، أن تكون الحياة رحلة قصيرة وسريعة من ظلمة 
الرحم إلى ظلمة القبر، وعلى المرء أن يجعل لحياته قيمة 
األرضية  الكائنات  عوالم  عن  والسمو  االرتقاء  بها  يحقق 

األخرى.
الفقيه«  إبراهيم  »أحمد  األديب  الكاتب  إلى  *تعرفت 
قصصه  كل  قــراءة  خالل  من  هذه  اإلنسانية  رؤيته  في 
التي كتبها آنذاك قبل أن أتعرف إليه شخصيًا في منتصف 
القصصية  تجربتي  بداية  في  السبعينيات.. كنت ساعتها 
شيئًا  فيها  وجدت  أن  القصص  لتلك  أيضًا  شدني  وقد 
العربي يوسف  الوطن  القصيرة في  القصة  من روح سيد 

إدريس، وكنت مدمنًا قراءة إبداع هذا األديب الكبير.
ذلك  هي  الفقيه  ألعمال  األخــرى  االنجذاب  *نقطة 
الماء عنوان أول  الدائم للماء في قصصه، وكان  الحضور 
حضور  السماء«..  تمطر  »لو  وهي  لي  قصصية  تجربة 
الحياة والحب والمرأة والوطن،  الفقيه متالزمًا مع  يجعله 
النهر  أو  المطر  وهو  الماء  كان  جميعًا..  ذلك  كل  هو  بل 
أحيانًا والبحر أحيانًا أخرى بارزًا في عناوين أعمال الفقيه.. 
»البحر ال ماء فيه« »بيت له شرفة على البحر« »أبناء الماء 
ـ  نهرًا«  حياته  في  يشاهد  لم  الذي  »الرجل  النار«  وأبناء 

»تجيئين كالماء وتذهبين كالريح« وغيرها..
أن  وعندما كتبت قصة »الجفاف« الحظت بعد نشرها 
سليمان بطل القصة الذي اكتشف انحسار النهر في قريته 
الذي لم يشاهد في حياته نهرًا«  ربما هو نفسه »الرجل 
إحدى أجمل قصص الدكتور الفقيه التي ارتبطت بذهني 

وقد كتبها العام 1974.
باألديب  الشخصية  معرفتي  تبدأ  أن  المصادفة  شاءت 
أحمد إبراهيم الفقيه، حين سلمني جائزة القصة القصيرة 

في أحد المهرجانات األدبية الطالبية
معرفتي  تبدأ  أن  المصادفة  شــاءت  العام  ذلك  في 
سلمني  حين  الفقيه،  إبراهيم  أحمد  باألديب  الشخصية 
األدبية  المهرجانات  أحد  في  القصيرة  القصة  جائزة 
ذلك  في  التحكيم  للجنة  رئيسًا  باعتباره  الطالبية 

المهرجان.
*في تلك الفترة كانت تتألق في فضاء الثقافة الليبية 
ليبيا  في  ليس  المتخصصة  األدبية  الصحف  أول  إحدى 
الثقافي،  األسبوع  وهي  العربي  الوطن  في  بل  فقط 
أول  كان  الذي  الفقيه«  إبراهيم  »أحمد  األديب  واستطاع 
من تولى رئاسة تحريرها أن يجعلها منبرًا لإلبداع والحوار 
حفل بأسماء أهم فرسان الكلمة الليبيين والعرب مشرقًا 
المبدعين  من  جديد  جيل  ظهور  في  وساهمت  ومغربًا، 
استقطابها  الثقافي  األسبوع  تميز  من  وزاد  الليبيين، 
لريشة فنانين مصريين كبار كمحمد حجي وإيهاب الليثي 
وحجازي لتشكل تلك المطبوعة ظاهرة ثقافية الفتة ونقلة 
نوعية يستوجب التوقف عندها في التأريخ للشأن الثقافي 

الليبي.
تحضرني  الثقافي  األسبوع  عن  الحديث  سياق  في  ـ 
قمة  ففي  الفقيه..  الدكتور  أديبنا  بطلها  طريفة  واقعة 
توهج تلك الصحيفة برز على صفحاتها فجأة اسم »ليلى 
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وحدها  تجلس  ثم  وشــرود،  بآلية  حولها  ما  لترتب  )تصحو 
ربما  هائاًل.  فراغًا  بعقلها  أن  تشعر  وهي  غرفتها،  داخــل 
وهى  للتذكر،  محاولة  في  بالغرفة  ما  شــيء  في  ستحدق 
وصدى  تفعلها،  أن  عليها  التي  األشياء  بتلك  همتها  تشحن 
الماء المنهمر -اآلتي من الحمام- يتردد في البيت مثل لحن 

مُقبض( – هناء عطية
بلوم  هارولد  تعبير  حدّ  على  يماثله  ما  يقرأ  منّا  المرء 
أو  يكتب سيرة  أنه  ليس  طبعًا  أيضًا؟،  يُماثله  ما  يكتب  فهل 
وما  يرى  ما  يكتب  يُماثله  ما  يقرأ  أن  كمثل  لكن  شابه،  ما 

يُعايش ويتخيل وما يرغب.
شخوصه  أم  النص  خطاب  أم  النص  هو  الذي  ــادي(  )رم
بين،  بين  أنه  أو  له،  لون  ال  لون  )رمــادي(  هو  حال  كل  في 
نسوي  نص  )رمــادي(  باألسود.  ليس  ما  باألبيض  ليس  ما 
كذلك،  الرئيسة  الشخصيات  وجُــل  امــرأة  العليم  فالراوي 
والشخصية الرئيسة الراوية التي تعاني من خلل ما في النظر 
السرطان،  تعاني  التي  المريضة  بأمها  تُعنى  الشخصية  هذه 
القضيب  )نادي  يُدعى  غامضًا  روائيًا  مفتاحًا  هناك  أن  أضف 
الشخصية  وعند  للرواية  المدفون  السر  هو  البالستيكي( 
الروائية الساردة، هذه الشخصية تعاني من عالقات معطوبة 
خالل  من  العطب  هذا  من  نفسها  تفتك  لكنها  الرجال  مع 

شخصية رجل مشكوك في مثليته.
لشخصيات  وتطريزٌ  ونقشٌ  وتفاصيٌل  نمنمٌة  النصُ 
عالقاتِ  أّن  وولف  فرجينيا  عقود  منذ  الحظتهُ  ما  نسائية، 
وتُداخلها  ــرابُ  االضــطّ يَسودها  األدب  عالم  في  النّساء 
الكراهيّة، اّلتي قد تكون نابعًة من عُزلة النّساء أو المُنافسة 
الهامش  فعلى  )رمادي(  النص  في  الرجال  وأما  بينهنّ.  فيما 
الشخصية  أن  ونُذكِر  ومتبرمة،  ناقدة  نسويه  نظرة  وتحت 

الراوية كاتبة. الرئيسة 
للمكان  مُدقق  وتوصيفٌ  بالتفاصيل  صــارمــٌة  عنايٌة 
وآيلة  ومتداعية  هشة  عوالمَ  من  للسرد  نسجٌ  وحواشيه، 
التداعي  ولكن  لها  سياق  وال  مُفككة  فاألحداث  للسقوط 
والزوايا  الصدى  على  شُغل  التداعي  هذا  وفي  السياق،  هو 
دون  وصارمٌة  تقريريٌة  اللغة  إن  حتى  والظالل،  المُظلمة 
يرصدهُ  فما  يلزم  ما  لزوم  من  كأسلوب  والتداعي  اعتناء، 

النصُ تفاصيُل متراكمٌة كالبصلة قشورٌ وال لب.
تقصده  ال  الذي  المغلوط  بالبوح  يتكتم  النص  وكأنما 
مُحاك  النص  لكن  )رمـــادي(،  حاُلها  التي  األنثوية  ــروح  ال
الكتابة  في  الهوية  هذه  حيث  فنأمة،  نأمة  األنثوية  بالهوية 
لكن  وتفرده  بالنص  يُعنون  ال  الذين  النقاد  عند  التباسيٌة 
الناقدة ماري إيجلتون التي تتشيع للكتابة النوعية تُميز هذا 
حياتها  وواقع  الخاصّة  المرأة  تجربة  عن  يُعبر  )الذي  النص 

كاتبًا  الفقي  إبراهيم  أحمد  أيضًا  القاهرة  في  عرفت  ـ 
األمة  شؤون  إلى  الصغير  الوطن  شؤون  تجاوز  صحفيًا 
صحيفة  إلى  األوســط«  »الشرق  صحيفة  من  والعالم.. 
»األهرام« مرورًا بالعديد من الصحف العربية وجد الكاتب 
أحمد إبراهيم الفقيه ـ وهو الذي ينادي في جلساته بفصل 
الصحفية  المقاالت  كتابة  في  السياسة–وجد  عن  األدب 
مكانًا للفصل بين إبداعه األدبي ومساهماته في التصدي 
العربي  المواطن  هموم  عن  والتعبير  السياسية  للقضايا 
وتطلعاته في الحرية وبناء التقدم.. وقد أفلح في إنجاز هذا 
التوازن أو التكامل بين عطائه اإلبداعي وإنتاجه الصحفي.
إبراهيم  أحمد  المبدع  األديب  الكاتب  عرفت  هكذا  ـ 
الفقيه رائدًا للقصة القصيرة المكتملة والحديثة في ليبيا 
الستينات،  مرحلة  في  تجلوا  الذين  روادها  كوكبة  وسط 
التكبالي  وخليفة  الشريف  ويوسف  المقهور  كامل  ومنهم 
وإبراهيم الكوني وعبدالقادر أبوهروس وعبداهلل القويري 
الفاخري وغيرهم وكاتبًا منفتحًا  وبشير الهاشمي وخليفة 
هموم  قضايا  في  البحث  وفعاليات  حوارات  في  ومساهمًا 
بقدرة  مؤمنًا  وتداعياتها..  العالم  لمتغيرات  مدركًا  أمته 
العربي في التغيير وصناعة المستقبل األفضل، وهو الذي 
بالدنا  في  السحاب  يولد  أن  »البد  مبكر  مقال  في  يقول 
المطر  أعياد  لتصنع  اآلخرين  بالد  السحب من  تأتي  ولن 
إبراهيم  ألحمد  يضيف  ذلك  كل  أن  وأعرف  بالدنا«..  في 
الفقيه الروائي كما سيضيف هو للرواية التي يبدو أنه وجد 

نفسه فيها أخيرًا.
إبداعه،  ونشر  إنتاجه،  الفقيه  كثف  أيامه،  أواخر  في 
المنتظم، من خالل مقاله  الحضور الصحفي  مواظبا على 
األسبوعي في صحيفة القاهرة المصرية الثقافية األدبية، 
وهو  كان  كيف  تقريبا  بأسبوع  وفاته  قبل  شاهدا  وكنت 
حاسوبه  يضع  المستشفى،  نزيل  المرض  فــراش  على 
الشخصي »الالبتوب« قرب صدره وهو نصف متكئ على 
كانت  القاهرة  جريدة  من  نسخة  وبجانبه  ويكتب  سريره 
تتطلع عليها إحدى الممرضات، حين علمت أن الممدد في 
الفراش أمامها هو أديب ليبيا الكبير أحمد إبراهيم الفقيه.
طاقم  إخبار  على  نحرص  أصدقائه  من  وعــددٌ  كنت 
ليبيا،  محفوظ  نجيب  هي  الشخصية  هذه  أن  التمريض 
ليزيدوا من اهتمامهم بحالته وتفانيهم في خدمته، في 
تلك اللحظات لم يعد الفقيه هو نفسه ذلك الممتلئ حيوية 
ونشاطا، يتحدث ويستمع ويفاجئ جالسيه بين حين وآخر 
وطريقة  انتقاءها  يخبر  كان  التي  والنكات  النوادر  بإحدى 
إلقائها، فقد هزل الجسد، وتقطعت األنفاس وثقل اللسان، 
ثقيل،  عبء  من  التخلص  يحاول  كأنه  يتحدث  حين  وبدأ 
كان قلقا ال يحتمل البقاء هكذا، منتظرا انفراجة تمكنه من 
السفر إلى بريطانيا أو ألمانيا لمواصلة العالج هناك، لكن 
ليست  حالته  أن  يخفون  ال  به،  نخبره  لم  ما  وهو  األطباء 
من  نوعا  ويواصل  البيت  إلى  ينتقل  بأن  ونصحوا  جيدة، 
بعد  إليها  عاد  لكنه  المستشفى،  فغادر  الطبيعي،  العالج 
أن أصيب بوعكة حادة توقف القلب على إثرها لدقائق، ما 
جعل األطباء يدخلونه على الفور إلى غرفة العناية الفائقة، 
تنشيط  في  الكهربائية  الصدمات  طريق  عن  وأفلحوا 
وأن  الحالة حرجة جدا  بأن  أبلغونا  لكنهم  القلب،  وظيفة 
ما  وهو  مصيره،  ستحدد  القادمة  ساعة   48 الـ  أو   24 الـ 
جرى بالفعل، فقد توقف قلب األديب نهائيا فجر األربعاء 
المرض  شراسة  مع  الصمود  يستطع  ولم   ،2019/5/1
قرابة  وراءه  الذي ترك  القلم  ليتوقف  رئته،  نال من  الذي 
المائة كتاب، شكلت إرًثا أدبيًا مهمًا عزز رصيد المكتبة 
أعماله  عبر  أيضا  والعالمية  والعربية،  الليبية،  الثقافية 
أكثر  إلى  ترجمت  التي  والمسرحية  والقصصية  الروائية 
أراه يُنقل محموال في نعشه من  من لغة.. وُكتب لي أن 
العرب  برج  إلى مطار  أقلته  التي  السيارة  إلى  المستشفى 
باإلسكندرية، في طريقه إلى بلده ليبيا، ليوارى ثراها الذي 

لم تغب رائحته في جل أعماله التي تركها وراءه.

النص/ القصة الطويلة قماشته نفسية الشخصية الرئيسة 
واألحداث كما خلفية )صوت الحشود التي تراها في كتل من 
يجعل  عينيها  ومصاب  بعيد(،  حلم  من  يأتي  كأنه  الضباب 
شخصيات  فهي  األخرى  النص  شخصيات  أما  مضببًا،  نظرها 
تربك  عنكبوت  خيوط  وكأنها  رفيعة  بخطوط  مرسومة 
فوق  )تجلس  معها،  تتوصل  وال  وتتقاطع  الرئيسة  الشخصية 
سنواتها  تعيش  سوف  أنها  وتفكر  بفريدة،  ملتصقة  األرض 
المُدبرة  عاشت  التي  هي  معها(،  رعبها  تحمل  وهي  المقبلة 
الكاتبة  إن  بل  أحد،  مع  تتكيف  ال  الرعب  ذا  سنواتها  من 
وبينها  عموما  الشخصيات  بين  العالقة  ليعرف  القارئ  تُربك 

الرئيسة. والشخصية 
النّصّ،  في  استحضارُها  يمكنُ  جوهريّة  أنوثةٍ  ووجودُ 
أشرنا  ما  فيه من خالل  األنثوية  الكتابة  تمييز  الممكن  ومن 
التي تنسج بتؤدة  إليه من عناية فائقة بالتفاصيل والسردية 
يُلقي  الجسد  لذا  الذكوري  والقهر  األنثوي،  الجسد  حول 
فحسب  الحكي  خالل  من  ليس  النص،  نسيج  في  بظالله 
تفصح  أن  دون  تشير  التي  الداللة  جماليات  خالل  ومن  بل 
والتي تبوح بتكتم ظاهر، كما العالقة مع الشخصية المتهمة 
بالمثلية أو الصندوق الذي يخصي الذكورة باحتوائهِ على ما 
غير  الذكوري  والوله  البالستيكي(  القضيب  لـ)نادي  يؤسس 

المُستبان بجسد األم.
في  خاصّة  وطرائقَ  أساليبَ  للمرأةِ  أّن  يرى  من  )هناك 
تلك  أّن  يرى  والبعض  الصّور،  وانتقاِء  المجازات  صياغةِ 
خصوصًا  المرأة،  بيولوجيّة  من  نابعة  الخاصّة  األساليب 
لصوٍر  غريزيًّا  مياًل  للمرأة  فيجعلون  األمريكي،  النّقد  أتباع 
من  نجد  المقابل  وفي  محدّدة،  لغويّةٍ  أشكاٍل  أو  معيّنة 
استعارات  لخصوصيّةِ  وثقافيّة  اجتماعيّة  تفسيراتٍ  يطرحُ 
في  تتكرّرُ  الّطائِر  صورَة  نجد  أن  مثل  ومجازاتها،  المرأة 
محاولين  قفص،  في  العصفوِر  صــورَة  أو  المرأة،  ــاتِ  رواي
يكتب  كما  أو  الصّور(  وتلك  األنثوية  الكتابة  بين  الرّبط 
على نصوح مواسي في مبحثه: النّسويّة في النّقد األدبيّ.

التي  النسوية  النصوص  من  )رمــادي(  عطية  هناء  نص 
ذلك،  يستهدف  ال  خطاٍب  في  النسوية  الكتابةِ  مسألة  تثيرُ 
امرأة  كاتبته  النص  بأن  يشي  ومسروده  النص  نسيج  لكن 
ومفرداتها  اللغة  أن  كما  النسوية،  بالمسألة  مشغولة 
يفصل  ال  الذي  األنثوي  البيان  عن  تفصح  ودالالتها  والرموز 
لخصوصية  منحًا  يضيف  لكن  الكتابة  في  الجنسين  بين 
الكتابة  ينمطق  ما  الساذج  بالمعني  ليس  النوع،  تخص  ما 
تشحن  بما  ولكن  ما،  رموز  أو  بعينها  مفردات  في  األنثوية 
عمل  هي  الخصوصية  إن  حيث  من  تضيف  وما  الكتابة  به 
هذا  ومن  خصوصية،  كاتب   / كاتبة  فلكل  األساس،  اإلبداع 

بالضرورة. به  التي ال تجيء  األنثوية  بالكتابة  النص  يجيء 

نقطة االنجذاب 
األخرى ألعمال 

الفقيه هي ذلك 
الحضور الدائم 

للماء في قصصه، 
وكان املاء 

عنوان أول تجربة 
قصصية لي 

وهي »لو تمطر 
السماء«

يمكن قبول كّل 
رواية واعتبارها 

نسوّية إلظهارها 
املرأة ضحّية 

عاجزة

بشير زعبية

أحمد الفيتوري

 ليس موقفًا وسطيًا

على من تقرأ
 زبورك يا....؟

جمعة بوكليب

 ،1988 أبريل  والبريطانية،  األمريكية  الطائرات  أغارت  عندما 
على مدينتي طرابلس وبنغازي كنا سجناء رأي حينها. قسم من 
السجناء كان مؤيدًا للعدوان وكان يتوقع أن يسفر عن خالصه. 
وقسم آخر، أنا منه، كان ضد العدوان وضد معمر القذافي معًا، 

وال يشرفه أن ينقذه المعتدون اإلمبرياليون.
سنة  الكويت  حسين،  صدام  بقيادة  العراق،  احتالل  وبعد 
بعد  العراق،  على  جماعي  عــدوان  من  عنه  نتج  وما   ،1990
السجن، كنت ضد تهور وحمق صدام حسين في  خروجنا من 
األطراف  متعدد  العدوان  ضد  الوقت  نفس  وفي  هذا،  عدوانه 

على العراق.
وكذلك كان الشأن أثناء الغزو األمريكي للعراق 2003سنة. 
العدوانية  للغريزة  الذريعة  أعطى  الذي  المستبد  ضد  كنت 
المادية  العراق  قوة  قائمًا من  بقي  ما  األمريكية لإلجهاز على 
العربية  بالدول  المترصدة،  األمريكية  القوة  وضد  والمعنوية، 
تحديدًا، مستسنحة الفرص لتدمير ترسانات األسلحة في هذه 
الدول، بالذات تلك المحيطة بالكيان الصهيوني في فلسطين 

المحتلة.
الليبي  الغرب  في  حاليًا  المستعر  االقتتال  بخصوص  اآلن، 
إزاء  لموقفي  مطابقًا  موقفًا  أتخذ  العاصمة،  طرابلس  حول 

األحداث المشار إليها أعاله.
من  مكان  أي  في  المبدأ،  حيث  من  الميليشيات  ضد  فأنا 
منحها  ما  كان  وأيًا  تحملها  التي  الراية  كانت  مهما  الوطن، 
إيجابيات  أدت من  وقبول، ومهما  الواقع من رسوخ  األمر  إياه 
عسكرية  مؤسسة  تكوين  مع  موقفي  العام.  األمن  حفظ  في 
محترفة )بالمعنى المهني والمؤسسي( تتبع القيادة السياسية 
القائمة في الدولة )وليس العكس( تنحصر مهمتها في الدفاع 
عن الوطن ضد االعتداءات الخارجية والمساهمة داخل الوطن 
ومجهزة  مؤهلة  شرطة  ومؤسسة  الطبيعية،  الكوارث  أثناء 
مستقل  قضاء  ظل  في  الوطن.  داخل  العام  األمن  لصيانة 

ونزيه.
المؤسسة  بمواصفات  يتقيد  ال  »جيش«  ضد  أيضا  لكنني 
الخاص  بأسلوبها  متطرفة  بميليشيات  ويستعين  العسكرية 
ويرتكب بعض قادته مذابح شبيهة بما يقوم به داعش. أضف 
»الزعيم  مبدأ  تكريس  من  الوضوح  فائق  يبدو  ما  ذلك  إلى 
المناطق  في  كبيرة  الفتات  على  صوره  تنتشر  الذي  األوحد« 
الواقعة ضمن نفوذه. إن الطموح إلى السلطة واعتالء كرسي 

الحكم بالغ الجالء وال يحتاج إلى كثير ذكاء لتبينه.
عن  العسكريين  تنازل  أن  الحسبان  في  نأخذ  أن  بد  ال 
حاالت  بها،  االحتفاظ  فيه  يمكنهم  الذي  الوقت  في  السلطة، 

أكثر من نادرة في التاريخ.
وإنما  موقف.  اتخاذ  من  يتهرب  وسطيًا  موقفًا  ليس  هذا 
التي  بالموضوعية  المستطاع،  قدر  يتشبث،  ناقد  موقف  هو 
موقفًا  تكون  أن  قبل  الفرد،  يتعلق بضمير  أخالقي  موقف  هي 

معرفيًا.

أن هذه  أيضًا،  يتوقف. ويبدو،  يبدو وكأنه لن  المرّة،  الحرب في طرابلس، هذه  قرع طبول 
الحرب، في الطريق اللتهام ما تبقى، وفي لقمة واحدة، من جهود تنشد سالمًا مراوغًا. ومن 

المحتمل أن تؤدي بالبالد والعباد إلى هاوية جحيم ال عودة منه.
هذه المرّة، حين قرعت الطبول، ودَوَى دَِويُّ القذائف، كان األمين العام لألمم المتحدة، 
الجامع،  للمؤتمر  وقلقه، موجودًا في طرابلس، تهيئة  أنطونيو غوتيريس، بشحمه، ولحمه، 
انتخابات  إجراء  على  االتفاق  بغرض  بمدينة غدامس،  أبريل،  منتصف  في  كان سيعقد  الذي 
برلمانية ورئاسية جديدة، تضع نهاية فعلية لكل الكيانات غير الشرعية، ومنتهية الصالحية.

هذه المرّة، أيضًا، لن تكون هذه المعركة، حتى وإن طالت أكثر، آخر المعارك، مهما تفاءل 
المتفائلون، ألنه، عمليًا، ليس بمقدور أي طرف حسمها عسكريًا. وبالتالي، فلنستعد، جميعا، 

إلى رؤية مزيد من الدم، والقتل، والدمار، وسوء األحوال المعيشية.
بالجميع.  يتربص  الجميع  حيث  األول.  المربع  إلى  محزنة  عودة 
وحيث 6 ماليين مواطن ليبي، بمثابة رهائن بين أيادي احترفت القتل 
الشخصية،  في سبيل مصالحها  أي شيء  فعل  تتورع عن  وال  والنهب، 
أربعة  من  أكثر  تعاني  أن  عليها  كتب  بالد  لمستقبل  خنقها  واستمرار 
عقود طويلة من االستبداد، والقهر، والحرمان في سبيل تحقيق أمجاد 

وهمية لمستبدين أولى بهم مصحات األمراض النفسية.
ورؤية،  السياسيين يحظى ببصيرة،  والمحللين  المراقبين  مَن مِن 
قادرة على هتك حجب الغيوم، ليقدم لنا قراءة لوضعية سياسية زئبقية، 
احتراب  لم تشهد فيها سوى  أعوام،  ثمانية  ليبيا، منذ  كالتي تعيشها 
أخوة - أعداء، ولم تر فيها غير خراب جائع، ينشب أظافره وأسنانه في 
كل شيء وال يعرف شبعًا، وفساد ملوث بالجشع كأخطبوط تصل أطرافه 

إلى كل مؤسسة؟
المجتمع  من  ومسمع  مرأى  على  ليس  ذلك  كل  يحدث  أن  الغريب، 
وأفريقية،  عربية،  الدول:  من  العديد  من  وبتورط  بل  فقط،  الدولي 
وإقليمية، وأوروبية، عبر تبنّي كل دولة طرفًا من أطراف النزاع، ومده 
إلى ساحة  ليبيا  بالمال والسالح والدعم اإلعالمي والسياسي. وتحويل 

تنافس وصراع بينها، بأيادٍ ليبية مأجورة.
المدة  خالل  توقع،  غير  على  التقى،  حين  خيرًا،  استبشرنا  كنّا 
بالمشير  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أبوظبي،  الماضية، في 
خليفة حفتر، برعاية من المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

غسان سالمة. وكنّا نعقد اآلمال على انعقاد مؤتمر جامع، يضمّ شخصيات ليبية، لم تتورط 
في مسلسل االحتراب، والقتل والنهب. وكنّا، رغم كل المخاوف، نحرصُ على تتبع رؤية نقطة 
ضوء، بدت لنا أخيرًا، في قعر نفق مظلم. لكن أبت الرياحُ إاّل أن تهبّ بما ال يشتهي قارب 
الجنون،  انفالت  أخرى،  مرة  نشهد،  نحن  وها  ومستقر.  آمن  بر  على  بالرسو  وحلمنا  نجاتنا، 
وتحوّل شوارع وطرقات مدننا إلى ساحات ألزيز الرصاص، ودوي القذائف، وتحوّل 6 ماليين 
مواطن ليبي إلى ما يشبه الجئين في بالدهم، مطاردين في عيشهم، وفي أمن بيوتهم، وفي 

حيواتهم، مهددين بموت يترصدهم، ويتعقبهم في كل حنيّة.
الليبيون، من عباد اهلل، أمثالي، ممن وجدوا أنفسهم حطبًا، وقودًا لنار حرب ال ناقة لهم 
كلما سمعوا  والنفوذ، صاروا  والمال  السلطة  نهب  على  تتصارع  أطراف  بين  وال جمل،  فيها 
على صدورهم  أياديهم  لتحقيقه، يضعون  وتسعى  واالستقرار،  السالم،  تنشد  خيّرة  بجهود 
أسس  ووضع  الصراع،  فتيل  لنزع  محاولة  بدأت  كلما  أنه  التجربة،  من  تعلموا  ألنهم  خوفًا، 
لسلم أهلي، تنشب حرب مهلكة، الغرض منها هو الحفاظ على الوضعية القائمة. ألن األطراف 
المتنازعة تدرك أن السالم يشكل أكبر تهديد لمصالحها. هذه الحرب األخيرة، ال تختلف عن 
سابقاتها. الغرض منها تدمير كل ما بنته األمم المتحدة من جهود، لعقد مؤتمر جامع، ال 
مكان فيه ألي من الكيانات الموجودة، بغرض إنهاء الوضع الحالي، والبدء في محاولة خلق 
أن يخلصها مما  أمل  البالد على طريق مختلف، على  اجتماعي جديد، يضع  توافق على عقد 

تعانيه من فوضى ونهب، ويقودها إلى ما تشتهيه من استقرار يليق بها، وسالم تستحقه.

عمر أبو القاسم الككلي

الليبيون، من 
عباد الله، 

أمثالي، ممن 
وجدوا أنفسهم 

حطبًا، وقودًا 
لنار حرب ال 

ناقة لهم فيها 
وال جمل، بني 

أطراف تتصارع 
على نهب 

السلطة واملال 
والنفوذ

أنا ضد 
امليليشيات من 
حيث املبدأ، في 

أي مكان من 
الوطن، مهما 

كانت الراية التي 
تحملها وأيًا كان 

ما منحها إياه 
األمر الواقع من 

رسوخ وقبول

فسيفساء الكتابة األنثوية



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الصراع هو جوهر الدراما، 
ويقسمه النقاد إلى أشكال 

متعددة، ألنه قد يكون 
داخليا أو خارجيا

يثير  الذي  والمكان  وثقافتهم  الناس  إلى   - المخرج  يها 
أو  القصة  الدرامية،  المادة  عن  تبحث  عليك  اهتمامك، 
انتقى  المكان.  مع  تتوافق  واجعلها  أوالحكاية  الرواية 
أثاروا  اللذين  بالناس  مرتبطة  أنها  ترى  التي  القصة 
اهتمامك واجعلها متاحة للجمهور بحيث يرتبط بها . إن 
األهمية  في  غاية  أمر  هو  الدراما  وأسس  السيناريو  فهم 
الممثلين  فهم  وأيضا  سواء،  حد  على  والكاتب  للمخرج 
إنهم   ، ومصممين  ومصورين  مونترين(   ( من  والفنيين 
الجوقة التي ستعزف انسياب الفيلم وخلق بصورة جيدة .
للغاية،  مهم  عنصر  مزدوجة  شخصية  اختيار  أهمية 
يشد  االزدواجية  هذه  توضيح  في  الفيلم  بطل  روعة 
يحى  به  قام  الذي  السيد(،  )سي  فدور  كثيرا،  المشاهد 
شاهين في فيلم بين القصرين المأخوذ من ثالثية نجيب 
كيف  نتذكر  ولعلنا  متميزا،  كان   ) حارتنا  أوالد   ( محفوظ 
عندما  الطيبة،  الورعة  المصلية  الشخصية  هذه  شدتنا 
جلسات  في  يكون  عندما  الماجنة  ثم  بيته،  في  يكون 
كانت  وجهه  قسمات  مالمح.  والمجون،  الطرب  ليالي 
تتباين جدا ما بين الصرامة، وبين المجون. روح الفكاهة 
الندماء، والصرامة تفرض خنوع األبناء. هذه  ألباب  تأخذ 

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

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

اجتماعي.
- الصراع الداخلي يكون 
ما بين قناعات شخصية ومهمة أو فرض خارجي، فيكون 

صراعا داخليا وخارجيا.
- الصراع بين القناعة الشخصية وبين المعتقد ، وهو 

صراع داخلي.
صراع  أنه  نستخلص  هذه  الصراع  أنواع  بحصر  ولعلنا 
الشر.  مقابل  الخير  بين  أو  الباطل،  مقابل  الحق  بين  ما 

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

يتفنن في ربط هذين الهدفين.
تقديم  يريد  المخرج  أن  نفترض  ذلك،  ولتفسير 
أنه  لدرجة  جدا،  رئيسه  ويحترم  مخلص  موظف  شخصية 
عن  يعبر  أن  يستطيع  ال  وهو  كثيرا.  ويحبه  به  مأخوذ 
أمام  يظهر  أن  يخشى  ألنه   ، بالكالم  ومحبته  إخالصه 
الحقيقة  في  ولكنه  المداهن،  أو  المنافق  بمظهر  زمالئه 
المدير  الفيلم ويقتل هذا  بالفعل. وتتواصل أحداث  يحبه 
متهما  ويصبح  بل  الموظف  هذا  حول  الشبهات  وتحوم 
حزين  هو  بل   ، القاتل  ليس  الحقيقة  في  وهو  رئيسيا. 
المخرج  يقنعنا  كيف  المشكلة  للمدير.  حدث  لما  بالفعل 
مصادفة  مجرد  حدث  ما  وأن  القاتل  ليس  بالفعل  بأنه 
ولكنها تبينه بصورة ال تقبل الشك أنه هو القاتل. هكذا 
التي  الحبكة  هو  الداخلي  المتهم  شخصية  خط  يكون 
الممثل  وعلى  تناقضها،  يبرزا  أن  والمخرج  الممثل  على 
من  قصتهما  بطل  ببراءة  إلقناعنا  يتصرفا  أن  والمخرج 
دون أن نحس أن براءته جاءتنا بحبكة لم تقنعنا بالفعل.
بداخل  يعتمل  ما  إبراز  المخرج  تمكن  أن  يتأتى  وهذا 
وليس  حقيقي  حزنه  وأن  بصدقه  تقنعنا  بأفعال  الموظف 
التي  الشخصية هي  . مثل هذه  القتل  ليبعد شبهة  ادعاء 
ويصعب  منها،  مخفي  هو  ما  إبراز  في  المخرج  ترهق 
محاوالته  في  يستمر  أنه  غير  سلوكه؛  خالل  من  اإلقناع 
ولكننا  القاتل،  ليس  بأنه  المشاهد  إقناع  في  الفاشلة 
هناك  تكون  أن  إال  يقول  ما  صدق  قبول  نستطيع  ال 
التشابك  هذا  القاتل.  ليس  أنه  لتؤكد  بغتة  تأتي  حادثة 
داخل  المتباين  الصراع  مسألة  من  مهم  جزء  والتناقض 

الهدفين. الواحدة صاحبة  الشخصية 

 الشخصيات املزدوجة في الفيلم (١٠)

• كتبك التي منعت من النشر على يد القذافي، »ثورات 
»مالحظات  الثوري«،  الفكر  »نقد  الكبرى«،  الصحراء 
بعد  نشرها  إعادة  في  تفكر  هل  الغربة«،  جبين  على 
المنع  أمر  إليها، وكيف ترى  الوصول  نفادها وصعوبة 

من النشر بعد مرور عشرات السنين؟
عسير على إنسان يحمل بيته على منكبيه ويعبر به 
يتفرغ  أن  السرى،  عدوس  مع  الحال  كما  العالم،  هذا 
ليس  الحال  هذه  في  الضائع  ألن  كتب،  طباعة  ليعيد 
الكتب المنشورة، أو المصادرة، وحدها، ولكن المكتبة 
مخلوق  نفسه  الشأن  صاحب  ألن  ضائع،  حِمل  أيضًا 

ضائع.
من  ُأطلقت  منذ  ورائي  خلفتها  التي  فمكتباتي 
كانت  سلسلة،  اليوم،  إلى  ليبيا،  جنوب  واحات  أمّ 
مكتبتي  تلتها  األولى،  ضحيتها  تلك  التكوين  نواة 
ثم   ،1970 في  موسكو  إلى  غادرتها  التي  بطرابلس 
طرابلس  إلى  األولى  عودتي  عند  بموسكو  مكتبتي 

ثم   ،1977 العام  ألشهر 
عند  بطرابلس  مكتبتي 
إلى وارسو  مغادرتي لها 
العام 1978، ثم مكتبتي 
مغادرتي  عند  بوارسو 
في  موسكو  إلى  لها 
العام 1987، ثم مكتبتي 
عوّلتُ  التي  الكبرى 
والجامعة  كثيرًا،  عليها 
العقل  أنتجه  ما  لكل 
األزل  منذ  البشري 
ضحية  أضحت  التي 
عند   1993 العام  أخرى 
إلى  موسكو  مغادرتي 
شحنتها  ألني  سويسرا، 

