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إنهم يبحثون عن البغدادي في ليبيا
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تفاؤل

فضاء

طلبت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب من الكونغرس زيادة إنفاق إدارة 

الطيران والفضاء )ناسا( العام المقبل 
بمقدار 1.6 مليار دوالر من أجل الوفاء 
بالهدف العاجل بعودة األميركيين إلى 
سطح القمر بحلول العام 2024. يأتي 
طلب زيادة اإلنفاق بعد قرابة شهرين 

من إعالن مايك بنس نائب الرئيس 
األميركي هدف »ناسا« تقليص المدة 
الزمنية إلعادة رواد الفضاء إلى سطح 

القمر، ألول مرة منذ العام 1972، بواقع 
أربع سنوات.

قالت منظمة الدول المنتجة للنفط 
»أوبك« إن الطلب العالمي على نفطها 
سيرتفع عما كان متوقعًا هذا العام، مع 

تباطؤ نمو المعروض من المنافسين 
ومن بينهم منتجو النفط الصخري 

في الواليات المتحدة، مشيرة إلى أن 
المعروض سيشح في السوق إذا امتنعت 

عن زيادة اإلنتاج.. لكن المنظمة قالت 
في تقريرها الشهري إن إنتاجها انخفض 

قلياًل في أبريل، إذ زادت العقوبات 
األميركية على إيران من تأثير اتفاق كبح 

اإلمدادات الذي تقوده »أوبك«.

مليار 60
دوالر

قيمة السلع األميركية التي قررت الصين 
فرض رسوم عليها.

نفط

محليات

تمويل

قريبا في ليبيا
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هاني سالمة: 
اآليات القرآنية

 ليست مقحمة 
على »قمر هادي«
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»جولة بروكسل«.. مالمح انفراجة أم تسكني لألزمة الليبية؟

النفط ينأى عن صوت السالح في حرب  العاصمة

 الحوثي
لم يكذب زعيم الحوثيين عبد الملك 
الحوثي حين قال إن صواريخ جماعته 
قادرة على الوصول إلى الرياض وما 

بعدها، إذ لم يكد يمر شهر 
واحد على هذا التصريح 

إال وقصفت سبع طائرات 
مسيرة أنابيب وخطوط 

الضخ النفطي التابعة 
لشركة »أرامكو« 
السعودية، لكن 

مراقبين ال 
يعزلون هذا 

التطور عن غيمة 
توترات أكبر 

بين واشنطن 
وطهران 

في منطقة 
الخليج، فهل 

كانت ضربات 
الحوثي جزًءا 

من تصعيد هذه 
ما يحدث التوترات؟! أم أن 

تحت هو »تسخين« 
أنظار األميركي البتزاز 

دول الخليج نحو دفع 
مزيد من المليارات 

لمصانع السالح األميركية؟!

قرار وقف حرب العاصمة يدخل املطبخ السياسي الدولي
بوجه  واألوروبية  الدولية،  الدعوات  توالت 
تخوم  على  الدائرة  الحرب  وقف  إلى  خاص 
العاصمة،  على  للسيطرة  طرابلس،  مدينة 
إثر  الماضي،  أبريل  شهر  من  الرابع  منذ 
للقائد  التابعة  القوات  شنته  الذي  الهجوم 
وتصدي  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام 
لها،  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات 
مما تسبب حتى اآلن في سقوط المئات بين 
قتلى وجرحى ونزوح بين 50 و60 ألف عائلة 
من المناطق القريبة من محاور االشتباكات.

وعاودت فرنسا على لسان المتحدثة باسم 
دير  فون  أغنيس  الفرنسية،  الخارجية  وزارة 
األربعاء،  بباريس  صحفي  مؤتمر  في  مول 
أطراف  النار، وحثت  إطالق  وقف  إلى  دعوتها 
عنه  تمخضت  بما  االلــتــزام  على  الــصــراع 
مؤكدة  ظبي،  وأبو  وباليرمو  باريس  لقاءات 
السياسي  الحل  »أن  وهــو  بالدها،  موقف 
سيكون فقط برعاية األمم المتحدة هو الذي 

سيمكن من إنهاء النزاع في ليبيا«.
األوروبي  الموقف  في  الالفت  التطور  لكن 
خارجية  وزراء  اجتماع  من  نتج  ــذي  ال هو 
ــي، فــي بــروكــســل، الــذي  ــ االتــحــاد األوروب
الليبي،  الملف  تطورات  لمناقشة  خُصِص 
أن  فيه  أكــدوا  الــذي  الختامي  بيانهم  عبر 
»الهجوم العسكري الذي شنته قوات القيادة 
تصعيد  من  تاله  وما  طرابلس  على  العامة 
تهديدًا  يمثل  وضواحيها  العاصمة  في 
تعرض  من  ويزيد  الدوليين،  واألمن  للسلم 

استقرار ليبيا للخطر«.
ضرورة  على  األوروبــيــون  ــوزراء  ال واتفق 
إلى  والذهاب  النار  إلطــالق  الفوري  الوقف 
األمــم  ترعاها  التي  المفاوضات  طــاولــة 
أعقب  سالمة،  غسان  مبعوثها  عبر  المتحدة 
األوروبي  الصراع  لقطبي  مشترك  بيان  ذلك 
على الملف الليبي )فرنسا وإيطاليا(، أكدا فيه 
أن ثمة تقاربًا واسعًا في وجهات النظر حول 
موقف  لبلورة  مؤشر  أنه  وضح  فيما  ليبيا، 

أوروبي موحد تجاه األزمة الليبية.
وسبق االجتماع الوزاري األوروبي لقاء جمع 
الممثلة العليا للسياسة الخارجية في االتحاد 
برئيس  موغيريني،  فيريدريكا  األوروبــي، 

أكدت  الــســراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
موغيريني بعده أن »االتحاد األوروبي يتوقع 
اإلقليميين  والالعبين  األطراف  جميع  من 
الفور،  على  العسكرية  األعمال  يوقفوا  أن 
لصالح  السياسي،  الحوار  بدء  يعيدوا  وأن 

الليبيين«. جميع 
دونالد  األوروبي،  المجلس  رئيس  واعتبر 
»يهدد  طرابلس  على  الهجوم  تــوســك، 
طوياًل  شوطًا  قطعت  التي  السلمية  العملية 
االتحاد  أن  إلى  الفتًا  تسوية،  إلى  للوصول 
لوقف  صيغة  إيجاد  على  يعكف  األوروبـــي 
سلمي  حل  في  والمساهمة  النار،  إطــالق 

وديمقراطي في إطار األمم المتحدة.
تطورات  خط  على  »ناتو«  حلف  ودخــل 
ينس  للحلف،  العام  األمين  باجتماع  األزمة 
ستولتنبرغ في مقر )ناتو(، والمبعوث األممي 

غسان سالمة، اللذين شددا خالل اللقاء على 
في  لألزمة  عسكري  حل  هناك  »ليس  أنه 

ليبيا«.
إن  »ناتو«  عن  صادر  رسمي  بيان  وقال 
الحلف  »قلق  عن  أعرب  للحلف  العام  األمين 
أنه  مؤكدًا  ليبيا«،  في  الوضع  إزاء  العميق 
إنهاء  على  األطــراف  جميع  حث  »سيواصل 
العملية  إلى  أخرى  مرة  واالنضمام  القتال 
األمم  إليه  الذي دعت  النحو  على  السياسية، 

المتحدة«.
مأزقًا  »هناك  أن  رأى  جهته  من  سالمة 
كان  الذي  »الوهم  أن  موضحًا  عسكريًّا«، 
الهجوم  بدء  ساعة  أسابيع   5 قبل  قائمًا 
في  اآلن«،  زال  قد  طرابلس  العاصمة  على 
الرهان على  إلى عدم جدوى  إشارة واضحة 

العسكري. الحل 

وقال سالمة الذي التقى أيضًا وزير خارجية 
حان  قد  »الوقت  إن  ماس،  هايكو  ألمانيا، 
وفصل  السياسيين  والحل  للحوار  للعودة 
لألزمة  عسكريًّا  حل  أال  مــؤكــدًا  الــقــوات، 
التأكيد  وأعاد  الزمن«.  طال  مهما  الليبية 
إلحياء  المتحدة  لألمم  العودة  ضرورة  على 

الحوار السياسي بين األطراف الليبية.
أمام  إنــذار  جرس  األممي  المبعوث  ودق 
في  التصعيد  إن  قــال  عندما  األوروبــيــيــن، 
العاصمة طرابلس يزيد من خطر »التهديدات 

اإلرهابية في جميع أنحاء البالد«.
لقاء  عن  أنباء  تواردت  ذلك  غضون  وفي 
مانويل  الفرنسي  الرئيس  سيجمع  قريب 
وكالة  ونقلت  والمشير خليفة حفتر،  ماكرون 
»رويترز« لألنباء عن وزير الخارجية الفرنسي 
االجتماع  إن  قوله  ــان،  دريـ لــو  ــف  إي جــان 
سيكون بهدف »الحثِّ على وقف إطالق النار 

واستئناف محادثات السالم«.
باتجاه  األوروبـــي  الحراك  هــذا  ووســط 
التوصل إلى قرار وقف إطالق النار في حرب 
بين  الحديث  ــدور  ي طرابلس،  العاصمة 
التي  الكيفية  الليبي، حول  المتابعين الشأن 
ستنتج قرارًا ملزمًا بوقف إطالق النار، ومدى 
الذي  القرار  على  الحرب  طرفي  موافقة 
وكيف  الموافقة،  مقابل  شروط  أية  يرفض 
التي  واآللية  القوات،  بين  الفصل  سيكون 
ستضمن تفعيل القرار، في وقت يسعى فيه 
الميداني قبل  إلى تحسين وضعه  كل طرف 
السؤال  أما  القرار،  هذا  مثل  إلى  التوصل 
الذي  ــاس  األس ما  فهو  والمهم،  الالحق 
طاولة  إلــى  وفقه  ــة  األزم ــراف  أط ستعود 
في  ورد  ما  هو  هل  والمفاوضات،  الحوار 

وأبوظبي. وباليرمو  باريس  تفاهمات 
مؤتمر  أجندة  أم  فرنسا،  إليه  تدعو  كما 
األممي  المبعوث  أعــدهــا  التي  غــدامــس 
المتحدة  األمم  خطة  باسم  سالمة،  غسان 
أن  أم  الــدولــي،  المجتمع  من  المدعومة 
حرب العاصمة ستفرض أوراقًا أخرى تنتجها 
السياسية،  الميدانية  الحرب  متغيرات 
طرفي  بين  الثقة  انهيار  عنها  بعيدًا  وليس 

الحرب. هذه  بسبب  الرئيسيين  األزمة 
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الشركات األجنبية: خالفات سياسية أم مخالفات قانونية ؟

60 مليون دينار خسائر الدوري الليبي املوسم الحالي
يترقب الوسط الرياضي، والكروي تحديدًا 
والمحدد  المقبل،  يونيو   15 ليبيا،  في 
الكرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  قبل  من 
للموسم  الممتاز  الدوري  منافسات  لعودة 
2019/2018 رقم »46«، وسط احتماالت 
قائمة إما بتمديد التأجيل أو إعالن اإللغاء 
بشكل نهائي ورسمي، على خلفية تصاعد 
األحداث السياسية الجارية في البالد.. وفي 
تقدر خسائر  متوقع،  اإللغاء، كما هو  حال 
مسؤولين  تقديرات  وفق  الموسم،  هذا 
 60 بنحو  الكرة،  اتحاد  في  اقتصاديين 
مليون دينار ليبي تقريبًا، بعد ارتفاع قيمة 
األندية  بين  والتنافس  الالعبين  عقود 
المحليين،  الالعبين  أبرز  مع  التعاقد  في 
األجانب  الالعبين  عشرات  عقود  وكذلك 

والمدربين.
الدوري الممتاز لكرة القدم بات يشكل 
يدخل  وأصبح  عالية،  اقتصادية  تكلفة 

والجديدة  الكبيرة  ــام  األرقـ دائـــرة  في 
بعشرات الماليين سنويًا، بعد أن تحولت 
ومئات  المدربين  عشرات  لوظيفة  اللعبة 

الالعبين، ومصدر دخل لشركات المالبس 
والفنادق، كما عرفت عقود الالعبين أرقامًا 
كبيرة لم تعهدها ليبيا من قبل، ووصلت 

ومليوني  مليون  إلى  العقود  بعض  أرقام 
دينار ليبي، ليشكل الدوري دورة اقتصادية 
مستوى  على  مهمة  تجارية  وحــركــة 
أو  اإللــغــاء  إلــى  االتــجــاه  ومــع  الرياضة.. 
التأجيل، أعلنت بعض األندية رفضها ذلك، 
المالية  التكاليف  عن  بالتعويض  مطالبة 
العالية، خاصة أنها تشتكي من قلة الدعم 
المالي الحكومي بشكل عام، وعدم وجود 
الذي  األمر  األساس،  في  لها  ثابتة  موارد 
دفع تلك األندية لترحيل العبيها ومدربيها 
األجانب لترشيد النفقات. بدوره اتخذ اتحاد 
الليبي قرارًا بتأجيل الدوري الممتاز  الكرة 
حتى 15 يونيو المقبل للنظر في القرار إما 
بالعودة أو تجديد التأجيل أو اإللغاء بشكل 
نهائي مع بحث تعويض األندية على األقل 
معنويًا بعد أن تسببت األحداث السياسية 
العاصمة طرابلس في تأجيل  الجارية في 

األنشطة الرياضية.

القاهرة – الوسط

دون شروط وتليه عودة غامضة إلى طاولة الحوار والمفاوضات

دوري »الفرسان« 
يبحث الخروج اآلمن 

في 15 يونيو

القاهرة - بروكسل - طرابلس: الوسط

 نيجيريا تشكو من 
تدفق األسلحة الليبية
تشكو نيجيريا من أن االضطرابات 
المستمرة التي تشهدها ليبيا منذ 

سقوط نظام معمر القذافي أدت 
لتدفق مختلف أنواع األسلحة إليها، 

وانتشار األنشطة اإلجرامية في دول 
غرب أفريقيا.

وقال وزير الداخلية النيجيري، 
عبدالرحمن دامبازو، في كلمته 

بالدورة السادسة عشرة للجمعية 
العامة لرؤساء شرطة غرب أفريقيا: 

»إن انتشار األسلحة يمثل تحديًا 
كبيرًا لدول المنطقة ولبالده بسبب 
تدفقها عبر مالي والنيجر قادمة من 
ليبيا بعد سقوط القذافي«، مضيفًا 

أن ليبيا دخلت في نزاع ال يزال 
مستمرًا، وأدى لحدوث اضطرابات 

أمنية في نيجيريا.
وتنشط جماعة »بوكوحرام« 

الموالية لتنظيم »داعش« اإلرهابي 
في نيجيريا، في وقت تخشى األجهزة 

األمنية في كل من تشاد ونيجيريا 
من خطر تمكن »بوكوحرام« من 

إقامة خطوط إمداد لها نحو جنوب 
ليبيا عبر المنطقة الغربية من تشاد.

 األوروبيون اتفقوا على ضرورة 
الوقف الفوري إلطالق النار والذهاب 

للمفاوضات التي ترعاها األمم المتحدة 

 الحديث يدور حول مدى موافقة 
طرفي الحرب على وقف إطالق النار 

وشروط آلية تفعيله

< شركة توتال للنفط

تجاه  الوطني  الوفاق  حكومة  موقف  أثار 
عدد كبير من الشركات األجنبية العاملة 
في السوق الليبية نهاية األسبوع الماضي، 
تساؤالت حول ما إذا كان قرار وقف نشاط 
40 شركة قبل التراجع وإعطائهم مهلة 
لتوفيق أوضاعهم، يتماشى مع التطورات 
وتزامن  الجارية.  والعسكرية  السياسية 
قرار الشركات األجنبية مع جولة أوروبية 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  لرئيس 
األسبوع الماضي شملت إيطاليا وفرنسا 
بعض  دفع  ما  وهو  وبريطانيا،  وألمانيا 
تساؤل  لطرح  الليبي  للشأن  المتابعين 
قد  الوفاق  حكومة  كانت  إذا  ما  حــول 
استخدمت هذا اإلجراء للتلويح بالضغط 
الحرب  حيال  ــي  األوروبـ الموقف  على 
أصدرت  األمر  بادئ  في  طرابلس..  على 
بتعليق  قــرارًا  الوطني  الوفاق  حكومة 
بينها  من  أجنبية،  شركة   40 عمليات 
شركتان فرنسيتان هما »توتال« النفطية 
باإلضافة  والدفاع،  للطيران  و»تاليس« 
وشركة  األلمانية،  »سيمنس«  ــى  إل
لوسنت«،  »ألكاتيل  االتصاالت  معدات 
من  الفنلندية.  لنوكيا  حاليًا  والمملوكة 
بحكومة  االقتصاد  وزارة  أرجعت  جانبها 
أّن  إلــى  التعليق  قــرار  الوطني  الوفاق 

تراخيص تلك الشركات انقضت، بحسب 
مرسوم للوزارة نُشر على اإلنترنت، دون 

أن تبين أسماء بقية الشركات األجنبية.
أكبر  من  واحــدة  وهــي  ــال«،  ــوت »ت
الليبية،  السوق  في  العاملة  الشركات 
القائمة  على  الوحيدة  الشركة  هي 
في  كبيرة  تعامالت  لها  بأن  المعروف 
ليبيا، لكنّ الشركة الفرنسية لم تصدر 
وزارة  الصادر عن  القرار  تعليق على  أي 

االقتصاد.
لم ينقض يوم الخميس حتى عادت 
 40 منحت  إنها  لتقول  االقتصاد  وزارة 
أشهر  ثالثة  سماح  فترة  أجنبية  شركة 

انتهاء  بعد  القانونية  أوضاعها  لتسوية 
تصاريحها لممارسة النشاط«.

ــوت الــــوزارة مــلــف الــشــركــات  وطـ
أشهر  ثالثة  لمدة  موقتًا  األجنبية 
تلك  لتسوية  الممنوحة  الفرصة  تمثل 
الشركات أوضاعها، لكنّ التساؤل يبقى 
بين  ربط  ثمة  كان  إذا  ما  حول  قائمًا 
الكبير  العدد  هذا  عن  اإلعالن  توقيت 
أوضاعها  لم تصحح  التي  الشركات  من 
في  الرغبة  وبين  السابق  في  القانونية 
لها  تنتمي  التي  الــدول  على  الضغط 
هذه الشركات التخاذ مواقف معينة في 

األزمة الليبية.

بني طرابلس وطبرق.. االنقسام يالحق مجلس النواب



افتتحت في مدينة »شبرايتنباخ« السويسرية قاعة سينمائية ذات خاصية فريدة من 

نوعها وغير مسبوقة وفقا لجريدة »ديلي ميل« البريطانية.

من  بدال  أسرة  للجمهور  توفر  الجديدة  »باثي«  سينما  قاعة  إن  الجريدة  وقالت 

المقاعد ليتابعوا األفالم وهم مستلقين وكأنهم في منازلهم.

وأشارت الجريدة إلى أن هذه األسرة ستكون في قاعة كبار الشخصيات وتهدف 

إلى  برايم«  ــازون  و»أم »نتفليكس«  خدمات  يفضلون  الذين  الزبائن  جذب  إلى 
صاالت السينما.

بمساند  لشخصين  ستضم11سريرا  الشخصيات  كبار  قاعة  أن  الجريدة  وأضافت 

بعد  األغطية  تغيير  سيتم  فيما  بنجاح  تجربتها  تم  إلكترونيا  للتعديل  قابلة  للرأس 

نهاية كل فيلم لتجنب مشكالت النظافة.

سويسريا  فرنكا   49 القاعة  هذه  في  التذكرة  سعر  سيكون  الجريدة  وبحسب 

بضمنها الطعام والشراب قياسا بـ19.5 فرنك للتذكرة العادية.

تواصـل 02

لجواد ذكرهم ما إيواطيك*** ويزيدك كباره أمدحانك.

وذكر القوي دوم يحميك *** ويبارك محاسن أحسانك.
أمغير أطلبه الرزق ياتيك*** إيغيثن إيجودن أمزانك.

الصفحات  رواد  من  كبيرة  بمتابعة  »# مهرجان_سبيزة «  هاشتاغ  حظي 
الليبية وحصد الكثير من اإلعجاب واإلشادة.

الهاشتاغ كان بمثابة اإلعالن عن مهرجان للتسوق الرمضاني أقيم في 
من  أنواعها  بمختلف  السلع  فيه  توفرت  الماضي  األسبوع  بنغازي  مدينة 
مواد غذائية والبخورات والكهربائيات والمواد المنزلية وغيرها من السلع 

مثل التمور والعصائرالتي يزيد الطلب عليها خالل شهر رمضان المبارك. 

# مهرجان_سبيزة 

أحد  »واتساب«،  في  أمنية  ثغرة  إنترنت  قراصنة  استغل 
برمجية  وثبتوا  العالم،  انتشارا في  المراسلة  تطبيقات  أكثر 
به  أقرت  ما  حسب  المحمولة،  الهواتف  على  للتجسس 
الشركة. وتعد جريدة »فاينانشال تايمز« أول من لفت األمر 
إلى الثغرة المذكورة، التي أصلحت في آخر تحديث للتطبيق، 
للقراصنة  األمنية  الثغرة  وسمحت  برس«.  »فرانس  حسب 
والمتسللين بتحميل برمجية خبيثة على الهواتف من خالل 
 1.5 ويستخدم  المستهدف.  التطبيق  بمستخدم  االتصال 

مليار شخص التطبيق حول العالم.
برمجيات  تجار  أحد  عن  تايمز«  »فاينانشال  ونقلت 
معروفة  غير  شركة  طورتها  البرمجية  إن  قوله  التجسس 
 NSO( »مقرها في إسرائيل، تحمل اسم »مجموعة إن إس أو
األوسط  الشرق  من  حكومات  بمساعدة  المتهمة   )Group
بالتنصت على ناشطين وصحفيين. وقال  المكسيك  وحتى 
أوجه  تحمل  الخبيثة  الشيفرة  إن  األمن  مجال  في  باحثون 
لصحيفة  وفقا  الشركة،  طورتها  أخرى  تقنيات  مع  تشابه 

»نيويورك تايمز«.
أجهزة  استهدفت  التي  التجسس  برمجية  أمر  اكتشف 
بالمثل، في وقت سابق من هذا  وآيفون وغيرها  أندرويد 
الشهر، وسارعت واتساب إلى إصالح الثغرة في أقل من 10 
على  الناس  »تشجع  إنها  الشركة  باسم  ناطق  وقال  أيام. 
تحديث  وكذلك  التطبيق،  من  نسخة  أحدث  على  الحصول 
من  لحمايتهم  باستمرار،  المحمول  هاتفهم  تشغيل  نظام 
أي برمجيات خبيثة مصممة للعبث بالمعلومات المخزنة على 

األجهزة المحمولة«.
ولم تعقب الشركة على سؤال بشأن عدد المستخدمين 
بها،  تأثروا  أو  الخبيثة  البرمجية  تلك  استهدفتهم  الذين 

وقالت إنها أبلغت السلطات األميركية باألمر.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

ماشاء اهلل عليكم 
قمة قمة قمة فالذوق 

والمعاملة.

العبدلي العبدلي
قايمينها دائما 

أهل بنغازي. زادكم اهلل 
من فضله.

إيناس عامر 

مشاء اهلل موفقين دائما 
كل أفراد شركة تفاصيل 
وتحياتي لمي بوشناف 

علي مجهودها في إسعاد 
جميع أطياف أهل بنغازي.

أنثي الأجيد النسيان

مهرجان سبيزه حاجه سمحه وينعاد 
مره جديده جايه بأذن هلل

قوية بذاتي 

أنتو بخير أمس كنت موجودة بس 
األجواء فوق العاديه توقعت مهرجان 

متألق عموما من تقدم لتقدم 
ورمضانكم كريم.

 Fafy Alobidy

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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ثغرة أمنية توقع »واتساب« 
في شباك التجسس

حملة عبر »فيسبوك« إلنقاذ أيائل بورما

كلمة1000

< دفعة جديدة من الشرطة النسائية في بنغازي مايو 2019

كشفت مجموعة »غوغل« عن هاتف بأداء عال سيباع بسعر 
متوسط، في تحد للمنحى السائد لدى كبرى الشركات العاملة 
في قطاع الهواتف الذكية والقائم على طرح أجهزة بأسعار 
»بيكسل  طراز  من  الجديد  الهاتف  هذا  االرتفاع.  في  آخذة 
الذكاء  بتقنيات  مرتبطة  مختلفة  بخصائص  مزود  إيه«   3
االصطناعي كتلك الموجودة في أغلى األجهزة المصنعة من 

المجموعة، وسيباع بسعر يبدأ بـ399 دوالرا في 
مسؤولو  أكد  ما  على  األميركية،  األسواق 
للمطورين  السنوي  المؤتمر  خالل  غوغل 

قرب مقر الشركة في مدينة ماونتن فيو 
بمنطقة سيليكون فالي بأميركا.

المعدات  قسم  رئيس  وقال 
اإللكترونية في المجموعة ريك أوسترلو 
هواتف  طرح  نحو  مقلقا  منحى  »سجل 

االرتفاع،  في  آخذة  بأسعار  الجودة  عالية 
من  تجربة  لتقديم  أنفسنا  تحدينا  لذا 

يبدأ  إيه بسعر   3 بيكسل  عبر جهاز  الرفيع  المستوى 
المتجر  عبر  متوافرا  الجديد  الهاتف  وبات  دوالرا«،  بـ399 

اإللكتروني لمجموعة غوغل.
وأشار أوسترلو إلى أن سعر هذا الجهاز يوازي تقريبا نصف 
افتراضي  لكنه مزود بكاميرا ومساعد  الهواتف  سعر أحدث 

ومزايا تقنية أخرى موجودة في أحدث األجهزة.
بيشاي  سندار  غوغل  لمجموعة  التنفيذي  المدير  وأشار 
خالل مناقشة الخطوات المتخذة لتعزيز الخصوصية واألمان 
لدى المستخدمين، إلى أن االستعانة بالذكاء االصطناعي في 
إنجاز عدد أكبر من المهام عبر الهواتف الذكية يعني تشارك 

معلومات أقل مع مراكز البيانات اإللكترونية.

»غوغل« تطرح جهازا بأداء 
عال وسعر متوسط

أيائل نادرة من  إنقاذ  إلكترونية في بورما بغرض  أطلقت حملة 
الجفاف، ونجحت في جمع مبلغ قليل، لكنه كاف إلنجاز المهمة.

ورصد نحو ألف حيوان من نوع أيل إيلد، وهي فصيلة مهددة 
من األيائل تعيش في جنوب شرق آسيا، خصوصا في أدغال الهند 

وبورما، في محمية شوي سيتاو الطبيعية في منطقة ماغواي.
ومع الجفاف، تتجه هذه الحيوانات نحو القرى بحثا عن القوت 
والماء، ما يجعلها تحت رحمة الصيادين غير القانونيين، في وضع 

يثير قلق حراس المحمية الطبيعية.
يسجل  حيث  بورما،  في  المركزي  الوادي  في  المحمية  وتقع 
بعدما  الحالي،  الجفاف  موسم  نهاية  في  المياه  في  فادح  نقص 
المست الحرارة مستوى 50 درجة مئوية أخيرا. وجفت المياه في 

البحيرات والمجاري المائية البالغ عددها نحو 20 في المحمية.
ومنذ نهاية الشهر الماضي، في هذا البلد الذي 
التمويل،  إداراته وضعا مترديا ونقصا في  تعاني 
السابق،  العسكري  المجلس  عقود من حكم  بعد 
القيام  على  المحمية  في  العشرة  الحراس  تناوب 
المنطقة  في  نهر  إلى  وإيابا  ذهابا  عدة  برحالت 
إعطاء  حاولوا  هؤالء  لكن  للحيوانات.  الماء  لجمع 
زخم لهذه الجهود مع إطالقهم نداء للتبرعات عبر 

»فيسبوك«.
دوالر   700 نحو  هؤالء  جمع  أيام،  بضعة  خالل  وفي 

ستستخدم لدفع ثمن الوقود الالزم للتنقل ست مرات يوميا إلى 

النهر الواقع على مسافة نحو خمسة عشر كيلومترا من المحمية، 
ناقلين صهاريج مياه بسعة أربعة آالف لتر للحيوانات 

الظمأى.
الموسمية  األمطار  تبدأ  أن  المتوقع  ومن 
لحل  كافيا  يكون  لن  ذلك  أن  غير  قريبا،  الهطول 
المصنفة من  المنطقة  المزمنة في هذه  المشكلة 

بين األكثر فقرا في بورما.
فسكان القرى المجاورة الذين يعيشون بغالبيتهم 
عن  يتوانون  ال  الكهربائي،  بالتيار  تغذية  دون  من 
للتدفئة والطهو، ما يهدد موقع  المتنزه  جمع الحطب في 

العيش الطبيعي لهذه الحيوانات.

السير  زحمات  أن  حديثة  ــة  دراس أوضحت 
بسبب  فرانسيسكو،  ــان  س فــي  تفاقمت 
توصلت  بعدما  و»ليفت«،  ــر«  »أوب سيارات 
تحل  هذه  األجرة  بسيارات  الرحالت  أن  إلى 
أو  الهوائية  بالدراجات  أو  سيرا  التنقل  محل 

بوسائل النقل العام.
مماثلة  بحثية  نتائج  صــدرت  أن  وسبق 
لتفاقم  الدراسة  هذه  وأتت  مانهاتن،  بشأن 
استئجار  خدمات  تداعيات  حول  الدائر  الجدل 

سيارات مع سائقين في المدن.
أدفانسيز«  »ســايــنــس  مجلة  ــشــرت  ون
السرعة  إن  تقول  التي  الدراسة،  هذه  نتائج 
ــط ســان  ــراجــعــت فــي وسـ الــمــتــوســطــة ت
 2010 بين   %13 بنسبة  فرانسيسكو 
من  النوع  هــذا  بسبب  خصوصا  و2016، 

المركبات.
المنهجية  عــلــى  »لــيــفــت«  ــرضــت  ــت واع
تفاقم  ــزت  ع ــة  ــدراس ال ألن  المستخدمة 
األجرة  سيارات  إلى  رئيسي  بشكل  الزحمات 
شهدت  المدينة  أن  حين  في  سائقين،  مع 
على  الطلبيات  في  ــادا  ازدي عينه  الوقت  في 
مركبات  بزيادة  بدوره  تسبب  ما  اإلنترنت، 

التسليم.

مركبات خالية من الركاب
فرانسيسكو  سان  شــوارع  اكتظاظ  أن  كما 
من  النوع  هــذا  سير  إلــى  منه  بجزء  ناجم 

المركبات خالية من الركاب بانتظار زبائن.
حاالت  ازدادت  سنوات،  ست  خــالل  وفــي 
 %62 بنسبة  السير  زحمات  بسبب  التأخير 
مركبات  لوال   %22 بنسبة  لتزيد  كانت  وهي 

أثبت  نموذج  وفق  وذلك  و»ليفت«،  »أوبــر« 
فعالياته.

أسهمها  طرح  تنوي  التي  »أوبــر«  وتؤكد 
أدرجت  التي  و»ليفت«،  الجمعة  البورصة  في 
شركتها في البورصة في مارس، من جهتها 
من  الزحمة  من  بالحد  تسمح  خدماتهما  أن 

خالل تشارك الرحالت بين عدة زبائن.

الــدراســة،  هــذه  على  القائمون  ويــؤيــد 
سان  في  المواصالت  هيئة  من  خبراء  وهم 
كنتاكي،  جامعة  من  وباحثون  فرانسيسكو 
الممارسات  تأثير هذه  أن  غير  النظرية.  هذه 

على حاالت الزحمة ضئيل جدا.
إليها  تلجأ  الــتــي  األخـــرى  الحجج  ــن  وم
الشركتان أن خدماتهما تسمح بالتعويض عن 
غياب وسائل النقل العام ليال، غير أن البيانات 
تظهر أن هذه المركبات تساهم في اكتظاظ 
السابعة  بين  ــذروة،  ال ساعات  في  الشوارع 
مساء،  والسادسة  والخامسة  صباحا  والثامنة 
في  المحاضر  األستاذ  إرهــاردت  غريغ  بحسب 

الهندسة المدنية في جامعة كنتاكي.
المدن  إلــى  بالنسبة  المعضلة  وتقضي 
حظر  دون  مــن  السير  زحــمــات  مــن  بالحد 
تجري  أن  المتوقع  ومن  الرائجة.  التطبيقات 
سان فرانسيسكو استفتاء حول فرض ضريبة 
الفردية  الــرحــالت  على   %3.25 نسبتها 

بسيارات األجرة مع سائقين.
»أوبــر«  مع  متعاونون  سائقون  وتظاهر 
كبيرة  أميركية  مدن  في  األربعاء،  و»ليفت«، 
سيما  ال  عملهم،  ظروف  بتحسين  للمطالبة 

من خالل رفع األجور.

كيف أثرت »أوبر« على الزحام في املدن؟

قاعات السينما السويسرية 
توفر لك سريرا

حلقاتها  تبث  التي  الوجع«  »سنين  مسلسل  حظي 
رمضان  شهر  خــالل  مــرة  ألول   »wtv« قناة  عبر 
األشهر  الفيديو  موقع  على  كبيرة  بمتابعة  المبارك 

يوتيوب.
الفنان  بطولة  مــن  ــع«،  ــوج ال »سنين  مسلسل 
رمضان  والفنان  جبر  كريمان  والفنانة  بدري  فتحي 
منهم  الشباب  من  نخبة  إلى  باإلضافة  بوشريفة، 
وعبدالسالم  بوعجيلة،  ونــاصــر  سليمان،  عيسى 
وأحمد  عبدالرازق،  ويونس  الحداد،  وسالم  الهتش، 

نويلي،  وعــبــداهلل  إفليلفة،  وحــافــظ  عبدالعالي، 
وسليمان الشريف، وتوفيق سالم، وسالم بوبطانية.

البدري،  عائشة  »الفنانات،  مشاركة  إلى  باإلضافة 
وفتحية المحجوب، وهويدا الشكري، ونخبة من فناني 
شحات والبيضاء والقبة وتم تصوير العمل في مدينة 

شحات وضواحيها«.
عزالدين  وإخـــراج  من  الــوجــع«  »سنين  مسلسل 
منصور،  سعد  حمد  تأليف  ومن  وتصويره،  الدويلي 

ومعالجة درامية عبدالعزيز ونيس.

متابعة كبيرة لـ »سنني الوجع«
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بني طرابلس وطبرق.. االنقسام يالحق مجلس النواب
نذر انقسام جديد تخيم على المشهد السياسي في 
البالد، وتضاف إلى سلسلة االنقسامات التي طالت 
في  المرة  هذه  لكن   2014 العام  منذ  المؤسسات 
مجلس النواب، إذ خيم شبح االنقسام على المجلس 
مدار  على  جلسات  عدة  نوابه  من  عددٌ  عقد  الذي 
موقفهم  وكان  طرابلس،  العاصمة  في  أسبوعين 
التي يشنها في  العسكرية  العملية  إدانة  األبرز هو 
في  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الوطني  الجيش 
طرابلس، وهو ما قوبل بقرار من مجلس النواب في 
طبرق بتشكيل لجنة لدراسة »فصل األعضاء الذين 
أدوا اليمين الدستورية وتغيبوا عن الجلسات«، في 

إشارة إلى النواب المقاطعين المجلس.
هو  الخطير  التطور  هذا  إن  مراقبون  ويقول 
طرابلس،  العاصمة  لحرب  الخطيرة  التداعيات  أحد 
وبين  حفتر،  خليفة  بقيادة  الوطني  الجيش  بين 
من  السراج  فائز  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة 
أبرزت  إذ   ، النواب  مجلس  أعضاء  على  أخرى،  جهة 
انقسام النواب بشأن تحركات القوات المسلحة نحو 
يقولون  الليبي  للشأن  المتابعين  لكن  طرابلس، 
أزمات  مسلسل  من  حلقة  هو  المجلس  انقسام  إن 
المؤتمر  منذ  البالد  في  المنتخبة  المجالس  الزمت 

الوطني العام.
على نحو مفاجئ، اجتمع 47 عضوًا بمجلس النواب، 
األسبوع الماضي بمدينة طرابلس، في جلسة صوتوا 
رئيسًا،  الكحيلي  الصادق  النائب  اختيار  على  خاللها 
والنائب مصعب العابد مقررًا، والنائب حمودة سيالة 
جلسة  وفي  يومًا.   45 لمدة  المجلس  باسم  ناطقًا 
الليبي  الجيش  تحركات  يرفض  بيانًا  أصدروا  أخرى 
وتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن 

ما وصفه بـ»الحرب على طرابلس«.
مدينة  هو  النواب  مجلس  مقر  أن  إلــى  يشار 
بإمكان  الدستوري  اإلعالن  وحسب  أنه  إال  بنغازي، 
حيث  أخــرى،  مدينة  أي  في  جلساته  عقد  النواب 
توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي 
عن  عوضًا  جلساتهم  لعقد  النسبي  بالهدوء  تنعم 
بنغازي أوطرابلس اللتين شهدتا األسابيع السابقة 
 2014 العام  في  مهامه  النواب  مجلس  لتسلم 

تدهورًا وانفالتًا أمنيًا غير مسبوق.
النواب  من  عدد  اجتمع  الماضي،  الخميس  يوم 
في  النار  ــالق  إط بوقف  وطالبوا  طرابلس،  في 
العامة  للقيادة  التابعة  القوات  وعــودة  العاصمة 
الذي  الكحيلي،  الصادق  وقال  أتــت«،  حيث  »من 
ترأس الجلسة، في خطاب افتتاحي »نحن هنا ليس 
وحدة  على  للحفاظ  ولكن  لالنقالب،  وال  لالنقسام 

ترابنا وحماية طرابلس من الهجوم«.
ختام  فــي  ــدروه  أصـ بيان  فــي  ــواب،  ــن ال ــد  وأك
اجتماعهم مرفقًا بأسماء 52 عضوًا، »استمرار انعقاد 
جلسات المجلس بطرابلس كإجراء تصحيحي؛ حتى 

ومطالب  تطلعات  عن  معبرًا  النواب  مجلس  يصبح 
الشعب الليبي«، مشددين على أّن »هذه الجلسات 
ليست انقالبًا أو دعوًة للتقسيم، وهذا يؤكده حضور 

النواب من كل مدن ليبيا«، حسب تعبير البيان.
لجان  أربــع  تشكيل  ــرروا  ق طرابلس  برلمانيو 
الداخلية  عمل لألعضاء هي: لجنة لمراجعة الالئحة 
النواب  مجلس  ديــوان  وإنشاء  الدولي  والتواصل 
باسم  الناطق  وفق  ــة،  األزم ولجنة  طرابلس  في 
النواب  وأوكل  سيالة.  حمودة  المجتمعين  النواب 
الداخلية مهمة مراجعة  إلى »لجنة مراجعة الالئحة 
جميع القرارات الصادرة عن مجلس النواب بدءًا من 
سنة 2014 عماًل بالمادة 16 من االتفاق السياسي 
وافق   ،2015 سنة  الصخيرات  في  الموقع  الليبي 
النواب على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا من 

المستشارين والخبراء القانونيين إلنجاز مهامها«.
نواب  أقرها  التي  الدولي  التواصل  لجنة  أما 
طرابلس فتقوم بمهام التواصل مع وزارة الخارجية 
والمنظمات الدولية وإعداد مقترح بالدول والجهات 
على  المقترح  ويعرض  معها  التواصل  يجب  التي 
القادمة« -بحسب سيالة. وأكد  الجلسة  النواب في 
الطوارئ  لجنة  بمتابعة  تختص  األزمة  »لجنة  أن 
المشكلة من حكومة الوفاق إلدارة األزمات الناجمة 

عن العدوان على طرابلس«.

في  الــنــواب  مجلس  ــرار  ق كــان  المقابل،  فــي 
مجلس  أعضاء  »فصل  لدراسة  لجنة  تشكيل  طبرق 
عن  وتغيبوا  الدستورية  اليمين  أدوا  الذين  النواب 
الجلسات«، في سياق النظر في عقد عدد من النواب 
جلسات منفصلة في العاصمة طرابلس خالل األيام 

الماضية.
اإلثنين  جلسة  في  الحضور  من  عــدد  وانتقد 
الماضي »انعقاد جلسات بعض النواب في العاصمة 
في  الــنــواب  مجلس  عن  وانفصالهم  طرابلس 
ال  »نحن  الشريف  إسماعيل  النائب  وقال  طبرق«، 
الجيش  في  متمثلة  الوطنية  القضايا  على  نختلف 
والشرطة والتداول السلمي على السلطة ويجب حل 

أي خالف دون ذلك تحت قبة البرلمان«.
من جانبه اعتبر النائب خليفة الدغاري أن جلسة 
على  النقالب  »تمهيد  طرابلس  في  النواب  بعض 
بانقسام  ينذر  الذي  الداخلي  البيت  وشق  السلطة 
جغرافي واجتماعي في ليبيا«، مضيفًا أن »المؤتمر 
المدنية،  الدولة  على  انقلب  من  هو  العام  الوطني 
طالب  ــدوره  ب فيه«،  نحن  لما  أوصلنا  من  وهــو 
كل  عضوية  بإسقاط  العجيلي  مولود  عادل  النائب 
قائاًل:  طبرق،  في  الجلسات  حضور  عن  تخلف  من 

اآلمنة  الجلسات في طبرق  »ال عذر لمن تغيب عن 
الالئحة  الجلسات يجب تطبيق  تغيب عن  وكل من 
الداخلية عليه«. وكشف رئيس مجلس النواب عقيلة 

إلسقاط  نصوص  الالئحة  في  يوجد  ال  أنه  صالح 
المتغيبين عن الجلسات، مؤكدًا أنه يمكن للنواب 
تعديل الالئحة »إن أرادوا ذلك«، لكن رئيس نواب 

طرابلس الصادق الكحيلي لوح بـ»حذف عضوية من 
من  بغيره  واستبداله  السياسي  باالتفاق  يعترف  ال 
قوائم االنتخابات لدى المفوضية العليا لالنتخابات، 
من  أصاًل  مستمدة  النواب  مجلس  شرعية  إن  إذ 
االتفاق السياسي بعد انتهاء واليته القانونية نهاية 

العام 2015«–حسب تعبيره.
 188 إلى  النواب  مجلس  أعضاء  عدد  ويصل 
النصاب  أن  على  األساسي  قانونه  وينص  عضوًا، 
يتطلب  القرارات  واتخاذ  جلساته  لعقد  القانوني 
يقاطعون  النواب  لكن عددًا كبيرًا من  120 صوتًا، 
القانون  تعديل  إلى  رئاسته  اضطر  مما  جلساته، 
 92 لجلساته  القانوني  النصاب  ليكون  األساسي 

عضوًا فقط.
النواب  مجلس  انقسام  إن  متابعون  ويقول 
هو  البالد  به  تمر  الذي  التاريخي  المفترق  هذا  في 
مفاصل  في  العضوي  التفكك  يرسخ  خطير  مؤشر 
البالد، ويصعب فرص أي تقدم بالبالد نحو التوحيد 
يربط  فيما  الحرب،  انتهت هذه  ما  إذا  الشمل  ولم 
الفترة  شهدته  وما  اآلن  يجري  ما  بين  المراقبون 
االنتقالية منذ العام 2011 من توترات على صعيد 

المجالس التمثيلية.
العام  الوطني  المؤتمر  كان  المثال،  سبيل  على 
من  السلطة  تسلمت  منتخبة  تشريعية  سلطة  أول 
 ،2012 8 أغسطس  المجلس الوطني االنتقالي في 
العام  في  فترتهم  للمجلس   200 األعضاء  وأنهى 
به  يفترض  كان  التي  النتائج  تحقيق  دون   2014
للبالد  رئيس  اختيار  في  البت  وأبرزها  تحقيقها، 

بطريقة االنتخاب المباشر.
مجلس  على  واسعة  ــاال  آم الليبيون  علق  ثم 
التشريعية  سلطاته  تولى  الذي  المنتخب  النواب 
الوطني  للمؤتمر  خلفًا   2014 أغسطس   4 من 
على  المجلس  قدرة  على  الكثيرون  وراهن  العام، 
والسياسية  األمنية  مشكالتها  من  البالد  إخــراج 
واالقتصادية، إال أن االنتخابات التي جاءت نتيجتها 
الذين  بـ»اإلسالميين«  مايعرف  صالح  غير  في 
حصلوا على 23 مقعدًا فقط من أصل 188 مقعدًا، 
بينهم  من  النواب  لمجلس  معارضين  لظهور  أدى 
وعدد  ليبيا  علماء  وهيئة  الغرياني  الصادق  المفتي 
عنف  أعمال  شنت  التي  المسلحة،  المجموعات  من 

واسعة.
2014 و2019، تبدو المفارقة  وما بين العامين 
واضحة بين انطالقة مجلس النواب على وقع حرب 
المجلس  طاحنة، وبين مرحلة جديدة ينقسم فيها 
إلى مجلسين تحت قعقعة سالح حرب طاحنة أخرى، 
مجلس  سيمثل  »كيف  سياسي  باحث  ويتساءل 
سياسي  تفاهم  أو  تسوية  أي  في  نفسه  النواب 
النواب  مجلس  أن   « اعتقاده  عن  معبرًا  مقبل؟«، 
عملية  أي  في  أساسي  كطرف  الدخول  به  المناط 
سيتحول  مقبل  اتفاق  أي  على  والمصادقة  سياسية 

إلى معرقل حقيقي في حال انقسامه«.

اإلخفاقات حتالف املجالس التشريعية منذ العام 2011

تهديدات متبادلة: دراسة فصل النواب 
المتغيبين.. وإسقاط عضوية من ال 

يعترف باالتفاق السياسي

 متابعون: انقسام المجلس خالل هذه 
األزمة مؤشر خطير يرسخ التفكك 

العضوي في مفاصل البالد

 المجالس التمثيلية خيبت آمال الليبيين 
منذ 2011 .. وتحذيرات من انقسام 

النواب على مستقبل الحوار

< عقيلة صالح < الصادق الكحيلي

< مقر انعقاد جلسة النواب في طرابلس

< مجلس النواب في طبرق< جلسة النواب في طرابلس

طرابلس–طبرق–الوسط

أطفال النازحني: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
طرابلس–الوسط

اضطر آالف السكان إلى النزوح من المعارك الدائرة في العاصمة 
القائد  4 أبريل الماضي، بين قوات  التي اندلعت في  طرابلس، 
التابعة  والقوات  حفتر،  خليفة  المشير  المسلحة  للقوات  العام 
من  كبير  عدد  ويقيم  السراج،  فائز  بقيادة  الرئاسي  للمجلس 
لجأ  حين  في  العامة،  الدولة  ومؤسسات  المدارس  في  الفارين 
البعض اآلخر إلى تأجير الشقق في مناطق خالية من االشتباكات 
بأسعار باهظة، ويعيشون ظروًفا إنسانية صعبة، خاصة في شهر 
المعارك  من  الفارين  من  األكبر  العدد  ويلجأ   .2019 رمضان 
المفتوحة  المراكز  إلى  ال  معارف،  أو  أقارب  منازل  الى  ليبيا  في 
الستقبال النازحين، وبالتالي ال يستقطبون الكثير من االهتمام.

لطرابلس،  الغربية  الضاحية  في  جنزور  في  منزل  بوابة  أمام 
إلى  وينظر  ذراعه،  تحت  كرة  أعوام  سبعة  البالغ  شهاب  يحمل 
أطفال الحيّ يلعبون. ال يجرؤ على االقتراب ألنه ال يعرفهم. لكنه 
البالي  بلعبة  أتيت  األقل،  »على  قائال  نفسه  يواسي  أن  يحاول 
هذا  في  أصدقاء  لدي  ليس  ألن  بمفردي،  بها  أللعب  ستايشن 
الحيّ«. ووصل الطفل إلى منزل عمّه في منتصف أبريل، برفقة 
والديه وشقيقته، بعد أن فرّوا من منزلهم في عين زارة جنوب 
في  النازحين  عدد  معركة.ويبلغ  ساحة  أصبحت  التي  طرابلس 

ليبيا حاليا 60 ألف مدني.
من  سنوات،  عشر  البالغة  علياء،  شهاب،  شقيقة  وتعاني 
المنفى القسري بعد أن ُأرغمت على ترك خلفها كل ما كان مألوفًا 
ومدرستي...  بيتي  إلى  أعود  أن  »أريد  وتقول  إليها.  بالنسبة 
أوقفت الدراسة بسبب الحرب مرة أخرى فتركت صديقاتي وغرفة 

نومي وألعابي«.
وكان والدهما عبد الحفيظ يحاول العثور على شقة مفروشة 

لإليجار خالل شهر رمضان. ويوضح مدرس الجغرافيا في مدرسة 
ثانوية في عين زارة، »المالكون يطلبون مبالغ خيالية. يستغلون 
مأساتنا«.ويضيف: »ال أعرف ما كنت سأفعل لو لم يفتح أخي بيته 

لي ولعائلتي«.