ومازالت  سويسرا،  إلى  االنطالق  قبل  طرابلس  إلى 
معتقلة في صناديق أطلقت عليها اسم التوابيت، ألبدأ 
لمكتبة  نواة  لتأسيس  سويسرا  في  الصفر  نقطة  من 
جديدة، حرصت على حملها فوق منكبي مع بيتي عند 
االنتقال إلى إسبانيا في العام 2012، فكيف باإلمكان 
إذا  طبعها،  إلعادة  منفية  أولى  طبعات  على  الحصول 
طبعات  من  إنقاذه  يمكن  ما  أنقذ  أن  اأَلوْلى  كان 

األحدث عهدًا المصادرة في ليبيا أيضًا فعليًّا؟
فالمفارقة أن المكتبة إذا كانت مالًذا روحيًّا، بيد أن 
طبيعتها كثقل مادي يحولها عبًئا جسديًّا من الصعب 

أن يحتمله اإلنسان الذي اعتنق الهجرة دينا.
وهم الثورات وتغيير العالم

ليبيا  في  وجودك  أثناء  مصيرية  أحداًثا  عايشتَ   •
وترحالك في أوروبا، وعقدت فصواًل مطولة في سيرتك 
لنظام  جوهريا  وتشريحًا  نقدًا  فيها  قدمت  الذاتية 
القذافي والبلدان األوروبية التي عشت بها، لو قـُـــدِرَ 
بـ»الربيع  والمعروفة  األخيرة  السنوات  تصف  أن  لك 

العربي« فماذا تقول عنها؟
ثورات،  على  شاهدًا  أكون  أن  شرف  لي  كان  بلى! 
خالل  العالم  عبر  إمبراطوريات  وانهيار  وانقالبات، 

حوار - الوسط

القاهرة – الوسط

بنغازي - مريم العجيلي 

في الحلقة الرابعة واألخيرة من حوار الكوني 
الشامل لـ»الوسط« يروي لنا كواليس الكتب 

المصادَرة في عهد معمر القذافي، ولماذا لم يفكر 
في إعادة نشرها بعد نفاد طبعاتها. يخبرنا أيضًا 

عن واقع معايشته ألحداث مصيرية في تاريخ كثير 

من األمم، التي جعلته يجزم بـ»وهم التغيير عبر 
الثورات«، كما يُقيِـم المجريات المصيرية التي 
وقعت في العالم العربية والمعروفة بـ»الربيع 

العربي«، ويفسر لنا كيف انقلب الربيع صقيعًا؟، 
وأخيرًا مستقبل ليبيا.. إلى أين؟

هذا  بليل  أمر  فيه  كنت  الذي  األخير،  قرن  النصف 
العالم. ففي 1969 شهدتُ سقوط النظام الملكي في 
بالدي ومجيء الضباط األحرار إلى السلطة، ثم شهدت 
قيام  ثم   ،1975 مطلع  اللبنانية  األهلية  الحرب  قيام 
1979، ثم قيام حركة  إيران مطلع  الخميني في  ثورة 
التضامن ببولندا مقر حلف وارسو التي زعزعت أركان 
كمندوب  عملي  أثناء  برمتها،  الشيوعية  المنظومة 
لجمعية الصداقة الليبية البولندية بوارسو منذ 1978 
السوفياتي  االتحاد  انهيار  شهدت  ثم   .1987 حتى 
بالعام والشهر واليوم والساعة واللحظة عقب عودتي 
مطلع  حتى   1987 مطلع  موسكو  في  لإلقامة  الثانية 
ُأجزم بعد تأمل عميق لكل هذه  1993؛ وأستطيع أن 
تغيير  غايتها  مغامرة  بأي  القيام  جدوى  بعدم  الزالزل 
أواًل، ذلك  بالنفس  التغيير  لم يمر هذا  ما  بالعالم،  ما 
أن سبب فشل كل الثورات عبر التاريخ، إنما يرجع إلى 
الجهل بحقيقة النفس البشرية: نفس هي في الصفقة 
مع العالم أصل، في حين يلعب العالم فيها دور الظل. 
ولكننا بدل أن نذهب إلى الحرم األعظم الذي يسكن 
إلحداث  العالم  إلى  نهرع  التغيير،  مسألة  في  النفس 
لنا،  االنعكاس  سوى  يكن  لم  الذي  الظل  في  التغيير 
نحتكم  أن  بدل 
الذي  األصل  إلى 
لنُحدث  يسكننا، 
التغيير  فيه 
األصل،  بوصفه 
اآلية  فهمنا  ولو 
»إن  الكريمة: 
ما  يغير  ال  اهلل 
يغيروا  حتى  بقوم 
بأنفسهم«  ما 
كم  ألدركنا 
حق  في  نخطئ 
ونجني  أنفسنا، 
أيضًا  العالم  على 
عندما نذهب لنخاصم العالم، لنخاصم الظل، بدل أن 
نغير  كي  بوسعنا  ما  كل  ونعمل  أنفسنا،  إلى  نسكن 
هو  الذي  العالم  تسكن  ال  الحقيقة  ألن  بأنفسنا،  من 
فعلنا  ولو  نحن.  تسكننا  ولكنها  لنا،  بائسٌ  انعكاسٌ 
الكتشفنا أن العالم قد تغير تلقائيًا من خالل تغير ما 
بنا، ليبرهن على حقيقته كظل، على حقيقته كانعكاس 

لنا، ولسنا نحن انعكاس له.
كى  السياسي  بعده  في  عليه  نعول  الذي  فالتغيير 
ولكنه  فقط،  دنيوية  تجربة  ليس  الخالص  لنا  يحقق 
أما  هامش،  مجرد  فيه  السياسة  وجودية،  تجربة 
المتن فيه فهو الوجود. ومأساتنا أننا نغلِّب الهامش 
ونحوله  بالمتن  نستهين  حين  في  متنًا،  ونحوله 
هامشًا. والدوامة التي شهدتها الثورات في تاريخها، 
ثورات  في  العربي  عالمنا  في  بحذافيرها  وعشناها 
»الربيع«،  هو  جلياًل  لقبًا  عليها  وخلعنا  بها،  تفاءلنا 
فإذا بها تخذلنا وتقلب هذا الربيع صقيعًا، إنما يرجع 
اقترفها  اقترفناها كما  التي  الخطيئة  السبب في هذه 
الوجود موقًفا مقلوبًا؛  التي تقف من  الذين سبقونا، 
عندما  والباطن ظاهرًا،  باطنًا،  الظاهر  ترى  أنها  إلى 
بالعالم؛  ما  إلى  االحتكام  مقابل  بالنفس،  ما  تتجاهل 

لسبب بسيط وهو أن النفس التي لم تنعتها األديان 
السبيل  في  االندفاع  إلى  تواقة  مصادفة  بالسوء 
ألن  األعسر،  السبيل  في  السير  وتتجنب  األسهل، 
تغيير ما بالنفس تجربة روحية تستدعي احتمال نزيف 
من جنس آخر هو نزيف الروح األكثر استعصاء بما ال 
لمغامرتنا  كثمن  الذى نسفحه  الدم  نزيف  يقاس من 
أن  يجب  الذي  فالمبدأ  الحرفي.  بُعدها  في  الثورية 
نعتمده في حياتنا دينا ليس أن نغير، ولكن أن نتغير، 
ألننا إذا أفلحنا في أن نغير على مستوى الروح، بصفتنا 
الذي  المحيط  يتغير  يكونون مجموعًا فسوف  كأفراد 
بيننا  السالم  بالتالي  وسيهيمن  تلقائيًّا،  إليه  ننتمي 

وبين خصم خالد اسمه العالم.
• مستقبل ليبيا.. إلى أين؟

لكي  دلفى  معبد  عرّافات  لمواهب  حاجة  في  لسنا 
قراءة  نحسن  أن  يكفي  إذ  أمة،  أية  بمستقبل  نتنبأ 

المعنية لكي نستجلي مستقبلها. األمة  حاضر 
ففي العام 1970 استطاع إنسان في سن العشرين 
»الفكر  ندوة  لمحاور  المكرس  بحثه  في  يتنبأ  أن 
الذين  المحزن  بالمآل  بطرابلس،  المنعقدة  الثوري« 
مجلس  أبى  حال  في  الليبيين  مستقبل  إليه  سيؤول 
الطائشة  المحاور  تلك  يضع  أن  إال  الثورة  قيادة 
موضع التنفيذ في واقع الليبيين، فصادرت السلطات 
الكتاب  مصادرة  ولكن  الشأن،  بهذا  الصادر  الكتاب 
اإلخفاق  ألن  الكتاب،  مفعول  للسلطات  تشفع  لم 
الذريع الذي انتهت إليه تلك النوايا كان له الشهادة 

النبوءة. التاريخية على صواب 
امتنانه  عن  يعبر  أن  إال  يملك  ال  مثلي  فإنسان 
تلك  واقع  في  يحيا  أن  مكنته  التي  اإللهية  للعناية 
المرحلة الذهبية من ستينات القرن السالف التي كان 
في  عونًا  لهم  كان  الذي  الحب  الليبيين  دين  فيها 
امتيازًا، بل وثراء، في واقعهم  أقليات كانت  احتضان 
تتدخل  أن  قبل  والسياسي،  واالجتماعي  الثقافي 
عليهم  لتفسد  البغيضة  األيديولوجيات  شأنهم  في 
شهدت  تعويذة  حياتهم  في  كان  الذي  التسامح  هذا 
يقرأ  ومن  الوسطى،  العصور  منذ  األمم  بها  لهم 
لمؤلفته  طرابلس«،  بالط  في  سنوات  »عشر  كتاب 
البريطانية، توللي، سوف يدهشه أن تتفوق ليبيا في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر على بلدانٍ كثيرة 
في شأن هذا الناموس المقدس في العالقة بالجاليات 
بل  مراكش،  وإمبراطورية  وتونس  كمصر  الدخيلة، 
واقع  في  شيء  كل  ألن  نفسها؛  أوروبا  على  وحتّى 
البراءة، كان معاديًا بطبعه البكر، لكل ما متَّ بصلة 

بوباء الحداثة الملقب في لغة اليوم باأليديولوجيا.
على  أفسد  الذي  البعبع  هي  األيديولوجيا  هذه 
فيهم  وغرّب  قيمهم،  واستباح  حياتهم،  الليبيين 
كما  أسالفهم،  عن  توارثوها  التي  األخالق  مكارم 
هذه  هي  وها  القومية،  الدولة  هيمنة  إبان  حدث 
اليوم  جديد  من  وجدانهم  تقتحم  األيديولوجيا 
أنبل  لتنتهك  الدين،  بقناع  المرة  هذه  متنكرة 
في  ما،  مرحلة  في  كان،  الذي  الحب  وهو  فيهم  ما 
فإذا  اليقين.  مستوى  إلى  يرتقي  ناموسًا  مسلكهم 
لم يعملوا ما بوسعهم كي ينكروا نبي الزور الملقب 
استعادة  في  يفلحوا  فلن  اليوم،  باأليديولوجيا 

أبدًا. المفقود  فردوسهم 

لو ذهبنا إلى تغيير ما 
بأنفسنا بدل تغيير ما 
بالعالم لهيمن السلم 

على العالم

الليبية  اآلثار  تستعد مصلحة 
إلعادة افتتاح متحف القيقب 
»قلعة أجابيس« ليكون أحد 
والثقافية. السياحية  الروافد 

وتتعاون المصلحة في هذا 
المشروع مع اإلدارة العامة 

للمتاحف ومراقبة آثار شحات 
القيقب الستكمال أعمال  وبلدية 
للمكتب  وفًقا  المتبقية،  الصيانة 

للمصلحة. اإلعالمي 
واستقبل المتحف أول زيارة 

مدرسية لطالب من مدرسة 
للتعليم األساسي  البريقة  شهداء 
من بلدية القيقب، تخلل الزيارة 

شرح مبسط واحتفالية تبادل من 
الترحيب  المشرفون كلمات  خاللها 

واإلشادة بالمحافظة على هذا 
التاريخي. الصرح 

األدبية،  قاماتها  أبرز  أحد  والعربية  الليبية  الثقافية  األوساط  فقدت 
وافته  الذي  الفقيه،  إبراهيم  د.أحمد  الليبي  الروائي  القاص  برحيل 
المنية، الثالثاء، في أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، 

رئوي،  تليف  من  يعاني  الفقيد  كان  إذ  المرض،  مع  بعد صراع 
وساءت حالته أخيرًا بشكل ملحوظ.

كاتبٌ  وهو   ،1942 العام  مواليد  من  والفقيه 
له  الحديث،  العربي  األدب  في  جامعي  وأستاٌذ 

ترجمات لعدد من األعمال األدبية إلى لغات 
رواية  أطول  أعماله  أهم  من  متعددة، 

ورواية  الروح«  »خرائط  بعنوان  عربية 
عائم  فندق  في  تسافر  غزالة  »خالتي 
إلى أمريكا«، وثالثية »سأهبك مدينة 
العام  االتحاد  صنفها  التي  أخرى«، 
قائمة  العرب ضمن  والكتاب  لألدباء 
أفضل 105 روايات عربية في القرن 
من  »قصص  ومجموعة  العشرين، 

عالم العرفان«.
القصة  رواد  من  الفقيه  ويعد 
القصيرة في ليبيا، والتي كتبها وعرف 

القرن  من  الستينات  فترة  خالل  بها 
الجوائز  من  العديد  وحصد  الماضي، 

بينها  ومن  قصصه،  خالل  من  األدبية 
مجموعته القصصية »البحر ال ماء فيه« التي 

العليا  اللجنة  جوائز  في  األول  بالمركز  فازت 
لآلداب والفنون بليبيا، في تلك الفترة.

وحصل الراحل على درجة الدكتوراه في األدب العربي، 
من جامعة إدنبره بإسكتلندا، ثم التحق بسلك التدريس في 

غير جامعة ليبية وعربية، وأيضًا عمل في عدد من المؤسسات الصحفية، 
كما شغل عديد المناصب خالل التحاقه بالعمل الدبلوماسي، وبدأ ينشر 

إنتاجه األدبي في الصحف الليبية منذ العام 1959.
هند  أوبريت  وهو  متكامل،  ليبي  أوبريت  أول  الراحل  األديب  وكتب 
ومنصور، الذي لحنه الفنان الليبي المعروف علي ماهر وأداه طلبة معهد 

جمال الدين الميالدي للموسيقى والتمثيل.
وفي مجال عطائه الصحفي، بدأ الفقيه الكتابة في الصحافة الليبية 
وهو لم يتجاوز سن الـ18 عامًا، وترأس عديد الصحف والمجالت، أهمها 
الصحف  أولى  من  وهي  السبعينات،  منتصف  الثقافي  األسبوع  جريدة 
الثقافية العربية المتخصصة في الشأن الثقافي األدبي، ومجلة الثقافة 

العربية التي احتضنت كثيرًا من األقالم العربية الالمعة.
بالخارجية  عمل  فقد  الدبلوماسي،  المجال  في  أما 
ملحًقا  بدأها  رفيعة،  مناصب  متقلدًا  الليبية، 
ثقافيًا في لندن أوائل السبعينات من القرن 
اليونان  من  بكل  سفيرًا  ثم  الماضي، 
بالمندوبية  يلتحق  أن  قبل  ورومانيا، 
العربية  الجامعة  لدى  الليبية 

بالقاهرة.
في  بالقاهرة  له  لقاء  وفي 
عن  الراحل  قال   ،2018 سبتمبر 
يتابعون  »الذين  مسيرته: 
أنجزت  أنني  يعرفون  إنتاجي 
كتابة  مضت  وجيزة  فترة  منذ 
أجزاء،  ستة  في  الذاتية  سيرتي 
الطفولة(  مرافئ  )ثالثية 
أن  كما  طرابلس(،  و)ثالثية 
التي  الكتب  من  عددًا  هناك 
هامش  على  تسميتها  يمكن 
كلها  موجودة  الذاتية  السيرة 
وهي  الكاملة،  األعمال  موقع  على 
متاحة للقراء على اإلنترنت«. موضحًا: 
األدبية  هما سيرته  سيرتان  كاتب  »لكل 
اإلبداعية وسيرة حياته التي تبدأ من جذوره 
العائلي  ومحيطه  الثقافي  وتكوينه  التربوية 
عن  معكم  حديثي  يقتصر  أن  راجيًا  واالجتماعي، 
الشخصية، مكتفيًا  بالسيرة  تارًكا ما يتصل  اإلبداعية،  الجوانب 
الدراسة  مراحل  منذ  جدًا  مبكرًا  معي  بدأت  المسألة  أن  إلى  باإلشارة 
كاتبًا  كنت  وربما  كاتبًا  أكون  أن  إال  آخر،  شيًئا  أريد  أكن  فلم  األولية، 
حًقا في تلك المرحلة وأنا أحرر صحيفة طالبية حائطية في سن التاسعة 

تلميًذا في السنة الثالثة االبتدائية«.

 املسرح الوطني يعرض «شقة للبيع» في رمضان

تستعد فرقة المسرح الوطني لعرض مسرحية 
»شقة للبيع« خالل شهر رمضان المبارك في 
البرعصي  خالد  المخرج  وقال  بنغازي.  مدينة 

ذات  عمل  للبيع  لـ»الوسط«: »مسرحية شقة 
طابع كوميدي اجتماعي من تأليف عبدالسالم 
رمضان  شهر  طوال  عرضها  سيجري  عبود، 

على خشبة المسرح الوطني بنغازي«.
من  المسرحية  أن  إلى  البرعصي  ولفت 
»بطولة الفنان أحمد بوفردة، وتمثيل كل من 

الفنان إبراهيم الخمسي، وعلي األشلم ، وعلي 
العريبي، ومحمد مفتاح، وبهاء المجبري، وفرج 
الفني  »الطاقم  أن  إلى  وأشار  الجطالوي«. 
وإضاءة  سنغرافيا  من:  يتكون  للمسرحية 
الفيتوري وتنفيذ ديكور منصف  الفنان عوض 

ووسام المجبري بإدارة حمزة بليبلو«.

 مصلحة  اآلثار تستعد إلعادة  افتتاح 
متحف  القيقب  للتراث
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رحيل األديب الدبلوماسي الليبي

 أحمد إبراهيم الفقيه

األيديولوجيات أفسدت التسامح
الذي كان تعويذة الليبيني في الزمن الضائع

(٤ ــ ٤) الكوني لـ «الوسط»: الثورات تفشل حين تختار الطريق األسهل



فن 13

حوار: عبدالرحمن سالمة

كانت  الذي  المعيوف  أبوبكر  الفنان 
انطالقته الحقيقية العام 1976، يهتم بأدواره 
بحرفية بالغة، ليصبح واحد من الفنانين الذين 
األخيرة،  الفترة  خالل  المخرجين  يستهوون 
تحاكي  التي  البدوية  األعمال  في  خصوصًا 
السابقة..  الفترات  في  الليبي  المواطن  حياة 
للمسرح  األعمال  من  العديد  بوبكر  قدم 
والتلفزيون، ولعل مسرحية »خالتي مشهية«« 
الفرصة  المخرج والكاتب علي ناصر كانت  مع 
الكبيرة ليتعرف المشاهد الليبي على إمكانياته 
عندما لعب دور عمران، التقيناه في »الوسط« 
للحديث عن المشهد الفني الليبي وآخر أخباره.

هل تجد نفسك في األعمال البدوية وآخرها 
»نقارش«؟

أنني  إال  صعوبتها،  رغم  البدوية  األعمال 
باالشتراك  وأشعر  فيها،  نفسي  أجد  بالفعل 
فيها أني قدمت شيء، و»نقارش« من المقرر 
وأنتهز  المقبل،  رمضان  شهر  في  عرضه 
من  العمل  لطاقم  التحية  أوجه  كي  الفرصة 
ممثلين والمخرج علي القديري والكاتب فتحي 

القابسي.
في  تقدمها  التي  الشخصية  مالمح  هي  ما 

»نقارش«؟
»نقارش« عبارة عن حدوتة نسمعها كثيرًا 
كثيرًا  حكيها  تم  القصة  وهذه  األجداد،  من 
من  أحداثها  وتختلف  روايات  بعدة  تراثنا  في 
هذه  إحدى  اختار  والكاتب  أخرى،  إلى  منطقة 
الروايات التي أجسد من خاللها شخصية رجل 
كفيف، وهي شخصية مركبة لديه بنت وحيدة 
لكن  الخير  أعمال  تقديم  في  رغبة  وعنده 

ظروفة الصحية دائما ما تحول دون ذلك.
المختلفة  صوتك  إمكانيات  ساعدتك  كيف 

على الوصول إلى المتلقي؟
سبحانه  اهلل  من  هبة  هي  الصوت  نبرة 

الميزة  وهذه  »بحة«،  لدي  فأنا  وتعالى، 
ساعدتني كثيرًا خصوصًا في تجسيد أدوار كبار 
المسموعة  األعمال  في  ساعدتني  كما  السن، 
التي دائمًا ما تعتمد على خامة الصوت وإجادة 
لصالح  وتطويعه  صوته  استغالل  في  الفنان 
فخ  في  يقع  أن  دون  دقيق  وبشكل  العمل 
ال  والذي  والتصنع  المفرط  والتقليد  المبالغة 
بما  ويشعر  جدًا  والمتلقي ذكي  العمل،  يخدم 
يعرف صدقك من  أن  وبإمكانه  الفنان  يقدمه 

تصنعك.
هل تفضل العمل في المسموعة دائمًا؟

أشعر  والتي  المسموعة،  في  بالعمل  أعتز 

أنها أكثر قربًا للمتلقي، وحقيقة أنا أحيي كثيرًا 
أخي وصديقي الفنان الشامل واإلعالمي جمال 
على  »كالم  خالل  من  فنحن  المبدع،  الخراز 
المستمعون  وأصبح  خاصًا  ثنائيًا  شكلنا  حلة« 
جمال،  مع  شخصيتي  يربطون  ما  دائمًا 
آخر  ومن  األعمال  من  العديد  معه  وجمعتني 

أعمالي معه في التلفزيون »نقارش«.
ماذا عن المسرح؟

المسرح هو األساس، وهو البوابة الحقيقية 
أعمال  عدة  عليه  قدمت  العالم،  في  فنان  ألي 
بعنوان  عبدالرحمن سالمة  تأليف  وآخرها من 
أن  يريد  إرهابي  عن  يتحدث  الذي  »حزام« 
يفجر نفسه وينفذ جريمة بشعة، وهذا العمل 
وبطريقتين  مرتين  إخراجه  سيتم  مونودراما 
مختلفتين وسنحاول أن نقدمه بشكل مختلف 

أنا وزميلي وأخي الفنان جمال الخراز.
الفنان  به  يقوم  أن  يجب  الذي  الدور  ما 

الليبي خالل هذه الفترة؟
توعية  في  يسهم  أن  عليه  الليبي  الفنان 
شيء  كل  في  قدوة  يكون  وأن  المواطنين 
لذا  للفنان،  ينظرون  ما  دائمًا  المواطنين  ألن 
عليه أن يكون وطني وأن يكون إنسان، ال أن 
يكون سلبيًا وأن يكون معطاًء ومحبًا للخير وأن 
أن  دائمًا  ويحرص  فائقة  بعناية  أعماله  يختار 
تكون كل أعماله تحمل رسائل مهمة ووطنية 
وإنسانية بعيدًا عن اإلسفاف وأن تحث أعماله 

على الخير دائمًا.
الفنان أبوبكر المعيوف في سطور:

قدم أبو بكر أكثر من خمسة وعشرين عمال 
»الهجيج«،  الكاف«،  »غفير  منها:  تلفزيونيًا 
»أيام الكيش«، »مرة فى زمان ماضى«، »أيام 
»سريب  خيرة«،  »فيها  »القرقاع«،  وسنين«، 
اغنيوة«، »حكايات باسمة«، »دروب«، »صوب 

خليل«، »يوميات امعند«.
وقوفا«،  »ماتوا  فيلم  للسينما  قدم  كما 
»العرب  مشهية«،  »خالتي  للمسرح  وكذلك 

شالت«، و»رقصة البندول«.

كشف أنها حكاية رواها األجداد

أبو بكر املعيوف لـ »الوسط«: انتظروني في رمضان مع »نقارش«

الوجع« من تأليف  الدويلي من تصوير مسلسل »سنين  المخرج عزالدين  انتهى 
حمد سعد منصور، ومعالجة درامية عبدالعزيز ونيس.

وقال الدويلي لـ»الوسط«: »إن العمل بدوي يحاكي فترة مابعد إعدام عمر المختار 
إلى الحرب العالمية الثانية ويتحدث عن الثأر والخيانة والوطن كما تطرق العمل إلى 
الحياة االجتماعية والعاطفية والعديد من مجريات األمور في تلك الفترة لم يتطرق 

إليها أي عمل مرئي سابق«.
15 حلقة  وأضاف قائاًل: »قمت بكتابة السيناريو والحوار حيث يقع المسلسل في 
أن نكون عند حسن ظن  ونتمنى  الليبية  القنوات  العديد من  وسيجري عرضه على 

المتلقي«.
ولفت عز الدين إلى أن المسلسل من »بطولة فتحي بدري وكريمان جبر ورمضان 
بوشريفة«، باإلضافة إلى نخبة من الشباب منهم »عيسى سليمان وناصر بوعجيلة، 
وحافظ  عبدالعالي  وأحمد  عبدالرازق  ويونس  الحداد  وسالم  الهتش  وعبدالسالم 

إفليلفة، وعبداهلل نويلي وسليمان الشريف وتوفيق سالم وسالم بوبطانية«.
وهويدا  المحجوب  وفتحية  البدري  عائشة  الفنانات  مشاركة  إلى  الدويلي  وأشار 
مدينة  في  العمل  تصوير  وتم  والقبة  والبيضاء  شحات  فناني  من  ونخبة  الشكري، 

شحات وضواحيها.

عز الدين الدويلي: 

»سنني الوجع« يحاكي فترة
ما بعد إعدام شيخ الشهداء

منهم أحمد السقا ورامز ودنيا.. 

10 أعمال مصرية على MBC في رمضان
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»بحة« صوتي سر تميزي
في األعمال المسموعة

القاهرة: مريم العجيلي

طابا: محمد علوش

ten
Top

انطالقة قياسية لـ »أفنجرز: 

إندغايم« على شباك التذاكر

بدء  منذ  القياسية  األرقام  تحقيق  إندغايم«  »أفنجرز:  فيلم  يواصل 
عرضه في الصاالت، وحقق أخيرًا أفضل انطالقة في تاريخ شباك التذاكر 
في الصاالت األميركية الشمالية، بحسب تقديرات »إكزبيتر ريليشنز«.

إيرادات  »مارفل«  عالم  من  الخارقين  لألبطال  الفيلم  هذا  وحصد 
قياسية قدرها 350 مليون دوالر في عطلة نهاية األسبوع في الواليات 
المتحدة وكندا، وأكثر من 1,2 مليار دوالر منذ بدء عرضه في الصاالت 

العالمية األربعاء، حسب »فرانس برس«.
وهذه انطالقة صاروخية للفيلم الرابع واألخير من مغامرات مجموعة 
عمل  وهو  و»ثور«،  و»هالك«  مان«  »أيرون  بينهم  الخارقين  األبطال 
زاخر بالمعارك الضخمة والفكاهة والدراما. وتخطى الفيلم تاليا الرقم 
القياسي الذي حققه العام الماضي الجزء الثالث من السلسلة »أفنجرز: 

إنفينيتي وور« مع 257,7 مليون دوالر.
آخر  فيلم  التصنيف  هذا  في  الثانية  المرتبة  احتل  هائل،  وبفارق 
الممثلة بري  فيه  الذي تجسد  عالم »مارفل« هو »كابتن مارفل«  من 
الرسون الحائزة جائزة أوسكار شخصية طيارة سابقة في قوات النخبة 
تتمتع بقوى خارقة. ونال هذا الفيلم إيرادات قدرها 8,05 مليون دوالر 

في األسبوع الثامن لعرضه.
وتراجع فيلم الرعب »ذي كورس أوف ال لورونا« إلى المركز الثالث 
إيرادات  نال  وقد  الماضي.  األسبوع  التصنيف  رأس  على  كان  بعدما 

قدرها 7,5 مليون دوالر.
من  المقتبس  الدرامي  »بريكثرو«  فيلم  الرابع  المركز  في  وأعقبه 
إيرادات  العمل  ونال  والصالة،  اإليمان  أهمية  دينية تشدد على  رواية 

قدرها 6,3 مليون دوالر.
إنتاج  من  لكن  الخارقين  األبطال  أعمال  آخر من  فيلم  خامسًا  وحل 
في  دوالر  مليون   5,5 نال  الذي  »شازام«  وهو  كوميكس«  سي  »دي 
مجموع  ليتخطى  الشمالية،  األميركية  الصاالت  في  الرابع  أسبوعه 

إيراداته 130 مليون دوالر منذ بدء عرضه في الصاالت.
وفيما يلي باقي األفالم في هذا التصنيف:

ثالثة  في  دوالر  مليون   35,8( دوالر  مليون   3,4 مع  »ليتل«   6-
أسابيع(.

خمسة  في  دوالر  ماليين   107( دوالر  مليون   3,2 مع  »دامبو«   7-
أسابيع(.

في  دوالر  مليون   52,6( دوالر  مليون   1,3 مع  »بت سيماتري«   8-
أربعة أسابيع(.

ستة  في  دوالر  مليون   172,8( دوالر  مليون   1,1 مع  »آس«   9-
أسابيع(.

في  دوالر  مليون   5,7( دوالر  مليون   1,1 مع  »بنغوينز«   10-
أسبوعين(.

تستقبل قنوات »MBC« في مصر والوطن العربي خالل شهر رمضان المقبل، عددًا 
نجوم  أبرز  التي تضم مجموعة من  المصرية  والكوميدية  الدرامية  اإلنتاجات  كبيرًا من 
الفن، حيث يصل عددها إلى 10 أعمال تتوزع على 5 قنوات هي: »MBC1، MBC مصر، 

.»MBC4 ،العراق MBC ،2مصر MBC
ويطل النجم أحمد السقا عبر قصة غير تقليدية تجري وقائعها في صعيد مصر من خالل 
المدارس  إحدى  في  للتاريخ  كمدرس  السقا  يعمل  حيث  الغالبة«  »ولد  مُسلسل  أحداث 
واإلختبارات  المحن  للكثير من  ويتعرض  كبيرة  أسرة  ويعول  المنيا،  بُمحافظة  البسيطة 

األخالقية مما يدفعه للوقوع في فخ الجريمة رغمًا 
عنه ودفاعًا عن أسرته.

البطولة مي عمر ومحمد ممدوح  يُشارك في 
عفيفي  وكريم  المقدم  وإنجي  مجدي  وهبة 
سالمة،  أيمن  تأليف  من  الجيار،  وهادي  وإدوارد 

وإخراج محمد سامي.
ربيع  علي  الشاب  الكوميديا  نجم  ويواصل 
حيث  رمضان،  دراما  في  الثالثة  للمرة  إطاللته 
أحداثه  تدور  الذي  جنيه«  بمليون  »فكرة  يقدم 
بدخول  يحلم  الذي   » مصباح  الدين  »عالء  حول 
االختراع  في  أحالمه  ليُحقق  الهندسة  كلية 
على  الحصول  في  مُفارقة  له  وتحدث  واالبتكار، 
»فكرة  الكوميدية.  المواقف  لتتولد  جنيه  مليون 
صابرين  بطولته  في  يشارك  جنيه«  بمليون 
الصايغ  وسهر  اهلل  عبد  وصالح  عفيفي  وكريم 
جمال  أمين  تأليف  فواز،  ووليد  السيسي  وأحمد 
يسري،  وشريف  فتحي  ومحمد  محسن  وإبراهيم 

وإخراج وائل إحسان.
تقدم  التلفزيونية،  بطوالتها  ثاني  وفي 
الشمس«،  »زي  مسلسل  الشربيني  دينا  الفنانة 
على  انعكس  عائليًا  صراعًا  »تاليا«  تعيش  حيث 
وجموحها  واندفاعها  تصرفاتها  وعلى  شخصيتها 
في الحياة بعد دراستها للقانون حيث تنطلق في 
أجواء غير مُستقرة تدفعها لعدد من ردود األفعال 
غير المتوقعة. ويُشارك في البطولة جمال سليمان 
وأحمد داود وأحمد صالح السعدني وسوسن بدر 

وريهام عبد الغفور وأحمد مالك، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.
قصة  في  »قابيل«  مُسلسل  خالل  من  له  بطولة  أول  ممدوح  محمد  الفنان  ويقدم 
مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع 
أحداث مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم مصطفى  ضحايا صراعات مُختلفة من خالل 
صقر ومحمد عز الدين وأشرف نصر وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي، ويشارك في 
كمال  وأحمد  نبيل  وتامر  عابدين  ونهى  الطيب  وعلي  فراج  ومحمد  خليل  أمينة  بطولته 

وبسنت شوقي.
»شقة  التليفزيونية  بطوالته  أولي  العزيز  عبد  محمود  كريم  الشاب  الفنان  ويقدم 
بورسعيد  مدينته  ويترك  مُطربًا  يكون  بأن  يحلم  حيث  الشعبية  األغنية  عالم  فيصل« 

أماًل في أن يُحقق حلمه ويواجه الكثير من األزمات واإلخفاقات إلي أن يجد من يُسانده 
أمين وصالح  فتحي ونسرين  وأحمد  عامر  آيتن  البطولة  ويُشارك في  ويؤمن بموهبته، 
عبد اهلل ومُصطفى أبو سريع ومي القاضي، من تأليف محمد صالح العزب، وإخراج شيرين 

عادل.
التي يستكمل من خالله   »3 الثالث من »كلبش  الجزء  في  كرارة  أمير  الفنان  ويُطل 
»كرارة« نجاحاته التي تحققت في الجزئين األول والثاني، ويُقدم في الجزء الجديد الكثير 
من التشويق والمغامرات واألحداث، وتطرح األحداث في هذا الجزء قضايا اإلرهاب الدولي 
وشبكة عالقاته وارتباطاته وتوجهاته، ويتعاون فيه مع الكاتب باهر دويدار، والمخرج بيتر 
ميمي، ويُشارك في بطولته هشام سليم وأحمد عبدالعزيز ويسرا اللوزى وأحمد العوضي 

ومحمد علي رزق وهيدي كرم وأميرة العايدي وأمانى كمال ومحمود حافظ.
الجديدة  الدراما  خالل  من  رمضان  في  جمهوره  على  رمضان  محمد  الفنان  ويُطل 
»زلزال«، الذي يؤدي فيه محمد رمضان شخصية شاب طموح يعيش قسوة الفقر ولكن 
ال يهزمه اليأس، ويُحاول أن يُحيط نفسه بمجموعة من األصدقاء الذين يرافقونه من 
كمال  عبدالرحيم  تأليف  المُسلسل  الطويلة.  مسيرته  خالل  والحقًا  الجامعة  إلى  القرية 

حال  بطولة  فخر،  ابراهيم  وإخراج 
صيام  وأحمد  المصري  وماجد  شيحة 

مهنا  وهنادي  عبدالحليم  وسامي 
وحنان سليمان.

بطوالتها  أولى  وفي 
الممثلة  تقدم  التلفزيونية، 
مسلسل  صبري  ياسمين 

أحداثه  تدور  والذي  »حكايتي« 
فى  ميسورة  عائلة  من  فتاه  حول 

في  تدرس  عمرها  من  العشرينات 
كليه الفنون التطبيقية. وفجأة تتعرض 

عائلتها النتكاسة مالية، وتضطر للعمل 
»كخياطة« ثم تصبح بالتدريج واحدة من أشهر مصممات األزياء في العالم. 