مواقع ثابتة
الفرار  على  الطرابلسيين  آالف  ُأرغم  الحفيظ،  عبد  غرار  على 
من منازلهم منذ الرابع من أبريل، تاريخ بدء هجوم قوات القائد 

العام للقوات المسلحة المشير خليفة، في اتجاه العاصمة.
وبعد تقدم سريع، تواجه القوات الموالية لحفتر معارضة قوية 
من جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من 

طرابلس مقرا وتعترف بها األسرة الدولية.
على  المعارك  تستمر  لكن  العسكرية،  المواقع  تتغير  ولم 
زارة  عين  في  خصوصًا  الجنوبية  الضاحية  في  العاصمة  أبواب 
عشرين  نحو  بعد  على  الفرجان،  وخلة  الدين  صالح  في  وأيضًا 
كلم من وسط المدينة، وفي محيط مطار طرابلس الدولي الذي 
المعارك..  جراء   2014 العام  في  تضرره  منذ  يُستخدم  يعد  لم 
الخامس  بداية شهر رمضان في  منذ  المعارك  وتيرة  وتراجعت 
من مايو الجاري، لكن غارات جوية ليلية تستهدف يوميًا مناطق 
العنف  أعمال  وأسفرت  المعارك.  عن  محيّدة  اآلن  حتى  كانت 
عن 454 قتياًل وأكثر من ألفي جريح حتى اآلن، بحسب منظمة 
للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس مكتب  العالمية. وصرّح  الصحة 
أكبر  أحد  »يتعلق  رحوي  يونس  الليبية  العاصمة  في  األحمر 
الخطوط  من  بالقرب  يعيشون  الذين  بالمدنيين  قلقنا  دواعي 
شيئًا  تتحول  المكتظة  السكنية  المناطق  بدأت  وقد  األمامية. 

فشيئًا إلى ميادين للقتال«.

لها  قال  عندما  بسرعة  منزلها  مغادرة  على  حبيبة  وُأرغمت 
جيرانها إنهم يرحلون من الحيّ الواقع على الطريق المؤدي إلى 

المطار، لكن بالنسبة إليها، مركز االستقبال لم يكن خيارًا.
أوالدها في شقة كانت  النزول مع  وسمح لها أصدقاء زوجها 
فيها  تنام  طرابلس،  غرب  في  أجنبية  شركة  كمقرّ  تُستخدم 
العائلة على فرش بين المكاتب والمقاعد.لكن حبيبة تعتبر ورغم 
كل شيء، أنها »محظوظة«؛ ألن غالبًا ما ال يكون لدى أقربائنا 

مكان أو إمكانات الستقبالنا«.
يعيش  الذي  زوجها  إلى  االنضمام  ستحاول  أنها  إلى  وتشير 
في الخارج. وتقول »على ما يبدو اآلن أن السنة الدراسية ضاعت 
بالنسبة لألطفال«، إذ إن الدروس عُلقت في مدارس عدة تمّ 

تحويلها إلى مالجئ موقتة لعشرات العائالت.
وفي مناطق عدة من ضاحية طرابلس الجنوبية، تدمّر عدد 
غشير،  بن  قصر  ويعتبر  أضرار،  بها  لحقت  أو  المنازل  من  كبير 

أحد األحياء األكثر تضررًا، فرّت معظم العائالت.
أن  من  الرغم  على  منزله،  يالزم  عامًا   29 البالغ  حمزة  لكن 
أقرباءه غادروا منازلهم ولجأوا إلى أقرباء لهم، ويقول إنه يريد 
البقاء لـ"حراسة" منزله خشية من أن يتعرض للسرقة وألنه »ال 

يشعر باالرتياح في منازل اآلخرين«.
ال  أنه  برس«،  »فرانس  وكالة  مع  هاتفي  اتصال  في  ويؤكد 
أن  ويروي  عدة.  أليام  للصمود  المؤن  يكفي من  ما  لديه  يزال 

»األسابيع األخيرة كانت صعبة وأحتاج إلى راحة«.
تونس«  إلى  سأذهب  كذلك،  األمر  استمرّ  »إذا  وأضــاف: 
المدّخرات  من  الكثير  ــدي  »ل ممازحا:  واختم  الــمــجــاورة. 
واألصدقاء هناك. إضافة إلى أن الموسم الصيفي قادم. سأكون 

سائحًا، رفاهية!«.

وسط ظروف إنسانية صعبة على وقع حرب العاصمة



محليات 04

استطالع للرأي يكشف:

ليبيا ليست مصدر تهديد قوي ألمن الفرنسيني
تونس تعارض عودة أسر »داعش« من ليبيا

.. وقلق أممي من تدفق األسلحة 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  أعرب 
إزاء  قلقه  بالغ  عن  غوتيريس  أنطونيو 
العاصمة  على  للسيطرة  الدائرة  المعارك 
تدفق  عن  الحديثة  والتقارير  طرابلس، 

ليبيا. إلى  األسلحة 
»فرانس  وكالة  وفق  غوتيريس،  وقدم 
عملية  األمن حول  إلى مجلس  تقريرًا  برس«، 
األوروبي  االتحاد  يقودها  التي  »صوفيا« 
للتأكد  ليبيا،  سواحل  قبالة  السفن  لتفتيش 

المفروض على توريد األسلحة. الحظر  من 
بموجب  العسكرية  العملية  هذه  وبدأت 
وقال   .2016 العام  األمن في  قرار من مجلس 
للعملية  قلقي  بالغ  عن  »أعرب  غوتيريس: 
العسكرية الحالية، التي تقول التقارير إنه تتم 
تغذيتها عبر وصول األسلحة، بما في ذلك عن 

البحر«. طريق 
الراهن بعد  الوضع  وتصف »فرانس برس« 
التابعة  القوات  محاولة  من  شهر  من  أكثر 
طرابلس،  على  السيطرة  العامة  للقيادة 

أو  العسكري  المستوى  على  سواء  مأزق  بأنه 
السياسي.

حذر  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث  كان 
لحظر  المقلقة«  »االنتهاكات  من  اإلثنين  يوم 
تردد  ما  أعقاب  في  وذلك  ليبيا،  إلى  األسلحة 
خضم  في  األمن  مجلس  قرار  اختراق  بشأن 

العاصمة طرابلس. الدائرة بضواحي  الحرب 
البعثة  نشرته  بيان  وفق  سالمة،  وأشار 
المقلقة  »االنتهاكات  خطورة  إلى  األممية، 
الدولي  اإلنساني  والقانون  األسلحة  لحظر 
مساءلة  ضرورة  على  وحث  النزاع«،  أثناء 
دعا  كما  االنتهاكات.  بهذه  يقومون  من 
الفوري  الوقف  ضرورة  إلى  األممي  المبعوث 
العملية  إلى  والعودة  القتالية،  لألعمال 
أيضًا  الصدد  هذا  في  مشددًا  السياسية، 

المدنيين. حماية  ضرورة  على 
لطرابلس  الجنوبية  الضواحي  وتشهد 
الماضي  أبريل   4 في  بدأت  عنيفة  مواجهات 
وأخرى  الوفاق  لحكومة  تابعة  قوات  بين 
 432 من  أكثر  خلفت  العامة،  للقيادة  تابعة 
الصحة  منظمة  حسب  مصابًا،  و2069  قتياًل 

لمية. لعا ا

التهديدات  مصدر  أن  للرأي  استطالع  أظهر 
ليبيا، بل  الخارجية بالنسبة للفرنسيين لم تكن 
باريس  تبرر  وقت  في  أخرى،  دولة   12 سبقتها 
اإلرهاب  مكافحة  إلى  بليبيا  الالفت  اهتمامها 

أولي. كهدف 
 »Odxoxa« مؤسسة  أجرته  مسح  وذكر 
واإلستراتيجية  الدولية  العالقات  لمعهد 
روسيا  أن  الفرنسية،  »لوباريزيان«  وجريدة 
للفرنسيين،  رعبًا  األكثر  الدول  رأس  على  تأتي 
إذ يعتبر %35 من المستجوبين أّن موسكو أكبر 
 ،29% مباشرة  تليه سوريا  أوروبا،  ألمن  تهديد 
والواليات  الصين  ثم   ،28% الشمالية  وكوريا 
المتحدة والعراق وأفغانستان وإيران وتركيا ثم 

ليبيا. لتأتي  وإسرائيل  والسعودية  الجزائر 

األقل خطورة
ليبيا  أن  الفرنسيين  من  فقط   6% ويعتقد 
مالي  تذيلت  بينما  لهم،  تهديدًا  تمثل 
من   2% بنسبة  المباشرة،  التهديدات  قائمة 

األضعف. يرونها  الذين  المشاركين 
الفرنسيين  من   75% يؤيد  المقابل  وفي 
مشتركة  أوروبية  ودفاعية  أمنية  سياسة  وضع 
من  مشترك  جيش  إنشاء  على  أيضًا  ويوافقون 
لكنهم  األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول 
هذا  مثل  إنشاء  إمكانية  في  كثيرًا  يشككون 
أن  يعتقدون   60% أي  المستقبل  في  الجيش 
الخمس  أو  العشر  السنوات  في  يحدث  لن  هذا 

القادمة. عشرة 

الرسمي الموقف 
الفرنسيين  نظرة  عن  الكشف  يأتي  وعمومًا 
بسبب  ألمنهم،  ضعيف  كتهديد  ليبيا  إلى 
ليدحض   ،2011 منذ  الواقعة  االضطرابات 
عن  باريس  تسوقها  التي  الرسمية  الرواية 
خلفيات اهتمامها بالوضع الليبي، إذ صرح وزير 
األولي  هدفهم  أن  لودريان  إيف  جان  الخارجية 
وقت  ومنذ  اإلرهاب  مكافحة  هو  المنطقة  في 

طويل.
عدة  لودريان  الماضي  األسبوع  وساق 
»سيرفال«  عملية  إطالق  منذ  ذلك  على  أمثلة 
إن  قائاًل   ،2012 عام  في  مالي  في  الفرنسية 
من  الكثير  وإن  ليبيا،  من  تأتي  األسلحة  معظم 
من  بدءا  فيها،  خلفية  قواعد  لديها  الجماعات 

المغرب اإلسالمي. القاعدة في بالد  تنظيم 
شنها  التي  الهجمات  من  العديد  أن  وأضاف 
تفجير  مثل  األخيرة،  السنوات  في  المتطرفون 
وإعدام   ،2015 عام  في  تونس  في  باردو  متحف 
21 مسيحيًا قبطيًا في السنة نفسها في مدينة 
في  الموسيقية  الحفالت  قاعة  وتفجير  سرت، 

مانشستر في عام 2017، لها تشعبات في ليبيا.
مكشوف تدخل 

وراء  أخرى  إستراتيجية  جيو  أهداًفا  لكن 
تدخل  إلى  تحول  الذي  الفرنسي  االهتمام 
دفع  لليبيا  الداخلية  الشؤون  في  مكشوف 
نفي  إلى  مرات  عدة  ماكرون  ايمانويل  الرئيس 
انحيازه إلى طرف ما منذ بدء العملية العسكرية 
وفي  الماضي.  ابريل  الرابع  في  طرابلس  على 
الفرنسية  »لوموند«  جريدة  تشير  السياق 
لعبتها  باريس  بداية  محطات  إلى  األربعاء 

ليبيا. في  المزدوجة 
شرق  في  المزدوجة  اللعبة  هذه  وانكشفت 
 17 في  سنوات.  ثالث  من  يقرب  ما  منذ  ليبيا 
هليكوبتر  طائرة  تحطمت  حين   ،2016 يوليو 
بنغازي  منطقة  في  فرنسيين  ضباط  ثالثة  تقل 
الفرنسية  الدفاع  وزارة  مباشرة  بعدها  لتعترف 
بوفاة ضباطها قائلة إنهم كانوا »في مهمة«.

اللعبة  هذه  أن  الفرنسية  الجريدة  وتابعت 

الفرنسية المزدوجة في دعم السلطات الشرعية 
تعتبر  التي  المنافسة  القوى  في طرابلس ودعم 
اإلرهاب–ال  مكافحة  في  اإلسهام  على  قادرة 

تختلف عما حدث في مالي منذ سنوات.

»سيرفال« عملية 
عملية  باريس  بررت   ،2013 يناير  ففي 
باماكو  حكومة  مساعدة  بقصد  »سيرفال« 
ثلثاها  التي خضع  أراضيها،  كامل  استعادة  على 
من  والمسلحة  االنفصالية  الجماعات  لسيطرة 
رئاسة  دعم  بأشهر  بعدها  ليعلن  الطوارق 
 2013 عام  مالي في صيف  كيتا  بوبكر  إبراهيم 

في غضون أشهر قليلة.
المخابرات  وأجهزة  الفرنسي  الجيش  لكن 
على  تعتمد  مالي،  شمال  أقصى  في  الفرنسية 
الجهاديين  قادة  لتعقب  الطوارق  شبكات 
الفرنسيين  الرهائن  على  العثور  محاولة  في 

لمختطفين. ا

إنهم يبحثون عن البغدادي في ليبيا
لندن - الوسط

بارس - الوسط

تونس - الوسط

نيويورك – الوسط
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وأميركية-  إيطالية  حربية  طائرات  -بمشاركة  بريطانية  طائرات  تنفذ 
»البغدادي«  لتحديد  رمز  عن  بحثًا  الساعة،  مدار  على  جوية  طلعات 
لجمع  بريطانيا  شرق  من  »نفاث«  نوع  من  طائرات  انطلقت  إذ  كهدف، 
يدعمون  أنهم  المتوقع  من  الذين  والجماعات  األفراد  عن  المعلومات 

البريطانية. الجريدة  وفق  البغدادي، 
استخبارية  معلومات  »نجمع  الصحيفة،  وفق  عسكري،  مصدر  وقال 
الذين  لألشخاص  ومجموعات  أسماء  تعيين  ويمكننا  الجودة،  عالية 
عرفناهم أو كانوا جزءًا من الدائرة الداخلية للتنظيم«. ونقلت الصحيفة 
البغدادي  إن  قولهم:  العسكرية  بالمخابرات  ضباط  عن  البريطانية 

يمكن أن يلجأ إلى أي من فروع »داعش« السبعة في شمال أفريقيا.
يمكن  أمنيًا  الرخوة  المناطق  بعض  فإن  األمنيين  الخبراء  وبحسب 
سورية  من  الفارة  العناصر  من  وللمئات  للتنظيم  مالذًا  فعاًل  تكون  أن 

إليها. والعراق، لكنها حتى اآلن ال تبدو هدفًا للبغدادي لالنتقال 
البغدادي  أبوبكر  »داعش«  تنظيم  زعيم  قال  الماضي،  أبريل  وفي 
المبادرة«،  أثبتوا أنهم قادرون على »امتالك زمام  إّن عناصره في ليبيا 
معاقله في مدينة سرت  أهم  واحدة من  المتطرف  التنظيم  رغم خسارة 
2015، قبل أن تتقدم  2016، والتي سيطر عليها في مايو  في ديسمبر 
للمدينة قوات »البنيان المرصوص« التي شكلها المجلس الرئاسي في 

بالكامل. المدينة  لمحاربته وسيطرت على   2016 مايو 

بجانب  األرض  المصور مفترشًا  المقطع  في  البغدادي  وظهر 
18 دقيقة، كما يظهر زعيم  آخرين أخفيت وجوههم لمدة 

األطراف،  على  ومحناة  بيضاء  طويلة  بلحية  التنظيم 
على  أثنى  وبعدما  رأسه.  على  أسود  مندياًل  واضعًا 
بلدة  استهدفت  التي  اإلرهابية  وعملياتهم  أتباعه 
من  عملية  كانت  إنها  قال  ليبيا،  جنوبي  الفقهاء 

تنظيمه  له  ما تعرّض  ردًا على  سلسلة عمليات 
سورية«،  في  الباغوز  بلدة  في  »إبادة  من 

وفق قوله.
التي  األولى  المرة  هذه  تكن  ولم 

إذ  ليبيا،  عن  البغدادي  فيها  تحدث 
ظهر للمرة األولى منذ خمس سنوات 

عنوان  يحمل  دعائي  فيديو  في 
المؤمنين«،  أمير  ضيافة  »في 

أتباعه  »البغدادي«  ينسَ  ولم 
أوصاهم  عندما  ليبيا،  في 
بـ»استنزاف )األعداء( في جميع 
والمادية  البشرية  مقدراتهم 

معركة  ألنها  واللوجيستية، 
الذي  المقطع  وفق  استنزاف«، 
عبر  المتطرف  التنظيم  نشره 
»تليغرام«. تطبيق  على  قنواته 

المركز األوروبي لمكافحة اإلرهاب  وال يستبعد جاسم محمد رئيس 
من  الرغم  على  ليبيا،  إلى  اإلرهابي  التنظيم  زعيم  انتقال  إمكانية 
»سبوتنيك«  لوكالة  ويوضح  اآلن،  حتى  ذلك  من  التأكد  عدم 
الروسية: »حتي اآلن موضوع تكهنات، وكانت عدة صحف غربية 
قد نشرت تقارير بين فترة وأخرى عن مكان وجود البغدادي في 
مناطق متعددة، وظهر أن جميع هذه التسريبات غير صحيحة، 
دولية  ألطراف  سياسية  أغراضًا  تخدم  لربما  كانت  وإنما 

العراقي تحديدًا«. السوري  المشهد  فاعلة في 
في  عملياتيًا  موجود  التنظيم  »اليوم  ويضيف: 
عناصره  من  طلب  قد  التنظيم  وكان  ليبيا، 
التوجه  والرقة  الموصل  في  خسارته  قبل 
إلى  وكذلك  أفريقيا،  وغرب  شمال  إلى 
موضوع  لذلك  آسيا،  شرق  جنوب 
محتمل،  هناك  البغدادي  وجود 
أكثر«.  ال  تكهنات  يبقى  لكنه 
ليبيا  أن  أعتقد  »ال  يبين:  لكنه 
بل  األخيرة،  محطته  ستكون 
معبرًا  بتقديري  تكون  أن  يمكن 
شهدت  لكونها  أفريقيا،  غرب  إلى 
هناك،  التنظيم  لهذا  نوعية  أنشطة 
مع  وثيقة  بعالقات  التنظيم  يرتبط  حيث 
الجماعات المتطرفة هناك مثل بوكو حرام، 

عبور  كنقطة  ذلك  يكون  أن  أرجح  كمتابع  لكن  متوقعًا،  ذلك  أجد  لذلك 
له فقط«.

إلى  البغدادي  بنقل  قاموا  قد  المهربين  بأن  يعتقد  محمد  جاسم 
عبر  جاء  االنتقال  أن  بد  »ال  ويقول:  فعاًل،  انتقل  قد  كان  حال  في  ليبيا، 
تشير  عليها  حصلنا  التي  والتقارير  األجانب،  للمقاتلين  تهريب  عمليات 
المهربين،  من  شبكة  عبر  تركيا،  عبر  تهريبهم  يتم  المقاتلين  أن  إلى 
العناصر، وداعش لديه شبكة  وتصعد أسعار هذه العمليات حسب قيمة 
عالقات مع هؤالء المهربين، وإن لم يكن ذلك عبر المهربين، بالتأكيد 
السلطات  بعلم  ذلك  كان  إن  استغاللها،  يمكن  المزورة  فالمستندات 

التركية أم من دون علمها«.
انتقال  قصة  أن  يرى  اإلرهاب  لمكافحة  األوروبي  المركز  رئيس 
ويتابع:  فقط،  سياسي  أو  معنوي  بهدف  هو  إنما  ليبيا  إلى  البغدادي 
ليبيا،  في  عمليات  وجود  بسبب  التسريبات  هذه  تكون  أن  »يمكن 
والجهود التي تقوم بها قوات حفتر ضد طرابلس والجماعات المتطرفة 
هذه  وظهور  المسلحة،  العمليات  يدير  ال  البغدادي  بكر  وأبو  هناك، 
التسريبات في هذا الوقت، كما كان ظهوره األخير بشريط مصور، يأتي 
يرتبط  أن  يمكن  كما  ليبيا،  في  خاصة  التنظيم،  مقاتلي  معنويات  لرفع 

والدولي«. واإلقليمي  الليبي  السياسي  بالشأن  ذلك 
التي  االستخباراتية  والمعلومات  العسكرية  الجوية  الطلعات  بين  وما 
تخترق األجواء الليبية، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كان »البغدادي« 
أنهكتها  التي  ليبيا  في  جديد  نوع  من  غربي  لتدخل  سر  كلمة  هو 

.2011 العام  الخارجية منذ  التدخالت 

ليبيا؛  من  »داعش«  تنظيم  أسر  عودة  التونسية  السلطات  رفضت 
المسؤولون  برر  وقت  في  جديد،  متطرف  جيل  نشوء  مخاوف  بسبب 
المستمرة في تونس، فضاًل عن  قرارهم بعوائق االضطرابات األمنية 

الوجود الدبلوماسي الضعيف.
وكشفت جريدة »واشنطن بوست« األميركية في تقرير، األحد، 

إنه بعد أسابيع على هزيمة »داعش« المتقهقر، يعتقد أن 
آالف المقاتلين التونسيين وأفراد أسرهم محتجزون في 

سورية والعراق وفي ليبيا، حيث يسعى أقرباء هؤالء 
الحكومية،  السلطات  لكن  تونس،  إلى  إلعادتهم 
إلى  »داعش«  إرهابيي  انتقال  من  خوًفا  ترفض 

البالد، وزرع بذور التطرف في المستقبل.
المسؤولين  مبررات  عن  التقرير  ونقل 
إعادة  في  عوائق  »يواجهون  أنهم  التونسيين 
الدبلوماسي  الوجود  بسبب  ديارهم  إلى  هؤالء 

الضعيف لتونس في ليبيا وسورية«.
ومع هذا، فإنه مع »مواجهة تونس إضطراباتها 

االجتماعية والجماعات المسلحة على أراضيها، إال أنه 
ال توجد إرادة سياسية تذكر إلعادة األسر«.

وسافر ما ال يقل عن 5000 تونسي إلى سورية والعراق وليبيا 
للقتال، إذ كان هذا العدد كبيرًا مقارنة مع عناصر من جنسيات أخرى. 
أقل من ذلك، حيث تشير  العدد  أن  تزعم  التونسية  السلطات  أن  غير 
يعتبر كبيرًا. وحسب »واشنطن  فإنه  الـ3000. ومع هذا،  بلغ  أنه  إلى 
في  محتجزين  واألطفال  النساء  كبير من هؤالء  عدد  يزال  ال  بوست«، 
سجون داخل سورية والعراق وليبيا، ففي معظم الحاالت، يكون األطفال 
دون سن 6 سنوات، وكثير منهم قد وُلدوا في كنف »داعش« المهزوم، 

وبالتالي فهم يفتقرون اآلن إلى جوازات سفر وشهادات ميالد معترف 
بها دوليًّا.

وقال أسامة الصغير، وهو برلماني من حزب النهضة الحاكم: »لقد 
وُلدوا في إطار غير قانوني، في بلد ال يوجد فيه تسجيل للوالدة. إذا 
تمكنوا من إثبات أنهم تونسيون، فسنفعل ما في وسعنا إلعادتهم«، 
مقترحًا »استخدام اختبارات الحمض النووي وبصمات األصابع لتحديد 
الحكومة  تعد  لم   ، اآلن  وحتى  المحتجزين«.  التونسيين  األطفال 
التونسية، سوى 3 أطفال تونسيين من عائالت »داعش«، وكانوا 

جميعًا من ليبيا.
واعتبرت ليتا تايلر، وهي باحثة في منظمة »هيومن 
تشكل  ال  األمنية  »القضايا  أن  ووتش«،  رايتس 
الصغار  األطفال  عن  للتخلي  للحكومات  ذريعة 
وغيرهم من المواطنين المحتجزين دون تهمة، 
في معسكرات في الخارج«. وأضافت: »األطفال 
بال  المعسكرات  هذه  في  عالقون  التونسيون 
حكومتهم  أن  يبدو  بينما  مستقبل،  وال  تعليم، 

بالكاد تسعى لمساعدتهم«.
األطفال  عدد  عن  بها  موثوق  أرقام  توجد  وال 
غير  والسجون.  الالجئين  مخيمات  في  التونسيين 
أن وزارة المرأة والطفل التونسية قالت إن نحو 200 
طفل و100 امرأة محتجزين في الخارج في سورية وليبيا 
رايتس  إليهم، بحسب »هيومن  تهم  أي  توجيه  والعراق دون 

ووتش«.
قاتلوا  الذين  المواطنين  أطفال  إعادة  دولة   30 من  أكثر  ورفضت 
مع »داعش« إلى بالدهم. لكن بعض الدول، بما فيها فرنسا وروسيا 
األميركية خطوة  الجريدة  اعتبرته  وافقت على ذلك، مما  وإندونيسيا، 
واألمنية،  واللوجستية  الدبلوماسية  المخاوف  على  التغلب  من  ن  تمكِّ

كما يقول نشطاء حقوق اإلنسان

<    السراج وماكرون خالل لقاء سابق في باريس

تجدد الجدل حول مكان وجود زعيم تنظيم 
»داعش« أبوبكر البغدادي بعد انكسار شوكته 

وانحسار نفوذ تنظيمه في سورية والعراق، إذ كشفت 
معلومات استخباراتية أن لندن ودواًل غربية تبحث 
عن البغدادي في ليبيا، بعد ورود أنباء عن احتمال 

وجوده بها، وهو ما جاء استنادًا إلى معلومات 
استخباراتية وصلت إلى السلطات البريطانية 

ووصفتها بالموثوقة، قالت إن »البغدادي موجود في 
ليبيا بعد فراره من سورية«.

وكشفت جريدة »ديلي إكسبريس« البريطانية أن 
المعلومات االستخباراتية بفرار البغدادي إلى ليبيا 

جاءت بعد أسبوعين من اضطرار القوات الجوية 
إلخالء وحدة تابعة للجيش البريطاني بعد التقدم 

السريع لقوات الجيش الوطني التابعة للقيادة 
العامة نحو طرابلس، لكنها أشارت إلى أن طائرات 
مقاتلة تابعة لسالح الجو الملكي البريطاني تبحث 

عن البغدادي وتعتقد أنه يختبئ في ليبيا.

طائرات بريطانية تتقصى مكان وجوده

<   السبسى

<    غوتيريس



محليات 05

بعد االتفاق على ضرورة الوقف الفوري إلطالق النار

مراقبون: من المستبعد قبول طرفي القتال باالنسحاب

»جولة بروكسل«.. مالمح انفراجة أم تسكني لألزمة الليبية؟

بروكسل،  في  الجاري  األسبوع  رحاله  الليبي  الملف  حط 
عندما تداولت طاولة وزراء خارجية االتحاد األوروبي مواقف 
المعنيون  أسرع  وقت  في  الحل،  مقاربات  إزاء  بلدانهم 
بالملف سواء مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة أو ممثلو 
موقف  لحشد  الخارجية  جوالتهم  الوطني  الوفاق  حكومة 
مخرجات  وفق  لألزمة،  حدٍ  على وضع  يساعد  موحد  دولي 

سياسية تتجنب الحل العسكري.
ضرورة  على  اتفقت  المرة  هذه  األوروبية  االجتماعات 
الوقف الفوري إلطالق النار والذهاب إلى طاولة المفاوضات 
سالمة،  غسان  مبعوثها  عبر  المتحدة  األمم  ترعاها  التي 
الصراع  لقطبي  مشترك  بيان  عبر  األبرز  التطور  جاء  فيما 
األوروبي على الملف الليبي )فرنسا وإيطاليا(، أكدا فيه أن 

ثمة تقاربًا واسعًا في وجهات النظر حول ليبيا.

موقف أوروبي
العاصمة  حرب  عن  الناجمة  التطورات  سيطرت  وعندما 
األوروبي خالل  االتحاد  خارجية  وزراء  نقاش  على  طرابلس 
المتواترة  تصريحاتهم  فإن  اإلثنين،  بروكسل  في  اجتماع 
أكدت أنهم يسعون لبلورة موقف أوروبي موحد تجاه األزمة 

القائمة في ليبيا.
االتحاد  في  الخارجية  والسياسة  لألمن  العليا  الممثلة 
النقطة  ليبيا هي  إن  قالت  فيديريكا موغيريني،  األوروبي، 
المسؤولين األوروبيين، وفق  التي تشغل تفكير  الرئيسية 

بعثة االتحاد األوروبي في ليبيا.
الوزراء  تطرق  الماضي،  أبريل   8 في  جلستهم  وخالل 
التطورات،  إزاء  قلقهم  عن  عبروا  حين  ليبيا،  في  للوضع 
وحثوا جميع األطراف على التنفيذ الفوري للهدنة اإلنسانية، 
واالمتناع عن أي تصعيد عسكري والعودة إلى المفاوضات.

دعوة موغيريني
موغيريني استبقت اجتماع المساء بلقاء مع رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج، قالت في أعقابه إن »االتحاد األوروبي 
يتوقع من جميع األطراف والالعبين اإلقليميين أن يوقفوا 
الحوار  بدء  يعيدوا  وأن  الفور،  على  العسكرية  األعمال 

السياسي، لصالح جميع الليبيين«.
يزيد  يمر  يوم  »كل  أّن  بروكسل  من  فأكد  السراج  أما 

من أعداد الضحايا ويدفع إلى اتساع نطاق الحرب التي لن 
يقتصر تأثيرها على ليبيا بل سيشمل المنطقة بكاملها«، 

وفق الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي.
موقف السراج

إطالق  لوقف  حديث  أي  أن  على  التأكيد  السراج  وأعاد 
وعودتها  المعتدية  القوات  انسحاب  يحقق  أن  يجب  النار 
لوقف  للتدخل  األوروبي  »االتحاد  داعيًا  جاءت،  حيث  من 
القوة  بتزويد  الدول  بعض  ترتكبها  التي  االنتهاكات 
األمن  مجلس  لقرار  واضح  خرق  في  باألسلحة،  المعتدية 

الدولي بحظر التسليح«.
هو  قال  توسك،  دونالد  األوروبي،  المجلس  رئيس 
السلمية  العملية  يهدد  طرابلس  على  الهجوم  إن  اآلخر 
أن  وأكد  تسوية،  إلى  للوصول  طوياًل  شوطًا  قطعت  التي 
االتحاد األوروبي يعكف على إيجاد صيغة لوقف إطالق النار، 
األمم  إطار  في  وديمقراطي  سلمي  حل  في  والمساهمة 

المتحدة.

حضور »ناتو«
لحلف  العام  األمين  أيضًا  المباحثات  خط  على  ودخل 
الذي  )ناتو(،  مقر  في  ستولتنبرغ  ينس  األطلسي  شمال 
خالل  وشددا  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث  مع  اجتمع 

اللقاء على أنه »ليس هناك حل عسكري لألزمة في ليبيا«.
العام  األمين  إن  »ناتو«  عن  صادر  رسمي  بيان  وقال 
للحلف أعرب عن »قلق الحلف العميق إزاء الوضع في ليبيا«، 
مؤكدًا أنه »سيواصل حث جميع األطراف على إنهاء القتال 
النحو  على  السياسية،  العملية  إلى  أخرى  مرة  واالنضمام 

الذي دعت إليه األمم المتحدة«.
وأكد ستولتنبرغ أن »ناتو« سيواصل حث جميع األطراف 
في ليبيا وجميع أعضاء المجتمع الدولي على دعم العملية 
التي تقودها األمم المتحدة، مشددًا في الوقت نفسه على 
أمنية  مؤسسات  بناء  على  ليبيا  لمساعدة  الحلف  استعداد 
فعالة، بما في ذلك وزارة دفاع حديثة وأجهزة أمنية فعالة 

خاضعة للسيطرة المدنية للحكومة.

عودة الواقعية
لموقف  معضدة  أيضًا  سالمة  غسان  تصريحات  وجاءت 
تكن  لم  التي  الواقعية  إّن  قال  حين  الدولية،  األطراف 
موجودة من قبل قد عادت لتظهر في التعامل مع التطورات 

في ليبيا خالل اجتماعات بروكسل.

قال  أخرى حين  نقطة  إلى  أن غسان سالمة، ذهب  غير 
إن »ليبيا ضحية ظلم الجوار«، لكنه أشار في الوقت نفسه 
تدفق  ناحية  من  سواء  الجوار،  هذا  على  »خطر  أنها  إلى 

المهاجرين أو عبور اإلرهابيين الحدود«.

مأزق عسكري
المجتمع  أمام  الميدانية  التطورات  وألقى سالمة بورقة 
األوروبي عندما قال إّن »هناك مأزقًا عسكريًّا«، واعتبر أن 
الهجوم  بدء  ساعة  أسابيع   5 قبل  قائمًا  كان  الذي  الوهم 

على العاصمة طرابلس قد زال اآلن.
ألمانيا  خارجية  وزير  أيضًا  التقى  الذي  سالمة  وأوضح 

والحل  للحوار  للعودة  حان  قد  »الوقت  أن  ماس  هايكو 
السياسيين وفصل القوات، مؤكدًا أال حل عسكريًّا لألزمة 
ضرورة  على  التأكيد  وأعاد  الزمن«.  طال  مهما  الليبية 
العودة لألمم المتحدة إلحياء الحوار السياسي بين األطراف 

الليبية.

تهديد دولي
األوروبيين،  أمام  إنذار  جرس  األممي  المبعوث  وضرب 
من  يزيد  طرابلس  العاصمة  في  التصعيد  إن  قال  عندما 

خطر »التهديدات اإلرهابية في جميع أنحاء البالد«.
أن  األوروبي  االتحاد  ممثلو  رأى  االجتماعات  ختام  وفي 
على  العامة  القيادة  قوات  شنته  الذي  العسكري  »الهجوم 
وضواحيها  العاصمة  في  تصعيد  من  تاله  وما  طرابلس 
تعرض  من  ويزيد  الدوليين  واألمن  للسلم  تهديدًا  يمثل 

استقرار ليبيا للخطر«.
»التنفيذ  على  األطراف  جميع  األوروبي،  االتحاد  وحث 
المتحدة؛  األمم  مع  والتعاون  النار  إطالق  لوقف  الفوري 
لضمان وقف األعمال القتالية... والنأي بنفسها عن العناصر 

المشتبه  وعن  القتال،  في  المتورطة  واإلجرامية  اإلرهابية 
في ارتكابهم جرائم حرب، بما في ذلك المدرجة في قوائم 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة«.

تقرير غوتيريس
العام  األمين  أعرب  األوروبيين  اجتماع  مع  وبالتزامن 
إزاء  قلقه  بالغ  عن  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
طرابلس،  العاصمة  على  للسيطرة  الدائرة  المعارك 

والتقارير الحديثة عن تدفق األسلحة إلى ليبيا.
وقدم غوتيريس، تقريرًا إلى مجلس األمن حول عملية 
السفن  لتفتيش  األوروبي  االتحاد  يقودها  التي  »صوفيا« 
قبالة سواحل ليبيا، للتأكد من الحظر المفروض على توريد 

األسلحة.

تقارب فرنسي–إيطالي
اجتماع  عقب  بروكسل  من  جاءت  إيجابية  أخرى  نقطة 
وزير  التقى  عندما  الليبي،  الملف  على  الصراع  قطبي 
الخارجية اإليطالي إينزو موافيرو ميالنيزي، نظيره الفرنسي 
جان إيف لودريان، وأشارا إلى أن اللقاء شهد تقاربًا واسعًا 

في وجهات النظر حول ليبيا.
إلى  نعود  أن  »ينبغي  الفرنسي  الخارجية  وزير  وقال 
التطورات  من  جدًا  قريبة  كانت  التي  السياسية،  العملية 
اإليجابية مع اجتماع أبو ظبي بين رئيس المجلس الرئاسي 
السراج والمشير خليفة حفتر. يجب أن نبدأ من هذه  فائز 
النار،  إلطالق  فوري  وقف  وجود  أولوية  مع  ولكن  األسس 

دون شروط مسبقة«.
24 ساعة من تلك التطورات نقلت »رويترز« عن  وبعد 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  إن  قوله  دريان،  لو  إيف  جان 
الليبية  المسلحة  للقوات  العام  بالقائد  االجتماع  يريد 
المشير خليفة حفتر »للحثِّ على وقف إطالق النار واستئناف 

محادثات السالم«.
على  ترد  لم  الفرنسية  الرئاسة  إن  قالت  الوكالة  لكن 
تلك التصريحات، مشيرة إلى أن »فرنسا تدعم أيضًا حفتر 
كوسيلة لمحاربة المتشددين في بلد يعاني من الفوضى 

منذ اإلطاحة بمعمر القذافي في 2011«.
الليبي،  الملف  الواسع في  الحراك األوروبي  ووسط هذا 
المواقف  محصلة  كانت  إذ  ما  حول  قائمًا  التساؤل  يبقى 
األوروبية تحمل حاًل لألزمة أم أنها مجرد مسكنات دون حل 

جذري ألسباب االلتهاب في محيط طرابلس.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 »ناتو« يحث جميع األطراف على وقف القتال ويقترح حلوال
القاهرة ــ محمود غريب

 

اتسعت رقعة الداعين من القوى اإلقليمية والدولية إلى »الوقف 
بينما تعمل  ليبيا دون شروط مسبقة،  لالقتتال« في  الفوري 
إيجاد صيغة  على  والجزائر ومصر  تونس  بين  الثالثية  اآللية 
عملية لوقف حرب طرابلس، ينقل قادة دول الساحل هواجسهم 
إلى  األسبوع  هذا  الليبي  الوضع  على  األوروبية  الخالفات  من 

بروكسل.
ومهدت تونس صاحبة المبادرة الثالثية حول ليبيا إلنجاح 
اجتماعها المرتقب األسبوع المقبل، إلى جانب مصر والجزائر، 
بدعوة المجموعة الدولية بأن تسعى بصوت واحد لوضع حد 
لالقتتال داخل ليبيا،    دون وضع شروط لذلك والعودة إلى 
طاولة المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، كما جاء على لسان 

وزير الخارجية خميس الجهيناوي.

صيغة عملية
ما يعني اقتناع الطرف التونسي بصعوبة العودة بالوضع إلى ما 
قبل 4 أبريل الماضي بعد جهود حثيثة بذلتها مع أطراف الصراع 
لوقف االقتتال دون أن تكلل بنتائج، خاصة أمام رفض حكومة 
الوفاق الوطني أي وقف إلطالق النار ما لم يسحب قائد الجيش 
الوطني المشير خليفة حفتر قواته إلى المناطق التي سيطروا 

عليها قبل هجوم 4 أبريل على العاصمة، مما أدى إلى حالة من 
الجمود.

ومن المستبعد قبول طرفي »حرب العاصمة« باالنسحاب 
من المواقع المسيطر عليها بسبب ما تعتبره مكاسب سياسية 
وميدانية حققتها؛ لذلك فإن النزاع مرشح ألن يستمر ألسابيع 
أخرى. لكن خميس الجهيناوي سارع إلى التذكير بوقوف تونس 
على نفس المسافة من مختلف األطراف الليبية، في المقابل ال 
تبقى على الحياد أمام تواصل االقتتال داخل هذا البلد الشقيق، 
مؤكدًا أنها تعمل على إيجاد حل سلمي بين مختلف األطراف 
المتصارعة. ويتسق الموقف التونسي مع الجزائر التي دعت من 
جانبها، عبر وزير خارجيتها صبري بوقادوم، إلى »وقف إطالق 
النار في ليبيا«، مبديًا رفض بالده أن »تقصف عاصمة عربية، 
فيما نبقى صامتين، بل من واجبنا في الجزائر وتونس الدعوة 

إلى وقف االقتتال«.
اجتماعهم  في  مصر  جانب  إلى  والجزائر  تونس  وتعمل 
الوزاري المقرر خالل أيام بالعاصمة التونسية، على إيجاد صيغة 
الدائرة في طرابلس عن طريق الضغط  الحرب  عملية لوقف 
الدبلوماسي ودفع المسار السياسي لوقف االقتتال بين الليبيين 

تحت مظلة األمم المتحدة.
شكاوى من االنقسامات

ويذهب المبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، في تفاصيل 
الخروج من األزمة الليبية في أقرب وقت حين يمهد الستمالة 

النار  إطالق  بوقف  السياسي  الحل  إلى  المسلح  النزاع  طرفي 
وفصل القوات ورقابة دولية غير عسكرية وفق ما أوضح لقناة 
الخارجية  »العربية«. ويتطابق تصريح سالمة مع موقف وزير 
الفرنسي جان إيف لودريان، حين أكد من بروكسل أن هناك 
حاجة إلى وقف فوري إلطالق النار في ليبيا، دون شروط، ربما 

تحت إشراف دولي.
المجتمع  انقسام  استمرار  لليبيا  المجاورة  الدول  وتشكو 
تواصل  أن  تعتقد  إذ  طرابلس،  في  الوضع  حيال  الدولي 
االنقسامات بين الليبيين ينعكس على القوى الغربية، رافضة 
المحاور« واالصطفاف مع طرف معين في  »لعبة  الدخول في 
الفرنسي  الخارجية  وزيرا  يخفي  ال  السياق  وضمن  الحرب. 
واإليطالي خالفهما رغم محاولة لودريان تبديد انقسام البلدين 
بخصوص ليبيا. قائاًل: »إن فرنسا وإيطاليا تعمالن عن كثب؛ 
ألنه لن يكون هناك تقدم في ليبيا دون اتفاق فرنسي–إيطالي 
راسخ«، مشيرًا إلى أن »الصعوبات التي واجهت البلدين هذه 

األشهر األخيرة باتت وراءنا«.
وينقل وزراء دول الساحل الخمس إلى وزراء الخارجية والدفاع 
باالتحاد األوروبي يوم 15 مايو الجاري هواجسهم من الوضع 
الليبي وتأثير طول الخالفات األوروبية على حلحلة األزمة، فقد 
طلبوا من المستشارة األلمانية إنغيال ميركل خالل قمة لهم في 
واغادوغو قبل أيام وضع حد لتباين المواقف األوروبية بخصوص 

التصعيد العسكري في طرابلس.

الجزائر - عبد الرحمن أميني

 تقارب ليبي ــ إيطالي واسع
في وجهات النظر حول ليبيا

<   .. ووزراء الخارجية األوروبيون  خالل االجتماع<   سالمة خالل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لدول االتحاد األوروبي في بروكسل األثنين الماضي

<   السراج ورئيس المجلس األوروبي خالل اجتماع في بروكسل االثنين الماضي

<   اجتماع سابق لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

»ثالثي الجوار« وقادة »الساحل« يسعون إلى وقف حرب العاصمة
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مهلة حتى 1 يونيو للتوصل إلى اتفاق

الحرب التجارية تشتعل بني الواليات املتحدة والصني مع تبادل فرض الرسوم
رسومًا  أنها ستفرض  الصين  أعلنت  البلدين،  بين  التجاري  للنزاع  في تصعيد 
إضافية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دوالر اعتبارًا من األول من يونيو، وذلك 
ردًا على إعالن واشنطن فرض رسوم على الجزء األكبر من الصادرات الصينية إلى 

الواليات المتحدة.
الجمعة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أمر  أن  بعد  الصيني  الموقف  وجاء 
بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقية الواردات الصينية، غداة رفع واشنطن التعرفة 
الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دوالر، وتهديده بفرض رسوم على 

سلع إضافية بقيمة 300 مليار دوالر.
وكانت جولة المحادثات األخيرة بين الواليات المتحدة والصين في واشنطن 
نهاية األسبوع الماضي انتهت من دون التوصل التفاق ينهي النزاع التجاري الدائر 

بين أكبر قوتين اقتصاديتين.
وفي بيان أصدرته الحكومة الصينية اإلثنين، أعلنت بكين أنها ستفرض رسومًا 

تتراوح ما بين 5 و25 بالمئة على عدد من السلع األميركية.
وجاء في البيان أن »إجراءات زيادة الرسوم تأتي ردًا على األحادية والحمائية 
التجارية األميركية«، وقد أبدت الحكومة »أملها بأن تعمل الواليات المتحدة مع 

الصين من أجل التوصل إلى اتفاق »يصب في مصلحة الطرفين«.
ويبدو أن الصين وبتحديدها األول من يونيو موعدًا لدخول رسومها الجديدة 

حيّز التنفيذ، قررت إعطاء مهلة من أجل التوصل التفاق مع الواليات المتحدة.
 3 واإلثنين تراجعت بورصة وول ستريت وخسر مؤشر »ناسداك« أكثر من 
بالمئة من قيمته، وتراجع مؤشرا »داو جونز« و»ستاندرد أند بورز 500« بنسبة 

2,5 بالمئة.
في  مخاوف  والصين  المتحدة  الواليات  بين  القائم  التجاري  النزاع  ويثير 
األسواق العالمية وقد أجمع مراقبون على التحذير من تداعياته السلبية على 

النمو العالمي وعلى طلب سلع أساسية كالنفط.
على  »الرد«  من  اإلثنين  بكين  ترامب  حّذر  أن  بعد  الصيني  الموقف  وجاء 
الرسوم الجمركية األميركية. وكتب الرئيس األميركي على تويتر »على الصين 

أال ترد–ذلك سيزيد األمور سوًءا«.
وفي مؤتمره الصحفي الدوري اإلثنين قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، 

غينغ شوانغ، إن »الصين لن ترضخ للضغوط الخارجية«.

وباإلضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية يمكن للصين اتّخاذ إجراءات أخرى 
من  أقل  المتحدة  الواليات  من  وارداتها  أن  بما  المتحدة،  الواليات  على  ردًا 

صادراتها إليها، وهو ما يحد من قدرتها على الرد على واشنطن بالمثل.
وكتب، هو تشيجين، رئيس تحرير صحيفة »غلوبل تايمز« الرسمية الصينية 
والمنتجات  الطاقة  شراء  عن  تتوقف  قد  »الصين  أن  تويتر  على  حسابه  على 
الزراعية األميركية وقد تخّفض طلبياتها من )شركة صناعة الطائرات األميركية( 

بوينغ«.

وتمتلك الصين سندات خزانة أميركية بقيمة 1,2 تريليون دوالر. واإلثنين 
الصين  بأن  اعتقاده  عن  منوتشين،  ستيفن  األميركي،  الخزانة  وزير  أعرب 

ستواصل شراء سندات الخزينة األميركية.
وقال منوتشين »أفترض ذلك. إنه استثمار جيد«، مضيًفا أنه لم يتم تحديد 

موعد الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستجرى في بكين.
وأوردت محطة »سي سي تي في« التلفزيونية الرسمية الصينية أن الصين 
لطالما أكدت أنها ال تريد خوض الحرب التجارية التي أطلقها الجانب األميركي، 

»لكنها ال تخشى« خوضها وعليها أن تفعل ذلك »عندما تقتضي الضرورة«.
بأن  ثقتها  الطائرات  لصناعة  العمالقة  »بوينغ«  شركة  أكدت  واإلثنين، 
المحادثات التجارية األميركية الصينية ستفضي إلى اتفاق. وقال متحدّث باسم 
الشركة، »نحن واثقون بأن الواليات المتحدة والصين ستواصالن المحادثات 
والمستهلكين  المصنّعين  مصلحة  في  يصب  التفاق  وستتوصالن  التجارية 

األميركيين والصينيين«.
قال  والجمعة  ستتواصل.  المحادثات  أن  والصين  المتحدة  الواليات  وأكدت 
نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين الصينيين، ليو هي، إن المحادثات 

المقبلة ستعقد في العاصمة الصينية من دون تحديد أي موعد.
وكانت الواليات المتحدة قد زادت بنسبة 10 بالمئة رسومها الجمركية على 
سلع صينية بقيمة 200 مليار دوالر، في موقف ردّت عليه بكين بزيادة تتراوح 
بين 5 و10 بالمئة على الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من خمسة آالف 

صنف من السلع األميركية.

لقاء بين ترامب وشي؟
ترامب  إن  األميركي  للرئيس  االقتصادي  المستشار  كادلو،  الري  قال،  واألحد 
العشرين  المقبل على هامش قمة مجموعة  الشهر  الصيني  يلتقي نظيره  قد 
لمناقشة الخالفات القائمة بينهما في الملف التجاري، علمًا أنه لم يتم تحديد 

أي موعد لمحادثات جديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن »التواصل بين الرئيسين مستمر«، 

لكنّه لم يشر إلى إمكانية عقد لقاء بينهما على هامش قمة العشرين.
 110 بقيمة  أميركية  على سلع  رسومًا جمركية  اآلن  حتى  الصين  وفرضت 
مليارات دوالر ردًا على زيادة واشنطن رسومها على السلع الصينية. والصيف 
الماضي فرض ترامب زيادة جمركية نسبتها 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 

50 مليار دوالر.
وأطلق ترامب العام الماضي الحرب التجارية مع الصين وسط اتهام الصين 
بممارسات تجارية غير عادلة. وتضغط الواليات المتحدة على الصين لكي تغير 
المقدمة  الهائلة  الدعم  ومبالغ  الفكرية  الملكية  بحماية  المتعلقة  سياساتها 

لشركات مملوكة من الحكومة وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.
جمركية  رسومًا  المتحدة  والواليات  الصين  فرضت  الماضي  العام  ومنذ 
أثر سلبًا على الصادرات  الدوالرات ما  متبادلة على سلع بقيمة مئات مليارات 

الزراعية األميركية وعلى القطاعات الصناعية في البلدين.

<  الرئيسان األميركي والصيني دونالد ترامب وشي جيبينغ ببكين  
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بكين – وكاالت

إحراق مساجد ومحالت وحظر وسائل التواصل

تصاعد العنف ضد املسلمني في سريالنكا واتهامات للشرطة بالتقاعس
مينوانغودا، سريالنكا ــ وكاالت

فرض حظر تجول إلى أجل غير مسمى في أجزاء 
التواصل  منصات  حجب  وتم  سريالنكا،  من 
في  مسلم  رجل  مقتل  أعقاب  في  االجتماعي 
أعمال شغب ضد مسلمين ردًا على هجمات عيد 
الفصح اإلرهابية، التي استهدفت كنائس وفنادق 

يرتادها األجانب.
متأخرة  ساعة  في  العنف  أعمال  واندلعت 
التفجيرات  على  أسابيع  ثالثة  بعد  اإلثنين، 
االنتحارية التي أودت بحياة 258 شخصًا. وخالل 
ألفي  نحو  وقام  متاجر  ُأحرقت  العنف هذه  أعمال 

شخص بتخريب مسجد، وفق شهود.
والثالثاء، تم تخفيف حظر التجول الليلي الذي 
كان مفروضًا على كل المناطق باستثناء اإلقليم 
 45( الغربي، حيث تم قتل رجل مسلم  الشمالي 
بأيدي  يمتلكها  التي  النجارة  ورشة  في  عامًا( 

حشد من األشخاص كانوا يحملون سيوفًا.
وفي أماكن أخرى في اإلقليم الواقع إلى شمال 
فاق  غاضبة  حشود  هاجمت  كولومبو،  العاصمة، 
الشرطة وقوات األمن،  أعداد عناصر  أفرادها  عدد 
محالت يملكها مسلمون وقاموا بإحراقها وتعدوا 
على منازل وحطموا نوافذ وأثاث ومحتويات داخل 

عديد المساجد.
وفي منطقة غامباها المجاورة، قام رجال يقودون 
بلدة  في  أماكن  في  النار  بإضرام  نارية  دراجات 
مينوانغودا )45 كلم شمال كولومبو(، وفق ما قال 

عدد من األهالي.
وقال صاحب متجر للسلع اإللكترونية: »بدأ رجال 
من  كانوا  العنف.  أعمال  نارية  دراجات  متن  على 
قاموا بتحطيم متاجر  البلدة«. وأضاف: »ثم  خارج 
إليهم  وانضم  حارقة،  عبوات  وألقوا  للمسلمين 

سكان«.

الشرطة لم تفعل شيئًا
وأضاف أن الشرطة وقوات األمن كانت على ما يبدو 
الهواء  في  النار  عناصرها  أطلق  وعندما  مرتبكة، 
لتفريق مثيري الشغب كان عديد المتاجر قد خرِّب 

أو نهب. وتم تدمير مصنع معكرونة يملكه مسلم 
بإلقاء  هويتهم  تحدد  لم  مهاجمون  قام  أن  بعد 

إطارات مشتعلة داخل المصنع، ما حوله إلى رماد.
أشرف  للمعكرونة،  دياموند  مصنع  مالك  وقال 
تفعل  لم  األمن  وقوات  الشرطة  »إن  جيفثي، 
شيئًا إلخماد النيران. ثالثة من عمالي المسلمين 
ُأصيبوا بجروح لدى محاولتهم الهرب من المصنع 

المشتعل«.
للرشق  مينوانغودا  في  مسجد  تعرض  كما 
بالحجارة. وفي اإلقليم الشمالي الغربي استهدف 
لليوم  مساجد  منهجي  بشكل  مهاجمون 
دين  رجال  قال  ما  حسب  التوالي،  على  الثاني 
تحطيم  تم  كينياما  بلدة  وفي  المنطقة.  من 
مسجدين، فيما وقف رجال الشرطة واألمن الذين 

كانوا أقل عددًا، متفرجين.
وقال رجل الدين إم. آي.إم صديقي من بلدة 
نحو  »إن  تجول:  فيها حظر  التي فرض  بينغيريا 
ما  كل  وحطموا  بمسجدنا  أحاطوا  شخص  ألفي 

كان في الداخل حتى تجهيزات الحمام«.
وأظهرت تسجيالت ألعمال العنف متاجر تحترق 
بعصي  المسلحون  الشغب  مثيرو  كان  فيما 
متاجر  ويهاجمون  الشوارع  يجوبون  وحجارة 
في  التجول  حظر  إن  الشرطة  وقالت  لمسلمين. 
اإلقليم الشمالي الغربي سيستمر حتى إشعار آخر.

الناطق باسم الشرطة، روان غاناسيكرا،  وقال 
»إن قوات األمن تساعد الشرطة التي تلقت أوامر 
القوة بأقصى درجاتها الحتواء أعمال  باستخدام 
في  النار  أطلقت  إنها  الشرطة  وقالت  العنف«. 
الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع في عدة 
أماكن لردع الناس عن محاولة مهاجمة مساجد.

أعمال مدبرة
إن  آيفان،  فيكتور  السياسي،  المعلق  ورأى 
أعمال العنف كانت مدبرة. وقال: »إن المعارضة 
تشعر بأنه بإمكانها تحقيق مكاسب وسط عدم 
االستقرار فيما الحكومة تبدو ضعيفة«. وأضاف: 

من  سياسية  شخصيات  أن  على  أدلة  »هناك 
أعمال  على  بالتحريض  تقوم  أدنى  مستويات 

العنف األهلية«.
البالد،  في  السياسية  المؤسسات  إن  وقال 
على  قدرتها  إثبات  في  المعارضة، فشلت  ومنها 
أبريل   21 هجمات  بعد  الثقة  واستعادة  القيادة 

التي تبناها تنظيم »داعش«.
أعلن  االثنين،  مساء  األمة،  الى  رسالة  وفي 
أن  ويكريميسينغي،  رانيل  الوزراء،  رئيس 
التي  االعتداءات  التحقيق في  تعيق  االضطرابات 
استهدفت ثالث كنائس كاثوليكية وثالثة فنادق.
بدوره أعلن قائد الشرطة شندانا ويكراماراتني، 
ضد  صارمة  إجراءات  اتخاذ  منفصل،  خطاب  في 
أوامر  تلقوا  عناصره  إن  وقال  الشغب،  مثيري 

باستخدام أقصى درجة من القوة.
رمضان  شهر  خالل  الشغب  أعمال  وتأتي 
المبارك. ويمثل المسلمون نحو 10 % من سكان 
فيما  غالبيتها  في  بالبوذية  تدين  التي  الدولة 

يمثل المسيحيون نحو 7.6 % منهم.
بعد  ُأعلنت  التي  الطوارئ  حالة  تزال  وال 
هجمات عيد الفصح مطبقة، ومنحت قوات األمن 
وبدأت  بهم.  مشتبه  لتوقيف  واسعة  صالحيات 
الموجة األخيرة من أعمال العنف عندما قام مثيرو 
في  مسلمون  يملكها  متاجر  باستهداف  شغب 
بلدة شيالو )80 كلم شمال كولومبو(، األحد، في 
رد فعل غاضب على تعليقات نشرها صاحب متجر 

على »فيسبوك« .
الناظمة  الهيئة  إن  اإلنترنت  مزودو  وقال 
المفروض  الحجب  الثالثاء  مددت  لالتصاالت 
حجب  تم  سابق  وقت  وفي  »تويتر«.  على 
و»يوتيوب«  و»واتساب«  »فيسبوك«  منصات 
و»إنستغرام« لمنع انتشار الرسائل المحرضة على 

أعمال العنف.
كومار  السريالنكي  الكريكيت  أسطورة  وضم 
إلى  الداعية  األصوات  إلى  صوته  سنغاكارا 
سابق:  وقت  في  »تويتر«  على  وغرد  الهدوء، 
إذا  أعينكم.  افتحوا  وفكروا.  وتنفسوا  »توقفوا 
العنف والعنصرية  أنفسنا وأنقدنا ألعمال  خسرنا 

والبلطجة والكراهية سنخسر بلدنا«.

القضاء البريطاني يقرر مصير أسانغ

السويد والواليات املتحدة يطالبان بتسلم مؤسس »ويكيليكس« ملحاكمته
ستوكهولم ــ وكاالت

سيقرر القضاء البريطاني مصير جوليان 
»ويكيليكس«،  موقع  مؤسس  أسانغ 
إما بتسليمه للسويد حيث يواجه تهمة 
حيث  المتحدة  للواليات  أو  االغتصاب، 
يواجه تهما أخطر بالتجسس، وذلك بعد 
إعادة  اإلثنين  السويدي  القضاء  إعالن 
له  وجهتها  اتهامات  في  التحقيق  فتح 

سيدة قبل عقد باالعتداء الجنسي.
العام  النائب  مساعدة  وقالت 
أن  »بما  صحافي  مؤتمر  في  السويدية 
أصبحت  بريطانيا  في  موقوف  أسانغ 
تسليمه  لطلب  متوفرة  الشروط 
توقيف  مذكرة  بموجب  السويد(  )إلى 
»لم  ذلك  أن  إلى  وأشارت  أوروبية«. 
يكن ممكنا قبل 11 أبريل« يوم إخراجه 
عنوة من مقر سفارة اإلكوادور في لندن 

وسجنه.
الواليات  إلى  تسليمه  ولتجنب 
 2012 في  األسترالي  لجأ  المتحدة، 
ونظرا  لندن.  في  اإلكوادور  سفارة  إلى 
دفع  من  تمكنه  ولعدم  أسانغ  لغياب 
السويدي  القضاء  تخلى  قدما،  التحقيق 
 .2017 مايو  في  المالحقات  عن 
إحياء  أعاد  لندن،  في  توقيفه  لكن 
أجل  من  السويد  إلى  بتسليمه  األمل 
بالتقادم  التهمة  قبل سقوط  محاكمته 

في أغسطس 2020.
في غضون ذلك أكد موقع ويكيليكس 
مجددا أن جوليان أسانغ لجأ إلى سفارة 
اإلكوادور في لندن »لتجنب تسليمه إلى 
الواليات المتحدة وليس لتجنب تسليمه 

إلى السويد«.
كريستين  الموقع  تحرير  رئيس  وقال 
إطالق  إن  بيان  في  هرافنسون 
فرصة  »سيمنحه  جديد  من  المالحقات 

ليبرئ ساحته«.

أسانغ  األميركي  القضاء  ويتهم 
»عصابة  في  بالمشاركة  »التآمر«  بـ 
معلوماتية«  »قرصنة  الرتكاب  أشرار« 
في  السابقة  المحللة  مساعدته  بسبب 
االستخبارات العسكرية، شيلسي مانينغ، 
على الحصول على كلمة مرور والوصول 
بذلك إلى آالف الوثائق الخاضعة للسرية 

الدفاعية.
إليزابيث  المحامية  رحبت  جانبها  من 
السيدة  تمثل  التي  فريتز،  ماسي 
لالغتصاب  تعرضت  إنها  تقول  التي 
للسويد  زيارته  خالل  أسانغ  يد  على 
التحقيق  فتح  إعادة  بقرار   ،2010 عام 
للصحفيين  وقالت  القضية.  في  األولي 
تسود  »أن  في  تأمالن  وموكلتها  إنها 

العدالة«.
حكما  أسانغ  يمضي  ذلك،  وبانتظار 
بالسجن خمسين أسبوعا بتهمة مخالفة 
لجوئه  إثر  عنه  المؤقت  اإلفراج  شروط 
التي  لندن  في  اإلكوادور  سفارة  إلى 

أمضى فيها سبع سنوات.

»أنا بريء تماما«
ويشكل إعالن نيابة ستوكهولم تتمة 
حوالي  منذ  مستمر  قضائي  لمسلسل 
عقد لم يكف خالله أسانغ ومؤيدوه عن 
إلى  تسليمه  إلى  تهدف  مناورة  إدانة 
بتهمة  لمحاكمته  المتحدة  الواليات 
سببت  أميركية  سرية  وثائق  تسريب 

إحراجا بالغا لواشنطن.
أسانغ  تتهم  التي  المدعية  وكانت 
عمرها  من  الثالثين  في  باغتصابها 
عندما التقته في مؤتمر لويكيليكس في 
ستوكهولم. وهي تتهمه بمواقعتها ليل 
16 إلى 17 أغسطس بينما كانت نائمة 
فيما يؤكد أسانغ )47 عاما( أن األمر جرى 
بموافقتها. واستجوبت الشرطة السويدية 
في ستوكهولم االسترالي في إطار شكوى 
تتعلق باعتداء جنسي تقدمت بها شابة 
لوقائع ارتكبت في 13 أغسطس. وسقطت 

هذه الواقعة بالتقادم في 2015.
شكوى  بشأن  تستجوبه  لم  لكنها 
تتعلق باغتصاب تقدمت بها امرأة أخرى، 

إلى أن استمع إليه في سفارة اإلكوادور 
إكوادوري  مدع   2016 نوفمبر  في 
وكتب  سويدية.  تحقيق  قاضية  بحضور 
به  أدلى  ما  بنص  أرفقها  رسالة  في 

للمدعي اإلكوادوري »أنا بريء تماما«.
اي  بير  السويدي  محاميه  ورأى 
نفسها  تجعل  السويد  أن  صمويلسون 
إطالقها  بإعادة  »سخرية«  موضع  في 
مالحقات »عمرها عشر سنوات«. وأضاف 
ما  في  إطالقا  قلقا  »لست  للتلفزيون 

يتعلق بمسألة إدانته«.

فرصة إلنقاذ سمعته
المحكمة،  أمام  مثوله  استحالة  ومع 
التحقيق  إغالق  السويدية  النيابة  قررت 
»هذا  إن  بيرسون  وقالت   .2017 في 
في  نقص  إلى  يستند  يكن  لم  القرار 
األدلة، بل إلى الظروف التي تعرقل سير 

التحقيق«.
قرار  إن  فقالت  المدعية،  محامية  أما 
قوية«.  إشارة  »يوجه  السويدي  القضاء 
وقالت اليزابيث ماسي فريتز للصحافيين 
في ستوكهولم »ال أحد فوق القانون وال 

حتى عندما يحمل اسم جوليان أسانغ«.
الواليات  إلى  تسليمه  أسانغ  ويرفض 
عليه  يحكم  أن  يمكن  حيث  المتحدة 
األكثر،  على  سنوات  خمس  بالسجن 
األميركية.  العدل  وزارة  ممثل  حسب 
وفي الوقت نفسه تستمر إجراءات دراسة 

تسليمه إلى الواليات المتحدة.
وقالت النيابة السويدية إنه »في حال 
أوروبية  توقيف  مذكرة  بين  التضارب 
فستحدد  األميركي،  التسليم  وطلب 

السلطات البريطانية األولوية«.
حكما  أسانغ  يمضي  ذلك،  وبانتظار 
بالسجن خمسين أسبوعا بتهمة مخالفة 
أثر  على  عنه  المؤقت  اإلفراج  شروط 
لجوئه إلى سفارة اإلكوادور التي أمضى 

فيها سبع سنوات.

ترامب والجمهوريون ينتقدون النائبة
رشيدة طليب لتصريحات حول الـ »هولوكوست«

انضمّ الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الجدل 
المتصاعد بشأن التعليقات التي أدلت بها عضو مجلس 
طليب  رشيدة  األصل،  الفلسطينية  األميركي،  النواب 
حول المحرقة اليهودية واعتبرها الجمهوريون معادية 

للسامية.
طليب،  قالت  عندما  الماضي  األسبوع  الجدل  وأثير 
مقابلة  في  مهاجرين،  فلسطينيين  ألبوين  المولودة 
إنها تجد »نوعًا من الشعور المهدّئ« في حقيقة أن 
آمن  إنشاء »مالذ  في  كانوا مساهمين  الفلسطينيين 

لليهود«.
اإلذاعية  المدوّنة  مع  مقابلة  في  وقالت 

»ياهو«،  لموقع  التابعة  »سكالداغري« 
إنه »هناك نوع من الشعور المهدّئ، 

عندما  لألصدقاء  هذا  أقول 
ومأساة  بالهولوكوست  أفكر 
الهولوكوست، وحقيقة أّن أجدادي 
خسروا  الذين  هم  الفلسطينيين 

أرضهم والبعض خسر حياته«.
باسم  كان  هذا  »كّل  وتابعت 

لليهود،  آمن  مالذ  إنشاء  محاولة 
الهولوكوست، وما  في حقبة ما بعد 

بعد المأساة والمالحقة المريعة لليهود 
في العالم في ذلك الوقت«، مضيفة »أحب 

حقيقة أّن أجدادي هم من قاموا بتأمين ذلك«.
في  وقال  القضية  هذه  في  بدلوه  ترامب  وأدلى 
تغريدة، »من الواضح أّن لديها كراهية كبيرة إلسرائيل 
والشعب اليهودي. هل تتخيّلون ما الذي قد يحدث لو 

تفوّهت أنا بما قالته وتقوله؟«.
ليز  الجمهورية،  النواب  مجلس  عضو  وانتهزت 
السابق  الجمهورية  الرئيس  نائب  ابنة  وهي  تشيني، 
بوش  جورج  السابق  الرئيس  فترة  في  تشيني  ديك 
االبن، انتهزت الفرصة لتشارك في الجدل القائم قائلة 
للسامية«،  دنيئة  »معاداة  تمثل  طليب  تعليقات  إن 
إلى  النواب  مجلس  في  الديمقراطيين  قيادة  ودعت 
قائلة،  تشيني  ليز  وغردت  زميلتها.  بحق  إجراء  اتّخاذ 

»هذا يجب أن يتخطى الحدود، حتى بالنسبة إليهم«.
أما طليب فكتبت على موقع »تويتر« أّن تعليقاتها 

يحاولون  الذين  »جميع  وأن  سياقها،  عن  أخرجت 
إسكاتي سيفشلون في ذلك بشكل بائس«.

وبادرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي 
بيلوسي، إلى دعمها وقالت إّن »محاوالت الجمهوريين 
اليائسة لتلطيخ سمعة )طليب( وتحوير تعليقاتها أمر 

مثير للغضب«، مشيرة إلى أّن على ترامب أن يعتذر.
»تابليت«  مجلة  في  الكاتب  روزنبرغ  يائير  واعتبر 
اإللكترونية التي تعنى بالشؤون اليهودية أّن تعليقات 
معادية  ليست  أنّها  إاّل  تاريخيًا،  دقيقة  غير  طليب 

للسامية.
وقال في تغريدة على تويتر »قالت طليب إنّه يتمّلكها 
بل  بالهولوكوست،  يتعلق  فيما  ليس  مهدّئ  شعور 
حول كيفية إعطاء الفلسطينيين ملجأ لليهود جراء ذلك. 
وهذا غير صحيح تاريخيًا«، مضيفًا »لكنّه ليس 

معاديًا للسامية«.
أيضًا مؤسسة  ودافعت عن طليب 
التقدّمية.  اليهودية  آرك«  ذا  »بند 
حسابها  على  المؤسّسة  وكتبت 
التي  »الهجمات  أن  »تويتر«  في 
تتعرّض لها رشيدة طليب تافهة 
وال أساس لها. هي لم تقّلل من 

شأن مأساة المحرقة«.
زعماء  على  »العار  وتابعت 
معاداة  الستخدام  الجمهوريين 
كسالح  اليهودية  والمعاناة  السامية 
والدفع  ملوّنة  تقدّمية  قيادات  لمهاجمة 

باتجاه اإلسالموفوبيا«.
وكانت اتّهامات مماثلة وجهت إلى النائبة المسلمة 
صومالية األصل، إلهان عمر، التي قالت في وقت سابق 
المال  دافعه  األميركي إلسرائيل  الدعم  إّن  العام  هذا 
الذي تعطيه جماعات الضغط المؤيدة لدولة االحتالل.

نائبتين  أول  هما  عمر  وإلهان  طليب  ورشيدة 
وتتعرض  األميركي.  الكونغرس  تدخالن  مسلمتين 
النائبتان لموجة هجوم قوية منذ دخولها المجلس من 
قبل الجماعات النافذة المؤيدة للكيان الصهيوني في 
أميركا بسبب دعمها للحركة الدولية الداعية لمقاطعة 
دولة  على  العقوبات  وفرض  االستثمارات  وسحب 
المقاومة  أشكال  من  إس« كشكل  دي  »بي  االحتالل 
والمطالبة  الفلسطينية  األراضي  الحتالل  السلمية 

بضمان حقوق الفلسطينيين.

واشنطن ــ وكاالت

انتقادات للسائحين لعدم االلتزام بالتعليمات

ماكرون يكرم جنديني فرنسيني قتال خالل عملية إنقاذ رهائن في بوركينا فاسو

األنفاليد  بساحة  باريس  في  الثالثاء  أقيمت 
قتال  لجنديين  مهيبة  وطنية  تأبين  مراسم 
تحرير  عملية  خالل  فاسو  بوركينا  في  الجمعة 
مايو.  من  األول  في  اختطفوا  فرنسيين  رهائن 
وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
مراسم التأبين للجنديين الفرنسيين، سيدريك 
 28( )33 عاما( وآالن بيرتونسيلو  دي بييربون 
عاما(، اللذين قتال خالل مشاركتهما في عملية 
تحرير رهائن في بوركينا فاسو. وقدم ماكرون 
وزوجته التعازي لعائلتي الجنديين، وقد بدا على 

وجهه التأثر.
وحضر التكريم عناصر من البحرية الفرنسية 
التي ينتمي إليها الجنديان القتيالن في العملية. 
وإلى جانب الحضور العسكري حضر ممثلون عن 
تعيش  البالد  أن  رغم  السياسيين،  الفرقاء  كل 
االنتخابية  الحملة  معركة  احتدام  خضم  في 

األوروبية المقررة في 24 مايو.
طافت  األنفاليد  ساحة  إلى  توجهها  وقبل 
عربة عسكرية بجثماني الجنديين ضفاف السين 
الوداع  ألقيت نظرة  إذ  الفرنسية،  العاصمة  في 

األخيرة عليهما عند جسر ألكسندر الثالث.
إلى  األحد  مساء  الجنديين  جثمانا  ووصل 
استقبالهما  في  كانت  إذ  الفرنسية،  األراضي 
والسلطات  بارلي  فلورانس  الجيوش  وزيرة 
العسكرية الفرنسية. وبعد ظهر اإلثنين، أقيمت 
فيها  شارك  الجنديين  لتكريم  خاصة  مراسم 

أفراد عائلتيهما وقيادات من الجيش الفرنسي.
الفرنسي ومسؤولين  الرئيس  وكان كل من 
حكوميين قد استقبلوا في قاعدة فيال-كوبالي 
الرهائن  من  ثالًثا  السبت  باريس  قرب  الجوية 
الجمعة  الفرنسي  الجيش  حررهم  الذين  األربع 
اختطفوا  أن  بعد  فاسو  بوركينا  شمال  في 
وزيرة  وأشادت  مايو.  من  األول  في  بنين  في 
الجيوش فلورانس بارلي بالدور البطولي الذي 
في  قتال  اللذان  الفرنسيان  الجنديان  به  قام 

العملية، وقدم أيضا الرهائن تعازيهم لذويهما.
ولوران  بيكي  باتريك  خطف  تم  قد  وكان 
بنين  في  سياحية  عطلة  أثناء  في  السيمويال 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  تنصح  ال  منطقة  في 
بزيارتها. وتم تحريرهما الخميس ليال مع كورية 
جنوبية وأمريكية كانتا محتجزتين منذ 28 يوما، 
الفرنسية  الجيوش  وزيرة  وصفتها  عملية  في 
التعقيد«.  بالغة  »كانت  بأنها  بارلي  فلورنس 
وأشادت بارلي أيضا بالدور البطولي الذي قامت 

به القوات المسلحة في هذه العملية.
السائحين  أن  العملية  تنفيذ  مكان  ويؤكد 
الفرنسيين خطفا في بنين ونقال عبر الحدود إلى 
إسالمية  جماعات  صعدت  حيث  فاسو،  بوركينا 

متطرفة هجماتها في األشهر القليلة الماضية.
في  السلطات  بارلي،  الدفاع،  وزيرة  وشكرت 
بنين وبوركينا فاسو وكذلك الواليات المتحدة 
فرنسا  وتنشر  العملية.  في  الثمين«  »لدعمها 
آالف الجنود النظاميين وعناصر القوات الخاصة 
الساحل  المتمركزة في منطقة  في قوة برخان 

التي ترزح تحت الفقر وأعمال العنف.

إقرار بالخطأ
للصحافيين  السيمويال  السابق  الرهينة  وأقر 
عليهما  كان  وبيكي  أنه  السبت  المطار  في 
عبر  الفرنسية  الخارجية  وزارة  بتحذير  االلتزام 
تجنب األماكن الخطيرة في بوركينا فاسو. وقال 
نصائح  االعتبار  في  األخذ  بالتأكيد  علينا  »كان 
الحكومة )الفرنسية( باإلضافة لتعقيدات الوضع 
الجنديين  أسر  »أفكارنا مع  وتابع  أفريقيا«.  في 

اللذين حررانا من الجحيم«.
وكان هوبير فالكو رئيس بلدية تولون كبرى 
العسكريان  فيه  يتمركز  الذي  اإلقليم  مدن 
»الموافقة  يرفض  إنه  السبت  قال  قتال  اللذان 
في  وأّكد  للرهائن.  الرسمي«  االستقبال  على 
الوحيدين  »المواطنين  أّن  تويتر  على  تغريدة 
هما  اليوم  الوطني  التكريم  يستحقان  الذين 
بطالنا اللذان قتال في القتال إلنقاذ سائحين غير 

واعيين«.

باريس ــ وكاالت

<   مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ 

<   طليب

<  مراسم تأبين مهيبة للجنديين الفرنسيين في ساحة االنفاليد بباريس 

<  أهالي يتفقدون الدمار الذي لحق بمتجر في مينوانغودا خالل أعمال شغب
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الخرطوم ــ وكاالت

رغم تأكيد واشنطن وطهران أنهما ال تريدان الحرب

التوتر يسود الخليج بعد هجمات استهدفت سفنا إماراتية وأنابيب نفط سعودية
رغم تأكيد الواليات المتحدة وإيران عدم رغبتيهما 
حدة  ازدادت  العربي،  الخليج  في  حرب  إشعال  في 
الغنية  المنطقة  في  مسبوق  غير  بشكل  التوتر 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إعالن  إثر  بالنفط 
مطلع األسبوع عن حادثة غامضة شملت استهداف 
الحوثيين  وتأكيد  الفجيرة،  ميناء  قرب  سفن  أربع 
بترول  أنابيب  استهداف  عن  مسؤوليتهم  الثالثاء 
وزارة  قرار  وأخيرًا  مسيرة،  بطائرات  سعودية 
موظفيها  جميع  بإجالء  أمس  األميركية  الخارجية 
غير األساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها 
البحرية  القطع  حشد  استمرار  مع  أربيل  في 
للشرق  وتوجهها  األميركية  العسكرية  والمعدات 

األوسط.
أن  السعودية  الحكومة  اعتبرت  بدورها، 
قبالة  سفن  ضد  »اإلرهابية«  األخيرة  الهجمات 
في  النفط  لضخ  ومحطتين  اإلمارات  سواحل 
السعودية ال تستهدف فقط المملكة وإنما »أمان 

إمدادات الطاقة للعالم واالقتصاد العالمي«.
أنابيب رئيسي  وقد تعرّضت محّطتا ضخ لخط 
إلى هجوم بطائرات من دون طيار  السعودية  في 
النفط فيه، وذلك  إيقاف ضخ  إلى  أدى  ما  الثالثاء، 
بعد يومين فقط على تعرض أربع سفن بينها ثالث 
اإلمارات.  قبالة  »تخريبية«  لعمليات  نفط  ناقالت 
وإيران  المتحدة  الواليات  بين  التوتر  وتصاعد 
طهران  على  الضغوط  واشنطن  وصعدت  أخيرًا، 
بالتخطيط  إيران  واتهمت  الماضية  األيام  في 
عززت  كما  المنطقة،  في  »وشيكة«  هجمات  لشن 
أن  ورغم  الخليج.  في  األميركي  العسكري  التواجد 
بشكل  إيران  تتهمان  لم  واإلمارات  السعودية 
رسمي بالوقوف وراء الهجمات، فإن اإلعالم المحلي 
البلدين اتهما  المقربين من حكومتي  والمعلقين 
الرئيسين  الداعمين  أحد  تعتبر  أنها  إيران، خاصة 
حكومة  ضد  يقاتلون  الذين  اليمن  في  للحوثيين 

عدن المدعومة من الرياض وأبوظبي.

الرياض تحذر من العواقب على االقتصاد العالمي
السعودي  الوزراء  مجلس  شدد  الرياض،  وفي 
برئاسة  جدة  في  الثالثاء  مساء  جلسة  عقد  الذي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز على »أهمية التصدي 
هذه  مثل  تنفذ  التي  اإلرهابية  الجهات  لجميع 
األعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي 
المدعومة من إيران« كما أفاد وزير اإلعالم تركي 

بن عبداهلل الشبانة في بيان نشر أمس األربعاء.
وأكد المجلس أن »األعمال اإلرهابية التخريبية 
ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت 
الذي  غرب  ـ  األنابيب شرق  لخط  ضخ  محطتا  لها 
إلى  الشرقية  المنطقة  من  السعودي  النفط  ينقل 
الخليج  في  أخيرًا  وقعت  التي  وتلك  ينبع،  ميناء 
وإنما  فحسب،  المملكة  تستهدف  ال  العربي 
واالقتصاد  للعالم  الطاقة  إمدادات  أمان  تستهدف 

العالمي«.

سبع طائرات دون طيار
السفن  واقعة  مالبسات  بعد  تتضح  لم  وبينما 
وقت  حتى  تقم  لم  اإلمارات  أن  خاصة  األربع، 
التي  السفن  عن  صور  أية  ببث  »الوسط«  طباعة 
تعرضت لـ»العمل التخريبي« أو تحميل طرف بعينه 
في  الحوثيون  المتمردون  أعلن  فلقد  المسؤولية، 
اليمن أنهم استهدفوا »منشآت حيوية سعودية« 

بسبع طائرات من دون طيار.
من  النفط  نقل  للمملكة  األنابيب  خط  ويتيح 
المنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ على البحر 
هرمز  مضيق  ومنطقة  الخليج  عن  بعيدًا  األحمر 
المتحدة  الواليات  بين  التوترات  تتصاعد  حيث 

وإيران.
وقت  في  أعلنوا  اليمنيون  المتمردون  وكان 
باسمهم  المتحدّثة  المسيرة  قناة  عبر  سابق 
بسبع  سعودية«  حيوية  »منشآت  استهداف  عن 
طائرات دون طيار، مشيرين إلى أن »هذه العملية 
العدوان  استمرار  على  رد  الواسعة  العسكرية 

والحصار على أبناء شعبنا«.
علي  محمد  العليا  الثورية  اللجنة  رئيس  وكتب 

تويتر  تغريدة على حسابه على موقع  الحوثي في 
»مطلب  اليمنيين  مطلب  أن  األربعاء  أمس  فجر 
محق تمثل في إيقاف العدوان وفك الحصار والحظر 

الجوي«، مؤكدًا »هذه ليست مطالب تعجيزية«.
نشرته  بيان  في  اليمنية  الحكومة  ودانت 
وكالة »سبأ« الرسمية لألنباء الهجوم، مؤكدة أن 
»تحريض  إثر  بذلك  قاموا  الحوثيين  المتمردين 

مباشر من إيران ال يمكن السكوت عنه«.

ال رغبة في الحرب
أكدت  المتصاعد،  التوتر  من  الرّغم  على  لكن 
في  الدخول  تريدان  ال  أنهما  وطهران  واشنطن 
حرب. وقلل البيت األبيض من حجم التوترات رغم 
لتعزيز  قتالية  وسفينة  قاذفات  أيام  قبل  إرساله 
األكثر  تعتبر  التي  الخليج  مياه  في  طائرات  حاملة 
حساسية في العالم وسط حرب كالمية مع إيران، 

خصم السعودية الرئيسي.
الثالثاء  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ونفى 
وأفاد  تايمز«  »النيويورك  نشرته  صحفيًا  تقريرًا 
لمواجهة  جندي  ألف   120 إرسال  في  يفكر  بأنه 

إيران. وقال ترامب »أعتقد أن هذه أخبار كاذبة«. 
بيد أن الرئيس األميركي لم يستبعد في المقابل 
إرسال »عدد أكبر بكثير« من الجنود في المستقبل 
في حال تهديد إيران للمصالح األميركية. وأضاف 
بالتأكيد.  أفعل ذلك؟  أن  قائاًل، »ولكن هل يمكن 
إلى  نضطر  أال  آمل  لذلك..  نخطط  لم  ولكننا 
عددًا  فسنرسل  فعلنا  إذا  ولكن  لذلك.  التخطيط 

أكبر بكثير« من الجنود.
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وصرح 
الروسي  نظيره  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل 
سيرغي الفروف في مدينة سوتشي الروسية »نحن 

ال نسعى مطلقًا لحرب مع إيران«.
للجمهورية  األعلى  المرشد  قال  طهران  وفي 
إنه »لن  الثالثاء  آية اهلل علي خامنئي،  اإلسالمية، 
تندلع أي حرب« مع الواليات المتحدة. وفي كلمة 
المواجهة  أن  خامنئي  أكد  حكوميين،  لمسؤولين 
وليست  إرادة  اختبار  هي  واشنطن  طهران  بين 
المواجهة ليست  مواجهة عسكرية، مضيفًا »هذه 
نحن وال هم  أي حرب. ال  تندلع  لن  عسكرية ألنه 
في  ليست  أنها  يعرفون  هم  حرب.  إلى  يسعون 

مصلحتهم«، بحسب الموقع. بينما أعرب الكرملين 
التوتر« حول  قلقه الستمرار »تصاعد  األربعاء عن 
وقال  بومبيو.  تصريحات  من  الرغم  على  إيران 
الكرملين  باسم  المتحدث  بيسكوف  ديمتري 
تصاعد  أن  نرى  الحالي  الوقت  »في  للصحفيين 
متهمًا  مستمر«،  الموضوع  هذا  بشأن  التوتر 

الواليات المتحدة بـ»استفزاز« إيران.

خالف أميركي–أوروبي
بومبيو  األميركي  الخارجية  وزير  قيام  ورغم 
الثالثاء،  بروكسل  في  األوروبيين  نظرائه  بلقاء 
التهديدات  بجدية  إقناعهم  في  فشل  أنه  يبدو 
اإليرانية. وأكد متحدّث باسم التحالف الدولي في 
تشكله  الذي  التهديد  مستوى  أّن  وسورية  العراق 
القوات  إلى  بالنسبة  إليران  الموالية  الميليشيات 

الغربية لم يتصاعد.
وقال الجنرال البريطاني كريس غيكا الذي كان 
يتحدث إلى مسؤولين في البنتاغون من بغداد عبر 
القوات  تمثله  الذي  »التهديد  إن  المغلقة  الدائرة 
يتصاعد«.  لم  العراق وسورية  في  الموالية إليران 

أو  الظروف  لجهة  تغيير  أي  نالحظ  »لم  وأضاف 
بالنسبة إلى انتشار الحشد الشعبي«، في إشارة إلى 
وتهيمن  »داعش«  لتنظيم  تتصدى  عراقية  قوات 

عليها الميليشيات الشيعية الموالية إليران.
»مهمتنا  بأن  البريطاني  العسكري  وأوضح 
االسالمية.  الدولة  تنظيم  على  بالتغلب  تقضي 
وال  تلقيتها  التي  األوامر  في  مدرجة  غير  إيران 
وأضاف  إدارية«.  وثيقة  أي  في  وال  التعليمات  في 
»نحن هنا بناء على دعوة الحكومة العراقية إللحاق 
للقيام  وليس  اإلسالمية،  الدولة  بتنظيم  الهزيمة 
ألنني  ذلك  على  أشدّد  بإيران.  تتعلق  مهمة  بأي 

أعتقد أّن األمر مهم جدًّا في هذه المرحلة«.
القيادة  باسم  المتحدث  قال  المقابل،  في 
المركزية األميركية، بيل أوربان، إن تعليقات غيكا 
»تتعارض مع التهديدات الموثوق بها والمحدّدة 
األميركية  االستخبارات  أجهزة  لدى  المتوافرة 
من  المدعومة  بالقوات  يتعلق  ما  في  وحلفائها 

إيران في المنطقة«.
إن  هايكو ماس،  األلماني،  الخارجية  وزير  وقال 
برلين »ال تزال تنظر لالتفاق النووي كأساس لعدم 
ونرى  المستقبل،  في  نووية  أسلحة  إيران  امتالك 
في ذلك بعدًا وجوديًا بالنسبة ألمننا«. وأكد ماس 
أنه شدد في لقائه الثنائي مع بومبيو في بروكسل 
على القلق من »التطورات والتوترات في المنطقة، 

وعلى أننا ال نريد أي تصعيد عسكري«.
الخارجية  ولدى وصوله إلى بروكسل، دعا وزير 
هدوء«،  »فترة  إلى  هانت،  جيريمي  البريطاني، 
محذرًا بوضوح من خطر دفع إيران من جديد نحو 
تطوير أسلحة نووية. وقال »نحن قلقون من خطر 
غير  تصعيد  بسبب  الخطأ  طريق  عن  يندلع  نزاع 
مقصود من قبل كال الطرفين«. وتابع أن »األهم 
طريق  إلى  إيران  عودة  عدم  على  نعمل  أن  هو 
فهذا  نووية،  قوة  إيران  باتت  إذا  النووي.  التسلح 
أن  الرغبة في  لديهم  قد يصبح  أن جيرانها  يعني 

يكونوا قوى نووية أيضًا«.
االتحاد  خارجية  وزيرة  شددت  جهتها  من 
األوروبي، فيديريكا موغيريني، على أهمية الحوار، 
لمعالجة  واألفضل  الوحيد  »الطريق  أنه  معتبرة 
الخالفات وتجنّب التصعيد« في المنطقة. وأضافت 
إيران،  مع  النووي  لالتفاق  الكامل  دعمنا  »نواصل 
وتطبيقه كاماًل«، مضيفة أن االتفاق »كان ويبقى 
انتشار  عدم  ألسس  أساسيًا  عنصرًا  لنا  بالنسبة 
المنطقة«.  وفي  الدولي  الصعيد  على  األسلحة 
إيف  جان-  الفرنسي،  الخارجية  وزير  وانضمّ 
لودريان، إلى منتقدي الواليات المتحدة بالقول إن 
خطوة واشنطن بالتصعيد ضد إيران »ال تالئمنا«.

أعلن  المتحفظة،  األوروبية  المواقف  ومقابل 
رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
»العدوان«  مواجهة  في  ترامب  موقف  دعمه 
لمناسبة  احتفال  في  نتانياهو  وقال  اإليراني. 
الذكرى السنوية األولى الفتتاح السفارة األميركية 
في القدس إن »على إسرائيل وكافة دول المنطقة 
تقف  أن  العالم  في  للسالم  الساعية  الدول  وكافة 

بجانب الواليات المتحدة ضد العدوان اإليراني«.

الرياض، واشنطن، بغداد،  – وكاالت
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الطلبة يواصلون مظاهراتهم األسبوعية

دمشق، سوتشي ــ وكاالت

أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان أّن 15 مدنيًا قتلوا 
الثالثاء في شمال غرب سورية في قصف متبادل بين قوات 
متشددة،  إسالمية  لميليشيات  تابعين  ومسلحين  النظام 

مشيرًا إلى أّن ستة من القتلى سقطوا في حلب.
وتقع مدينة حلب تحت سيطرة قوات النظام السوري وال 
تبعد كثيرًا من محافظة إدلب حيث السيطرة لمقاتلي هيئة 
تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا والتي كانت تدين بالوالء 

لتنظيم القاعدة.
الروسي كّثفت  النظام مدعومة بالطيران  وكانت قوات 
واألراضي  إدلب  منطقة  على  ضرباتها  أبريل  أواخر  منذ 
معارضة  فصائل  سيطرة  تحت  والواقعة  لها  المجاورة 
وإسالمية، ويقوم المقاتلون اإلسالميون بالمقابل بقصف 

المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
أطلقت  المقاتلة  »الفصائل  أّن  المرصد  أفاد  والثالثاء 
أربع قذائف صاروخية على مناطق في مخيم النيرب الخاضع 
عن  أسفر  ما  حلب،  شرق  جنوب  النظام  قوات  لسيطرة 
استشهاد ستة مواطنين بينهم مواطنة وسقوط جرحى«. 
ويعتبر مخيم النيرب أحد أحياء مدينة حلب، وكان وال يزال 

لالجئين الفلسطينيين.
ونقلت وكالة األنباء السورية »سانا« عن مصدر عسكري 
قوله إنّه »في خرق فاضح لمناطق خفض التصعيد قامت 
النيرب  مخيّم  باستهداف  المسّلحة  اإلرهابية  المجموعات 
ستة  استشهاد  إلى  أدى  ما  الصواريخ  من  بعدد  حلب  في 

مدنيين بينهم طفالن وجرح 14 آخرين من سكان المخيم«.
المدينة  تتعرض  لحلب  النظام  قوات  استعادة  ومنذ 
بشكل متقطع لسقوط قذائف تطلقها فصائل معارضة أو 
إسالمية متشددة من مناطق تقع غرب المدينة. والثالثاء 
شنّتها  جوية  غارات  في  آخرين  مدنيين  تسعة  قتل  أيضًا 
شمال  وفي  إدلب  محافظة  في  مناطق  على  النظام  قوات 
محافظة حماه المجاورة، بينهم سبعة قتلوا في مدينة جسر 

الشغور في إدلب، بحسب المرصد.
أسابيع عدة في  المتواصل منذ  األمني  التدهور  ويعتبر 
في  وأنقرة  موسكو  توصّلت  منذ  األعنف  المنطقة  هذه 
سبتمبر 2018 إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السالح 
السوري  القصف  دفع  مايو  و9  أبريل   29 وبين  إدلب.  في 
وفق  النزوح،  إلى  شخص  ألف   180 من  أكثر  والروسي 

المكتب األممي.

حل سياسي في سورية
وبينما تتزايد المخاوف من اندالع حرب جديدة يشنها 
النظام الستعادة إدلب، أعلن وزير الخارجية األميركي مايك 
الروسي  الرئيس  مع  أجراها  محادثات  إثر  الثالثاء  بومبيو 
الواليات  أن  الروسي  بوتين في منتجع سوتشي  فالديمير 
المتّحدة وروسيا اتفقتا على سبل للمضي قدمًا نحو حل 

سياسي في سورية.
وقال بومبيو للصحفيين في مطار سوتشي قبيل مغادرته 
المنتجع الروسي إنه أجرى مع بوتين »محادثات بناءة للغاية 
حول السبل الواجب سلوكها في سورية واألمور التي يمكننا 
القيام بها معًا حيث لدينا مجموعة من المصالح المشتركة 

»هناك  وأضاف  قدمًا«.  السياسي  الحل  دفع  كيفية  حول 
الرقم  األمن  مجلس  بقرار  المرتبطة  السياسية  العملية 
2254 والتي تم تعليقها، وأعتقد أننا نستطيع اآلن أن نبدأ 

العمل معًا على طريقة تكسر هذا الجمود«.
والقرار 2254 الذي أصدره مجلس األمن الدولي باإلجماع 
في 2015 يدعو إلى إجراء مفاوضات برعاية األمم المتحدة 
للتوصّل إلى تسوية سياسية للوضع في سورية. ولفت الوزير 
األميركي إلى أن الملف السوري، الذي يعتبر أحد محاور الخالف 
األساسية بين الواليات المتحدة وروسيا، كان موضوع حوار 
رئيسي خالل المحادثات التي جرت مساء الثالثاء في منزل 

بوتين في المنتجع المطل على البحر األسود.
لجنة  إنشاء  دعمتا  وموسكو  واشنطن  إن  بومبيو  وقال 
مكّلفة بصياغة دستور جديد لسورية، وهي خطوة أساسية 
وأعرب  اللجنة.  هذه  تكوين  حول  خالفات  بسبب  تعّثرت 
الوزير األميركي عن أمله في »أن يتم على األقل الدفع بهذه 
العملية قدمًا من أجل اتخاذ الخطوة األولى بتشكيل هذه 
اللجنة«. ويعتبر تشكيل اللجنة الدستورية حجر عثرة بالنسبة 
إلى مبعوثي األمم المتحدة المتعاقبين الذين يحاولون إنهاء 
الحرب المستمرة في سورية منذ ثماني سنوات والتي أودت 
بحياة أكثر من 370 ألف شخص وشرّدت الماليين. وقال 
بومبيو إن روسيا والواليات المتحدة ناقشتا أيضًا مجاالت 

أخرى للتعاون في سورية لم يكشف عنها.
واستغرق االجتماع بين بوتين وبومبيو حوالى ساعتين 
ثالثة  الوزير  إلى  إضافة  األميركي  الجانب  فيه عن  وشارك 
مساعدين فقط، أحدهم جيم جيفري المسؤول عن الملف 

السوري.

واصل المجلس العسكري وقادة االحتجاجات في السودان حوارهم 
أمس األربعاء سعيًا لتحقيق تقدم جديد، بعد التوصل التفاق مبدئي 
على فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات يتم بعدها تسليم السلطة 

بشكل كامل إلى مسؤولين مدنيين منتخبين.
الثالثاء– ليل  السودان  في  الحاكم  العسكري  المجلس  وأعلن 

فترة  على  والتغيير  الحرية  إعالن  قوى  مع  االتفاق  تم  أنه  األربعاء 
انتقالية مدتها ثالث سنوات، على أن يتم االنتهاء من كافة تفاصيل 

االتفاق خالل 24 ساعة.
يوسف  عمر  خالد  والتغيير  الحرية  إعالن  قوى  في  القيادي  وقال 
إنه تم االتفاق على مواصلة المفاوضات واإلعالن عن النتائج اليوم 

الخميس.
وكان عضو المجلس العسكري، الفريق ياسر عطا، قال في مؤتمر 
)لتسليم  االنتقالية  الفترة  تكون  أن  على  االتفاق  »تم  لياًل  صحفي 
السلطة( ثالث سنوات، تخصص األشهر الستة األولى منها ألولوية 
التوقيع على اتفاقيات السالم ووقف الحرب في كافة أرجاء البالد«. 
وأضاف »نعاهد شعبنا بأن يكتمل االتفاق بما يحقق طموحات شعبنا 

خالل أقل من 24 ساعة«.
ويفترض أن يستكمل االتفاق بتشكيل »مجلس السيادة« والذي 
سيتألف من عسكريين ومدنيين لتولي الحكم، ومجلس وزراء إلدارة 

شؤون البالد.
عباس  مدني  والتغيير«  الحرية  إعالن  »قوى  في  القيادي  وأكد 
مدني خالل المؤتمر الصحفي الليلي التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى 
أن »مجلس السيادة يتمّ تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري 

وقوى الحرية والتغيير«.

تركيبة المجالس
يالزمون  الذين  السودانيون  احتفل  االتفاق،  عن  اإلعالن  وفور 
الشارع منذ السادس من أبريل في وسط الخرطوم مطالبين بنقل 

السلطة الى المدنيين، بإطالق الهتافات والزغاريد.
قادة  طالب  البشير،  عمر  السابق  بالرئيس  اإلطاحة  وبعد 
أربع سنوات،  انتقالية من  بفترة  والمتظاهرون طالبوا  االحتجاجات 

بينما كان الجيش يريد تقصيرها إلى سنتين.
وأوضح عطا من جهة أخرى أن الطرفين اتفقا على تركيبة برلمان 
 67% عضو،   300 من  التشريعي  »المجلس  يتألف  أن  على  جديد، 
منهم لقوى إعالن الحرية والتغيير و%33 للقوى السياسية األخرى«.

وكان الطرفان اتّفقا االثنين على هيكلية السلطة المقبلة، على 
أن تتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي 

وتحدد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين الحًقا. ولم يعلن 
السلطة  سيكون  الذي  السيادة  مجلس  تركيبة  ستكون  كيف  عطا 

األعلى خالل الفترة االنتقالية.
أن  على  اليوم  شدد  التغيير  قوى  من  يوسف  عمر  خالد  لكن 

»األغلبية في مجلس السيادة يجب أن تكون مدنية«.
مجلس  في  أالكثرية  تكون  بأن  العسكري  المجلس  ويطالب 

السيادة من الجيش.
مجلس  يد  في  ستكون  الصالحيات  »كامل  إن  يوسف  وقال 
سيمثالن  فقط  والداخلية  الدفاع  »وزيري  أن  إلى  مشيرًا  الوزراء«، 

العسكريين وسيكون بقية الوزراء من المدنيين«.
العاصمة  وشهدت  االثنين.  استؤنفت  المفاوضات  وكانت 
السودانية أحداثًا دامية مساء ذلك اليوم قتل خاللها ضابط برتبة 
رائد وخمسة متظاهرين في إطالق نار من مسلحين مجهولين في 
ساحة االعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. 
وأعلن تحالف »قوى الحرية والتغيير« أن الجانبين المتحاورين قررا 

تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.
العملية  عرقلة  تحاول  »عناصر«  العسكري  المجلس  واتهم 
السياسية بافتعاله. وقال الناطق باسم المجلس العسكري االنتقالي، 
الفريق شمس الدين الكباشي، إن خاليا نائمة تابعة لنظام البشير 
بالعمل على تخريب الثورة في وقت يبحث فيه المجلس مع مفاوضي 

قوى الحرية والتغيير للوصول لتفاهمات حول تأمين االعتصام.
وزعم الكباشي وجود »خاليا نائمة« وسط المعتصمين بميدان 
القيادة العامة، استغلت للتصعيد وجر المتظاهرين السلميين إلى 
والدعم  الجيش  أن  وشدد  السريع.  الدعم  وقوات  الجيش  استفزاز 
وأكد  المتظاهرين«.  على  رصاصًا  يطلقا  ولن  يطلقا  »لم  السريع 
أن خاليا أطلقت النيران من تجاه النيل قرب جامعة الخرطوم. ولم 
إال  »الخاليا«،  حول  إضافية  معلومات  أية  العسكري  المجلس  يوفر 
أن المجلس أكد تخطيط تلك الجهات لقطع الطريق أمام التوصل 
التفاق مع قوى الحرية والتغيير. وحذر المجلس من التفلتات والخروج 

عن السلمية وإغالق الجسور وتعطيل حياة الناس.
القيادي محمد  لكن المحتجين حملوا الجيش المسؤولية. وقال 
عما  الكاملة  المسؤولية  العسكري  المجلس  »نحمل  األصم،  ناجي 

حصل، ألنه مسؤول عن حماية المتظاهرين«.
وعاد الهدوء إلى العاصمة الثالثاء وكذلك إلى مدينة أم درمان 
حيث تظاهر العشرات وأحرقوا اإلطارات احتجاجًا على أعمال العنف. 
وفي ساحة االعتصام، كان متظاهرون حملوا نظام البشير المعزول 
وللحركة  له  بالوالء  تدين  كانت  ميليشيات  خالل  من  المسؤولية 
اإلسالمية. وسجلت حوادث وتوترات أيضًا األحد مساء بعد أن اتهم 
متظاهرون الجيش بإغالق جسر يؤدي إلى مكان االعتصام، فأقدموا 

على إغالق شارع رئيسي في العاصمة.