والمُسلسل تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج. وبطولة أحمد 
صالح حسني ووفاء عامر وأحمد بدير وجمال عبد الناصر وإدوارد وأحمد حاتم 

وإسالم جمال ونهال عنبر.
وتُقدم  رمضان،  في  وحضورها  تألقها  غانم  سمير  دنيا  الفنانة  وتواصل 
عبر  كوميدي  اجتماعي  إطار  فى  يدور  الذي   »3 الحدوتة  »بدل  العام  هذا 
حلقات منفصلة متصلة. المسلسل يُشارك في بطولته محمد سالم وشيماء 
النجوم كضيوف  سيف وعمرو وهبة وبيومي فؤاد، فيما يطل عدد كبير من 

شرف في كل حلقة. وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.
من  المزيد  حاصدًا  ومغامراته  مقالبه  جالل  رامز  النجم  ويواصل 
نجوم  ألحد  البرنامج  فريق  باستضافة  المقلب  بدأ  العام  وهذا  النجاحات، 
إحدي  في  ما  مكانٍ  إلى  توصلينا  يتم  حيث  اإلعالم،  أو  الرياضة  أو  الفن 

تبدأ  أنا  ومن  متوقعة،  غير  لمغامرة  يتعرض  حيث  آسيا  شرق  جزر 
األشجار  بين  مُفترسة« من  ثم تظهر »غوريال  للضيف،  والرعب  اإلثارة 
واألدغال، بصورة غير متوقعة أمام الضيف بعد ما يظن أنه قد نجا ما 

يُزيد من فزعه وخوفه!

غنوا في أعياد الربيع بطابا

»أوتوستراد«: نحن أول من أسس فرقة شبابية في األردن

على هامش مشاركتهم في مهرجان ليالي 
المصرية،  سيناء  في  هايتس  بطابا  الربيع 
والعازف  المغني  »الوسط«  في  معنا  تحدث 
الفريق  مؤسسي  أحد  ديميرجيان،  أوفو 
صيته  ذاع  الذى  »أوتوستراد«  األردني 

السنوات القليلة الماضية.
األصدقاء  من  مجموعة  إنهم  أوفو  وقال 
تكوين  فقرروا  وعزفها،  الموسيقى  أحبوا 
الفريق ودمج الموسيقى القديمة مع األلحان 
الغربية أى استخالص روح موسيقانا العربية 

ودمجها مع صخب الموسيقى الغربية.
وأكد نجم فريق أوتوستراد أن موسيقاهم 
هي سبب انتشارهم وذياع صيتهم, كما أنهم 
»فى  مضيفًا  فيه,  ويتفانون  عملهم  يتقنون 
العام 2011 وبعد إنشاء الفرقة بأربعة أعوام 

بأحد  وأقمنا  دعوة،  دون  القاهرة  إلى  جئنا 
رمزي  بأجر  بالغناء  وقمنا  البلد  وسط  فنادق 
كما  األماكن،  من  آخر  وعدد  جاز  كايرو  في 
ذهبنا إلى اإلسكندرية وقدمنا حفال فى مكتبة 
فقط،  أفراد   7 سوى  يحضر  ولم  اإلسكندرية 
لم نيأس وإنما أكملنا طريقنا حتى أصبحنا ما 

عليه اآلن، تغزو موسيقانا العالم العربي«.
أشار  الدولة  من  أوالمساندة  الدعم  وعن 
مؤسس الفرقة أنه ليس بالدعم الكبير، وإنما 
إحدى  قامت  األردن وجودهم، حيث  تنكر  لم 
بتسهيل  مشوارهم  بداية  فى  مؤسساتها 
الحفالت  إحدى  لتقديم  أميركا  إلى  سفرهم 
في  للمشاركة  دعوة  تلقيهم  وأيضًا  هناك، 

مهرجان جرش للعام الثاني.
يبدأ  النجاح  أن  ديميرجيان  النجاح  وأكد 
إرضاء  همهم  كان  لذا  مصر،  من  دومًا 
الجمهور المصري، مشيرًا إلى أن ما شجعهم 
هي  جراوند،  اآلندر  موسيقى  تقديم  على 

إجباري«  و»مسار  »شارموفرز«  مثل  فرق 
أغاني  وقدموا  سبق  كما  و»كايروكي«، 

باللهجة المصرية.
وعبر عضو فريق »أوتوستراد« عن سعادته 
موسيقى  النطالقة  البداية  كانوا  بأنهم 
جاء  بعدهم  ومن  األردن،  في  األندرجراوند 
»جدل«  مثل  أخرى  فرق  وانطالق  التطور 

و»المربع« وغيرها من الفرق الشبابية.
وعن ما يميز موسيقاهم، قال إنهم يغنون 
عن  ويبتعدون  والحب،  والسعادة  للحياة 
بعض  أغنياتهم  تحمل  كما  واأللم،  الحزن 
الحياة  نحب  »نحن  مؤكدًا  والفكاهة,  المرح 

ونقدسها«.
وكشف أنهم يستعدون لطرح أنيتين من 
ألبومهم الجديد »أنالوج«، وهما »مقاطعني« 
في  غنائية  لجولة  يستعدون  كما  و»البير«، 
عدد من بلدان الوطن العربي منها فلسطين 

ومصر واألردن والسعودية.

<   ياسمين صبري



بسبب  القدم،  كرة  نشاط  وتحديدا  الليبية،  الرياضة  تعثرت 
األحداث السياسية الجارية في البالد، وتحديدا المنطقة الغربية 
الليبية  الرياضة  على  التأجيالت  لتسيطر  والعاصمة طرابلس، 
باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  أفاد  حيث  فروعها،  بمختلف 
الليبي للكرة الطائرة، عبدالوهاب زوبي، في تصريح خاص إلى 
جريدة »الوسط«، بتأجيل نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، 
وكان محدد انطالق البطولة في 22 أبريل الماضي، وتجمعت 
فرق النصر والسويحلي واألهلي طرابلس، قبل أن يصدر قرار 
التأجيل دون تحديد موعد العودة بشكل رسمي، ليبقى التأجيل 
إلى أجل غير مسمى، كما أعلن رئيس اتحاد الرماية الليبي، عادل 
إلى جريدة »الوسط« أيضا تأجيل  قريش، في تصريح خاص 
بطولة »فكيني« الثانية للرماية بالخرطوش، وكان مقررا إقامة 
البطولة بمدينة شحات شرق ليبيا في أبريل أيضا، لكن التأجيل 
جاء بسبب الظروف األمنية الصعبة التي تعيشها مدينة طرابلس 
والمناطق المجاورة لها، لتتصاعد األمور وتشتد تعقيدا، ويبقى 

للخبراء آراؤهم:

ناجي الككلي
أعلن عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم السابق، ناجي 
الككلي، رغبته في الترشح لرئاسة االتحاد الليبي في االنتخابات 
المقبلة التي طالب بإقامتها االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
خالل الفترة المقبلة، وقال الككلي في تصريح خاص إلى جريدة 

»الوسط« إن منصب الرئيس من حق طرابلس 
والمنطقة الغربية لتكملة مدة عامين مقبلين، 
برنامج  أنه سيقدم قائمة كاملة ولديه  مؤكدا 
مع  التعاقد  سيتم  حيث  اللعبة،  لتطوير  كبير 
خاصة  السنية،  المنتخبات  لكل  أجانب  مدربين 
أنه  الككلي  وأضــاف  وإيطاليا،  هولندا  من 
سيطالب رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة 
على  بالعمل  القنطري،  بشير  الوطني،  الوفاق 
من  حيث  باالنتخابات،  الخاصة  اللوائح  تعديل 
األندية بنفس  المعقول أن تتساوى جميع  غير 

الصوت، وهو صوت لكل ناد مهما كان تاريخه، واختتم 
أنه يدعو كل مترشح لمنصب  الككلي حديثه مؤكدا 
الرئيس أن يتقدم بعرض ذمته المالية ومعرفة أمواله 
قبل الدخول االنتخابات، كما دعا المسؤولين في اتحاد 
موعد  عن  واإلعــالن  بالشجاعة  التحلي  الحالي  الكرة 

االنتخاب حسب رسالة الفيفا.

علي سويدان
من جانبه أكد حارس نادي االتحاد والمنتخب 

الوطني الليبي لكرة القدم السابق، علي 
بحاجة  الليبية  الرياضة  أن  سويدان، 

واضحة  رؤية  فيه  حقيقي  لمشروع 
لعدة أعوام مقبلة وتطبيقه يتوقف 

على اإلمكانات والظروف العامة 

للدولة، وقال سويدان في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: 
»في غياب هذا المشروع تصبح كل المحاوالت وقتية وال تفيد 
في المستقبل«. وطالب سويدان األندية الليبية بالدخول بقوة 
مع  فعلية  والبحث عن مشاركة  الرياضي  االستثمار  مرحلة  في 
المؤسسات االقتصادية، حسبما تسمح به القوانين الليبية، ألنه 
من غير المعقول االستمرار في االعتماد على دعم الدولة التي 
قد ال يأتي أو يتأخر، كما طالب اإلعالم الرياضي بلعب دور أكبر 
خاصة  المواضيع،  هذه  مثل  في  والخوض  العام  الرأي  وتنوير 
هذه  فتح  على  قادرة  إعالمية  قدرات  وجود  مؤكدا  االستثمار، 

الملفات إعالميا وترسيخ الثقافة الرياضية.

محمد الواعر
محمد  السابق،  الكبرى  طرابلس  أندية  رابطة  رئيس  قال  كما 
الواعر، إن الوضع الرياضي صعب وال يشجع أي مسؤول للتقدم 
ألي منصب بسبب األجواء المشحونة في الرياضة الليبية، وأضاف 
الواعر في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« أنه يحترم ما دعا 
إليه رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير 
اتحاد  تكليف  »فيفا«  من  الطلب  إمكانية  بخصوص  القنطري، 
الوسط  التي لم تفرز ما يتمناه  كرة جديد وليس باالنتخابات 
النظام  مع  يتماشى  ال  قد  تصريحه  أن  الواعر  وأكد  الرياضي، 
األساسي لالتحاد الليبي لكرة القدم الذي يعتبر الجمعية العمومية 
هي المخولة بذلك، وكذلك اللوائح الدولية، وقد يفسر أنه تدخل 

سياسي، وال نريد أن تقع الكرة الليبية في المحظور.

محفوظ الجهاني
أما الالعب الدولي السابق بنادي الشباب العربي وعضو جمعية 
الدعوات  مع  أنه  فأكد  الجهاني،  محفوظ  الرياضيين،  قدامى 
التعيين  بنظام  اتحاد كرة جديد  بتكليف  التي تطالب  العديدة 
الوسط  يتمناها  كما  عناصر  تفرز  لم  التي  باالنتخابات  وليس 
جريدة  إلى  خــاص  تصريح  في  الجهاني  وأوضــح  الرياضي، 
العربي  أو صالح  الترهوني  نوري  تكليف  يتمنى  أنه  »الوسط« 
حالة  في  منهما  ألي  يترك  أن  على  الجديد،  المجلس  لرئاسة 
اختياره حرية اختيار أعضاء مجلس إدارة االتحاد، وقال الجهاني: 
الترهوني والعربي في الوسط  »هناك إجماع كبير على اسمي 
فهما صاحبا  الكرة،  اتحاد  ترؤس  منهما  لكل  وسبق  الرياضي 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  خبرات طويلة«، وكان 
سعي  أيام  منذ  أكد  القنطري،  بشير  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
الهيئة لمخاطبة االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بالتنسيق مع 
االنتخابات  من  الليبية  الكرة  باستثناء  الليبية  األولمبية  اللجنة 

والقيام بتكليف اتحاد كرة جديد.

علي بلغيت
االتحاد،  لنادي  السابق  التنفيذي  المدير  أكد  الوقت نفسه،  في 
علي بلغيت، أن االنتخابات المقبلة لالتحاد الليبي لكرة القدم لن 
تختلف عن سابقاتها بسبب وجود عقلية المحاصصة 
في  األندية  قيادات  ألن  الكفاءات،  تقدير  وعــدم 
الغالب ليست في مستوى الطموحات، وأضاف بلغيت 
غياب  أن  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في 
من  أفرز  الكرة  اتحاد  لدخول عضوية  ثابتة  معايير 
هم ليسوا في المستوى، كما طالب القنطري بإعادة 
ترتيب البيت الداخلي للرياضة، وأن يبدأ من داخل 
الهيئة، مؤكدا أن الوسط الرياضي ينتظر منه خيرا 

في تطوير الرياضة الليبية.

إيهاب العريبي
بإعادة  العريبي  إيهاب  السابق  النصر  نادي  رئيس  وطالب 
تنظيم األندية وفرزها بشكل صحيح لوجود أندية غير فاعلة، 
ودعا العريبي رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة 
إدارات  مجالس  لتشكيل  القنطري،  بشير  الوطني  الوفاق 
لألندية، حيث يسمح له القانون بذلك من عام إلى ثالثة أعوام؛ 
وذلك لخدمة الحركة الرياضية التي تعاني مشاكل إدارية، 
معتبرا أن الخلل الرياضي موجود في األندية أكثر، 
واعتبر العريبي أن انتخابات االتحادات الرياضية 
قبل انتهاء مدتها في العام 2013 كانت سببا 
تأثيرها  امتد  التي  المشاكل،  هذه  كل  في 
للرياضة حتى اآلن بسبب المزايدات السياسية 
السابق  الوزير  مرحلة  أثناء  الوقت  ذلك  في 

عبدالسالم غويلة.

في  نفسه  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وضع 
موقف صعب ومعقد جدا بقراره المرتقب حول 
صمت  بعد  عدمه  من  الممتاز  الــدوري  إلغاء 
من  ألكثر  استمر  الساحة  عن  وغياب  رهيب 
يكن  لم  ما  وحدث  األوراق  فيه  تبعثرت  شهر 
ما  وأحداث  قاهرة  الحسبان وسط ظروف  في 
والعاصمة  الغربية  المنطقة  تشهدها  زالــت 
المسابقات  لجنة  خاللها  من  أجلت  طرابلس 
الدوري  مباريات  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
أسبوعها  في  الثانية  المجموعة  في  الممتاز 
بأسبوع  الذهاب  مرحلة  ختام  قبل  أي  العاشر 
وكــان  ــى،  األولـ المجموعة  فــي  واختتامها 
اللوائح  تطبيق  المسابقات  لجنة  من  باألحرى 
هذه  في  المؤجلة  المباريات  في  والفصل 

المجموعة قبل حدوث تلك الظروف.
أحد  المباريات هو  الفصل في  التأجيل في 
االولى  للمجموعة  يكتب  لم  التي  األسباب 
الضعف في  الذهاب فيها، وهذا  ختام مرحلة 
في  جدا  وخيمة  نتائجه  كانت  اللوائح  تطبيق 
من  الوقت  إهــدار  بسبب  المجموعة،  هذه 
خرج  المطب  لهذا  ونتيجة  اللجنة،  هذه  قبل 
لكرة  الليبي  االتحاد  عضو  األخيرة  اآلونة  في 
صحفية  تصريحات  في  الكزة  يونس  القدم 
لكرة  الليبي  الممتاز  ــدوري  ال أن  فيها  أكد 
من  بنسبة  يلغى  سوف  الموسم  هذا  القدم 
سوف  اإللغاء  وقــرار  المائة،  في   80 إلى   70
التنفيذي  المكتب  اجتماع  في  مناقشته  تتم 
انعقاده  المزمع  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد 
بنغازي  فــي  الــكــزة  حسب  الخميس  الــيــوم 
بعض  بها  تمر  التي  األمنية  األحداث  بسبب 

مناطق البالد.
الكرة  اتحاد  فإن  الكزة،  قال  ما  وحسب 
يدرس اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الدوري 
والفئات  والثانية  األولى  والدرجتين  الممتاز 
اتخذ  إذا  الحالي،  للموسم  المختلفة  السنية 
المعضالت  من  العديد  فهناك  القرار  هذا 

سوف تظهر على السطح، ومن بينها عمليات 
والقرار  الالئحة  وحسب  والهبوط  الصعود 
من  الصعود  وقرار  الممتاز  لبطولة  المنظم 
الدرجة األولى إلى الممتاز وقرار الصعود من 
إلى األولى وقرار الصعود من  الثانية  الدرجة 
من  عدد  فهناك  الثانية  إلى  الثالثة  الدرجة 
للصعود  متقدمة  مرحلة  إلى  وصلت  الفرق 
في  مصيرها  سيكون  فكيف  األعلى  للدرجة 
وخصوصا  الموسم  هذا  الــدوري  إلغاء  حالة 

الفرق الصغيرة الطامحة إلى درجه أعلى.
اإللغاء  حالة  في  األخرى  السلبية  والنقطة 

اإللغاء  هــذا  من  الممتاز  أندية  موقف  هو 
الموسم  هــذا  ــدوري  الـ إلــغــاء  ترفض  التي 
وتأجيله حتى تستقر األمور ومن بينها نادي 

إلى  اللهجة  شديد  بيانا  أصدر  الذي  االتحاد 
الدوري  مسابقة  في  المنخرطة  األندية  كافة 
اتحاد  إدارة  ومجلس  القدم،  لكرة  الممتاز 
الكرة ولجنة مسابقاته، من الذهاب إلى قرار 
خلفية  على  الــدوري،  مسابقة  بإلغاء  يقضي 
العاصمة  تشهدها  التي  األمنية  األحـــداث 

طرابلس.
جمدت  حاليا  األندية  من  العديد  وهناك 
وبعض  الثانية،  المجموعة  فــي  نشاطها 
المعضلة  لتبقى  األولى  المجموعة  من  الفرق 
األخرى أن أندية الممتاز وحتى الدرجة األولى 

محترفين  ورياضيين  مدربين  عقود  لديها 
عن  تبحث  المحليين  والالعبين  فنية  وأجهزة 
اإللغاء،  حالة  في  المالي  العبء  سيتحمل  من 
تصرف  ألنها  بالدوري  تطالب  أندية  وهناك 
محترفين  مع  عقود  ولديها  طائلة  مبالغ 
حول  الكرة  اتحاد  من  الــرد  سيكون  فكيف 
الالعبين  عقود  أن  العلم  مع  المعضلة،  هذه 
وكذلك  الموسم  انتهاء  حتى  سارية  زالت  ما 
المدربين في حال التوقف كيف ستتم معالجة 

خسائر األندية من قبل اتحاد القدم.
من  »الوسط«  جريدة  علمته  ما  وحسب 
والذي  عدمه  من  اإللغاء  قرار  فإن  مصادرها 
سيتخذه المكتب التنفيذي خالل اجتماع اليوم 
بتجميد  قــرارا  يتخذ  سوف  ببنغازي  الخميس 
المقبل  والموسم  الموسم،  هــذا  ــدوري  الـ
الملغي  الــدوري  به  انتهى  بما  يبدأ  ســوف 
الممتاز،  المسابقات  جميع  في  الموسم  هذا 
وكذلك  والثالثة  والثانية  ــى  األول والــدرجــة 
الفئات السنية التي يشرف عليها االتحاد العام.

ــدوري  ال بتأجيل  ــرار  ق اتــخــاذ  حــال  وفــي 
العديد  فــإن  األمنية  ــاع  األوض تستقر  حتى 
واألجهزة  األندية  ومحترفي  المدربين  من 
من  سيزايد  األمر  وهذا  ليبيا،  غادروا  الفنية 
المصارف على األندية بسبب العقود المبرمة 

معهم والمدد الزمنية لهذا العقود.
طالب  ــذا  ل ــدا  ج صعبة  أصبحت  األمـــور 
يتخذ  أن  وضـــرورة  الحذر  بتوخي  الجميع 
السليم  القرار  والعقالء  واألندية  الكرة  اتحاد 
بأقل  المأزق  للخروج من هذا  الرأي  إبداء  مع 
لجميع  المناسبة  االقتراحات  وتقديم  األضرار 
ولو  حتى  الخبرات  من  واالستفادة  األطــراف 
القرار  يكون  وأال  الدولية  بالخبرات  باالتصال 
المشكلة  لمعالجة  مدروس  وغير  استعجاليا 
التي  األزمــة  هذه  لحل  جوانبها  جميع  من 
تعصف بكرة القدم الليبية، والتي من شأنها 
بالمنتخب  ستضر  والتي  الخلف  إلى  الرجوع 
استحقاقات  لها  التي  الليبية  والفرق  الوطني 

دولية.

في
املرمى

السواعد والسد 
في ختام تصفيات 
الصعود 

أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة عبر صفحته على »فيسبوك« أن 
االتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة اختار 16 حكما من بينهم الليبي صالح 

تكاله إلدارة مباريات النسخة الثالثة لعالمية القدم المصغرة، التي ستقام 
بأستراليا في الفترة من األول وحتى الحادي عشر من أكتوبر المقبل، وتنتظر 

البطولة العالمية مشاركة 32 منتخبا من بينها أربعة منتخبات أفريقية على 
رأسها ليبيا بجانب منتخبات تونس والسنغال وكوت ديفوار.

كلف االتحاد الليبي للجودو أمينه العام جالل عبدالفتاح برئاسة لجنة ◆
المنتخبات الوطنية للجودو بحسب ما نشر بصفحة االتحاد العام عبر 

»فيسبوك« حيث كلف أيضا المدرب زكريا األسود مدربا لمنتخب الكبار 
والمدرب سعيد العجمي مدربا لفئة الشباب، وأشار اتحاد الجودو أن 

هذه التكليفات جاءت بعد اجتماع أسرة الجودو الذي خصصته لوضع 
الخطة واالستراتيجية العامة الجديدة للمنتخبات الوطنية.

◆

لتصفيات  والسد  السواعد  فريقا  تأهل 
بعد  ــى  األول الدرجة  ــدوري  ل الصعود 
من  األخــيــر  األســبــوع  مباريات  ختام 
القدم،  لكرة  الثانية  الــدرجــة  دوري 
االتحاد  وينظمها  عليها  يشرف  التي 
وكانت  بنغازي،  القدم  لكرة  الفرعي 
نتائج األسبوع األخير شهدت فوز النجم 
واألمجاد   6/2 اإلصــرار  على  الساحلي 
مقابل  دون  بــهــدف  الــرجــمــة  عــلــى 
دون  بــهــدف  الــســد  على  والــســواعــد 
وخالد  الحرية  سلبيا  وتعادل  مقابل، 
بن وليد، وكذلك التعادل السلبي بين 
النتائج  وبهذه  والسلفيوم  السالوي 
تاهل فريقي السواعد والسد لتصفيات 

الصعود للدوري الدرجة األولى.
وجاء الترتيب العام: السد 24 نقطة، 
19نقطة،  المجاهد  نقطة،   20 السواعد 

 16 السلفيوم  نقطة،   19 الــســالوي 
نقطة، خالد بن الوليد 8 نقاط، الحرية 
نقاط،   7 والرجمة  الساحلي  والنجم 
دوري  أن  إلى  ويشار  نقاط،   3 اإلصرار 
المنطقة  في  والثانية  األولــى  الدرجة 
الغربية متوقف بسبب األحداث الجارية 

حاليا في طرابلس.
في الوقت نفسه أكد مصدر مسؤول 
بطبرق  القدم  لكرة  الفرعي  باالتحاد 
في  والبطنان  الهالل  فريقي  مباراة  أن 
لكرة  ليبيا  لكأس  التمهيدية  األدوار 
في  طبرق  ملعب  على  ستقام  القدم 
منهما  الفائز  المقبل،  مايو  من  الرابع 
والصقور  األنــدلــس  بفرق  سيلتحق 
 64 الـــ  للدور  تأهلت  التي  والمختار 
مستوى  على  ستقام  والتي  للكأس 

المناطق المتقاربة.
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يواصل المحترف الليبي محمد صولة 
تألقه مع فريق المحرق البحريني 

في دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة القدم، حيث يعد من أبرز 

هدافي الفريق، كما ساهم بشكل 
كبير في تحقيق الفوز لفريقه 

في الكثير من المباريات سواء 
بالتسجيل أو بتمرير الكرات 

لزمالئه، وكان آخرها في 
األسبوع الماضي حين تألق وقاد 
المحرق للفوز مسجال هدفا ليقود 
المحرق للفوز بثالثية نظيفة على 

المنامة، ليكون هدف صولة السادس 
لالعب مع فريقه ليضع اسمه ضمن قائمة 

هدافي الدوري البحريني هذا الموسم، 
وسبق وتوج المحرق باللقب الموسم 

الماضي بمشاركة صولة الذي جاء أساسيا 
مع فريقه منذ انضمامه خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية قبل األخيرة، حيث اكتسب صولة 
ثقة الجهاز الفني وزمالئه الالعبين في تعزيز 

الخطوط األمامية بشكل كبير، ليكون 
صولة حامل لقب الدوري البحريني مع 

فريقه، كما يتواجد محمد صولة 
ضمن خيارات المدربين رغم 

تغييرهم أكثر من مرة في المنتخب 
الليبي األول لكرة القدم.

● إحدي مباريات الدوري الليبي

● األهلي بنغازي في منافسات الدوري الممتاز

● تكاله
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تداعيات موسم األزمات 
والتحديات بال حصاد 

الحدث
زين العابدين

بركان

األزمــات  موسم  هو  الموسم  هذا  أن  يبدو 
األزمــة  تشتعل  أن  حتى  قبل  والتحديات 
حيث  طرابلس،  بالعاصمة  الحالية  الدائرة 
الموسم  هذا  مبكرا  الموسم  ــات  أزم بــدأت 
موعد  وتأخير  بتأجيل  األندية  طالبت  أن  منذ 
انطالق الدوري الذى كان مقررا له أن ينطلق 
تقديم  مشترطة  الماضي  سبتمبر  شهر  في 
الموسم،  المشاركة في  المادي مقابل  الدعم 
لسقف  األنــديــة  برفع  ــة  األزمـ تــطــورت  ثــم 
الفرق  عــدد  بتقليص  وشروطها  مطالبها 
في  متدخلة  األدنى  الدرجة  لدوري  الهابطة 

سياسة اتحاد الكرة.
امتدت  بل  الحد  هذا  عند  األمــور  تقف  لم 
األندية  بمطالبة  واشتدت  األزمة  تفاقم  إلى 
رحيل  بعد  إال  الموسم  في  المشاركة  بعدم 
الجعفري  جمال  الكرة  التحاد  السابق  الرئيس 
لتعقد بعدها جلسة اجتماع الجمعية العمومية 
بعبد  جــاءت  التي  المرج  بمدينة  الشهيرة 
الليبي  االتحاد  رأس  على  الشلماني  الحكيم 
ومتعثرة  متأخرة  المحلية  المسابقة  لتنطلق 
المسابقة  وهى  الماضي  ديسمبر  أواخر شهر 
بعض  منافساتها  ورافــقــت  صاحبت  التي 
وجعلت  عطلت  التي  والمشاكل  التأجيالت 
وتيرة أسابيعها وجوالتها ومنافساتها تمضى 
لتهدد  الحالية  ــة  األزم ــاءت  ج حتى  بطيئة 

مستقبل استمرار الموسم.
يتعرض  وقد  مهدد  الجاري  الموسم  بات 
موسم  وليس  واالضطراري  القسري  للتوقف 
إن  بل  باإللغاء،  المهدد  وحده  الممتاز  الكرة 
للتوقف  تتعرض  قد  الموسم  جميع مسابقات 
واإللغاء على مختلف الدرجات ليكون الموسم 
األندية  كل  لتدفع  يكن،  ولم  يقم  لم  كأنه 
النطالقة  وتعطيلها  استهتارها  وثمن  فاتورة 
أن  يبدو  التي  باألزمات،  بدأ  الذي  الموسم 
عن  الكرة  عجلة  بتوقف  ستساهم  تداعياتها 

الدوران تماما.
له  سيكون  والتحديات  األزمـــات  موسم 
تداعيات سلبية على المشهد الكروي المرتبك 
الذى دفعت خالله  المتدني  الفني  والمستوى 
المبكر  الخروج  المحلية ومنتخباتنا ثمن  فرقنا 
والبطوالت على كافة  المسابقات  من مختلف 

الواجهات العربية واألفريقية.
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طرابلس–الصديق قواس

بنغازي تشهد االجتماع العاصف خالل ساعات
»الوسط« تحصل على معلومات بشأن خارطة الطريق بين الموسم الجاري والمقبل حال اإللغاء

بلغيت: االنتخابات المقبلة لن تختلف 
عن سابقاتها بسبب وجود عقلية 

المحاصصة وعدم تقدير الكفاءات

الككلي: مستعد النتخابات اتحاد 
الكرة في أي وقت ببرنامج قوي 

ومنظم على خلفية الذمة المالية 

الكزة يكشف القرار األقرب ودراسة 
محتملة لحلول ترضي جميع 

األطراف بين مختلف األندية 

خبراء الكرة يضعون روشتة عالج األزمة

أكدت مصادر مقربة من الالعب الدولي الليبي المحترف 
بصفوف الترجي التونسي حمدو الهوني أنه سيغيب عن 
المالعب لمدة أسبوعين نتيجة اإلصابة التي تعرض لها 
أمام مدافع فريق مازيمبي الكونغولي في مباراة ذهاب 

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشارك الدولي الليبي 
حمدو الهوني أساسيا مع الترجي وخرج عند الدقيقة 32 

بسبب اإلصابة في عضالت الركبة الخلفية ما استوجب 
عليه راحة لمدة أسبوعين مع العالج المكثف، حيث 

انتهت مباراة الترجي ومازيمبي بفوز الترجي بهدف دون 
رد في مباراة الذهاب واإلياب ستكون في الكونغو دون 

مشاركة حمدو الهوني، كما أعلن نادي الترجي إصابة 
المدافع محمد علي اليعقوبي والمهاجم أنيس البدري.

في الوقت نفسه، نفى نادي الترجي الرياضي 
التونسي، ما تردد عن مفاوضات من جانبه مع المدير 
الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، والزمالك أحمد 
حسام »ميدو«، لتولي مهمة اإلشراف الفني بداية من 

الموسم المقبل، خلفا للمدرب الوطني معين الشعباني، 
حيث أكدت ثقتها التامة في المدرب الوطني إلكمال 
مسيرته، ويسير الترجي بخطى ثابتة في المنافسات 

المحلية التونسية، باإلضافة إلى نجاحه في الوصول إلى 
نصف نهائي أفريقيا، بدوري األبطال، وتنتظره مواجهة 

مصيرية أمام مازيمبي الكونغولي، نحو حلم الحفاظ على 
اللقب القاري، والذي اقتنصه مع الشعباني إثـر تخطي 

األهلي المصري في النسخة األخيرة.
وحقق الترجي فوزا مهما ومثيرا على االتحاد 

المنستيري بفضل العبه الليبي الدولي حمدو الهوني 
في الدوري المحلي، حيث جاء الهـدف في الدقيقة 56 
من زمن المباراة، ليواصل التحليق منفردا في صدارة 
الدوري التونسي برصيد 49 نقطة، بعد الجولة الـ20 
من منافسات المسابقة الكبرى، ليعزز الهوني مركز 

فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي في دوري 
األبطال.

الترجي يفقد الهوني

قرر االتحاد الليبي للرياضات الجوية تأجيل 
اجتماع عموميته، والذي كان مقررا الثالثاء 
الماضي ليتم التأجيل إلى 15 مايو المقبل، 
حيث جاء التأجيل بناء على طلب من أعضاء 
الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للرياضات 

الجوية. 
وسبق وكشف اتحاد الرياضات الجوية عدة 

قرارات اتخذت في اجتماع المكتب التنفيذي 
لالتحاد، من بينها عمل دورات للتدرب 

على طائرات التحكم عن بعد، باإلضافة إلى 
تنظيم دورتين في القفز الحر بالمظالت خالل 

شهر فبراير الماضي بطرابلس، باإلضافة 
إلى الرجبان، بحيث تستهدف 35 مشاركا، 

فضال عن ثالث دورات في التحكم في نماذج 
.)RC( الطيران

علمت جريدة »الوسط« من مصادرها أن 
رئيس االتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي 

لالتحاد العربي لبناء األجسام عادل القريو 
اعتذر رسميا عن حضور االجتماع المقبل 

لالتحاد العربي لبناء األجسام، ويأتي االجتماع 
المنتظر اليوم الخميس بمصر على هامش 
البطولة العربية لبناء األجسام، لكن القريو 

اعتذر عن الحضور لظروف خاصة، كما 
صاحب اعتذره أيضا اعتذار آخر مماثل للحكام 

الدوليين الليبيين خميس مسعود ورشاد 
فارس عن التحكيم في فعاليات بطولة العرب.

في الوقت نفسه، أعاد االتحاد الليبي لبناء 
األجسام تشكيل االتحاد الفرعي بطرابلس 

برئاسة إبراهيم مادي والنائب أبوبكر القريتلي، 
وعبدالجبار كامل أمينا عاما، وبدر الدين حمزة 

أمينا للصندوق، كما عاد االتحاد بتشكيل 
االتحاد الفرعي ببنغازي برئاسة محمد الوسيع 

والنائب عبداهلل هاجر ومحمد عريبي أمينا عاما 
والمهدي الرفاعي أمينا للصندوق.

15 مايو عمومية 
الرياضات الجوية

اعتذار لعربي األجسام

● صولة

● الشلماني● العريبي● الككلي



لرفع  أفريقيا  بطولة  في  ميداليات  بتسع  ليبيا  توجت 
بالعاصمة  القاهرة  استاد  بصالة  أقيمت  التي  األثقال 
وست  فضية،  قالئد  ثالث  حصدت  حيث  المصرية، 
برونزية، حيث تألق في وزن 61 كلغ الرباع عبداهلل 
في  فضية  ميداليات  بثالث  وتوج  العقوري  خليفة 
خطف بـ108 كلغ ونتر 136 والمجموع 244 كلغ. 
بثالث  شالبي  علي  إحسان  الليبي  الرباع  وتوج 
ميداليات برونزية في وزن 67 كلغ حيث سجل 
في الخطف بـ126 كغم ونتر بـ155 والمجموع 
281 كلغ، وفي وزن 73 توج معراج سعد 
الدين الطبال بميداليتين برونزيتين في 

الخطف بـ141 كلغ والمجموع 307 كلغ، وفي وزن 98 كلغ 
توج الرباع أحمد زريبة ببرونزية الخطف بـ174 كلغ.

يذكر أن البطولة هي إحدى المحطات المؤهلة ألولمبياد 
طوكيو 2020، حيث شهدت مشاركة 77 رباعا مثلوا دول 
ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وكينيا وأوغندا وغانا 
وبوتسوانا  ومورشيوس  ومدغشقر  ونيجيريا  والكاميرون 
وليسوتو وجنوب أفريقيا. وسبق وسجل الرباع الليبي عمر 
العجمي مشاركة متواضعة في بطولة أفريقيا في وزن 81 
كلغ، وسجل العجمي في الخطف 126 كلغ، وفي النتر أخفق 
الثالث، مرتين في نتر 155 والثالثة في نتر  في محاوالته 
بين  قوية  منافسة   81 وزن  منافسات  كلغ وشهدت   158
11 رباعا من دول ليبيا ومصر وتونس وغانا ومورشيوس 

وكينيا وغانا والكاميرون.