قال التلفزيون الحكومي الجزائري إن المحكمة العسكرية 
أدلى  الذي  نزار  خالد  السابق  الدفاع  لوزير  استمعت 
الرئيس  شقيق  بوتفليقة  سعيد  قضية  في  بشهادته 
مع  الحبس  رهن  الموجود  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق 
مسؤولين سابقين في االستخبارات بتهمة »التآمر« ضد 

الدولة.
»تم  أنه  عاجل  إخباري  شريط  في  التلفزيون  وذكر 
االستماع إلى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في 
ساعتين، أفاد خاللها بمعلومات حول محاولة فرض حالة 
»بشهادته  أدلى  نزار  خالد  أن  أيضًا  وأوضح  االستثناء«، 

حول اتصاالته بسعيد بوتفليقة«.
»ألجيري  لموقع   )1994-1990( السابق  الوزير  وأكد 
باتريوتيك« الذي يملكه نجله، خبر االستماع إليه كشاهد 
في قضية سعيد بوتفليقة، بدون تقديم توضيحات حول 

ما صرح به أمام المحكمة.
واتهم اللواء المتقاعد خالد نزار مؤخرًا سعيد بوتفليقة 
بالسعي إلى إعالن حالة الطوارئ أو حالة الحصار بل وحتى 
أركان  رئيس  صالح  قايد  أحمد  الفريق  إقالة  على  بالعزم 

الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.
سويسرا  في  القضاء  من  يالحق  عامًا(   81( نزار  وكان 
خالل  اإلنسانية  ضد  وأخرى  حرب  جرائم  ارتكاب  بتهمة 
التسعينيات.  في  الجزائر  عرفتها  التي  السوداء  العشرية 
لم  أنها   2017 أعلنت في مطلع  السويسرية  النيابة  لكن 
 1992 بين  المسلحة  المواجهات  أن  إثبات  من  تتمكن 
ال  وبالتالي  مسلحًا«  »نزاعًا  كانت  الجزائر  في  و1999 

يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
لويزا حانون تواجه عقوبة اإلعدام

وذكرت قناة البالد الخاصة أن خالد نزار غادر المحكمة 
مع  حدث  ما  عكس  ألقواله،  االستماع  بعد  العسكرية 
دخلت  التي  حنون  لويزة  العمال  لحزب  العامة  األمينة 
المحكمة الخميس الماضي، كشاهدة ولم تخرج منها حيث 

تم توجيه االتهام لها وحبسها.
فهي  غشير،  بوجمعة  حنون،  محامي  أحد  وبحسب 

متهمة بنفس التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة الذي كان 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس  لشقيقه  مستشارًا 
والذي  »توفيق«  باسم  المعروف  مدين  محمد  والفريق 
على  الجزائر  في  االستخبارات  جهاز  مدير  منصب  شغل 
مدى 25 عامًا، والمنسق السابق للمصالح األمنية عثمان 

طرطاق المعروف باسم »بشير«.
ويالحق الثالثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون 
»المساس  وهما  العقوبات  وقانون  العسكري  القضاء 
بسلطة الجيش« و»المؤامرة ضد سلطة الدولة«، بحسب 

ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.
العسكري  التحقيق  قاضي  قرار  في  حنون  وطعنت 
في  العسكرية  المحكمة  تنظر  أن  ينتظر  حيث  بحبسها 
حنون  أن  غشير  وأضاف  مايو.   20 في  عنها  اإلفراج  طلب 
منصبه  في  يزال  ال  وهو  بوتفليقة  بسعيد  فعاًل  »التقت 
مسشارًا للرئيس، لوحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد 

ضدها في الملف«.
يتولى  والذي  العربي،  آيت  مقران  المحامي  قال  بينما 
األولى،   ، تهمتين  تواجه  إنها  حانون،  عن  الدفاع  أيضًا 

تشكيلة  قائد  بسلطة  المساس  غايتها  التآمر  »جريمة 
عسكرية«، قائاًل إن عقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجن. 
أما التهمة الثانية فهي »التآمر لتغيير النظام« وعقوبتها 

اإلعدام.
زار السيدة حانون »والحظت أن  إنه  العربي  وقال آيت 
معنوياتها عالية جدًا«. وأضاف »تم استدعاء لويزة حنون 
وذهبت  معه،  ومن  بوتفليقة  سعيد  قضية  في  كشاهدة 
إلى المحكمة العسكرية بإرادتها استجابة لالستدعاء، وتم 
لها  وجه  ذلك  وبعد  الصفة،  بهذه  أقوالها  إلى  االستماع 

قاضي التحقيق تهمتين، وأمر بحبسها«.

مظاهرات الطلبة
الجزائريون  الجامعات  طالب  واصل  أخرى،  ناحية  من 
ونظموا  أسبوع،  كل  من  الثالثاء  المقرر  احتجاجاتهم 
صامدون  »صامدون  شعار  خاللها  رفعوا  كبيرة  مظاهرة 
بمطالبهم  تمسكهم  الطلبة  أكد  كما  رافضون«.  للنظام 
 4 في  المقررة  الرئاسية  اإلنتخابات  إسقاط  في  المتمثلة 
بوتفليقة،  نظام  رموز  من  تبقى  ما  رحيل  وضرورة  يوليو 
الدين  نور  و  صالح  بن  القادر  عبد  الثالثة«،  أو»الباءات 

بدوي ومعاذ بوشارب.
ديمقراطية«،  حرة  »جزائر  شعارات  الطلبة  وردد 
الجزائر«،  و»حرروا  العصابات«  يا  انتخابات  و»مكاش 
من  بالرغم  الطالبية،  مسيراتهم  سلمية  على  مشدّدين 
البريد المركزي،  منعهم من الوصول إلى مدرجات ساحة 
التي شهدت حصارًا أمنيًا من طرف قوات مكافحة الشغب 

التي طوقت المكان.
وبينما حالت التعزيزات األمنية، دون وصول الطلبة إلى 
ساحة البريد المركزي، قرّروا نقل مسيرتهم الطالبية، إلى 
للبرلمان(،  السفلى  )الغرفة  الوطني  الشعبي  مقرالمجلس 

حيث تمكنوا من تخطى الحواجز األمنية.
إضراب  مع  الطالبية  المسيرات  تواصل  ويتزامن 
أبريل،  مطلع  منذ  الجزائرية  الجامعات  جل  تشهده  عام 
على  النظام  رموز  إلشراف  ورفضًا  الشعبي  للحراك  دعمًا 
المرحلة االنتقالية، حيث يشكل الطلبة الجزائريون شريان 
للبعض  يحلو  كما  البيضاء  الثورة  أو  الشعبية،  االنتفاضة 

تسميتها.

الجزائر ــ وكاالت

القضاء يستمع لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في قضية سعيد بوتفليقة

مقتل 15 مدنيا في تبادل للقصف بني الجيش السوري ومسلحني قرب إدلب

<   وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار 

<   سودانيون يحتفلون بعد إعالن التوصل إلى اتفاق على فترة انتقالية في البالد 

<   آية اهلل علي خامنئي

<    الناقلة السعودية »المرزوقة« التي تعرضت »لعمل تخريبي« بالقرب من ميناء الفجيرة <   مايك بومبيو

عقب إطالق نار ومقتل ستة في ساحة االعتصام

املجلس العسكري وقادة االحتجاجات في السودان 
يتفقون على فترة انتقالية ثالث سنوات



اقتصاد

كالم في األرقام

حملة مشتريات دولية أعلنتها 
مؤسسة النفط

مليار دوالر

قالوا

08

سجلت العملة األميركية )الدوالر(، األربعاء، أدنى مستوى أمام الجنيه المصري 
منذ مطلع مارس 2017، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وأوضحت البيانات أن خسائر الدوالر تجاوزت 86 قرًشا منذ مطلع العام الجاري، 
 17.09 و  للشراء  جنيه   16.99 ليسجل  جنيها،   17 من  أقل  إلى مستوى  هبط  إذ 

.QNB جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني األهلي
وسجلت  الماضي،  يناير  أواخــر  منذ  ــدوالر  ال أمــام  المصرية  العملة  وتعززت 
ديسمبر   23 في  جنيه   17.960 مع  مقارنة  تعامالت،  آخر  خالل  للدوالر   17.605

.2018
وذكر البنك في بيانات سابقة حصيلة تدفقات النقد األجنبي ارتفعت ألكثر من 

80 مليار دوالر منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

أول مرة منذ عامني.. أدنى مستوى 
للدوالر أمام الجنيه املصري

من السابق ألوانه التنبؤ 
بقرار بشأن اتفاق خفض إنتاج 
النفط

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي 

60
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3953دوالر أميركي
1.5679يورو

1.8071الجنية االسترليني
0.3721الريال السعودي
0.3799درهم إماراتي
0.2029االيوان الصيني

2019 15 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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لي شرف  كان   ،2013 مايو  في  تركت جولدمان ساكس  أن  بعد 
رئاسة لجنة نمو المدن المستقلة لدراسة اختالالت التوازن الجغرافي 
في االقتصاد البريطاني. وكانت مهمتنا تتلخص في تحديد السبب 
يمكن  وكيف  الحد،  هذا  إلى  الشرقي  والجنوب  لندن  هيمنة  وراء 

تحسين األداء االقتصادي في المراكز الحضرية الكبرى األخرى.
المدن  أن  هو  إليه  خلصنا  الذي  أهمية  األكثر  االستنتاج  كان 
اإلنجليزية الشمالية الرئيسية كانت قريبة من بعضها بعضا بالقدر 
الكافي لتمكينها من التوحد في سوق مشتركة واحدة مماثلة في 

الحجم لتلك في منطقة العاصمة الحضرية لندن.
وإذا أمكن تحقيق التكتل االقتصادي والتجاري الذي تصورناه، 
فسوف تصبح المملكة المتحدة موطنا ليس فقط لمركز تجاري واحد 
قائم على المدن ويتمتع بالقدرة التنافسية على مستوى العالم، بل 

مركزين.
األمر المهم هو أن ما أصبح يسمى نموذج مركز القوة الشمالي 
جاء تصميمه على النحو الذي يجعله يكمل لندن، وال يقوضها، من 

خالل المنافسة.
األداء  ورفــع  الجغرافي  التوازن  استعادة  الهدف  وكــان 
اإلجمالي للنمو في المملكة المتحدة. بعد أن تبنى وزير الخزانة 
جورج أوزبورن آنذاك الخطة في يونيو 2014، انضممت إلى 
إدارة  الوزراء ديفيد كاميرون للمساعدة في  حكومة رئيس 

عملية تنفيذ الخطة.
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  على  االستفتاء  بسبب  ولكن 
بحلول  الحكومة  الرجالن  ترك   ،2016 يونيو  في  األوروبــي 

الشهر التالي، وبحلول شهر سبتمبر، كنت رحلت أنا أيضا.
ومع ذلك، تمكنت من متابعة تقدم الخطة بصفتي نائب 
رئيس شراكة مركز القوة الشمالي، وهي منظمة غير حكومية 
أطلقها أوزبورن في خريف عام 2016. منذ ذلك الحين، كانت 
الرواية التقليدية حول مركز القوة الشمالي تتلخص في أنه 
فقد زخمه. في ضوء فوضى الخروج من االتحاد األوروبي، ال 
أحد يشك في أنه سقط إلى ذيل األجندة السياسية للحكومة 

ــ جنبا إلى جنب مع كل شيء آخر تقريبا. لكن هذا ال يعني أنه بات 
منسيا.

ففي الشهر الفائت فقط، أشار فيليب هاموند، خليفة أوزبورن 
إلى أنه يعتزم الموافقة على مبلغ 39 مليار جنيه إسترليني )51 مليار 
دوالر أميركي( لتمويل مبادرة سكك مركز القوة الشمالي الحديدية.
ومن خالل تقليص زمن السفر والشحن بين المدن والبلدات 
ودعم  المنطقة  إنتاجية  بتعزيز  المشروع  يعد  الكبرى،  الشمالية 

الهدف األصلي لخطة مركز القوة الشمالي.
منذ توليت رئاسة لجنة نمو المدن، كنت أعتقد أن األمر األكثر 
حدود  في  لإلنتاجية  المعززة  السياسات  تأطير  في  يتمثل  أهمية 

الموقع الجغرافي وليس صناعات أو قطاعات بعينها.
لها  األعمال قد تكون  أي قطاعات  أن يعرف  أحد يستطيع  فال 
فلم  المستقبل؛  فــي  الغلبة 
من  قليلة  قلة  ســوى  يتوقع 
المراقبين قبل خمسة وعشرين 
أمازون  مثل  شركات  أن  عاما 
قد  المثال،  سبيل  على  وآبــل، 
تحقق المراكز التي تمكنت من 

تحقيقها اليوم.
البلدات  مثل  أماكن  لكن 
تختفي  لن  والمناطق  والمدن 
فخ  لو سقطت في  أبــدا، حتى 
اليأس. ما يدعو إلى التفاؤل أن 
مجموعة متزايدة من المعلقين 
والخبراء من ذوي الجدارة يركزون اآلن أيضا على أهمية األماكن 

المادية في ضمان استدامة الرأسمالية المعاصرة.
واحد  وهو  أكسفورد،  جامعة  من  كوليير  بول  بروزا  وأكثرهم 
من األصوات الرائدة على مستوى العالم في اقتصاديات التنمية، 
وراغوارام راجان، محافظ بنك االحتياطي الهندي السابق واألستاذ 

في كلية بوث إلدارة األعمال في جامعة شيكاغو حاليا.
ويحدوني أمل عظيم في أن تؤثر دعوتهم إلى انتهاج السياسات 
االقتصادية واالجتماعية التي تتمحور حول المكان والمجتمع على 

صانعي السياسات.
أما عن مركز القوة الشمالي األصلي، فهناك من األدلة ما يشير 
إلى تقدم متواضع. من المؤكد أن أداء لندن كان أفضل من أداء 
مؤشرات  تؤكد  كما  الفائت،  العقد  مدار  على  الشمالية  المناطق 
وهامبرسايد،  ويوركشاير،  لندن،  لمدينة  المشتريات  مديري 

ومنطقة الشمال الغربي.
االقتصاديين  المراقبين  من  العديد  يفترض  ذلك،  عن  فضال 
التأثيرات  الصمود في مواجهة  أكثر قدرة على  لندن ستكون  أن 
المترتبة على الخروج البريطاني مقارنة بالمناطق الكثيفة التصنيع 

في شمال البالد.
في  المشتريات  مديري  مؤشر  بيانات  ذات  اآلن  لنتأمل  لكن 
السياق الضيق السائد على مدار السنوات الخمس األخيرة، وخاصة 
آخر ثالث سنوات. بدأت المناطق األخرى تتفوق على لندن، وكان 
نجحت  في حين  بشكل خاص،  جيدا  الغربي  الشمال  منطقة  أداء 

يوركشاير في توسيع فجوة األداء المتفوق اإليجابية.
يرجع بعض هذا التباعد إلى تراجع لندن ذاتها، وهذا في األرجح 
ناجم عن ضعف سوق العقارات هناك وبيئة االستثمار الهادئة نتيجة 

للخروج البريطاني.
ومع ذلك، تظهر المناطق المرتبطة بمركز القوة الشمالي قدرة 
اإلحصاءات  من  ذلك  وغير  المروية  األدلة  تعمل  كما  متواصلة، 
االقتصادية مثل أسعار المساكن في السنوات القليلة الماضية على 

دعم بيانات مؤشر مديري المشتريات.
ربما يتبين لنا أن هذه االتجاهات عرضية وعابرة. ولكن هناك 
تغير  حدوث  إلى  تشير  بأنها  االعتقاد  إلى  يدعو  ما  األسباب  من 
هيكلي أعمق في أعقاب سياسات خفض القيمة والتنمية المتواضعة 

التي تبنتها وستمنستر بين عام 2015 و2017.
مبادرة سكك  في  باالستثمار  حقا  ملتزمة  الحكومة  كانت  وإذا 
قويا  زخما  تضيف  أن  فبوسعها  الحديدية،  الشمالي  القوة  مركز 
للتقدم الحالي، بحشد ــحرفيا ومجازياــ الغرائز الحيوانية للشركات 

الشمالية، والقادة المدنيين، والمواطنين.
* خبير اقتصادي بريطاني

** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

جيم أونيل*

وضع النمو في مكانه الصحيح

لم يتوقع سوى قلة قليلة 
من المراقبين قبل 25 عاما 
أن شركات »أمازون« و»آبل« 

قد تحقق المراكز التي 
تمكنت من تحقيقها اليوم. 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجاري  التوتر  تفاقم 
أكبر  بين  األخــيــرة  المحادثات  جولة  انتهاء  عقب 
ينهي  التفاق  التوصل  دون  اقتصاديتين  قوتين 
أنها  الصين  إعالن  البداية مع  التجاري، وكانت  النزاع 
ستفرض رسوما إضافية على سلع أميركية بقيمة 60 
ردا  وذلك  يونيو،  من  األول  من  اعتبارا  دوالر  مليار 
األكبر  الجزء  على  رسوم  فرض  واشنطن  إعالن  على 
فيما  المتحدة،  الواليات  إلى  الصينية  الصادرات  من 
المخاطر  أهمية  من  تقلل  األسواق  أن  محللون  يرى 
اآلمنة،  االستثمارية  المالذات  إلى  اللجوء  عبر  الناجمة 

وقد تتسبب في مزيد من ارتفاع العملة األميركية.
الموقف الصيني جاء بعد أن أمر الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، الجمعة، بزيادة الرسوم الجمركية على 
التعريفة  واشنطن  رفع  غداة  الصينية،  الواردات  بقية 
دوالر،  مليار   200 بقيمة  صينية  سلع  على  الجمركية 
حسب وكالة »فرانس برس«، في المقابل كان إعالن 
و25   5 بين  تتراوح  رسوم  فرض  الصينية  الحكومة 
البيان  في  وجاء  األميركية.  السلع  من  عدد  على   %
على  ردا  تأتي  الرسوم  زيادة  »إجراءات  أن  الحكومي 

األحادية والحمائية التجارية األميركية«.
يونيو  من  األول  وبتحديدها  الصين  أن  ويبدو 
قررت  التنفيذ،  حيز  الجديدة  رسومها  لدخول  موعدا 
الواليات  مع  التفاق  التوصل  أجل  من  مهلة  إعطاء 
المتحدة. ومن ثم كان تأكيد بيان الحكومة الصينية 
الصين  مع  المتحدة  الواليات  تعمل  بأن  »األمل  على 
مصلحة  فــي  يصب  اتــفــاق  ــى  إل التوصل  أجــل  مــن 

الطرفين«.
المتحدة  الواليات  بين  القائم  التجاري  النزاع  ويثير 
أجمع  وقد  العالمية،  األســواق  في  مخاوف  والصين 
على  السلبية  تداعياته  من  التحذير  على  مراقبون 
النمو العالمي وعلى طلب سلع أساسية كالنفط. وجاء 
اإلثنين  بكين  ترامب  حذر  أن  بعد  الصيني  الموقف 
وكتب  األميركية.  الجمركية  الرسوم  على  »الرد«  من 
ترد– أال  الصين  »على  تويتر  على  األميركي  الرئيس 

الصحفي  مؤتمره  وفي  ســوءا«.  األمــور  سيزيد  ذلك 
غينغ  الصينية  الخارجية  باسم  الناطق  قال  الــدوري 

شوانغ: »إن الصين لن ترضخ للضغوط الخارجية«.
يمكن  الجمركية  الرسوم  زيــادة  إلى  وباإلضافة 
الــواليــات  على  ردا  ــرى  أخ إجـــراءات  اتــخــاذ  للصين 
أقل  المتحدة  الواليات  وارداتها من  أن  بما  المتحدة، 
على  قدرتها  من  يحد  ما  وهو  إليها  صادراتها  من 
الرد على واشنطن بالمثل. وكتب هو تشيغين رئيس 
على  الصينية  الرسمية  تايمز«  »غلوبال  جريدة  تحرير 
حسابه على »تويتر« أن »الصين قد تتوقف عن شراء 

تخفض  وقد  األميركية،  الزراعية  والمنتجات  الطاقة 
األميركية(  الطائرات  صناعة  )شركة  من  طلبياتها 
بوينغ«. وتمتلك الصين سندات خزانة أميركية بقيمة 

1.2 تريليون دوالر.
محطة  ذكــرت  التحدي،  من  تخلو  ال  لهجة  وفــي 
الصينية  الرسمية  التلفزيونية  في«  تي  سي  »سي 

الحرب  أنها ال تريد خوض  أن »الصين لطالما أكدت 
ال  لكنها  األميركي،  الجانب  أطلقها  التي  التجارية 
تخشى خوضها، وعليها أن تفعل ذلك عندما تقتضي 

الضرورة«.
شركة  أكدت  التفاؤل،  من  يخلو  ال  فعل  رد  وفي 
المحادثات  بأن  ثقتها  الطائرات  لصناعة  »بوينغ« 
اتفاق.  إلى  ستفضي  األميركية–الصينية  التجارية 
وقال ناطق باسم الشركة في رسالة إلكترونية لوكالة 
»فرانس برس«: »نحن واثقون بأن الواليات المتحدة 
والصين ستواصالن المحادثات التجارية وستتوصالن 
والمستهلكين  المصنعين  مصلحة  في  يصب  التفاق 

األميركيين والصينيين«.
المحادثات  أن  والصين  المتحدة  الواليات  وأكدت 
الصيني  الوزراء  نائب رئيس  ستتواصل. والجمعة قال 
المحادثات  إن  هي،  ليو  الصينيين  المفاوضين  وكبير 

المقبلة ستعقد في العاصمة الصينية من دون تحديد 
أي موعد.

 %10 بنسبة  زادت  قد  المتحدة  الواليات  وكانت 
رسومها الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار 
دوالر، في موقف ردت عليه بكين بزيادة تتراوح بين 
5 و10% على الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر 

من خمسة آالف صنف من السلع األميركية.

لقاء بين ترامب وشي؟
واألحد قال الري كادلو المستشار االقتصادي للرئيس 
الشهر  الصيني  نظيره  يلتقي  قد  ترامب  إن  األميركي 
العشرين لمناقشة  المقبل على هامش قمة مجموعة 
الخالفات القائمة بينهما في الملف التجاري، علما أنه 
وقال  جديدة.  لمحادثات  موعد  أي  تحديد  يتم  لم 
بين  »التواصل  إن  الصينية  الخارجية  باسم  الناطق 
عقد  إمكانية  إلى  يشر  لم  لكنه   ، مستمر«  الرئيسين 

لقاء بينهما.
أن  »بلومبرغ«  لوكالة  محللون  ذكــر  بــدورهــم، 
حالة عدم اليقين تجاه كيفية حل الخالف القائم بين 
واشنطن وبكين خالل مهلة شهر واحد ستنعش من 
عالم  في  اآلمنة  األصــول  تجاه  المستثمرين  شهية 

يعاني في األساس تباطؤ النمو االقتصادي.
األصول  إدارة  بشركة  المحلل  ميلر  ستيفن  ويقول 
يرتفع  قد  األميركي  ــدوالر  ال إن  إم«  إف  إس  »جي 
وأن  الحالية،  الفترة  عليه  هو  مما  أســرع  بوتيرة 
بيئة  وجود  اعتقاد  على  تسعيرها  تم  كان  األســواق 
اآلن.  اتضح خطؤه  الذي  األمر  وهو  جيدة،  اقتصادية 
»كابستريم«  شركة  في  المحلل  لي  ريموند  وذكــر 
األسواق  عمالت  سلة  أمام  الــدوالر  مركز  يدعم  أنه 
سوف  التجارية  الحرب  أن  »أعتقد  وقــال:  الناشئة، 
تلك  من  العديد  حل  يمكن  »ال  وتــابــع:  تستمر«. 

القضايا التجارية في يوم وليلة».
على  جمركية  رسوما  اآلن  حتى  الصين  وفرضت 
على  ردا  دوالر  مليارات   110 بقيمة  أميركية  سلع 
زيادة واشنطن رسومها على السلع الصينية. والصيف 
 %25 نسبتها  جمركية  زيادة  ترامب  فرض  الماضي 

على سلع صينية بقيمة 50 مليار دوالر.
مع  التجارية  الحرب  الماضي  العام  ترامب  وأطلق 
غير  تجارية  بممارسات  الصين  اتهام  وسط  الصين 
لكي  الصين  على  المتحدة  الواليات  وتضغط  عادلة. 
الفكرية  الملكية  بحماية  المتعلقة  سياساتها  تغير 
مملوكة من  لشركات  المقدمة  الهائلة  الدعم  ومبالغ 
التجاري.  الميزان  في  الكبير  العجز  وخفض  الحكومة 
ومنذ العام الماضي فرضت الصين والواليات المتحدة 
مئات  بقيمة  سلع  على  متبادلة  جمركية  رسوما 
مليارات الدوالرات ما أثر سلبا على الصادرات الزراعية 

األميركية وعلى القطاعات الصناعية في البلدين.

التوترات األميركية - الصينية تفتح شهية املستثمرين للمالذات اآلمنة
بكين تفرض رسوما مضادة رغم تحذيرات ترامب

القاهرة - الوسط

خالل  إيجابية  أجــواء  ليبيا  في  النفط  قطاع  عاش 
يزال  ال  تعقيد سياسي  مع  بالتزامن  الماضية  األيام 
يسيطر على المشهد اآلخذ في الغموض، ما يضفي 
قبضة  من  االقتصادي  الملف  يفلت  بــأن  تفاؤال 

التأثير السياسي والعسكري.
آند  »ستاندرد  لوكالة  تقرير  عبر  جاءت  البداية 
مستويات  تعافي  إلى  أشار  بالتس«  غلوبال  بورز 
الماضي،  أبريل  شهر  خالل  النفط  من  ليبيا  إنتاج 
وهو الشهر الذي شهد ذروة التصعيد العسكري في 

البالد،.
األميركية  الوكالة  عن  الصادر  المسح  وأظهر 
للنفط  المصدرة  الـــدول  منظمة  إنــتــاج  ارتــفــاع 
 4 نحو  في  مستوى  أدنى  من  الخام  من  »أوبــك« 
سنوات خالل أبريل الماضي، دون أن توضح ما إذا 
المؤشرات،  لهذه  دور  ليبيا  في  اإلنتاج  لتعافي  كان 
العام للمنظمة قال  رغم أن محمد باركيندو األمين 
بشكل  ينعكس  الليبي  الوضع  إن  األسبوع  مطلع 

مباشر على سوق الطاقة.
بين  الفردي  اإلنتاج  مستويات  أن  المسح  وذكر 
الماضي  أبريل  خالل  تباينت   14 الـ  »أوبك«  أعضاء 
مقابل  وأنغوال  إيران  من  كل  في  اإلنتاج  تراجع  مع 
في  وتعاف  والعراق  نيجيريا  في  لإلنتاج  كبير  ارتفاع 

ليبيا وفنزويال، بحسب ما نقلت »رويترز«.
فيه  ليبيا خالل شهر شهدت  إنتاج  تعافي  وسجل 
الجيش  قــوات  بين  عسكرية  مواجهات  طرابلس 
تابعة  وأخرى  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  الوطني 
من  المخاوف  ــار  أث ما  الوطني،  الوفاق  لحكومة 

امتداد حرب العاصمة إلى حقول النفط.
إعالن  عبر  فجاء  اإليجابية  الالفتات  ثاني  أمــا 
في«،  إم  »أو  النمساوية  والغاز  النفط  مجموعة 
الشركة  أن  التنفيذي  رئيس  لسان  على  أعلنت  التي 
في  مستقرا  الليبي  النفط  إنتاج  يظل  أن  تتوقع 
 500 اإلنتاج عند  المقبلة وتبقي على هدف  الشهور 
العمل  واستؤنف  الحالي.  للعام  يوميا  برميل  ألف 
أحدث  بعد  مارس  في  ليبي  نفطي  حقل  أكبر  في 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  زيله  راينر  وقال  انقطاع، 
القتال  أن  إلى  مؤشرات  أي  يرى  ال  إنه  »أو.إم.في« 

في ليبيا سيعرقل اإلنتاج مجددا.
النفط  وتصنيع  إلنتاج  سرت  شركة  استحوذت 

التفاؤال  هــذا  من  جانب  على  ــرى  األخ هي  والغاز 
في  التطويري  الحفر  أعمال  أن  إلى  أشارت  عندما 
مشجعة  »نتائج  أظهرت  االستقالل  حقل  آبار  إحدى 

جدا«.
يتم  أن  المنتظر  من  فإنه  للشركة  بيان  ووفق 
أنابيب  بواسطة  للبئر  النهائي  االستكمال  إجــراء 
حسب  والمصممة  الخاصة  وملحقاته  ــاج  ــت اإلن
الحقول  من  االستقالل  حقل  ويعد  المكمن.  ظروف 
للشبكة  الغاز  إمــدادات  في  تساهم  التي  الرئيسية 
بالغاز  الكهرباء  توليد  تزود محطات  التي  الساحلية، 

الالزم لعمليات التوليد.
فإن مصطفى  السابق  اإليجابية  المؤشرات  ورغم 

تمسك  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  اهلل  صنع 
سيعيق  ليبيا  في  القائم  الصراع  أن  من  بتحذيراته 
بها،  القيام  ليبيا  تعتزم  التي  المشتريات  حملة 
الشركات  من  أميركي  دوالر  مليار   60 تبلغ  التي 
األميركية المتعلقة بتوفير خدمات للحقول النفطية.

قال  المشريات،  تلك  تفاصيل  يوضح  لم  وفيما 
طرابلس  تشهدها  التي  االشتباكات  إن  اهلل  صنع 
قطاع  تطوير  إلى  الرامية  للمساعي  تهديدا  تمثل 
الليبي، وتشكل خطرا على فرص المشتريات  النفط 
بات  هل  نفسه  السؤال  طرح  يعيد  ما  به،  المتعلقة 
العسكرية  المواجهات  النفطي في منأى عن  القطاع 

أم يبقى رهن التغيرات الميدانية؟.

هل يغرد امللف االقتصادي بعيدا عن تعقيد السياسة؟
»ستاندرد آند بورز« تقول إن إنتاج النفط الليبي تعافى خالل أبريل

القاهرة – الوسط

مجموعة النفط والغاز النمساوية 
»أو إم في« متفائلة بشأن مستقبل 

عملياتها وزيادة إنتاجها في ليبيا

محللون: تداعيات سلبية لصراع 
القطبين على النمو العالمي وطلب 

سلع أساسية كالنفط 

نتائج مشجعة ألعمال الحفر التطويري 
في إحدى آبار حقل االستقالل

<  حاويات في ميناء صيني

<  عامل في أحد مواقع االنتاج بحقل الشرارة



اقتصاد 09

لم تتوصل محادثات بين شركات خطوط أنابيب روسية وأوروبية إلى 
النفطي الضخم في خط األنابيب  التلوث  حلول واضحة لكيفية معالجة 

دروجبا الممتد إلى أوروبا.
في  االجتماع  حضرا  مطلعين  مصدرين  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
براتيسالفا، أن المحادثات ستتواصل في موسكو لمعرفة كيفية التخلص 

من النفط الملوث في خط األنابيب الستئناف العمليات المعتادة.
وأشار المصدران إلى أنه لم يتضح بعد متى يمكن أن يعود الضخ عبر 

خط أنابيب دروجبا إلى مستويات ما قبل األزمة.

ال حلول مللف أزمة النفط 
للنفط الروسي امللوث الوطنية  المؤسسة  رئيس  أثنى 

جهود  على  اهلل  صنع  مصطفى  المهندس 
العاملين بشركة الجوف للتقنية النفطية التي 
أثمرت عن عودة الشركة للعمل، بعد توقفها 
وحجم  األمنية  األوضاع  بسبب  سنوات  عدة 

الدمار الذي لحق بمقرها ومصانعها. 
وقال رئيس مؤسسة النفط، في بيان، إن 
»الشركة تمكنت من تسجيل نجاحات مميزة 
رغم  العمل  استمرارية  على  المحافظة  ومن 

الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع«.
عقدته  ــذي  ال االجتماع  خــالل  ذلــك  جــاء 

الجوف  وشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
للتقنية النفطية يوم الثالثاء الموافق 14 مايو 
لمناقشة  بطرابلس،  المؤسسة  بمقر   2019

النشاط العام للشركة.
التقديرية  الميزانية  االجتماع،  واستعرض 
وأبرز   2019 لعام  العمل  وبرنامج  للشركة 
إدارة  ومنها:  المختلفة  إدارتــهــا  نشاطات 
الشؤون  وإدارة  والبيئة،  والسالمة  الصحة 
القانونية، وإدارة العمليات والتصنيع، وإدارة 
الشؤون المالية، إضافة إلى مناقشة التحديات 
التي تواجه الشركة والحلول المالئمة لتخطي 

أية صعوبات من شأنها عرقلة سير العمليات.
إدارة  مجلس  أعــضــاء  االجــتــمــاع  حضر 
الشيباني  بلقاسم  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
والسيد  العماري  محمد  والعماري  شنقير، 
جاد اهلل حمد العوكلي، كما حضر عن جانب 
شركة الجوف للتقنية النفطية، مجدي ِجْبِريل 
الدرسي، رئيس لجنة اإلدارة بالشركة، وسالم 
العباني عضو لجنة اإلدارة بالشركة، ورئيس 
إضافة  الفنتري  ومحمد  المراقبة،  هيئة  لجنة 
اإلدارات  ومديري  العامين،  المديرين  إلى 

بالمؤسسة والشركة

صنع الله يشيد بأداء »الجوف« للنفط رغم الظروف الصعبة
السعر بالدوالرنوع الخام

70.79برنت

61.19غرب تكساس

69.64دبي

71.21سلة أوبك

69.11أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء  15 مايو 2019

روما ـ وكاالت
كشف تقرير إحصائي إيطالي أن 8% من المواطنين اإليطاليين 
»آكي«  لوكالة  وفقا  البالد،  خارج  يبحثون عن عمل  أو  يعملون 
للدراسات اإلستثمارية  اإليطالي  المركز  اإليطالية. وذكر تقرير 
التعاونيات  كونفدرالية  مع  بالتعاون  أعده  الذي  اإلجتماعية 
مليون   17 حوالي  هناك  كان   2017 العام  »في  أنه  اإليطالية، 
مواطن من االتحاد األوروبي يعيشون في بلدان أخرى غير بالدهم 

األصلية«، وأن »21% منهم من رومانيا و17% من بولندا«.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان »أوروبا ودوامة اإلغراق«، 
أن إيطاليا تحتل في هذا التصنيف الخاص بتنقل اليد العاملة، 
المرتبة الثالثة، وذلك »بحصة نسبتها 8%، تليها البرتغال بنسبة 
»فرنسا  إليهما  تضاف   ،%5 بنسبة  ألمانيا  ثم  وبلغاريا   ،%7

وإسبانيا بنسبة %4«.

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في 
ختام اجتماعاته في مدينة جدة السعودية، عن خطة االستراتيجية 
الموحدة للسنوات األربعة المقبلة، ُتمثِّل خارطة طريق للسياسة 
السعودية  أنباء  لوكالة  وفًقا  المؤسسات،  تلك  لدى  المصرفية 
»واس«. وأطلق المجلس االستبيان العالمي الرابع للمصرفيين 
اإلسالميين لعام 2019 تحت عنوان: »االستدامة ومحركات النمو 
والتحديات التنظيمية«، تحت إطار الهدف االستراتيجي المتعلق 
بالبحث واالبتكار وسيسلط الضوء على التحديات الرئيسية التي 

تواجه المؤسسات المالية.
االستشارية  للمجموعة  السابع  االجتماع  المجلس  وعقد 
لألعضاء واالجتماع الثالث عشر للهيئة العلمية لالعتماد وحلقة 
المجلس العام االستراتيجية لألعضاء، إضافة إلى االجتماع السابع 
السنوي  العمومية  الجمعية  واجتماع  اإلدارة  لمجلس  والثالثين 

التاسع عشر.

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، األربعاء، أعرض جسر 
في العالم بمنطقة روض الفرج أعلى نهر النيل، والذي أطلق عليه 

جسر »تحيا مصر« الملجم.
ويتضمن الجسر 6 مسارات مرورية في كال االتجاهين، ويمتد 
على طول 540 متًرا وعرض 66.8 متًرا، كما يتميز بأكبر فتحة 

مالحية على نهر النيل بعرض 300 متًرا.
أن  القياسية،  لألرقام  العالمية  »جينيس«  موسوعة  وأعلنت 
العالم،  في  ملجم  جسر  أعرض  يعد  الفرج،  روض  محور  الجسر 
بإجمالي عرض 67.36، وتم توثيق هذا اإلعالن في الفتة وضعت 

في المدخل األمامي للجسر.
ويعد محور روض الفرج أكبر المشروعات القومية في مجال 
مطروح،  الزعفرانة  محور  من  جزء  وهو  بمصر،  والنقل  الطرق 
األحمر  البحرين  بين  الرابط  للمحور  وامتداد  الضبعة،  ومحور 

والمتوسط.

استقبل ميناء بنغازي 43 سفينة محملة بالبضائع خالل شهر أبريل 
الماضي، وفق نشرة إلدارة الميناء قالت إّن حركة المالحية كانت 

نشطة خالل الفترة الماضية.
وأكد الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، 
وصول 3592 حاوية بها كافة المواد الغذائية، من أرز وطماطم 
وحليب ومواد غذائية متنوعة ومعدات ومواد صناعية ومستلزمات 

مختلفة.
وأشار إلى وصول 61.5 ألف طن من حبوب القمح إلى الميناء، 
مؤكًدا أن المواشي الواردة للميناء تقدر بـ4288 رأس من األغنام 

و154 رأس من األبقار قادمة من إسبانيا.
وفي يناير الماضي أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة ميناء 
بنغازي البحري، أن أرصفة الميناء استقبلت 343 سفينة وناقلة 
 31 وحتى   2017 أكتوبر  أول  في  الميناء  افتتاح  إعــادة  منذ 

ديسمبر2018.
وأكدت، أن إجمالي عدد حاويات البضائع الواردة للميناء، التي 
فيما  حاوية،  و137  ألًفا   11 بلغ  المختلفة  البضائع  كافة  تحمل 
بلغ إجمالي عدد السيارات الواردة للميناء 25 ألًفا و428 سيارة 

وشاحنة.

8 % من اإليطاليني يبحثون 
عن العمل في الخارج

البنوك اإلسالمية تعتمد 
استراتيجية موحدة ملدة 4 سنوت

مصر تفتتح أعرض جسر في العالم

بنغازي استقبلت 43 سفينة 
بضائع خالل أبريل
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تجاه  الوطني  الوفاق  حكومة  موقف  أثار 
العاملة  األجنبية  الشركات  من  كبير  عدد 
األســبــوع  نهاية  الليبية  ــســوق  ال فــي 
كان  إذا  مــا  حــول  تــســاؤالت  الــمــاضــي، 
التراجع  قبل  شركة   40 نشاط  وقف  قرار 
أوضاعهم،  لترفيق  مهلة  وإعطاؤهم 
السياسية  الــتــطــورات  مــع  يــتــمــاس 

الجارية. والعسكرية 
مع  األجنبية  الشركات  قــرار  وتزامن 
الرئاسي  المجلس  لرئيس  أوروبية  جولة 
شملت  الماضي  األســبــوع  الــســراج  فائز 
وهو  وبريطانيا،  وألمانيا  وفرنسا  إيطاليا 
الليبي  للشأن  المتابعين  بعض  دفع  ما 
حكومة  كانت  إذ  ما  حول  تساؤل  لطرح 
للتلويح  الوفاق قد استخدمت هذا اإلجراء 
حيال  األوروبــي  الموقف  على  بالضغط 

الحرب على طرابلس.
الوفاق  في بادئ األمر أصدرت حكومة 
شركة   40 عمليات  بتعليق  قرارا  الوطني 
أجنبية، من بينها شركتان فرنسيتان هما 
للطيران  و»تاليس«  النفطية  »توتال« 
»سيمنس«  ــى  إل بــاإلضــافــة  والــدفــاع، 
االتــصــاالت  مــعــدات  وشــركــة  األلمانية، 
حاليا  والمملوكة  لوسنت«،  »ألكاتيل 

الفنلندية. لنوكيا 
االقتصاد  وزارة  أرجعت  جانبها  من 
التعليق  قــرار  الوطني  الوفاق  بحكومة 
انقضت،  الشركات  تلك  تراخيص  أن  إلى 
على  نــشــر  ــلـــوزارة  لـ ــوم  ــرس م بحسب 

بقية  أسماء  تبين  أن  دون  اإلنترنت، 
الشركات األجنبية.

أكبر  من  واحدة  وهي  »توتال«،  لكن 
هي  الليبية،  السوق  في  العاملة  الشركات 
المعروف  القائمة  على  الوحيدة  الشركة 
لكن  ليبيا،  في  كبيرة  تعامالت  لها  بأن 

تعليق  أي  تصدر  لم  الفرنسية  الشركة 
على القرار الصادر عن وزارة االقتصاد.

عادت  حتى  الخميس  يوم  ينقض  لم 
 40 منحت  إنها  لتقول  االقتصاد  وزارة 
أشهر  ثالثة  سماح  فترة  أجنبية  شركة 
انتهاء  بعد  القانونية  أوضاعها  لتسوية 

إلى  الفتة  النشاط،  لممارسة  تصاريحها 
بعض  سابق  وقت  في  خاطبت  أنها  أنها 
التعامـل  إليقاف  العالقة  ذات  الجهات 
انتهت  الــتــي  الــشــركــة  تلك  فـــروع  مــع 
ولم  لــهــا،  الممنوحة  األذونــــات  ــدة  م
لممارسـة  اإلذن  تمديد  بطلبات  تتقدم 

نشـاطهـا، وفـق التشريعات الليبية«.
عددا  أن  إلى  قرارها  الــوزارة  وأرجعت 
مع  مباشر  بشكل  تواصل  الشركات  من 
لتجديد  سماح  فترة  وطلبت  الـــوزارة، 
منحها  فجرى  لها،  الممنوحة  ــات  األذون

فترة زمنية لتسوية أوضاعها القانونية.
إيطاليا  منها  أوروبــيــة  دول  وتبدي 
بالنظر  بليبيا،  شديدا  اهتماما  وفرنسا 
كنقطة  ووضعها  الطبيعية  مواردها  إلى 
الذين  للمهاجرين  رئيسية  ــادرة  ــغ م
البحر  عبر  أوروبــا  إلى  الوصول  يحاولون 

المتوسط.
الشركات  ملف  االقتصاد  وزارة  وطولت 
تمثل  أشهر  ثالثة  لمدة  موقتا  األجنبية 
الشركات  تلك  لتسوية  الممنوحة  الفرصة 
قائما حول  يبقى  التساؤل  لكن  أوضاعها، 
ما إذا كان ثمة ربط بين توقيت اإلعالن 
التي  الشركات  من  الكبير  العدد  هذا  عن 
القانونية في السابق  لم تصحح أوضاعها 
طرح  إلى  بالنظر  الجارية،  األحداث  وبين 
المخالفة  البعض تساؤال يبدو وجيها بأن 
القانونية يمكن أن تطال بضعة شركات، 
فهل  واحد،  توقيت  في  شركة   40 وليس 
انشغال  في  السياسية  األحــداث  تسببت 
الملفات  متابعة  عــن  االقتصاد  وزارة 

العالقة؟.

تتجه الحكومة اللبنانية، إلقرار الموازنة األكثر تقشًفا 
في تاريخ البالد لضمان الحصول على قروض وهبات 
بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها لها شرط 
جدل  وسط  االقتصادية،  اإلصالحات  على  إقدامها 
الحكومة  اجتماعات  يحاصر  يزال  ال  شعبي  وغضب 
لوضع الرتوش األخيرة على بنود تلك الموازنة، فهل 
تنجح في احتواء الغضب الشعبي، أم تجد نفسها أمام 

حرج الجهات المانحة.
موازنة،  إلقرار  متتالية  جلسات  الحكومة  وتعقد 
في وقت قال فيه رئيس الحكومة سعد الحريري إن 
البالد«  تاريخ  في  تقشًفا  األكثر  »ستكون  الموازنة 

-حسب ما ذكرت »فرانس برس«.
ويثير مشروع الموازنة قلًقا بين المواطنين الذين 
يعانون من ضيق معيشي متزايد منذ سنوات، ما دفع 
موظفي القطاع العام إلى تنفيذ اعتصامات وإضرابات 
متتالية منذ أكثر من أسبوعين رفضاً ألي اقتراحات 
تلحظ اقتطاعاً من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم، 

في إطار سعي الحكومة لتخفيض اإلنفاق العام. 
إصالحات  بإجراء  المتعاقبة  السلطات  وبعد فشل 
بنيوية في البلد الصغير الذي تثقل الديون والفساد 
كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر 
دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه 
اإلصالحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها 
قروض  شكل  على  دوالر  مليار   11 من  أكثر  على 
في مجموعة  األبحاث  رئيس قسم  ويوضح  وهبات. 
على  »الضغط  أن  غبريل،  نسيب  بيبلوس«،  »بنك 
الحكومة يأتي أوالً من المواطن الذي يلمس تراجعًا 
والقطاع  االقتصادية،  والحركة  العمل  فرص  في 
الخاص الذي يلحظ جموًدا اقتصادًيا وارتفاع األعباء 
التشغيلية، والقطاع المصرفي الذي يتحمل أكثر وأكثر 

عبء تمويل القطاع العام«.
اللبنانية  الحكومة  إن  بــرس«،  »فرانس  وتقول 
تواجه ضغًطا ثانًيا من التوقعات الدولية بعد تعهد 
السلطات اللبنانية تطبيق إصالحات لتخفيض العجز 
في الموازنة بنسبة واحد في المئة سنوًيا من الناتج 

المحلي خالل خمس سنوات.
سنوات.  منذ  تدهوًرا  االقتصادي  الوضع  ويشهد 
منذ  المجاورة  سوريا  في  الــنــزاع  انــدالع  وفاقم 
السياح  حركة  تراجع  مع  سوًءا  الوضع   2011 العام 
العام  النمو  نسبة  وسجلت  األجنبية.  واالستثمارات 

الماضي 0,2 في المئة -وفق صندوق النقد الدولي.
الحرب  انتهاء  بعد  تدريجياً  العام  الدين  وتراكم 
 85 من  بأكثر  اليوم  وُيقّدر   ،)1990-1975( األهلية 
مليار دوالر، أي ما نسبته 152 في المئة من الناتج 
بأي  ذلك  يقترن  ولم  المالية.  وزارة  وفق  المحلي، 
المترهلة  التحتية  البنى  أوبتأهيل  جذرية  اصالحات 
أبرزها  باهظة  أمواالً  الدولة  كّبدت  التي  والمرافق 

الكهرباء.
وحوالى 8% من ديون الدولة هي من المصرف 
جراء  هائلة  أرباحاً  حققت  التي  والمصارف  المركزي 
الفوائد التي جنتها من خدمة الدين. وخّفضت وكالة 
إلى  مشيرة  لبنان،  تصنيف  العام  مطلع  »موديز« 

»مخاوف من ارتفاع كبير في الدين«.
ومنذ العام 2005، زاد اإلنفاق العام بنسبة %147، 
وفق غبريل، دون أن يقترن ذلك بزيادة متوازنة في 
اإليرادات. وفشلت الحكومة العام الماضي في خفض 
وارتفع  المحلي،  الناتج  من  المئة  في   9 إلى  العجز 

عوض ذلك إلى 11,5 بالمئة، وفق البنك الدولي.
ويأتي وضع مشروع الموازنة متأخرًا جراء االنقسام 
السياسي وفشل القوى السياسية في تشكيل حكومة 
على مدى ثمانية أشهر. وُيعّد تخفيض العجز أمرًا ال 
مفّر منه، سواء عبر إجراءات تقشفية تشمل تقليص 
الفساد  من  الكثير  حيث  العام  القطاع  في  التوظيف 
وأعلنت  اإليـــرادات.  ــادة  زي أوعبر  والمحسوبيات، 
الحكومة أن الموازنة ستلحظ رفع الفوائد على الودائع 

المصرفية من سبعة إلى عشرة في المئة.
عسكريون  أسبوعين  من  أكثر  منذ  ويعتصم 
متقاعدون وموظفون في دوائر عدة بينها الضمان 
بيروت وقضاة في  لبنان ومرفأ  االجتماعي وكهرباء 
المحاكم رفضاً ألي مّس برواتبهم، بعد تقارير تحدثت 
عن احتمال أن تشمل الموازنة اقتطاعات في الرواتب.