التتويج  من  إيهاب  محمود  محمد  مصر  رباع  وتمكن 
بطال لوزن 81 بثالث ميداليات ذهبية )خطف ونتر ومجموع( 
خطف 160 ونتر 191 المجموع 351، وجاء ثانيا رباع تونس 
رمزي البهلول بـ2 فضية في الخطف 151 والمجموع 331 
كلغ وببرونزية النتر 180 كلغ، وثالثا رباع مصر أحمد السيد 
بفضية النتر 185 كلغ، وبرونزيتي الخطف 144 والمجموع 
بثماني  والثاني  األول  اليومين  في  توجت  ليبيا  كلغ.   329
الرباع عبداهلل العقوري في  ميداليات، 3 فضية عن طريق 
وزن 61، وخمس برونزيات في وزني 67/ 73 عن طريق 

الرباعين إحسان شالبي ومعراج الطبال.
للحكمين  ناجحة  مشاركة  األفريقية  األثقال  وتشهد 
الليبيين حمادي الزرقاني وأسامة قناو في إدارة العديد من 

مباريات البطولة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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● السويحلي خالل الدور األول في الدوري

الليبية  العاصمة  فــي  المشتعلة  الــحــرب  رغــم 
النشاط  عجلة  توقف  إلى  أدت  والتي  طرابلس، 
والتي   ،2019/2018 الجاري  للموسم  الكروي 
مصير  عن  الحديث  أن  إال   ،»46« رقــم  تحمل 
ترقب  حالة  في  صار  والكل  يتوقف،  لم  الموسم 
مجددا  المجال  وإفساح  الحرب  لتوقف  وانتظار 
رغم  والمتعثر،  المتأخر  الكروي  الموسم  لعودة 
أن أغلب الفرق المحلية سرحت العبيها ومدربيها 
وتوقفت عن أداء التدريبات، غير أن كل االحتماالت 
خيارات  أمام  المحلية  المسابقة  ومصير  واردة 
فالكل  األندية،  مواقف  في  انقسام  وسط  صعبة 
التي  فالفرق  الشخصية،  مصلحته  بعين  ينظر 
وتتصدر مجموعتيها  المسابقة  لقب  على  تنافس 
وهى أندية األهلي بنغازي متصدر فرق المجموعة 
األولى والباحث عن لقب غاب عنه منذ آخر تتويج 
متصدر  االتــحــاد  وفريق   ،92  –  91 موسم  له 
المجموعة الثانية والباحث عن لقب غاب عنه منذ 
آخر تتويج له موسم 2009–2010 تحذر من مغبة 
يقضى  متسرع  قرار  وإصدار  بالمسابقة  المساس 
جراء  األموال  صرفت  التي  وهى  الموسم،  بإلغاء 
التعاقدات مع أبرز الالعبين المحترفين والمدربين 
بلقب  الموسم  هذا  مسيرتها  تتويج  في  وتطمح 

غاب عن خزائنهما مواسم طويلة.
هناك أيضا فرق أخرى تواجه خطر الهبوط ترى 
العودة  من  لمستقبلها  إنقاذا  الموسم  إلغاء  في 
إلى مصاف دوري الدرجة األدنى، وهى فرق األنوار 
ورفيق  ــس  ودارن أجدابيا  ونجوم  سرت  وخليج 
والمحلة والشط وفرق أخرى، وفى مقدمتها النصر 
بطل نسخة الموسم الماضي وفريق االتحاد حامل 
بطولة الكأس األخيرة قد يكونان أقل المتضررين 
من  يخرجا  لن  أنهما  باعتبار  الموسم  إلغاء  من 
يتفقان معا في  ايجابية وهما  نتيجة  الموسم بال 
حالة توقف وإلغاء الموسم بالتمسك باحتفاظهما 
الليبية  الكرة  تمثيل  في  وأولويتهما  بأحقيتها 
األبطال  دوري  بمنافسات  السمراء  القارة  في 
على  مسيرتهما  واستمرار  و»الكونفيدرالية« 

الواجهتين العربية واألفريقية.
أمام هذه األصوات التي تعالت واختلفت وتباينت 
توارى اتحاد الكرة ورئيسه عبد الحكيم الشلماني 
عن األنظار ووسائل اإلعالم وبدا من الواضح أنه 
يريد التريث والتأني قبل عقد االجتماع المصيري 

والحاسم واتخاذ القرار الصعب هذا األسبوع بشأن 
تضع  حتى  المحلية  المسابقة  ومستقبل  مصير 
وحلول  أمل  بارقة  هناك  وتكون  أوزارهــا  الحرب 
المحلية  المسابقة  استكمال  وإمكانية  ممكنه 
يكون  ال  قد  قرار  التخاذ  االندية  مع  الجلوس  أو 
واالنقسامات  االختالفات  ظل  في  للجميع  مناسبا 

التي تفاقمت والمصالح التي تقاطعت.
األولــى  المجموعة  فــرق  منافسات  أن  يذكر 
توقفت عند محطة األسبوع األخير لمرحلة الذهاب 
التي اكتملت بعد أن خاض كل فريق إحدى عشرة 
مباراة وتصدر مرحلة الذهاب فريق األهلي بنغازي 
برصيد 25 نقطة، يليه فريق النصر ثانيا برصيد 
رابعا  الهالل  ثم  األخضر،  فريق  برفقة  نقطة   23
 18 برصيد  خامسا  والتعاون  نقطة،   19 برصيد 
نقطة، وشباب الجبل سابعا برصيد 17 نقطة، ثم 
ثامنا  أجدابيا  نقطة، ونجوم   14 برصيد  الصداقة 
عشر  برصيد  عاشرا  والتحدي  نقطة،   11 برصيد 
نقاط، ثم دارنس برصيد تسع نقاط، وخليج سرت 
األنوار  المجموعة  ترتيب  ويتذيل  نقاط،  بست 

بنقطتين فقط.
فقد  الثانية  المجموعة  فــرق  منافسات  أمــا 
لمرحلة  األخير  قبل  ما  األســبــوع  عند  توقفت 
الذهاب ويتصدر ترتيبها فريق االتحاد برصيد 22 
برصيد  طرابلس  واألهلي  السويحلي  يليه  نقطة 
نقطة،   16 برصيد  رابعا  المدينة  ثم  نقطة،   18
أبوسليم  ثم  نقطة،   15 برصيد  خامسا  والوحدة 
والخمس برصيد 12 نقطة لكل منهما، واالتحاد 
المصراتي واألولمبي برصيد عشر نقاط، والشط 
بأربع  رفيق  وأخيرا  نقاط،  ست  برصيد  والمحلة 

نقاط، وهناك فرق لديها مباريات مؤجلة.
لكرة  الليبي  الــدوري  بطولة  منافسات  وكانت 
حيث  متأخرة،  انطلقت  قد  الموسم  لهذا  القدم 
بدال  ديسمبر  شهر  أواخر  خالل  منافساتها  بدأت 
وهو  الماضي،  سبتمبر  شهر  السابق  موعده  من 
التعطيل والتأخير الذى ساهمت فيه األندية بسبب 
جمال  لالتحاد  السابق  الرئيس  مع  عالقتها  توتر 
يتأخر  المسابقة  انطالق  موعد  جعل  ما  الجعفري 
طويال، وها هي األندية تدفع ثمن هذا التعطيل 

والتوقف أو اإللغاء الذي ينتظر مصير نسخة هذا 
الموسم.

على  يأتي  المنتظر  الشلماني  تحرك 
الدولي  االتحاد  مهلة  انتهاء  قرب  خلفية 
تمسكت  أن  بعد  »فيفا«  القدم  لكرة 

األندية بطلبها بعقد االجتماع غير العادي لعمومية 
االتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق وهي: 
»األهلي طرابلس« و»األهلي بنغازي« و»االتحاد« 
و»الفداء«  المصراتي«  و»األهلي  و»الشموع« 
و»االتحاد  و»السويحلي«  و»الفالوجا«  و»الظهرة« 
و»رفيق«  و»التصدي«  و»الوحدة«  المصراتي« 
و»الخمس«  و»زناتة«  و»المجاهد«  و»القلعة« 
و»الريف« و»اتحاد الشرطة« و»المحلة« و»األمل« 
األندية  عــدد  يوميا  يتزايد  حيث  و»الــمــجــد«، 
المطالبة بعقد اجتماع غير عادي للجمعية 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
لرئيس  موجهة  رسمية  رسائل  في 
االتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم 
الشلماني، وأجمعت األندية على نفس 

النقاط بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
لجان  عمل  مستوى  تدني  خلفية  على  لالتحاد، 
الوطنية،  المنتخبات  إخفاقات  عن  فضال  االتحاد، 
و»اتحاد  و»المجد«  »المدينة«  أندية  وأعلنت 

الشرطة« و»الجمارك« و»الوحدة« دعوتها الجتماع 
الجمعية العمومية في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه كشفت مرة أخرى أزمة اتحاد 
الكرة األخيرة، التي استمرت طيلة أكثر من ثالثة 

أشهر، عمق األزمة التي يشهدها الوسط الرياضي 
وغياب مفهوم الشراكة بين كل أطيافه، فرئيس 
وقع في ذات  الجعفري  السابق جمال  الكرة  اتحاد 
األخطاء عندما انفرد بالقرار وخالف النظام األساسي 
باختراقه أكثر من مرة، فوقع في مواجهة مع أعضاء 
تنادت  التي  األندية  ومع  االتحاد  إدارة  مجلس 
إلسقاطه، في الوقت الذي طالب فيه االتحاد الدولي 
»فيفا« بضرورة اختيار مجلس جديد إلدارة اتحاد 
الكرة خالل 90 يوما، ليمر الوقت ولم يعد يتبقى إال 

أيام بسيطة معدودة قبل حساب الـ»فيفا«.
ويبدو أنه وبعد مغادرة رئيس االتحاد المشهد 
بسحب  المرج  اجتماع  في  إزاحته  بعد  الرياضي 
مع  المشهد  تكرر  ناديا،   82 قبل  من  عنه  الثقة 
الشلماني  عبدالحكيم  الحالي  االتــحــاد  رئيس 
لهم  اختبار  أول  السيناريو، ففي  بنفس  وأعضائه 
وزكت  وصلت  التي  »فيفا«،  رسالة  بإخفاء  قاموا 
اجتماع المرج وفيها تفاصيل أخرى تتعارض، فيما 
تنشر  لم  حيث  ومصالحهم،  أحالمهم  مع  يبدو، 
للرأي العام الرياضي تفاصيل الرسالة، وربما ألول 
المشهد  هذا  يحدث  الليبية  الكرة  تاريخ  في  مرة 
ال  حيث  الطويل،  تاريخها  عبر  المعقد  الكروي 
إال  أشهر  أربعة  منذ  الرياضي  الوسط  حديث في 
عن أزمة اتحاد الكرة مع األندية المقاطعة له، حتى 
وصل األمر لسحب الثقة من رئيس االتحاد جمال 
الجعفري، الذي أزاحه موقتا عن المشهد الرياضي 
مجلس إدارته حتى انعقاد موعد الجمعية العمومية 
في مدينة المرج 20 ديسمبر الماضي التي إما أن 
تسحب الثقة نهائيا أو يتدخل االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« بعد أن طلب ذلك رئيس اتحاد الكرة 

في رسالة موجهة منه لـ»فيفا«.
مشهد معقد في ظل إصرار األندية المقاطعة 
الكروي،  المشهد  نهائيا  الرئيس  مغادرة  على 
واالنفراد  األساسي  النظام  باختراق  له  واتهامات 
االتحاد  رئيس  وإصــرار  مالية  ومخالفات  بالقرار 
على البقاء وانتظار الحسم من »فيفا« أو الجمعية 
طول  ومع  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
الرياضي  الوسط  وانشغال  وتطورها  األزمة  مدة 
بها تشعبت ودخلت منعرجات عديدة، كما ساهم 
لكرة  الليبي  الوطني  للمنتخب  األفريقي  اإلخفاق 
األخيرة  المحطة  في  المتوسط«  »فرسان  القدم 
أمام منتخب جنوب أفريقيا بالفشل في التأهل إلى 
بطولة األمم األفريقية المقبلة بمصر ليقضي على 

آمال بقاء المجلس الحالي في منصبه.

الوسط–زين العابدين بركان

الدوري »46« يترقب مصيره وسط طبول الحرب
أنباء عن قرب إعالن الشلماني الموقف النهائي لمسابقة موسم 2018/2019 إما باالستمرار أو اإللغاء

أندية القمة األهلي بنغازي واالتحاد 
تحذر من نسف الموسم ونظيرتها 
في القاع ترحب بقرار اإلنقاذ من 

الهبوط لدوري الدرجة األولى 

تسريح الالعبين والمدربين
في األندية ترشيدا للنفقات 
أمال في العودة سريعا لوقف 

نزيف الصرف المالي

كرة  في  وتحديدا  الرياضي،  للنشاط  الحالي  التوقف  يجبر  قد 
االتحاد  مهاجم  السياسية،  األحــداث  بسبب  الليبية،  القدم 
أكرم الزوي على التفكير بقوة للعودة إلى االحتراف الخارجي، 
خصوصا أن عقده مع »العميد« لمدة موسم واحد، بعد أن 
انضم في صفقة انتقال حر في أغسطس الماضي، بعد أن كان 
األهلي بنغازي والنصر قدما عروضا لضمه بداية من الموسم 

الفني  المدير  نيبوشا  المونتنيغري  المدرب  طلب  كما  الجاري، 
االنتقال  فضل  الزوي  لكن  معه،  التعاقد  العراقي  الشرطة  لنادي 

إلى االتحاد، كما نشر صالح عون، وكيل الالعب الدولي عبر صفحته 
الفيصلي  يرتدي قميص  لالعب وهو  »فيسبوك«، صورة  على موقع 

األردني، وكتب بجوارها: »والوجهة واحدة«، ما فسره البعض باقتراب 
وكيل  أن  يبدو  لكن  األردنية،  للمالعب  العودة  من  الالعب 

مع  الالعب  مفاوضات  على  تغطية  بعملية  قام  الالعب 
االتحاد لحين إتمام التوقيع واإلعالن الرسمي عنها.
التوقف الموقت للموسم الجاري قد يجبر الزوي 

على التفكير بقوة للعودة لالحتراف، خصوصا مع 
ناحية والالعب  تمتع وكيله بعالقات جيدة من 
من  الزوي  بات  حيث  أخرى،  ناحية  من  نفسه 
العربي،  الصعيد  على  المميزين  المهاجمين 

التوالي  على  الثاني  للموسم  تألقه  واصل  حيث 
في الدوري األردني وسجل 9 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة 

ثنائية  إلى  فريقه من خاللها  وقاد  الهدافين  ثاني  ليكون  خاضها 
ويتم  اإليقاف  لعقوبة  يتعرض  أن  قبل  األردنيين،  والكأس  الدوري 

رفعه أخيرا.
يأتي هذا بهدف الهروب من العقوبات الدولية المفروضة على الزوي أخيرا 

يتيحه  الذي  األمر  »فيفا«،  تحت مظلة  اللعب  بالحرمان من  األردني  الفيصلي  ناديه  مع 
الدوري الكردستاني بهدف الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية بعد فشل محاوالت تنسيق 
إدارة نادي الفيصلي األردني مع اتحاد الكرة حول االستئناف المقدم إلى »فيفا« حول قرار 
تعميم عقوبات العبي وإداريي النادي الفيصلي على المستوى المحلي والقاري والدولي، 
واعتمد »فيفا« عقوبات االتحاد العربي على العبي وإداريي الفيصلي األردني، بعد واقعة 
االعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور الدين خالل البطولة العربية األخيرة بالقاهرة، 
أمام  العربية  البطولة  الدين، عقب خسارة نهائي  الفيصلي على نور  اعتدى العبو  حيث 

الترجي التونسي، الذي خسره الفريق األردني )2-3(.

الزوي يدرس العودة
الوسط–محمد ترفاس لالحتراف الخارجي

القت دعوة صالح عون أحد وكالء االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« بليبيا بخصوص وقف نزيف هدر األموال 
خارجية  معسكرات  في  الصعبة  األجنبية  العملة  من 
مستمرة للمنتخبات والفرق الليبية استجابة وتفاعال في 

قال  حيث  الليبي،  الرياضي  الوسط 
في تصريح سابق إلى »الوسط« إن 
في  والمنتخبات  األندية  تصرفه  ما 
الجوار  دول  في  خارجية  معسكرات 
وإن  منها،  فائدة  ال  مستمر  بشكل 
جدوى  دون  المعسكرات  هذه  أغلب 
إلقامة  داعيا  ألعاب  عدة  وفي  فنية 
قرى رياضية صغيرة داخل ليبيا تلبي 
طموحات األندية والمنتخبات الليبية 
عند  الخارجية  المعسكرات  وتصبح 

الضرورة فقط.
بدورها جريدة »الوسط« فتحت الموضوع مجددا بشكل 
أوسع،  بشكل  الملف  هذا  حول  الضوء  تلقي  كي  أوسع 
ففي األعوام الماضية ومنذ قرابة خمسة عشر عاما كانت 
ووزارة  الليبية  األولمبية  اللجنة  من  جادة  رغبة  هناك 

الرياضية إلقامة وإنشاء قرى رياضية متكاملة في عدة 
والغرب والجنوب، وكانت هناك  الشرق  ليبية في  مدن 
غريان  مدينة  في  متكاملة  رياضية  قرية  إلقامة  فكرة 
باعتبارها مدينة جبلية ومرتفعة وتبعد عن طرابلس 80 
كيلومترا وبها مقومات جيدة وأخرى في مدينة البيضاء 
بالشرق الليبي، وهي مدينة ساحلية جميلة وبها مرتفعات 
جبلية وشواطئ بحرية، وثالثة في الجنوب بمدينة سبها 
المدن  هذه  في  رياضية  قرية  ولكل 
ولكن  ومميزاتها،  خصائصها  الثالث 
المشروع لم ير النور بشكل فاعل رغم 
جدية الدولة في ذلك وحماسها في 

ذلك الوقت.
محاولة جادة تقوم بها منذ سنوات 
والصلب، وهي شركة  الحديد  شركة 
وعلى  بمصراتة  عمالقة  اقتصادية 
قرية  إقامة  من  تنتهي  أن  وشــك 
رياضية صغيرة داخل مقر الشركة بها 
مالعب كرة قدم ومالعب لعدة ألعاب 
مواصفات  بها كل  بدنية  وفندق صغير وصاالت  أخرى 

القرية الرياضية.
عن  المسؤول  سميو  أسامة  مع  هاتفي  اتصال  وفي 
استثماري  الهدف  أن  »الوسط«  لجريدة  أكد  المشروع 

االقتصادية  الدولة  مؤسسات  من  وتشجيع 
فرق  عدة  توجه  مع  خاصة  للرياضة  الكبيرة 
مؤكدا  داخلية،  معسكرات  إقامة  نحو  محلية 
أن االنتهاء من تجهيز هذه القرية سيكون 
الحد  في  وستسهم  المقبلة  األشهر  خالل 
وتشجع  الخارجية  المعسكرات  إقامة  من 
على المعسكرات في الداخل، كذلك مدينة 
صبراتة الساحلية التي تبعد عن طرابلس 
جميلة  سياحية  قرية  بها  مترا  كيلو   60
هي قرية النادي الليبي للسيارات أصبحت 
تشجع الفرق والمنتخبات الليبية على إقامة 

المعسكرات الداخلية لمواصفاتها العالية.
قنابة  عادل  المعروف  الرياضي  اإلعالمي 
والقوانين  اللوائح  وتنقيح  لتعديل  دعــا 
الحكومية  والمؤسسات  األندية  يشجع  بما 
االقتصادية الليبية إلقامة قرى رياضية تشجع 
المصارف  خاصة  الرياضي  االستثمار  على 
التجارية، مؤكدا أنه مع الدعوات إليقاف المبالغة 
المستمرة في إقامة معسكرات ال معنى ألغلبها 
في  الصعبة  األجنبية  العملة  من  تستنزفه  لما 
وأحيانا  الغالب  في  فنية  فائدة  دون  معسكرات 

االستفادة من السفر والسياحة فقط.

ليبيا تحرز 9 ميداليات في أفريقية األثقال

ترقب لتحرك الفيفا بعد نفاد املهلة 

القرى الرياضية طريق وقف نزيف العملة األجنبية
الوسط–صالح بلعيد 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مهلة  أوشكت 
اتحاد  منح  تم  أن  بعد  االنتهاء،  على  »فيفا« 
أوضاعه  لتوفيق  يوما   90 مدة  الليبية  الكرة 
إدارة جديد بدال من مجلس  باختيار مجلس 
دكتور جمال الجعفري، حيث تمسكت األندية 
لعمومية  العادي  غير  االجتماع  بعقد  بطلبها 
مغادرة  فبعد  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
إزاحته  بعد  الرياضي  المشهد  االتحاد  رئيس 
في اجتماع المرج بسحب الثقة عنه من قبل 
االتحاد  رئيس  مع  المشهد  تكرر  ناديا،   82
الحالي عبد الحكيم الشلماني وأعضائه بنفس 

السيناريو.
الحديث في الوسط الرياضي إال عن أزمة 
له، وسط  المقاطعة  األندية  مع  الكرة  اتحاد 
مشهد معقد في ظل إصرار األندية المقاطعة 
على مغادرة الرئيس نهائيا المشهد الكروي، 

األساسي  النظام  باختراق  لــه  واتــهــامــات 
وإصــرار  مالية  ومخالفات  بالقرار  واالنفراد 
رئيس االتحاد على البقاء وانتظار الحسم من 

»فيفا« أو الجمعية العمومية لالتحاد 
الليبي لكرة القدم.

ــة  ــدة األزم ــول م ــع ط وم
الوسط  وانشغال  وتطورها 
الرياضي بها تشعبت ودخلت 
وانقسم  عديدة  منعرجات 

مؤيد  بين  الرياضي  الوسط 
مجلس  وقرار  المقاطعة  لألندية 
اإلدارة بسحب الثقة من رئيس 
ومؤيد  له  ومعارض  االتحاد، 
لرئيس االتحاد، لتبقى الجمعية 

الفصل،  صاحبة  العمومية 
الوطني  للمنتخب  األفريقي  اإلخفاق  ليقضي 

في  المتوسط«  »فرسان  القدم  لكرة  الليبي 
أفريقيا  جنوب  منتخب  أمام  األخيرة  المحطة 
على آمال بقاء الشلماني في منصبه، لتتسبب 
والتخبط  الفوضى  من  حالة 
والعمل االرتجالي العشوائي 
متوقعا  حصادها  ــان  ك

باإلخفاق األفريقي.
أثار  الوقت نفسه  في 
بشير  الدكتور  تصريح 
الهيئة  رئيس  القنطري 
والرياضة  للشباب  العامة 
الوطني  الــوفــاق  بحكومة 
حيث  واسعة،  أفعال  ردود 
قال: »قد يتم اللجوء لالتحاد 
)فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي 
اللجنة األولمبية، إذا لم تسفر  باالشتراك مع 

انتخابات االتحاد الليبي لكرة القدم المقبلة عن 
اختيار كفاءات جديدة ترضي الوسط الرياضي، 
بعد أن نترك المساحة كاملة لألندية الختيار 
الشعبية  اللعبة  شــؤون  يدير  إدارة  مجلس 

األولى«.
تشمل  أن  »نأمل  قائال:  القنطري  وأضاف 
لم  وإذا  قوية،  كفاءات  الجديدة  الخيارات 
الفيفا  ــى  إل مباشرة  سنتجه  ــك  ذل يحدث 
للمطالبة بالتعيين بشكل خاص، فاالنتخابات 
لم تفرز في السنوات الماضية كفاءات ترضي 
الوسط الرياضي داخل الشارع الكروي الليبي، 
والفرصة متاحة أمام األندية الختيار المكتب 
التنفيذي األنسب لقيادة اتحاد الكرة في البالد، 
بخالف ذلك سنكون مجبرين على االتجاه إلى 
كحل  للكفاءات  وفقا  أشخاص  لتعيين  الفيفا 

أخير«.

غريان والبيضاء وسبها 
األقرب لتأسيس منتجعات 
قادرة على استيعاب خطة 

اإلنقاذ الفورية 

والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  اجتمع 
بمديري  الماضي  الثالثاء  القنطري  بشير  دكتور 
تناول  حيث  الهيئة  بديوان  واألقسام  اإلدارات 
والصعوبات  إدارة  كل  عمل  سير  متابعة  االجتماع 
لتنفيذ  التطرق  تم  كما  تواجههم،  التي  والعراقيل 
المقبلة  الفترة  خالل  للهيئة  االستراتيجية  الخطط 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  شدد  كما 
الجهود  بتكاتف  العمل  مستوى  رفع  أهمية  على 

لتلبية احتياجات القطاع الشبابي والرياضي.
موسعا  اجتماعا  القنطري  وعقد  سبق  كما 
بمكتبه مع مدير إدارة المشروعات ومدير المكتب 

االجتماع  وتناول  بالهيئة،  والمستشارين  القانوني 
المشروعات  برنامج  مناقشة  الهيئة  صفحة  حسب 
حيث  البالد  من  الجنوبية  للمنطقة  المخصص 
انتهاء  اتجاه  في  العمل  سير  على  القنطري  اطمأن 

اإلجراءات الخاصه بمباشرة عملية التنفيذ.
مجريات  على  الهيئة  وقوف  االجتماع  تناول  كما 
على  الوظيفي  المالك  مشروع  إعــداد  لجنة  عمل 
مستوى ديوان الهيئة والفروع بالمناطق والمكاتب 
المالك  اللجنة على جهوزية  بالبلديات حيث أكدت 
على  األسبوع  هذا  خالل  عرضه  وسيتم  الوظيفي 

وزارة العمل والتأهيل.

دورة  في  المشاركة  معايير  وضع  لجنة  حددت 
أغسطس  آخــر  بالمغرب  األفريقية  األلــعــاب 
برئاسة  الثاني  اجتماعها  إلقامة  المقبل 
الزنكولي،  خالد  الليبية  األولمبية  عام  أمين 
عميد  عبدالرحيم  محمد  دكتور  وعضوية 
وعزالدين  بطرابلس  البدنية  التربية  كلية 

القاضي ولؤي الجطيلي ومحمود الطويل.

باالتحادات  اجتماعات  عقد  على  التأكيد  وتم 
تحديد  بشأن  للمشاركة  المستهدفة  الرياضية 
وأفريقيا  إقليميا  نتائجهم  وآخر  الرياضيين  أسماء 
األولمبية  واشترطت  حصولها،  المتوقع  والنتائج 
لجميع  المنشطات  تعاطي  كشف  ــراء  إج الليبية 
القوائم  تنقية  بهدف  المشاركين؛  الرياضيين 

والدخول بقوة للمرحلة المقبلة من المنافسات.

القنطري يناقش مشروعات الجنوب 

األولمبية تستعد لأللعاب األفريقية بالمغرب

● الزوي

● عون
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يعني في ظل هذا الوضع الميداني؟

يستطيع أن يفؤض قراره ؟

يتوقع أن يكون ؟

يتمركز طرفا االقتتال؟

تأخر القرار؟

يمكن اتخاذه وتطبيقه؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

غالب
 عند حق!

محمد عقيلة العمامي

 كل شيء  

قرأت موضوعًا بمجلة الدوحة، شدني عن لقاءات كتّاب ومفكرين كبار وصفت بأنها مستحيلة، 
من بينها لقاء عبر رسالتين متبادلتين ما بين مفكر الشيوعية البريطاني االقتصادي )كارل 
ماركس( والشاعر الهندي )ميرزا غالب 1797 1869-(. كاتبة المقال مذيعة في صوت أمريكا 
اسمها عابدة ربليه، وجدت بالصدفة رسالة بالصدفة رد الشاعر على رسالة المفكر، فبحثت 

طويال إلى أن وجدت رسالة المفكر.
التي  رسالته،  يقول ماركس في  األديب.  وقناعة  السياسي،  قناعة  الرسالتين  وجدت في 
استهلها بإعجابه ببيتين للشاعر، ولعله رأى فيه صوتا يعينه على تسويق أفكاره ونشرها في بلد 
كبير كالهند، ومن بعد توصيف هذا اإلعجاب قال له: ».. أرجوك أن تكتب، في الطبعة اآلتية من 
شعرك هذا قصيدة تخاطب فيها العمال الكادحين. ألن اإلقطاعيين والحكام والقيادات الدينية 
يسرقون ثمار جهود العمال وهم يقودونهم إلى عالم وهمي.. وتُرحب -أيضًا- سطور حول 
الهتاف: أيها العمال، اتحدوا«، وتتواصل رسالته محاواًل توظيفه: ».. فليكن الهدف الوحيد وراء 
شعرك تشحين الجماهير بوقود الحقائق، حتى يتقدموا للقيام بالثورة ضد النظام القائم...« 

ويرفق له نسخة من البيان الشيوعي ، واعداً بإرسال المزيد من األدبيات الثورية!.
لم يكن الشاعر )ميرزا( بشهرة كارل ماركس العالمية في ذلك الوقت، فالشاعر لم تكن 
شهرته العالمية بقدر شهرته في الهند، ولم يكن بشهرة شاعر الهند الفيلسوف الكبير محمد 
إقبال، وإن كان شعره تميز، شأن شعراء الهند، بالنفحات الفلسفية والصوفية. تغني بشعره كبار 

المطربين في الهند، يقول في واحدة من قصائده، التي ترجمت 
إلى العربية: »... ما من مفرّ من الحبّ.. تهديد دائم.

إن لم تعذب بالهوى
هناك عذاب الحياة!

لمن سأروي آالم لياليّ الحزينة؟
ما كنت مقيمًا في الردى،

لو جاء لمرّة
قبر  وما من  كالغريق.. ال جنازة،  متُ، وخُزيتُ، وأصبحت 
منصوب«. في 1867/9/9 جاء رد الشاعر على المفكر مضحكًا، 

ومخيبًا آلماله:
)البيان  المرفقة بها نسخة من  الرسالة  »أفيدكم باستالم 
الشيوعي(. ال أدري كيف أرد عليك. أواًل، إنه من الصعب أن أفهم 
مقوالتك. ثانيًا، إنني تعبان جداً حتى ال أستطيع التحدث، بل حتى 
الكتابة. اليوم كتبت رسالة إلى أحد أصدقائي، لذا قررت الكتابة 

إليك، أيضًا.
رأيك في )فرهاد( ناتج من سوء فهمك، فهو ليس عاماًل كما 
تعتقد أنت. هو عاشق المرأة. أنني ال أوافق على تصوره عن 
الحب. هو جٌنّ بجنون العشق، همه ينصبّ، دائمًا على االنتحار.
ثم إنك عن أية ثورة تتكلم؟ تلك حكاية قد مضت، قبل عشر 
واالستكبار؟  العلو  أوج  في  اآلن،  البريطانيون،  أليس  سنوات. 
الهند، إن  الوالء لملك  الناس جميعا مشغولون في مدحهم. 
انقضى.  زمن  حكايات  كلها  باتت  والرفاة..  النظام،  انضباط 
وأناقة تراث العالئق بين الشيوخ والمريدين قد ذهبت -أيضًا- 

في مهب الريح، وتالشت. أين ذهب أولئك الكرام؟
إن لم تصدقني فتعال إلى دلهي، لترى مصير األشياء هذا بأم 
عينيك.. ليس هذا حكاية دلهي واحدها، بل رونق مدينة )لكهنو( 
أيضا، قد بات )خبر كان(! فأية ثورة تخبر عنها، أيها الصديق، 

والحال هكذا؟
في معرض الكالم عن الشعر، وجدتك تكتب عن تغيّرات بدأت تظهر في مالمح الشعر. 
عليك أن تفهم جيدًا أن الشعر ال يُصنع إنما هي تتفجر –طوعا– من مصادرها اإلبداعية. 
حين تنطلق األفكار من ينابيعها، تتخذ أشكااًل تتطابق معها؛ إما غزاًل أو رباعيات. أعتقد أن 
)غالب( ال مثيل له في عالم الشعر. هذا إيماني، وقد ذهب الملوك جميعا. أتوصيني بترك 
صحبة )النوابين( من الطبقة المخملية، الذين يهتمون برعايتي؟ ما المشكلة في مدحهم، 

في بعض سطور؟
ماذا تعني بالفلسفة؟ وما فائدتها في الحياة؟ يا صديقي العزيز، عن أيّ أفكار حديثة 
تتحدث؟ إن كان لديك اهتمام بهذه المواضيع فلك أن تقرأ كتب اإللهيات الهندوسية، 
مبعثرة  أفكار  من  وانسحب  االتجاه،  هذا  في  وسك  في  بما  وقم  الوجود.  وحدة  ونظرية 
ال طائل تحتها، وأنت إنجليزي، ولذا اعمل لي معروفا؛ اكتب من فضلك رسالة إلى نائب 
التقاعدي  معاشي  بمنحي  أمر  إصدار  إلعادة  فيها  تشفع  الهند،  في  البريطانية  الحكومة 

المتوقف. اسمح لي أن أختتم، ألنني متعب.
مودتي. غالب«.

لماذا شدتني هذه الرسالة؟ ولماذا فكرت، فيما كتب الشاعر تذكرت نفسي، وكذلك أصدقاء 
يحلمون بمن يكتب عنهم إلى »صاحب ليبيا« ويرجوه بإصدار أمر بمنحهم ومنحي معاشي 
التقاعدي المتوقف، أعني الذي لم يمنح لي يومًا ما، وال لوالدي وال ألحد من أبنائي! وألتفت 
بعد انتهائي من رسالة الشاعر )ميرزا غالب( نحو يساري وقلت لكارل ماركس: »غالب عند 

حق!«.

وقف إطالق النار

في مثل هذا اليوم منذ 12 عاما رحل رئيس وزراء ليبيا األسبق القاضي، 
والمحامي، والشاعر األستاذ عبدالحميد البكوش، الذي أطلق على ليبيا 
أما  األولى،  تعليمه  مراحل  بها  ودرس  في طرابلس،  ولد   . السعد(  )أم 
بجامعة  الحقوق  كلية  في  تخرج  إذ  بمصر،  فأتمها  الجامعية  المرحلة 
القانون  في  دبلوم  ثم  القانون،  في  الليسانس  درجة  ونال  القاهرة 
الدولي سنة 1959 مارس إثر عودته إلى ليبيا المحاماة، واالستشارات 
القانونية. انتخب عضوا في مجلس النواب، اختير وزيرا للعدل في ثالث 
حكومات، ثم رئيسا للوزراء في 10/25/ 1967، وبعد استقالته منها في 
القذافي  قيام نظام  وبعد  فرنسا.  ليبيا في  1968، عين سفير  سبتمبر 
القاهرة سنة  إلى  رحل  فاعتُقل، وسُجن.  فرنسا،  عاد من   ،1969 سنة 
عندما  اإلمارات  دولة  إلى  غادرها سنة2001  أن  إلى  بها،  وأقام   1977
تعرض  ألنه  القذافي،  ونظام  المصرية  الدولة  بين  العالقات  تحسنت 
كشف  في  وساهم   1984 نوفمبر  في  القاهرة  في  اغتيال  لمحاولة 
والصحف  الليبيّة،  الصحافة  في  كتاباته  من  العديد  نشر  المؤامرة. 
المصرية والعربية والدولية. له أكثر من ديوان شعر. انتقل إلى رحمة 

اهلل يوم 2 مايو 2007.

عبد الحميد مختار البكوش

ليبيا األمس

المسؤولية  الليبية قدرتها على تحمل  المرأة  تثبت  آخر  يوما بعد 
أينما كانت، وفي تحد جديد نجحت الشرطة النسائية في ضرب 
مثال يحتذى من خالل حملة مرورية بمدينة بنغازي استهدفت 

المخالفين. ضبط 
النسائية، تقول  الشرطة  رئيس وحدة  الفرجاني،  المقدم مرعية 

إن الهدف من الحملة التي جرت بالتعاون مع قسمي النجدة 
للمرور  القانونية  الكشف على اإلجراءات  والتراخيص، هو  والمرور 

المسجلة،  المركبات غير  أوراق  والتفتيش على  القيادة  ورخص 
السيارات،  زجاج  الموجود على  التعتيم  وإزالة  المعدنية  واللوحات 

المهمة  الحملة هي  المرخصة. وتعتبر هذه  ومصادرة األسلحة غير 
الثانية بعد الحملة األولى ضد ظاهرة التسول، إذ أشارت الفرجاني 

المخالفات من قبل  المخالفين وتقييد  العديد من  إلى ضبط 
التي ال  المعتمة  السيارات  انتشار ظاهرة  الضابطات، خصوصًا بعد 

الغالب. لوحات معدنية في  تحمل 

 مرور بنغازي
 في »يد أمينة«

أقوالهم

اإلدارة األميركية بحاجة إلى 
إعادة التأكيد على التصريحات 

السابقة الرافضة الحل العسكري في 
ليبيا والضغط من أجل المصالحة 

السياسية
عضو مجلس الشيوخ األميركي

ليندسي غراهام

نعاني اليوم من االنقسام العميق 
لدى مجلس األمن الذي منع مشروعًا 

بريطانيًا إلصدار قرار وقف
 إطالق النار

المبعوث األممي في ليبيا
غسان سالمة

ندعو إلى وقف إطالق النار في 
أقرب وقت ممكن

رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي

الوضع األمني في ليبيا مقلق جدًا، 
نبقى في أقصى درجات الحذر

رئيس الحكومة التونسية
يوسف الشاهد

أول مذيع »ذكاء 
صناعي« عربي

لإلعالم،  أبوظبي  أعلنت مؤسسة 
الصينية  بالتعاون مع شركة سوجو 
تقنية  باستخدام  أول مذيع  تطوير 

النشرات  ليقدم  الصناعي  الذكاء 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين  اإلخبارية 

تلفزيون  قنوات شبكة  على مختلف 
أبوظبي.

يمكن  للمؤسسة،  بيان  وحسب 
التكنولوجيا تحويل  من خالل هذه 

إلى حركة شفاه  النصية  المُدخالت 
الجمهور  يمنح  الذي  األمر  مناسبة، 
كما  للتعديل،  قابلة  تفاعلية  تجربة 

الصوت  تكنولوجيا  جرى تطوير قدرات 
التركيز على  والصورة من خالل 

اآللة،  وتعلم  للغة  الطبيعية  المعالجة 
استكشاف  على  الطرفان  حيث سيعمل 

عبر  التكنولوجي  االبتكار  دمج  كيفية 
برامج  لتوفير  المنصات  مجموعة من 

العالم. للجمهور حول  الجودة  عالية 

أعمال وحشية ضد 
املصابني باملهق

في  بالمهق  المصابون  استنجد 
جون  البالد،  برئيس  األحد،  تنزانيا، 
بعد  حمايتهم،  أجل  من  ماغوفولي، 
أحدهم. لرفات  جديدة  نبش  عملية 

يسبب  وراثي  جيني  مرض  والمهق 
والشعر  البشرة  في  للون  تامًا  غيابًا 

برس«. »فرانس  حسب  والعينين، 
بالمهق  المصابين  جمعية  وقالت 

»نطالب  بيان  في  تنزانيا  في 
بالتدخل  ماغوفولي  جون  الرئيس 

بهذا  للتنديد  سلطته  استخدام  عبر 
مالي  دعم  وتقديم  الوحشي  العمل 

الرامية  والمستقبلية  القائمة  للبرامج 
الممارسة  الهمجية  هذه  الستئصال 

بالمهق«. المصابين  بحق 
في  أخرى  وبلدان  تنزانيا  وفي 

أعضاء  تباع  الصحراء،  جنوب  أفريقيا 
بالمهق،  مصابين  بأشخاص  خاصة 

سرية  طقوس  في  الستخدامها 
الثروة  جلب  على  القدرة  إليها  تنسب 

لسلطة. وا
أنيويلويسيي  أمان  رفات  ونبشت 
دفن  بالمهق  مصاب  وهو  كالييمبي 

يد  على  تنزانيا،  جنوب  في   2015 سنة 
إلى   23 ليل  بسرقتها  قاموا  مجهولين 

البيان. هذا  وفق  أبريل   24

ماذا تعني 
بالفلسفة؟ 

وما فائدتها 
في الحياة؟ يا 

صديقي العزيز، 
 أفكار 

ّ
عن أي

حديثة تتحدث؟ 
إن كان لديك 
اهتمام بهذه 

املواضيع فلك أن 
تقرأ كتب اإللهيات 

الهندوسية، 
ونظرية وحدة 

الوجود.

 جيهان خليل..
»سيرة الحبايب«

رفضت الفنانة المغربية جيهان 
خليل التعليق على تشبيهها 

بالفنانة المصرية ياسمين صبري 
نظرًا لتقارب مالمحهما.

وتجلس جيهان ألول مرة على 
مقعد المذيعة، بعد أن شاركت فى 
عدة أعمال درامية فى مصر، منها 

»الخانكة« أمام غادة عبدالرازق، 
و»طاقة نور« مع هانى سالمة، 

و»أبواب الشك« مع خالد سليم، 
و»بيت الساليف« و»هربانة منها« 

أمام ياسمين عبدالعزيز، وفيلم 
»122« مع طارق لطفي.

وتقدم جيهان برنامجًا جديدًا 
يحمل اسم »سيرة الحبايب«، 

ويُذاع فى رمضان المقبل على 
قناة »Ten«، ويشاركها فى 

تقديمه اإلعالمى عمرو عبد الحميد 
بشكل مختلف عن برنامجه »رأى 

عام«، الذى يُذاع على القناة 
نفسها، ويعكس البرنامج الجديد 

االهتمام بالعالقات اإلنسانية 
القوية بين النجم وضيفه الذى 

يختاره ليشاركه الحوار.
ويحاور عمرو عبدالحميد 

وجيهان خليل عددًا من الفنانين 
ومشاهير اإلعالم والسياسة 

والرياضة، فى جلسة ودية بين 
النجم والضيف على مائدة سحور 

للكشف عن الجوانب اإلنسانية 
والحياتية التى ال يعرفها الجمهور 

عنهم.



محليات 04

حماس جزائري ــ تونسي إليجاد مخرج لألزمة

هل تضع الحرب أوزارها من بوابة »دول الجوار«؟

والجزائر  تونس  خاصة  الليبي،  الجوار  دول  اهتمام  تزايد 
تدور  التي  العسكرية  التطورات  إزاء  األخيرة  اآلونة  خالل 
للعاصمة طرابلس، السيما  الجنوبية  الضواحي  رحاها في 
الدوليين  الالعبين  مع  تجريها  وزيارات  اتصاالت  عبر 
تساؤالت  يطرح  ما  الليبي،  بالملف  والمتأثرين  المؤثرين 
تستهدف  كانت  إذا  وما  التحركات،  هذه  ماهية  حول 
أم  الدائرة،  الحرب  لوقف  دوليًا  وثقاًل  ضغوط  ممارسة 
لمناطق  المجاور  القومي  أمنّها  على  تخوفات  إلى  تستند 
الصراع، أو كليهما، وفي األخير مدى نجاح هذه المساعي 

القريب؟ المدى  على 
مناقشات  في  تمثل  األسبوع  مدار  على  األبرز  التفاعل 
رئيس  اصطحب  عندما  واإليطالي،  التونسي  للجانبين 
سالفيني  ماتيو  نائبيه  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء 
موافيرو  إينزو  الخارجية  ووزير  مايو،  دي  ولويجي 
التي  المناقشات  وهي  التونسية،  العاصمة  إلى  ميالنيزي 
انتهت على مطالبة فورية إلطالق النار في ليبيا وااللتزام 

األزمة. لحل  السياسي  بالمسار 
وتسعى بلدان الجوار الليبي إلى إعادة تنشيط العملية 
السياسية المتعثرة، بما يساعد على وقف الحرب واالتجاه 
بيانات  تضمنته  الذي  المعنى  وهو  انتخابات،  إجراء  نحو 
مع  مباحثات  عقب  والجزائر  تونس  لدى  الخارجية  وزارة 

اإليطالي. الجانب 
دعواته  كونتي  جوزيبّي  جدد  تونس،  العاصمة  ومن 
إلطالق  الفوري  الوقف  بضرورة  السابق  في  كررها  التي 
قائد  الباجي  التونسي  بالرئيس  جمعه  لقاء  خالل  النار، 
إلى  إّن »إيطاليا تنظر بعناية شديدة  السبسي، حيث قال 
حول  التقييمات  تقاسما  حيث  متميز«،  كشريك  تونس 
أكثر المواقف الحرجة في المنطقة، وعلى وجه الخصوص 
»آكي«  وكالة  نقلت  وفقما  الليبي،  الملف  يخص  فيما 

اإليطالية.
وعاد الجانبان التأكيد على أنه »ال يوجد خيار عسكري، 
أّن  باعتبار  ليبيا،  في  لألزمة  سياسي«  حل  هناك  بل 
العنف«،  من  المزيد  تولد  أن  شأنها  من  األهلية  »الحرب 
العمل  ستواصالن  وتونس  »إيطاليا  بأّن  تعهدا  كما 
أيضًا«،  الدوليين  الشركاء  جميع  بين  التماسك  لتعزيز 
سياسي  حل  هي  المتاحة  الوحيدة  الفرصة  أّن  السيما 

للبالد. المستدام  االستقرار  يوفر 
ورغم أّن تونس وإيطاليا متفقتان بشأن مقاربات الحل 
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  فإّن  ليبيا،  في 
داخل  الدولي  االنقسام  حالة  من  أخرى  مرة  اشتكى 
قرار  إلى  التوصل  فشل  في  تسبب  مما  األمن،  مجلس 

بشأن الحرب الدائرة منذ الرابع من أبريل الجاري.
والجزائر  تونس  بين  النقاش  كان  األخرى  الجهة  في 
وزارة  مقر  استضاف  عندما  األسبوع،  مدار  على  متواصاًل 

خارجية  وزيري  بين  مشاورات  جلسة  التونسية  الخارجية 
والتي  بوقادوم،  وصبري  الجهيناوي،  خميس  البلدين 
للمواجهات  الفوري  بالوقف  بالمطالبة  أيضًا  انتهت 
الجاري  السياسي  المسار  واستئناف  ليبيا،  في  العسكرية 

المتحدة. تحت رعاية األمم 
على  إصرار  ثمة  بأّن  نبّأت  الوزيرين  تصريحات 
اتفقا على أن بلديهما  إيجاد مخرج، عندما  المساعدة في 
لن تراقب األحداث في ليبيا في موضع المتفرج، كما كان 
للوزير صبري بوقادوم تصريحات معضدة لهذه المواقف، 
عندما قال إّن بالده ال تقبل بقصف عاصمة في دولة من 
المغرب العربي، في إشارة إلى األحداث الجارية بضواحي 
الجاري. الشهر  الرابع من  الليبية طرابلس منذ  العاصمة 

التونسي  نظيره  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  وخالل 
يتم قصف  أن  نقبل  بوقادوم: »ال  قال  الجهيناوي  خميس 
صامتون«،  ونحن  العربي  المغرب  من  دولة  في  عاصمة 
خيط  التقط  الذي  التونسي  الوزير  أيضًا  أّكده  ما  وهو 

بلد  في  االقتتال  يتواصل  بأن  نقبل  »لن  ليقول  الحديث 
نتفرج«. ونحن  شقيق، 

شدد  اإليطالي،  الجانب  مع  الحديث  غرار  وعلى 
أنه ال يمكن  المشتركة على  العمل  الوزيران خالل جلسة 
خالل  من  إال  ليبيا  في  لألزمة  شامل  حل  إلى  التوصل 
عن  بعيدًا  الليبية؛  األطراف  كل  بين  والتفاوض  الحوار 

األجنبية. والتدخالت  العسكرية  الحلول 
مستوى  طرابلس  ضواحي  في  الحرب  دفعت  وبعدما 
اتفق  جديد،  مستوى  إلى  والجزائر  تونس  بين  التنسيق 
الجهيناوي وبوقادوم، على رفض البلدين القطعي للقتال 
حرصهما  مؤكدين  طرابلس،  العاصمة  محيط  في  الدائر 
العالقة  ذات  األطراف  بكل  االتصال  مواصلة  دعم  على 
نحو  للدفع  الدولي  المجتمع  أطراف  وبكل  الليبي  بالملف 
على  حفاًظا  الدماء،  وحقن  ليبيا  في  النار  إطالق  وقف 

المنطقة. األمن واالستقرار في 
ترتيبات  عن  اإلعالن  العاصمة  تونس  شهدت  كما 

المباشر  الجوار  دول  خارجية  لوزراء  اجتماع  لعقد  تجرى 
الثالثية  المبادرة  إطار  في  والجزائر  ومصر  تونس  لليبيا 
ليبيا،  في  الخطيرة  التطورات  في  والنظر  األزمة  لحل 
إلى  التوتر العسكري، وإعادة االستقرار  إنهاء  وبحث سبل 

. ليبيا
األخرى  الليبي  الجوار  الدولتان على دعوة دول  وتعمل 
بسبب  االجتماع  حضور  إلى  والسودان(،  والنيجر  )تشاد 
أمن  على  طرابلس  في  األمنية  التطورات  انعكاسات 

المنطقة. واستقرار 
العاصمة  استضافت  الماضي  مارس  مطلع  وفي 
لدول  ثالثي  باجتماع  بدأت  مشاورات  القاهرة  المصرية 
أعقبتها  والجزائر  وتونس  مصر  ضم  الليبي  الجوار 
اجتماعات في أروقة الجامعة العربية، تمحورت حول سبل 

الليبية. لألزمة  إيجاد حل 
اإلقليمية  األطراف  لدى  النظر  وجهات  تباين  ورغم 
ودول الجوار بشأن مقاربات الحل، فإّن الجميع متفق على 
بالمسارات  والتمسك  عسكرية  حلول  أية  تجنب  ضرورة 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إجراء  إلى  وصواًل  السياسية 
األممية  الخطة  وفق  للبالد،  دائم  دستور  إقرار  ثمّ  ومن 

في هذ الشأن.
هذا المعنى تضمنه حديث الوزيرين خميس الجهيناوي 
للجهود  دعمهما  مواصلة  جددا  عندما  بوقادوم،  وصبري 
إليجاد  األممي  المبعوث  سالمة  غسان  بإشراف  األممية 
التوافق  إلى  تستند  ليبيا  في  شاملة  سياسية  تسوية 
وسيادة  واستقرار  أمن  يحفظ  وبما  األطراف،  كافة  بين 
ليبيا، مبرزين مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء األزمة 
المسار  استكمال  على  الليبية  األطراف  تشجيع  خالل  من 

السياسي.
دول  قدرة  على  عريضة  آمااًل  المراقبون  يعقد  وبينما 
الفرقاء  وتجميع  الحرب  لوقف  صيغة  إيجاد  في  الجوار 
نظيره  مع  هاتفيًا  اتصااًل  أجرى  بوقادوم  فإّن  الليبيين، 
العام  لألمين  الشخصي  والممثل  شكري  سامح  المصري 
عقد  اقترح  حيث  سالمة،  غسان  ليبيا  في  المتحدة  لألمم 
تركزت  كما  ليبيا،  في  الحالي  الوضع  لبحث  طارئ  اجتماع 
توحيد  على  ليبيا، حيث شدد  في  الوضع  على  المشاورات 
تتمتع  التي  والنفوذ  العالقات  وتوظيف  للجهود  سريع 
وقف  على  للعمل  الليبية  األطراف  لدى  الجوار  بلدان  بها 

الحوار. وترجيح  االقتتال 
وسبق هذه االتصاالت إجراء الوزير الجزائري محادثات 
الوطني  الوفاق  حكومة  في  الخارجية  وزير  مع  هاتفية 
المجلس  بالده  دعم  أكد  الذي  سيالة،  الطاهر  محمد 
الجزائر  الوطني.وتنسق  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
على  بناء   ،2017 يناير  منذ  وتونس  مصر  مع  جهودها 
األزمة  لحل  التونسي  الرئيس  أعلنها  ثالثية  مبادرة 
لكن  ليبيا،  في  الوطنية  والمصالحة  الشامل  الحوار  عبر 
الملف؛  في  مهم  اختراق  إحداث  من  تمكن  لم  مساعيهم 

الخارجية. التدخالت  بسبب 

حرب طرابلس.. »كلمة سر«
الصراع بني واشنطن وباريس

تتذيل قائمة الدول المساهمة في األمن الدولي

مخاوف دولية من انعكاسات األوضاع األمنية في ليبيا

صبت األوساط الفرنسية جل اهتمامها على التقارب 
الوضع  فكان  المتزايد،  األميركي  التونسي  العسكري 
الصراع  سر«  »كلمة  وتداعياته  طرابلس  العاصمة  في 
عن  الكشف  أعقاب  في  وباريس  واشنطن  بين  السري 
تركيز قاعدة أميركية في تونس مقابل صفقات أسلحة.

في  وواشنطن  باريس  بين  سري  صراع  ويحتدم 
تونس، في أعقاب كشف سلسلة تقارير إعالمية فرنسية 
وتسارع  األميركي،  التونسي  العسكري  التعاون  على 

وتيرته في الفترة األخيرة بشكل ملفت وسري.
العسكرية  اللجنة  أشغال  انعقاد  مع  ذلك  وتزامن 
الثالثة  دورتها  في  األميركية  التونسية  المشتركة 
وايمينق  والية  عاصمة  »شايان«  بمدينة  والثالثين 
الكريم  عبد  الدفاع  وزير  من  كل  برئاسة  األميركية 
األميركي  للدفاع  الدولة  ونائبة مساعد كاتب  الزبيدي، 
رفيع  تونسي  عسكري  وفد  وبحضور  لينيهان،  ميشال 

المستوى وسفيري البلدين.
عن  أيام  قبل  اإلعالن  يتم  أن  الصدفة  وليد  وليس 
من  قادمة  مصراتة  مدينة  إلى  أميركية  قوات  وصول 

تونس وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

صفقات سرية
وثيق  تحالف عسكري  آنفو« عن  وكشف موقع »فرانس 
بين الواليات المتحدة األميركية و تونس، حيث تعمل 
واشنطن وفق عدة مصادر على دعم التعاون العسكري 

مع تونس بشكل سرّي.
لموقع  بمقال  الفرنسي  الموقع  خالله  واستشهد 
االستخبارات  من  المقرب  كونفيدونتيال«  »مغرب 
أميركية  قاعدة  بتركيز  تقضي  صفقة  عن  الفرنسية 
على األراضي التونسية مقابل تزويد تونس بطائرات 

حربية.
طلب  عن  االقتصادية  »إيكوفان«  وكالة  وذكرت 
بـ500  قرضًا  الفترة  ذات  في  واشنطن  من  تونسي 

مليون دوالر لتمويل شراء طائرات هجومية خفيفة .
وأشار التقرير الفرنسي إلى تضاعف قيمة المساعدات 

العسكرية األميركية لتونس خالل 3 سنوات، عالوة على 
التقارير اإلخبارية التي تؤكد مشاركة الواليات المتحدة 
اإلرهاب  إطار مكافحة  األميركية في عمليات نوعية في 

بجبل الشعانبي على الحدود الجزائرية.
وزير  تعامل  الدولي«  فرنسا  »راديو  انتقد  جانبه  من 
إيقاف  ملف  مع  الزبيدي  الكريم  عبد  التونسي  الدفاع 
الحدودي  جدير  راس  معبر  في  المسلحين  الفرنسيين 

والتعاطي معه بشكل مبالغ فيه.
الحرس  رجال  من  هم  فرنسيًا  الـ13  أن  إلى  وأشار 
في  الفرنسي  السفير  بحماية  المكلفين  الدبلوماسي 
ليبيا سافروا نحو تونس بجوازات دبلوماسية بعد احتدام 
 6 في  وذلك  طرابلس  الليبية  العاصمة  في  المعارك 
مركبات من نوع 4/4 و بقوا عالقين في المعبر الحدودي 
ألكثر من 20 ساعة حيث وقع حجز لديهم مئات القنابل 
اليدوية والخوذ والسترات المضادة للرصاص و راجمات 
إيداعها  تم  متطورة  اتصال  ومعدات  وقذائف  صواريخ 
التونسية  للجمارك  التابع  التونسي  الحجز  في مستودع 
التونسية  السلطات  أعلمت  قد  فرنسا  أن  ،وأضاف 

بالموضوع قبل 48 ساعة.

حقيقة الدعم الفرنسي
هذا  عند  ليتوقف  كان  الموضوع  بأن  التقرير  وتابع 
التونسي حاول  الدفاع  المستوى الطبيعي ،غير أن وزير 
توجيه الموضوع و تكييفه، معتبرًا أن الفرنسيين الذين 

تم اعتراضهم كانوا تحت غطاء دبلوماسي تمويهي.
أعرب  الذي  الوحيد  التونسي هو  الوزير  أن  إلى  يشار 
مناسبة  من  أكثر  واتهاماته  روايته  كرر  و  شكوكه  عن 
لإلعالم  دسمة  مادة  بمثابة  الموضوع  جعل  ،مما 

التونسي واألجنبي وذلك وفق تعبير الموقع.
التونسي  الدفاع  راديو فرنسا أن تصرف وزير  واعتبر 
طموحات  للوزير  أن  يبدو  إذ  داخلي،  سياق  في  يأتي 
سياسية في االنتخابات الرئاسية، ويريد أن يظهر كرجل 

قوي حامي للسيادة التونسية في سياق إقليمي متفجر.
مواقع  انتشرت في  التونسي  الوزير  رواية  بأن  وختم 
موضع  في  فرنسا  مظهرة  والعالمية  العربية  األخبار 

الداعم العسكري للمشير خليفة حفتر.

ألقت األحداث األمنيّة المتوترة في ليبيا 
تشاؤمية  بظالل  األخيرة  السنوات  خالل 
مع  بالتزامن  الدولي،  األمن  مستقبل  على 
لمآالت  الدولي  المجتمع  من  حذر  ترقب 
خاصة  الليبية،  األراضي  في  الجارية  األمور 

بالضواحي الجنوبية للعاصمة.
حول  مؤخرًا  صدر  دولي  تقرير  ودقّ 
ناقوس  العالم«،  في  البلدان  »أجود  مؤشر 
قبل  المركز  في  ليبيا  وضع  حين  الخطر، 
 153 من  مكونة  قائمة  في  عالميًا،  األخير 
دولة تقيس مساهمة هذه الدول في األمن 
الدولي، على خلفية حالة عدم االستقرار في 
ثماني  منذ  اإلقليمي  محيطها  على  البالد 
سنوات، فيما جاءت العراق في المركز األخير 

عالميًا.
التي  الفوضى  حالة  على  التقرير  واستند 
2011، بعدما غرقت  ضربت البالد منذ عام 
في الفوضى مجددًا، منذ بداية أبريل عندما 
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة شنّ 
مقر  حيث  طرابلس،  العاصمة  على  هجوم 
فايز  يرأسها  التي  الوطني  الوفاق  حكومة 

السراج.
رقم  بقراريه  األمن  مجلس  اكتفى  بينما 
 ،2016 لعام  و2292   ،2011 لعام   1970
ليبيا،  إلى  السالح  توريد  بحظر  والمتعلقين 
في  األخيرة  األشهر  خالل  ينجح  لم  فإنّه 
اتخاذ موقف حاسم إزاء التدهور األمني الذي 

تشهده أنحاء البالد.
متتالية  مرات  ألربع  األمن  وفشل مجلس 
بشأن  بيان  أو  قرار  إصدار  على  االتفاق  في 
النار،  إطالق  بوقف  ليبيا  في  األطراف  إلزام 
وذلك بسبب استمرار االنقسام بين أعضائه، 
أّن »كافة  البعض على  فيه  في وقت تحدث 
أعضاء مجلس األمن باستثناء روسيا وفرنسا 
أبدوا موافقتهم على تسمية الطرف الباديء 
والعودة  النار  إطالق  العاصمة، ووقف  بحرب 

للتمركزات السابقة«.
األفضل  الدول  مؤشر  أن  التقرير  ويوضح 
يتمحور حول ما تقوم به من أجل سائر بلدان 
العالم، وليس ما يحدث داخل حدودها، وهو 
تؤثر  التي  ليبيا  في  الوضع  على  ينطبق  ما 
التي  األوروبية  الدول  على  كبير  بشكل 
تقصدها مراكب الهجرة غير الشرعية، وسط 
أيضًا،  متطرفة  عناصر  يطأها  أّن  تخوفات 
ليبيا  في  األمنية  الصراعات  تسبب  ظل  في 
المعيشية  األحوال  تردي  في   ،2011 منذ 

واالقتصادية وآالف القتلي والمصابين.
الـ153  الدول  إسهامات  المؤشر  ويقيس 
وهي  مختلفة،  فئات   7 ضمن  العالم  في 
والسالم،  والثقافة،  والتكنولوجيا،  العلوم 
والكوكب،  العالمي،  والنظام  واألمن، 
والصحة  والمساواة،  والرفاهية،  والمناخ، 
مجموعة  التقرير  استخدم  حيث  والرفاه، 
المتحدة  األمم  من  البيانات  من  واسعة 
وغيرها من المنظمات الدولية، ليقيس بها 

أجود البلدان في العالم.
ليبيا  جاءت  البريطاني،  للتقرير  ووفقا 

واألخير  عالميًا،  األخير  قبل  المركز  في 
 142 المركز  في  حلت  أن  بعد  مغاربيًا، 
والتكنولوجيا  العلوم  في  المساهمة  ضمن 
في   153 ثم  الثقافة،  قطاع  في  و153 
التغيرات  مواجهة  في   153 الدولي،  األمن 
العيش،  جودة  في   144 والمركز  المناخية، 

والمركز 149 في الصحة.
من  الليبي  الجوار  ودول  أوروبا  وتتخوف 
ليبيا  في  األمنية  لألوضاع  محتملة  تأثيرات 
عناصر  انتقال  السيما  القومي،  أمنها  على 
إلى  للعبور  الفوضى  حالة  تستغل  متطرفة 

جهات أخرى غربية وجنوبية.
للوضع  المؤشر  تناول  طريقة  وعن 
سيمون  المؤشر،  مؤسس  قال  الداخلي، 
كل  يتناول  أجره  الذي  التحليل  إن  أنهولت، 
واألداء  الرئيسية  المؤشرات  من  مؤشر 
من  غيرها  عن  منفصاًل  للدول  الداخلي 
المؤشرات األخرى، رغم كون هذه المؤشرات 
المتقدمة،  العولمة  لعصر  نظرًا  مترابطة، 
في  النظر  يتم  أن  تمامًا  المنطقي  و»من 
ومدى  بعض  في  بعضها  الدول  تأثير  مدى 

تأثيرها في النظام بأكمله«.
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الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

ترتيبات جارية لعقد اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في إطار املبادرة الثالثية

توترات ضواحي العاصمة تضع املجتمع الدولي أمام اختبار التحصني ضد تنامي التطرف

 بوقادوم: الجزائر ال تقبل بقصف عاصمة
 في دولة من المغرب العربي ونحن صامتون

توظيف العالقات والنفوذ التي تتمتع بها بلدان 
الجوار لدى األطراف الليبية للعمل على وقف 

االقتتال وترجيح الحوار

مؤشر »أجود البلدان في العالم« يصنف ليبيا في املرتبة 

األخيرة مغاربيا وقبل األخيرة عامليا

<    رئيس الحكومة التونسية ووزير الدفاع األميركي



عربي و دولي 06www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة الرابعة
العدد 180 26 شعبان 1440 هــ

2 مايو 2019 م اخلميس

إنهاء حظر وسائل التواصل االجتماعي

اشتباكات في باريس وستراسبورغ

سريالنكا تتوقع املزيد من الهجمات 
قبل بداية شهر رمضان وتحظر النقاب

»السترات الصفراء« يواصلون االحتجاجات 
رغم وعود ماكرون بمزيد من اإلصالحات

 في انتظار االنتخابات المحلية واألوروبية

بومبيو يزعم أن مادورو كان على وشك الهروب لكوبا

مفاوضات تشكيل الحكومة في إسبانيا قد تمتد ألسابيع بعد فوز االشتراكيني

رئيس فنزويال يعلن »إفشال املحاولة االنقالبية« ضد نظامه

كولومبو – وكاالت

تواجه إسبانيا أسابيع من المفاوضات الشاقة من أجل تشكيل 
ائتالف حكومي بعد أن فشل رئيس الوزراء االشتراكين، بيدرو 
سانشيز، في الفوز بالغالبية، وذلك على الرغم من تحقيق حزبه 
أحزاب  بين  بانقسام  تسببت  التي  االنتخابات  في  جيدة  نتائج 
للمرة  البرلمان  إلى  المتشددين  القوميين  وأدخلت  اليمين 

األولى.
وسيعود األسبان مجددا إلى مراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم 
في انتخابات محلية وإقليمية وفي االنتخابات األوروبية المقررة 
26 مايو، بعد أن فشلت األحزاب اليمينية الثالثة مجتمعة  في 
ما  وهو  حاكم،  ائتالف  بتشكيل  لها  تسمح  غالبية  تحقيق  في 
وسط  ائتالف  لتشكيل  التوصّل  في  بالتروي  لسانشيز  يسمح 

استبعاد تأليف الحكومة قبل نهاية يونيو.
لإلذاعة  ناربونا  كريستينا  االشتراكي  الحزب  رئيسة  وقالت 
االنتخابات  في  سيحصل  ما  لنرى  ننتظر  أن  »علينا  الرسمية 
المجلس  انتخابات  في  وطبعا  مناطق  عدة  في  البلدية... 
الحملة  في  الزلنا  للعجلة...  داعي  »ال  وتابعت  األوروبي«. 
دخول  احتمال  إزاء  قلقة  المالية  األسواق  وبدت  االنتخابية«. 
البورصة  مؤشر  تسجيل  مع  استقرار  عدم  فترة  في  البالد 

األسبانية أسوأ نتيجة بين المؤشرات األوروبية.

مراقبة أوروبية
وحل االشتراكيون في المركز األول في االنتخابات المبكرة التي 
منها  يتألف   350 أصل  من  مقعدا  بـ123  وفازوا  األحد  أجريت 
مجلس النواب، أي ما يقارب 29 بالمئة من األصوات، علما أن 
هذه النتيجة تشكل تقدّما للحزب مقارنة مع االنتخابات األخيرة 

في عام 2016 حين جمع الحزب 85 مقعدا فقط.
ثانيا  الذي حل  المحافظ  الشعبي  الحزب  وقد سجّل خصمه 
حين   2016 انتخابات  نتائج  عن  كبير  بتراجع  مقعدا   66 بنيله 

حصد 137 مقعدا، أسوأ نتيجة انتخابية له منذ عقدين.
الشعبي  الحزب  على  المحافظين  أصوات  توزّعت  وقد 
وحزبي »سيودادانوس« اليميني الوسطي و»فوكس« اليميني 
دخول  تخوّله  التي  بالمئة   10 عتبة  تخطى  الذي  المتطرف 

وفاة  منذ  متطرفا  يمينيا  حزبا  تشهد  لم  بالد  في  البرلمان 
الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو في عام 1975.

وقد حصدت األحزاب اليمينية مجتمعة 147 مقعدا علما أن 
الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة هي 176 مقعدا.

أوروبا  في  كثب  عن  مراقبة  وسط  االنتخابات  جرت  وقد 
حيث يثير صعود اليمين المتطرف والحركات الشعبوية مخاوف 

كبيرة.
عبر  تسيبراس  أليكسيس  اليوناني  الوزراء  رئيس  واعتبر 
الحزب  وانهيار  إسبانيا  في  التقدمية  القوى  »هيمنة  أن  تويتر 
الشعبي اليميني هو رسالة أمل«. وأضاف تسيبراس »دعونا ال 

نتسرّع في توّقع سيطرة اليمين في أوروبا«.
المتشدد  اإليطالي  الداخلية  وزير  موقف  كان  المقابل  في 
حزب  حققه  الذي  بالتقدّم  نوّه  وقد  مغايرا  سالفيني  ماتيو 
فوكس الذي انتقل من »صفر إلى 24 مقعدا«، وقد هنّأ زعيمه 

سانتياغو أباسكال على غرار ما فعلت زعيمة اليمين المتطرّف 
في فرنسا مارين لوبن.

حكومة أقلية
وأمام سانشيز الذي لم يُنتخب سابقا، ووصل إلى السلطة في 
إثر  راخوي  ماريانو  السابق  الوزراء  برئيس  اإلطاحة  بعد  يونيو 

حجب الثقة عنه، خيارات عدة لقيادة الحكومة.
وهو يمكن أن يحكم بمفرده على غرار ما فعل في األشهر 
اليساري  العشرة األخيرة حين وصل بدعم حزب »بوديموس« 

وتشكيالت إقليمية أقل حجما.
كالفو  كارمن  الحكومة  رئيس  نائبة  قالت  واإلثنين 
في  حصدوا  أن  بعد  لالشتراكيين،  ويمكن  »سنحاول«. 
االنتخابات األخيرة عددا أكبر من المقاعد، أن يتخّلوا عن دعم 

االنفصاليين الكاتالونيين لهم.
االنفصاليين  النواب  المتناع  إال  سانشيز  يحتاج  وال 
جلسة  من  الثانية  الدورة  في  التصويت  عن  الكاتالونيين 

التنصيب والتي ال يحتاج فيها إال لغالبية مطلقة.
ويمكن لسانشيز أن يحاول تشكيل ائتالف مع »بوديموس« 
االنفصاليين  صفوف  في  اعتداال  األكثر  اآلخر  والحزب 
الغالبية  له  يوفر  أن  شأنه  من  ما  سي«  ار  »إيه  الكاتالونيين 
النيابية. لكن ثبت في السابق أنه ال يمكن االعتماد على دعم 
للدعوة  سانشيز  اضطر  حين  سيما  ال  االنفصالية،  األحزاب 
النتخابات مبكرة إثر اصطفاف داعميه االنفصاليين مع الحزب 

الشعبي وسيودادانوس ضد موازنة العام 2019.
وقد عرّضه اعتماده على االنفصاليين التّهامات من أحزاب 
اليمين بـ»الخيانة« لمحاولته التحاور مع المطالبين باالنفصال 
التوتر على خلفية محاولة كاتالونيا االنفصال  من أجل تخفيف 

في عام 2017.
نسبة  على  التأثير  من  تتمكن  لم  االتهامات  أن  يبدو  لكن 
نقاط  عشر  بنحو  متخّطية  بالمئة   76 بلغت  التي  المشاركة 

مئوية نسبة اإلقبال في انتخابات عام 2016.
صحيفة  في  مينديز،  لوسيا  المخضرمة،  الصحافية  وكتبت 
»إل موندو« اليومية المحافظة أن »اإلسبان أرادوا أن يصوتوا 
وقد فعلوا ذلك بزخم كبير«. وأضافت »لم ينطل عليهم تصوير 

سانشيز على أنه خائن قادر على بيع إسبانيا لالنفصاليين«.