الماضي  األسبوع  لبنان  مصرف  موظفو  ونّفذ 
إضراباً غير مسبوق ألربعة أيام، ما أّثر سلباً على عمل 
ويرفض  بيروت.  بورصة  إقفال  إلى  وأدى  المصارف 
هؤالء حسم أربعة رواتب إضافية يتقاضونها سنويًا 

وامتيازات خاصة بهم.
ويرى غبريل أن ما تقترحه الحكومة لخفض عجز 
أن  يمكن  كثيرة  إيــرادات  مصادر  يتجاهل  الموازنة 
العام  خالل  األقل  على  دوالر  مليار  لخزينتها  توّفر 
مصادر  إيجاد  في  جدية  »عدم  إلى  مشيًرا  الحالي، 
إيرادات موجودة، كمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل 

الجباية وضبط الحدود ومنع التهريب«.
عدم  السياسيين  القادة  على  اللبنانيون  ويأخذ 
بأنهم  إياهم  متهمين  الملفات،  هذه  إلى  التطرق 
ألنهم  أو  منها  مستفيدون  ألنهم  ذلــك  يفعلون 
والتهرب  المخالفات  من  عموالت  على  يحصلون 
األمــالك  على  التعديات  أن  ويــؤكــدون  الضريبي. 
البحرية العامة الممتدة على طول الشاطئ اللبناني 
البحرية،  والمجمعات  الفنادق  عشرات  تشمل  والتي 
سياسيون  يملكها  مشاريع  إلى  غالبيتها  في  تعود 

ونافذون. 
قطاع  إلصالح  خطة  أبريل  في  الحكومة  وأقــرت 
 2008 العام  من  الدولة  خزينة  كّبد  الذي  الكهرباء 
حتى 2017، نحو نصف العجز المالي في لبنان، وفق 
انتهاء  من  عقود  ثالثة  حوالى  وبعد  الدولي.  البنك 
الحرب األهلية، يستمر التقنين في التيار الكهربائي وال 
تتمكن الدولة من جباية الفواتير من بعض المناطق. 
وقد ال يتم إقرار الموازنة في البرلمان بسهولة. 
األسمر  بشارة  العام  العمالي  االتحاد  رئيس  ويقول 
لـ»فرانس برس«، »نحن ضد أي إجراء يمّس بالطبقة 
والمتوسطة«.  الفقيرة  المجتمع  وشرائح  العاملة 
ويضيف أنه »إذا لم تأخذ الحكومة بالمالحظات التي 
انفجار  إلى  الموازنة  مشروع  سيؤدي   )...( قدمناها، 
وفق  اللبنانيين،  ربع  من  أكثر  ويعيش  اجتماعي«. 
البنك الدولي، في دائرة الفقر، بينما ال تتوفر فرص 

عمل لعشرات اآلف الشبان.

ملف الشركات األجنبية.. خالفات سياسية أم مخالفات قانونية؟

لبنان يحاول إقرار املوازنة األكثر 
تقشفا في تاريخ البالد

حكومة الوفاق تمهل 40 شركة ثالثة أشهر لتوفيق أوضاعها

تثير قلًقا بين المواطنين الذين يعانون من ضيق معيشي متزايد

القاهرة ــ الوسط

بيروت تعهدت بإجراء إصالحيات 
للحصول على أكثر من 11 مليار 

دوالر على شكل قروض وهبات

تساؤالت حول ملف الشركات 
األجنبية العاملة في ليبيا

<  وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق

السياسية  األحداث  مع  التماس  من خط  العراق  في  الطاقة  قطاع  اقترب 
واألمنية، وهو ما أثار تخوفات حكومية من تأثيرات سلبية اعتبروها محاولة 

لـ»تسييس« القطاع الذي يعاني انقطاعاً مزمناً في الكهرباء.
وحذر وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، من مغبة »تسييس«، معتبرًا 
أن ذلك قد ينسحب سلباً على األمن االقتصادي للمنطقة والعالم، الفتاً إلى 
أن »الكهرباء ملف أمن وطني«، معتبرًا أنه »إذا انعدمت الكهرباء، سيتأثر 

االقتصاد سلباً، وبالتالي ال يوجد اقتصاد وال يوجد أمن في البالد«.
وطالب الوزير في مقابلة مع وكالة »فرانس برس« بضرورة التعاطي مع 
العراق بصورة أكثر عملية ومنطقية، قائالً: »في النهاية أي أزمة سياسية 
أو أمنية أو اقتصادية ستنسحب على المنطقة مثلما تنسحب على العراق، 
للتهديد. نرجو أن ال يسيس  العالمي سيكون معرضاً  االقتصاد  وبالتالي 

هذا الملف«.
العمر 51 عاماً، وزيرًا للكهرباء  البالغ من  وعين الخطيب، خبير الطاقة 
العراق،  في  للكهرباء  التحتية  البنية  بتجديد  مفوضاً  الماضي،  أكتوبر  في 
والمتهالكة أصالً والمتأثرة بفعل المعارك ضد تنظيم »داعش«، لكنه يواجه 
اليوم تحديين سياسيين هائلين، خطر تجدد االحتجاجات الصيفية، وتصعيد 

الضغط األميركي على إيران التي يستورد العراق الطاقة منها.
الجنوب، صيف  في  العراق، خصوصاً  أنحاء  وخرجت تظاهرات في كافة 
فإن  وبالتالي،  الكهرباء.  وانقطاع  الخدمات  انعدام  ضد  الماضي،  العام 

الصيف الحالي سيكون بمثابة استفتاء فعلي حول تقدم العمل الحكومي.
بدا الخطيب متفائالً بقوله إن وزارته أعادت تأهيل محطات كانت خارج 
المناطق  إلى  موقتة  ومولدات  ثابتة  نقل  خطوط  إلى  إضافة  الخدمة، 
معظم  أن  إلى  الفتاً  العراق،  شمال  في  الموصل  ضمنها  ومن  المدمرة، 
محافظات العراق »ستتسلم ما ال يقل عن 20 ساعة من الكهرباء يومياً. 
وهذه في الحقيقة مستويات إنتاج وتجهيز لم تشهدها البالد منذ سنين 

طويلة«.
وعلى المدى المتوسط، تعمل وزارة الكهرباء على تطوير مشروع الطاقة 
الشمسية، وقدرات استثمار الغاز المصاحب، إضافة إلى اتفاقات في مجال 
الطاقة مع دول مجاورة، كما وقع العراق عقودًا بقيمة 700 مليون يورو 
)785 مليون دوالر(، مع شركة »سيمنز« األلمانية الشهر الماضي، وسط 

توقعات بصفقات مماثلة مع شركة »جنرال إلكتريك« األميركية.
ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي 
من  ميغاوات   1300 مباشر  بشكل  يشتري  كما  لمصانعه،  طهران  من 

الكهرباء اإليرانية.
بغداد  تجد  ما  وعادة  وطهران،  واشنطن  بين  مؤخرًا  التوتر  وتصاعد 

نفسها في قلب هذا الصراع، خصوصاً أنها حليفة للخصمين اللدودين.
وتقول مصادر حكومية عراقية إن الواليات المتحدة تضغط على بغداد 
إلكتريك« و»إكسون  أميركية، ومن ضمنها »جنرال  للشراكة مع شركات 

موبيل« و»هانيويل«، ووقف االعتماد على الطاقة اإليرانية.
وأقر الخطيب بأن السفارات األجنبية تضغط من أجل مصالحها في قطاع 
الطاقة العراقي، لكنه قال: »إن بغداد ستبقى غير سياسية في قراراتها«، 
متابعاً: »بصراحة ال نريد أن نكون كبش فداء في داخل صراعات ستنسحب 
الساعات  جانب  وإلى  العالم«.  اقتصاد  والتالي  المنطقة،  أمن  على  سلباً 
الخطيب  اعترف  الجيوسياسية،  والتوترات  العراقي  الشارع  في  الموقوتة 

بالضغط من داخل الحكومة نفسها.

تخوف عراقي من »تسييس« 
قطاع الطاقة في البالد
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حمدي الحسيني

آمنة أحمد القلفاط

كل المؤشرات توحي بأن منطقة الخليج المضطربة على موعد مع صيف 
ملتهب، مالمحه بدت واضحة بالتحشيد والتهديد والغليان، ووقوع حوادث 
اإلقليمية  المياه  في  سفن  أربع  استهداف  غرار  على  وغامضة،  متفرقة 
يمهد  مما  بالسعودية،  نفط  أنابيب  لخط  ضخ  ومحطتي  لــإمــارات، 
المرة لن تكون بين  الخليج، لكن هذه  ثالثة في  الحتماالت نشوب حرب 
دول الخليج وإيران مباشرة، بل مع أذرعها المتغلغلة وسط رمال المنطقة 

المتحركة.
المكثف  والتواجد  المنطقة،  دول  في  المتنامي  األمني  الهاجس  ورغم 
للجيوش األميركية في مياه الخليج، وانتشار الغواصات وأقمار التجسس، إال 
أن كل هذا لم يحُل دون وقوع هاتين الحادثتين في السعودية واإلمارات، 
وإذا كانت األولى اعترفت بها ميليشيات أنصار اهلل الحوثي اليمنية، فإن 
للعديد من  األمنية  القدرات  وراءها، مما يضع  بعد من  يُعرف  لم  الثانية 

دول الخليج أمام عالمات استفهام كبرى!
الالفت أن الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي لم يترك أية مناسبة 
لهم،  األمنية  الحماية  توفير  نظير  الخليج،  دول  وابتزاز  معايرة  دون  من 
الحوادث  هذه  مثل  كشف  من  المنطقة  في  المنتشرة  قواته  تتمكن  لم 
الخطيرة، بل لم تتخذ أي إجراء حاسم لمنع تكرارها في المستقبل، باستثناء 

إعالن إرسال المزيد من الجنود والعتاد لمياه الخليج!
إشعال  في  التورط  عن  بعيدة  تبقى  أن  على  حرصت  فقد  طهران  أما 
تضمن  وبذلك  مباشر،  بشكل  الخليجيين  خصومها  مع  المسلح  الصراع 
تحييد القوات األميركية وعدم استفزازها وجرها إلى صدام مسلح يرفضه 
بررت  حين  في  اإلمارات،  في  األولى  الحادثة  من  تبرأت  إذ  الجانبين.  كال 
الطلعات  آالف  على  الحوثيين  من  ردًا  باعتبارها  السعودية  في  الثانية 
الجوية لطيران »التحالف« الذي يقصف المناطق السكنية لليمنيين على 

مدى أربعة أعوام متواصلة.
األميركية،  القوات  الصدام مع  تتحاشى  اإليرانية  السياسة  أن  والثابت 
مجرد  تبقى  المتكررة  النارية  اإليرانيين  المسؤولين  تهديدات  وأن 
»رصاصات صوتية« ولن تتحول إلى واقع أبدًا، خصوصًا أن تاريخ الصراع 

بين الجانبين يثبت ذلك عمليًا في أكثر من مرة..!
وكذلك تعتمد استراتيجية ترامب في التعامل مع النظام اإليراني على 
أساس عدم الصدام المسلح، وممارسة أشد الضغوط عليه بهدف إسقاطه 
العسكرية  أجنحته  أهم  بتصنيف  بدأت  االستراتيجية  هذه  إضعافه،  أو 
واألمنية )الحرس الثوري( كمنظمة إرهابية، إلى جانب الحصار االقتصادي 

الخانق وحرمانه من تصدير نفطه بطريقة عادية.
تخصيب  إلى  بالعودة  اإليرانيين  تهديد  من  األوروبيين  تخوف  ورغم 
ذلك  بأن  يتعهد  ترامب  أن  إال  النووي،  مشروعهم  واستكمال  اليورانيوم 
لن يحدث، ألنه يرى أن إسرائيل قادرة على حرمان إيران من تحقيق ذلك 

الحلم، بما يقدمه لها من دعم وأسلحة متطورة.
المعلومات المتداولة عبر وسائل اإلعالم األميركية واإلسرائيلية تشير 
لكنها  إيران،  مع  مباشرة  حرب  في  تتورط  لن  المتحدة  الواليات  أن  إلى 
سوف تقف إلى جانب حلفائها في أية معارك قد تنشب معها، وكذلك ال 
مع  مباشرة  مواجهة  في  للدخول  مستعدة  الخليجية  األطراف  أن  أتصور 
طهران.. وهناك من يرى أن الطرفين، األميركي والخليجي، قد يعتمدان 
على إسرائيل لتوجيه ضربات نوعية ألهداف إيرانية، نيابة عنهما، وتقليص 

دور طهران في معادلة الشرق األوسط الجديد.
يحدث  فيما  األول  الخاسر  هو  العربي  الطرف  فإن  األحــوال،  كل  في 
بالخليج اآلن، ألن الحسابات األميركية تشير إلى أنها لن تتخلى عن ورقة 
نظام الماللي بسهولة، باعتباره بعبعًا مخيفًا لعرب الخليج، ونموذجًا مثاليًا 
للحكم الطائفي القادر على إثارة القالقل والفوضى بالمنطقة في أي وقت، 
إيران،  أرجاء  في  إلسرائيل  الموت  ألميركا،  الموت  صيحات  دوَّت  فكلما 
تفتحت قنوات سرية للتفاوض في روما وباريس وجنيف بين الدبلوماسيين 

اإليرانيين ونظرائهم األميركيين واإلسرائيليين.
نووي جديد، وسياسة  اتفاق  هو  اإليرانيين  ترامب من  يريده  ما  فكل 
الصاروخية، وأظن  لحلفائها، وتقنينًا ألنظمتها  إقليمية ال تشكل تهديدًا 
أنه سيحصل على ما يريد، مقابل اعتراف واشنطن بوضع طهران الجديد 
الذي تبلور بعد غزو العراق، والتعامل مع إيران باعتبارها العبًا رئيسًا في 
كل من العراق وسورية، بالتنسيق مع موسكو، وبقدر ما يُرضي أنقرة، كما 

تظل أذرعها قائمة وفاعلة في لبنان واليمن.
وأيًا كان األمر، فهل تنجح السياسة األميركية في إضعاف النظام اإليراني 

اقتصاديًا وسياسيًا سواء بهدف إسقاطه، أو جره للتفاوض مجددًا..؟

للحل.  وقابلة  بسيطة  الليبية،  القضية  تبدو  ومراقب  محلل  ألي 
ليبيا دولة غنية الموارد، جميلة المناخ، متعددة الثقافات، اجتمعت 
على أرضها حضارات زاوجت بين أمم مختلفة، انصهرت واستقرت 
أرضها  رقعة  على  متماسك  نسيج  أبنائها  بين  ليجمع  أرضها  على 
البالد  وضع  إليه  آل  عما  المسؤول  يبدو  األولى  للوهلة  الشاسعة. 
عن  المسؤول  من  وجليًا...  واضحًا  معروًفا،  الدولة  قيام  وعرقل 
بوضوح  تشير  االتهام  إصبع  تلك...؟  في  المسبب  ومن  هذه 
للمعرقل لمصالح الناس والمستنزف لموارد البالد في هذه الحرب 

المضحكة.
العجيب  العجب من هذا اإلصرار  الدهشة مستمرة والعجب كل 
والحكمة،  بالوقت  معالجتها  يمكن  بسيطة  قضية  تحويل  على 
دفعًا،  نُدفع  نحن  وصعوبة.  وتعقيدًا  تشابكًا  تزداد  نراها  بنا  وإذ 
دولة  إقامة  في  الصريح  وفشلنا  عجزنا  إلعالن  منطقية،  دواٍع  بال 
بالطريقة  دفعًا،  نُدفع  نحن  الهائلة.  إمكانياتنا  بكل  بسيطة، 
العجيبة ذاتها، لطلب المساعدة الدولية لوقف المردة من أبنائنا. 
ضرورة،  يراه  البعض  بات  الذي  التدخل،  لطلب  طريقنا  في  نحن 
والسارقون  بالسلطة  المتشبثون  راكمها  التي  المشاكل  لحل 

لمقدرات الناس.
الجزيرة،  قناة  على  العالم  أمام  سالمة  غسان  تحدث  عندما 
عال  مستوى  لديهم  ليبيا  في  األمور  بزمام  يمسك  من  أن  أوضح 
لها  يندى  العامة  األمــوال  سرقة  على  األمثلة  وأن  الفساد،  من 
الجبين. لقد كان خطابه واضحًا من حيث كون البالد مخطوفة من 
قبل مجموعات تتمسك بالكراسي، معرقلة لقيام الدولة، متناسية 
المواطنين البؤساء، وفق قوله، في بالد تعثر حظها وسط الفشل 

في إقامة نظام يرتكز على العدل.
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  إليه  دعا  الذي  الوطني  الملتقى 
ووافقت األطراف الليبية المسببة في تأزم أوضاع البالد عليه، رأى 
فيه الليبيون الحل السلمي الذي يضمن خروج البالد من وضعها 
كان  الملتقى  أو  المؤتمر  المسلحة،  للصراعات  تجنبًا  الحالي 
سيعقد في منتصف شهر أبريل الماضي، لم تأتِ فكرته بين يوم 
لقاءات  بعد  جاء  لقد  الليبيون،  ليتبناها  فرضًا  تفرض  ولم  وليلة، 

ومشاورات معلنة وواضحة.
ليتراجع  بأيام،  غدامس  لقاء  قبل  برمته  المشهد  تغير  لقد 
سنوات لما قبل اتفاق الصخيرات، وليستبعد قيام الدولة البسيطة 
في  ويدخله  البسيط  الليبي  المشهد  وليُعقد  ننشُد،  التي 
المتشبثون  لها  جعل  دول  أطماع  بين  الدولية،  الصراعات  دوامة 
بالكراسي طريقًا إلينا. من جديد يعود صوت المدافع ليقضي على 
الخيار السلمي المتفق عليه في لقاءات باريس وباليرمو وابوظبي، 
وتُعلن الحرب. وال يزال أبناء ليبيا البسطاء المغلوبون على أمرهم 
إلى  البسيطة  القضية  يوم  بعد  يوما  تحولت  كيف  فهم  يحاولون 

قضية شائكة يصعب حلها رغم وضوحها.
المواطن الليبي البسيط الذي يعيش وسط الصراعات المسلحة 
الضرورية  أساسياته  على  يتحصل  يكاد  ال  تقريبًا،  مكان  كل  في 
من  البالد  يدخل  ما  ثمن  ثروته  من  يدفع  فيما  اليومية،  للحياة 

شحنات األسلحة لمزيد من الخراب والدمار.
في  يستمر  ومن  للجميع،  ومعلومة  واضحة  والحقائق  الوقائع 
الضغط على الزناد وتهديد اآلمنين وهدم بيوتهم، هو من شارك 

في اللقاءات ووافق على التوصيات لتبني الخيار السلمي.
تحفظ  دولة  الجميع،  تسع  دولة  لقيام  الساعي  بين  ما  شتان 
من  وبين  باإلصالح،  وتنادي  العنف  تنبذ  ألهلها،  دولة  الحقوق، 
الدموي. األول هدفه دولة  الخيار  العنف ويدفع دفعًا لتبني  يؤجج 
للجميع، والثاني هدفه، دولة على مقاسه، وإن كانت على أنقاض 
شعبه. الدولة المدنية ال تنحاز لطرف على حساب آخر وليست على 
مقاس أحد. هي فقط تبنى على الحياد وعدم االنحياز إال للقانون، 
إال إذا أنهينا فصل دولة شمولية لندخل أخرى. دعونا نعود للخيار 
عليها،  يسيطر  وال  البالد  يدير  من  لنختار  به،  ونتشبث  السلمي، 

كما في أذهان من يتصدرون المشهد الحالي في الغالب.

سالم الكبتي

الشبردق..

أفريقيا  من  متعددة  نــواح  وفى  الحركيين. 
بعضها  تواجه  الجموع  من  وجعلت  وآسيا. 

بالدم والحقد والثارات.
كل  مضمونها  في  تعني  الشبردقات  كانت 
المرارات والحواجز بين البشر. لم تكن سجونًا 
كل  إلى  ذلك  تعدت  بل  للتوقيف  مراكز  أو 
واالجتماعي  النفسي  واإلبعاد  القهر  مضامين 
من  بين  والحساسيات  الفتن  وخلق  واإلذالل 
يضمهم الشبردق الذى يضم خيامًا بالية على 
وكل  الشمس  وتحت  العراء  وسط  النظر  مد 
ألف  اليوم  في  المتغير  والطقس  الجو  عوامل 

مرة.
المستعمر  من  اإلذالل  يعنى  الشبردق  كان 
لقهر  الفرصة  ويمنحهم  معه  يتعاملون  ومن 
كان  ليبيا  في  الشبردق  الدوام.  على  اآلخرين 
عنوانًا مؤلمًا للمعاناة والظلم وأشده من ذوى 
القربى. وكثيرًا ما تردد في الروايات والحكايات 
لكنها  الشبردقات.  في  المعاناة  تلك  صدى 
ظلت  المحلية.  مصادرنا  في  كثيرًا  تخرج  لم 
قضايا  في  الشأن  هو  كما  عنه  المسكوت  من 
بقصائد  الشعبي  الشعر  نطق  ولقد  مختلفة. 
ومالحم طويلة عن هذه الشبردقات وصور في 

بعض ظاللها ظلم ذوي القربى!!
شبردق  في  كله  الوطن  جعل  المستعمر 
كامل. ثم مد أسالكًا شائكة ملغمة امتدت على 
جوف  إلى  البردى  من  مع مصر.  الحدود  طول 
اليوم  إلى  باقيًا  زال  ما  الجغبوب  في  الصحراء 

لمنع وصول اإلمدادات أو الهروب إلى مصر.
والشبردق ثقافة استعمارية قد تتجدد وتقيم 
جحيم  في  وتضعهم  الناس  وتقهر  الحواجز 
الشبردق  وفكرة  والصراعات.  والثارات  الفتن 
مر عليها الكثيرون دون فهم لما تعنيه. ظلوا 
يمرون بها دون تحليلها أو دراستها بالمفهوم 
الرخاء  أيام  في  ذلك  نسوا  المطلوب.  المحلى 
وأسبابها.  مشاكلها  من  الملك  حــذر  التي 

عام 1961 وصل الليبيون إلى عيد استقاللهم 
العاشر . كان أعلن في ديسمبر 1951. خطوات 
هذه  وخالل  ومحاوالت.  عثرات  مع  وانطالقة 
السنوات العشر وطنت الدولة التعليم واهتمت 
ثم  الفنية  والمدارس  والمعاهد  الجامعة  به. 
البوليس  ضباط  وكلية  العسكرية  الكلية 
الخارج  إلــى  والبعثات  اإلسالمية  والجامعة 
العام  نهاية  قبيل  جميعا  الليبيون  وابتهج 
العالم.  إلى  البترول  من  شحنة  أول  بتصدير 
الرخاء  حضر الملك االفتتاح ثم حذر من مغبة 
من  بالنعمة  والكفر  مشاكل  له  بأنه  وأشــار 

موجبات زوالها.
كانت ليبيا محصورة قبيل االستقالل وبعده 
واألمية  والمرض  التخلف  من  شبردقات  في 
والجهل. والشبردق هو تلك األسالك الشائكة 
أثناء فترة االحتالل  الليبيون جيدًا  التي عرفها 
الفاشي  بفكرهم  الطليان  أقــام  اإليطالي. 
في  الرهيبة  االعتقال  معسكرات  والعنصري 
الليبيين  جموع  فيها  ورموا  القاحلة  األماكن 
طيلة أعوام لم تنته إال عقب إلقاء القبض على 

عمر المختار وإعدامه.
والعقيلة  سلوق  فــي  الشبردقات  كانت 
صور  من  صــورة  أســوأ  والبريقة  والمقرون 
الفاشية اإليطالية. تفتق الذهن الفاشي وسبق 
وتعذيبهم  البشر  حشد  في  النازية  العقلية 
فيما  الوطأة  بالغة  ظروف  في  بهم  والنكاية 
على  المعسكرات  تلك  داخل  الناس  سلطت 
مآسي  المآسي  إلى  وأضافت  بعضًا  بعضهم 
ذوى  ــذاء  إي في  البعض  تفنن  كثيرة.  أخــرى 
اإلعدام  أحكام  وتنفيذ  بل  وجلدهم  القربى 

وسط المعتقل.
استغلت  دهــاء  بكل  االستعمارية  العقلية 
أبناء  بين  الحقد  روح  نشر  في  عديدة  عوامل 
من  كثير  في  ذلــك  وفعلت  الــواحــد  الوطن 
الجزائر  وفى  الباندات  ليبيا  في  مستعمراتها. 

في  الحقه  كثيرة  شبردقات  لألسف  نشأت 
أعوام تاليات من العنصرية والقبلية والجهوية 
الخلف  إلى  تشد  نفسية  شبردقات  والتقاطع. 

وتقتل الوطن تحت كل الظروف.
عامًا  ثالثين  بعد   1961 العام  ذلــك  في 
عشرة  وبعد  اإليطالية  الشبردقات  نهاية  من 
معلم  ثمة  كان  االستقالل  إعالن  من  أعــوام 
الرويعي يهتم بهذا  وكاتب وقاص هو طالب 
الموضوع. يكتب مسلساًل إذاعيًا باللغة العربية 
ويقدمه إلى زميله فرج الشويهدى. كان معلمًا 
الكثير  قدم  األول  الطراز  من  وإذاعيًا  مثله 
بإخراجه  قام  المجال.  هذا  في  المواهب  من 
كانت  حلقة.  عشرة  اثنتي  حوالي  في  وإعداده 
رأس  في  الصغير  مقرها  من  انتقلت  اإلذاعــة 
هناك  بنغازي.  في  الجديد  مبناها  إلى  اعبيده 
بوفانه  محمد  واألداء:  التمثيل  في  التقى 
ومحمد  نجم  ومحمد  الشريف  وعبدالحفيظ 
زيو  وعلى  الوسيع  وعبدالفتاح  الورفلي  علي 
الشبردق  تجربة  جسدوا  الخضري.  وحليمة 
المسلسل  هذا  في  الجميع  ونجح  ومعاناتها. 
المستمعين.  آذان  إلى  البشاعة  صور  لتقريب 
المؤثرات  استخدام  إلى  الشويهدي  فرج  لجأ 
بطريقة ذكية. كان يذهب والفريق الفني إلى 
خلف معسكر الجيش البريطاني في السلماني 
)المستشفى العسكري( ويقومون بقص وقطع 
بالمعسكر  المحيطة  هناك  األســالك  بعض 
وفي ذلك جرأة وتهور رغم كل الظروف عندما 
يستوجب الدور ذلك األمر في محاوالت تجسيد 

هروب البعض من الشبردق.
اللوحات  من  كــان  اإلذاعــة  في  الشبردق 
الفنية المبكرة التي حكت باختصار عن عذابات 
ذلك  عن  عجزت  وربما  الفاشية  المعتقالت 

أعمال أخرى في تلك األعوام.
.. ولتسقط كل الشبردقات في العالم ومن 

بيننا أيضًا!!

الشبردق ثقافة 
استعمارية قد 
تتجدد وتقيم 

الحواجز وتقهر 
الناس وتضعهم 

في جحيم 
الفنت والثارات 

والصراعات.

املستعمر جعل 
الوطن كله في 
شبردق كامل. 
ثم مد أسالكًا 
شائكة ملغمة 

امتدت على طول 
الحدود مع مصر. 

من البردى إلى 
جوف الصحراء في 

الجغبوب

إسالم له محل من األعراب

كنت أنا من عائلة أمية، وكان زميلي في المقعد 
العام  االستقالل  أدرك  فجده  فقيهة،  عائلة  من 
قضاة.  وأخــوالــه  طرابلس  قضاة  قاضي   1951
لفتنا في معلمنا دماثته ولباقته وكان أنيقًا مهذب 
اللحية، بنظارة طبية، وتناهى إلى سمعينا أنه من 
اإلخوان المسلمين، وهو ما جعله متحاشى من بقية 
المعلمين الذين هيمن عليهم تأثير عدو اإلخوان، 

الرئيس المصرى جمال عبد الناصر.
في  شرعنا  معلمنا،  من  توجيه  ودون  بفضولنا 
االجتماعي  محتواها  لبساطة  مبتدئين  القراءة 
التقاليد،  معركة  بـ:  قطب  محمد  كاتبها  وأسلوب 
مسلمون؟  نحن  هــل  ــالم،  اإلسـ حــول  وشبهات 
ودراسات في النفس اإلنسانية، إلخ. كتابه »منهج 
الفن اإلسالمي« لميولي األدبية وقتها هو ما عبر 
في  قطب  سيد  اإلسالمي  الكاتب  أخيه  إلى  بي 
وفي  و»كتب وشخصيات«  األدبي«،  »النقد  كتابيه 
بالغة القرآن »التصوير الفني«، و»مشاهد القيامة 
المعروفة  الفكرية  كتبه  إلى  ومنها  القرآن«،  في 
»معالم  المشنقة  حبل  إلى  به  أودى  الذي  ككتابه 

في الطريق«.
علي  بــن  محمد  اإلمـــام  مــدرســة  إلــى  انتقلنا 
السنوسي، في منتصف العام الدراسي، الذي أكمله 
السابق  بمعلمي  صلتي  وظلت  آخــر،  معلم  معنا 
التي صار  انتقالي من مدرستي  التحية حتى  تبادل 
اسمها بعد انقالب سبتمبر 1969 الجمهورية، إلى 
التقيته  أنني  أذكر  الساعاتي.  حيدر  علي  مدرسة 
وقد   1970 العام  ديسمبر  الحافلة  بمحطة  صدفة 
في  الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  الستقبال  أخرجنا 
التحرير  حزب  نظر  وجهة  معلمي  أبــدى  حديثه 
ليبيا  وقوع  في  الغض  ذهني  يستوعبها  لم  التي 
القديم  كمصر في حلبة الصراع بين االستعمارين 

واألميركي اإلمبريالي الحديث.
الكتب  قراءة  اهتمامات  جمعتني   1971 العام 
الذي  وصديقه  ثانوي  األول  فصل  بزميل  األدبية 
كان في الفصل اآلخر وانضم للتو إلى حلقات حزب 
إلى  جلب  الصيف  عطلة  في  اإلسالمي،  التحرير 
بيتنا رئيسه ليدعوني لالنتماء للحزب. التعلة التي 
اتخدتها دون ذلك بناء على الشكوك التي خالجتني 
بينهم  المتبادلة  التشنيعات  من  أسمعه  كنت  بما 
وبين اإلخوان المسلمين، وما قرأته في كتاب غازي 
التوبة »الفكر اإلسالمي المعاصر: دراسة وتقويم، 
لمفكرين  المهونة  رؤيته  تبنوا  الــذي   ،»1969
الذي  نبي  بن  مالك  كـــ:  مرموقين  إسالميين 
1973وتتفجر  العام  أبريل  يأتي  بكتاباته.  ُأعجبت 
التي  والثقافية«،  الشعبية  بـ»الثورة  سميت  ما 
بتوجهيها  اإلسالمية  بالحزبية  السجن  في  رمت 
جماعة اإلخوان المسلمين وحزب التحرير اإلسالمي 

والعلمانية بتوجهيها القومي البعثي واليساري.
حزب التحرير اعترفوا بأنهم تكتل حزبي، يهدف 
عن  اإلسالمية  الخالفة  إلعادة  الشباب،  تجنيد  إلى 
طريق منهج االنقالب اإلسالمي، بالشكل الذي قرره 
»نظام  كتابه  في  النبهاني  الدين  تقي  مؤسسه 
اتهم  من  أفــاد  ما  حسب  ــوان  اإلخ أما  ــالم«  اإلس

مصرية،  محض  أسطورة  المسلمون،  اإلخوان 
تتوافق مع استمراء شعور الذات ألسباب اجتماعية 
واقتصادية أن تكون الضحية. العنف الذي ووجهوا 
يوليو  منذ  المصري،  الجيش  دولــة  قبل  من  به 
حضور  في  سمعته  رأي  وهــذا  مجدٍ  غير   1952
مسؤول إعالمي وأمني ليبي بعد أحداث معركة باب 
رئيسة تحرير جريدة»األهالي«  1984من  العزيزية 
عالم  ــده  أك ما  وهــو  النقاش،  أمينة  اليسارية، 
إبراهيم  الدين  سعد  المصري  السياسي  االجتماع 
الفعال  اليوم«.  موقع»المصري  في  له  مقاالت  في 
مراقبة  تحت  ائتالفية  صيغة  في  تدجينهم  هو 
تركيا  في  صار  ما  وهو  العلمانية  الجيش  مؤسسة 
لحزب الرفاه اإلسالمي الذي ترأس زعيمه الحكومة، 

ونائبته رئيسة الحزب العلماني »الطريق القويم«.
أسطورة تضليل إحوانية أخرى، ظهرت فجأة بأن 
لها جذورًا بليبيا في قصة المصريين الثالثة الذين 
األزهري  عودة  كذلك  برقة،  أمير  حماية  إلى  لجأوا 
محمد حسن عريبي من جهاده في حرب فلسطين 
الليبيون«،  »الفدائيون  باسم  كتاب  مؤلف   1948
الذي انتهى في أرذل عمره أن تولى منسق القيادات 
الشعبية في الجماهيرية. وكان قد أشيع بتأسيسه 
إعدادية غريان  فيها تالميذ  استدرج  إخوانية  خلية 
ستنبت  أخرى  بذور  مع  البذرة  النامي  عمرو  منهم 
التنظيم اإلخواني المزعوم العام 1967، وإال خرافة 
األزهري عبد اهلل أبوسن، الذي يشاع أنه نزل ضيفًا 
عبدالناصر  سجون  في  المصريين  ــوان  اإلخ مع 
جالسني  الذي  الوهمية  األسطورة  وهو  الرهيبة. 
إلى  نتجه  ونحن  حافلة  في  مقعدًا   2013 العام 
مؤتمر بكلية زليطن، فاستغربت لبساطته أن يكون 

مؤسسًا ألي شيء له عالقة بالحزبية.
مشروعه  نجح  الذي  الوحيد  السياسي  اإلسالم 
وإقامة  العلمانية،  الدولة  إسقاط  في  االنقالبي 
بديل إسالم شيعي عنها سيحكم عليه التاريخ، هو 
تؤمنها  التي  المالية  استقالليته  والسبب  اإليراني 
المتصدق  من  مضت  التي  العشر  ضريبة  أو  زكاة 
الشيعية.  الحوزات  االنتفاضة:  لمختبر  مباشرة 
بعد  صار  الذي  السني،  لإلسالم  يتوفر  لم  وهوما 
انتصار اإلسالم الشيعي في إيران، صحوة سياسية 
ديكور  مجرد  لها،  ماديًا  أساس  ال  ووهمية  هشة، 
في  والعسكرتيرية  الكومبرادورية  بين  نزاع  لبيئة 
المدني  بالمشروع  تنهض  وطنية  برجوازية  غياب 
ما  ليبيا  في  اصطناع  ضالالت  تبعد  الديمقراطي 
الغرب  قبل  وإسالمية، من  عربية  بلدان  في  سمى 
أوبمسمى»اإلسالموية«  السياسي«،  بـ«اإلسالم 

كأدلجة للمعتقد اإلسالمي.
ومعاينة،  ملموسة،  مقالى  فكرة  تكون  وحتى 
العام  دخلت  بالموضوع.  الواهية  صلتي  أســرد 
بن  بمدرسة»باب  األولى  اإلعدادية  السنة   1968
غشير« بطرابلس، كان عمري إلعادتي الصف الرابع 
االبتدائي زائدًا بعام. وهو ما أهلني أن أتجاوب مع 
في  الراتب  المعلم  لنا  يتيحها  كان  التي  الدردشة 
العربية  اللغة  حصتي  من  األخيرة  دقائق  العشر 

والدين.

يكن  فلم   1967 العام  األولــى  نواتهم  بتشكيل 
لهم حزب في ليبيا وال حتى جماعة بالمفهوم الذي 
طرحه مؤسسه المصري حسن البنا. ومع ذلك أرغم 
النظام الليبي من سماهم بـ»المجموعة القيادية» 
حل  فيه  أعلنوا  تلفزيوني  برنامج  في  الخروج  على 
جماعتهم الوهمية. بل عرضت عليهم وظائف عالية 
في جمعية الدعوة اإلسالمية، بل ُأرسل األكاديمي 
مهمة  في  اليابان  إلى  النامي  عمرو  فيهم  الوحيد 
دعوية، سرعان ما تركها ورجع إلى ليبيا الستئناف 
الذي  للنظام،  المحرج  واالجتماعي  الفكري  تأثيره 

قابله بالسجن واإلخفاء القسري.
لإلخوان  الملتبسة  النهاية  هذه  وطــأة  تحت 
وتنتهي  معالمهم،  تختفي  الليبيين،  المسلمين 
القيادية  المجموعة  مع  بالمغايرة  مصداقيتهم 
مبدئها  عن  التنازل  رفضت  التي  التحرير  لحزب 
تحت  وبعضهم  شنقًا  مــات  بعضهم  الحزبي، 
حتى  عامًا   27 السجن  في  ظلوا  والبقية  التعذيب 

ُأخرجوا بداية األلفية الثانية.
من  السبعينات  نهاية  اإلسالموي  الفراغ  مأل 
متطرفة  بعضها  قزمية  بمجموعات   20 الـ  القرن 
كـ»التكفير والهجرة«، والمجموعات التي استقطبها 
كمجموعات  مسالم  وبعضها  األفغاني،  الجهاد 
هي  الليبي  الداخل  ســاد  من  ولكن  »التبليغ«، 
الجماعات السلفية التي بدأت تنشر طقوس العبادة 
التي  المالكية  الوهابية المضادة للتقاليد  الحنبلية 

درج عليها الليبيون.
بعد أن طواهم النسيان يعود اإلخوان المسلمون 
في يونيو 1998، حيث تم كما أفادت األخبار اعتقال 
اكتشاف  خلفية  على  قياداتهم  من   152 من  أكثر 
2002 أصدرت محكمة  العام  وفي  اإلخوان  تنظيم 
حكمها  إلدانتهم  شكلت  التي  الخاصة  الشعب 
وباإلعدام  وسبعين  ثالثة  على  المؤبد  بالسجن 
ليبيا  في  المسلمين  لإلخوان  العام  المراقب  على 
معه  أجرته  تلفزيونيًا  حوارًا  تابعت  الذي  ونائبه، 
العام 2012على حلقات قناة»ليبيا الحرة« اإلخوانية 
الميول، فلم يتبين من كالمه أي تنظيم ال أخوان 

والغيره.
بعد تخلي الجماعة اإلسالموية الليبية المقاتلة، 
في  تنظيم»القاعدة«  هامش  على  تشكلت  التي 
الليبي،  النظام  محاربة  عن  والجزائر،  أفغانستان، 
تم التفكير في إدماج عناصرها في تنظيم اإلخوان 
ديكورًا  ليكون  المصطنع  الليبين  المسلمين 
أسقطته  الذي  الديكتاتور  البن  النظام  لتوريث 
الثورة الشعبية العام 2011 تحدث المواجهة بين 
الديكتاتور والثوار، تغيب السياسة ويحضر السالح، 
بعد انتصار الثوار، وجدوا أن المصلحيات اإلقليمية 
مع  والمتوافقة  بينها  فيما  المتنافسة  الخليجية 
سمي  ما  لثورات  البريطاني  األميركي  التدبير 
جسمًا  لهم  جهزت  قد  كانت  العربي«،  بـ»الربيع 
الدولي  التنظيم  من  الليبي  الفرع  هو  إخوانيًا 
ليبيا  برنامج  تهيأ في  قد  المسلمين كان  لإلخوان 
في  الغد  بعد  ما  لليبيا  مهيئًا  فصار  للتوريث،  الغد 

سلسلة ما سمي بـ»ثوراث الربيع العربي«.

اإلسالم السياسي 
الوحيد الذي 

نجح مشروعه 
االنقالبي في 

إسقاط الدولة 
العلمانية، 

وإقامة بديل 
إسالم شيعي 
عنها سيحكم 

عليه التاريخ، هو 
اإليراني

حزب التحرير 
اعترفوا بأنهم 

تكتل حزبي، 
يهدف إلى تجنيد 

الشباب، إلعادة 
الخالفة اإلسالمية 

عن طريق 
منهج االنقالب 

اإلسالمي، 
بالشكل الذي 
قرره مؤسسه 

تقي الدين 
النبهاني في كتابه 

»نظام اإلسالم«

سيناريوهات
 حرب الخليج الثالثة!

نورالدين خليفة النمر

ما يريده ترامب من 
اإليرانيني اتفاق نووي 

جديد، وسياسة 
إقليمية ال تشكل 
تهديدًا لحلفائها، 
وتقنيًنا ألنظمتها 

الصاروخية

الوقائع والحقائق 
واضحة ومعلومة 

للجميع، ومن يستمر 
في الضغط على 

الزناد وتهديد اآلمنني 
وهدم بيوتهم، هو 

من شارك في اللقاءات 
ووافق على التوصيات 

لتبني الخيار السلمي.
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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الحب والفلسفة: غرام حورية الغابة وقرصان البحر

خصومها  لشروط  ورضوخها  األولــى  العالمية  الحرب  في 
المذلة. في العام 1933، وبعد أن وصلت عالقة حبه الذروة 
بعشيقته حنا يكتب لزوجته مهاجمًا صديقه القديم الفيلسوف 
كارل ياسبرس قائاًل: »يهز كياني أن يظل هذا الرجل األلماني 
القصوى  الضرورة  تعرف  التي  األصيلة  بغريزته  ـ  الخالص 
لقدرنا -ـ مرتبطًا بزوجته«. صديقه كارل ياسبرس الذي كان 
متزوجًا من يهودية، استمر في الحفاظ على صداقتهما رغم 
اختالفهما العميق، سأله مرة: «كيف يمكن لرجل مثقف مثلك 

أن يحمل ذرة إعجاب بشخصية تافهة وفظة مثل هتلر؟«.
فأجاب هيدجر بيقين ال يخفف من وطأته حس الفكاهة: 
»ألن يديه جميلتان جدًا«. ورغم ضحك كارل على ما يشبه 
النكتة السمجة إال أنه أدرك أن المسافة بينهما تزداد يومًا 

بيوم وليس سنة بسنة.
في بداية حياته تلقى هيدجر دعمًا من الكنيسة لدراسة 
واتجه  الالهوت  ترك  العشرين  سن  في  أنه  غير  الالهوت، 
المنفتح  عقله  بين  داخليًا  صراعًا  ليعيش  الفلسفة،  لدراسة 
فلسفيًا ووجدانه المتعصب الهوتيًا، ونال شهرة واسعة بعد 
أو  للوجودية  زعيمًا  وأصبح  والزمن«،  »الوجود  كتابه  نشر 
مؤسسًا لها نظريًا، رغم أطروحته التي نقحت فيما بعد من 
تالميذه حيال الكينونة التي ال تعني في نظره أن تكون إنسانًا 
اإلقرار بأن نتحدث  وأنا« ولكن عبر  أنت  أو أن »نوجد  فردًا، 
عن الوجود بضمير الجماعة »نحن«. ونحن في تلك اللحظة 
العظيمة بالنسبة له تعني الشعب األلماني الخالص. وهذه 
)أراهام  لـ  التمجيد  دائم  جعلته  قوميته  تجاه  الشيزوفرينيا 
سانت كالرا( الشهير بتعصبه القومي المتطرف وبدعاواه إلى 
مذابح ضد اليهود، وهو التمجيد الذي لم يتراجع عنه لزمن 
طويل، حيث كان يرى في هذا المحرض الكبير على الكراهية 

واإلبادة معلمًا كبيرًا.

إلى »الزمالك«، عابرًا بجسر التعليم الجامعي، وطموح صبي 
الشاطر،  النسائي  الشعر  كمصفف  يمسى  كوافير  محل  في 
ومن ثم يمارس القطيعة مع الحي الشعبي ما غادر وخالته 
»زينب« مربيته وآل الحي وعنف الحياة. وكذا وسط الرواية 
الشخصية،  روايــة  كما  فيتمظهر  المقدمة  من  يستل  ما 
وعالمه  »عاشور«  لشخصية  سبر  في  السرد  يغوص  حيث 
الرئيسي  قسمها  في  التي  الرواية  عالم  وأيضًا  المستجد، 
بذا  ما  الرئيسة،  شخصيتها  وتصفف  فتفصل  تغوص  هذا 
تكون الرواية، وأن المقدمة المكان/ الخلفية، فيما الخاتمة 
الزمان/ الالمعقول ما يتمظهر كما أشرنا في فانتازيا تعلل 

ضياع »عاشور« واختفاءه األسطوري.
عاشور المزين من تزى أيضًا بالتعليم الجامعي يعيش في 
»بوالق أبو العال« هامش حي الزمالك الراقي والمتهالك، إن 
المزين للسيدات الراقيات يفشل في أن ينفصل عن »الوايلي« 
مرتعه األول، ما يعود إليه بعد قطيعة ألكثر من عقدين وفي 
اللحظة األخيرة »الموت«، موت الخالة المربية ما يحدث عند 
عودته دون أن يلتقيا، وما يعقب ذلك من انهيار لعالمه وعالم 

القاهرة، فاالختفاء األسطوري عاقبة ذلكم.
تكشف  بسالسة  السردية  والبنية  الشخصية  تنمو 
في  ومعتادة  صغيرة  أحداث  خالل  ومن  »عاشور«،  جوانية 
الحياة اليومية القاهرية تتعين هشاشة شخصيته، وعطبها 
لكن  روحه.  يعتصر  وحاضر  يمِض  لم  ماٍض  على  المرتكز 
ثمة مفارقة لم أحصل على تعليل سردي مقنع لها، وأقصد 
باالنهيار  مصابه  لحظة  عند  »عاشور«  أصاب  ما  التفلسف 

التراجيدي فالجنون ما قد يبدو تعليال مقبوال لغيري.
الخاتمة

المرأة سيدة حياة »كائنات الليل والنهار«، المرأة المقهور 
في  تتجسد  كأسطورة  تتجلى  ما  الرواية،  خاتمة  الصلبة 
الدماء، الشجرة  النيل وعصارتها  شجرة جذورها ضاربة في 
عاشور  زينب«،  »الخالة  راعيته  من  »عاشور«  روح  حافظة 
يناير.   25 ثــورة  ــداث  أح إنــه: »عــاش  الــروايــة  تقول  هــذا 
غريبًا،  فيلمًا  يشاهد  وكأنه  ومطارداتها  مظاهراتها  شاهد 
أنه  أبدًا  عاشور  و»لم يشك  وتفرد،  انفرد  لقد  كابوسًا«.  أو 
يفكر  التي كان  القليلة  الدقائق  تلك  حقق نفسه، حتى في 
فيها بأنه لم يشعر أبدًا بوجوده ال في الوايلي الكبير وال في 

بوالق أبو العال وال في الزمالك«.
التي  الحاضرة  المغيبة،  الحبيبة  نبيلة  ظلت  ذلك  رغم 
الخالة  لكن  األسطوري،  عاشور  غياب  أو  الشجرة  سترعى 

زينب كانت رفضت شرعنة عالقة نبيلة وعاشور:
أن  عاشور  منها  طلب  قلياًل.  المكتومة  العاصفة  هدأت 

يتقدم لخطبة نبيلة، ردت عليه في هدوء:
- »خليك في حالك، يا بني، وخلينا في حالنا...«.

بفيلسوف  في شغفها  تستمر  يهودية  امرأة  يجعل  الذي  ما 
ر للنازية ويؤمن بدورها في التربية؟ هل هو عمى الحب  ينظِّ
كفضاء  الفلسفة  أم  الشغف؟  لقصائد  مجازًا  شكل  كم  الذي 
تحلق فيه التأمالت المجردة متبرئة من كل ما هو شخصي 
أو عاطفي أو غريزي؟ أم هو شيء أعمق وأكثر تعقيدًا من كل 

ذلك؟.
يد  على  تتلمذت  ألمانية،  يهودية  فيلسوفة  أرندت  حنا 
مارتن هيدجر في مدينة ماربورغ، وكتلميذة مأخوذة بمعلمها 
الساحر وقعت في حبه بسرعة دون أن تتخلى عن بعض الحذر 

من آرائه التي تنذر بفراق جذري في األفكار وفي المصير.
تعالقهما:  بداية  إليها  الموجهة  رسائله  إحدى  في  يقول 
لكنك  أيضًا،  امتالكك  أستطيع  لن  أرندت،  اآلنسة  »العزيزة 
الشعور  هذا  وسينمو  حياتي  إلى  وقدمًا  اآلن  من  ستنتمين 

فيك تدريجيًا«.
تحفظه  يتجاوز  شهر،  من  أقل  بعد  الثانية،  رسالته  في 
الحميمية  ويناديها: »العزيزة حنا« ويكتب لها بعد مناداته 
كالمًا بقدر ما يتجرد عن العاطفة يبرر مسبقًا إيمانه بما قد 
يفضي يومًا لتقويض العالقة: »يعيش الشعب األلماني، اآلن، 
لحظة تاريخية عظيمة، ويعرف شبان المؤسسات األكاديمية 
هذه العظمة. فما الذي يحدث إذن؟ يستعيد الشعب األلماني 
ككٍل ذاته، ما يعني أنه يعثر على قيادته. في ظل هذه القيادة 
بلحظة  قاصدًا  ــة.«  دول يصنع  ذاتــه  استعاد  الــذي  الشعب 

العظمة انتخاب هتلر مؤسس الحزب النازي.
كان قبل ذلك بعشر سنوات كتب إلى زوجته يقول: »إن 
تهويد ثقافتنا يشكل رعبًا حقيقيًا،. وأعتقد أن من واجب العرق 
األلماني الصافي أن يحرك ما في داخله من طاقات كامنة كي 
يصل في أقرب وقت للقمة«، وفي العام 1920 كتب إليها: 
»لقد أغرق اليهود واالنتهازيون كل شيء« بعد هزيمة ألمانيا 

البداية
كما  الصباغ  ألشرف  والنهار«  الليل  »كائنات  رواية  تتجلى 
رواية لمدينة القاهرة ما بعد يناير 2011م، فتترصد حالها 
ما بعد ثورة يناير دون أن ترصد الثورة التي تمسرح سرديًا 
كانت  لو  كما  فتبدو  عليه،  المسكوت  المتن  الهامش/  في 
مستويات  في  مشتبكة  لكنها  تسجيلية!«  »واقعية  رواية 
في  شعبية  لجماعة  اجتماعي  مسح  كما  الرواية  أول  ثالثة، 
ال  التي  للقاهرة  كشف  مسح  هكذا  خالل  ومن  شعبي،  حي 
تراها عين السائح ألنها ال تعيش فيها، وسط الرواية وقلبها 
تكثف  السردية  البنية  وهنا  »عاشور«  الرئيسة  الشخصية 
الروائي  تكنيك  فإن  معًا، ومن هذا  والداللة  السرد  جمالية 
الجزء  فيما  العمق،  وفي  محبوك  ونسج  تماسك  في  يبان 
األخير خروج عن السياق الروائي حيث يبدو كما فانتازيا في 

قفزات غرضها كشف المعقولية نتاج ما حدث.
الفئات  حــال  عــرض  أو  تقرير  قماشة  الــروايــة  مقدمة 
ومن  يتوفر،  فيما  وتعمل  يمكن  كما  تعيش  التي  الشعبية 
تتشابك  نمطيتها  رغم  واألحداث  تتعدد  فالشخصيات  هذا 
آخر،  وال  لها  أول  ال  خيوط  من  كومة  يشبه  فيما  وتتداخل 
في  وتتسل  تتناسل  التي  التفاصيل  تسجيل  ينوي  فالتقرير 
التي تبدو كشخصية  الشخصيات،  اتجاهات متعددة بتعدد 
واحدة منقسمة على نفسها رغم اختالف أوصولها وتنوعها 
الشخصيات  تتكدس  وكهول،  وشباب  وذكــور  إناث  بين 
عجوز  مدينة  في  حرجة،  زاوية  في  األحــداث  تتكدس  كما 
أن  حقيقة  تغطي  للتفرد،  خادعة«  »صورة  في  متهالكة، 
أو  له،  حقيقية  مالمح  ال  واحد  كوم  كما  الرواية  شخصيات 
في  العليم  الروائي  لسان  على  ومختزاًل  مختصرًا  جاء  كما 
الكيف  عن  العين  إغماض  يمكن  ال  ذلك،  »ومع  الرواية: 
طوال  مسطولة  تبدو  التي  المدينة  تلك  لسكان  الحقيقي 
الوقت، وكأنها تدخن الحشيش لياًل ونهارًا. فوضى )الكيف( 
في رؤوس المواطنين تشبه فوضى السير والمرور والحركة 
عن  عشوائية  تقل  ال  الحكومية،  والمؤسسات  الشوارع  في 
لوحة  يشكل  ذلك  كل  ولكن  ــوات.  واألص األفكار  فوضى 
بناسها  والحيرة  للدهشة  المثيرة  المدينة  تميز هذه  نادرة 
الفضاء  األرض  تلك  وكأنها  وقمامتها.  وكالبها  وقططها 
التي تضم من تخلفوا عن اللحاق بسفينة نوح«، وعل هذا 
المقتطع الطويل نسبيًا تأويل النص في مجمله، حيث تكون 
قاهرة الرواية، القاهرة مدينة الرواية الغاصة بالمتناقضات، 
يريد  حين  حبائلها  في  الصباغ  أشرف  الروائي  توقع  والتي 

اختزالها في روايته »كائنات الليل والنهار«.
الوسط

السردية  البنية  من  الرئيسة  الشخصية  »عاشور«،  يتسلل 
المزدحمة في بداية الرواية، كما يتسلل من زحام »الوايلي« 

رغم كل هذا الوضوح الذي يقدمه هيدجر لرؤيته لأللمان 
واليهود إال أن العالقة الصعبة استمرت، وحين جاءت لحظة 
ألن  أو  لها،  كرهه  أو  له  كرهها  بسبب  تكن  لم  الفراق، 
وصول  كان  لكن  متسلطة،  امرأة  من  متزوجًا  كان  هيدجر 
بالخطر  إنذارًا   1933 العام  ألمانيا  في  للحكم  النازي  الحزب 
على  تهاطلت  التي  االتهامات  أن  اليهود، كما  يتهدد  الذي 
هيدجر بمعاداته للسامية بعد أن تقلد منصب رئيس جامعة 
فريبورغ، ولدت شعورًا لدى حنا بالخطر القادم، فبعث إليها 
برسالة يحاول أن ينقذ من خاللها هذا الشغف الملهم بشكل 
مفارق: »العزيزة حنا، إن اإلشاعات التي تقلقك ما هي إال قذف 
ببساطة  أقدم  اليهود  من  موقفي  لك  أشرح  لكي  وتشهير، 
يحاول بها دفع  التالية« وذكر عدة مواقف هامشية  الوقائع 
يهودي،  دكتوراه لشخص  رسالة  على  إشرافه  مثل  التهمة، 

قائاًل في ختام الرسالة: »يجب أن ال يمس هذا عالقتي بك«.
انقطعت الرسائل بينهما لمدة 17 سنة، عندما استطاعت 
المتحدة،  الواليات  إلى  إلى فرنسا ومن ثم  الهرب  العشيقة 
لتأتي العام 1950 باحثة عنه في ألمانيا، وتخبره في حضور 
زوجته المطلعة على عالقتهما أنها ترجمت كل أعماله إلى 
اإلنجليزية. وتثبت األيام أن ترجمتها ألعماله لم تكن برغبة 
ولكن  للوجودية،  المؤسس  النازي  القلب  فيلسوف  فضح 
التي  بسبب شغفها بهيدجر وبطريقة عرضه ألفكاره، حتى 
أسهمت في إبادة جزء كبير من شعبها، بمعنى أن ما يمكن 
وجه  في  الصمود  على  القادر  كان  الفلسفي  الحب  تسميته 
التناقضات الكبرى، وكان القادر على أن يجمع الضحية والجالد 
في عالقة حب تشبه أسطورة علم فيها األستاذ تلميذته كيف 
ترى العالم وتفهمه، وعلمت التلميذة أستاذها كيف يكتشف 

نفسه كإنسان.
اليهودي  بومان،  زيجمونت  البولندي  االجتماع  عالم 
األب واألم، الذي حارب مع المقاومة البولندية تحت القيادة 
السوفياتية إبان احتالل النازيين لبولندا، يقول عن مثل هذا 
العمى الغنائي الذي يصاحب بعض حاالت الحب المهووس: 
خنادق  أي  يترك  فال  يحوم،  وهو  ماضيه  يفكك  الحب  »إن 
بها  ويحتمي  المرء  إليها  ينسحب  أن  يمكن  وراءه  محصنة 
ما  وال  ــدار  األق تحمله  ما  يعرف  ال  وهو  الخطر،  حالة  في 
يخفيه المستقبل، ولن يكتسب ثقة قوية تمكنه من تبديد 
الغيوم وإخماد القلق، فالحب مرهون بمستقبل غامض غير 

مضمون«.
فأي شيء أحبت فيه؟ وماذا أحب فيها؟ وكيف صمد الحب 
في قلب كل العواصف التي مرت به؟ أسئلة تصعب اإلجابة 
عنها لكن ما يعنينا هو مفهوم الحب في بعده الفلسفي، حيث 
ال دوافع غريزية خلفه هنا، ولكن تأثيره البنيوي في تفكيريهما 
جعله يحلق مع الفلسفة فوق اضطرابات األرض وصراعاتها، 
يسميان  بوفورا،  دي  وسيمون  سارتر  الفيلسوفان،  كان 
عالقتهما »الحب الضروري« في محاولتها لتفسير عالقة الحب 
الفلسفي بينهما التي لم تنتهِ رغم كل التناقضات والخيانات 

المتبادلة.
الرسائل  مترجم  يقول حميد لشهب،  المجمل، كما  وفي 
بين هيدجر وحنا: »لم يحاول أي فيلسوف بناء نسق فلسفي 
على الرمال المتموجة والسراب الحارق الوهاج واألهوج للحب 
كمطلب حياتي وجودي، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل 
المفكرين والفالسفة يتحدثون عن الحب بحذر كبير، حتى وإن 
كان بعضهم قد عاش قصص حب كادت تذهب بعقولهم«.

كان هيدجر يطلق على حنا اسم »حورية الغابة« وكانت 
في  حنا  توفيت  البحر«،  »قرصان  اســم  عليه  تطلق  هي 
أغسطس العام 1975، وتوفي هيدجر في مايو العام 1976، 
بعد أن تركا درسًا معقدًا عن حماقة الحب حين يسمو فوق 
المواجهة الحادة، وال يسمح لمشاعر الكراهية أن تقترب من 
في  المتسكع  الفضول  بها  يمر  ال  تلة  على  المشيد  معبده 
مآزق الضعف اإلنساني أمام القوة، تشبه ذاك الكوخ وسط 
الفالحين الذي أقام فيه هيدجر أواخر حياته على منحدر زلق 
لتل عاٍل متسع في جنوب الغابة السوداء، مقتبسًا من حركة 
ثلجية هادرة  تندفع عاصفة  إلهامه: »عندما  المكان مصادر 
حول الكوخ في منتصف ليلة شتوية فتغطي كل شيء وتخفيه، 

عندئذٍ، تحين اللحظة المثلى للفلسفة«.

ال شيء خالل السرد يوحي بهكذا خاتمة قدرية ومفارقة 
الخالة  قبل  من  القاطعة  الجملة  هذه  غير  الفانتازيا  حد 
زينب، ثم رفضها ألي رابط بينه وابنتها نبيلة، ما قد يكون 
 25 ثورة  له  بدأت  من  »عاشور«،  لقطيعة  سرديًا  مبررًا 
يناير ككابوس. غير أن هذا في األخير يتبدى كما تراجيديا 
ما  الشقي  كالوعي  يحملها  الروح  جين  أو  بذرة  يونانية، 
المتعلم،  اليتيم،  هو  يدركه  ال  لكن  عاشور،  نساء  تدركه 
ذا  علته،  كما  الغامض  أسطورة،  إلى  المتحول  المزين، 
أشرف  روايــة  والنهار«،وهو  الليل  »كائنات  من  الكائن 

الصباغ لثورة 25 يناير...
تعليق على ما تقدم

االفتراض األساس الذي على أساسه بدأ تحليل النص هو 
وهو  افتراض.  لهكذا  تعليل  أي  دون  رواية  أنه  افتراض 
لألسف ما يقوم به النقد التطبيقي حاليًا، حيث يبان وكأن 
أو ال محل لها من اإلعراب، لكن هذا  النوع ثانوية  مسألة 
قصور، وعلى األقل تخطي لمسألة نقدية هامة في نظرية 

الرواية.
في حالي مع رواية أشرف الصباغ »كائنات الليل والنهار«، 
لقد تلمست أني أمام نص ينفلت من التصنيف، أو يدخل 
تصنيفات عدة في نسجه السردي، بحيث إن المبني يتنوع 
يستعيره  تسجيلي  تقرير  كما  البدء  في  النص:  فيتمظهر 
من الفيلم التسجيلي الذي يقدم كبانوراما لمدينة الرواية، 
وفي الوسط تبدو رواية شخصية محبوكة تغوص في غور 
ينفلت  النهاية  وفي  له،  »بورتريه«  تشكل  كما  »عاشور« 
السرد  التي حكمت  الواقعية  لتعلل  وذاك،  هذا  من  النص 
وتعلل  تبني  الكالسيكي  بالمعنى  هنا  فالواقعية  والرؤية، 
من ناحية وتنقل ما متعارف عليه وما معقول، لكن النهاية 
الالمعقول،  إلى  عليها  بالخروج  الواقعية  تعلل  النص  في 
التراجيديا  ما في حكم  قدرية  نتيجة  الفانتازيا كما  فتكون 
اليونانية، فالثورة حركت الراكد فحسب، فتكشفت األعطاب 

أو كما تبدأ لي.
تحويل  دون  من  السرد  وظيفة  تستقيم  »ال  وحيث 
كما  الرواية  حكائية  تكون  حكائية«  أشكال  إلى  األفكار 
قصة قصيرة تشيكوفية فيها التقديم فالوسط، فالطلقة، 

أي النهاية.
لماهية  كليطيو  الفتاح  عبد  الناقد  تعليل  أجد في  وإني 
حيث  النص،  نوع  حول  لرؤيتي  فتوضيحًا  سندًا،  النص 
يقول: ما يهم في النص األدبي هو ما يكون فيه من لبس 
وغموض، فتتساءل: »ماذا أقرأ؟« ما هذا النص الذي أقرأه؟ 
وإلى أي نوع ينتمي؟. في هذه الحالة، حينما يكون النص 
يكون  إليه،  ينتمي  الذي  النوع  ناحية  وغامضًا من  ملتبسًا 

النص ناجحًا أو أوفر حظوظًا للنجاح«.

هيدجر عاش 
صراعًا داخليًا 

بني عقله املنفتح 
فلسفيًا ووجدانه 

املتعصب 
الهوتيًا، ونال 
شهرة واسعة 

بعد نشر كتابه 
»الوجود والزمن«

تنمو الشخصية 
والبنية السردية 
بسالسة تكشف 

جوانية »عاشور«، 
ومن خالل أحداث 
صغيرة ومعتادة 

في الحياة 
اليومية القاهرية 

تتعني هشاشة 
شخصيته

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

 التالعب بـ »الدولة املدنية«

أمنا القاسية ال تركل أبناءها
محمد عقيلة العمامي

باعتباره مصطلحًا  األلسن  على  المدنية«  »الدولة  يجري مصطلح 
مستخدمه  يحدد  أن  دون  الحاالت  من  كثير  وفي  جذابًا،  عصريًا 
المعنى المقصود منه. وعدم التحديد هذا يكون عن سهو أحيانًا، 

وعن خبث أحيانًا أخرى.
التي  السياسي  اإلسالم  تيارات  تستخدمه  األخيرة  الحالة  ففي 
طريق  عن  السلطة  إلى  بالوصول  القبول  »حيلة«  انتهاج  ارتأت 
االنتخابات »وليس عن طريق الديمقراطية« بدل مغامرة الوصول 
استئصالها،  إلى  يجر  قد  الذي  والقتال  العنف  طريق  عن  إليها 
تؤمن  ال  فهي  فيه.  التأبد  الحكم،  سدة  اعتالئها  حال  مستهدفة، 
النظر  »بغض  المواطنة  بحق  االعتراف  من  الديمقراطية  بمبادئ 
الرأي  عن  والتعبير  المعتقد  وحرية  والجنس«  واللون  الدين  عن 
المبادئ  وفق  إليها  يصلون  بحيث  للسلطة،  السلمي  والتداول 
واإلجراءات الديمقراطية في انتخابات حرة ونزيهة، وينزلون منها 

وفقًا لنفس المعايير.
هذه التيارات تضمر أن المقصود بالدولة المدنية في خطابها 
هو الدولة غير العسكرية. لذا تتعمد عدم إضافة صفة الديمقراطية 

إلى هذه الدولة في خطابها.
الميليشيات نفس الخطاب، لذا لم  الليبية، تستخدم  الحالة  في 
يقل عاقل يفكر تفكيرًا موضوعيًا إن هذه الميليشيات ستبني دولة 
الفوضى  إلى  يقد  لم  إن  الميليشيات،  وجود  ديمقراطية.  مدنية 
العارمة التي تجر الخراب، فإنه يؤدي، في أمثل األحوال، إلى سالم 
مثل  تمامًا  لحظة.  أية  في  لالنتكاس  قابل  هش  أمني  واستقرار 
الجرح الذي جف لكنه لم يبرأ تمامًا، فينفتح من جديد وينزف عند 

أول احتكاك بجسم خشن.
الميليشيات ال تبني دولة مدنية ديمقراطية، بما في ذلك حركات 
المقاومة أو التحرير ضد االستعمار، أو الحركات الثورية التي تنتهج 

الكفاح المسلح ضد األنظمة القمعية واالستبدادية المحلية.
إن  »حتى  الجيش  إن  القول  المغالطة  من  األخرى،  الناحية  من 
كانت تنطبق عليه معايير المؤسسة العسكرية المعروفة« يمكنه 
الجيش  هذا  كان  إن  بالك  فما  ديمقراطية.  مدنية  دولة  يبني  أن 
»مؤسسة سائلة«!. لم يحدث أن استولى الجيش على السلطة في 
مكان ما وأقام دولة مدنية، سواء في إسبانيا والبرتغال واليونان أو 
في أميركا الالتينية وآسيا وأفريقيا. إذا وصل الجيش إلى السلطة 
فلن يتركها إال بقوة قاهرة. ومثال عبد الرحمن سوار الذهب في 
السودان »الذي تسلم السلطة في أبريل 1985 إثر انتفاضة شعبية 

وسلمها سنة 1986« استثناء يؤكد صحة القاعدة.

التقيت بالمقهى الثقافي، بمعرض القاهرة للكتاب، الصديق عيسى عبد القيوم 
أيام غربته ومعارضته نظام القذافي. وأحسست بحنينه لبالده. خالل أيام ذلك 
المعرض لم يغب عيسى يومًا عن المقهى ولم يترك فرصة من دون أن يقترب 
أن  محاواًل  الدورة،  تلك  حضروا  الذين  الليبيين  الكتاب  من  المقهى  رواد  من 
أثراها بصور مع من  يؤسس عالقات معهم كافة، ثم كتب عددًا من مقاالت 
أن  بعد  ذلك،  بعد  تواصلت  التي  كتاباته،  أتابع  بدأت  ثم  بالمعرض.  التقاهم 
وجدتْ لها مساحة وقبواًل عند قراء الصحف الليبية. كان ذلك سنة 2007. كان 

لتتبعه قضايا الوطن وهمومه وصدق حنينه له وغيرته عليه طعم متميز.
توقعت بعدها أن أراه في بنغازي مبتهجًا بعد غربته الطويلة. ولكن عودته 

تأخرت، ولم أره في بنغازي إال في األسبوع األول من بعد 17 فبراير2011.
سابًقا«،  الذائح  »رباية  بعنوان  مقااًل   2009/10/5 يوم  كتبت  قد  كنت 
مستعيرًا العنوان من كاتب قالها لي ساخرًا، فرد عيسى بمقال عنوانه »رباية 
الذائح.. تغفو وال تموت« نشرت في بنغازي كتعقيب على مقالتي، التي أشرت 

إليها.
أريد  بنغازي، وإن كنت  أناكف بدالل معشوقتنا  أنني،  انتبه  أنه  كان واضحًا 
أن أقول، إن العشق فقط لموقع الرأس ال يحل مشاكله، ألن المشاكل ال تحل 
أبدًا بالعاطفة المجردة، وال بالنوايا الطيبة، حتى لو تأسفنا دهرًا، وتباكينا على 
بحيرة بنغازي، التي شبهت ذات يوم ببحيرة جنيف، التي صارت مستنقعًا لمياه 
الصرف الصحي، وصارت روائحها العفنة تصل حي »عرجون الفل« عندما تهب 

الرياح الغربية، وأحيانًا تصل جزيرة كريت اليونانية عندما تهب رياح القبلي!
شأنها  من  يصلح  معشوقته،  على  يخاف  أن  العاشق  على  يفرض  »العشق 
إلى  العلم،  إلى  يحتاج  الحقيقي  والعالج  تتوعك،  عندما  ويعالجها  بها  ويهتم 
المالحظة والتجربة والمراقبة واالستنتاج.. ثم اإلصالح«. وأوردت له عددًا من 

أمثلة كانت حينها حديث الشارع في بنغازي. واستطردت:
الدراسة  »مثل هذه األمور - كما ال يخفى عليك - تعرف وتعالج من خالل 
التكهن  والتقصي وليس عن مجرد  والبحث  اإلحصاءات،  المبنية على  العلمية 
والحكم السطحي المتسرع، وذلك ال يتأتى إال بحضور العقل القيادي المخلص 
المناسب، الذي يهمه بالفعل التصحيح والعالج من دون يكون للعاطفة تأثير 
بفرص  الفوز  عن  بنغازي  شباب  غاب  لماذا  نعرف  سوف  فقط  عندها  طــاٍغ. 
القروض. أوقد تكون المصارف قد وزعت تمويلها على مناطق دون أخرى لسبب 
من األسباب؟ وقد تكون هناك أسباب أخرى يعلمها اهلل ومن وزع هذا التمويل 

فقط؟
ال أحد بمقدوره أن يقدم لنا اإلجابة الشافية إال بعد التحقق والدراسة؟ وال 
أحد سيقوم بهذا العمل الذي يبدو للوهلة األولى أنه بسيط وال أهمية له إال 

المسؤول المخلص الحريص على معالجة األخطاء بالعقل، وليس بالعاطفة؟
مزٍر  بنغازي  في  الصيادين  رصيف  أعني  »البنكينة«  آخر..  مثاًل  أسوق  دعنى 
للغاية، خصوصًا أنه يحتل موقعًا متميزًا للغاية. وبحكم عالقتي المباشرة به، 
وبالصيد البحري عاصرت عددًا ال يحصى من محاوالت إلزالته، وفشلت كلها ألن 
تأسست على عاطفة وليس على عقل، ألن الواقع يؤكد ضرورة اإلزالة، والواقع 
يؤكد، أيضًا، أنه مصدر رزق لعدد كبير من الليبيين، ناهيك عن تزويد المدينة 

بحاجتها من هذه السلعة.
واآلن، أؤكد لك الرصيف سوف يزال ألن التنفيذ قام على تقديم العقل قبل 
العاطفة، فلقد خصص مكان مناسب لتشييد أسواق للسمك، ولن يزال السوق 
الحالي إال بعد االنتهاء من التنفيذ واالنتقال إليه.. أما الرصيف فجاٍر العمل فيه 
ولن يمر وقت طويل حتى ينجز.. وال أريد أن أسوق أمثلة أخرى حتى ال أنجرف 

وراء»عاطفة« التفاؤل ! »ولكن ال السوق شيد وال البنكينة طورت!
ورغبتي  امتناني،  أحملها  أن  وددت  التي  هذه،  رسالتي  تطول  ال  وحتى 
الصادقة أن أراك قريبًا في بنغازي التي، كما قلت، لن تموت طالما هناك من 

يحبها بعقله قبل عاطفته.
يعشقون  لها،  ينتمون  رجال  ـ  العزيز  صديقي  يا  ـ  مدينتنا  تحتاجه  ما  كل 
مالعب طفولتهم، ورهبة أوائل أيام دراستهم، ويعملون بإخالص، وصدق وعفة 
على تنفيذ مشاريعها، ال ينهبون موازناتها، إنما ينفقونها بما يرضى اهلل من 
دون تقديم مصالحهم الشخصية، وإمساك السلم بالعرض أمام أي مشروع ال 

تصلهم منه »تفتوفة«.
كل ما تحتاجه بالدنا أن يتولى أمرها أهلها، الذين يعون جيدًا أنها منحتْ، 
مثلما  يعيرهم،  ال  الفقر  وكان  أطيافه،  بكافة  للوطن  الحياة  طويلة،  لعقود 

تعيرهم قذارة السلوك!
تتحرق  صارت  بل  أبناءها،  تركل  تعد  لم  القاسية  أمنا  العزيز،  صديقي  ويا 
شوًقا لعناقهم، ألنها تحتاج للمخلصين منهم، وألنها تعي تمامًا مرارة الغربة! 

وختامًا لك منها دفء قلبها«.

عمر أبو القاسم الككلي

ال أحد بمقدوره 
أن يقدم لنا 

اإلجابة الشافية 
إال بعد التحقق 
والدراسة؟ وال 

أحد سيقوم 
بهذا العمل 

الذي يبدو 
للوهلة األولى 

أنه بسيط 

امليليشيات ال 
تبني دولة مدنية 

ديمقراطية، 
بما في ذلك 

حركات املقاومة 
أو التحرير ضد 
االستعمار، أو 

الحركات الثورية 
التي تنتهج الكفاح 

املسلح ضد 
األنظمة القمعية 

واالستبدادية 
املحلية.

قاهرة الليل والنهار!



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 ابتكرت احلبكة 
بغرض شد انتباه 
املشاهد والتأثير 

فيه ومفاجآته

تدفقها،  في  وسلسة  منطقية  المشاهد  أحداث  كانت  إذا 
وبدأت للمشاهد أنها طبيعية، منطقية ومقبولة الحدوث، 
بها  نظم  التي  الكيفية  وجد  المخرج  أن  يعني  ذلك  فإن 
الحبكة  أن  يعني  فذلك  المشاهد،  بها  وأقنع  مشاهده 

جيدة. ولكن ما المقصود بالحبكة؟
القصة  أو  الرواية  بين  االختالف  قبل  من  وضحنا  لقد 
السينمائية،  المشاهد  أدق  بمعنى  أو  الدرامي،  والسرد 
وعرفنا أن القصة هي التطور الزمني العام للعمل بكامله، 
القصة  بها  تروى  التي  الطريقة  وهو  الدرامي؛  السرد  أما 
الذي  والترتيب  عليها  والتركيز  التفاصيل  بها  مبرزة 
تقدم به القصة. هذا الترتيب هو الحبكة التي تنظم بها 
الكاتب  ألهداف  يمهد  مؤثر،  شكل  في  لتقدم  األحداث، 

في القصة، وأيضًا لنوايا المخرج.
المشاهد  انتباه  شد  بغرض  الحبكة  ابتكرت  لقد 
األحداث  تكون  أن  يتطلب  وهذا  ومفاجآته؛  فيه  والتأثير 
الحدث.  بعد  يطرأ  قد  لما  والتربص  التوقع  مع  مقبولة 
حياة  من  فقط  أجزاء  تبين  عمومها،  في  القصص  إن 
ينتقى  أن  المخرج  على  ينبغي  ذلك  وعلى  شخصياتها، 
بعناية أحداث وأفعال بارزة تؤكد زاوية محددة تشير إلى 
أبعاد خارج نطاق الحبكة، ألنه هو اإاطار الذي يمثل نوايا 
إن  حبكتها.  ضعف  بسبب  رائعة  قصة  تضيع  قد  المؤلف. 
وليست  وسيلة  الحبكة 
قوة  تشكل  وال  فحوى 

بالقصة. المشاهد  لربط 
يتعين  ذلك  وعلى 
وتفكير  ودقة  بجد  العمل 
لتسلسل  جيد  تنظيم  لبناء 
العناصر  أما  فقط،  األحداث 
العمل  في  أهمية  األكثر 
الشخصيات  فهي  الدرامي 

الشامل. والمعنى  والصراع 
شديد  وباختصار 
نستطيع أن نقول إن تدفق الحبكة الجيدة يمنح إحساسًا 
مبهجًا، شريطة أال تحوى شيئًا غير مبرر، تافه أو مستبعد 
توالد  إن  لحدوثه.  مقنع  سبب  غير  من  أو  الحدوث، 
هذا  ان  والترقب.  باإلثارة  قويًا  إحساسًا  يفضي  الحبكات 
التوالد  هو أساس فعال للحبكة.. ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا 
األمام«،  إلى  االندفاع  »قوة  يسمى  للحبكات  المستمر 
فهو ما بذل السيناريست جهدًا لتحقيقه، وهو ما يتوجب 
تحويل  قبل  الزخم  أن يستوعب مصادر هذا  المخرج  على 

السيناريو إلى صور متحركة.
وهناك  نجاحها،  أسباب  الحبكة هي  تكون  أفالم  هناك 
ولكن  الفيلم  نجاح  في  سببًا  تكون  التي  هي  شخصيات 
عندما تتحد الحبكة والشخصية يصل الفيلم ذروة النجاح. 
عند  األدرينالين  يرفع  ما  أن  يتضح  الفنية  الناحية  ومن 
عن  عبر  الممثل  أن  هو  إثارته  قمة  في  ويجعله  المشاهد 
ما يريده الكاتب من خالل أفعاله، فهو على نحو ما بديل 
تشد  التي  هي  الحبكة  تكون  عندما  أما  المؤلف.  لصوت 
المشاهد فيتعين أن تكون مصممة بقدرة على التشويق 
العامالن هما سبب شد  والغموض والتربص. وقد يكون 
يجيد  الرعب،  أفالم  في  يحدث  مثلما  وإثارته  المشاهد 
الممثل دوره ويقنعنا بقدرته على خلق الجو المركب من 
أن  قبل  مثاًل  السفاح  به  يقوم  عما  البعيدة  أفعاله  خالل 
ينفرد بضحيته، ثم األحداث التي تنتظر الضحية التي قد 
تكون فتاة بريئة وتتعامل مع السفاح باعتبارها نادلة في 
مقهى مثاًل، ثم تتأسس األحداث وتنساب برقة وهدوء قد 
تصل حد االستلطاف وينتهى بها األمر في شباك السفاح. 
وقدرته  الممثل  شخصية  من  مزيج  هي  األفالم  معظم 

وأيضًا األحداث إن كانت الحبكة في تسلسلها جيدة.
الزمن  المخرج  يحدد  أن  ينبغي  األحوال،  كل  وفي 
لفيلمه والزمن قد يكون ساعات، وقد يكون سنوات، وفي 
دقائق  ثالث  بين  يتراوح  بزمن  مربوط  المخرج  الحالتين 
بين  ما  يتراوح  وما  القصير،  للفيلم  دقيقة  ثالثين  إلى 
الوقت  تكثيف  ولذلك  دقيقة.  وعشرين  مئة  إلى  سبعين 
أن  وينتبه  فقط،  الحاسمة  أو  المفصلية  األحداث  بحصر 
بعيدًا  تأخذهم  التي  تلك  هي  المخرجين  من  عدد  هفوة 
الواقع خارج  تبدو لهم جيدة ولكنها في  عن جوهر فكرة 

المشاهد بسهولة. الموضوع وبالتالي ال يتقبلها 

الحبكة السينمائية »١٢« دينا القالل: كثيرة هي األقنعة ولكن الحب ليس قناعا نرتديه
البُدَّ  عنوان  هكذا  هنا«..  من  مرت  »الحرب 
جمعت  التي  القالل  دينا  وهي  يستوقفني،  أن 
انتهك  الذي  والرصاص  الصواريخ  آثار  كل 
حرمة بيتهم في بنغازي، لتمنحه الضوء فيغدو 
الفوتوغراف  وبين  األمل،  تقول  شمعة  حاماًل 
عن  باحثة  المبدعة،  هي  تنوس  والتشكيل 
صدى حكاياتها وراصدة خطوات تشي بالجمال 

والفن.
بعض  أعرف  أن  حاولتُ  الحوار  هذا  في 
تضيف  ليبية،  فنانة  إبداع  مسيرة  من  الخبايا 
فيوض  الرافالت  الليبيات  المبدعات  لرصيد 
ليبيا،  بالدهنَّ  ثوب  الناسجات  اللون، 

والمطرزات »جُْلوتْهَا« بأنامل من فضة.
مزيج  وهو  عنوان  دون  األول  معرضك   ●

فوتوغراف وتشكيل.. ما تعليقك؟
من  وكان   2010 في  كان  األول  معرضي 
ومعرض  لي  مغامرة  أول  ألنه  عنوان،  غير 
مع  تواصل  على  أكن  لم  التي  وأنا  شخصي، 
ومَن  سنوات  من  أرسم  كنت  بنغازي،  فنانيّ 
لماذا  ويتساءلون:  إعجابه،  يبدي  أعمالي  يرى 
معرضًا،  أقيم  وال  لديّ  حبيسة  أعمالي  تظل 
جاءت  وهكذا  أيضًا،  بالتصوير  شغوفة  وكنت 
الشغف،  هذا  اآلخرون  يرى  كي  القفزة  هذه 
أتعلم  كنت  ألني  صغيرًا  جزًءا  كان  التصوير 
ومازلت أيضًا أتعلم، قررت أن أغامر وُأقيم هذا 
المعرض على حسابي الشخصي وكان مكلًفا، 
بدعوات شخصية،  كان  الذي حضر  والجمهور 
قاموا بدعوات ألشخاص،  وأصدقاء وصديقات 
قوبل  اللذين  واالهتمام  الحفاوة  هلل  والحمد 

بهما منحاني شعور الغبطة.
وبالنسبة لي هذا المعرض األول كان تجربة 
وبخامات  مختلفة  اللوحات  وكانت  مهمة، 
والباستيل،  والفحم  الرصاص  بقلم  متنوعة، 
والمائي،  وطباشير  واإلكريليك  والزيتي 
وأغلب  وواقعي،  تجريدي  متنوعة،  والمدارس 
الكثيرالذين  استهوت  التجريدية  اللوحات 
معارض  أرَ  ولم  غيرمطلعة،  كنت  اقتنوها، 
وتجربة إقامة معرض خاص كانت صعبة، ولذا 
معرض  أنه  يكفي  ولكن  تسمية،  دون  كان 

باسمي.
بعد  قلت،  كما  القفزة  هذه  وبعد   ●
أو  خطوتك  ما  باسمك،  هو  الذي  المعرض 

خطواتك التالية؟
وانشغلت  الثورة،  صارت  التالية  الخطوة 
للمجلس  اإلعالمية  اللجنة  في  كمتطوعة 
االنتقالي، وتم التواصل معي لالشتراك بثالت 
الطاغية(،  )جرائم  بعنوان  معرض  في  لوحات 
شاركت بلوحة اعتبرها »دموية شوي« ليدين 
وكأن  األبيض،  وأيضًا  سواد  وفيها  باألحمر 
وأيضًا  البياض،  إلى  الوصول  تريدان  اليدين 
شنة«  البس  »اللي  الخائف  الطفل  لوحة 
ورسمتها بالقلم الرصاص وكانت هذه اللوحة 
وبالنسبة  شعبان(.  )خيري  للمبدع  صورة  عن 
لي لم أتوقف عن الرسم وأن أطوّر نفسي في 

التصوير.
توقفت  ثم  2013م،  في  مشترك  معرض 
خمس سنوات حتى معرضك »الحرب مرت من 

هنا«!
مصورين  مع  مشترك  معرض  كان  نعم 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  فوتوغرافيين، 
كان  والتوقف  بنغازي،  مصوريّ  وجمعية 
النشغالي بتأسيس »ستوديو« خاص للتصوير، 
الفوتوغراف والفيديو لألطفال، وأيضًا لنشاطي 
في المجتمع المدني، وإدارتي لمكتب منظمة 
الثقافي  بالمركز  مكتب  ومديرة  »كريتف« 
المجتمع  بمفوضية  مكتب  ومديرة  الفرنسي، 
إدارة  مجلس  كعضو  انضمامي  ثم  المدني، 

لتجمع تاناروت لإلبداع الليبي.

20144م  منتصف  في  بيتنا  تركنا  وأيضًا 
من  مرت  »الحرب  بنغازي،  في  الحرب  بسبب 
أربع  لمدة  بيتي  عن  غيابي  نتاج  هو  هنا« 
مضروب  حوشنا  »لقينا  عودتنا  عند  سنوات، 
منه،  كبيرًا  جزًءا  أحرق  الذي  بصاروخ« 
التي  خصوصيتنا  عن  صورًا  كان  والمعرض 
مدمرة،  مباني  فقط  ليست  الحرب  انتهكت، 
فالصور هي من تفاصيل داخل البيت كيف أثر 
أظهر  أن  أردت  بصاروخ،  العدوان  هذا  فيهن 
الجانب الشخصي من الحرب، وأثناء المعرض 
عاشوا  الذين  الناس  من  الكثير  معي  تحدث 
مناظر  رأوا  قالوا  فكما  المأساة،  هذه  نفس 
وثقت  ألني  وشكروني  منازلهم  في  شبيهة 
المعرض  وهذا  عنهم،  »حكيت«  الوجو  هذا 
»توفيق  الصغير  أخي  اعتبره  من  إلى  أهديته 

بن سعود«، الذي اغتيل أثناء هذه الحرب.

ولكنك  هنّا«  من  مرّت  »الحرب   ●
استطعت أن تحيلي قبحها جماال.. صحيح؟

ترصد  وأن  بالحياة،  أحتفل  أن  أردت  ربما، 
عين الكاميرا الجمال، هل تُخلف الحرب جمااًل!، 
الكاميرا رصدت أشياًء حميمة انتهكت الحرب 
على  بالحفاظ  قاومت  لكنها  خصوصيتها، 
واألسود،  باألبيض  الصور  كانت  لقد  روحها، 
هي  المنتصف  تصدرت  التي  اللوحة  ولكن 
بطريقة »ميكسد ميديا«، كل قطعة في هذه 
الحرب في بيتنا، هي  أثار  اللوحة جمعتها من 
وأشياء  رصاص  واألسود  الذهبي  باللونين 
فجمعتها  احترقت  أشياء  نتفا،  أخرى تساقطت 

ألصنع منها هذه اللوحة.
هذا  افتتاح  كان  »تاناروت«  فضاء  في 
المعرض بشكل متميز، حيث أغلفة الرصاص 
شموع،  حامالت  تغدو  للطائرات  المضاد 

الطبول  دقات  إن  تقول  موسيقية  ومعزوفة 
وفرج  بوسنينة  محمد  والسالم،  للمحبة  غناء 
كلها،  بحواسهما  منكبان  وهما  السليني 
األلم  هذا  عن  ويخبرا  األمل  أبواب  يقرعان 
تجمع  »تاناروت«  ذكرى،  سيغدو  حتما  الذي 
لإلبداع الليبي، وهي من أعضاء اإلدارة في هذا 
وللتعبير  األجمل  النجاز  معا  يعملون  التجمع، 
عن رؤى وأفكار يحتضنها هذا الفضاء الفسيح، 
والشموع التي احتضنتها أغلفة الرصاص كانت 
الترهوني«،  »محمد  المبدع  لألستاذ  فكرة 
ولتبدأ المبدعة دينا خطوتها التالية، فاللوحة 
رصاص  بقايا  من  فسيفساءها  جمعت  التي 
وما احترق وصنعت منها موازيًا يقاوم بالفن، 
جعلتها تفكر في هذا الفن »الميكسد ميديا« 
تضيف  أن  كمبدعة  هي  بإمكانها  وكيف 

لتجربتها، وأن تقول حكاية أخرى.
نسيجًا  كان  الذي  معرضك  »انعكاس«   ●
وحنين  فكرة  من  منقوشة  وحكاية  آخر، 

وكثير من الشغب.. فماذا عنه؟
انبثقت  الفكرة  البداية،  من  الحكاية  لنبدأ 
عندما جهزت لوحتين أبيِّن فيهما شخصيتين 
مختلفتين، فكرة أننا نعيش في عالم يضطرنا 
األقنعة  هذه  وحتى  مختلفة،  أقنعة  نلبس  أن 
تتمايز، فهناك الجيد وهناك السيئ »رغم أنها 
أقنعة« وأني من خالل هذا أعبِّر عن الكثير من 
ينظر  الذي  يشعر  أن  لدي  والفكرة  اآلخرين، 
مجموعة  أو  منها  واحدًا  أن  األقنعة،  هذه  إلى 
أقنعة تمثله ربما، استمتعت بالفكرة والعمل، 
»تاناروت«  فضاء  وفي  أعمال  خمسة  وجهزت 
الترهوني والعزيزة ميسون  المبدع محمد  مع 
»حابة  أني  أخبرتهم  آخرين،  واثنين  صالح، 
اندير معرض بالفكرة هذي«، أعجبتهم الفكرة 
كبير  بإلهام  وشعرت  استمر،  كي  وشجعوني 
وقبل  يوم  آخر  حتى  تصوري  العمل،  وواصلت 
أتممت لوحة بفكرة جاءتني  المعرض،  افتتاح 
من  متصورة  أقنعة  )مجموعة  لحظة  بآخر 

الجنب باللون البرونزي(.
بفن  »انعكاس«  بعنوان  معرض  إذا   ●
»الميكسد ميديا« والذي هو تجميع ألشياء 
قد تكون متنافرة ولكن عبر اللوحة تتآلف..

هل واجهت صعوبة ما؟
للفكرة  بالنسبة  أواًل 
في  مختمرًا  شيء  كّل  كان 
أناملي،  وبين  وروحي  عقلي 
تكون  كيف  الصعوبة 
»فنية«،  القناع  عن  الفكرة 
وواجهتني بداية صعوبة ألن 
أحتاجها  التي  المواد  أغلب 
مني،  بالقرب  موجودة  غير 
ترك  التحدي  هذا  ولكن 
وحاولت  لإلبداع،  مكانًا 
ووجدت  خامات  »اختراع« 
»الميكسد  فن  ألن  بدائل، 
في  الحرية  يمنحك  ميديا« 
والمواد  الخامات  استخدام 
إلنجاز فكرتك، ولهذا ستجديني استعملت كل 
األقالم  البيض،  وأغلفة  الجرائد  ورق  المتاح، 
أشرطة مسموعة و)CD(، الفكرة الملهمة هي 
والتي  بنا،  المحيطة  األقنعة  كمّ  عن  التعبير 

نضطرأيضًا للبسها فوق وجهنا الحقيقي.
من  الكثير  تحمل  كأنها  البداية  لوحة   ●

فكرتك في »انعكاس«.. صحيح؟
أو  المجتمع  أن  اللوحة  هذه  في  الفكرة 
األحيان،  من  كثير  في  علينا  يفرض  المحيط 
صناعة قوالب ألقنعة الرتدائها، وإلخفاء بعض 
من حقيقتنا، نحاول المقاومة في البداية حيث 
اليدان تحاوالن انتزاع اإلنسان من هكذا »عنف 
ربما« أو آلية الفرض، ولكن حتمًا ستتم قولبتنا 
وسنرضخ، هل األقنعة كلها سيئة؟ هذا سؤال 
البحث  حاولت  التي  الكثيرة  األسئلة  ضمن 
إلجابة عنها، وأيضًا هل يقاوم البعض منا هذا 

أم يتماهى معه، وحتى حين تأتيه فرصة التحرر 
ولكن ال يجد الجرأة أن يفك هذا القيد.

لوحتك  حكايته  تحاول  ما  هذا  هل   ●
والمفتاح  القفل  حيث  األزرق«  »باللون 

والوجه المقيد بسلك حديد؟
استعملت  بسيطة،  المواد  الحظي  نعم، 
سلك حديد كأنفاس بين ألوان أكريليك ولون 
سبراي فضيًّا، والقناع صنعته بكرتون البيض، 
ثمة  ولكن  مقيدة  بأنك  الشعور  هي  والفكرة 
ولكن  التحرر  أجل  من  يراودك  الذي  المفتاح 
هل تجرؤين؟ وربما تقرأ هذه اللوحة أو غيرها 
بمنظور مختلف، البعض قال لي ما رأى، وكان 
رؤيتي  أنه مختلف عن  »وصفهم جميل« رغم 
وفكرتي، لكن هذا هو الفن، يستطيع الجميع 
لوحة  ومع  فضائه،  في  أنفسهم  يجدوا  أن 
قناعين  ثمة  أن  الحظي  المعرض  في  البداية 
بحجم كبير معلقين وهناك مرايا ستقابلك عند 
االنتهاء من جولتك، وكل مرآة إذا تمعنت بها 

جيدًا ربما تقول لك: أي قناع تلبسين اآلن؟
● األجواء كانت متميزة في هذا المعرض 
عن  ماذا  هنا«..  من  مرت  »الحرب  في  كما 

ذلك؟
للفن  فضاء  تاناروت«  »تجمع  ألن  كالعادة 
واإلبداع، فكان االفتتاح بهذا الجمال، الشاعرة 
المتألقة رحاب شنيب ألقت كلمة االفتتاح، هذه 
الكلمة التي أبدعها األستاذ محمد الترهوني، 
بتوقيع  »درامز«  إيقاع  على  النص  إلقاء  وكان 
السيليني،  وفرج  بوسنينة  محمد  المبدعين 
وأربعة  ثالثون  المعرض  في  اللوحات  عدد 
أعمال مجسمات، كنت أحبّ زيادة اللوحات ألن 

األقنعة في حياتنا »واجدة«.
التي تقول  اللوحات واألقنعة  إلى  أنظر   ●
بعضًا منّا حتى إن حاولنا التملص، وبعض 
طفولة  من  ليظهر  متربصًا  حنينًا  يقول 
قبل  موسيقية«  »أشرطة  لوحة  القلوب، 

طغيان الـCD.. ماذا عن ذلك؟
لطفولتي  حنينًا  فعاًل  كانت  الفكرة 
كلهم  »البشر  وعبارة  كانت،  التي  والبساطة 
منسوجة  لوحة  في  كانت  التي  كاذبون« 
وكلمة  ونظارة  قناع  واألقالم  الصحف  بورق 
BOOKS((.. هذه لوحة تعبر عن شخصيتين، 
هناك  منظورك،  من  تفسيرينها  قد  ولكن 
الحقيقي الذي يعشق الكتاب والقراءة، وهناك 

مَن يتصنع الثقافة.
متجاورة  أقنعة  ولوحات..  لوحات   ●
أو  غاضبة  وباكية،  ضاحكة  متصارعة،  أو 
باأللم،  مشروخة  أو  ضاحكة  بلهاء  متنمرة، 
في  التي  البنت  القالل،  دينا  الفنانة  ولكن 
العالقة  لهذه  مقاربتكِ  أين  العمر..  زهوة 

اإلنسانية: الحبّ؟
ربما ألن الحب ليس قناع يُرْتَدى.
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حوار – حواء القمودي

معرضي األول في 2010 وكان 
بدون عنوان، ألنه أول مغامرة 

لي ومعرض شخصي

 مصلحة اآلثار تردم 
فسيفساء معبد ديمترا

قامت مصلحة اآلثار الليبية بالتعاون مع بعثة 
بتكليف  السبت،  اإليطالية،  أوربينو  جامعة 
بردم  شحات  آثار  بمراقبة  الترميم  قسم 
الفسيفساء الواقعة في حرم ديمترا والتي تم 

اكتشفها العام 2003.
عليها  أشرف  التى  الردم  عملية  وتهدف 
مجموعة من المختصين والفنيين إلي حماية 
الفسيفساء من التلف، التى يعود تاريخها إلى 
الفترة الكالسيكية المبكرة، وتعد من النوع 
الفسيفسائية،  المكعبات  بسبب حجم  النادر 
اآلثار  لمصلحة  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا 

الليبية.
اآلثار  مصلحة  كانت  متصل،  سياق  وفي 
تحمل  حجارة  على  العثور  أعلنت  الليبية 
مستطيل  اإلغريقية  باللغة  محفورة  نقوشًا 
بمنطقة  الفنوسية  مزرعة  في  الشكل، 
الحجارة  على  وعثر  شحات.  بمدينة  البقارة 
من  اإليطالية  األثرية  البعثة  زيارة  أثناء  في 
بحضور كل  ديمترا،  معبد  »اوربينو«  جامعة 
عبدالعاطي  وفرج  الشريف،  عبدالرحيم  من 
بوشيبة من مصلحة اآلثار، والدكتور الشريف 
امراجع من جامعة عمر المختار، وفًقا للمكتب 

اإلعالمي للمصلحة.
القطع  لمخازن  مختصون  الحجارة  ونقل 
اآلثار  مصلحة  رئيس  من  بقرار  األثرية 
الترميم  قسم  رئيس  مع  بالتنسيق  الليبية، 
رئيس  الحجارة  وتسلم  شحات،  آثار  بمراقبة 

قسم المتاحف بالمنطقة الشرقية.

بيان  على  الحاسي  عادل  المخرج  رد 
في  جاء  ما  بخصوص  تنوير«  »حركة 
»مسعودة  مسلسل  من  األولى  الحلقة 
وأفكارها السودة«، الذي اتهمته الحركة 
واألجانب  السود  من  بـ»السخرية 
العنصرية  في  قمة  بأوصاف  ووصفهم 

والتمييز على أساس اللون والعرق«.
وقال المخرج عادل الحاسي لـ»الوسط«، 
منوعة  خالل  من  »حاولت  السبت، 
مسعودة وأفكارها السودة أن أنوه إلى 
خطورة الهجرة غير الشرعية، وتسليط 
الضوء على المهاجرين والتستر عليهم 

ودخولهم دون أوراق رسمية«.
وأضاف: »ولم أتطرق إلى اللون أو العرق 
بأي شكل من األشكال، فكل ما في األمر 

هو موضوع الهجرة غير الشرعية«.
األولى  الحلقة  تابع  »مَن  قائاًل:  وتابع 
من مسعودة وأفكارها السودة سيفهم 
فكرة الحلقات وأن العمل يسلط الضوء 

على الهجرة ال اللون«.
وأكد الحاسي أنه »لم يقصد التقليل من 

شأن المهاجرة بأي شكل من األشكال، 
المرئي قامت  العمل  بل إن وفي سياق 
كانت  فإن  المهاجرة،  باحتواء  مسعودة 
لكان  العنصرية  إلى  إشارة  أية  هناك 
األمر مختلًفا تمامًا، وال فرق بين عربي 

أو أعجمي اال بالتقوى«.
يذكر أن »حركة تنوير« أصدرت األربعاء 
الماضي بيانًا حول ما وصفته بـ»خطاب 
في  واألجانب  السود  ضد  العنصرية 

اإلعالم الليبي«:

نص البيان
الرسائل  بشدة  تنوير  حركة  تدين 
العنصري  بالتمييز  المحملة  العنصرية 
والتي  واألجانب،  السود  والكراهية ضد 
يسمى  ما  في  الليبي  اإلعالم  يبثها 
من  الرمضاني  التلفزيوني  باإلنتاج 

مسلسالت وبرامج.