تمرد  »إفشال«  مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
الضباط  من  صغيرة  مجموعة  حكمه  ضد  نّفذه  عسكري 
المعارضة خوان غوايدو،  المؤيّدين لخصمه زعيم  والجنود 
االنقالبية«  »المحاولة  هذه  في  المتورّطين  متوعّدًا 

بمالحقات جزائية.
والراديو  التلفزيون  عبر  الثالثاء  مساء  بُّث  خطاب  وفي 
على  المسّلحة  القوات  مادورو  هنّأ  الساعة،  زهاء  واستمرّ 
»إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف 

من خالل هذه المناوشات االنقالبية«.
في  الرئاسي  القصر  من  ألقاه  الذي  الخطاب  في  وأضاف 
كراكاس، وقد أحاط به وزير الدفاع فالديمير بادرينو وعدد 
من القادة العسكريين، أّن ما جرى »لن يظّل من دون عقاب، 
مدّعين  ثالثة  عيّنت  لقد  العام.  النائب  مع  تحدّثت  ولقد 
عامّين )...( هم بصدد استجواب كّل األشخاص الضالعين«.

وأّكد أّن »المدّعين العامّين سيطلقون مالحقات جزائية 
بالجرائم الخطيرة التي ارتكبت ضد الدستور ودولة القانون 
والحق في السالم«. وبحسب مادورو فإّن خمسة جنود وثالثة 
شرطيين أصيبوا بالرصاص في اشتباكات دارت بينهم وبين 

متظاهرين مؤيّدين لغوايدو.
وزير  أعلنه  ما  ثانية  جهة  من  مادورو  نفى  خطابه  وفي 
االشتراكي  الزعيم  أّن  بومبيو من  مايك  األميركي  الخارجية 
كان على وشك الفرار من بلده الثالثاء للعيش منفيًا في كوبا 

لو لم تثنه روسيا عن ذلك.
 )..( إّن  قال  بومبيو  »مايك  إّن  الفنزويلي  الرئيس  وقال 
ولكنّ  كوبا  إلى  لنقله  جاهزة  طائرة  لديه  كانت  مادورو 
الروس منعوه من مغادرة البالد. سيّد بومبيو، أرجوك، هذه 

مزحة حقًا«.
به  أدلى  تصريح  من  ساعات  بعيد  مادورو  خطاب  وأتى 
فيه  وقال  األميركية  اإلخبارية  إن«  إن  لشبكة »سي  بومبيو 

إّن »طائرة )مادورو( كانت على المدرج وكان جاهزًا للمغادرة 
عليه  أشاروا  الروس  لكنّ  علمنا،  ما  بحسب  الصباح  هذا 

بضرورة البقاء«.
وكان زعيم المعارضة، غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا 
للبالد بدعم من الواليات المتحدة، قد ظهر بشكل مفاجئ 
الضباط  من  بعدد  محاًطا  الثالثاء  صباح  فيديو  شريط  في 
بالتمرد  الفنزويلي  للجيش  نداًء  ووجه  المنشقين،  والجنود 
بين متظاهرين  الشوارع  اشتباكات في  مادورو. وجرت  ضد 
العربات  فيها  استخدمت  األمن  وقوات  لغوايدو  مؤيدين 

المدرعة والغازات المسيلة للدموع، واستمرت لساعات.
فيديو  شريط  في  بالظهور  سارعوا  الجيش  قادة  ولكن 

وصفوه  لما  ورفضهم  لمادورو  والءهم  فيه  أكدوا  مسجل 
بالمؤامرة األميركية لإلطاحة بالنظام االشتراكي في فنزويال.

المتوقع  من  فإنه  فشلت،  االنقالبية  المحاولة  أن  ورغم 
إعالن غوايدو  المزيد من االضطرابات مع  البالد  أن تشهد 
أن المعارضة ستنظم مظاهرات واسعة في العاصمة ومدن 
على  أساسي  بشكل  مادورو  ويعتمد  الخميس.  اليوم  أخرى 
القوات المسلحة لضمان بقائه في الحكم، وتتطلع المعارضة 
نطاق  اتساع  حالة  في  عليه  الجيش  قادة  إنقالب  إلى 
المظاهرات، خاصة مع التراجع الحاد في الظروف المعيشية 
لغالبية السكان ونقص مواد أساسية، بما في ذلك الوقود، 

وانقطاع متواصل للكهرباء.

<   مصلون أمام كاتدرائية القديس انطونيوس في العاصمة السريالنكية كولومبو 

<   رئيس الوزراء االسباني بيدرو سانشيز

مدريد - وكاالت

كراكاس–وكاالت

واشنطن – وكاالت

في  التمهيدية  االنتخابات  حملة  تشهد 
مع  مسبوق  غير  تنوعًا  المتحدة  الواليات 
متحدرين  مرشحين  وستة  نساء  ست  تقدم 
تقل  سياسيين  عشرة  وحوالي  أقليات  من 
حزبيهما  لتمثيل  الخمسين  عن  أعمارهم 
أن  غير  األبيض،  البيت  إلى  السباق  في 
سبعينيين من البيض يهيمنان على السباق 
دونالد  الرئيس  لمواجهة  الديمقراطي 

ترامب )72 عامًا(.
الرئيس  نائب  بايدن  جو  إعالن  ومع 
رسميًا  ترشيحه  أوباما  باراك  السابق 
كفة  الرأي  استطالعات  رجحت  الخميس، 
رجلين  لصالح  حاسم  بشكل  التوقعات 
»فرانس  أوردت  ما  وفق  مسنين،  أبيضين 
عامًا(   76( بايدن  جو  ويهيمن  برس«. 
الجانب  على  عامًا(   77( ساندرز  وبيرني 
الديمقراطي بحصولهما على %29,3 و23% 
على التوالي من نوايا التصويت لنيل ترشيح 
متوسط  وفق  الرئاسية،  لالنتخابات  الحزب 
الستطالعات الرأي احتسبه موقع »ريل كلير 
بوليتيكس«. وتأتي في المرتبة الثالثة إنما 
التي  هاريس  كاماال  السيناتورة  كبير  بفارق 
تطمح ألن تصبح أول رئيسة سوداء للواليات 
نوايا  من   8,3% على  بحصولها  المتحدة، 
األصوات. وقالت كيليان كونواي المستشارة 
دونالد  الجمهوري  الرئيس  من  المقربة 
»رجااًل بيض  إن  الخميس مستهزئة  ترامب 
بيرني  أمثال  السياسة  محترفي  من  مسنين 
كان  ما  تمامًا  ليسوا  بايدن،  وجو  ساندرز 
 ،2020 للعام  يتصوره  الديمقراطي  الحزب 
في وقت يطرح الحزب كل هؤالء المرشحين 
وعما  الهوية  سياسات  عن  يتحدثون  الذي 

يجعلهم مختلفين في ما بينهم«.
من جهتها، تقود كاماال هاريس مجموعة 
أكثر  الديمقراطيين  المرشحين  من  ثانية 
اختالطًا وانفتاحًا، تضم ست نساء وثالثة من 
السود ومرشحًا متحدرًا من أميركا الالتينية 

مرشحة  وأول  آسيوية،  أصول  من  وآخر 
هندوسية تتحدر من جزر ساموا، وأول مرشح 

بارز يجاهر بمثليته.
الماضي  وانتخب األميركيون في نوفمبر 
من  والمتحدرين  النساء  من  قياسيًا  عددًا 
أقليات في الكونغرس، غالبيتهم الكبرى من 
الديمقراطيين. وفي ظل هذه الموجة، لماذا 
الواضحة  األفضلية  هذه  الناخبون  يعطي 
بالمواصفات  يتميزان  اللذين  للمرشحين 

األكثر »تقليدية«؟
األكثر  ساندرز  وبيرني  بايدن  جو  كان 
وهي  الحملة،  في  االنطالق  قبل  شهرة 
استطالعات  على  كبيرة  »وطأة  لها  شهرة 
الرأي في هذه المرحلة«، بحسب ما أوضحت 
الدراسات  مركز  في  الخبيرة  ديتمار  كيلي 

حول األميركيات في السياسة.
االنتخابات  مع  بالمقارنة  إنه  وقالت 
تحت  الرئاسية  السياسة  »كانت  التشريعية 

تاريخنا،  مر  على  والذكورية  رجال  هيمنة 
يشغل  الذي  الشخص  حيث  من  ليس 
لناحية   )...( كذلك  بل  فحسب،  المنصب 

تطلعات الناخبين من خالل رؤسائنا«.
لكن الديمقراطية هيالري كلينتون أثبتت 
إذ  األبيض،  بالبيت  الفوز  امرأة  بإمكان  أن 
األصوات  بعدد  ترامب  دونالد  على  تفوقت 
في التصويت الشعبي العام 2016، فيما فاز 
تمثل  الذين  الناخبين  كبار  بأصوات  عليها 
االنتخابي  بالنظام  خاصة  ميزة  هيئتهم 

األميركي.

امتيازات
كثيرًا  تتغير  لم  الذهنية  أن  البعض  ويرى 
الضجة  إلى  كلينتون، مشيرين  بعد هيالري 
اإلعالمية التي رافقت في مارس ترشح بيتو 
وهو  األصوات(،  نوايا  من   6,3%( أورورك 
كان  تكساس  من  متحدر  أبيض  أربعيني 

الحين،  ذلك  في  هزياًل  يزال  ال  برنامجه 
بالمقارنة مع السيناتورة التقدمية إليزابيث 
تقديم  وتواصل  قدمت  التي   )6,5%( وارن 
أولى  وكانت  ملموسة  عملية  اقتراحات 

الشخصيات البارزة التي دخلت السباق.
ترشيحه  إعالن  بعيد  أورورك  وأقر 
 )...( بامتيازات  حظي  أبيض  رجاًل  »بصفتي 

كانت لدي بالطبع أفضلية طوال حياتي«.
وخالفًا لهذا الموقف، تقول كيلي ديتمار 
ساندرز  بيرني  أن  من  واثقة  »ليست  إنها 
يعرفان  التي  المرحلة  بلغا  بايدن  وجو 
كرجلين  يواجهانها  التي  الحدود   )...( فيها 
أبيضين أكبر سنًا من سواهما، حتى يفهما 

التحديات بوجه النساء واألقليات«.
صيحات  إلى  ذلك  على  تأكيدًا  وأشارت 
مئات  من  حشد  عن  الصادرة  االستهجان 
بيرني  ضد  أقليات  من  المتحدرات  النساء 
بصورة  تحدث  حين  األسبوع  هذا  ساندرز 
عمومية عن الكفاح ضد التمييز، وذكر بعد 
عام  كينغ  لوثر  مارتن  مع  تظاهر  بأنه  ذلك 

.1963
االنتقادات  ومن األدلة األخرى على ذلك 
اعتذاره  عدم  بايدن  جو  على  أخذت  التي 
صراحة من نساء أعربن عن انزعاجهن من 
إشارات تودد قام بها علنًا حيالهن، في حين 
التشديد على عمله من أجل مكافحة  فضل 

العنف الذكوري.
يكفي«،  ال  »هذا  ديتمار  كيلي  وقالت 
من  كل  تشكيل  من  بالرغم  أنه  معتبرة 
بالتنوع،  يتسم  حملة  فريق  المرشحين 
السائدة  األجواء  في  برأيها  عليهما  يتحتم 
فعاًل  مفصل  بشكل  »يعرضا  أن  حاليًا 
تجارب  لفهم  سيجدانها  وسيلة  أفضل 
قاما  بأمر  االكتفاء  بدل  واألقليات،  النساء 

الماضي«. به في 
شباط/  13 في  أعدت  مركبة  صورة 
المرشحان  فيها  ويظهر   2019 فبراير 
الرئاسية  لالنتخابات  الديموقراطيان 
وجو  )يسار(  ساندرز  بيرني  األميركية 

بايدن

من بين 20 مرشحًا ينتمون لخلفيات متعددة

سبعينيان يتصدران سباق الديمقراطيني ملنافسة ترامب في انتخابات 2020

باريس – وكاالت

نزل محتجو حركة »السترات الصفراء« مجددا إلى الشارع 
للتظاهر في السبت الرابع والعشرين للحركة االحتجاجية 
الرئيس  برغم عرض  البالد،  المسبوقة في  غير  الشعبية 
إلى  الرامية  اإلجراءات  من  سلسلة  ماكرون  إيمانويل 
تحسين القدرة الشرائية للطبقات األكثر فقرا والمتوسطة.

المدن  من  العديد  في  االحتجاجات  تنظيم  ورغم 
في  تركزت  السبت  األكبر  التظاهرات  فإن  الفرنسية، 

العاصمة باريس وستراسبورغ، مقر البرلمان األوروبي.
ومنذ أكثر من خمسة أشهر، ينزل هؤالء المحتجون كل 
وضريبية  اجتماعية  بعدالة  للمطالبة  للشارع  سبت  يوم 
أكبر، في تجمعات تشهد أحيانا أعمال عنف. وشهد هذا 
الشرطة  وقوات  المتظاهرين  بين  التوتر  بعض  السبت 
في ستراسبورغ. وقالت وزارة الداخلية إن عدد المشاركين 
في المظاهرات في كافة أنحاء فرنسا بلغ 23600 السبت، 
مقابل 27900 السبت الماضي. واعتبرت هذه المشاركة 
بين األضعف، إذ لم يسجل عدد أقل سوى في السادس 
 22300 المشاركين  عدد  بلغ  عندما  أبريل/نيسان  من 
متظاهر. لكن مسؤولين في »السترات الصفراء« تحدثوا 
كافة  في  المظاهرات  في  شخص  ألف   60 مشاركة  عن 

انحاء البالد.

ستراسبورغ عاصمة االحتجاجات
 2000 نحو  شارك  األوروبية،  االنتخابات  من  شهر  وقبل 
شخص من »السترات الصفراء« في مظاهرة في شوارع 
ستراسبورغ التي تستقبل مقر البرلمان األوروبي. وسارت 
االحتجاجات بهدوء قبل أن تشهد بعض التوتر مع قوات 
مقرات  إلى  المؤدية  الطرق  األمن  قوات  وأقفلت  األمن. 
المسيلة  القنابل  واستخدمت  األوروبية  المؤسسات 
قام  فيما  منها،  االقتراب  من  المتظاهرين  لمنع  للدموع 

هؤالء برشق عناصر األمن بالحجارة.
وبعد ساعة وصل عدد من المتظاهرين الملثمين إلى 
مقربة من مقر مجلس أوروبا الذي يضم 47 بلدا أوروبيا، 
للدموع  المسيلة  القنابل  أيضا  الشرطة  فاستخدمت 
لردهم. وكانت شرطة المدينة حظرت التظاهر في األحياء 

التي تقع فيها مقرات المؤسسات األوروبية.
في  عاما(   58( هارتر  باسكال  المتظاهر  وقال 
أعلنه  ما  في  عمليا«  »شيئا  يجد  لم  إنه  ستراسبورغ، 
ماكرون في مؤتمر صحفي الخميس امتد لنحو ساعتين 
ونصف الساعة. وأكد هذا المتظاهر أن تصريحات ماكرون 
لم  أنها  التحرك، معتبرا  »حفزتني مجددا« على مواصلة 

تكن أكثر من »كالم فارغ«.
إلى  ستراسبورغ  في  التظاهر  إلى  الداعون  ويسعى 
وقد  المدينة.  هذه  في  للتحرك  »دولي«  طابع  إعطاء 
األعالم  إلى جانب  األلمانية  األعالم  بالفعل بعض  رفعت 
 67( بيرفالد  آروين  المتقاعد  األلماني  وقال  الفرنسية.   
غرب  جنوب  في  بريسغاو  فريبورغ  من  قدم  الذي  عاما( 
يتقاسمون  واأللمان  الفرنسيين  ألن  هنا  »أنا  ألمانيا، 

المشاكل نفسها وأدعم الفرنسيين«.

مظاهرات في باريس
وفي باريس سارت مظاهرتان، األولى شارك فيها بضعة 
تي«  جي  »سي  نقابة  من  لدعوة  تلبية  شخص  آالف 
الصفراء«.  »السترات  ومن  للعمل(  العامة  )الكونفدرالية 

»السترات  حركة  من  بدعوة  جرت  التي  الثانية  أما 
وسائل  من  العديد  مقر  أمام  فسارت  وحدها،  الصفراء« 
الفرنسية تعبيرا عن االحتجاج على  العاصمة  اإلعالم في 

طريقة تغطية الحراك.
على  المظاهرات  من  والعشرين  الرابع  األسبوع  وفي 
ففي  فرنسا.  أنحاء  في جميع  تجمعات  أعلن عن  التوالي، 
»السترات  لحركة  التعبئة  معاقل  من  تعد  التي  تولوز 
لكن  كابيتول،  في ساحة  مجددا  التظاهر  منع  الصفراء«، 
المدينة.  التجمع مع ذلك في وسط  إلى  المحتجين دعوا 
ومنع التظاهر في وسط المدينة أيضا في مدن ليل ورين 

وروان.

مقترحات ماكرون
من  مباشرة  ألقاه  الذي  المطول  الصحفي  مؤتمره  وفي 
قصر اإلليزيه، كشف ماكرون عن اإلجراءات التي اتخذها 
بعد دراسة نتائج »الحوار الوطني الكبير« للخروج من أزمة 
التي تشهدها فرنسا منذ نحو ستة  »السترات الصفراء« 

أشهر.
سيتم  الدخل  لضريبة  كبير  بتخفيض  ماكرون  ووعد 
تمويله من خالل سد الثغرات وتقليص اإلنفاق الحكومي 
وتمسك  أكثر«.  يعملوا  أن  أيضا  الفرنسيين  على  »لكن 
التي  اإلصالحات  بأغلب  يتعلق  فيما  بموقفه  ماكرون 

نفذتها حكومته خالل العامين الماضيين.
وحاول ماكرون تقديم فهمه ألسباب األزمة والمتمثلة 
المجتمع  اجتاحت  التي  السلبية  المشاعر  من  عدد  في 
الفرنسي مثل: الشعور بالظلم االجتماعي وعدم المساواة، 
شعور المواطنين بالتهميش وتجاهل اإلدارات والمصالح 
والشعور  ومشاكلهم،  وتطلعاتهم  آلمالهم  الحكومية 

بعدم الثقة بين النخبة.
القرارات  عن  الشاب  الفرنسي  الرئيس  ودافع 
قبل  للسلطة  وصوله  منذ  اتخذها  التي  االقتصادية 
المجتمع  أزمات  معالجة  في  جدواها  مدى  وأكد  عامين، 
الفرنسي على المدى الطويل. ورغم ذلك اعترف ماكرون 
بالحاجة الملحة لإلصالح على عدد كبير من المستويات 
االجتماعية واالقتصادية واإلدارية وفي السياسة الداخلية 

ومركزية القرارات.

التواصل  لمواقع  حجبا  الثالثاء  سريالنكا  حكومة  أنهت 
منع  بعد  وفايبر،  وواتساب  فيسبوك  بينها  االجتماعي، 
المستخدمين من الوصول إليها لوقف انتشار الشائعات 
في أعقاب تفجيرات في كنائس وفنادق يوم عيد القيامة.

ورحب كثير من السكان بقرار إنهاء الحجب رغبة منهم 
في الحصول على مزيد من المعلومات عن الوضع بينما 
تتعافى العاصمة كولومبو من آثار التفجيرات التي أودت 

بحياة أكثر من 250 شخصا، بينهم 42 أجنبيا.
المسلمات  على  سريالنكا  في  السلطات  حظرت  كما 
ارتداء النقاب وذلك وفق قانون طوارئ بدأ تطبيقه بعد 
إنهم  قالوا  متشددون  شنها  التي  الدموية  الهجمات 
اإلجراء  إن  السلطات  وقالت  »داعش«.  لتنظيم  ينتمون 
إطار  في  الناس  على  التعرف  في  األمن  قوات  سيساعد 
عليهم  القبض  يتم  لم  مهاجمين  أي  مالحقة  استمرار 

والشبكة الداعمة لهم بأنحاء البالد.
وقال سكان في حي يقطن به مسلمون في كولومبو 
إنهم يدعمون قرار الحظر ألنه سييسر عمل قوات األمن، 
لفترة  الحظر  أن  المسلمين من  لكن هناك مخاوف لدى 
األديان  متعددة  الدولة  في  التوترات  يؤجج  قد  طويلة 
أقلية  من  انفصاليين  مع  أهلية  حرب  من  خرجت  التي 

التاميل قبل عقد مضى.
وحذر مسؤولون من أن المتشددين الذين يقفون وراء 
أبريل يخططون لمزيد من   21 اإلنتحارية في  الهجمات 
الهجمات باستخدام سيارة فان ومتخفين في زي الجيش. 
وأبقت قوات األمن مستوى عاليا من التأهب وسط تقارير 
المتشددون شن  مخابراتية ترجح أن يعاود اإلسالميون 
الهجمات قبل بداية شهر رمضان الذي يرجح حلوله يوم 
عشرات  على  القبض  وألقي  مايو.  من  السادس  اإلثنين 

المتشددين منذ وقوع التفجيرات.

تحذيرات أميركية
تبليتز  أالينا  سريالنكا  لدى  األمريكية  السفيرة  وقالت 
من  أفرادا  أن  تعتقد  المتحدة  الواليات  إن  الثالثاء 

في  عليها  باللوم  يلقي  التي  المتشددة  المجموعة 
من  لمزيد  ويخططون  طلقاء  يزالون  ال  ربما  التفجيرات 

الهجمات.
إن  »رويترز«  وكالة  مع  مقابلة  في  السفيرة  وقالت 
المتآمرين  هؤالء  على  القبض  نحو  رائع  تقدم  »تحقق 
لكنني ال أعتقد أن القصة قد انتهت... نعتقد أن تخطيطا 

نشطا يجري اآلن لتنفيذ المزيد من الهجمات«.
إجراءات  »ستظل  المخابرات  من  بارز  مسؤول  وقال 
زاال  ما  والشرطة  الجيش  ألن  أيام  لعدة  مشددة  األمن 

يتعقبان المشتبه بهم«.
وقال مصدر حكومي آخرإنه جرى توزيع منشور داخل 
في  والشرطة  األمن  قوات  يوجه  الرئيسية  األمن  أجهزة 
ألن  عالية  تأهب  حالة  على  لإلبقاء  البالد  أنحاء  مختلف 
قبل  ضربة  توجيه  يحاولوا  أن  المتوقع  من  المتشددين 

رمضان.
وقالت السفيرة األمريكية تبليتز لرويترز إن خطر شن 
المزيد الهجمات ما زال حقيقيا. وأضافت »لدينا بالتأكيد 
غير  تعد  لم  الهجوم  مجموعة  بأن  لالعتقاد  يدفعنا  ما 

نشطة بالكامل. نعتقد أن تخطيطا قيد التنفيذ«.
ويساعد مكتب التحقيقات االتحادي األمريكي السلطات 
السريالنكية في التحقيقات لكن تبليتز لم تورد مزيدا من 

التفاصيل.
محليتين  جماعتين  أعضاء  أن  في  السلطات  وتشتبه 
الوطنية«  التوحيد  »جماعة  وهما  عنهما  الكثير  يعرف  ال 
و»جمعية ملة إبراهيم« نفذتا الهجمات على الرغم من أن 

تنظيم »داعش« أعلن مسؤوليته عنها.
»جماعة  مؤسس  هاشم  زهران  أن  السلطات  وتعتقد 
التوحيد الوطنية« هو العقل المدبر للتفجيرات وأنه أحد 

تسعة انتحاريين شاركوا في تنفيذها.
وفي الهند قالت الشرطة إنها اعتقلت رجال )29 عاما( 
لشن  لتخطيطه  سريالنكا  من  القريبة  كيراال  والية  في 
هجمات مماثلة. وقالت هيئة التحقيق الوطنية إن الرجل 

تأثر بخطب زهران هاشم.
وأغلب سكان سريالنكا البالغ عددهم نحو 22 مليون 
نسمة من البوذيين لكن هناك أقليات مسيحية ومسلمة 

وهندوسية.

<   بيرني ساندرز<   جو بايدن

<   الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

<  مادورو وإلى يساره وزير الدفاع وقادة عسكريون خالل إلقائه خطابا بعد فشل محاولة اإلنقالب
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يواجهون عقوبة اإلعدام

الرباط–وكاالت

الجيش بحوزته ملفات فساد »بأرقام خيالية«

قايد صالح يتمسك باالنتخابات الرئاسية ويرفض استبعاد رموز بوتفليقة

<    أحمد قايد صالح

<  لقطة من تسجيل فيديو يظهر  فيه زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي 

<   أحمد أويحيى

الفريق  الجزائري  الجيش  أركان  رئيس  رفض 
الشعبي  الحراك  قادة  مطالب  صالح  قايد  أحمد 
المرتبط  النظام  وجوه  كل  من  بالتخلص 
بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه، وتمسك 
يوليو،  الرابع من  في  الرئاسية  االنتخابات  بعقد 
للخروج  األمثل  »الحّل  يمثل  الخيار  إن هذا  قائًل 

من األزمة« السياسية.
الفعلي  الحاكم  صالح،  قايد  استبعد  وبينما 
كل  األسبوعي  خطابه  أصبح  والذي  للجزائر 
المؤسسة  توجهات  على  المؤشر  بمثابة  ثلثاء 
العسكرية، أيّ حّل آخر خارج الدستور كما يطالب 
استمراره  أكد  فإنه  الجزائريين،  من  العديد 
كبار  مسؤولين  وملحقه  الفساد  مكافحة  في 
المال  نهب  بتهم  بوتفليقة  بنظام  مرتبطين 

العام والتربح الشخصي.
حقبة  أنهى  الذي  صالح  قايد  الفريق  وأّكد 
أنه،  أبريل   2 في  بالتنحي  بمطالبته  بوتفليقة 
الظروف  تهيئة  على  العمل  جميعًا  علينا  »وجب 
الملئمة لتنظيم انتخابات رئاسية )...( باعتبارها 
أّن  موضحًا  األزمة«،  من  للخروج  األمثل  الحل 
كانت  مهما  الدستور،  عن  يحيد  »ال  الجيش 

الظروف واألحوال«.
ومنذ بداية حركة االحتجاجات في 22 فبراير، 
االحتجاجات  خلل  خاصة  المتظاهرون  يطالب 
الحاشدة يومي الثلثاء والجمعة برحيل »النظام« 
الرئيس  رأسهم،  وعلى  رموزه  بكل  الحاكم 
الوزراء  ورئيس  صالح  بن  القادر  عبد  االنتقالي 
من  المقربين  من  وكلهما  بدوي،  الدين  نور 

بوتفليقة.
يشرف  أن  قاطع  بشكل  المحتجون  ويرفض 
فيها  سيختارون  التي  االنتخابات  تنظيم  على 
خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلد 
20 سنة ألنها غير قادرة في رأيهم على ضمان 

نزاهتها وحريتها.
وأّكد الفريق صالح أّن الجيش سيرافق العدالة 
والضغوطات  القيود  كل  من  تحرّرت  أن  »بعد 

واإلملءات« للتحقيق في ملفات الفساد المشتبه 
بتورّط شخصيات من نظام بوتفليقة فيها.

الجيش  قادة  أمام  ألقاها  كلمة  خلل  وأّكد 
الوزارة  موقع  على  ونشرت  الجزائري  بالشرق 
بحوزتها  الوطني  الدفاع  وزارة  أّن  االنترنت  على 
ملفات فساد »بأرقام ومبالغ خيالية« وقد »توّلت 
تصرف  تحت  الملفات  هذه  وضع  األمن  مصالح 
العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل 

المتورّطين فيها«.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحت ضغوط 
القضاء سلسلة  فتح  المسبوقة،  غير  االحتجاجات 
أعمال  رجال  ضد  فساد  قضايا  في  تحقيقات 

نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
ساعات  لعدة  النيابة  استجوبت  والثلثاء 
رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل 
المنصب أربع مرات منذ 1995 منها ثلث مرّات 

تتعّلق  قضايا  في  بوتفليقة،  رئاسة  ظّل  في 
امتيازات  على  والحصول  العام  المال  ب»تبديد 

غير مستحّقة« .
دون  الظهيرة  عند  المحكمة  أويحيى  وغادر 
»أكلتم  صيحات  وتحت  تصريح،  بأي  يدلي  أن 
أمام  تجمعوا  لمتظاهرين  اللصوص«  أيها  البلد 
المحكمة. ولم يكن باإلمكان التعرف على اإلجراء 
أي  له  وُجّه  كان  إذا  وما  أويحيى  مع  المتخّذ 

اتّهام أو تمّ وضعه تحت الرقابة القضائية.
إلى ذلك، تظاهر آالف الطلب للثلثاء العاشر 
مجدّدًا  مطالبين  العاصمة،  وسط  التوالي  على 

برحيل »النظام« ومحاكمة رموزه.
الحراش«  الى  »أويحيى  محتجون  وهتف 
بضواحي العاصمة حيث سجن مؤخرًا العديد من 

رجال األعمال.
شرق  القبائل  بمنطقة  أوزو  تيزي  وفي 

وسجلت  أيضًا.  الطّلب  آالف  تظاهر  العاصمة 
كبرى  ثالث  قسطنطينة،  في  مماثلة  تظاهرات 
بحسب  )القبايل(،  والبويرة  وبجاية  البلد،  مدن 

موقع »كل شي عن الجزائر« اإلخباري.
ولف غالبية المحتجين أنفسهم بالعلم الوطني 
وأكد محتجو العاصمة أنهم »سيتظاهرون حتى 
رحيل« كافة رموز النظام وفي مقدّمهم الرئيس 
المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور 

الدين بدوي.
كلية  طلب  رفعها  ضخمة  الفتة  على  وكتب 
الحقوق في بودواو شرق العاصمة »دعونا نبني 

دولة القانون«.
األمن  لقوات  ظاهر  كبير  انتشار  يلحظ  ولم 

ولم يسجل أي حادث.
بن صالح  الجزائرية عن  األنباء  وكالة  ونقلت 
والتفاهم  التصافي  أجواء  »خلق  إلى  دعوته 
وإشراك كل القوى الحية لألمة، بحثًا عن الحلول 
التوافقية بما يستجيب إلرادة الشعب السيد )...(
وتطّلعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على 

نظام الحكم ممارسات ورجااًل«.
من  كّل  إقالة  الثلثاء  مساء  الرئاسة  وأعلنت 
الوكالة  ومدير  زيكارة  مصطفى  الضرائب  مدير 

الحكومية لإلعلنات أمين شيكر.
التحرير  »جبهة  حزب  انتخب  جهته  من 
خلفًا  له  جديدًا  عامًا  أمينًا  الثلثاء  الوطني« 
أفاد  ما  بحسب  بوتفليقة،  عيّنها  التي  للقيادة 

التلفزيون الرسمي.
لجبهة  المركزية  اللجنة  أّن  التلفزيون  وذكر 
األعمال  ورجل  النائب  اختارت  الوطني  التحرير 
للقيادة  أمينًا عامًا للحزب« خلفًا  »محمد جميعي 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الحزب  رئيس  عيّنها  التي 

في نوفمبر.
في  نائب  هو  عامًا   50 البالغ  جميعي  ومحمد 
له  2007 وسبق  منذ  الوطني  الشعبي  المجلس 
أن ترّأس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير 
تقّلد  462، كما  نائبًا من أصل   166 التي تضم 
الوطني  الشعبي  المجلس  رئيس  نائب  منصب 
الهواتف  لتجميع  شركة  يملك  وهو  عدة.  مرّات 

النقالة واألجهزة الكهربائية المنزلية.

الجزائر – وكاالت

بغداد – وكاالت

المعارضة تتمسك باالعتصام وتدعو لـ »موكب مليوني«

تصاعد التوتر في السودان مع رفض املجلس العسكري تسليم السلطة ملدنيني
تصاعد التوتر بين قادة الحراك الشعبي في السودان 
السابق  بالرئيس  أطاح  الذي  العسكري  والمجلس 
عمر البشير قبل ثلثة أسابيع، بعد أن دعا »تحالف 
السودانيين«  المهنيين  و»تجمع  والتغيير«  الحرية 
إلى »موكب مليوني«، للتأكيد على مطلبهم تسليم 

الجيش السلطة للمدنيين.
المنظم  والتغيير  الحرية  تحالف  دعوة  وجاءت 
الخميس  اليوم  مليوني«  »موكب  إلى  للحتجاجات 
المجلس  مع  خلف  وسط  مدنية،  بإدارة  للمطالبة 
العسكري حول تشكيل مجلس سيادي مختلط بين 
عزز  وقت  في  البلد،  إلدارة  والعسكريين  المدنيين 
في  الجيش  مقرّ  خارج  حواجزهم  المتظاهرون  فيه 
الخرطوم حيث يجري اعتصام يشارك به اآلالف منذ 

6 أبريل.
ومن المفترض أن يحل هذا المجلس المشترك 
مكان المجلس العسكري الذي استولى على الحكم 
أبريل بعد احتجاجات  بالبشير في 11  بعد اإلطاحة 

كبيرة ضد حكمه الذي دام ثلثة عقود.
ويختلف الطرفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ 
يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة 
منها للممثلين عن الجيش وثلثة للمدنيين. بينما 
المهنيين  وتجمع  والتغيير  الحرية  تحالف  يطالب 
السودانيين بتشكيل مجلس سيادي من خمسة عشر 
للعسكريين على  للمدنيين وسبعة  عضوًا، ثمانية 
أن تكون رئاسة المجلس دورية بين الطرفين، مرة 
كل ستة شهور. وصرّح محمد ناجي األصم القيادي 
بتحالف الحرية والتغيير الذي يقود االحتجاجات في 
السودان، أن المجلس العسكري االنتقالي »غير جاد« 

في تسليم السلطة إلى المدنيين.
وصرح األصم للصحفيين أن »المجلس العسكري 
االنتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين... 
ويصر على أن )يكون( المجلس السيادي )المشترك( 

عسكريًا بتمثيل للمدنيين«.
سلطاته  يمدد  العسكري  »المجلس  أن  وأكد 
يوميًا«، مضيًفا أن على المجتمع الدولي أن يدعم 
خيارات الشعب السوداني. وأضاف »لم تعقد جلسة 

مفاوضات اليوم ولكننا خلل ساعات سنقدم رؤيتنا 
للمستويات الثلثة من السلطة ونتوقع الرد عليها 
سريعًا«. وقال األصم »من غير المنطقي أن تتحدث 
المتاريس  إزالة  وتريد  االعتصام  فض  تريد  ال  أنك 

وفتح الطرقات«.