كل  إلى  وخطابنا  إدانتنا  نوجه  أننا  وإذ 
أننا  إال  كافة،  الليبية  اإلعالم  وسائل 
قناة  على  تابعناه  ما  بالذكر  نخص 
»مسعودة  مسلسل  في  األحرار«  »ليبيا 
من  األولى  الحلقة  السودة«  وأفكارها 
الموسم الثاني«، والذي تضمن عبارات 
واألجانب  السود  من  تسخر  صريحة 
العنصرية  في  قمة  بأوصاف  وتصفهم 

والتمييز على أساس اللون والعرق.
نفس  على  تنوير  حركة  رصدت  كما 
الخفية لمنيرة  القناة، برنامج »الكاميرا 
التي  الثانية«  الحلقة   - روين  بن 
العرق  من  وعنصرية  سخرية  تضمنت 

األسود وتشبيه أبنائها بالقرود.
الفني  المشهد  في  اليوم  نراه  ما  إن 
وخطاب  السود  من  سخرية  من  الليبي 
يشجع  المتعمد،  والعنصرية  الدونية 
النفسي  االعتداء  حاالت  ويكرس 
ليبيا،  في  واألجانب  للسود  والجسدي 
لالنتهاكات  األخالقي  التبرير  ويعطي 
تأسف  تنوير  حركة  إن  عليهم.  الواقعة 
العنصرية  لنشر  أداة  الفن  يكون  ألن 
اآلخر  وكراهية  والعنصرية  والتمييز 
بسبب العرق أو اللون أو األصل الوطني.

توثيق صورة العالم العربي
في معرض مللصقات األفالم قديمة

جدل وبيانات حول »العنصرية في اإلعالم الليبي« بني الحاسي وحركة تنوير

تمتطي امرأة فاتحة البشرة جوادًا في الصحراء يواكبها رجال مسلحون على جمال، 
فيما يتالأل قصر في البعيد.. هذا لبنان أو ما ظن أحدهم أنه يمثل صورة هذا البلد في 

الخمسينات.
في مركز ثقافي في بيروت يعرض عبودي أبو جودة الشغوف بالسينما ملصقات أفالم 
قديمة من مجموعته التي تبرز هذا الفن المفقود وتسلط الضوء على عقود من األفكار 

النمطية الغربية حيال العالم العربي، وفق »فرانس برس«.
خالل جولة على المعرض يشير الجامع إلى ملصق إيطالي يمثل مشهدًا في الصحراء 

ويروج للفيلم الفرنسي »الشاتلين دو ليبان« الصادر في العام 1956.
لبنان  أن  يعرف  هو  الفنان.  مخيلة  من  صورة  »هذه  عامًا(،   61( جودة  أبو  ويوضح 

موجود في الشرق، لذا وضع هذه الصورة«.
وينتقل أبو جودة إلى ملصق ثانٍ للفيلم نفسه وفيه بئر نفط. ويقول: »إن شاء اهلل 
هذه  شواطئه  قبالة  الغاز  عن  التنقيب  لبنان  يبدأ  أن  يتوقع  فيما  )نفط(«  لدينا  يصبح 

السنة.
ويظهر ملخص الفيلم تناقضات أخرى. فالقصة تدور حول وقوع فرنسي في حب ابنة 
أحد وجهاء لبنان خالل تواجده في هذا البلد بحًثا عن اليورانيوم، غير المتوافر في لبنان.

األميركيين  النجمين  المراهقة بدًءا بأفالم  الملصقات في سن  أبو جودة جمع  باشر 
للحصول  والمنطقة  لبنان  يزور دور سينما في  إيستوود. وكان  ستيف ماكوين وكلينت 

على ملصقات أفالم أجنبية، فضاًل عن آالف الملصقات التي تروج ألفالم عربية.
وبعض ملصقات هذه المجموعة النادرة تعود للثالثينات في مصر ونهاية الخمسينات 
في لبنان. وهو يملك راهنًا نحو 20 ألف ملصق مكدس في دار النشر التي يملكها، حيث 

يقيها من أشعة الشمس للحفاظ على ألوانها الزاهية.
طلب  مثاًل  البلدان  بعض  أن  كيف  تظهر  نفسه  الفيلم  لملصق  مختلفة  نسخ  وثمة 

تغييرًا في العنوان أو تعديالت من أجل مزيد الحشمة.
ومع توسعه في الجمع، الحظ أبو جودة مياًل محددًا في الملصقات الغربية التي تروج 
اللوحات  »تشبه  الملصقات  هذه  أن  ويوضح  األوسط.  الشرق  في  قصتها  تدور  ألفالم 

الفنية التي أنجزها المستشرقون عن المنطقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر«.
وتعرض عشرات من هذه الملصقات حتى 25 مايو في دار النمر في بيروت.

ويحمل المعرض عنوان »لص بغداد« تيمنًا بفيلم يعود إلى العام 1924. وتكثر فيه 
الملصقات التي تظهر رجااًل بعمائم وبساط الريح ومروضي أفاٍع وراقصات شرقيات.

ويظهر في أحد الملصقات إلفيس بريسلي في فيلم »هاروم سكاروم« فيما يروج آخر 
لفيلم كوميدي مصري-بريطاني مستوحى على ما يبدو من شغف الملك فاروق براقصة 
شرقية لم تكن تبادله اإلعجاب. وأرفقت الملصقات بتعليقات تلخص السيناريو الغريب، 
الكثير من  الحديث مع  الشرق األوسط  البعد عن  عالمًا خياليًّا بعيد كل  وهي تعكس 

سوء الفهم.

اكتشاف أطالل قلعة عسكرية من الطوب اللنب في سيناء
عثرت بعثة آثار مصرية، في شمال سيناء، على بقايا 
األبراج الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية لقلعة 
عسكرية من الطوب اللبن، ترجع للعصر الصاوي من 

األسرة السادسة والعشرين.
تاريخ  في  النهضة  مراحل  آخر  هو  الصاوي  والعصر 
ما  عام  مئة  وامتد ألكثر من  القديمة  األسر بمصر 
وفًقا  الميالد،  قبل  والسادس  السابع  القرنين  بين 

لوكالة »رويترز«.
وقال مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى 
بها  تقوم  التي  الحفائر  أعمال  إن  بيان  في  لآلثار 
البعثة المصرية العاملة في تل الكدوة وأدت لهذا 
سيناء  تنمية  مشروع  من  جزء  هي  الجديد  الكشف 
الذي يشمل قيام عدد من البعثات المصرية بأعمال 

حفائر واسعة في المنطقة.
والقلعة المكتشفة، التي يبدو أنها تعرضت لهجوم 
مصر  بوابة  تمثل  كانت  أثره،  على  دُمرت  شديد 

بنغازي ــ مريم العجيلي

عملية  في  المتحكم  الوحيد  والحصن  الشرقية 
الدخول والخروج من وإلى مصر خالل العصر الصاوي 

والنقطة المدافعة عن الحدود الشرقية لمصر.
المصرية  اآلثار  قطاع  رئيس  عشماوي  أيمن  وقال 

الجدار  على  عثرت  كانت  البعثة  إن  اآلثار  بوزارة 
أن  إلى  مشيرًا   ،2008 في  القلعة  لهذه  الشرقي 
قلعة أخرى أحدث بنيت على أنقاضها وسبق أن تم 
الكشف عنها بالموقع، وأضاف أن البعثة عثرت أيضًا 
على امتداد السور الجنوبي للقلعة وجاري استكمال 
المعمارية  المنشآت  بقايا  الكتشاف  الحفر  أعمال 

داخل القلعة.
وأشارت النتائج األولية لدراسة الفخار واللقى األثرية 
تاريخ  أن  إلى  األثرية  الطبقات  وتتابع  المكتشفة 
القلعة األقدم يرجع للنصف األول من عصر األسرة 
السادسة والعشرين وتحديدا عصر الملك بسماتيك 

األول.
البحري،  وقالت رئيسة اإلدارة المركزية آلثار الوجه 
أسوارها  شيدت  األقدم  القلعة  إن  خضر،  نادية 
بطريقة مغايرة ألسوار القلعة األحدث المشيدة على 

أنقاضها

الحرب مرت من هنا« هو نتاج 
غيابي عن بيتي لمدة أربع 

سنوات

دينا عبد العزيز القالل/ 1984.
لغة  آداب  ليسانس  العلمي/  المؤهل 

إيطالية.
معارض

التشكيلي  للفن  شخصي  معرض 
والفوتوغراف 2010.

فنانين تشكيليين  معرض مشترك مع 
بعنوان »جرائم الطاغية«2011.

مصورين  مع  مشترك  معرض 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  فوتوغرافيين 

وجمعية مصوري بنغازي 2013م
للتصويرالفوتوغرافي  شخصي  معرض 
 : 2018م  بعنوان »الحرب مرت من هنا« 

بنغازي–قبرص
»الميكسد  لفن  شخصي  معرض 

ميديا« بعنوان » انعكاس« 2018م

سيرة

<   بطالت  مسلسل »مسعودة وأفكارها السودة«
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حوار: محمد علوش

يشهد عودة سينمائيني بارزين.. انطالق فعاليات الدورة 72 من مهرجان »كان«

جرى  التكريمية،  اللفتة  هذه  وبعد 
المسابقة  تحكيم  لجنة  أعضاء  تقديم 
يترأسها  التي  المهرجان  في  الرسمية 
أليخاندرو  المكسيكي  المخرج  العام  هذا 
هذا  على  وسيتعين  إينياريتو،  غونزاليز 
في  عماًل   21 بين  الحسم  السينمائي 
التي  الذهبية  بالسعفة  للفوز  المنافسة 
»شوبليفيترز«  فيلم  الماضي  العام  نالها 

للياباني هيروكازو كوري-إيدا.

أعضاء  المهمة  هذه  في  وسيساعده 
ذوي  من  سينمائيون  بينهم  اللجنة 
الهوية الفنية المميزة من أمثال اليوناني 
روبان  والفرنسي  النتيموس  يورغوس 
كامبيو واألميركية كيلي ريتشارت، إضافة 
إلى فنانين آخرين بينهم الرسام إنكي بالل 

والفنانة إيل فانينغ أصغر أعضاء اللجنة.
ظل  في  صعبة  اللجنة  مهمة  وتبدو 
مجموعة  بين  المحتدمة  المنافسة 

مهرجان  فعاليات  الثالثاء،  انطلقت 
الثانية  بدورته  السينمائي«  »كان 
كوكبة  فيه  تشارك  في حدث  والسبعين، 
عالم  في  األسماء  وكبار  النجوم  من 
السينمائيين  من  عدد  بينهم  السينما 
السينمائي  المهرجان  لهذا  العائدين 

األبرز في العالم بعد غياب سنوات.
الحمراء،  للسجادة  النجوم  وتقاطر 
بطال  درايفر  وآدم  موراي  بيل  بينهم 
داي«  دونت  ديد  »ذي  االفتتاح  فيلم 
لجيم غارموش، إضافة إلى تيلدا سوينتن 
أمام  سيفيني،  وكلويه  غوميز  وسيلينا 
من  إعالمية  ووسائل  مصورين  عدسات 

كل العالم، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
داي«  دونت  ديد  »ذي  فيلم  وعرض 
صالة   600 حوالى  في  أيضًا 
الثالثاء،  فرنسا  في 
مع  بالتزامن 
شهد  الذي  االفتتاح 
إلى  تحية  توجيه 
أنييس  الفرنسية  المخرجة 

فاردا التي توفيت نهاية مارس.

أعمال قوية، منها ما يحمل توقيع أسماء 
جديدة بينها الفرنسي الدج لي الذي قدم 
بعنوان  الطويلة  أفالمه  أول  الخميس، 
توقيع  من  أخرى  وأعمال  ميزيرابل«  »لي 
نالوا  سينمائيين معروفين بينهم خمسة 

سابقًا جائزة السعفة الذهبية.
تارانتينو  المخرج كوينتن  ومن هؤالء، 
الذي يعود مع فيلم »وانس آبن إيه تايم..
إن هوليوود« بعد ربع قرن من نيل فيلمه 
هذا  في  الكبرى  الجائزة  فيكشن«  »بلب 
المنتظر  الفيلم  هذا  ويجمع  المهرجان، 
وبراد  كابريو  دي  ليوناردو  األولى  للمرة 

بيت.
كذلك ثمة أسماء أخرى في المنافسة، 
عبد  التونسي  الفرنسي  المخرج  بينها 
جائزة  على  الحائز  قشيش  اللطيف 
فيلم  مع   2013 في  الذهبية  السعفة 
»الفي داديل«، وهو يشارك هذا العام مع 

»مكتوب ماي الف: إنترميتزو«.
تتميز  الرسمية،  المسابقة  وخارج 
من  نجوم  بمشاركة  العام  هذا  نسخة 
القدم  كرة  نجم  بينهم  مختلفة  مجاالت 
األرجنتيني دييغو مارادونا والمغني إلتون 
فيلم  لتقديم  الحدث  يحضر  الذي  جون 

»روكيتمان« عن سيرته.

ten
Top

»أفنجرز: إندغايم« يقترب

من تحطيم األرقام القياسية

لألسبوع  األميركية  التذاكر  شباك  متصدرًا  إندغايم«  »أفنجرز:  فيلم  زال  ما 
األسبوع  نهاية  مليون دوالر خالل عطلة   63,1 بعدما حقق  التوالي  على  الثالث 

الممتدة على ثالثة أيام، وفق شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وبذلك، أصبحت العائدات اإلجمالية المحلية لهذا الفيلم المستوحى من عالم 

مارفل ومن إنتاج »ديزني« 723,5 ماليين دوالر، وفق »فرانس برس«.
ومع اقتراب إيراداته العالمية من 2,5 مليار دوالر، يبدو أن »أفنجرز: إندغايم« 
لإليرادات  األفالم تحقيقًا  )2,79 مليار دوالر( كأكثر  »أفاتار«  فيلم  سيتفوق على 

في تاريخ السينما.
وهذا الفيلم هو الرابع واألخير من مغامرات مجموعة األبطال الخارقين بينهم 
والفكاهة  الضخمة  بالمعارك  زاخر  عمل  وهو  و»ثور«،  و»هالك«  مان«  »أيرون 
ومارك  إيفانز  وكريس  جونيور  داوني  روبرت  الممثلون  فيه  ويشارك  والدراما، 
وجوش  كوبر  وبرادلي  جوهانسون  وسكارليت  هيمسوورث  وكريس  روفالو 

برولين.
وحل في المركز الثاني فيلم »بوكيمون: ديتكتف بيكاتشو« من إنتاج »وورنر 

براذرز« مع إيرادات بلغت 58 مليون دوالر.
إنتاج »يونايتد آرتستس« مع  الثالث فيلم »ذي هاسل« من  وجاء في المركز 

عائدات بلغت 13,5 مليون دوالر.
وتراجع فيلم »ذي إنترودر« من إنتاج »سوني« مرتبتين من األسبوع الماضي 

وحل رابعًا مع إيرادات بلغت 6,6 ماليين دوالر.
إنتاج  من  شوت«  »لونغ  الرومانسي  الفيلم  الخامس  المركز  في  وحل 
عائدات  الماضي محققا  األسبوع  أيضًا مركزين من  تراجع  بعدما  »اليونزغايت« 

بلغت 6,1 ماليين دوالر، وتؤدي دور البطولة فيه الممثلة شارليز ثيرون.
وفي ما يلي باقي األفالم في هذا التصنيف:

-6 »بومز« مع 5,1 ماليين دوالر.
-7 »أغلي دولز« مع 3,9 ماليين دوالر.

-8 »بريكثرو« مع 2,5 مليون دوالر.
-9 »تولكين« مع 2,2 مليون دوالر.

-10 »كابتن مارفل« مع 1,8 مليون دوالر.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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موافقته  أسباب  سالمة  هاني  المصري  الفنان  أعلن 
هذا  رمضان  في  هادي«  »قمر  مسلسل  تقديم  على 
اختالف  األسباب هي  أهم هذه  أن  إلى  العام، مشيرًا 
وأنها  العمل،  خالل  من  يقدمه  الذي  الموضوع 
تصريحاته  في  قائاًل  تفاصيلها،  بكل  جديدة  تجربة 
نكرر  أال  البداية  من  الهدف  »كان  »الوسط«:  إلى 
اإلخراج،  بطريقة  مرورًا  الكتابة  من  بدءًا  أنفسنا، 
ثرية  هلل  الحمد  والتجربة  التمثيل،  إلى  وصوال 
السيناريو  على  ووافقت  صعوبتها،  رغم  جدًا 
عبدالعزيز  رؤوف  المخرج  علي  عرضه  أن  منذ 
قرأته  وعندما  حافظ،  إسالم  والسيناريست 
صعب،  الوقت  نفس  في  ولكن  مشوقًا،  وجدته 
تمثيلية  نقالت  به  التمثيلي  المستوى  وعلى 

عديدة، وشخصيتي مركبة«.
وأضاف أن »أدوار كل الممثلين كلها صعبة 
مكتوبة  شخصية  كل  أن  وتجد  أيضًا،  ومركبة 
عدد  مشاركة  ظل  في  وجود،  ولها  معنى  لها 
والمحترمين  المهمين  النجوم  من  كبير 
الحترامنا  جاء  ذلك  وكل  جدًا،  والموهوبين 
عقلية المشاهد وسعينا لتقديم وجبة درامية 

جديدة ومختلفة«.
خالل  من  يقدمها  التي  الدراما  أن  وأكد 
متعارفًا  أصبح  التي  الدراما  هي  مسلسله 
الذي  هو  الموضوع  أن  كما  حاليًا،  عليها 
من  المشوقة  الطريقة  هذه  عليهم  فرض 
أعمال  لنوعية  ينتمي  العمل  ألن  السرد، 
التشويق  من  الكثير  وبه  السيكودراما، 
عنوانًا  تحمل  حلقة  كل  وأن  واإلثارة، 
فيلمًا   30 يقدمون  وكأنهم  مختلفًا 
مختلفًا، مشيرًا إلى »نحن ال نهدف لجذب 
نوع واحد من الجمهور، بل نقدم عماًل لكل 

المشاهدين بكل شرائحهم العمرية«.
في  بدوبلير  استعان  أنه  سالمة  وكشف 
يقدم  ال  أنه  إلى  مشيرًا  الخطرة،  المشاهد 
مجرد  هو  وإنما  وان«،  »فورميال  سائق  شخصية 
ألن  بالسيارة،  االستعراض  مسابقات  في  مشارك 

إجادة هذه القيادة بهذا الشكل تتطلب تدريبًا طوياًل 
وتكون هاويًا من األساس لهذه اللعبة.

القرآنية بداية  أنه لم يستخدم اآليات  وشدد على 
لمجرد  العمل  وروحي في  ديني  بعد  لوضع  كل حلقة 
ألسباب  ولكن  رمضان،  في  يعرض  المسلسل  أن 
درامية وضعها السيناريست إسالم حافظ وكأنه يعلم 

ما نحب تقديمه أنا والمخرج رؤوف عبدالعزيز.
وعن االستعداد لمشهد دفن ابنته في المسلسل، 
أشار هاني إلى أنه استعد له نفسيًا واسترجع مشاهد 
سابقة مر بها، خصوصًا عندما نزل المقبرة أثناء دفن 
مقبرة  في  تصويره  تم  المشهد  أن  مؤكدًا  والده، 

حقيقية.
االستعانة بشاب  فكرة  على  المصري  النجم  وأثنى 
الشاب  الممثل  وهو  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
أن  جدًا، كما  أنه شاب موهوب  عزمي، مؤكدًا  محمد 
دوره يحمل الكثير من المفاجآت في الحلقات المقبلة. 
تجسد  التي  عبدالقادر  ريم  الطفلة  على  أيضًا  وأثنى 

أنها طفلة موهوبة  مؤكدًا  األحداث،  ابنته خالل  دور 
جدًا، وهي مشروع نجمة عالمية، كما أنها من نوعية 
العكس،  بل  يُبذل معهم مجهود،  ال  الذين  األطفال 
كانت تأتي إلى التصوير مستعدة تمامًا، وقادرة على 

أداء أي مشهد من أول مرة وال تحتاج إلى إعادة.
وأكد هاني أنه اكتفى بالسيناريو الذي كتبه إسالم 
حافظ، ولم يستعن بطبيب نفسي، كاشفًا أن األحداث 
المقبلة ستكشف إن كنت بالفعل مريضًا نفسيًا أم ال.

»يوتيوب«  استبدال  خطوة  أن  سالمة  واعتبر 
أصيل  حق  المسلسالت  لمشاهدة  جديد  بتطبيق 
للشركة المنتجة، والتي من حقها البحث عن الوسيلة 

األنسب لها لتحقيق أعلى دخل.
ستظل  السينما  أن  إلى  المصري  النجم  وأشار 
بداياته،  كانت  ففيها  واألهم،  األول  هي  له  بالنسبة 
األول  حبه  وستبقى  به،  الجمهور  عرّفت  التي  وهي 
واألخير، ألن السينما هي التي تؤرخ وهي الباقية، وأنه 

سيعود لها قريبًا بعد االستقرار على فيلم لتقديمه.

أكد أن لها بعداً دراميًا

هاني سالمة: اآليات القرآنية ليست مقحمة على »قمر هادي«

مسلسلي  أن  السوري،  خليل  الليبي،  الفنان  اعتبر 
حقيق  عبدالرحمن  والكاتب  رزق  ألسامة  الريح«  »زنقة 
و»بارنويا« إخراج محمد التريكي وسيناريو سراج هويدي 

»نقلة نوعية للدراما الليبية«.
األعمال  »بعض  إن  الوسط«  لـ»بوابة  السوري  وقال 
وإن  األداء  يغيب  اإلنتاج،  وجد  وإن  السيناريو  ينقصها 
أقدم  ولكن  اإلخراج،  فيغيب  ممثل  أويوجد  اإلنتاج،  وجد 
للجميع  أقول  أنني  إال  المبذول،  للمجهود  للجميع  شكري 
تمامًا  ناضجًا  أصبح  فقد  الليبي  بالجمهور  تستهينوا  ال 

ويستطيع تقييم األعمال المرئية«.
تطوير  وأحاول  بالسهل،  ليس  وأضاف:»التمثيل 
كاألوكسجين  التمثيل  وأعتبر  الجديد  ومواكبة  نفسي 
أن  بشرط  شغف  فهو  البرامج  تقديم  وأما  لي،  بالنسبة 
يترك  حتى  البرامج  مقومات  بكل  ناجحًا  البرنامج  يكون 
بصمة لدى المتلقي الليبي، فاليوم أصبح المتلقي الليبي 

يستطيع فرز الجيد من الرديء«
كاتب  وجود  إال  ينقصه  ال  الليبي  قائاًل:»الفنان  وتابع 
سيناريو وإعداد ممثل وإنتاج والعيب الوحيد الذي نملكه 

عدم االلتزام بالمواعيد«.
بتقديم  يقوم ممثل  أن  أنه »ضد  السوري  خليل  وأكد 
نصيحة لممثل زميل فالعديد منهم يعتبر هذه النصيحة 
تدخاًل  يعتبرها  أو  الفنية  أوقيمته  اآلخر  شأن  من  تقلياًل 

أنتقد  أنني  إال  دائمًا،  الصمت  ألتزم  أنا  لهذا  عمله،  في 
وأحيانًا  وجد  إن  السيناريو  أنتقد  فنانين،  وليس  قنوات 

كثيرة أحتفظ برأيي الشخصي«.
وأشار إلى أنه »يشارك في العديد من األعمال الجديدة 
السوري  خليل  بطولة  وبركة(  )خليل  مسلسل  منها 

الرفاعي  ياسر  المصري  الممثل  مع  بركة  ومصطفى 
برنامج جديد  بتحضير  أقوم  وحاليًا  القدار،  أيمن  وإخراج 
سيتم عرضه بعد شهر رمضان، وكذلك لدي عمل درامي 

آخر«.
وبدأ بث مسلسل »زنقة ريح« بداية من اليوم العاشر 

في  الليبي  الشعب  معاناة  يُبرز  وهو  رمضان،  شهر  من 
ليبيا بعد  التي نصّبت على  البريطانية  اإلدارة  ظل حكم 
الحرب العالمية الثانية وهزيمة إيطاليا سنة 1945، وفق 
الصفحة الرسمية للمسلسل على »فيسبوك«. وهو يندرج 
أحداثها  تدور  اجتماعية(،  تاريخية  )دراما  تصنيف  تحت 

1945 في مدينة طرابلس، إذ في غياب أي اهتمام  سنة 
البريطانية  العسكرية  اإلدارة  قامت  حقوقي  أو  إعالمي 
أبناء  حساب  على  األجنبية  للجاليات  اإلجراءات  بتسهيل 
والعادات  االجتماعية،  الحياة  المسلسل  يبرز  الوطن، كما 
من  طرابلس  سكان  بين  سائدة  كانت  التي  والتقاليد 
ووطن  واحدة  مدينة  تجمعهم  واألعراق،  األديان  جميع 

واحد، يتشاركون فيه أفراحهم وأحزانهم.
مسلسالت  صناع  من  الريح«  »زنقة  مسلسل 
المخرج  الالفي،  وليد  المنتج  و»روبيك«،  »دراجنوف« 
أضخم  ويعد  حقيق،  الرحمن  عبد  والكاتب  رزق،  أسامة 
فنانا   150 من  أكثر  فيه  ويشارك  ليبيا،  في  درامي  إنتاج 

من نجوم ليبيا والوطن العربي.
وسبق أن قال مخرج العمل أسامة رزق، إن »المسلسل 
بطرابلس  القديمة  المدينة  في  التصوير  له  مقررًا  كان 
عبد  الكبير  الليبي  الكاتب  أعده  الذي  للسيناريو  وفقًا 
وطمس  المدينة  معالم  تغير  مع  لكن  حقيق،  الرحمن 
على  االختيار  وقع  الزمن،  بفعل  وتدميره  منها  تبقى  ما 
أن  إلى  رزق  وأشار  العتيقة«.  تونس  مدينة  في  التصوير 
ليبيا  20 حلقة بمشاركة ممثلين من  العمل سيمتد على 

ومصر وتونس.
هويدي  سراج  تأليف  من  فهو  »بارنويا«  مسلسل  أما 
وبطولة مجموعة  التريكي،  محمد  الليبي  المخرج  وإخراج 
من نجوم الدراما الليبية، والمنتج المنفذ شركة األوركيد 
والمسرح  للخيالة  العامة  للهيئة  التابعة  الفني  لإلنتاج 

والفنون.

يرى  أن الممثل الليبي ال ينقصه إال النص  واإلنتاج الجيد

خليل السوري: أعمل على تطوير نفسي 
ملواكبة الجديد.. والتمثيل أوكسجني

بنغازي - مريم العجيلي

 توفيق قادربوه: »كورسات اشتيوي« 
يجسد واقع تجربة شخصية

قناة  تبثه  الذي  اشتيوي«  »كورسات  مسلسل  أن  قادربوه،  توفيق  الكاتب،  كشف 
»wtv« يجسد واقع تجربة شخصية، مشيرًا إلى أن التجربة من ناحية إنتاجية تعتبر 

»مقبولة جدًا«.
كورسات  بكتابة  »قمت  اإلثنين  الوسط«  لـ»بوابة  قادربوه  توفيق  الكاتب،  وقال 
كتابته  في  مني  وأخذ   2012 العام  منذ  شتيوي 
تجربة  واقع  من  جاءت  واألفكار  تقريبًا،  شهرين 
ظل  في  الخاصة  سيارتي  على  عملي  عند  شخصية 

الظروف المادية التي مررنا بها«.
وأضاف: »أغلب الحاالت المطروحة في المسلسل 
من  العديد  إلى  باإلضافة  شخصية  تجربة  هي 
كتأخر  إليها  التطرق  وددت  التي  المهمة  الرسائل 
وتجارة  فيه،  والغلو  بالدين  والتستر  اإلنجاب 
عن  توعوية  رسائل  إلى  أشرت  وكذلك  المخدرات، 

الطالق واالنحالل«.
ولفت قادربوه إلى أنه »كان يمكن للمسلسل أن 
يكون بصورة أفضل إن توافرت اإلمكانات المادية من حيث الصورة واإلخراج. وأكد 

وجود تعاون جديد مع أبطال العمل قريبًا.
أيام شهر رمضان  قناة »wtv« طيلة  تبثه  اشتيوي«  أن مسلسل »كورسات  يذكر 
المبارك، وهو من إخراج محمد الصفوة، وبطولة الفنان طارق الشيخي والفنانة عبير 

الترهوني والفنان طارق المسماري ومجموعة من الممثلين.

بنغازي - الوسط

القاهرة - الوسط



بالنشاط  ليبيا  في  المبارك  رمضان  ارتبط شهر 
الرياضي والمسابقات الكروية الرمضانية، ورغم 
أحيانا  الطقس  حرارة  درجة  وارتفاع  الصيام 
على  البالد  بها  وتمر  تعيشها  التي  والظروف 
شارع  يخلو  يكاد  ال  فإنه  السياسي،  الصعيد 
ساعات  قبل  رمضاني  دوري  إقامة  من  حي  أو 
يعشق  حيث  الليلية،  الفترة  وخالل  اإلفطار 
الكروية  منافساتها  وتحديدا  الرياضة  الجميع 
لتزداد وتيرتها وتتفتح شهيت الجميع أكثر خالل 
شهر الصيام وسط مشاركة واسعة من مختلف 
األجيال ومن نجوم مختلف األندية التي يتنافس 
على  الرمضانية  الدوريات  منظمو  ويتسابق 
مباريات  في  للمشاركة  واستقطابهم  دعوتهم 
استعراضية لجذب ولفت أنظار الجمهور الرياضي 

إلى الدوريات الرمضانية.
قديمة  حكاية  الصغيرة  القدم  كرة  مالعب 
موسم  كل  وانطالق  مطلع  مع  تتجدد  أصبحت 
تغطيها  مساحات  استعملت  حيث  رمضاني، 
الصلبة  طبقة من اإلسمنت واألسفلت واألرضية 
مالعب  عليها  أطلق  القدم  لكرة  مالعب  لتكون 
الـ»ستاك« وهي كلمة إيطالية تعني بحد ذاتها 
مقام  تقوم  والرمل  اإلسمنت  خليط  من  طبقة 
الزنك،  أكواخ  الفقيرة، خاصة  البيوت  البالط في 
يومنا  حتى  صامدة  ظلت  الـ»ستاك«  فمالعب 
مبارياتها  تنظيم  في  المتبعة  لها طقوسها  هذا 
بنغازية  ساحة  من  أكثر  في  تقام  التي  الساخنة 

خالل الشهر الكريم بجهود ومجهودات ذاتية.
ويعد دوري »الضريح« في قلب ووسط مدينة 
الرمضانية  الدوريات  وأعرق  أقدم  من  بنغازي 
لكرة القدم على مستوى المالعب الصغيرة التي 
كانت تعرف بالـ»ستاك«، فبعد أن كانت الدوريات 

الترابية  الكبيرة  المالعب  على  تقام  الرمضانية 
أنحاء  كل  في  الشاسعة  المساحات  وجود  بسبب 
المدينة ظهرت مع بداية العام 1980، أي قبل ما 
بنغازي، فكرة دوري  40 عاما بمدينة  يقرب من 
كانت  حيث  الصغيرة،  المالعب  ذات  الـ»ستاك« 

البداية من ملعب »الضريح« بمدينة بنغازي.
وتزامنت إقامة هذا الدوري مع توقف النشاط 
توقف  حيث  السبعينات،  أواخر  الرسمي  الكروي 
دوري الكرة الليبي لثالثة مواسم متتالية، فكان 
والشهرة  النجوم  دوري  هو  »الضريح«  دوري 
الكروي  الفراغ  مأل  الذي  وهو  بامتياز  واألضواء 
المسابقات  غياب  وعوضهم  المشهد  ساد  الذي 
الوحيد  المتنفس  وكان  الرسمية  الكروية 
الدوري  هذا  شهد  كما  الرياضي،  للجمهور 
الرمضاني في موسم ظهوره األول العام 1980 
الثمانينات  جيل  نجوم  أبرز  من  كبيرة  مشاركة 
واهتمام  بحضور  كما حظي  األندية  مختلف  من 
ثالثة  الدوري  هذا  استمر  حيث  كبير،  جماهيري 
على  المشرف  وكان  متتالية،  رمضانية  مواسم 
إقامة هذا الدوري هو العب فريق التحدي السابق 
على زينوبة، أحد نجوم الفهود الذين توجوا معه 

ببطولة الدوري الليبي موسم 1977.
شاركوا  الذين  الليبية  الكرة  نجوم  أبرز  ومن 
المدير  العيساوي  فوزي  أيضا  الدوري  هذا  في 
البشاري  وعلي  األول  الليبي  للمنتخب  الفني 
وعلي  الفزاني  اهلل  وعبد  حسن  محمد  والراحل 
وخالد  بـ»الغبش«  الشهير  الهاشمي  وعلي  عابد 
وعمر  وكشبور  ساسي  وفرج  الزاوي  وصالح 
القزيري وشقيقه فتحي وإبراهيم جريبيع وحارس 

مرمى المنتخب الليبي األسبق رمزي الكوافي.
بالمالعب  القدم  كرة  ذلك  بعد  انتشرت 
الصغيرة في باقي مناطق وأحياء مدينة بنغازي، 
فال تكاد تخلو منطقة أو ساحة من إقامة دوري 

التنافس  واشتد  الصغيرة  بالمالعب  رمضاني 
للمشاركة،  النجوم  استقطاب  في  ذروته  وبلغ 
العريقة  الشهيرة  البركة  منطقة  كانت  حيث 

الدوريات  إقامة  أخرى هامة من محطات  محطة 
الصغيرة  المالعب  مستوى  على  الرمضانية 
عبد  حسين  المخضرم  من  وتنظيم  بإشراف 
المطلوب، حيث أقيم أول دوري رمضاني بساحة 
كما   ،1988 العام  من  رمضان  شهر  في  البركة 
يليه  الذي  العام  من  رمضان  شهر  في  أقيم 
وهو  المشاركة،  الفرق  لنفس  الكأس  بطولة 
المالعب  مستوى  على  مرة  ألول  يقام  دوري 
كما  العامة،  والجهات  الشركات  يخص  الصغيرة 
دوري  إقامة  النصر  بنادي  الصغير  الملعب  شهد 
لكرة القدم ألربعة مواسم رمضانية متتالية شهد 
كان  كما  األندية،  مختلف  نجوم  ألبرز  مشاركة 

لمنطقة سيدي حسين حضور بارز في الدوريات 
الرمضانية خالل تلك الفترة لتتوسع دائرة إقامة 
الدوريات الرمضانية لتتواصل حتى يومنا هذا في 

كل مدن وربوع ليبيا لتشمل مختلف المناطق.
غير أن مالعب الكرة الصغيرة تطورت وصارت 
تغطيها نوعية جيدة من أرضية المالعب الحديثة 
والبساط الصناعي المريح الذي يساعد الالعبين 
في  انتشرت  التي  المالعب  وهي  اإلبداع  على 
 1998 العام  وشهد  الليبية،  المدن  مختلف 
ظهور وتشكيل أول منتخب ليبي يشارك رسميا 
الخماسية  القدم  لكرة  العربية  البطولة  في 
بالعاصمة  اقيمت  التي  المغطاة،  الصاالت  داخل 
العبين  على  االختيار  ووقع  القاهرة،  المصرية، 
الثالثة  المرتبة  في  وجاء  اللعبة  اعتزلوا  سابقين 

عربيا.
لكرة  الليبي  المنتخب  مشاركات  تواصلت 
البطوالت  مختلف  في  الصاالت  داخل  القدم 
الليبية  المالعب  وأصبحت  والدولية  العربية 
مسيرته  وتوج  الصغيرة  المالعب  بنجوم  زاخرة 
ومثل  أفريقيا  وبطولة  العرب  بطولة  بإحرازه 
الكرة العربية واألفريقية بكأس العالم بالبرازيل 
لمزيد  النجاحات  هذه  ودفعت   2008 العام 
وتنظيم  ونشرها  اللعبة  بقاعدة  االهتمام  من 
مسابقاتها المحلية وتطويرها، حيث أقيمت ألول 
مرة مسابقات محلية تجمع مختلف األندية ومنها 
لمنتخباتها،  الدوليين  الالعبين  أبرز  انتقاء  تم 
حيث تعيش مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية 
هذه األيام أجواء كروية رمضانية بامتياز وتزخر 
الدورات  بإقامة  والمالعب  الساحات  مختلف 
الرمضانية التي تتواصل بصورة يومية حتى آخر 
يكاد  ومشهد  صورة  في  الفضيل  الشهر  أيام 
يكون واحدا في كل ربوع الوطن ما يعكس تعلق 
الليبيين وعشقهم لكرة القدم متابعة وممارسة.

جمة  تعثرات  عديدة  أعــوام  منذ  الليبية  القدم  كرة  تعيش 
وكبوات متعددة لم يتم وضع أي حل لها طيلة هذه السنوات؛ 
نتيجة لعوامل كثيرة جدا ال يمكن حصرها في تقرير واحد، بل 
تحتاج إلى مجلدات لتشخيص الداء والبحث عن الدواء الفاعل 
لمعالجة هذه األمراض المتراكمة من خالل وضع قانون صارم 
يطبق وفقا للقانون الدولي أو االستعانة بخبرات عالمية تضع 
الفترة  هذه  في  الكرة  اتحاد  لعمل  المنظمة  واللوائح  المعايير 
تعيشه  الذي  المظلم  والنفق  المأزق  هذا  من  للخروج  بالذات 
عدم  نتيجة  الخبيث  الداء  هذا  واستئصال  الليبية  القدم  كرة 
دون  تنفذ  حاسمة  ــرارات  وق محترفة،  حكيمة  إدارات  وجود 
مجاملة أو انحياز في هذا الوضع الصعب نتيجة األوضاع التي 
عجالت  إيقاف  على  أجبرت  استثنائية  وظروف  ليبيا،  تعيشها 

الدوري، المتأخرة عن دوريات العالم أصال.
موعدا  المقبل  يونيو   15 المسابقات  لجنة  حــددت  وقد 
المسابقات  وجميع  بل  الــدوري،  هذا  من  تبقى  ما  الستئناف 
حددته  الذي  التاريخ  هذا  فهل  االتحاد..  عليها  يشرف  التي 
الممتاز  ــدوري  ال النطالق  مؤكدا  سيكون  المسابقات  لجنة 
البالد  وضــع  استمرار  حــال  في  جديدا  تأجيال  سنشهد  أم 
وصعوبة  الغربية  المنطقة  تعيشها  التي  األمنية  والهواجس 
المدربين  ومغادرة  والمصاريف  والتنقل  المباريات  إقامة 
أغلب  في  الرياضي  النشاط  وتجميد  المحترفين  والالعبين 
األندية في راحة سلبية إجبارية، خصوصا األندية الكبرى التي 
المحترفين  عقود  من  الــدوري  إيقاف  تراكمات  تعاني  سوف 
مختلف  في  الفنية  واألطقم  المحليين  والالعبين  والمدربين 
يونيو   15 في  الدوري  انطالق  عودة  ستكون  فكيف  الفئات؟، 
وال  مستمر،  الهش  األمني  والوضع  مباشرة  العيد  عطلة  بعد 
الكبرى صرفت  واألندية  اآلن  األفق حتى  بوادر حل في  توجد 
تدريب  وأطقم  محترفين  وجلب  معسكرات  من  طائلة  أمواال 
الظروف  بهذه  سينطلق  هل  الغيب..  علم  في  ودوري  أجنبية 

وسط كل االحتماالت ما لم تحل هذه المشاكل؟!
الواقع يفرض نفسه والجميع يتساءل في الشارع الكروي من 
إلغاء الدوري أو تأجيله  سيعوض فرق الدوري الممتاز في حال 
و»األهليين«  »االتحاد«  الكبرى:  األندية  خصوصا  أخرى،  مرة 
و»السويحلي«  و»الهالل«  و»التحدي«  و»المدينة«  و»النصر« 
من  الدنانير..  من  األلوف  بمئات  تعاقدات  التي  و»األخضر«، 
تعاني  التي  الصغيرة  الفرق  وكذلك  األندية  هذه  سيعوض 
هي األخرى مشاكل مالية اصال والمعتمدة في تعاقداتها على 

استثماراتها البسيطة، أو دعم الدولة في أغلب األحوال.
24 فريقا في الدوري الممتاز و35 في الدرجة األولى بغض 
النظر عن فرق الدرجتين الثانية والثالثة.. كل هذه الفرق لها 
والهبوط..  والصعود  بالبطولة  التتويج  في  ومصالح  أهداف 
إلى  وصلت  فــرق  وهناك  الفرق  هــذه  وضــع  سيكون  فيكف 
مصلحتها  من  ليس  والتي  الصعود  من  األخيرة  المحطات 
الدوري  في  فرق  وهناك  الموسم  هذا  دوري  إلغاء  أو  تأجيل 
في  والثانية  األولى  المجموعتين  صدارة  إلى  وصلت  الممتاز 
اإلياب،  مرحلة  عنه  ستسفر  ما  انتظار  وفي  الذهاب  مرحلة 
األولى  الدرجة  إلى دوري  بالهبوط  أيضا مهددة  وهناك فرق 
فكيف  الـــدوري..  هذا  انتهاء  حال  في  الممتاز  ــدوري  ال من 

سيكون الخروج من هذا المأزق؟!
أخرى  مرة  والتأجيل  اإللغاء  بين  ما  ورادة  االحتماالت  كل 
في هذا  نقطة ضوء  للبحث عن  اآلمن  الخروج  فكيف سيكون 
النفق المظلم الذي تعيشه كرة القدم الليبية؟ وكيف ستعوض 

الفرق إهدار المال بمردود غير إيجابي؟!
إجابات كل هذه األسئلة ستكون بعد يوم 15 يونيو المقبل، 
يخوض  بالذات  األندية  في  المحترفة  اإلدارة  غياب  ظل  وفي 
جميع العبي فرق الدوري الممتاز مباريات في دوريات الشوارع 

في شهر رمضان وهذه هي إحدى النتائج السلبية التي تعيشها 
وقت  في  اإلجباري  الركود  هذا  ظل  في  الليبية  القدم  كرة 
يفترض أن يستعد فيه المنتخب األولمبي للمنافسات المؤهلة 
إلى أولمبياد طوكيو 2020، فضال عن ارتباطات مقبلة لألندية 
رابطة  ودوري  و»الكونفدرالية«  العربية  البطولة  صعيد  على 

األبطال األفريقية في النسخة الجديدة.
بشير  الدكتور  يمانعها  لم  الدولية  بالجهات  االستعانة 
بحكومة  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  القنطري 
لالتحاد  اللجوء  يتم  »قد  وقــال  سبق  الــذي  الوطني  الوفاق 
لم  إذا  األولمبية،  اللجنة  مع  باالشتراك  القدم،  لكرة  الدولي 
اختيار  عن  المقبلة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  انتخابات  تسفر 
نترك  أن  بعد  الرياضي،  الوسط  ترضي  جديدة  كــفــاءات 
شؤون  يدير  إدارة  مجلس  الختيار  لألندية  كاملة  المساحة 

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

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

المحلية، ومن بينها االتحاد الليبي لكرة القدم.
وجهها  الـ»فيفا«  من  رسالة  القنطري،  تصريح  وسبق 
شهرين،  من  أكثر  نحو  منذ  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  إلى 
يوما،   90 خالل  االنتخابات  إجــراء  ضــرورة  على  خاللها  شدد 
الجارية  األحداث  مع  يتناسب  ال  بما  الزمنية،  المهلة  لتنتهي 
التنسيق  وغياب  ناحية،  من  البالد  في  السياسي  الصعيد  على 
التأهل  في  اإلخفاق  عقب  نفسه  الكرة  اتحاد  داخل  واالستقرار 
أخرى،  ناحية  من  بمصر  المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة  نحو 
ليسود التوتر األجواء، بعد أن كادت تشهد انفراجة في اآلونة 
الماضي نحو خطوة  العام  الـ»فيفا« وفدا  أرسل  األخيرة، حيث 
جدية لرفع الحظر عن المالعب الليبية، وتسلم رئيس المجلس 
طمأنة  رسالة  السراج  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
عن  خاللها  األخير  عبر  إنفانتينو،  جياني  الـ»فيفا«،  رئيس  من 
الذي  االستقبال  وحسن  الضيافة  كرم  على  وامتنانه  شكره 
الكرة  تنمية  مشروع  مدير  برئاسة  الـ»فيفا«  وفد  به  قوبل 
طرابلس،  إلى  األخيرة  زيارته  خالل  أوبا،  موسينغو  األفريقية 
الذي  التقرير  مراجعة  فرصة  »أتيحت  الـ»فيفا«:  رئيس  وقال 
وقت  يمضي  ولن  القدم،  لكرة  الدولي  لالتحاد  اللجنة  رفعته 

طويل حتى تعود المباريات الدولية إلى ليبيا«.

في
املرمى

االتحاد يستعني 
بالخبرة اإلسبانية 

طالب رئيس نادي نجوم مصراتة التخصصي، محمد حمرانة، 
المسؤولين باللجنة األولمبية الليبية بتحديد موقفهم بشجاعة في 
مشكلة تنس الطاولة الليبية، حيث تم انتخاب جالل حريز لرئاسة 

االتحاد من قبل الجمعية العمومية، وقال »حريز هو الرئيس المنتخب 
منذ أكثر من ستة أشهر، ولكن عدم مصداقية األولمبية شيء يثير 

الشكوك والريبة بوقوفها مع اتحاد منحل مواٍز، ضاربين عرض 
الحائط باللوائح والقوانين«.

أكد رئيس االتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي، في تصريح ◆
خاص إلى جريدة »الوسط«، أن ليبيا ستشارك بأربعة مبارزين في 
البطولة األفريقية التي تستضيفها مالي خالل الفترة من 24 وحتى 
26 يونيو المقبل، ثالثة منهم ضمنوا التأهل من خالل التصفيات، 

وهم خالد أبوهديمة وعبدالسالم أبوجطيلة وأبوبكر القاضي، 
والمبارز الرابع سيتم اختياره من بين أيمن حداقة ومحمد فيصل 

وأحمد السحيري ومالك القاضي.

◆

داخل  القدم  لكرة  االتحاد  فريق  مــدرب  أكــد 
الذي  األغــرش،  أسامة  )الفوتسال(،  الصاالت 
دورة  في  الفريق  لقيادة  أخيرا  المهمة  تسلم 
الروضان الـ40 بالكويت أنه قبل المهمة لفترة 
الجديد،  للمدرب  المهمة  سيترك  وأنه  موقتة، 
االتحاد شوطا  النقاب عن قطع  األغرش  وكشف 
من التفاوض مع مدرب إسباني معروف سيتولى 
اإلشراف الفني على الفريق في المرحلة المقبلة، 
حيث تسلم األغرش مهمته بعد استقالة المدرب 
قبل  جاءت  والتي  النعاس،  عبدالباسط  السابق 

المشاركة بأيام في دورة الروضان.
الــقــدم داخــل  ــرة  ويــتــرأس الــوفــد مدير ك
البعثة  وتضم  العابد،  طه  بالنادي  الصاالت 
محمد  والالعبين  ــرش  األغـ أســامــة  ــمــدرب  ال
ارحومة  ومحمد  المرمى  حراسة  في  الشريف 
عقيلة  وسالم  شحوت  ومحمد  التومي  وأدهــم 
عثمان  محمد  ــاض  وري أوحيدة  وعبدالحكيم 

في  شــارك  أن  لالتحاد  وسبق  اليمني،  وأحمد 
السابقتين وقدم عروضا رائعة نالت  النسختين 
الجاري  العام  بطولة  تشهد  حيث  االستحسان، 
تسع  على  توزيعها  تــم  فريقا   36 مشاركة 
مجموعات، واالتحاد جاء في المجموعة الخامسة.

االتحاد  بجانب  ليبيا  مــن  أيضا  ويــشــارك 
بدورة  مبارياته  موعد  جدد  الذي  البراق  فريق 
الروضان أمام فريق شركة سدن، ودخل البراق 
في رصيده نقطة بعد تعادله في مباراته األولى 
ينافس  حيث  لمثله،  بهدف  االئتمان  بنك  مع 
الفريق  ويــواصــل  الرابعة  المجموعة  ضمن 
الليبي  البراق  نادي  بعثة  ويترأس  استعداداته، 
إبراهيم  اإلعالمي  وتضم  أبوحليقة  عبدالرحمن 
ناصر  والالعبين  سالم  ناجي  والــمــدرب  بشر 
صالح  ومحمد  بولطيف  وعبدالمهيمن  شلبي 
بنحوه  وحمدي  أزعير  وعبدالحميد  سليم  وعلي 

وعلي القريني وعبدالرؤوف قجوم.
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يعد حارس المنتخب الوطني واألهلي 
طرابلس، محمد نشنوش، رجل اإلنجازات 
والمهمات الصعبة في الكرة الليبية، فبرز 

عبر سنوات حراس مرمى تناوبوا على حراسة 
عرين المنتخب أمثال عبود والفيتوري 

وأبونوارة ومحمد الغا ورمزي الكوافي وعلي 
سويدن ومصباح شنقب وحارس أجنبي 

واحد حصل على الجنسية الليبية أوغستين 
وعبداهلل العمامي وسمير عبود وجمعة 
إقطيط، إال أن نشنوش الوحيد الذي 

قاد المنتخب الليبي للظفر بأول بطولة 
رسمية للمنتخب الليبي وهي بطولة 
أفريقيا لالعبين المحليين، بل ولعب 

فيها دورا محوريا بعد أن صارت التصفيات 
خطوة بخطوة عبر ضربات الترجيح، كما أصبح 

نشنوش في السنوات األخيرة الحارس الرسمي 
للمنتخب الليبي ليبقى األفضل في ليبيا عبر 9 
أعوام كاملة هي فترة زمنية كافية لتجعل منه 

عميد قائمة المنتخب الحالي، لعب نشنوش 109 
مباريات ضمن قائمة المنتخب الليبي وفريقه، 

األهلي طرابلس، أمام مختلف المنتخبات واألندية 
خالل مراحل االستعدادات المختلفة، بقي نشنوش 

على مقاعد البدالء كحارس احتياطي لعبود ولم 
يشارك فعليا، وبعد إعالن عبود اعتزاله أصبح 

نشنوش الحارس الرئيسي للمنتخب الوطني في 
العام 2012.

● االتحاد في دورة الروضان الـ 40 بالكويت

● حمرانة
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نجوم كبار صنعتهم 
املالعب الصغيرة

الحدث
زين العابدين

بركان

يولد  الصغيرة كل يوم  القدم  في مالعب كرة 
نجم جديد وتكتشف موهبة شابة، ويكفي إلقاء 
من  للتأكد  الصغيرة  المالعب  بمختلف  نظرة 
تنتهي،  ال  لساعات  الكرة  يداعب  شباب  ذلك.. 
الكرة  لعب  فرصة  على  يحصل  ال  من  لكن 
بالملعب الكبير يمارسها على ملعب أصغر حجما 

بما يعرف بلعبة كرة المالعب الصغيرة.
الصغيرة  المالعب  كرة  أن  يعتقد  من  هناك 
بامتياز  شعبية  لعبة  لتصبح  أوصلتها  من  هي 
الليبية،  الكرة  نجوم  من  كبيرة  كروية  أسماء 
أخف وزنا ال  باللعب في كرة  أمضوا طفولتهم 
تطير غالبا، لكن تتطلب مهارة، وسرعة ذهنية، 
الكرة  نجم  الكرة.ويقول  مع  بالتعامل  ورشاقة 
الليبية فوزي العيساوي: »كرة المالعب الصغيرة 
تدفعك إلى التفكير واللعب بسرعة، تجرب بعض 
الحركات، تقوم بالمراوغة وتطور طريقة لعبك«.

في كل الشوارع والساحات وميادينها، يتدرب 
بعض الشبان في ملعب صغير، والجمهور يتابع 
عن  بحثا  الساحرة؛  األقدام  بين  الكرة  تنقالت 
تقول  و  الصغير.  المرمى  شباك  الكرة  معانقة 
الرواية التاريخية للعبة إن الكرة صممت بوزن 
المحيطة  النوافذ  وتحطم  تطير  ال  كي  ثقيل 
بالملعب، لكن بغض النظر عن جذورها، تبقى 
أن  يعتقد  من  بين  جــدل  مثار  اللعبة  جــذور 
اجتياح وانتشار اإلعمار واختفاء الفضاءات وضيق 
لعامة  الكبيرة  المالعب  إتاحة  المساحات قلص 

الناس فلجأوا إلى مالعب أصغر.
طارق  أمثال  نجوم  تحركات  مراقبة  مجرد 
تبين  الخصم  لتخطي  سعيه  أثناء  مثال  التايب 
لطالما  الصغيرة،  المالعب  من  تعلمها  تقنيات 
حاول تخطي المدافعين بأخمص قدمه بدال عن 
المشط وهي مهارات تمارس كل يوم في كرة 

المالعب الصغيرة.
يقول نجم المنتخب الليبي السابق أحمد سعد: 
»في كرة المالعب الصغيرة ترى إذا كان الالعب 
موهوبا أم ال، في كرة القدم، ال تحدد الموهبة 
بالضرورة، ألنها أكثر بدنية، لكن في المالعب 
لنوعية  الصغيرة  التفاصيل  تالحظ  الصغيرة 

الالعب، أناقته وقدرته على الفهم التكتيكي«.
ويرى النجم الدولي السابق خالد حسين أن 
»كرة المالعب الصغيرة كانت مهمة في تطوير 
سيطرتي على الكرة، تفكيري السريع، والتمرير، 
النجم  أما  والتركيز«،  التوازن  المراوغة،  وأيضا 
طعم  تذوق  فقد  أيضا  الرملي  مرعي  السابق 
كرة  لعبت  صغيرا،  كنت  »عندما  وقال:  اللعبة، 
المالعب الصغيرة كثيرا في الشوارع، كانت لعبة 
ممتعة ساعدتني كثيرا«، أما المحترف في مالعب 
أميركا محمد المنير فيقر بأن »الملعب الصغير 

ساعدني كثيرا لتنمية مهاراتي الكروية«.
في ليبيا اللعبة ال تتراجع، فقد أصبحت شعبية 
أكثر من أي وقت مضى، أرقام تؤكد لنا أن كرة 
المالعب الصغيرة هي الرياضة األكثر شعبية في 
البالد حتى أكثر من كرة القدم العادية، الالعبون 
القدم أصبحوا  الذين استهلوا مسيرتهم بكرة 
المحلية ومنتخباتها. كرة  فرقنا  أبرز نجوم  من 
الالعبين  أن  ليبيا  في  تثبت  الصغيرة  المالعب 
التحول  قبل  الصغيرة  المالعب  الكبار صنعتهم 

إلى الساحة الكبرى.

دوري »الفرسان« يبحث الخروج اآلمن في 15 يونيو
األحداث السياسية تفرض إيقاعها وتهدد بإلغاء المسابقة الكبرى بعد رحيل المحترفين والمدربين األجانب 

طرابلس- الصديق قواس

األجندة تضم ارتباطات للمنتخب األولمبي 
في تصفيات طوكيو 2020 واألندية في 

البطوالت العربية واألفريقية 

التاريخ يعيد نفسه بعد توقف 
النشاط الرياضي بسبب األحداث 

السياسية الجارية في طرابلس

40 عاما من الكرة الخماسية في الدورات الرمضانية بشوارع بنغازي
بنغازي - زين العابدين بركان 

طرابلس–محمد ترفاس
بطولة  وتنظيميا  فنيا  كبير  بنجاح  اختتمت 
نظمتها  التي  بطرابلس  التنشيطية  التنس 
مع  وبالتعاون  مالعبها،  على  الريقاطة  قرية 
اتحاد التنس بطرابلس بمشاركة 70 العبا من 
التنافس  من  أيام  أربعة  وبعد  الفئات،  مختلف 
البنات،  وذهبية  بكأس  عبدالسالم  هبة  فازت 
ورند  الفضية،  الميدالية  أبوحلقة  ازار  ونالت 
رابعا  وجاءت  البرونزية،  الميدالية  السوكني 

إيالف أبوحليقة.
بكأس  السوكني  عبيدة  الالعب  وتوج 
وذهبية 10 أعوام، ونال الفضية مؤنس شحاتة 
الالعب  وحل  الشريف،  عبدالحميد  والبرونزية 
رضا السوكني رابع الترتيب، بينما توج إبراهيم 
الشتيوي بكأس وذهبية بطولة 12 عاما، ونال 
والبرونزية  أبوقصيعة  عبدالرحمن  الفضية 

لهمام التكماك، وجاء رضا السوكني رابعا.
وتوج هاشم الفزاني بكأس وذهبية 14 عاما، 
ونال الفضية الالعب صفوان الزيادي والبرونزية 
الوحيدي،  عبدالنور  رابعا  وجاء  إسكندر،  إلياس 
فيما توج سفيان بادي بكأس وذهبية 18 عاما، 
والبرونزية  السوكني  عبدالملك  الفضية  ونال 

لعبداهلل اللموشي ورابعا عبدالرحمن السيفاو.
فيه  توج  حفل  أقيم  البطولة  ختام  وفي 
الثالثة  التراتيب  على  المتحصلون  الالعبون 
لكل  التقدير  وشهادات  فئة  كل  في  األولى 

المساهمين في نجاح البطولة.

ختام تنشيطية التنس

● نشنوش

● مباراة سابقة للمدينة في الدوري الليبي

● دورة رمضانية في بنغازي



المواسم  في  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الــدوري  أصبح 
دوريات  شأن  شأنه  عالية  اقتصادية  تكلفة  يشكل  األخيرة 
الليبي هذا  العالم وإن كان أقل تكلفة عن أغلبها، فالدوري 
الموسم بات مهددا باإللغاء وأصبح يدخل في دائرة األرقام 
الكبيرة والجديدة على الكرة الليبية بعشرات الماليين سنويا، 
الالعبين  ومئات  المدربين  لعشرات  لوظيفة  اللعبة  وتحولت 
عقود  وعرفت  والفنادق،  المالبس  لشركات  دخل  ومصدر 
وصلت  حيث  قبل،  من  نعهدها  لم  كبيرة  أرقاما  الالعبين 
لرقم المليون والمليوني دينار ليبي لبعض الالعبين، وأصبح 
على  مهمة  تجارية  وحركة  اقتصادية  دورة  يشكل  الدوري 

مستوى الرياضة الليبية.
وفي حالة إلغائه كما هو متوقع بسبب األوضاع السياسية 
الصعبة في البالد وحالة الحرب التي تعيشها طرابلس يطرح 
السؤال نفسه: من يتحمل تكلفة فاتورة عالية دفعتها األندية 
الدولة  دعم  من  سواء  الذهاب  لمرحلة  وصوله  اقتراب  بعد 
لها أو من ميزانيتها الخاصة؟ وما مصير العقود التي لم يتم 

تكملة تسديدها للرياضيين والمدربين.
لكرة  الليبي  الــدوري  تكلفة  يقدرون  االقتصاد  في  خبراء 
القدم سنويا بما يزيد على الخمسين مليون دينار ليبي، وهذا 
بعد  تقريبا  ليبي  دينار  مليون  الستين  لقرابة  يصل  الموسم 
ارتفاع قيمة عقود الالعبين والتنافس بين األندية في التعاقد 
الالعبين  عشرات  عقود  وكذلك  المحليين،  الالعبين  أبرز  مع 
األجانب ومع تحول اللعبة لوظيفة والتي بدأت ثقافة تترسخ 
الكرة  اتحاد  أدخل  عندما  تحديدا  أعوام  عشر  من  أكثر  منذ 
وتشجيع  مقننا  احترافا  كانت  التي  الالعبين  بعقود  يعرف  ما 
عنده،  االحتراف  ثقافة  ومعنويا مع خلق  ماديا  الليبي  الالعب 
ومع دخول هذه الثقافة أصبح الدوري الليبي حركة اقتصادية 
والطبية  اإلداريــة  الطواقم  كذلك  فوائدها  شملت  مهمة 
وتنتهي  الدوري  على  تعيش  وأصبحت هناك وظائف جديدة 
إيذانا  األبد  إلى  القدم  كرة  لعبة  في  التطوعي  العمل  ثقافة 

بمواكبة ما يحصل في العالم من تطور مادي واحترافي كبير.
األندية  بعض  أعلنت  تأجيله،  أو  اإللغاء  في  الرغبة  ومع 
المالية  التكاليف  في  يعوضها  عمن  متسائلة  ذلك  رفضها 
العالية، خاصة أنها تشتكى من قلة الدعم المالي الحكومي 
بشكل عام وعدم وجود موارد ثابتة لها وكيف سيتم التعامل 
مع العقود خاصة األجانب الذين غادروا البالد وكذلك العقود 
المحلية، هذا عدا توقف رواتب من لهم عقود ثابتة ويعولون 
مصدر  القدم  كرة  لها  تشكل  أصبحت  ليبية  وعائالت  أسر 
إجابة:  عن  الباحث  الدائم  السؤال  ليظل  ودائم،  ثابت  دخل 
األندية  يعوض  ومن  العالية  الفاتورة  تكلفة  يتحمل  من 
وكيف سيؤثر إلغاؤه لو حدث علي الناحية المالية والقانونية 

لألندية؟، سؤال ينتظر إجابة من أهل االختصاص.
بدوره اتخذ اتحاد الكرة الليبي قرارا بتأجيل الدوري الممتاز 

حتى 15 يونيو المقبل للنظر في القرار إما بالعودة أو تجديد 
األندية  تعويض  بحث  مع  نهائي  بشكل  اإللغاء  أو  التأجيل 
على األقل معنويا بعد أن تسببت األحداث السياسية الجارية 
ومن  الرياضية،  األنشطة  تأجيل  في  طرابلس  العاصمة  في 
للشباب والرياضة بحكومة  العامة  الهيئة  ثم عرقلة خطوات 
الوفاق الوطني التي كانت تستعد تحت قيادة الدكتور بشير 
القنطري لصرف الدعم المالي الحكومي الذي قرره المجلس 
الرئاسي لفرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الـ24 ناديا، 
الدعم  ناد، وكان  الخاصة بكل  المالية  الصكوك  بعد تجهيز 
 800 بين  المعايير،  وحسب  األندية  بين  متفاوتا  المرصود 
ألف و400 ألف و300 ألف و200 ألف دينار، دون إعالن موعد 
تقديم الدعم ألندية الدرجة األولى لكرة القدم التي شملها 

كذلك الدعم الحكومي األخير.

الليبية،  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  وجــدد 
استعجال  طلب  ــزروق،  ال جمال  الدكتور  برئاسة 
الرئاسي،  المجلس  من  المخصص  المالي  الدعم 
الزروق مع نائب رئيس  التقى خاللها  بعد جلسة 

المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وحضر اللقاء بجانب الزروق 
من اللجنة األولمبية نائبه األول محسن السباعي، ومدير عام 
شركة إدارة واستثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية 
محمد الشريف، كما استعرض الزروق خطة اللجنة األولمبية 
الليبية العام الجاري 2019، والصعوبات التي تعيق اللجنة في 
على  العمل  بضرورة  طالب  كما  لها،  الموكلة  المهام  تنفيذ 
من  تتمكن  حتى  الرياضية  واالتحادات  اللجنة  دعم  توفير 
إقامة أنشطتها المختلفة، وتشارك في المسابقات الرياضية 
الرياضة  تشرف  التي  التراتيب  لحصد  والخارجية  المحلية 

الليبية، قبل أن تأتي األحداث السياسية وتعرقل المسيرة.
الليبية طرابلس،  العاصمة  المشتعلة في  الحرب  رغم 
للموسم  الكروي  النشاط  عجلة  توقف  إلى  أدت  التي 
إال   ،»46« رقم  تحمل  والتي   ،2019/2018 الجاري 

في  صار  والكل  يتوقف،  لم  الموسم  مصير  عن  الحديث  أن 
مجددا  المجال  وإفساح  الحرب  لتوقف  وانتظار  ترقب  حالة 
أغلب  أن  رغم  والمتعثر،  المتأخر  الكروي  الموسم  لعودة 
أداء  عن  وتوقفت  ومدربيها  العبيها  سرحت  المحلية  الفرق 
المسابقة  ومصير  واردة  االحتماالت  كل  أن  غير  التدريبات، 
مواقف  في  انقسام  وســط  صعبة  خيارات  أمــام  المحلية 
األندية، فالكل ينظر بعين مصلحته الشخصية، وهناك أندية 
متسرع  قرار  وإصــدار  بالمسابقة  المساس  مغبة  من  تحذر 
جراء  ــوال  األم صرفت  التي  وهــي  الموسم،  بإلغاء  يقضي 
التعاقدات مع أبرز الالعبين المحترفين والمدربين وتطمح في 
تتويج مسيرتها هذا الموسم بلقب غاب عن خزائنها مواسم 

طويلة.
هناك أيضا فرق أخرى تواجه خطر الهبوط ترى في إلغاء 
دوري  مصاف  إلى  العودة  من  لمستقبلها  إنقاذا  الموسم 
الدرجة األدنى، وهي فرق »األنوار« و»خليج سرت« و»نجوم 
وفرق  و»الشط«،  و»المحلة«  و»رفيق«  و»دارنس«  أجدابيا« 
أخرى، وفي مقدمتها »النصر« بطل نسخة الموسم الماضي 

وفريق »االتحاد« حامل بطولة الكأس األخيرة.
عند  توقفت  األولــى  المجموعة  فرق  منافسات  أن  يذكر 
التي اكتملت بعد أن  الذهاب  محطة األسبوع األخير لمرحلة 
الذهاب  خاض كل فريق إحدى عشرة مباراة وتصدر مرحلة 
فريق »األهلي بنغازي« برصيد 25 نقطة، يليه فريق »النصر« 
ثانيا برصيد 23 نقطة برفقة فريق »األخضر«، ثم »الهالل« 
رابعا برصيد 19 نقطة، و»التعاون« خامسا برصيد 18 نقطة، 
»الصداقة«  ثم  نقطة،   17 برصيد  سابعا  الجبل«  و»شباب 
برصيد 14 نقطة، و»نجوم أجدابيا« ثامنا برصيد 11 نقطة، 
و»التحدي« عاشرا برصيد عشر نقاط، ثم »دارنس« برصيد 
ترتيب  ويتذيل  نقاط،  بست  ســرت«  و»خليج  نقاط،  تسع 

المجموعة »األنوار« بنقطتين فقط.
عند  توقفت  فقد  الثانية،  المجموعة  فرق  منافسات  أما 
األسبوع ما قبل األخير لمرحلة الذهاب ويتصدر ترتيبها فريق 
و»األهلي  »السويحلي«  يليه  نقطة   22 برصيد  »االتحاد« 
طرابلس« برصيد 18 نقطة، ثم »المدينة« رابعا برصيد 16 
نقطة، و»الوحدة« خامسا برصيد 15 نقطة، ثم »أبوسليم« 
و»االتــحــاد  منهما،  لكل  نقطة   12 برصيد  و»الــخــمــس« 
و»الشط  نقاط،  عشر  برصيد  و»األولمبي«  المصراتي« 
نقاط،  بأربع  »رفيق«  وأخيرا  نقاط،  برصيد ست  و»المحلة« 

وهناك فرق لديها مباريات مؤجلة.
لهذا  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  منافسات  وكانت 
الموسم انطلقت متأخرة، حيث بدأت منافساتها أواخر شهر 
ديسمبر بدال عن موعدها السابق في شهر سبتمبر الماضي، 
بسبب  األندية  فيه  ساهمت  الذي  والتأخير  التعطيل  وهو 
الجعفري ما  السابق لالتحاد جمال  الرئيس  توتر عالقتها مع 
جعل موعد انطالق المسابقة يتأخر طويال، وها هي األندية 
تدفع ثمن هذا التعطيل والتوقف أو اإللغاء الذي ينتظر مصير 

نسخة هذا الموسم.

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 182 11 رمضان 1440 هــ

مالعب16 مايو 2019 م 15

مع قرب عقد انتخابات جديدة التحاد الكرة الليبي بعد رسالة 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« المطالبة بذلك، ومع ظروف 
الحرب التي تشهدها البالد، خاصة طرابلس وضواحيها، تأجل 
الحديث عن هذا الموضوع الذي يصر اتحاد الكرة على عدم 
الخوض فيه والتكتم عليه، األمر الذي دفع بجريدة »الوسط« 
الستطالع آراء شخصيات رياضية حول طبيعة األزمة، وكذلك 
بحث المواصفات المطلوبة في الشخصية الرياضية المناسبة 
تخص  انتخابات  عقد  حالة  في  الكرة  اتحاد  رئاسة  لتولي 
الدكتور  السابق،  االتحاد  رئيس  إقالة  بعد  الرئيس  منصب 
جمال الجعفري وتولي نائبه األول عبدالحكيم الشلماني مهمة 
تكون  أن  »فيفا«  طلب  حيث  موقت،  بشكل  االتحاد  رئاسة 

هناك انتخابات أصبح موعدها قريبا جدا لو استقرت البلد.
من جانبه أكد المدير الفني األسبق للمنتخب الليبي األول 
لكرة القدم جالل الدامجة في تصريحات خاصة إلى جريدة 
»الوسط« قناعاته بثالث شخصيات رياضية قادرة على تقديم 
اإلضافة في حالة سماح ظروفهم الشخصية بالعمل في هذا 
المناخ الصعب والسيئ–على حد قوله–والشخصيات الثالثة 
كامل  مع  كعيور  وأبوبكر  بيك  والمين  العربي  صالح  هي 

االحترام لقرارات الجمعية العمومية وإفرازاتها.
علي  األسبق  الوطني  والمنتخب  االتــحــاد  ــارس  ح أمــا 
المتزنة والمعروفة بثقافتها في  سويدان وأحد الشخصيات 
الوسط الرياضي الليبي فقال: »أرى في الظروف الحالية أن 
الليبية«،  الكرة  القدرة على تطوير  له  أكثر من  بيك  المين 
وأكد أنه كان معجبا ببرنامجه االنتخابي ورؤيته الواقعية في 
االنتخابات السابقة، حيث قدما مشروعا جيدا ورؤية لتطوير 
اللعبة، كما سبق وقال سويدان: »الرياضة الليبية بحاجة إلى 
مشروع حقيقي فيه رؤية واضحة لعدة أعوام مقبلة، وتطبيقه 
يتوقف على اإلمكانات والظروف العامة للدولة، ففي غياب هذا 
المشروع تصبح كل المحاوالت وقتية وال تفيد في المستقبل«.

وطالب سويدان األندية الليبية بالدخول بقوة في مرحلة 
االستثمار الرياضي والبحث عن مشاركة فعلية مع المؤسسات 
االقتصادية، حسبما تسمح به القوانين الليبية، ألنه من غير 
قد  التي  الدولة  دعم  على  االعتماد  في  االستمرار  المعقول 

يتأخر أو ال يأتي، كما طالب اإلعالم الرياضي بلعب دور أكبر 
وتنوير الرأي العام والخوض في مثل هذه المواضيع، خاصة 
االستثمار، مؤكدا وجود قدرات إعالمية قادرة على فتح هذه 

الملفات إعالميا وترسيخ الثقافة الرياضية.
فله  تاهية  بن  محمد  المعروف  الرياضي  اإلعالمي  أما 
وجهة نظر مختلفة فهو يقول: »إن األسماء المطروحة كلها 
مميزة، ولكن المناخ ليس مالئما لها، واللعبة تتحكم فيها 
جمعية عمومية لديها حسابات ومصالح أهم من أي أسماء، 

وعبدالحكيم الشلماني شخص مناسب متى وجد مناخ 
مناسب، ألن الجمعية العمومية زكته واختارته، ولكن 

هل بقية مجلس اإلدارة في نفس الكفاءة؟«.
المراجع  أجــدابــيــا،  نجوم  نــادي  رئيس  وأعــلــن 
أبوشكيوة، احترامه لكل األسماء التي يقدرها جميعا، 
لكنه يرى أن صالح العربي لو تم إقناعه سيكون أفضل 
شخصية رياضية تتولى المنصب ألنه خاض التجربة 

سابقا مرتين رئيسا لالتحاد وكان في مستوى الثقة 
والنزاهة اإلدارية والمالية والوقوف على مسافة 

واحدة من جميع األندية، ويحظى باالحترام 
من أغلب مكونات الوسط الرياضي.

الليبية،  ــاضــة  ــري ال وتــعــثــرت 
وتحديدا نشاط كرة القدم، بسبب 
في  الجارية  السياسية  ــداث  األح
الغربية  المنطقة  وتحديدا  البالد، 

لتسيطر  طــرابــلــس،  والعاصمة 
التأجيالت على الرياضة الليبية بمختلف 

باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  أفاد  حيث  فروعها، 
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« و»السويحلي« 
و»األهلي طرابلس«، قبل أن يصدر قرار التأجيل دون 
تحديد موعد العودة بشكل رسمي، ليبقى التأجيل 
إلى 15 يونيو في اتحاد كرة القدم، بينما غامضا في 
باقي االتحادات األخرى، كما أعلن رئيس اتحاد الرماية 
إلى جريدة  الليبي، عادل قريش، في تصريح خاص 
»الوسط« أيضا تأجيل 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.

حال اتخاذ قرار اإللغاء بشكل نهائي

ارتفاع عقود المدربين والالعبين نتيجة التنافس بين األندية يرفع حصيلة األموال المهدرة للموسم 2018/2019

كرة القدم تتحول لصناعة تضم مئات 
الموظفين والمدربين والالعبين ومصدر 

دخل لشركات المالبس والفنادق

الدامجة: العربي والمين بيك وكعيور األجدر 
بقيادة سفينة االنقاذ في هذا التوقيت الحساس

سويدان: بيك قادر على تطوير الكرة الليبية 
وسبق وقدم برنامجا انتخابيا ورؤية واقعية

طرابلس - صالح بلعيد

60 مليون دينار خسائر الدوري الليبي الـ »46«

شخصيات رياضية تطرح حلوال التحاد الكرة

أكد رئيس االتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي، في 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أن منتخب التجديف سيبدأ 

استعداداته لدورة األلعاب األفريقية بالمغرب، حيث تنطلق 
المنافسات أواخر شهر أغسطس المقبل، وأضاف الكريكشي 

أن المشاركة ستكون بالعبين سيتم التعرف عليهما من خالل 
اجتماع االتحاد العام مع اللجنة الفنية، الذي سيناقش فيه برنامج 

الدورات التدريبية للمدربين.
لجنة وضع معايير المشاركة الليبية في دورة األلعاب األفريقية 

المقبلة عقدت اجتماعاتها مع االتحادات المستهدفة بالمشاركة 
لمعرفة نتائج وأرقام الالعبين المشاركين محليا وأفريقيا والنتائج 

المتوقعة منهم في الدورة.

أكد بطل ألعاب القوى الليبي السابق والمدرب الحالي فتحي 
عبود في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أن ابنته هديل 

التي يشرف حاليا على تدريبها؛ استعدادا لدورة األلعاب األفريقية 
المقبلة بالمغرب أواخر شهر أغسطس المقبل ستشارك في 

سباقي الـ100 متر والوثب الطويل.
وناشد عبود اللجنة األولمبية الليبية ضرورة توفير معسكر 
خارجي لهديل، وفضل أن يكون ببولندا مع المدرب المعروف 

مارك؛ ألن المنافسة ستكون قوية، خاصة مع بطالت جنوب 
أفريقيا ونيجيريا والمغرب والجزائر ومصر.

خرج األمين العام السابق التحاد التايكوندو، محمد بيت المال، بتصريحات جديدة إلى جريدة 
»الوسط«، قائال »ما يحدث حاليا في اللعبة هو تأكيد حقيقي على مواقفنا ورفضنا سياسة رئيس 
االتحاد علي صابر من العام 2015، وذلك بعد رفض ستة من أعضاء مجلس اإلدارة التعامل معه 

كرئيس لالتحاد الحالي«.
وأضاف بيت المال خالل تصريحه قائال إن »رئيس االتحاد يتالعب باللوائح وعندما قام بإسقاط 
عضويتي لم يستند إلى الالئحة، كما أن دعوة خبير اللوائح أحمد اليزيدي صحيحة عندما طالب 

بدعوة الجمعية العمومية لالتحاد لالنعقاد«.
واختتم قائال: »دعوة اليزيدي تهدف إلى النظر في هذه القضية، حيث أصبح رئيس االتحاد 
يعمل وحيدا حاليا، لذا أنتقد عدم اهتمام بعض اإلعالميين بهذه القضية الطويلة منذ أعوام، 

دون أن تحسم، وأن الذين تابعوا القضية بمهنية ال يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة«.

احتفالية  الخاص  الليبي  األولمبياد  أقام 
اليوم  لمناسبة  طرابلس،  في  بمقره 
الذي  الخاص  لألولمبياد  الوطني 
كل  من  مايو  من  الخامس  يصادف 
عام، وبحسب موقع األولمبياد الخاص 
على »فيسبوك« فإن رئيس األولمبياد 
الليبي خالد الرقيبي كرم خالل فعاليات 
في  المشارك  الليبي  الوفد  االحتفالية 
في  باإلمارات  الصيفية  العالمية  األلعاب 

مارس الماضي.
 190 من  أكثر  وسط  ليبيا  وشاركت 
عبر  مسبوقة،  غير  إنجازات  وحققت  دولة، 
و21  ذهبية،   24 منها  قالدة،   60 حصد 
منافسات  واختتمت  برونزية،  و15  فضية، 
األلعاب الصيفية العالمية لألولمبياد الخاص 
بالعاصمة اإلماراتية، أبوظبي، وحقق نجوم 
الميداليات،  من  مسبوق  غير  عددا  ليبيا 
تاريخ  في  األكبر  الحصيلة  هذه  تعد  حيث 

مشاركاته  خالل  الليبي  الخاص  األولمبياد 
تأسيسه  منذ  العالمية  الصيفية  األلعاب  في 
العام 1998. وكان من بين أبرز النجاحات، 
الدولي  والسباح  الذهبي  الدولفين  إحراز 
الذهبية  الميدالية  عاما(،   48( فلفل  نعمان 
حصد  وأن  سبق  حيث  فراشة،  متر   25 في 
عديد القالئد الذهبية في مختلف المنافسات 
أطلق  حتى  واألفريقية  والعربية  األولمبية 

عليه لقب الدولفين.
عبدالسالم  علي  الليبي،  الرباع  حاز  كما 
وزن  في  ذهبية  ميداليات  أربع  الغالش، 
كما  األثقال،  رفع  لعبة  بمنافسات  كلغ   83
الفوراوي خطف ذهبية  العداء عالء  استطاع 
فوز  اإلنجازات  بين  ومن  م،   200 سباق 
السباح عمر الهروس بالميدالية الذهبية في 
منافسات سباق 25 متر سباحة حرة، ليسجل 
أول ميدالية ذهبية لمنتخب السباحة بقيادة 

المدرب الدولي عبدالخالق السوكني.

بيت المال يطالب بوقفة في التايكوندو

تكريم األولمبياد الخاص في  طرابلس 

● الدامجة

التجديف يستعد لأللعاب األفريقية

الهوني جاهز مع الترجي لنهائي دوري أبطال أفريقياعبود يطلب معسكرا في بولندا
أصبح الالعب الدولي حمدو الهوني المحترف بصفوف 
»الترجي« الرياضي التونسي أول العب ليبي يشارك في 
»الترجي«  تأهل  أن  بعد  أفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي 
مع  موعدا  ضاربا  الختام  مباراة  إلى  اللقب(  )حامل 
حيث  المغربي،  البيضاوي  »الوداد«  العربي  الشقيق 
اقترب الهوني من التماثل للشفاء التام، ليكون جاهزا 
الجاري  24 مايو  المقرر لها يوم  الذهاب  قبل مواجهة 
في المغرب، بينما يقام لقاء العودة يوم 31 من ذات 
لقاء  في  قوية  إلصابة  تعرض  الهوني  وكان  الشهر، 
استدعت  النهائي،  نصف  في  الكونغولي  مازيمبي 

مغادرة المباراة، بسبب تدخل عنيف.
وتحدد طرفا نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بعد 
تأهل كل من »الوداد« المغربي و»الترجي« التونسي، 
واللتين  المسابقة،  من  و2018   2017 نسختي  بطلي 
كانت كلتاهما على حساب »األهلي« المصري، صاحب 
الرقم القياسي بـ8 ألقاب، وتأهل »الوداد« إلى المباراة 
النهائية بعد تعادله سلبيا مع مضيفه ماميلودي صن 
ليتفوق  للمسابقة،  الذهبي  المربع  إياب  في  داونز 
بنتيجة )2-1( في مجموع المباراتين، بعدما أنهى مباراة 
الذهاب في المغرب بالفوز بهدفين مقابل هدف، وبلغ 
الكونغو  من  العودة  بعد  النهائية  المباراة  »الترجي« 

بتحقيق نفس النتيجة السلبية أمام مضيفه مازيمبي، 
ليصعد الفريق التونسي للنهائي بعدما انتهت مباراة 

الذهاب التي أقيمت في تونس بفوزه بهدف نظيف.
المسابقة،  في  التوالي  على  الثالثة  للمرة 

يكون نهائي دوري األبطال عربيا خالصا بعدما 
جمعت النسخة الجارية بين »الوداد« المغربي 
هي  المرة  هذه  وباتت  التونسي،  و»الترجي« 
يجمع  التي  القارية  المسابقة  تاريخ  الـ14 في 
خاللها النهائي بين فريقين عربيين، وكان أول 
و»الهالل«  »األهلي«  بين  جمع  عربي  نهائي 

لقاء  وانتهى   ،1987 العام  السوداني 
قبل  السودان،  في  سلبيا  الذهاب 

-2( »األهلي« في مصر  يفوز  أن 
العام  وفي  باللقب،  ويتوج   )0
1989، التقى مولودية وهران 
المغربي،  والرجاء  الجزائري 
المغرب  في  األخير  وفاز 
في  يخسر  أن  قبل  بهدف، 
النتيجة،  بنفس  العودة 
في   )2-4( الرجاء  ليفوز 

ركالت الترجيح.

فريق  السوداني  الهالل  واجه   ،1992 العام  وفي 
في   )0-2( بنتيجة  األخير  وفاز  المغربي،  »الوداد« 
المغرب، قبل أن يعود من السودان بتعادل سلبي، وفي 
العام 1994، التقى »الترجي« التونسي مع الزمالك، 
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في مصر، 
قبل أن يخسر األبيض بنتيجة )3-1( في تونس، 
التونسي  »الترجي«  واجه   ،1999 العام  وفي 
الذهاب  لقائي  وانتهى  المغربي،  الرجاء  فريق 
واإلياب بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الرجاء 
تونس،  في  الترجيح  ركالت  في   )3-4( بنتيجة 
وفي العام 2002، التقى الزمالك مع الرجاء 
دون  الذهاب  لقاء  وانتهى  المغربي، 
يتوج  أن  قبل  المغرب،  في  أهداف 
الفريق األبيض باللقب بعد فوزه 

بهدف في مصر.
واجه   ،2005 العام  وفي 
النجم  فريق  »األهلي« 
وانتهى  التونسي،  الساحلي 
أهداف  دون  الذهاب  لقاء 
يتوج  أن  قبل  تونس،  في 
بعد  باللقب  األحمر  المارد 

فوزه بالثية نظيفة في مصر، وفي العام 2006، التقى 
»األهلي مع الصفاقسي التونسي، وانتهى لقاء الذهاب 
التعادل بهدف في مصر، قبل أن يتوج األحمر  بنتيجة 
الشهير  بالهدف  تونس  في  بهدف  فوزه  بعد  باللقب 
»األهلي  واجه   ،2007 العام  وفي  تريكة،  أبو  لمحمد 
الذهاب  لقاء  وانتهى  التونسي،  الساحلي  النجم  فريق 
في تونس بتعادل دون أهداف، قبل أن يخسر األحمر 
اللقب بعد خسارته بنتيجة )3-1( في مصر، وفي العام 
2011، التقى »الترجي« التونسي مع »الوداد« المغربي، 
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في المغرب، قبل 
بهدف  فوزه  بعد  باللقب  التونسي  الفريق  يفوز  أن 
فريق  »األهلي«  واجه   ،2012 العام  وفي  رادس،  في 
بالتعادل  الذهاب  لقاء  وانتهى  التونسي،  »الترجي« 
بعد  باللقب  »األهلي«  يتوج  أن  قبل  مصر،  في  بهدف 
فوزه بنتيجة )2-1( في رادس، وفي العام 2017، التقى 
الذهاب  لقاء  المغربي، وانتهى  »الوداد«  »األهلي« مع 
بالتعادل بهدف في مصر، قبل أن يخسر األحمر اللقب 
الماضي  العام  وفي  المغرب،  في  بهدف  سقوطه  بعد 
التونسي،  »الترجي«  فريق  »األهلي«  واجه   ،2018
وانتهى لقاء الذهاب بفوز األحمر )3-1( في مصر، قبل 

أن يخسر في تونس بنتيجة )0-3(.

● مباراة ودية بين االتحاد ورفيق

● سويدان

● الهوني
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بعد اجتماعات نواب في طرابلس؟

يجتمع بنصاب مكتمل ..؟

يستطيع تصحيح مساره وأدائه ..؟

اإلعالن الدستوري من االنقسامات التي تهدد مصيره؟

ال يفلح أعضاؤه المنقسمون على توفير قانوني ..؟

ستكون قراراته نافذة في ظل حالة االنقسام التي 
يعيشها ..؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

طعام وال طاعم.. 
وموسيقى وال راقص!

جمعة بوكليب

 كل شيء  

مجلس النواب

في يوم مثل هذا اليوم الموافق 19 مايو 1949، تواجد وفدان من 
مشروع  وتقديم  الليبية  القضية  عرض  أثناء  المتحدة  باألمم  ليبيا 
»بيفن – سفورزا«. مّثل الوفد الطرابلسي هيئة تحرير ليبيا وضم 
فؤاد   - العنيزي  ونورالدين  قــدارة  بن  منصور  السادة  من  كاًل 
شكري، والوفد البرقاوي مثله المؤتمر الوطني البرقاوي وضم كاًل 
العبار،  وعبدالحميد  القالل  وخليل  شنيب  فائق  عمر  السادة  من 
»بيفن-  مشروع  سقط  شقلوف.  عبدالرازق  السيد  محله  حل  الذي 
سفورزا« بالوصايا على ليبيا بفارق صوت »أميل سان لو« مندوب 
المشروع مخالًفا  الذي صوَّت ضدَّ  المتَّحدة،  »هايتي« لدى األمم 
جلستها  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وعقدت  بالده.  تعليمات 
للنظر في المشروع، الذي كان يتطلب تمريره موافقة ثلثي األعضاء 
أعضاء  ونجح  دولة.  وخمسين  ثمانية   »58« أصل  من  الحاضرين 
الوفد الليبي في كسب تأييد ممثل دولة هايتي لدى األمم المتحدة، 
ثانية  الليبي  الملف  وُأحيل  االنتداب  وبفضل صوته سقط مشروع 
للتصويت على   1949 نوفمبر   21 يوم  العامة  الجمعية  إلى جلسة 

مقترح استقالل ليبيا. 

سقوط مشروع بيفن- سفورزا

ليبيا األمس

واينر قال إن الحفل 
بالنسبة له فاشل 
ألنها املرة األولى 

التي يحيي فيها 
حفال موسيقيًا 

وال يرى أحدًا من 
الجمهور ينهض 

من مقعده 
ليرقص على إيقاع 
وموسيقى أغانيه!.

لو علم السيد 
واينر تجاهلي 

لتوصياته التي 
يحرص على 

نشرها في مقاالته 
لربما شعر بشيء 

من إحباط أو لربما 
شعر بحزن ألجلي

 القمر يتقلص بشكل 
مطرد )دراسة(

توصل تحليل لصور نشرتها وكالة الفضاء 
األميركية )ناسا( إلى أن القمر يتقلص 

بشكل مطرد، ما تسبب في تجعدات على 
سطحه وحدوث زالزل.

وكشف تحليل ألكثر من 12 ألف 
صورة أن حوض القمر "ماري فريغوريس" 

الواقع قرب القطب الشمالي للقمر، وهو 
أحد األحواض الشاسعة العديدة التي 

يفترض أنها مواقع ميتة من وجهة نظر 
جيولوجية، بدأ يتصدع ويتحول.

وبعكس كوكب األرض، ال يتضمن 
القمر صفائح تكتونية، بل يحدث نشاطه 

التكتوني بسبب فقدانه الحرارة ببطء 
منذ تشكله قبل 4,5 مليار سنة.

وهذا األمر يتسبب بدوره بتجعد 
سطحه مثل العنب الذي يتجعد ويذبل 

ليتحول إلى زبيب.

سلسلة وفيات غامضة 
في أملانيا بعضها 

ألشخاص قضوا بالسهام
يلف غموض كبير قضية جنائية في 
ألمانيا إثر العثور على جثث خمسة 

أشخاص، ثالثة منهم وُجدوا مقتولين 
بسهام في غرفة فندق السبت في بافاريا 

)جنوب( فيما تعود الجثتان األخريان 
المرأتين عثر عليهما في شقة أحد القتلى 

الثالثة في شمال البالد.
فأثناء التحقيق بشأن مالبسات وفاة 

األشخاص الثالثة األوائل الذين عُثر 
على جثثهم مخترقة بسهام السبت، وقع 

الشرطيون االثنين على اكتشاف مريب 
آخر لجثتي امرأتين عثر عليهما في شقة 

امرأة ثالثينية هي من القتلى الثالثة، 
في مدينة غيفهورن بمقاطعة ساكسونيا 

السفلى شمال ألمانيا.
وكانت الشرطة عثرت السبت على 
جثث ثالثة أشخاص في فندق معزول 
في باساو ببافاريا جنوب ألمانيا، قتلوا 

بسهام.
وهؤالء هم سيدة في الثالثة والثالثين 
ورجل يبلغ من العمر 53 عاما من راينلند 
باالتينات وكانا ممدين على سرير، وامرأة 

في الثالثين من العمر من ساكسكونيا 
السفلى، وجميعهم من الجنسية 

األلمانية.

يبقى تصميم األزياء أحد أرقى الفنون حول العالم، لما 
يتطلبه األمر من مهارة وحس فني وذوق عال، وهو ما يجتمع 

في الموهوب الليبي، نبيل يونس، الذي ذاعت شهرته حول 
العالم. ويُونس من مواليد العاصمة الليبية طرابلس، درس 

الموضة وتصميم األزياء في مدرسة »Esmod« لتصمِيم 
األزياء في العاصمة الفرنسية باريس وفتح أول دار أزياء له 
في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2006، و يعد يونس أول 

مصمّم أزياء ليبي رجل ذائع الصيت. وارتدت نجمات شهيرات 
من مجموعاته أبرزهنّ النجمة العالمية باريس هيلتون وهيفاء 

وهبي وهند صبري وصفاء أبو السعود وغيرهن من نجمات 
الوطن العربي والغربي، إذ تتميز تصميماته بالرقي والبصمة 
الخاصة. وفي يناير الماضي عرض مجموعته التي أطلق عليهَا 

االسم المختصر »MJK« بمعنى ملكة جمال الكون، تكريمًا 
لصديقته الفنانة الُلبنانية هيفاء وهبي، التي تأّلقت بعدد من 

تصامِيمه في الكثير من إطاللتها.

 نبيل يونس.. مصمم 
أزياء ليبي بنكهة عاملية

أقوالهم

تونس تقف على مسافة واحدة من 
الجميع وليس لديها أيّة أجندة 

في ليبيا سوى عودة الوئام واألمن 
واالستقرار

الرئيس التونسي
الباجي قائد السبسي

الهجوم على طرابلس يهدد العملية 
السلمية، وعلى االتحاد األوروبي 

إيجاد صيغة لوقف إطالق النار

رئيس المجلس األوروبي
دونالد توسك

الوهم الذي كان قائمًا قبل خمسة 
أسابيع ساعة بدء الهجوم على 
العاصمة طرابلس قد زال اآلن

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

ينبغي العودة إلى العملية السياسية، 
التي كانت قريبة جدًا من التطورات 
اإليجابية في اجتماع أبو ظبي بين 

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
والمشير خليفة حفتر

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

بينما تروِّج آن هاثاواي لفيلمها الجديد »ذي هاسل«، كرَّمت هوليوود الممثلة 
األميركية بنجمة على رصيف الشهرة والفن.

وقالت هاثاواي )36 عامًا(: »تأثرت فعاًل بهذا األمر من كل جوانبه«، وشكرت 
»المعجبين الذين حضروا ومنحوني وقتهم، واألشخاص الموجودين في حياتي منذ 

عقود«.
وتقع نجمة هاثاواي في مقابل مدخل 

المسرح الصيني »تي سي إل«، الذي 
يعتبر مقصدًا سياحيًّا شهيرًا في 

هوليوود. كما أنها قرب نجمة هاتي 
ماكدانيل وهي أول ممثلة سوداء 

تفوز بجائزة أوسكار عن دورها في 
فيلم »غان ويذ ذي ويند« العام 

.1940
وبدأت شهرة هاثاواي في العام 2001 
مع تأديتها دور التلميذة الخجولة والخرقاء 

ميا ثيرموبوليس، في فيلم »ذي بيرنسيس 
دايريز«.

ومنذ ذلك الحين، شاركت 
في بطولة أفالم عدة أبرزها 

»بروكباك ماوتن« 
و»ذي ديفل ويرز 

برادا« و»أوشنز 8« 
وفازت بجائزة أوسكار أفضل 

ممثلة مساعدة في العام 
2013 عن تجسيدها 

شخصية فانتين في »لي 
ميزيرابل«.

ورافقها خالل الحفلة 
والداها وزوجها الممثل 

آدم شولمان والممثلة ريبل 
ويلسون، التي شاركت مع 

هاثاواي في فيلم »ذي هاسل« 
من إخراج كريس أديسون.

 آن هاثاواي.. 
نجمة على الرصيف

ال أدعي دراية وعلمًا بفن الطبخ، وليس لدي خبرة أومهارة أتنطع مفتخراً بهما وقد 
المفضلة بسيطة  وأكلتي  إعداد وجبات طعام شهية ومميزة.  عليهما في  أحسد 
الفصول  كل  ساخنة  التهامها  وأحب  المذاق.  وعذبة  المكونات  وفقيرة  وشعبية 

وإعدادها اليتطلب مؤهالت وال خبرة. هذا أواًل.
أما ثانيًا، فهو أن قضاء عشرة أعوام في سجن عسكري ليبي يفتقر ألبسط مقومات 
حياة إنسانية عادية معتاشًا على ما يقدم لنا من طعام تعافه الخنازير أمر آخر يؤخذ في 

الحسبان. بمعنى أنني بعد تلك السنين المؤلمة صرت 
قادرًا على بناء عالقة تتسم بكثير من الحيادية مع الطعام 
عمومًا تجعلني إن كنت جائعًا ال أتردد في أكل أي طعام 
يقدم لي من دون إبداء تذمر مهما كان مذاقه طالما أن 
شخصًا آخر وليس أنا من أعده وحرص على استضافتي 

بتشاركنا في لقمة »عيش وملح«.
ليست  السطور  هذه  أن  وهو  المهم  وهــذا  ثالثًا، 
إعداده  أســرار  عن  وال  الطعام  عن  للحديث  مخصصة 
وفن طبخه وتذوقه، بل للحديث عن سر صغير يخصني 
احتفظت به لنفسي كعصفور في قفص ثم أخيراً عَن لي 

إطالق سراحه.
شغفي  هو  اآلن  بعد  سري  يعود  لن  الصغير  سري 
بمتابعة ما يكتبه صحفي بريطاني اسمه »دجي راينر« 
محرر ملف شؤون الطعام والشراب بالملحق األسبوعي 
بجريدة األوبزرفر. دوافعي ال عالقة لها بما يتحدث عنه 
من طعام رغم أهميته في مقالته األسبوعية أوما يطرحه 
من مالحظات وانتقادات وغيرها على مطاعم زارها خالل 
األسبوع، متفقداً طعامها وشرابها، ملتفتًا إلى ما يغمرها 

من طقوس ويدثرها من أجواء ومناخات.
ما يشدني إليه ويجعلني معنيًا بمتابعة مقاالته هو 
جمال سرده وتفاصيل وصفه وظرفه وتيقظه في التعامل 
مع اللغة بحرفية. كاتب يتذوق كلماته قبل أن يقدمها 
وجبات  وعباراته  جمله  تكون  أن  على  مشددًا  للقارئ، 
الكتابة  فن  إلى  بجدارة  وتنتمي  راقية  بنوعية  ممتعة 
الصحفية وكأنه طباخ مشهور في مطعم خمس نجوم 
لذيذة  غذائية  وجبات  بتقديم  زبائنه  بإسعاد  يستمتع 

معروضة بأشكال بديعة وكأنها لوحات فنية.
أنك مرخص  يعني  كتب مرة يقول: »كونك صحفيًا 
الذي  مالحظاتك  دفتر  وأن  فظة  أسئلة  بتوجيه  لك 
تمسكه بيدك هو شارة تقول: أنا ال أسألك حول هذا األمر 
الحساس ألني فضولي ولكن ألن وظيفتي تتطلب ذلك. 
واآلن أعد علي سمعي ماذا فعلت؟ ومع من؟ وعلى وجه 

الدقة أي نوع من التوابل استخدمت وكميته؟«.
المحزن أنني منذ أن تعرفت على السيد واينر صدفة ذات نهار أحد لندني ممطر 
وبارد وال يدعو مطلقًا إلى مغادرة دفء البيت من خالل تصفحي للملحق األسبوعي 
للجريدة التي يعمل بها لم أقم ولومرة واحدة بارتياد أي مطعم أوصى به للقراء 
ولو من باب التجريب أو جبر الخاطر أو حتى محاولة إشباع فضول جائع في داخلي. 
وكأن كل متعتي وانتشائي يتجسدان في التهام ما يكتبه وينشره من مقاالت بنهم 
واستمتاع. وحين أنتهي من القراءة أكون في حالة شبع تتطلب لحظات استرخاء 
لهضم ما التهمت. وكثيرًا ما كنت أعزو ذلك التردد لكسلي أو ألي شيء آخر ينفع أن 

يكون مشجبًا أعلق عليه ما يعن لبالي من أعذار ومبررات.
لو علم السيد واينر تجاهلي لتوصياته التي يحرص على نشرها في مقاالته لربما 
شعر بشيء من إحباط أو لربما شعر بحزن ألجلي، مثل ذلك المغني األوروبي الذي 
جاء ذكره في إحدى مقاالت المرحوم الدكتور علي فهمي خشيم لدى زيارته ليبيا 
في صيف 1968 وأحيا حفاًل غنائيًا على مسرح مدينة صبراته التاريخي. وكان حفاًل 
ناجحًا. لكن المغني األوروبي بعد انتهاء الحفل علت مالمح وجهه عالمات تشي بحزن 
وإحباط. وحين سئل عن السبب رغم نجاح الحفل قال إن الحفل بالنسبة له فاشل 
ألنها المرة األولى التي يحيي فيها حفاًل موسيقيًا وال يرى أحداً من الجمهور ينهض 

من مقعده ليرقص على إيقاع وموسيقى أغانيه!.
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