لهجة تصعيدية
وفي المؤتمر الصحفي نفسه اتّهم مدني عباس 
االحتجاجية،  الحركة  في  قيادي  بدوره  وهو  مدني، 
ال  تصعيدية  لهجة  باستخدام  العسكري  المجلس 
تشجّع الشراكة. وجاءت تصريحاتهما بعد أن أعلن 
قائد  أن  الثلثاء  كبير  سوداني  عسكري  مسؤول 
برهان سيترأس  الفتاح  عبد  الفريق  الحالي  الجيش 
مجلسًا  أن  متظاهرون  ويرى  المشترك.  المجلس 
النظام  من  »نسخة«  هو  البرهان  يترأسه  عسكريًا 
الذي يتعمّق  التباين  القديم. وفي إعلن يزيد من 
بين الجانبين، قال المجلس العسكري الثلثاء إن ستة 
من عناصر األمن قتلوا في مواجهات مع متظاهرين 

االثنين في مناطق مختلفة في البلد.
محمد  العسكري  المجلس  رئيس  نائب  وقال 
حمدان دقلو المعروف ب»حميدتي« إنه »في حوادث 
القوات  في مناطق مختلفة بالبلد استشهد 6 من 
النظامية وجرح 16«. وتحدّث عن وقوع حوادث حرق 
لمتاجر وسطو ألموال، مضيفًا أن قادة المتظاهرين 
خارج  يحدث  أي شيء  أن  العسكري  للمجلس  أكدوا 
اعتصام الخرطوم ال يمثلهم. على صعيد آخر، أعلن 
إلى  األفريقي  االتحاد  موفد  أن  العسكري  المجلس 
الثلثاء  أجرى  لبات  ولد  الحسن  محمد  السودان 
محادثات مع اثنين من أعضائه في الخرطوم، وجدد 
مطلب االتحاد بضرورة تسليم السلطة إلى مدنيين 
خلل ثلثة شهور، وهي الفترة التي اتفق عليها قادة 
أفارقة في اجتماع جرى في القاهرة األسبوع الماضي.

أبريل  من  السادس  في  المتظاهرين  آالف  وبدأ 
مطالبين  العاصمة،  في  الجيش  مقرّ  أمام  التجمع 

القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.
وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة 
عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر 
من االحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار 
الخبز. ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي 

عن السلطة.
على  الطرفان  اتفق  السبت،  حصل  تقدم  وفي 
تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق 
أمام حكومة مدنية. ويقول قادة الحركة االحتجاجية 
الحاكمة،  الهيئة  سيكون  المشترك  المجلس  إن 
إلدارة  منفصلة  مدنية  بإدارة  يطالبون  لكنّهم 
القضايا اليومية، يكون هدفها أيضًا التحضير ألول 

انتخابات منذ إطاحة البشير.

انتشار عسكري
بمدافع  مجهّزة  عسكرية  آليات  انتشرت  والثلثاء 
رشاشة في الخرطوم. وشارك العشرات في تظاهرة 
ضد المجلس العسكري في حي بحري في الضواحي 

الشمالية للخرطوم وأحرقوا إطارات وقطعوا طرقات.
مناصريه  السودانيين  المهنيين  تجمّع  ودعا 
للتجمّع في ساحة االعتصام وحماية الحواجز. لكن 
أكد  حميدتي،  العسكري،  المجلس  رئيس  نائب 
الخرطوم.  اعتصام  ضدّ  ليس  المجلس  أن  الثلثاء 
وأوضح »قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن 
مضيفًا  المساعدة«،  لكم  ونقدم  جانبكم  إلى  نقف 
»اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة 
إلى حين التوصل التفاق« ولكنه أكد في نفس الوقت 
عن  خروج  أي  مع  تتساهل  لن  المسلحة  القوات  أن 

القانون أو محاولة لنشر الفوضى.
وقال اللواء صلح عبد الخالق، وهو أيضًا عضو في 
المجلس العسكري االنتقالي، إن الجيش لن يستخدم 

العنف أبداً ضد المتظاهرين.
يقومون  المتظاهرين  أن  عيان  شهود  وذكر 
العوائق  وتعزيز  الطرقات  في  مؤقتة  حواجز  ببناء 
الهدف  إن  المعتصمين  أحد  وقال  الموضوعة. 
مؤكدًا  المتظاهرين،  حماية  هو  الحواجز  تلك  من 
حكم  إلى  التوصل  حين  إلى  يتحركوا  لن  أنهم 
مدني. ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني 
آخرون  فيما جلس  العسكريين،  لمراقبة  المباشرة 
وأيدت  السودانية.  األعلم  حاملين  الحواجز  على 
دواًل  لكن  المتظاهرين،  مطالب  غربية  حكومات 
العسكري،  للمجلس  الدعم  قدمت  خليجية  عربية 
المجلس  منح  إلى  إفريقية  دول  دعت  بينما 
السلطة  تسليم  قبل  الوقت  من  مزيدًا  العسكري 

للمدنيين.

رفض استئناف الدراسة
بيان  السودانيين« في  المهنيين  أكد »تجمع  كما 
العالي  التعليم  وزارة  قرار  رفضه  األربعاء  أمس 
بالجامعات،  الدارسة  استئناف  العلمي  والبحث 
والذي جاء بعد دعوة المجلس العسكري االنتقالي 
حياتهم  إلى  بالعودة  للمعتصمين  السودان  في 

الطبيعية.
وزارة  أصدرته  الذي  القرار  إن  التجمع  وقال 
المجلس  من  طلب  على  بناء  جاء  العالي،  التعليم 
العسكري االنتقالي، مشيرًا إلى أن وظيفة الجيش 
وأضاف  والخارجي.  الداخلي  األمن  بسط  هي 
السودانيين«  الطلب  »تجمع  باسم  بيان  في 
المجلس  اختصاص  من  ليس  القرار  »هذا  أن 
األمن  بسط  في  الجيش  فوظيفة  العسكري، 
مؤسسة  فهي  الجامعة  أما  والخارجي.  الداخلي 
هذا  ندين  ولذا  عسكرية،  لوحدة  تتبع  ال  مدنية 
بالسيادة  نادت  التي  ثورتنا  بحق  المهين  القرار 
المدنية  الخدمة  في  العساكر  تغول  ومنع  المدنية 
ومؤسساتها. الجامعة جامعة حرة وليس من شأن 
العسكر بزيه الرسمى حتى دخول حرمها«. وأضاف 
أنه  السودانية يؤكدون  الجامعات  أن طلبة  البيان 
»ال استمرارية في السلم التعليمي دون حل جهاز 
األمن المهدد لحياة الطلب، والوحدات الجهادية، 
ثبت  وكل من  الكليات  وعمداء  الجامعات  ومديري 
تورطه مع النظام السابق وحل جميع االتحادات«. 
ستكون  للعسكر  وقفتنا  أن  »نؤكد  البيان،  وأشار 
مسمومًا  خنجرًا  سنكون  النار،  خط  على  طويلة 
للسلطة،  وحبهم  وعنجهيتهم  استبدادهم  أمام 
الرسمي  الناطق  الكباشي  قرار  بشدة  وننكر 
فهذه  المتاريس،  بإزالة  العسكري  المجلس  باسم 
المتاريس لم يصنعها جندك وعسكرك يا كباشي، 
بل صنعناها بدماء إخوة لنا وستظل إلى القصاص 
المال  وسارقي  المجرمين  ومحاسبة  القتلة  من 

العام«.
في  مشاركتهم  السودانيون  الطلبة  وأكد 
»ردًا  الخميس  اليوم  الثوري«،  التصعيد  »موكب 

على تغول العسكر«.

الخرطوم ــ وكاالت
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<   نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي<  معتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسّلحة في الخرطوم 

تبدأ اليوم الخميس في سل بالمغرب محاكمة المتهمين 
بقتل شابتين اسكندنافيتين بقطع رأسيهما في ديسمبر 
على جبال األطلس بعد إدعاء انتمائهم لتنظيم »داعش«، 

إلى جانب حوالى عشرين مشتبهًا بهم آخرين.
الطالبة  يسبرسن«  فستيراغر  »لويزا  وتعرّضت 
وصديقتها  عامًا   24 العمر  من  البالغة  الدنماركية 
النرويجية »مارن أوالند«، 28 عامًا، للذبح وقطع الرأس 
ليل 16 إلى 17 ديسمبر في نقطة معزولة في األطلس 

الكبير حيث كانتا تخيّمان.
التابعة  الجنائية  الدائرة  أمام  متهمًا   24 ويمثل 
لمحكمة االستئناف في سل لتهم تتراوح بين »اإلشادة 
أشخاص«  حياة  على  المتعمد  و»االعتداء  باإلرهاب« 
و»تشكيل عصابة إرهابية« إثر هذه الجريمة التي هزت 

المغرب والنرويج والدنمارك.
حكم  نظريًا  بالجريمة  مباشرة  الضالعون  ويواجه 
عائلتا  تحضر  لن  المغربية،  للسلطات  ووفقا  اإلعدام. 
الضحيتين ومحاموهما المحاكمة، كما ال تشكلن طرفًا 
مدنيًا فيها. وكانت الشابتان مولعتين بالطبيعة وتتابعان 
دروسًا في السياحة في جامعة بو في النرويج، وسافرتا 

معًا إلى المغرب في عطلة عيد الميلد.
توبقال  قمة  سفح  عند  الطالبتين  رحلة  وانتهت 
إفريقيا في سلسلة  قمم شمال  أعلى  بالثلوج،  المغطاة 
عن  كيلومترًا   80 مسافة  على  الكبير،  األطلس  جبال 

مراكش، عاصمة المغرب السياحية.

»أعداء اهلل«
وبعد اكتشاف الجثتين، لزمت السلطات المغربية بداية 
الحذر، متحدثًة باقتضاب عن »عمل إجرامي« و»آثار عنف 
بسلح أبيض« على عنقي الضحيتين. لكن مسار القضية 
تغير بعد نشر فيديو لعملية قطع رأس إحدى الشابتين 
على مواقع التواصل االجتماعي، وقد صورها أحد القتلة 

بواسطة هاتف محمول.
عن  العنف  الشديد  الفيديو  في  القتلة  أحد  وتحدث 

»أعداء اهلل« و»االنتقام« من أجل »اإلخوة« في سورية.
وانتشرت صور القتل على اإلنترنت، وقررت الشرطة 
الدنماركية ملحقة 14 شخصًا للشتباه بقيامهم ببّث 

الفيديو على مواقع التواصل.
وفي أعقاب ذلك، نشر فيديو آخر يظهر فيه األشخاص 
تنظيم  زعيم  يبايعون  القتلة  بأنهم  يشتبه  الذين 

»داعش« أبو بكر البغدادي وخلفهم راية التنظيم.
ومنذ اكتشاف الجثتين، بدأت الشرطة ملحقة القتلة. 
وسرعان ما أوقف مشتبه به في إحدى ضواحي مراكش، 
كانوا  آخرين  ثلثة  على  القبض  ألقي  أيام  ثلثة  وبعد 

يحاولون مغادرة المدينة في حافلة.
عامًا،  و33   25 بين  بهم  المشتبه  أعمار  وتتراوح 
جميعهم كانوا يعيشون في أحياء محرومة من مراكش 
وصفهم  وقد  االجتماعي.  الضيق  من  يعانون  حيث 
المحققون بأنهم يتحدرون من أوساط فقيرة ومستواهم 
أعمال  من  »يعتاشون  وكانوا  جدًا«  »متدنٍ  التعليمي 
بسيطة«، بحسب المحققين. ويصفهم أقرباؤهم بأنهم 
اعتنقوا السلفية حديثا. وبحسب المحققين، فإن »خليتهم 
اإلرهابية« التي تستلهم إيديولوجية تنظيم »داعش«، 
التنظيم في  لعمليات  قادة  لم تكن على »تواصل« مع 
يعلن  لم  »داعش«  تنظيم  أن  كما  والعراق.  سورية 

مسؤوليته عن عمليتهم.

إسباني سويسري متطرف
ويعتقد أن قائد الخلية هو عبد الصمد الجود، وهو بائع 
»أميرًا«  رفاقه  أعلنه  عامًا   25 العمر  من  يبلغ  متجول 
الذين  اآلخرون  العشرون  الموقوفون  ويحاكم  عليهم. 

يمثلون في سل لصلتهم بالقتلة.
إسباني  وهو  غويرفوس  زولر  كيفن  بينهم  ومن 
سويسري يعيش في المغرب، ويعتقد أنه درّب المشتبه 
الرئيسيين على استخدام تطبيق مشّفر للتراسل،  بهم 
آخرين،  تجنيد  في  وشارك  النار«  إطلق  على  و»دربهم 

بحسب المحققين.
في  التحقيق  قاضي  أمام  ببراءته  غويرفوس  ودفع 
حوكم  السائحتين،  مقتل  أعقاب  وفي  اإلرهاب.  قضايا 
مواطن سويسري آخر بشكل منفصل وحكم عليه بالسجن 
عشر سنوات في منتصف إبريل إلدانته بـ»تشكيل عصابة 

إرهابية« ولعلقاته بشبكة متطرفين أخرى.
وبقيت المملكة حتى العام الماضي بمنأى عن أعمال 
العنف المرتبطة بتنظيم »داعش«، لكنها شهدت سابقًا 
هجمات وتفجيرات في الدار البيضاء في 2003، تسببت 
بمقتل 33 شخصًا، واعتداء في مراكش عام 2011، قتل 

فيه 17 شخصًا.
وأطلقت على اإلنترنت عرائض تطالب بحكم اإلعدام 
أحكام  تزال  وال  االسكندنافيتين.  الشابتين  قاتلي  على 
منذ  مجمد  تنفيذها  لكنّ  المغرب،  في  تصدر  اإلعدام 

1993، ويدور نقاش حول إلغاء هذه العقوبة.

محاكمة 24 في املغرب لقتل سائحتني اسكندنافيتني

قال:  المطلوب الجهاد وليس تحقيق النصر

الظهور الثاني للبغدادي يدحض مزاعم مقتله في مرحلة ما بعد سقوط »الخالفة«
ال يزال أبوبكر البغدادي الذي ظهر اإلثنين للمرة 
تنظيم  بثه  فيديو  في  سنوات  خمس  منذ  األولى 
في  المطلوبين  كبار  قائمة  رأس  على  »داعش«، 
التي  »الخلفة«  دولة  خسر  بعدما  حتى  العالم، 
أقامها على أراٍض بين سورية والعراق تفوق 240 

ألف كلم مربع.
وفي الفيديو الذي بلغت مدته 18 دقيقة، ظهر 
األطراف،  ومحناة  بيضاء  طويلة  بلحية  البغدادي 
األرض  ويفترش  رأسه،  على  أسود  منديًل  واضعًا 
ومتحدثًا  وجوههم،  أخفيت  آخرين  جانب  إلى 

بنبرة بطيئة.
فيها  يظهر  التي  األولى  المرة  هي  وهذه 
 2014 يوليو  في  العلني  ظهوره  بعد  البغدادي، 
غرب  في  الكبير  النوري  جامع  في  الصلة  أثناء 
وتقديمه  »الخلفة«  إعلنه  بعد  وذلك  الموصل، 

لنفسه كـ»أمير المؤمنين«.
في  ظهورين  سجل  البغدادي  فإن  وبالتالي، 
بعد  والثاني  »الخلفة«،  إلعلن  األول  تاريخه، 
آخر  من  »داعش«  تنظيم  دحر  بعد  انتهائها، 

جيوبه في منطقة الباغوز في شرق سورية.
بل  منبر،  من  ليس  المرة  هذه  ظهوره  ولكن 
يعد  لم  فيما  الصحراء،  كهوف  في  مخبئه  من 
تنظيمه سوى مجموعة متفرقة من الخليا السرية 
في  إرهابية  هجمات  عن  مسؤوليتها  تعلن  التي 
على  الهجوم  وآخرها  العالم،  من  مختلفة  مناطق 
فنادق في عاصمة سيرالنكا  ثلث كنائس وثلثة 
قبل نحو أسبوعين، مما أدى لمقتل أكثر من 250 

شخصًا، بينهم 42 أجنبيًا.
ما  وقت  في  يتحكم  البغدادي  كان  وبعدما 
أراٍض  امتداد  على  شخص  مليين  سبعة  بمصير 
شاسعة في سورية وما يقارب ثلث مساحة العراق، 
عاجزين  مشتتين  مسلحين  إال  اليوم  يقود  ال 
تأكيده  رغم  وجوده،  مكان  معرفة  عن  بأنفسهم 
التي  سريلنكا  اعتداءات  إلى  الفيديو  في  تطرقه 

تنظيمه. تبناها 
يهدف  البغدادي  أن  األمنيون  الخبراء  واتفق 
من وراء ظهوره إلى بث الثقة في نفوس مؤيديه، 
تمكن  لو  حتى  بأفكاره  باٍق  التنظيم  أن  والزعم 
واضحًا  بدا  ما  وهو  تصفيته،  من  األميركيون 
من  المطلوب  أن  إلى  التسجيل  في  إشارته  من 
تحقيق  وليس  الجهاد،  تكليف  تنفيذ  هو  التنظيم 

النصر بالضرورة.

دائرة صغيرة من المقربين
السكري  مرض  من  يعاني  الذي  البغدادي  ونجا 
على  واحدة  مرة  وأصيب  عدة  جوية  هجمات  من 
كثيرة  شائعات   2014 العام  منذ  وسرت  األقل. 
أحيانًا  لقب  إنه  حتى  تأكيدها،  يتم  لم  مقتله  عن 

بـ»الشبح«.
هشام  اإلرهابية  بالحركات  الخبير  ويقول 
أشخاص  بثلثة  »محاط  البغدادي  إن  الهاشمي 
فقط، أخوه جمعة وهو أكبر منه، وسائقه وحارسه 
يعرفه  الذي  الجبوري  عبداللطيف  الشخصي 
الكردي«.  سعود  بريده  وساعي  طفولته،  منذ 
الشام  بادية  منطقة  في  جميعهم  هؤالء  ويوجد 
إلى  سورية  وسط  من  الممتدة  الصحراوية 

الحدود العراقية.

يوليو  مطلع  في  العراقية  االستخبارات  وأعلنت 
البدري في  البغدادي حذيفة  الماضي، مقتل نجل 
أصابت  روسية  موجهة  صواريخ  بثلثة  سورية 
دعاية  أكد جهاز  وقد  بداخلها.  كان  التي  المغارة 

التنظيم مقتل حذيفة.
كانت  التي  الديمقراطية  سورية  قوات  لكن 
تقاتل في شرق سورية، أكدت في مناسبات عدة 

في  البغدادي  وجود  عن  معلومات  أي  وجود  عدم 
سورية.

»غير المع لكنه دؤوب«
ومنذ ظهوره في الموصل، لم يتوجه البغدادي 
صوتية  تسجيلت  خلل  من  إال  أنصاره  إلى 
وهي  المتطرف،  التنظيم  دعاية  وسيلة  تنشرها 

بعيدة كل البعد عن أشرطة الفيديو التي كان بن 
الدن يبثها بانتظام ويصور نفسه فيها في ساحة 

معركة أو داخل مسجد.
إلى  للبغدادي  صوتي  تسجيل  آخر  ويعود 
إعلن  من  أشهر  ثمانية  بعد   ،2018 أغسطس 
وطرد  »داعش«  تنظيم  على  »النصر«  العراق 

مقاتليه من مدينة الموصل.
أمارا في فيلم وثائقي  وتذكر الصحفية صوفيا 
إبراهيم  الحقيقي  اسمه  أن  البغدادي  عن  أعدته 
عواد البدري، مشيرة إلى أنه كان »انطوائيًا وغير 

واثق من نفسه«.
انطباعًا  »يعطي  البغدادي  أن  إلى  أمارا  وتشير 
بأنه رجل غير المع، لكنه صبور ودؤوب«. وتضيف 
يريد  ما  حول  جدًا  واضحة  رؤية  لديه  أن  »بدا 

والتنظيم الذي يريد تأسيسه«.
الواقع  بوكا  سجن  إلى  البغدادي  دخول  وكان 
الحدود  من  الكيلومترات  عشرات  بعد  على 
حياته.  في  حاسمة  نقطة  العراقية–الكويتية، 
لدى  شكل  كان  الذي  البغدادي،  اعتقل  فقد 
2003 مجموعة إسلمية  العام  العراق في  اجتياح 
 ،2004 فبراير  في  محدود،  تأثير  ذات  متشددة 
 20 من  أكثر  يؤوي  كان  الذي  بوكا  سجن  وأودع 

ألف معتقل.
حزب  قادة  من  معتقلين  يضم  السجن  وكان 
سنة،  ومتشددين  حسين  صدام  عهد  في  البعث 
وقد  الجهاد«.  »جامعة  إلى  بعد  ما  في  وتحول 
أدرك الجيش العراقي بعد عشر سنوات أنه يواجه 
قادته السابقين من حقبة صدام، والذين انتقلوا 

إلى صفوف تنظيم »داعش«.
أن  أمارا  توضح  البغدادي،  اعتقال  فترة  وعن 

الجميع »أدركوا تدريجيًا أن هذا الشخص الخجول 
في  استراتيجيًا  عقًل  أصبح  شيئًا،  يكن  لم  الذي 
لعدم   2004 النهاية«. وبعد إطلقه في ديسمبر 
وجود أدلة كافية ضده، بايع البغدادي أبو مصعب 
المقاتلين  الذي كان يقود مجموعة من  الزرقاوي 
السنة تابعة لتنظيم القاعدة. وفي أكتوبر 2005، 
»أبو  قتلت  قواتها  أن  المتحدة  الواليات  أعلنت 
البغدادي  أن  يعتقد  دعاء«، وهو اسم حركي كان 

يستخدمه.
لكن تبين أن هذا األمر لم يكن صحيحًا، وذلك 
»دولة  مسؤولية  تسلم  البغدادي  أن  إعلن  بعد 
مقتل  بعد   ،2010 مايو  في  اإلسلمية«  العراق 
أيوب  أبو  ومساعده  البغدادي  عمر  أبو  زعيمها 
السورية– الحدود  عند  جوية  غارة  في  المصري 
تعزيز  من  ذلك  بعد  البغدادي  وتمكن  العراقية. 
وتحت  العراق.  في  المتشددين  المقاتلين  موقع 
صفوفها،  تنظيم  المجموعة  هذه  أعادت  قيادته، 
»الدولة  تنظيم  إلى   2013 العام  في  وتحولت 
استغلوا  بعدما  والشام«،  العراق  في  اإلسلمية 
النزاع في سورية المجاورة إلحياء دعوات الجهاد، 
في  العراق  في  الواسع  هجومهم  يشنوا  أن  قبل 

التالية. السنة 
وحتى اليوم، ورغم الهزيمة الكبيرة في العراق، 
وإعلن القضاء على »الخلفة« في سورية، ال يزال 
عناصر تنظيم »داعش« يتبنون اعتداءات في كل 
مباشرة  لهم صلة  يكن  لم  لو  العالم، حتى  أنحاء 
اقتنعوا بأفكار زعيم  بها وذلك بزعم أن منفذيها 
التنظيم الذي يرى بعض المحللين أن ظهوره قد 
ودول  المتحدة  الواليات  توعد  مع  األخير  يكون 

عدة تكثيف ملحقته.



اقتصاد

كالم في األرقام

إجمالي قيمة اتفاقيات جرى 
توقيعها خالل قمة مبادرة 

الحزام والطريق بالصين

مليار دوالر

قالوا

08

قال محمد بن شتوان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط )أجوكو( إن 
الشركة تنتج 304 آالف برميل من الخام يوميا.

وأضاف بن شتوان، في تصريحات لوكالة »رويترز« أن اإلنتاج سيرتفع إلى 350 
ألف برميل يوميا بعد إتمام مشروعات جديدة مثل تحسين إمدادات الكهرباء، في 

إطار خطة بدأ العمل عليها منذ ما يزيد عن العام.
وسجلت  الكهرباء.  مشكالت  بينها  من  ألسباب  تقلبات  أجوكو  إنتاج  ويشهد 

الشركة إنتاجا بلغ 314 ألف برميل يوميا في الشهرين السابقين.
التابعة  النفط  أمنية في أي من حقول  إنه ال توجد مشكالت  وقال بن شتوان 

للشركة. ولم تنشر المؤسسة الوطنية للنفط أرقاما حديثة عن إنتاج الخام.

»أجوكو« تنتج 304 آالف برميل نفط يوميا

المحادثات بين الواليات 
المتحدة والصين ستنتهي 
باتفاق تجاري.

كريستين الجارد
مدير عام صندوق 
النقد الدولي

64 مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3964دوالر أميركي
1.5612يورو

1.8062الجنية االسترليني
0.3724الريال السعودي
0.3802درهم إماراتي
0.2072االيوان الصيني

2019 1 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

ق
وا
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أستونيا،  في  آخرها  وكان  مستمرة،  تزال  ال  األمــوال  غسيل 
تعامل  »دانسك«  بنك  فــروع  أحد  أن  إلى  تقارير  تشير  إذ 
من  أميركي(  دوالر  مليار   225( يورو  مليار   200 حوالي  مع 

الدفعات المشبوهة حول العالم في السنوات األخيرة.
لم  األوروبي  واالتحاد  األميركية  المتحدة  الواليات  أن  بيد 
العكس  على  بل  المشكلة،  مع  للتعامل  منسق  رد  أي  يقدما 
مؤخرا  بشدة  انتقدت  األميركية  الخزانة  فدائرة  ذلك  من 
أميركية  مناطق  أربع  األوروبي بسبب وضع  االتحاد  مفوضية 
قائمة  في  العذراء  والجزر  وبورتوريكو،  ــوام،  وغ )ساموا، 
المناطق القضائية ذات »األنظمة الضعيفة في مكافحة غسيل 

األموال وتمويل اإلرهاب«.
لكن عوضا عن لوم بعضهما البعض، يتوجب على أميركا 
على  التوافق  تعزيز  أجل  من  معا  العمل  األوروبــي  واالتحاد 

كيفية التعامل مع هذه المسألة.
الثمانينات  أواخر  في  بدأ  الذي  العالم،  حول  المالي  التحرر 
المشكلة  لكن  الضريبي،  التهرب  في  كبيرة  زيادة  الى  أدى 
 11 السياسات حتى هجمات  اهتمامات صناع  لم تكن ضمن 

األموال  غسيل  بين  الرابط  عن  كشفت  والتي  سبتمبر، 
وتمويل اإلرهاب.

العليا  المحكمة  قــرار  الصادمة  العوامل  من  لكن 
مفوضية  ضد  المواطنين  اتحاد  قضية  في  األميركية 
الفيدرالية بالسماح بضخ مبالغ غير محدودة  االنتخابات 
ومنذ  بالبالد.  االنتخابات  في  المشبوهة  األمــوال  من 
هجمات روسيا على االنتخابات الرئاسية األميركية العام 

2016، أصبح غسيل األموال مجددا قضية أمن قومي.
لكنها  الروسية،  للتدخالت  أوروبا كذلك  لقد تعرضت 
المتحدة  الواليات  عن  مختلفة  مشاكل  أيضا  تواجه 
ــي  األوروب المصرفي  النظام  ألن  ونظرا  األميركية، 
أن  يبدو  كاف،  بشكل  ومراقبته  تأمينه  يتم  وال  مفكك 
دائما  تدرك  ال  الشمالية  األوروبية  المالية  المؤسسات 

النشاطات غير المشروعة التي تحصل من وراء ظهرها.
وعلى النقيض، فإن النظام المصرفي األميركي يتم تأمينه 
شرعنت  ذلك  من  الرغم  على  ولكن  كامل  بشكل  ومراقبته 
واشنطن ممارسات خارج النظام المصرفي كان يجب منعها. 
لمكافحة  باتريوت  قانون   2001 العام  في  تبنت  أن  بعد 
التمويل اإلرهابي، كان يتوجب على البنوك األميركية معرفة 

عمالئها أو المخاطرة بفرض رسوم قاسية جدا عليها.
سنة  المالية  األزمة  تلت  التي  سنوات  الخمس  فترة  وفي 
2008 ، دفعت البنوك في الواليات المتحدة األميركية حوالي 
230 مليار دوالر أميركي غرامات الرتكابها مخالفات مختلفة. 
البنوك األميركية تشعر بخوف شديد من  النتيجة هي أن  إن 
الوقوع في مشاكل قانونية وعليه أسست دوائر قوية للتقيد 

وااللتزام الداخلي.
باتريوت  قانون  كان  لقد 
ــرد الــبــنــوك  ــاال فــي طـ ــع ف
من  المجهولة  الوهمية 
العالمي.  المالي  النظام 
ينطبق  أنــه  المشكلة  لكن 
فقط،  المالي  القطاع  على 
إعــفــاء  تـــم   2002 فــمــنــذ 
األحكام  العقاري من  القطاع 
المتعلق  بالقانون  الرئيسة 
بينما  األمـــــوال،  بغسيل 
من  تحصى  ال  أعــداد  توجد 
الشركات الوهمية في ويلمينغتون وديالوير وشركات محاماه 
يمكنها نقل األموال تحت حماية سرية العالقة بين المحامي 

والعميل.
تقدر  حيث  القانونية  الثغرات  لتلك  عميقة  أبعاد  توجد 
وزارة الخزانة األميركية أنه يتم غسيل مبلغ 300 مليار دوالر 
فإنه يوجد   2018 أميركي محليا كل عام، وابتداء من يونيو 
المالية  األوراق  من  أميركي  دوالر  تريليون   1.7 قيمته  ما 
في  الموجودة  تلك  من  أكثر  أي  كايمان،  جزر  في  األميركية 

الصين )وتحتل المرتبة الثانية فقط بعد اليابان(.
بالنسبة ألوروبا، هناك قوانين مماثلة ضد غسيل األموال، 
األوروبــي  فاالتحاد  مهمة،  جوانب  من  يختلف  الوضع  لكن 
ينظر في موضوع شفافية الملكية بشكل جاد. إذ تبنى المبدأ 
وهو   2018 يونيو  في  االمــوال  لغسيل  الخامس  التوجيهي 
عن  عامه  تقارير  وجود  طلبه  بسبب  باتريوت  قانون  يتجاوز 
وليس  القطاعات  كل  في  األصــول  لجميع  المستفيد  ملكية 
فقط القطاع المصرفي، لكن الغرامات المفروضة على غسيل 

األموال محدودة لدرجة انها ال تشكل أي رادع حقيقي.
المثال  تبني  األوروبية  المالية  المؤسسات  على  يتوجب 
التجاوزات  على  قوية  رســوم  بفرض  والــبــدء  األميركي 
المصرفية، لكن المشكلة األخرى هي أن أوروبا تفتقد لوكالة 
الجرائم  مالحقة  شبكة  تشبه  األموال  غسيل  لمكافحة  قوية 

المالية األميركية.
علما  النقص  هذا  على  دليل  هي  »دانسك«  قضية  إن 
إشراف  تحت  هو  األوروبــي  االتحاد  مقره  رئيسي  كبنك  بأنه 
مراقبة  تشمل  ال  سلطته  لكن  األوروبـــي،  المركزي  البنك 
الجهة  اختصاص  من  المسألة  فهذه  األموال،  وضبط غسيل 
السلطات  تستطيع  ال  ولكن  الدنماركية  المالية  التنظيمية 
على  مستمر  اطــالع  على  تكون  أن  بالدنمارك  المصرفية 

نشاطات »دانسك« في أستونيا.
المستفيد  للمالك  السماح  وقــف  إلــى  واشنطن  تحتاج 
وزير  بإمكان  إن  هويته.  بإخفاء  األميركية  لألصول  النهائي 
الخزانة األميركي إنهاء اإلعفاء الموقت لألصول العقارية بجرة 
المحاماة  شركات  ومنع  المجهولة،  الشركات  إلغاء  لكن  قلم، 

من العمل كبنوك سيتطلب تشريعات فيدرالية.
من  والتعلم  المشاحنات،  وقف  وأوروبــا  أميركا  على  يجب 
بعضهما البعض، وإصالح العيوب الواضحة في أنظمة اإلنفاذ 
الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  العولمة  اقتصاد  ففي  لديهما، 

للتغلب على األشخاص السيئين.

* باحث في المجلس األطلسي
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

أندرس آسلوند*

غسيل األموال في الغرب

تحتاج واشنطن إلى 
وقف السماح للمالك 

المستفيد النهائي 
لألصول األميركية 

بإخفاء هويته
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خط  عــلــى  المستندية  ــادات  ــم ــت االع مــلــف  دخـــل 
إعالن  مع  طرابلس  العاصمة  في  الدائرة  االشتباكات 
شبهات  وجود  عن  طرابلس  في  المركزي  المصرف 
بها  المعمول  للمثل  لإلجراءات  امتثال  وعدم  فساد 
في االعتمادات المستندية والحواالت المباشرة، مقررا 
فرض إجراءات مشددة عند بيع النقد األجنبي لتفادي 
المصرف  لكن  مصارف،  أربعة  على  الحاالت  هــذه 
الخطوة، معتبرا  البيضاء شكك في هذه  المركزي في 
إدارتها  تقع  مصارف  يستهدف  مبرر  غير  »ابتزاز  أنها 

في بنغازي«.
أعلن  رسمي،  بيان  وفي  طرابس،  في  »المركزي« 
الدورية  والمراجعة  والفحص  التفتيش  عمليات  أن 
كشفت عن تلك المخالفات، لذلك قرر المصرف فرض 
لألغراض  األجنبي  النقد  بيع  عند  معززة  إجـــراءات 
والتنمية،  »التجارة  هي:  مصارف  أربعة  على  التجارية 

الواحة، اإلجماع العربي، الوحدة«.
المركزي  المصرف  حــدد  الماضي  سبتمبر  وفــي 
لفتح  األجنبي  النقد  الستعمال  المنظمة  الضوابط 
الحد  »يكون  أن  بينها  من  المستندية،  االعتمادات 
ماليين   3 الواحد  المستندي  االعتماد  لقيمة  األعلى 
ماليين  و5  الخدمية،  لالعتمادات  يعادله  ما  أو  دوالر 
ماليين  و10  التجارية،  لألنشطة  يعادلها  ما  أو  دوالر 

دوالر أو ما يعادله لألنشطة الصناعية«.
أن  اعتبر  البيضاء  في  المركزي  المصرف  لكن 
إداراتها  تقع  مصارف  استهدفت  الرقابة  ــراءات  »إج
»حرب  أنها  معتبرا  الشرقية«،  المنطقة  في  العامة 
المقصود بها مصارف بنغازي«. ووصف هذه  جهوية 
على  الحرص  ظاهرها  التي  بـ»التعسفية  ــراءات  اإلج
المال العام، وباطنها هو التعطيل واالبتزاز غير المبرر 
عواقبها  سيتحمل  نتائج  إلى  النهاية  في  يقود  الذي 

المحافظ المقال«.
البيضاء عن »فساد استشرى  المركزي في  وتحدث 
والــحــواالت  االعــتــمــادات  ملف  فــي  اشتريت  ــم  وذم
الرقابية  األجــهــزة  تقارير  عنه  وكشفت  المباشرة 
متسائال  والمستندات«،  باألرقام  المحاسبة  كديوان 
في  المصاحبة  الرقابة  ــراءات  إجـ تتخذ  لم  »لــمــاذا 

السابق؟ ويتم اتخاذها اآلن«.
األعمال  مجال  في  ومصادر  دبلوماسيون  ويقول 
»إن المصارف ال تزال قادرة على الحصول على العملة 
الصعبة عبر مصارف أخرى لكن في خطوة جديدة قد 
يمنع المصرف المركزي في طرابلس إمكانية الحصول 

عليها تماما«.
أن  ــرز« مــن  ــت أعــدتــه »روي ــدوره، حــذر تحليل  بـ
طرابلس  العاصمة  حول  القائم  العسكري  التصعيد 
معالمها  باتت  جديدة  مصرفية  أزمة  عن  يسفر  قد 
المنطقة  في  وخاصة  البالد  أنحاء  شتى  في  تتشكل 
للجيش  العام  القائد  إن  »رويترز«  وقالت  الشرقية. 
المشير خليفة حفتر »دفع بكثير من قواته العسكرية 
نتيجة  لكن  طرابلس،  العاصمة  لمهاجمة  حملة  في 

في  تتمثل  منفصلة  معركة  تحددها  قد  الهجوم 
جنوده«.  يمول  ــواز  م مالي  نظام  عمل  استمرار 
إلى أن »لديه حكومة موازية وفرعا للمصرف  ولفتت 

المركزي«.
التمويل  يستقي  العسكري  »القائد  أن  وأوضحت 
ليبيا من مزيج من سندات غير رسمية وأموال  لشرق 
في  مصارف  من  وودائــع  روسيا  في  مطبوعة  نقدية 
الشرق، مراكما بذلك ديونا قاربت 35 مليار دينار ليبي 

)25.18 مليار دوالر( خارج النظام المصرفي الرسمي«.
ومصادر  دبلوماسيين  عــن  ــرز«  ــت »روي ونقلت 

تكون  ربما  تلك  الدعم  مصادر  »إن  قولهم  مصرفية 
المركزي  المصرف  اتخاذ  مع  لالنتهاء  طريقها  في 
من  البالد  إيــرادات  على  يسيطر  الذي  طرابلس،  في 
في  المصارف  عمليات  من  للحد  خطوات  الطاقة، 

الشرق«.
صعوبة  وجــدت  المصارف  »تلك  أن  ــوا  وأضــاف
األدنى  بالحد  للوفاء  الماضية  القليلة  األشهر  في 
المصرف  يعطي  قد  ما  وهــو  ــداع،  اإليـ لمتطلبات 
وزراء  رئيس  مع  المتحالف  طرابلس  في  المركزي 
حصولها  لمنع  ذريعة  السراج  فائز  طرابلس  حكومة 

شؤون  محللي  كبيرة  وقالت  الصعبة«.  العملة  على 
ليبيا في مجموعة األزمات الدولية، كلوديا غازيني إن 
»ثمة أزمة مصرفية تلوح في األفق قد تقوض قدرات 
سلطات شرق ليبيا على تمويل نفسها في المستقبل 
بالفعل  تتشكل  كانت  »األزمة  أن  وأضافت  القريب«. 

قبل اندالع الحرب«.

خيارات قليلة
يغلق  أن  »رويترز«  وفق  الدبلوماسيون،  يتوقع  وال 
الصديق  طرابلس  في  المركزي  المصرف  محافظ 
ذلك  يمثله  قد  لما  كلية  ليبيا  شرق  »مصارف  الكبير 
»المصارف  ألن  الغرب«  مصارف  على  خطورة  من 
مالية  بتدفقات  والشرق  الغرب  في  تعمل  نفسها 
كلما  أنه  يخشون  لكنهم  بينها«.  التمييز  يصعب 
المصرفين  توحيد  صعوبة  زادت  الصراع  أمد  طال 

المركزيين وسداد الديون.
وقال حسني بي لـ»رويترز«: »إن ديون الغرب تبلغ 
والدين  العجز  بإجمالي  يصل  مما  دينار،  مليار   68
التزامات  منها  دينار،  مليار   130 إلى  ليبيا  في  العام 

حكومية غير مسددة مثل التأمينات االجتماعية«.

انعكاسات  من  تحذيرات  الدولي  النقد  صندوق  أطلق 
العقوبات االميركية على إيران واالضطرابات السياسية 
استقرار  عدم  مع  المترافقة  المنطقة  في  والعسكرية 
أن  معتبرا  االقليمي،  النمو  تباطؤ  على  النفط  أسعار 
وضعف  النفط  أسعار  توقعات  تكتنف  التي  الضبابية 
من  مزيدا  يفرضان  العالمية  االقتصادية  ــاع  األوض
األوسط  الشرق  في  النفط  مصدري  على  الضغوط 

لتعميق اإلصالحات وتعزيز خلق الوظائف.
في  االقليمي  االقتصاد  آفاق  حول  تقرير  أحدث  وفي 
أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  تضم  التي  المنطقة 
وباكستان وأفغانستان، اعتبر صندوق النقد أن التوقعات 
بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة تظللها درجات 
والنمو  باالضطرابات  مدفوعة  اليقين،  عدم  من  عالية 
قد  اليقين  عدم  أن  إلى  مشيرا  المحدود،  االقتصادي 
في  مخاطر  وجــود  بشأن  المستثمرين  مخاوف  يزيد 
المنطقة برمتها، مما قد يؤدي إلى خروج هروب أموال 

ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط.
في  النمو  يبلغ  أن  الصندوق  توقع  عــام،  وبشكل 
المنطقة كلها 1,3% هذا العام مقارنة بـ 1.4% العام 
 .2020 في   %3.2 إلى  ليقفز  يعود  أن  على  الماضي، 
وبينها  للنفط  المصدرة  الدول  اقتصادات  تنمو  وأن 
 %0,4 بنسبة  الست،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
الماضي،  العام   0,6 بلغت  بعدما   ،2019 في  فقط 
العمل  الحكومي وبدء  مدعوما بشكل رئيسي باإلنفاق 
في  والتطورات  التحتية  البنية  مشروعات  بعض  في 
بعد  المنطقة  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  صاحبة  ــران  إي
اقتصادات  تنمو  أن  يتوقع  المقابل،  في  السعودية. 
الدول المستوردة للنفط بنحو 3,6% هذا العام، مقارنة 

بـ4,2 في 2018.
وفيما أشار التقرير إلى انكماش اقتصادي متوقع في 
في   %6 بنسبة  االنكماش  إلى  االقتصاد  يقود  إيران 
المتوقع  العام 2018، فيما من  بـ3.9 في  إيران مقابل 
 %2.3 إلى  قليال  للجزائر  االقتصادي  النمو  يتسارع  أن 
بينما  والغاز،  النفط  إنتاج  ارتفاع  بفضل   %2.1 من 

 %0.6 2.8% من  إلى  أكبر  العراق بشكل  نمو  سيزيد 
العام الماضي.

االوسط  الشرق  إدارة  مدير  أزعــور،  جهاد  وأوضح 
وآسيا الوسطى أن نسبة الـ 6% تم تحديدها قبل أن 
وتلغي  إيران  على  العقوبات  المتحدة  الواليات  تشدد 
اإليراني  النفط  لدول الستيراد  التي منحتها  اإلعفاءات 
بدءا من الشهر المقبل. وقال إن»النمو السلبي بنسبة 
الثانية  للسنة  انكماشا  ستواجه  إيران  أن  يعني   %6

على التوالي«.
منطقة  في  للنفط  المستوردة  للدول  وبالنسبة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، 
الحدود  من  كثيرا  أعلى  العام  الدين  معدالت  مازالت 
من   %80 تتجاوز  إذ  الناشئة،  لالقتصادات  القصوى 

ولبنان  واألردن  مصر  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
البنية  لتطوير  المالي  الحيز  يضيق  مما  والــســودان، 
شبكة  وبناء  والتعليم  الصحة  في  واالستثمار  التحتية 
أمان مستدامة. وقال الصندوق »جهود ضبط األوضاع 
المالية بحاجة إلى تكثيف إعادة بناء مصدات الصدمات 
التركيز  صوب  مناسب  بشكل  موجهة  تكون  أن  على 

على ضبط مالي ال يؤثر سلبا على النمو«.
لكن الصندوق قال إن التوترات االجتماعية المتزايدة 
وأعباء  النمو  تراجع  خلفية  على  الــدول  بعض  في 
االقتصاد  صعيد  على  االستقرار  تهدد  قد  اإلصالحات 

الكلي وربما تؤجج صراعات.
العالية  والمستويات  البطيئة،  والفساد، واإلصالحات 

من الديون، والتقليات المستمرة في أسعار النفط.
الشرق  في  النفط  مصدري  النقد  صندوق  وحــث 
على  وباكستان  وأفغانستان  أفريقيا  وشمال  األوسط 
استئناف الضبط المالي إلعادة بناء ممتصات الصدمات 
موارد  لتنويع  الهيكلية  اإلصالحات  وتوسيع  وتعميق 
االقتصادات. وأضاف التقرير »أصبح هذا هذا مطلبا أشد 
إلحاحا نظرا لنتائج النمو األقل فاعلية بسبب بطء ضبط 
وبخاصة  مرتفعة  تظل  التي  والبطالة  المالية  األوضاع 

بين الشبان«.
وقال أزعور إن االصالحات يجب أن تتم بشكل عاجل 
حد  على  له  والمستوردة  النفط  المصدرة  الدول  في 
المهم  من  المصدرين،  إلى  »بالنسبة  وأوضح  سواء. 
هشاشة  ظل  في  النفط  على  اعتمادا  أقل  يكونوا  أن 
أسعاره، وأن ينوعوا اقتصاداتهم بعيدا عن النفط من 
على  قــادرة  النفطي  غير  النمو  من  مرحلة  بلوغ  أجل 

تحفيز االقتصاد«.
وذكر أن اإلصالحات مهمة للدول المستوردة للنفط 
لكي تواجه ارتفاع مستويات الديون لديها والتي بلغت 
وهو  عام  بشكل  المحلي  الناتج  من   %80 من  أكثر 
مستوى عال جدا. واعتبر المسؤول في صندوق النقد أن 
االصالحات يجب أن يكون هدفها خلق اقتصادات قادرة 
على توفير الوظائف وتخفيف الديون. وحث على توفير 
25 مليون وظيفة خالل السنوات الخمس المقبلة، بينها 
خمسة ماليين في دول الخليج، إذا أرادت إبقاء معدالت 

البطالة عند مستوياتها المرتفعة أصال.

صندوق النقد يحذر من تباطؤ النمو اإلقليمي وهروب األموال

»االعتمادات املستندية« تفتح جبهة صراع في »املركزي« املنقسم

وسط توقعات بارتفاع النمو إلى 3.2% في 2020

عقوبات على 4 مصارف.. واتهامات بـ »حرب جهوية«

واشنطن - وكاالت

القاهرة ــ  الوسط

إيران ستواجه انكماشا
للسنة الثانية على التوالي

محللون: كلما طال أمد الصراع 
زادت صعوبة توحيد إدارة 

المصرف المركزي وسداد الديون

حسني بي: 130 مليار دينار
إجمالي العجز والدين العام

في ليبيا 

 < مقر المصرف المركزي بطرابلس

< مقر  صندوق النقد الدولي في واشنطن



الخامس،  العاصمة طرابلس أسبوعها  مع دخول حرب 
من  لهجمات  تتعرض  النفطية  المنشآت  بعض  بدأت 
عن  اإلعــان  مع  تزامن  ما  وهو  مجهولين،  مسلحين 
الخام ومشتقاته بنسبة  النفط  إيرادات مبيعات  ارتفاع 

.%=20
الماضي  األســبــوع  خــال  مسلحون  اقتحم  فقد 
»مهبط طائرات تابعا لمؤسسة النفط واستولوا عليه، 
واستخدموا بعض السفن الحربية والعسكرية للموانئ 
عبرت  التي  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وفق  النفطية«، 
النفطية  المنشآت  استخدام  ورفضها  »إدانتها  عن 

ألغراض عسكرية أو سياسية«.
إنها  المؤسسة  قالت  السبت،  مساء  بيان  وفــي 
بالسدرة  الطائرات  مهبط  على  االستياء  شهدت 
ميناء  ودخــول  عسكرية،  ألغــراض  استخدامه  بهدف 
تابعة  ــوارب  قـ على  االســتــيــاء  ومــحــاولــة  ــســدرة  ال
حربية  »سفنا  أن  مؤكدة  للنفط«،  الوطنية  للمؤسسة 
رست في ميناء رأس النوف واستخدامه من قبل عدد 
المؤسسة  وشــددت  الليبية«.  العسكرية  السفن  من 
أخطرت  أنها  إلى  الفتة  وحيادها«،  »استقاليتها  على 
القانونية  الخطوات  كافة  سيتخذ  الذي  العام  النائب 

الازمة لحماية الموظفين والمنشآت.
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
المهندس مصطفى صنع اهلل، قال إنه »ال يمكن لهذا 
يمثل  والــذي  المسؤول  وغير  المشروع  غير  التصرف 
وأضاف  يستمر«.  أن  المدنية  لمهمتنا  صارخا  انتهاكا 
للخطر،  العاملين  حياة  تعرض  األعمال  هذه  »مثل  أن 
الحفاظ  على  قدرتنا  من  وتقلل  شركائنا،  ثقة  وتزعزع 

على استمرار عملياتنا«.
المؤسسة استنكرت ما وصفته بـ»المحاوالت الرامية 
عسكرية«،  ألهداف  ومنشآتها  معداتها  استخدام  إلى 
الحياة  شريان  بمثابة  تعد  »المؤسسة  أن  إلى  الفتة 
من  شكل  أي  من  حمايتها  ويجب  الليبي  لاقتصاد 
أعلنت  حتى  يومان،  يمر  يكد  ولم  الصراع«.  أشكال 
مسحلون  شنه  هجوم  عن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
 186 المحطة  على  جي«  بي  »آر  بقذائف  مجهولون 
إلى  المؤسسة  وطمأنت  األحد.  النفطي  الشرارة  بحقل 
خال  تذكر  إصابات  أية  إلى  موظفيها  تعرض  »عدم 

هذا الهجوم، وال تأثير على اإلنتاج حتى اآلن«.
الفوري  بـ»الوقف  مطالبتها  جددت  النفط  مؤسسة 
أهم  وداخل  الباد  أرجاء  كافة  في  العدائية  لألعمال 
المنشآت الوطنية للطاقة وفي المناطق المحيطة بها«. 
ألف   300 نحو  الشرارة  لحقل  اإلنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
برميل يوميا، وتعرض في ديسمبر الماضي إلى هجوم 

قبل أن يعود للعمل في مارس.
مستمرة  االشتباكات  تزال  ال  حين  في  ذلك  يأتي 
الوفاق  حكومة  قوات  بين  طرابلس  العاصمة  جنوب 
الوطني من جهة وقوات الجيش الوطني التابع للقيادة 

وفي  يوما.   24 من  أكثر  منذ  أخرى  جهة  من  العامة 
مجلس  رئيس  دعا  االشتباكات،  الندالع  األولى  األيام 
اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
النزاعات  كل  عن  بمنأى  المؤسسة  بقاء  »ضرورة  إلى 

السياسية والعسكرية«.
بدورها، قالت شركة الخليج العربي للنفط إن القائد 
العام للجيش التابع للقيادة العامة المشير خليفة حفتر 
الشركة«،  ومواقع  بحقول  العمل  »سير  على  اطمأن 
شتوان.  بن  محمد  اإلدارة  لجنة  رئيس  مع  لقاء  خال 
التواصل  بموقع  للشركة  الرسمية  الصفحة  وحسب 
االجتماعي »فيسبوك«، فقد أكد شتوان خال لقاء مع 
المسلحة  القوات  ومؤازرة  »دعم  للجيش  العام  القائد 
نص  حسب  اإلرهاب«،  ضد  حربها  فى  الليبية  العربية 

البيان.
ومشتقاته  الخام  النفط  مبيعات  إيرادات  وارتفعت 
بالمقارنة  المنقضي  مــارس  شهر  في   %20 بنسبة 

أن  من  حــذرت  النفط  مؤسسة  لكن  فبراير،  بشهر 
خطرا  »تشكل  العاصمة  في  تــدور  التي  االشتباكات 
في  النفط  مؤسسة  وأوضحت  المؤسسة«.  إنتاج  على 
مارس من  »إيرادات شهر  أن  السبت،  لها مساء  بيان 
مبيعات النفط الخام ومشتقاته، باإلضافة إلى عائدات 
االمتياز،  عقود  من  المحصلة  ــاوات  واإلتـ الضرائب 

1.5 مليار دوالر أمريكي بزيادة تقدر بحوالي  تجاوزت 
بالشهر  مقارنة   )%20( أميركي  دوالر  مليون   270
إلى  ــرادات  اإلي ارتفاع  المؤسسة  وأرجعت  الماضي«. 
النفطي  الشرارة  حقل  عن  القاهرة  القوة  حالة  »رفع 
يوم 4 مارس، بعد انتهاء اإلغاق المسلح الذي دام 3 

أشهر بأكملها في الحقل«.
ميدلي  شــركــة  فــي  مــديــر  دروزة،  محمد  وقـــال 
»بلومبيرج«  لوكالة  تصريحات  في  أدفايزورز،  جلوبال 
االقتصادية: »الوحدة السياسية تعزز إنتاج النفط بشكل 
أن  يمكن  واالشتباكات  المستمر  القتال  بينما  منتظم، 

يعيد ليبيا بسرعة إلى أقل من مليون برميل يوميا«.
وتقول الوكالة األميركية، إن أي تعطيل لحركة سير 
الواقع غرب  الزاوية،  والشاحنات في ميناء  النقل  سفن 
العاصمة طرابلس، قد يؤدي إلى إغاق جزئي أو كلي 
 300 اإلنتاجيه  طاقته  يبلغ  الذي  النفطي  شرارة  لحقل 

ألف برميل يوميا.

اقتصاد 09

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن شحن 7500 طن حديد تسليح مختلف 
األحجام إلى الجزائر.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« أن هذه الشحنة هي الثانية إلى الجزائر في أقل من شهرين.

القريبة  الفترة  خال  شحنت  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  أن  إلى  يشار 
الماضية باخرتين محملتين بمنتجاتها إلى دولتي مصر والجزائر.

على صعيد آخر، أعلنت الشركة عن استكمال أعمال مشروع التبطين الحراري 
بفرن إعادة التسخين رقم 2 بمصنع الدرفلة على الساخن.

والعرضية  الطولية  التبريد  الحراري ألنابيب  التبطين  المشروع  وتضمن هذا 
الفرن  الرضية  الحرارية  الخرسانة  وصب  الحراري،  الطوب  وبناء  والعمودية، 

وعديد االعمال األخرى.

ليبيا تصدر شحنة حديد تسليح إلى الجزائر
مملوكة  صينية  بنوك  خمسة  أكبر  شهدت 
للدولة نموا متواضعا في األرباح الفصلية حيث 
دفعها صناع السياسات لزيادة اإلقراض، لكن 
استمرار  ظل  في  التوقعات  دون  ظلت  النتائج 

تأثير تباطؤ اقتصادي.
وحسب وكالة »رويترز«، فقد نما صافي ربح 
البنوك الخمسة الكبرى بالباد، وفي مقدمتها 
البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكثر من أربعة 
يناير  السنة من  ربع  عام في  قبل  عنه  بالمئة 
إلى مارس. وتأتي المكاسب في أعقاب ربع رابع 
مخيب لآلمال في 2018 عندما سجلت أربعة من 

البنوك الخمسة أضعف نمو في األرباح في أكثر 
بينما  الشركات  نشاط  تباطؤ  مع  عامين  من 
تغطية  مخصصات  كبير  بشكل  البنوك  زادت 

القروض السيئة.
االقتصاد  أن  إلى  تشير  مارس  بيانات  لكن 
ربما بدأ ينهض من كبوته، مدعوما بإجراءات 
تحفيزية مثل زيادة اإلنفاق على البنية التحتية 

وتخفيضات هائلة في ضرائب الشركات.
وأعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر 
العالم من حيث األصول، عن  بنك تجاري في 
زيادة 4.1% في الربح ليصل إلى 82.01 مليار 

يوان )12.17 مليار دوالر( في أسرع نمو للربع 
األول منذ 2014.

بنوك  أكبر  خامس  االتصاالت،  بنك  وسجل 
الصين، أسرع نمو فصلي له في خمس سنوات 
وكان  يوان.  مليار   21.07 إلى   %4.9 بارتفاع 
نموا  البنكان  يحقق  أن  يتوقعون  المحللون 
الترتيب.  على  و%5.2   %4.3 عند  األرباح  في 
وانخفضت معدالت القروض المتعثرة لدى البنك 
االتصاالت  وبنك  الصيني  والتجاري  الصناعي 
تغير  دون  واستقرت  الصيني،  الزراعي  والبنك 

يذكر لدى بنك التعمير الصيني وبنك الصين.

نمو متواضع في أرباح أكبر بنوك الصني
السعر بالدوالرنوع الخام

72.25برنت

63.82غرب تكساس

70.93دبي

71.07سلة أوبك

70.80أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء  1 مايو 2019

المتحدة  المملكة  في  السيارات  صناعة  قطاع  في  خبراء  حذر 
الثالثاء من أن إنتاج السيارات سينهار إذا خرجت بريطانيا من 
االتحاد األوروبي دون اتفاق، فيما يعاني القطاع حتى اآلن من 

تباطؤ الطلب العالمي، وفق ما نقلت وكالة »فرانس برس«.
ونشرت هيئة مصنعي وموردي السيارات دراسة حول العواقب 
المتوقعة لمختلف النتائج المحتملة لمفاوضات خروج بريطانيا من 
األوروبي  االتحاد  بريطانيا من  وأرجئ خروج  األوروبي.  االتحاد 
الذي كان مقررا في 31 مارس، إلى 31 أكتوبر، على خلفية التعثر 

السياسي في المملكة المتحدة.
بطريقة  وبروكسل  لندن  بين  المفاوضات  انتهت  ما  وإذا 
»إيجابية« مع »اتفاق مؤات وفترة انتقالية تحافظ على الوضع 
المتحدة  المملكة  السيارات في  إنتاج  يبلغ  أن  القائم«، فيمكن 
1.36 مليون هذه السنة أي اقل بالتأكيد من 2018 )1.52 مليون(، 
لكنه سيرتفع بعد ذلك ليبلغ 1.42 مليون في 2021، كما تقول 
الهيئة. أما اذا خرجت البالد من االتحاد االوروبي من دون اتفاق 
مع بروكسل، والذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية كبيرة، فان 
االنتاج سيتراجع حوالي 30% بالنسبة إلى مستوياته األخيرة، كما 
تتوقع الهيئة. وسيتراجع إلى 1.07 مليون سيارة في 2021، ليعود 

إلى مستوياته المنخفضة في منتصف الثمانينيات.
وحذر المدير العام لهيئة مصنعي وموردي السيارات، مايك 
هاويس »من أنه على الرغم من تمديد فترة المفاوضات، ال يزال 

العد التنازلي لبريكسيت مستمرا، وشبح الخروج غير مؤكد«.
وأعرب هاويس عن أسفه بالقول: »قبل بضع سنوات، انطلقت 
صناعة السيارات لدينا بطريقة جيدة إلنتاج مليوني سيارة سنويا 
عندما  اآلن  تحقيقه  المستحيل  من  أصبح  -هدف   2020 بحلول 
بلدا مستقرا وجذابا  باعتبارها  المتحدة  المملكة  تتشوه صورة 
لالستثمار«. وتعد صناعة السيارات أحد القطاعات األكثر تضررا 
األوروبي.  االتحاد  من  بريطانيا  بخروج  المحيط  الغموض  من 
المتحدة  المملكة  في  تنتج  سيارات   10 أصل  من   8 فحوالي 

مخصصة للتصدير، ونصفها إلى االتحاد األوروبي.
واتسمت أخبار القطاع في الفترة األخيرة بالعديد من اإلعالنات 
من الشركات المصنعة اليابانية التي تنشط جدا في البالد، في 

وقت يعاني اإلنتاج البريطاني من تباطؤ الطلب العالمي.
وتخلت شركة »نيسان« عن إنتاج سيارة كروس في مصنعها 
الكبير في سندرالند )شمال شرق بريطانيا(، وأعلنت هوندا عن 
إغالق مصنع سويندون )جنوب غرب بريطانيا( في 2021، حتى 
لو لم تتم اإلشارة إلى بركسيت. وفي المقابل، أعلنت شركة 
في  سوزوكي  لشريكها  جديدة  سيارة  ستصنع  أنها  تويوتا 

المملكة المتحدة.

دعت منظمة »أوكسفام« غير الحكومية المغرب إلى تحويل 
نظام الضرائب إلى »أداة لتقليص الفوارق« في المملكة حيث 
يستفيد »عدد قليل من األشخاص شديدي الثراء« من النمو.

وتحدثت المنظمة عن االمتيازات الضريبية التي تحظى بها 
الشركات المتعددة الجنسيات، مثل صانع السيارات »رونو«، 

من خالل المناطق الحرة، حسب وكالة »فرانس برس«
وأشارت »أوكسفام« إلى أن النظام الضريبي يبقى »غير 
فعال من أجل إعادة توزيع أفضل للثروات«، في وقت سيتوجب 
و3   2 يومي  الضريبي  النظام  »أسس  تقديم  الحكومة  على 

مايو«.
الحكومية في تقرير بعنوان »مغرب  المنظمة غير  وقالت 
متساو، جباية عادلة«، إن »المغرب بين الدول األكثر انعداما 
انعداما  األكثر  النصف  وضمن  افريقيا  شمال  في  للمساواة 

للمساواة في العالم«.
العشرين  األعوام  خالل  المتواصل  النمو  »ال  أن  وتابعت 
كافيين«  كانا  الفقر،  لخفض  المرتجى  التقدم  وال  األخيرة، 

لتقليص الفوارق.
ثراء  األكثر  الثالث  المغاربة  كان   2018 في  إنه  وقالت 
النقيض  4,5 مليار دوالر فيما يقبع على  »يحوزون وحدهم 
تماما 1,6 مليون شخص من أصل 35 مليون في حالة الفقر«.
وأشارت »أوكسفام« إلى قصور النظام الضريبي لتقليص 
هذه الفوارق. ولفتت إلى الضريبة على القيمة المضافة التي 
تمثل نسبة %30 من العائدات المالية ولكنها أوضحت أنها 
»ال تطبق في عدة قطاعات إما بسبب اإلعفاء أو الندراجها في 

الخانة غير النظامية«.
ولكن  المالية  العائدات  خمس  الدخل  ضريبة  وتمثل 
»العديد من دافعي الضرائب المحتملين، باألخص في القطاع 
غير النظامي ال يؤدونها«. وإذا كانت الضرائب على الشركات 

تمثل ربع العائدات، فإن »جزءا كبيرا ال يؤدونها عمليا«.
إلى  الممنوحة  االمتيازات  أيضا  »أوكسفام«  وانتقدت 
الفرنسية  آي«  إس  »بي  ومجموعة  »رونــو«،  مثل  الشركات 
)بيجو( من خالل المناطق الحرة في مقابل خلق فرص وظائف 

فقط.
قطاع  أن  في  تتلخص  المحصلة  أن  »أوكسفام«  وأكدت 
الئحة  قليلة  سنوات  غضون  في  تصدر  السيارات  صناعة 
القطاعات المصدرة أمام الفوسفات، غير أن »الدولة تكاد ال 

تتلقى أي مدخول ضريبي مباشر من هذا القطاع«.
ولفتت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى الخسائر الضريبية 
التهرب  ممارسات  »بسبب  المغربية  المملكة  تعرفها  التي 

الضريبي للشركات متعددة الجنسيات«.

انهيار إنتاج السيارات في بريطانيا
 في حال »بريكست« بال اتفاق

»أوكسفام« تنتقد أوجه قصور 
النظام الضريبي املغربي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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نتائج سارة القتصاد اليورو في الربع األول

خبير: القتال المستمر واالشتباكات 
يمكن أن يعيد ليبيا بسرعة إلى أقل 

من مليون برميل يوميا

هجمات »مجهولة« على املرافق النفطية: القتال يهدد اإلنتاج
طرابلس - الوسط

مع ارتفاع مبيعات النفط الخام بنسبة %20

حيث   ،2019 العام  مطلع  إيجابية  نتائج  اليورو  منطقة  في  االقتصاد  سجل 
البطالة في مارس كما  السنة وانخفضت  األول من  الفصل  النمو في  تسارع 

كشفت أرقام نشرت الثاثاء.
األميركية  الحمائية  التهديدات  تغذيها  التجاري  التوتر  من  أجــواء  وفي 
ــي  األوروب المكتب  ــام  أرق جــاءت  بريكست،  بشأن  المستمرة  والشكوك 

لإلحصاءات أفضل مما كان متوقعا، بحسب وكالة »فرانس برس«.
تعتمد  التي  الـ19  للدول  الخام  الناتج  إجمالي  أن  موقتة  تقديرات  وتفيد 
العام،  من  األولى  الثاثة  األشهر  في   %0,4 بنسبة  ارتفع  الواحدة  العملة 
المحللين  تتجاوز تقديرات  2018. وهي  األخير من  الفصل  2,0% في  مقابل 

الذين استجوبتهم الخدمة المالية »فاكتسيت« وتحدثوا عن 0,3 %.
والمفاجأة السارة الثانية هي تراجع البطالة في مارس الى 7,7%، مقابل 
7,8% في فبراير، وهي النسبة التي كان يتوقعها المحللون للربع األول أيضا.

سبتمبر  منذ  اليورو  منطقة  في  تسجل  التي  األدنــى  هي  النسبة  وهذه 
 2007 للعامين  المالية  األزمة  قبل  النسب  معدل  من  تقترب  وهي   .2008

و2008، وكانت %7,5.
بعد  جي«  ان  »آي  مركز  في  االقتصاديين  كبير  هوتي  فاندين  بيتر  وقال 
نشر هذه األرقام إن »المخاوف من انكماش في منطقة اليورو كانت سابقة 
لألجور  التدريجي  واالرتفاع  البطالة  »تراجع  أن  وأضاف  بالتأكيد«.  ألوانها 

يدعمان استهاك العائات بينما تبقى شروط منح االعتمادات سهلة«.

الحذر ضروري
في األسابيع األخيرة، كان يسود شعور بأن اقتصاد منطقة اليورو أقرب إلى 
السلبي. ففي التاسع من أبريل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو 

في منطقة اليورو، مشيرا إلى زيادة نسبتها 1,3% في 2019، مقابل %1.8 
العام الماضي. وفي تقديراته في يناير، توقع تراجعا أقل إلى %1,6.

إن  ايكونوميكس«  »كابيتال  مجموعة  في  المحلل  آلــن  جــاك  ــال  وق
ارتفع  األول  الفصل  في  النمو  أن  على  تدل  الثاثاء  نشرت  التي  »المعطيات 
بشكل طفيف في اسبانيا من 0,6% إلى 0,7%، وبقي على حاله في فرنسا 

والنمسا أي 0,3% وتباطأ إلى 0,2% في بلجيكا«.
أما إيطاليا ثالث اقتصاد في منطقة اليورو بعد فرنسا تماما، فقد خرجت من 
اإلنكماش في الفصل األول من 2019 وسجلت نموا نسبته 0,2% في إجمالي 
 .2018 من  والرابع  الثالث  الفصلين  في   %0,1 تراجع  بعد  الداخلي،  الناتج 

وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تواجه هذا الوضع.
والخدمات،  والصناعي  الزراعي  القطاعات،  كل  إن  اإلحصاءات  مكتب  وقال 
ساهمت في هذه الزيادة، موضحا أن الطلب الخارجي عززها بينما كان الطلب 
المنطقة لكنها  االقتصادي في  المحرك  التي تعد  ألمانيا  أما  الداخلي ضعيفا. 
تصدر إشارات ضعف مؤخرا، فلن تنشر أرقامها المتعلقة بالنمو في الربع األول 
من 2019، قبل 15 مايو. وحاليا يتوقع المحللون الذين استطلعت »فاكسيت« 

آراءهم تراجعا نسبته %0,3.
المحللون  يبدو  األول،  الفصل  في  المشجعة  المعطيات  من  الرغم  وعلى 
حذرين إن لم يكونوا متشائمين لبقية العام. وقال آلن إن »انتعاش النمو في 
االقتصاد  أن  نعتقد  زلنا  األرجح«. وأضاف »ما  لن يستمر على  اليورو  منطقة 

سيسجل نموا أكثر اعتداال في النصف الثاني«.
اليورو  منطقة  تواجه  أن  يخشى  الذي  هوتي  فان  عنه  عبر  نفسه  والرأي 
أسعار  وارتفاع  وبريكست  التجارية  التوترات  لصدمة  التصدي  في  صعوبة 

النفط. وهو يتوقع زيادة فصلية تبلغ حوالى 0,3% لبقية العام.

أفاد مسح أجرته »رويترز« أن إنتاج األحد عشر عضوا في أوبك الخاضعين 
ألهداف تقليص المعروض زاد 110 آالف برميل يوميا في أبريل مقارنة 

مع مارس، بينما تراجع إجمالي إنتاج دول المنظمة 90 ألف برميل يوميا. 
وبلغت نسبة االلتزام بتخفيضات اإلنتاج 132% مقارنة مع 145% في 

مارس.
في الوقت نفسه رجح استطاع أجرته »رويترز« أن تظل أسعار النفط 
مرتفعة هذا العام إذ من المتوقع أن يستمر شح اإلمدادات نتيجة لقرار 
الواليات المتحدة إنهاء االستثناءات الممنوحة لبعض مستوردي نفط 

إيران وأن تبقي أوبك على قيود االنتاج.
وتوقع استطاع شهري آلراء 31 اقتصاديا ومحلا أن يبلغ متوسط سعر 

برنت هذا العام 68.57 دوالر للبرميل بزيادة أكثر من 2% عن التوقعات 
في استطاع مارس البالغة 67.12 دوالر.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام األميركي الخفيف 60.23 
دوالر للبرميل هذا العام مقارنة مع 58.92 دوالر في توقعات مارس.
وقال فرانك شالنبرجر رئيس أبحاث السلع األولية في »ال.بي.بي.

دبليو«: »إنهاء اإلعفاءات األميركية إليران سيسحب بين نصف مليون 
برميل ومليون برميل يوميا من سوق النفط«.

وتابع »وفي ظل التوترات السياسية في ليبيا والفوضى في فنزويا 
سيتفاقم شح المعروض في السوق النفطية. ال شك أن أسعار النفط 

المرتفعة ستستمر«.
وارتفع النفط نحو 40% منذ بداية العام وذلك بفضل اتفاق بين 

منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا 
على خفض اإلنتاج.

وتوقع أغلبية المحللين المشاركين في االستطاع أن تمدد »أوبك« 
التخفيضات لنهاية العام ولكن في نفس الوقت ينتظرون أن تعوض 

المجموعة تراجع اإلنتاج من فنزويا وإيران.
وقال إدوارد بل من بنك اإلمارات دبي الوطني »توقعاتنا إلنتاج أوبك 

أن يرتفع في النصف الثاني من 2019 مع ماحقة األعضاء األسعار في 
صعودها لكن ذلك سيسهم في النهاية في وجود فائض معروض في 

السوق«.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت نحو 70 دوالرا للبرميل 

في الربعين الثاني والثالث من العام وأن ينخفض قليا إلى 69 دوالرا 
في نهاية العام نتيجة لزيادة اإلنتاج من الواليات المتحدة والمخاوف 

المستمرة بشأن النمو االقتصادي.
يأتي ذلك في حين ضرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لوكالة 

اإلعام الروسية أن السعودية لن تتسرع في زيادة إمدادات النفط 
لتعويض فقدان النفط اإليراني بسبب العقوبات األميركية، وأنها ستتقيد 

باالتفاق العالمي لخفض اإلنتاج، والذي قد يتقرر تمديده لنهاية 2019.
وقررت الواليات المتحدة األسبوع الماضي عدم تجديد إعفاءات 

العقوبات المفروضة على إيران، والتي منحتها العام الماضي لعدد من 
مشتري النفط من طهران، متبعة نهجا أكثر تشددا مما كان متوقعا. 

وارتفعت أسعار النفط على خلفية المخاوف من مزيد من الشح في السوق.

توقعات بـ68.57 دوالر  متوسط 
سعر  برنت هذا العام

 < منشآت في حقل الشرارة النفطي

سيارات رينو في ميناء طنجة المغربي

< مقر  البنك المركزي األوروبي في مدينة فرانكفورت األلمانية

 مطلوب صورة لمصنع تجميع سيارات
 رينو في المغرب أو ميناء مغربي وبه
سيارات للتصدير
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